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Hiša znanja končno na svojem
Ljudska univerza Ajdovščina odprla vrata novih prostorov

Ljudska univerza Ajdovščina 
odslej deluje v novih prosto-
rih v središču mesta. Novi, 

sodobno opremljeni in urejeni 
prostori pomenijo za nas veliko 
pridobitev, saj omogočajo dobre 
pogoje za izvajanje naše dejavno-
sti. Pomenijo boljše možnosti za 
vseživljenjsko učenje in nadaljnji 
razvoj izobraževanja odraslih v 

naši občini in tudi širše. 
Veseli ob novi pridobitvi smo v 

četrtek, 20. oktobra na široko od-
prli vrata ljudske univerze. Po vseh 
prostorih so potekale različne de-
lavnice, s katerimi smo predstavili 
del naše pestre ponudbe. Pripravili 
smo otroško indijansko ustvarjal-
nico, prikazali ljudske igre in uče-
nje skozi igro. Udeleženci so lahko 

spoznali uporabo zelišč za domačo 
naravno kozmetiko, se učili prek 
spleta ter preizkusili v klekljanju in 
drugih spretnostih. Učenje je bilo 
sproščeno in zabavno.

Ta dan je bil prav poseben tudi 
za skupino pomočnikov kuharjev, 
ki so pridobili nacionalno poklic-
no kvalifikacijo. Z njo naši udele-
ženci izkazujejo poklicno usposo-
bljenost in dokazujejo, da imajo 
znanja in spretnosti, ki jih kot po-
močniki kuharja potrebujejo. Ko 
govorimo o znanjih in spretno-
stih, pa tudi vrednotah naših ude-
ležencev, spodbujamo tiste, s kate-
rimi lahko kar največ prispevamo 
h kakovosti družbenih odnosov, 
življenja in k trajnostnemu razvo-
ju. V ospredje postavljamo sode-
lovanje in povezovanje, strpnost, 
podjetnost in inovativnost, samo-
iniciativnost in spodbujamo vseži-
vljenjsko učenje.

Na okrogli mizi smo z zanimi-
vimi gosti spregovorili o pomenu 
vseživljenjskega učenja za osebni 
in karierni razvoj. Svoje poglede in 

izkušnje so predstavili župan Ob-
čine Ajdovščina Tadej Beočanin, 
Marjuta Slamič, igralka SNG, Da-
vid Pizzoni, predsednik OOZ Aj-
dovščina, Anita Lozar, Pivovarna 
Pelicon in Bojan Hajdinjak, pred-
sednik Zveze ljudskih univerz Slo-
venije. Okroglo mizo je vodila 
sodelavka ACS, mag. Zvonka Pan-
gerc Pahernik. Iz razgovora je bilo 
moč razbrati vztrajno zavezanost 
vseživljenjskemu učenju, ki je po-
vezovala goste omizja.

Dogodek smo zaključili z nefor-
malnim druženjem in se poslad-
kali s torto. Zahvaljujemo se vsem, 
ki ste se dogodka udeležili in soo-
blikovali prijeten popoldan. Vrata 
ljudske univerze še naprej ostajajo 
široko odprta vsem. Vabimo vas, 
da nas obiščete in izkoristite števil-
ne možnosti za učenje.

Eva Mermolja, 
direktorica Ljudske univerze 

Ajdovščina

Vipavski Križ z novimi turističnimi vsebinami
Vipavski Križ, biser kulturne dediščine Vipavske doline, je bogatejši za nove turistične vsebine, ki bodo obiskovalce odslej informirale z neobičajnih pozicij - z elektro 
omaric. Ker je v slikoviti vasici, ki je bila pred dobrim letom dni deležna temeljite okoljske prenove, posejanih kar nekaj različno velikih elektro omaric, se je na občini 
Ajdovščina porodila ideja po olepšanju sivih in pustih površin.

Šest omaric različnih velikosti sedaj 
krasi šest različnih zgodb, ki se nana-
šajo na burno zgodovino Vipavskega 

Križa. Skozi besedila, katerih avtor je Borut 
Koloini, se obiskovalci seznanijo z najza-
nimivejšimi utrinki in prigodami iz bogate 
preteklosti tega srednjeveškega mesteca. 
Obiskovalci lahko na omaricah preberejo, 

kako je Križ dobil mestne pravice, o kriški 
gardi, pa o znameniti Napoleonovi krogli in 
še marsičem. Ker je v Vipavskem Križu ve-
dno več tujih gostov (ki pa si jih želimo še 
več), so zgodbe prevedene tudi v angleški in 
italijanski jezik. 

Zgodbe sta v svojevrstno obliko ujeli Tea 
Goljevšček in Urška Černigoj. Vipavski 
Križ sedaj krasijo ilustrativne podobe, ki 

niso zgolj suhoparne table z informacijami, 
saj je Vipavski Križ po mnenju Tee in Ur-
ške ena izmed najbolj umetnost navdihu-
jočih in slikovitih lokacij, ki jih zmore po-
nuditi naša dolina. S to mislijo sta pripravili 
šest abstrahiranih podob, ki se čudovito pre-
livajo s sistemom okoliških kamnitih zidov. 

Podobe odlikujejo debele črne linije, izbrane 
palete omejenih barvnih tonov in poenosta-
vljeni objekti ter kulise, tako da obiskovalec 
res najde bistvo legend in zgodb Vipavske-
ga Križa.

TIC Ajdovščina
Foto Tea Goljevšček
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Nov program in nove zaposlitve v 
Ajdovščini
Podjetje Archa inženiring d.o.o. je s krajšo slovesnostjo obeležilo vselitev v nove poslovne prostore na 
Lokavški cesti v Ajdovščini (nekdanja IKA), ki jih je podjetje odkupilo od DUTB (slabe banke). Archa se 
ukvarja z zelo posebno dejavnostjo, izdelavo opreme za muzeje.

Našli so zanimivo tržno nišo, 
izdelujejo namreč special-
no muzejsko in depojsko 

opremo, denimo razstavne vitrine. 
Ker gre pogosto za eksponate ne-
precenljivih vrednosti, je varnost na 
prvem mestu, poleg tega pa je po-
membno tudi unikatno oblikovanje 
vitrine in opreme ter osvetlitev, ki 
ustreza oziroma poudari posebno-
sti razstavljenega predmeta. Njihovi 
izdelki so v Narodni galeriji in Na-
rodnem muzeju v Ljubljani, po več 
evropskih državah, vstopili pa so 
tudi že na ameriški trg. Odlično re-
ferenco predstavlja oprema, ki so jo 
izdelali za muzej Geralda R. Forda, 

38. predsednika ZDA. Posel je bil 
vreden dobrih 200.000 evrov, petino 
letne realizacije podjetja, ki bo letos 
prvič presegla milijon evrov. Priso-
tnost na ameriškem trgu je še kako 

dobrodošla, saj je evropskim mu-
zealcem, kot kaže, pošla sapa, zato 
se ozirajo še k bogatim arabskim 
državam.    

Za smelo odločitev – nakup po-
slovnih prostorov nekdanje lke – je 

partnerje v podjetju Archa pohvalil 
tudi podžupan Alojzij Klemenčič. 
»Odkrili ste zanimivo tržno nišo in 
tako v našo občino pripeljali nov 
proizvodni program in nova delov-
na mesta, za kar si na občini tudi sic-
er prizadevamo. V primeru Arche 
smo po naših močeh pomagali pri 
dogovorih s slabo banko,« je ome-
nil Klemenčič in dodal: »Na različne 
načine se trudimo zagotoviti podjet-
nikom spodbudno poslovno okolje, 
kar nam očitno dobro uspeva, saj 
v obrtnih conah, ki jih urejamo, že 
zmanjkuje prostora in se oziramo 
za novimi. V kratkem bo na obrob-
ju mesta toliko gradbišč kot že dolgo 

ne.« Podžupan je partnerjem v pod-
jetju zaželel uspešno delo v novih 
prostorih, kjer so uredili tudi za-
nimivo predstavitev svojih nosilnih 
izdelkov, ki že sama po sebi deluje 
kot muzejska soba. 

Partnerji v podjetju Archa 
inženiring d.o.o., ki deluje tri leta, 
so Peter Čevnja, direktor, Boštjan 
Štolfa, Anita Petelin, Tomo Godnič 
in Andrej Kobal. S svetovanjem jim 
pomaga izkušen poznavalec muze-
jske opreme in oblikovalec Wlodek 
Stopa. Doslej so delovali na različnih 
lokacijah po Ajdovščini, končno pa 
lahko delujejo pod isto streho. »Ko 
vam bo spet zmanjkalo prostora, pa 
se spet oglasite na občini, da skup-
no najdemo rešitev,« je optimistično 
zaključil podžupan Klemenčič.

rl

Celostna prometna strategija 

Javna razprava 
izoblikovala šest 
prometnih ciljev
Po dveh javnih razpravah in delavnicah o celostni prometni 
strategiji občine se je za zdaj izoblikovalo šest ciljev. To so izboljšanje 
varnosti za hojo ter nove in bolj varne poti za kolesarjenje v celotni 
občini, na področju javnega prevoza vzpostavitev linij in voznih 
redov, v središčih naselij pa omejevanje in nadzor parkiranja, manj 
parkirišč na račun javnega odprtega prostora ter bolj umirjen 
promet v središčih naselij in v stanovanjskih območjih. Tem je bila 
ob koncu dodana tudi obvozna cesta, ki bi razbremenila promet iz 
idrijske smeri.

Delavnice, ki je potekala 
na Lavričevem trgu, so se 
udeležili predvsem mi-

moidoči dijaki, starejši prebivalci 
in mamice z mlajšimi otroki. Ti so 
se sprehodili po letalskem posnet-
ku mestnega središča in na njem 
označili svoje vsakodnevne poti, 
ki so bile različno obarvane glede 
na vrsto mobilnosti. Končna slika 

zemljevida je pokazala, da je bila 
večina mimoidočih, ki je sodelova-
la v delavnici, pešcev in kolesarjev. 

Delavnici je sledila razpra-
va, na kateri so udeleženci sku-
paj s strokovnjaki Ljubljanske-
ga urbanističnega zavoda ter Re-
gionalne razvojne agencije Lju-
bljanske urbane regije iskali in ob-
likovali različne cilje, rešitve in 
načine za dolgoročno trajnostno 

ureditev prometa v občini (boljša 
pretočnost motornega prome-
ta, večja uporaba javnega prevo-
za ter povečanje kolesarjenja in 
pešačenja). Udeleženci razprave 
so glasovali za tiste, ki se jim zdi-
jo najpomembnejši. Ob tem se je 
pestra debata razvila predvsem 
okoli prometnih izzivov, za katere 
udeleženci menijo, da so potreb-

ni še posebne pozornosti, saj so 
trenutno najbolj zapostavljeni. 
Udeleženci so se strinjali, da je na-
jbolj podhranjen javni promet, saj 
ne le, da ga je treba izboljšati, pač 
pa so mnenja, da ga je potrebno na 
novo vzpostaviti. V obstoječi ob-
liki namreč ne zadošča osnovnim 
potrebam uporabnikov. 

bb

Kmečka tržnica 
v Ajdovščini

sobota, 
12. november
Trg 1. slovenske vlade

info TIC Ajdovščina 05 365 91 40
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Šest novih učilnic 

Tudi šturska šola razširjena
Med letošnjimi občinskimi naložbami sta bili v ospredju dozidavi obeh ajdovskih osnovnih šol. 
Dokončanje gradnje nove osnovne šole Danila Lokarja je bilo bolj na očeh javnosti, ki je že z novim 
šolskim letom končno sprejela vse ‘razseljene’ učence s treh šolskih stavb. Nekoliko v njeni senci pa je 
tudi šturska šola ‘zrasla’ za šest učilnic.

Stavba, ki je hkrati pomeni-
la domovanje nove šole - OŠ 
Šturje z na novo določenim 

šolskim okolišem na širšem obmo-
čju soseske Ribnik vse do Budanj, je 
bila dograjena ob začetku šolskega 
leta 2007/08. Tedaj naj bi 14 oddel-
kov povsem zadoščalo potrebam 
šolskega okoliša, toda demografska 
slika je napovedi kaj hitro postavila 
na glavo. Število učencev se je hitro 
večalo in že kmalu so prostorsko sti-
sko reševali (z nekaj ustvarjalnosti) 
v obstoječih prostorih, tako da so 
delili učilnice ali pa pouk opravljali 
v kabinetih. Toda številčnejše gene-
racije šele prihajajo, vsaj tako pravi 
projekcija sokol, ki jo za napovedi 
uporablja šolsko ministrstvo. Zato 

je letos spomladi dozorela odločitev, 
da se šolo ‘podaljša’ za šest učilnic 
in sicer v smeri proti stanovanjski 
soseski Ribnik. Danes se na zunaj 

sploh ne pozna, da je dobila stavba 
prizidek, saj ohranja vse arhitektur-
ne značilnosti prejšnje stavbe, le še 
dodaten vhod je dobila. Nad obema 
vhodoma pročelje krasita risbi Mete 
Kovač in Flore Hodak, učenk štur-
ske šole. 

Prizidek je gradilo podjetje Zidgrad 
iz Idrije, vrednost gradbenih del je 
znašala 424 tisoč evrov (brez davka) 
in jo je v celoti kril proračun Občine 
Ajdovščina. Občina je šoli prispeva-
la tudi sredstva za opremo in igrala, 
okoli 73.000 evrov. 

Štursko šolo v tem šolskem letu 
obiskuje 435 otrok, razdeljenih v 23 
oddelkov. 

rl

Teden filma (7. do 14. oktober)

Filmska vzgoja 
na gornjem Vipavskem 
V petek, 7. oktobra se je začela že tretja izdaja filmske vzgoje za učence osnovnih šol na gornjem 
Vipavskem. Letos so se projektu Filmska vzgoja prvič pridružili tudi dijaki Srednje šole Veno Pilon iz 
Ajdovščine. 

Projekt je nastal v sodelova-
nju osnovnih šol in Zveze 
kulturnih društev – ZKD 

Ajdovščina, s ciljem s pomočjo 
filmske umetnosti sodelovati pri 
vzgoji samostojno razmišljujoče-
ga in kritičnega mladega človeka, 
ki zna ločevati med vsebinami in 
praksami, kakršne prinaša sodob-
no življenje. 

Teden filma, kot so ga poimeno-
vali, se je začel v petek, 7. oktobra v 
Dvorani prve slovenske vlade v Aj-
dovščini. Na kino predstavi so se 
najprej zvrstili dijaki, skupaj 480, 
ki so si ogledali filma Razred in Ni-
kogaršnji otrok. 

Predstave so potekale še ves nasle-
dnji teden, ko so se v dvorani zvr-
stili osnovnošolci iz 6 osnovnih šol 
na gornjem Vipavskem. Ogledali so 
si filme, primerne njihovi starosti, to 
sta Mali princ in Bekas. Skupno se je 
udeležilo filmskih predstav več kot 
2.600 učencev in dijakov

Vse šole in učitelji so mlade gledal-
ce vnaprej pripravili na ogled filma,  
posvetili razgovor in tematske raz-
prave, po ogledu pa so se še dodatno 
tematsko posvetili pogovoru o spo-
ročilu predstav. Posebej poudarja-
mo, da so filmsko vzgojo angažira-
no podprli učitelji v vseh šolah. 

Za izbor filmov in vsebine, ki naj 
jih predstave izpostavljajo, kot tudi 
organizacijske zadeve (ogled vseh 
šol, je namreč velik organizacijski, 
logistični in varnostno-prometni 

zalogaj) je poskrbela skupina uči-
teljev. Za usklajevanje med šolami 
skrbi Mirjam Kalin, ravnateljica OŠ 
Dobravlje, ki je tudi ena od pobu-
dnic projekta. 

Eden od dolgoročnih ciljev ZKD, 
ki je s pomočjo občine Ajdovščina 
finančno podprla filmsko vzgojo v 
šolah, je tudi, da na ta način vzpod-
buja mlade, da s pomočjo učiteljev 
in mentorjev pristopijo k lastni in 
samostojni ustvarjalni filmski poti. 
Ker učitelji nagovarjajo k sprejema-
nju filmske umetnosti že osnovno-
šolce, bodo poznejši srednješolci že 
imeli podlago, da film, njegovo spo-
ročilo in vrednote še nadgradijo. 
Zato ZKD Ajdovščina posebej poz-
dravlja pristop ajdovske gimnazije 
oz. srednje šole k projektu. Upa se-
veda tudi, da se bodo tudi na ta na-
čin na Vipavskem oblikovali mladi 
ustvarjalci. 

Projektu sledi tudi občina, ki je do-
datno poskrbela za kakovost projek-
cij.

Artur Lipovž

Gasilci z novim 
vozilom
Gasilsko reševalni center (GRC) Ajdovščina je bogatejši za novo 
pridobitev, za vozilo za tehnično reševanje z dvigalom (TRV-2D). 
Gre vsekakor za zelo koristno pripravo pri reševanju vsakovrstnih 
nesreč, s katerimi se dnevno soočajo poklicni gasilci. 

GRC Ajdovščina je posodobil svoj 
vozni park z zmogljivejšim in so-
dobnim vozilom, saj je bilo seda-
nje vozilo staro že 35 let, zadnja leta 

je bilo brez dvigala, ki so ga mora-
li izločiti iz uporabe. Novo vozilo je 
opremljeno za tehnične intervenci-
je (burja, poplave, težje prometne in 
železniške nesreče, nesreče z nevar-
ni snovmi …). Premore zmogljivo 
dvigalo dolžine 17,8 m, ki ima mo-
žnost priklopa reševalne košare. 

Nabavna vrednost vozila je visoka, 

dobrih 390 tisočakov. Tri četrtine 
je zagotovil proračun občine Ajdo-
vščina (291 tisoč evrov), četrtino pa 
je primaknila država oziroma Upra-

va RS za zaščito in reševanje. Pri-
bližno 50 tisoč evrov je vredna še 
oprema, ki so jo prestavili iz starega 
vozila (črpalke za nevarne snovi, se-
salec za umazano vodo in naftne de-
rivate, potopna črpalka ter druga re-
ševalna oprema).

rl
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Wind Risk projektni partnerji v 
Ajdovščini
V Ajdovščini se je v začetku oktobra odvijalo delovno srečanje projektnih partnerjev Wind Risk 
projekta, sofinanciranega s strani finančnega mehanizma za civilno zaščito Evropske Komisije.

Delovno srečanje projektnih 
partnerjev iz Dortmun-
da, Splita in Ljubljane se 

je začelo s terenskim ogledom ve-
trnega merilnega sistema na strehi 
ajdovskega stadiona. Gostje so bili 
navdušeni nad visokofrekvenč-
nim anemometrom, katerega (ne-
uradne) meritve vetra je mogoče 

videti tudi na spletni strani projekta 
(https://www.windrisk.eu/index.
php/2015/09/21/measurements-in-
-ajdovscina/). Sledil je interni delov-
ni sestanek na katerem so partnerji 
evalvirali že opravljena poročila in 
začrtali nove delovne naloge. 

Naslednjega dne je v sejni sobi 
občine Ajdovščina potekala 

mednarodna delavnica, katere se 
je aktivno udeležila tudi strokov-
na javnost, ki jo problematika hu-
dega vetra še posebej zanima. Vse 
udeležence je najprej nagovor-
il župan Tadej Beočanin, sledile so 
predstavitve tako projektnih part-
nerjev in njihovih izhodišč glede 
problematike hudega vetra kot tudi 
predstavitve močnega vetra na lokal-
nem ajdovskem območju. V popol-
danskih urah pa so si udeleženci 
delavnice pod strokovnim vodst-
vom ogledali območje Gore in na 
licu mesta spoznali posledice žleda 
in burje na naših gozdovih. 

Javna obravnava tematike 
močnega vetra v teku delovne-
ga srečanje Wind Risk projekta v 
Ajdovščini je na ta način vsekakor 
doprinesla k boljšemu razumevan-
ju problematike hudega vetra in ve-
trnih sunkov in izpostavila pomen 
boljše pripravljenost na ta fenomen. 
Wind Risk delovna skupina iz Ajdovščine

Ambasadorji slovanske glasbe v romanskem prostoru 

Pevci glasbene šole smelo v novo 
šolsko leto    
Pevci projektnega mešanega pevskega zbora Glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdovščina smo novo 
šolsko leto začeli z uspešno turnejo v Italiji. Pridruženi Zboru Slovenske filharmonije smo na povabilo 
orkestra Haydn iz Bolzana, s katerim smo sodelovali že tretjič, tokrat izvajali delo češkega skladatelja 
Leóša Janáčka Glagolska maša.

Dvajsetčlanski zbor glasbene 
šole je pripravila prof. Je-
rica Rudolf ob korepeticiji 

prof. Marka Kanalca, skupno vajo v 
Ljubljani pa je vodila Martina Batič, 
umetniški vodja Zbora Slovenske 
filharmonije. Tako pripravljen zbor 
je kasneje na vaji z orkestrom v Bol-
zanu prevzel svetovno znani diri-
gent slovaškega rodu Juraj Valčuha. 

Prvi koncert smo pod taktirko 
odličnega dirigenta izvedli sredi 

septembra v mestnem gledališču Ro-
molo Valli v Reggio nell’Emilia. 
Naslednji dan smo odpotovali v 
Umbrijo, v mesto Perugia, kjer smo 
zvečer v še eni izmed čudovitih ital-
ijanskih dvoran v gledališču Mor-
lacchi ponovno izvedli zahtevno 
Janáčkovo delo. Lahko rečemo, da 
sta koncerta tokrat imela res slovan-
sko noto, saj je bila polovica izva-
jalcev (zbor in dirigent) slovanske-
ga rodu, koncertni program pa sta 

sestavljala dva slovanska skladatel-
ja. Poleg Janáčkove Glagolske maše, 
katere besedilo je zapisano v stari 
cerkveni slovanščini, je orkester iz-
vajal znamenito Simfonijo št. 9 Iz 
novega sveta češkega skladatelja An-
tonina Dvořaka. Bili smo nekakšni 
ambasadorji slovanske glasbe v ro-
manskem prostoru, prav gotovo pa 
bi si Glagolska maša zaslužila izved-
bo tudi na slovenskem odru. 

Ob vračanju proti domu smo obis-
kali romarsko mesto Assisi, ki je bilo 
ravno v pripravah na papežev obisk. 
Z večernim prihodom v Ajdovščino 
smo zaokrožili našo turnejo, na kat-
eri smo združili kvalitetno sode-
lovanje in prijetno druženje s pev-
ci Zbora Slovenske filharmonije. Še 
dolgo nam bodo ostali v spominu 
čudoviti kraji in pokrajine, impo-
zantne dvorane, zlasti pa delo z 
odličnim dirigentom in dva uspešna 
koncerta. Zopet smo bogatejši za 
nove profesionalne pevske izkušnje 
in polni energije za delo v prihod-
nje. 

Nevenka Lozar

Pevci in orkester Haydn iz Bolzana na vaji pod vodstvom dirigenta Juraja Valčuhe.

Evropski dan oživljanja 

Defibrilatorja še v 
Podkraju in Črničah

Rdeči križ Ajdovščina je 18. 
oktobra ob Evropskem 
dnevu oživljanja v upora-

bo predal defibrilator, ki je name-
ščen na Podružnični šoli Podkraj. 
Ob odprtju so zbrane nagovorili 
predsednik Rdečega križa Rajko 
Troha, predsednik krajevne sku-
pnosti Podkraj Metod Bizjak in 
ravnatelj Osnovne šole Col Rajko 
Ipavec. Krajši kulturni program 
so pripravili učenci podružnične 
šole. Sledilo je usposabljanje o 
uporabi defibrilatorja in nudenju 
temeljnih postopkov oživljanja v 
prostorih podružnične šole, ki je 
bilo namenjeno vsem krajanom 
in ostalim, ki so želeli pridobiti ali 
obnoviti znanje o uporabi defi-
brilatorja in temeljnih postopkih 
oživljanja. 

Le nekaj dni zatem je RK na-
menu predal še defibrilator v 
Črničah, ki je prav tako nameščen 
na tamkajšnji podružnični šoli. 
Po nagovoru predsednice KS 
Brune Kastelic in predsednika RK 
sta defibrilator slavnostno odkri-
li dolgoletni prostovoljki RK Eda 
Durn in Janka Valič. Sledilo je us-
posabljanje za krajane o nudenju 
temeljnih postopkov oživljanja in 
uporabi defibrilatorja, ki so ga pri-
pravili člani ekipe prve pomoči. 

Letošnji Evropski dan oživljanja 
posebno pozornost namenja 

otrokom in poteka pod geslom 
»Otroci rešujejo življenja«. Ra-
ziskave in dolgoletna praksa v 
nekaterih državah kažejo, da k 
povečanju deleža očividcev, ki 
začnejo oživljati ob srčnem zasto-
ju, najbolj prispeva obvezno na-
cionalno učenje otrok. Obenem 
je tudi Svetovna zdravstvena or-
ganizacija izdala priporočilo na-
jmanj dveh ur učenja oživljanja 
vsaj od 12. leta starosti dalje. 

V Rdečem križu Ajdovščina 
bomo pripravili seznam vseh ja-
vno dostopnih defibrilatorjev v 
občinah Ajdovščina in Vipava 
ter izvajali redna usposabljanja 
v prvi pomoči po KS, da bi kra-
jani lahko znanje tudi obnovi-
li. Zato prosimo vse, ki ste že na-
mestili javne defibrilatorje, da 

nam pošljete informacijo, kje se 
nahajajo. Z Občino Ajdovščina 
se dogovarjamo, da bo občina 
v prihodnje financirala nakup 
potrošnega materiala, kot so bat-
erije in elektrode. Če si želite, da 
bi v vaši krajevni skupnosti prip-
ravili brezplačno izobraževanje o 
temeljnih postopkih oživljanja in 
uporabi defibrilatorja, da bi kra-
jani znanje bodisi pridobili ali ob-
novili, nam, prosimo, prav tako 
sporočite. 

Irena Žgavc
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MC Hiša mladih ozavešča, je tolerantna, sodeluje, 
pomaga in vabi
Galerija - Kako lahko 
pomagam zapuščeni 
živali?

Že več let v Mladinskem centru 
Hiša mladih Ajdovščina obeležuje-
mo Dan proti mučenju živali. Letos 
smo razpisali otroški likovni nate-
čaj na temo 'Kako lahko pomagam 
zapuščeni živali?'. Natečaj smo obe-
nem posvetili Tednu otroka, ki je 
potekal v prvem tednu oktobra in 
razstavo namenili izključno otro-

kom s posebnimi potrebami, kate-
rih dela ste si lahko ogledali v naši 
galeriji Hiša mladih. Za OŠ Dani-
la Lokarja Ajdovščina so se z likov-
nimi deli predstavili: Martin: Re-
šil sem lisičko, Kristofer: Muckam 
dajem pit, Sara: Nahranila sem ko-
nja, Ajda: Muca pije mleko in sem 
ji zavila nogico, Eva: Kokoška ima 
povito nogo, Aneja: Rešila sem jež-
ka. Mentorica je bila Anuša Blažko. 
Za CIRIUS Vipava so se z likovnimi 
deli predstavili: Mark: Muca, Domi-
nik: Muco pocrkljam, Alex: Psa pe-
ljem na sprehod, Aljoša: Psa peljem 
na sprehod, Haris: Vsak dan nahra-
nim zlato ribico, Ema: Posvojim iz-
gubljeno muco. Mentorica je bila 
Maja Štefin. Vsem udeležencem se 
prav lepo zahvaljujemo za likovne 
prispevke.
EVS projekt 'Say hello to 
tolerance' 

Aktualno stanje v družbi in kore-
nito naraščanje sovražnega govo-
ra sta povoda za projekt promocije 
strpnosti in medkulturnega dialoga 
med mladimi. Pri projektu v katere-
ga je vključenih 16 prostovoljcev iz 8 
držav (Estonija, Finska, Italija, Ma-
džarska, Nemčija, Romunija, Špani-
ja, Turčija) sodeluje več mladinskih 
centrov in organizacij po Sloveniji, 
med njimi tudi naš Mladinski cen-
ter Hiša mladih. Tako smo, v sode-
lovanju z mrežo mladinskih cen-
trov, Mrežo Mama, ob 20. obletnici 
Evropske prostovoljne službe, žele-
li opozoriti na učinke mednarodne 
mobilnosti na mladega človeka in 
skušali mladim približati program 
Erasmus + in Mladi v akciji, ter jih 
spodbuditi h kritičnem razmišljanju 
na področju družbene izključenosti 
in diskriminacije mladih. 

V tednu od 17. oktobra do 21. ok-
tobra smo skupaj z EVS prostovolj-
ci obiskali skupino PUM na Ljud-
ski univerzi v Ajdovščini ter dijake 
4. letnika srednje šole Veno Pilon 

Ajdovščina in izvedli kampanjo 'Say 
hello to tolerance' (pozdravi tole-
ranco), ki temelji na promociji str-
pnosti med mladimi. Navdušeni so 
bili nad našo mladino. Pravijo, da so 
mladi zelo razgledani in zelo dobro 
govorijo angleško. Obema ustano-
vama, tako SŠ Veno Pilon, kot Ljud-
ski univerzi Ajdovščina se zahvalju-
jemo za gostoljubje in podporo pri 
izvedbi kampanje.  

Eden izmed ključnih ciljev pro-

jekta je, da mladi v Sloveniji spo-
znajo možnosti vključevanja v pro-
jekte, kot je ta (kratkoročni EVS) in 
ostale možnosti, ki jih ponuja pro-
gram Erazmus plus, katerega izva-
jamo tudi v Mladinskem centru Aj-
dovščina. Sam projekt 'Say hello to 
tolerance' pa pomeni, da prostovolj-
ci iz različnih držav, skozi terensko 
delo pridobijo pravi vpogled v druž-
bene razmere in s pomočjo tega za-
snujejo promocijsko kampanjo, v 

kateri med mlade širijo glas strpno-
sti ter nenazadnje spoznajo našo dr-
žavo. Na to temo jih je v prostorih 
mladinskega centra Hiša mladih na-
govoril tudi župan Tadej Beočanin. 
Nad njim in njegovimi besedami so 
bili prostovoljci zelo navdušeni in 
nedvomno jim bo ostal v spominu 
kot župan, ki se zelo zanima za pro-
blematiko mladih v lokalni skupno-
sti in širše. 

»Župan je čudovita oseba, je več 
kot župan. On zares pozna mladin-
sko situacijo in ji skuša dejansko po-
magati …« (Atila, 31, Madžarska).

Iz prve roke lahko trdimo, da so se 
prostovoljci v Ajdovščini zelo dobro 
počutili. Pravijo, da jim je Ajdovšči-
na kot mesto zelo všeč, saj je obdana 

s prelepo naravo. Kot zanimivost 
vam podajamo nekaj njihovih izjav 
glede mesta ter mladinskega centra 
in hostla Ajdovščina.

»Mislim, da bi morali biti ponosni 
na svoje lokalno okolje in tradicijo. 
V hostlu sem preživel lepe trenut-
ke, vsi so bili zares zelo prijazni do 
nas in nam postregli tako, da smo 
se med bivanjem res dobro počuti-
li …« (Davide, 21, Italija). 

»Okolica je prelepa, center mesta 
je lep in ljudje so zelo prijazni.« (Eli-
na, 18, Finska)

»Moj vtis je zelo pozitiven. Do se-
daj je to najboljši hostel, v katerem 
sem v Sloveniji bila ...« (Jete-Maria, 
22, Estonija).

»Hvala, ker ste nas gostili v vašem 
lepem mestu Ajdovščina. Vesel sem, 
da sem bil tu in mislim, da se bom še 
v prihodnosti vrnil. Mladinski cen-
ter in hotel je najlepši, kar sem bil 
do sedaj, tudi delavci v mladinskem 
centru in hostlu so zelo prijazni in 
ustrežljivi ...« (Jorg, 21, Nemčija).

MC Hiša mladih na obisku v sode-
lovanju s SŠ Veno Pilon Ajdovščina

Ponovno smo z mesecem okto-
brom začeli s projektom Hiša mla-
dih na obisku po krajevnih sku-
pnostih občine Ajdovščina. K 
sodelovanju smo letos povabili di-
jake vzgojiteljskega programa na 
SŠ Veno Pilon Ajdovščina in z od-
zivom bili zelo zadovoljni. Odzvalo 
se je kar 27 deklet, ki nam bodo po-
magale pri izvedbi delavnic za otro-
ke po vaseh do konca šolskega leta 
2016/17. Koledar sledečih obiskov: 
8. 11 – Col, 9. 11 – Batuje, 10. 11 – 
Kamnje, 15. 11 – Planina, 16. 11 – 
Podkraj , 17. 11 – Budanje.

Zaposlitveni bazar 2016
Ker bi radi v MC Hiša mladih 

osnovnošolcem ter srednješolcem 
čim bolj olajšali odločitev o nadalj-
njem šolanju, bomo med 8. in 9. no-
vembrom 2016 v Ajdovščini pri-
pravili že četrti Zaposlitveni bazar. 
Dogodek bo potekal v obliki pred-
stavitve srednjih oziroma poklicnih 
šol in poklicev za osnovnošolce. Za-
poslitveni bazar je vključen v Stra-
tegijo za mlade Občine Ajdovščina, 
a naj ne bi predstavljal samo Ajdo-
vščine in okolice, ampak bi ga radi 
zastavili širše. Radi bi pomagali mla-
dim s širšega območja severne Pri-
morske pri lažjem odločanju o na-
daljevanju šolanja oziroma izberi 
poklica.

Torek, 8. novembra 
Dvorana prve slovenske vla-

de - 10:30: Predstavitev srednjih in 
poklicnih šol severne Primorske 
–Predstavitve programov šol pote-
kajo na odru. Trajanje predstavitve: 
4 minute na posamezen program 
šole. Predstavitve šol na stojnicah 
potekajo na Trgu prve slovenske 
vlade, ob slabem vremenu pa v avli 
dvorane. 

Šole: Šolski center Nova Gorica: 
Gimnazija, Zdravstvena šola, Elek-
trotehniška, Računalniške šole, Bi-
otehniška šola, Lesarska šola, Lo-
gistika, Srednja šola Veno Pilon 
Ajdovščina: Gimnazija in Vzgoji-
teljska šola, Škofijska gimnazija Vi-
pava, Srednja gozdarska in lesar-
ska šola Postojna in Zdravstvena 
šola, Šolski center Srečka Kosove-
la Sežana: Gimnazija, Ekonomska 
šola in Aranžerska šola, Gimnazija 
Nova Gorica: Gimnazija, Gimnazi-
ja - športni oddelek, Umetniška gi-
mnazija, likovna smer in dramsko - 
gledališka smer

ter Šolski center Postojna: Obli-
kovalec kovin – orodjar, Avtoser-
viser, Strojni tehnik, Strojni tehnik 
pti, Ekonomski tehnik, Pomočnik v 
tehnoloških procesih, Gimnazija in 
Tehnik računalništva.

Mladinski center Hiša mladih – 
18:00:

MC Hiša mladih v sodelovanju z 
Adecco H.R. d.o.o. organizira pre-
davanje: Kako se napiše življenjepis 
in pripravi na zaposlitveni razgovor

V sredo, 9. novembra 
SŠ Veno Pilon Ajdovščina - 9:40 - 

predstavitev podjetij C-Astral, proi-
zvodnja zračnih in vesoljskih plovil 
d.o.o., 777 jadralna padala d.o.o., Pi-
vovarna Pelicon d.o.o.

Mladinski center Hiša mladih – 
18:00

MC Hiša mladih v sodelovanju z 
Zavodom Republike Slovenije za za-
poslovanje prireja predavanje: Pred-
stavitev dveh interaktivnih spletnih 
pripomočkov eSvetovanje in Kam 
in kako. Predstavili bomo dva inte-
raktivna spletna pripomočka - eSve-
tovanje omogoča posameznikom, 
da spoznajo svoje osebne lastnosti, 
raziščejo svoje interese, ocenijo zna-
nja in kompetence, oblikujejo zapo-
slitvene cilje, izdelajo načrt aktivno-
stih ter poiščejo napotke za uspešno 
iskanje zaposlitve. S pomočjo pripo-
močka Kam in kako pa lahko vsak 
posameznik spozna, kateri pokli-
ci so zanj najprimernejši ter prido-
bi dodatne informacije o poklicih, ki 
ga zanimajo, kakšne so njihove zna-
čilnosti, katere veščine potrebuje za-
nje in kako jih lahko pridobi.
Festival hiše mladih 2016

Že deseto leto zapored se bo v Aj-
dovščini dogajal Festival Hiše mla-
dih. Tudi tokrat v Mladinskem cen-
tru in hotelu Hiša mladih. Festival 
ima predvsem kulturno - izobraže-
valni pridih, seveda pa ne manjka 
dobre zabave in glasbe. Med 11. in 
19. novembrom 2016.

Program dogajanja:
Petek – 11. november 2016 
Martinovanje v baru hiša mladih 
Sobota – 12. november 2016 
Dijaški žur - akustični koncert: Nejc Božič / Patrik Kobal / Vladoša Vidic 
Ponedeljek – 14. november 2016 
18.00 – Odprtje razstave društva Poc »Castra na morskem dnu«
Torek – 15. november 2016 
8.00 - likovna delavnica za sončke s Silvo Čopič
10.00 - kvačkajmo za dobro voljo z Loredano Binkar
16.00 – lego delavnica: robopionirček
17.00 – plesna predstava EL1 plesna šola 
Sreda – 16. november 2016
18.00 – predavanje za starše: neverjetna leta
21.00 – koncert: Dejan Likar & Andrej Česnik 
Četrtek – 17. november 2016 
18.00 - delavnica: izdelava naravne kozmetike 
19.00 - predavanje: Andrej Zaman 
Petek – 18. november 2016
9.00 - prvi koraki iz albanščine v slovenščino s Klementino Bajramaj 
18.00 - predavanje: Simon Popovič 
22.00 - koncert: Nipke & Ant'r & Fresh lab
Sobota – 19. november 2016
9.00 - gorsko kolesarska tura po Vipavski dolini
17.00 – podelitev SLO enduro priznanj
21.00 – standup večer
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Vse drugače. Vse leto.
Vipavski hrami so ponos vipavskih kmetij, tistih, ki v teh kleteh negujejo žlahtnost vin, pridelanih iz 
grozdja, ki je zraslo pod soncem in ga preveva vonj po burji. In zraslo je iz trte, ki je pognala v rodovi-
tni vipavski zemlji, pod nebom, kjer se mešajo vetrovi s severa z tistimi južnimi, ki nosijo s seboj vonj 
po morju. V jeseni, okoli martinovega, je čas, ko ti hrami odprejo svoja vrata in v okušanje ponudijo 
najbolj žlahtno, kar je v njih, vipavsko vino. 

Že dvajset let po Vipa-
vskem vodi vinska cesta. 
Kar 27 krajev in cela vr-

sta vinarjev je povezanih v izje-
mno ponudbo, ki ni le okusna, 
ampak tudi izjemno slikovita. 
Popotnik na Vipavski vinski ce-
sti lahko doživi te kraje v njiho-
vi popolni podobi pokrajine, v 
okusih vin in domače hrane. Da 
je na Vipavski vinski cesti vse 
tako, kot mora biti, da so poti 
do hramov in kmetij označene, 
da je ponudba pestra in vabljiva, 
že vse od začetka skrbi Razvojna 
agencija ROD iz Ajdovščine.

Skozi celo leto organizirajo 
različne prireditve, s katerimi 
predstavljajo značilnosti vipa-
vskih vin, zlasti avtohtonih sort, 
in izjemne kulinarike, ki pogo-
sto spominja na neke pretekle 
čase, a ji mojstri znajo nadeti či-
sto sodobno podobo. V pomla-
dnem času so najbolj odmevni 
Okusi Vipavske na Dvorcu Ze-
mono, Festival češenj v Lokav-
cu in Festival vin v Šempasu. Je-
sen pa ponuja Vipavsko trgatev 

in sklop prireditev Vinski hrami 
Vipavske doline med martinom 
in božičem.

Na Vipavskem bodo hrame le-
tos odprli že osemnajstič zapo-
red. Prireditve bodo v različnih 
krajih potekale od 4. novembra 
vse do 18. decembra. Dogajanje 
je tudi časovno razdeljeno, tako 
da bodo obiskovalci lahko obi-
skali več prireditev v šestnajstih 
krajih. Letos bo svoje hrame od-
prlo kar 70 vinarjev, ki so tudi 
sicer del Vipavske vinske ceste. 
Podrobnejši pregled priredi-
tev najdete na www.vinski-hra-
mi.si. Pomembno je, da si zapo-
mnite poseben znak, ki označuje 
kmetije, ki prijazno vabijo v svo-
je hrame: prižgana petrolejka in 
šop bršljanovih vejic. 

Vsako leto izdelajo tudi poseb-
ne spominske degustacije kozar-
ce, na katerih je odtisnjen sim-
bol Vipavske vinske ceste. In da 
obiskovalci resnično ne bi poza-
bili, kje natanko so doživeli naj-
lepše trenutke, je na kozarcu vti-
snjeno tudi ime vasi in leto, ko 
so to vas obiskali. 

Seveda vasi, ki pripravljajo svo-
ja martinovanja, dodobra premi-
slijo, kako bi obiskovalcem pri-
bližali še kaj drugega kot vino in 
hrano, ponudijo jim svoje poseb-
nosti, svojo kulturo in slikovito 
preteklost, vsak na svoj način. 

Odziv je vedno znova izje-
men. Martinovo postane pra-
znik vseh, ki častijo jesen, ko je 
v kleteh pospravljeno vse, kar je 
dala narava. Vsako leto namreč 
v mesecu in pol ta poseben pra-
znik na Vipavskem doživi okrog 
4000 obiskovalcev. Zanimivo in 
pomembno je, da se vračajo, od 
blizu in daleč, da vsako leto zno-
va praznujejo z Vipavci tisti obi-
skovalci, ki imajo radi ta del naše 
dežele, ki cenijo vipavska vina, 
kajti namen prireditve je zlasti 
povezati ljudi v prizadevanju in 
širjenju kulture, ki se poraja z vi-
nom, kulture gojenja trte, nego-
vanja vina in kulture pitja. V ta 
namen bodo v tem času organi-
zirali tudi posebne delavnice in 
predavanja. 

Vipavski vinarji so posebej po-
nosni na avtohtone sorte vina, 
zlasti na zelen in pinelo, tudi 
drugače pa vrhunska vipavska 
vina ponujajo turistične kmeti-
je, osmice ter gostilne in resta-
vracije na Vipavskem skozi vse 
leto.

“Vabljeni, da skupaj nazdravi-
mo burji in soncu porojenemu 
vinu.”

Vipavska dolina. Kjer je vse 
drugače. Vse leto.

ROD Ajdovščina

Vinski hrami Vipavske doline    2016 
med martinom in božičem 

Razvojna agencija ROD Ajdovščina 1 

datum kraj dogajanje

4. – 6.11.
2016

Slap Izletniška kmetija Majerija: Vabljeni na martinovo pojedino v prijetno domačo 
družbo. Informacije in rezervacije na tel.: 041 405 903 ali e-pošta: info@majerija.si 

sobota 
5.11.2016

Vrhpolje – Duplje Vinarsko turistično društvo Vrhpolje vabi na dan odprtih vrat.
14.30: Začetek prodaje kozarcev z obešanko – vstopnica za kleti.
15.00: Kulturni program pri štirni ob cerkvi. Blagoslov mladega vina. 
15.00 – 22.00: Pokušina mladih vin in domačih dobrot v hramih ponudnikov:
- Kmetija Žvokelj, Vrhpolje 7, tel.: 05 36 65 658, 041 320 921 (Aleš)
- Vina Krapež, Vrhpolje 95, tel.: 05 36 87 110, 040 219 500 (Martin)
- Kmetija Tomažič, Vrhpolje 77, tel.: 05 36 65 318, 041 707 534 (Branko)
- Nafa, Vrhpolje 1, tel.: 031 308 473 (Andreja)
- Vina Monvi, Duplje 31, tel.: 05 36 45 129, 041 345 429 (Matjaž) 
- Vina Nusdorfer, Duplje 1/a, tel.: 041 485 056 (Damjan)
Na Kmetiji Tomažič bo potekal prikaz merjenja alkohola v vinu po starem.
Za skupine je zaželena predhodna najava na tel.: 041 707 534 (Branko).

petek
11.11.2016

Brje 19.00: Prireditveni šotor: Podelitev listin odličnosti za najboljše ocenjena brejska 
vina. Prerez letnika 2015.
20.00: Prireditveni šotor: Nastop Klape Kampanel. Vstopnina: 7 EUR. 
Pokušina mladih vin več kot 20 brejskih vinarjev, ponudba martinovih jedi. 
Informacije na tel.: 040 287 882 (Miran), e-naslov: miran@vina-kavcic.si

11. – 12.11.
2016

Brje Turistična kmetija Birsa, Brje 18/a; Vabljeni na martinovanje. 
Informacije in rezervacije na tel.: 05 36 88 113

11. – 20.11.
2016

Gradišče pri 
Vipavi

Osmica na Kmetiji Ferjančič, Gradišče pri Vipavi 11.
Informacije na tel.: 031 892 585, osmica.ferjancic@gmail.com

11. – 13.11.
2016

Slap Izletniška kmetija Majerija: Vabljeni na martinovo pojedino v prijetno domačo 
družbo. Informacije in rezervacije na tel.: 041 405 903 ali e-pošta: info@majerija.si 

sobota
12.11.2016

Brje 10.00 – 15.00: Furman v spremstvu sv. Martina pobira mošt po Brjah za popoldanski 
blagoslov (krst) vina.
13.00: Pohod »Po Brejskih gričih«. Start: prireditveni šotor na Brjah, cca. 3 ure hoje, 
startnina 5 EUR vključuje pijačo (čaj, vino), pohod primeren za družine z otroki. Med 
pohodom možnost obiska vinskih hramov.
13.00: Jahanje na terapevtskem konju (hipoterapija). 
17.00: Kulturni program. Blagoslov vina. Obisk Vipavske vinske kraljice Ane 
Bric.
18.00: Zabavni program s skupino ZVITA FELTNA in DJ Riki.
21.30: Zabava s skupino POP DESIGN in DJ Riki. 
Organizator prireditve: Društvo vinogradnikov in vinarjev Brje na Vipavskem
Informacije na tel.: 040 287 882 (Miran), e-naslov: miran@vina-kavcic.si

Lokavec 18.00: Martinovanje na Kmetiji Černigoj 'Pri Lovrinčkovih', Lokavec 76/b. 
Informacije in rezervacije na tel.: 040 217 192 (Dragica) in 040 239 189 (Jože). 

Lozice 19.00: Dom krajanov na Lozicah; pokušina mladih vin. 
Organizator prireditve: KTŠ društvo Zdravljica Lozice. 
Informacije na tel.: 040 585 373 (Miran).

Podraga 18.00 – 22.00: Kulturni dom Podraga. Vabljeni na pokušino vin:
- Vina Janežič, Podraga 87/b, tel.: 041 478 641
- Vina Žvanut, Podraga 3, tel.: 05 366 90 13
- Kmetija Furlan, Podraga 84, tel.: 041 668 330
- Cultus, Podraga 67, tel.: 040 425 691
- Vina Žgur, Podraga 68, tel.: 040 265 172
- Kmetija Lozej, Podraga 58, tel.: 041 589 424
Organizator prireditve: Društvo Mala Moskva, Podraga.

12. – 13.11.
2016

Vipava Gostišče Podfarovž, Ul. I. Ščeka 2: Vabljeni, za vas bomo pripravili martinove jedi.
Informacije in rezervacije na tel.: 05 366 52 17, 040 232 090, lisjak.g@gmail.com  
oz. www.podfarovz.si

nedelja
13.11.2016

Brje 15.00: Strokovno predavanje: »Vino in hrana«, predavanje bo vodil priznani 
sommelier Davorin Škarabot. Voden ogled UC Brje. Kmečka tržnica.
17.00: Zabava za staro in mlado z glasbeno skupino Amor. 
Organizator prireditve: Društvo vinogradnikov in vinarjev Brje na Vipavskem.
Informacije na tel.: 040 287 882 (Miran), e-naslov: miran@vina-kavcic.si

Vinski hrami Vipavske doline    2016 
med martinom in božičem 

Razvojna agencija ROD Ajdovščina 2 

18. – 19.11.
2016

Brje Turistična kmetija Birsa, Brje 18/a: Vabljeni na martinovanje. 
Informacije in rezervacije na tel.: 05 36 88 113

18. – 27.11.
2016

Selo Osmica na kmetiji Štrukelj, Selo 2/a.
Informacije na tel.: Tomo Štrukelj, tel.: 041 790 741, vino.strukelj@gmail.com

petek
18.11.2016

Vipava 19.00: Vinoteka VIPAVA: VINSKI VEČER: Ekološka vina v Vipavski dolini. Večer 
bo vodil Primož Lavrenčič s Posestva Burja.
Vstopnina: 10 EUR. Število mest omejeno, zaželene rezervacije na tel.: 05 36 87 
040 ali 051 215 226, e-naslov: trg.vipava@siol.net

sobota 
19.11.2016

Črniče 20.00: 'Prostori pod šolo Črniče': Pokušina mladih vin črniških vinarjev.
Organizator prireditve: ŠKTD Parapet. Informacije na tel.: 040 848 205 (Borut).

Črniče 19.00: Turistična kmetija Arkade, Črniče 91: Pripravili vam bomo izvrstne martinove 
jedi, degustirali boste lahko odlična vina iz našega hrama. 
Vabljeni v prijetno domačo družbo! 
Informacije in rezervacije na tel.: 041 614 708 ali e-pošta: arkade.cigoj@siol.net

Vrtovin 19.00: dvorana Vrtovin: Koncert MPZ VINOGRAD iz Vrtovina. Ples z živo glasbo. 
Vstopnina 8 EUR vključuje martinovo jed in pijačo. 
Organizator prireditve: Društvo za kulturo, šport, turizem in razvoj Ortaona. 
Informacije in prijave na tel.: 040 627 198 (Simon).

sobota
26.11.2016

Podnanos 16.00 – 20.00: Za vas bosta vrata svojega hrama odprla vinarja:
- Pasji Rep, Orehovica 11/a, tel.: 040 423 282 (Samo),
- Vidus, Podbreg 18, tel.: 041 401 2014 (Janko).

Slap 16.00 – 21.00: Za vas bodo vrata svojih hramov odprli: 
- Vinska klet Žorž, Slap 13, tel.: 05 36 45 735 
- Posestvo Rouna, Slap 15, tel.: 05 36 45 783
- Srečko Marc, Slap 24, tel.: 05 36 445 643
- Kmetija Rondič, Slap 48, tel.: 041 653 595 
- Izidor Petrič, Slap 54/a, tel.: 05 36 45 755
- Kmetija Trošt, Slap 72, tel.: 05 36 45 722
- Turistična kmetija Na hribu, Slap 93, tel.: 05 36 45 708
Poleg pokušine vin boste lahko okusili tudi lokalno kulinariko značilno za Vipavsko 
dolino. Večje skupine naprošamo za predhodno najavo na tel.: 031 459 330.

2.12. –
11.12.2016

Gradišče pri 
Vipavi 

Osmica Avin, Gradišče pri Vipavi 39.
Informacije na tel.: 041 708 087 (Franc), avin@siol.com.

petek
2.12.2016

Potoče 16.00 – 22.00: Pokušina vin Posestvo Tilia estate, Potoče 41.
Informacije na tel.: 031 399 748 in 040 431 151, contact@tiliapremiumwines.com

2.12. –
11.12.2016

Selo Osmica na kmetiji Štrukelj, Selo 2/a.
Informacije na tel.: 041 790 741 (Tomo), vino.strukelj@gmail.com

sobota
3.12.2016

Planina 14.00 – 20.00: Za vas bodo vrata svojih hramov odprli:
- Posestvo Štokelj, Planina 9, tel.: 041 483 777, info@stokelj.si
- Vinarstvo Štrancar, Planina 20/a, tel.: 041 901 228, strancar.maja@gmail.com
- Domačija Božič, Planina 32, tel.: 05 364 25 29, domacijabozic@gmail.com
- Kletarstvo Petrič, Planina 56/a, tel.: 040 501 348, kletarstvo.petric@gmail.com
- Vinogradništvo in vinarstvo Pipan, Planina 62, tel.: 041 810 398 
- Kmetija Ferjančič, Planina 73, tel.: 041 834 013, peter.ferjancic@siol.net
- Hram Franja Marca, Planina 77, tel.: 05 36 42 838
- Kmetija Martina Marca, Planina 82, tel.: 051 226 057, marc.barbara1@gmail.com
- Fortunatov hram, Planina 96, tel.: 05 36 80 400, peter@fortunat.net
Degustacijski kozarec boste lahko kupili v stari šoli pri cerkvi. Za pogostitev 
obiskovalcev bo poskrbljeno. Večje skupine naprošamo za predhodno najavo na tel.: 
041 483 777 (Damjan). Več informacij na: http://www.vas-planina.si

Vogrsko Frlanova kmetija, domačija Vipavske vinske kraljice Ane Bric, Vogrsko 126.
15.00 – 22.00: Vabljeni, da se naužijete pristnih vipavskih kulinaričnih dobrot.
17.00: Uradna predstavitev kraljičinega vina. 
Informacije in rezervacije tel.: 041 341 126 ali e-pošta: bric.ivan@siol.net

9. –18.12.
2016

Lokavec Osmica na Kmetiji Černigoj 'Pri Lovrinčkovih', Lokavec 76/b.
Informacije in rezervacije: 040 217 192 (Dragica) in 040 239 189 (Jože).

Vinski hrami Vipavske doline    2016 
med martinom in božičem 

Razvojna agencija ROD Ajdovščina 3 

sobota
10.12.2016

Vipavski Križ 17.00 – 22.00: Grajska klet in gase Vipavskega Križa: Vabimo vas v prijetno 
družbo na pokušino vin okoliških vinarjev ter okušanje vipavskih dobrot. V družbi 
turističnega vodnika boste spoznali lepote Vipavskega Križa, obiskala pa nas bosta 
tudi 'grof in grofica'. 
Organizator prireditve: Zavod za turizem Vipavski Križ. 
Informacije na tel.: 041 660 445 (Ljubo).

Dodatne informacije o prireditvah Vinski hrami Vipavske doline:
- http://www.vinski-hrami.si
- https://www.facebook.com/odprti.hrami/
- TIC Ajdovščina, tel.: 05 36 59 140, tic.ajdovscina@siol.net
- TIC Vipava, tel.: 05 368 70 41, tic.vipava@siol.net
- Razvojna agencija ROD Ajdovščina, tel.: 05 365 36 03, ra.rod@siol.net
- Vinarji po naseljih.
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družbo na pokušino vin okoliških vinarjev ter okušanje vipavskih dobrot. V družbi 
turističnega vodnika boste spoznali lepote Vipavskega Križa, obiskala pa nas bosta 
tudi 'grof in grofica'. 
Organizator prireditve: Zavod za turizem Vipavski Križ. 
Informacije na tel.: 041 660 445 (Ljubo).

Dodatne informacije o prireditvah Vinski hrami Vipavske doline:
- http://www.vinski-hrami.si
- https://www.facebook.com/odprti.hrami/
- TIC Ajdovščina, tel.: 05 36 59 140, tic.ajdovscina@siol.net
- TIC Vipava, tel.: 05 368 70 41, tic.vipava@siol.net
- Razvojna agencija ROD Ajdovščina, tel.: 05 365 36 03, ra.rod@siol.net
- Vinarji po naseljih.

Video o gasilcih - spletna uspešnica
Projekt Holistic je ajdovske ga-

silce opremil z najsodobnejšo 
in najnaprednejšo tehnologi-

jo za zgodnje odkrivanje požarov v 
naravi in druge požarne aktivnosti. 
To jim omogoča še bolj učinkovi-
te intervencije, občanom pa večjo 
požarno varnost. Na družbenih 
omrežjih promocijski video o tem, 
kako gasilci s pomočjo te sodobne 
opreme rešujejo življenja, dosega vi-
soke številke ogledov. 

Video je naročila Občina 
Ajdovščina za namene promo-
cije projekta Holistic in gasilstva 
nasploh. Izdelal ga je lokalni stu-
dio Lovely Day Productions, v njem 
pa prepoznamo gasilce PGD Col in 
GRC Ajdovščina. 

https://vimeo.com/187216169 
rl
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»Treba je znati, vedeti!«

Križajev prispevek Ajdovščini
S Križajem sem se srečala v za-

četku 80-ih let, takoj zatem, 
ko sem nastopila službo ob-

činskega urbanista oziroma pro-
storskega planerja, ki je bila vrsto 
let na ajdovski občini nezasedena. 
Križaj se je ravno takrat vedno bolj 
pogosto vračal v rodno Ajdovšči-
no. Sprva čez vikende, kasneje pa 
je ostajal tudi čez teden. Izzivi po 
spreminjanju, iskanju novih rešitev 
v kontekstu antične Ajdovščine so 
bili kot nalašč za začetek dialoga z 
arhitektom širokega duha. Preden 
sem vstopila na Križajev vrt, sem 
vedno imela pripravljena konkretna 
vprašanja, a se moja pričakovanja 
nikoli niso uresničila. Na vsako, še 
tako preprosto arhitekturno ali ur-
banistično vprašanje je Križaj pona-
vadi odgovoril s proti-vprašanjem, 
največkrat iz čisto drugega področja 
– problem je v trenutku prestavil v 
popolnoma drugačen – bistveno bolj 
širok – kontekst, danes bi temu rekli 
– strateški kontekst. Na začetku sem 
bila najprej zmedena, kmalu pa sem 
se naučila, da za pravilno načrto-
vanje ne obstajajo bližnjice, instant 
rešitve, pač pa da posegi v prostor 
zahtevajo ustvarjalnost arhitekta, v 
katerem sta združena vizionarstvo 
in nenehno iskanje ravnotežja med 
obstoječim in novim, med spošto-
vanjem prednikov in skrbjo za do-
bro prihodnjih rodov. Predpogoj za 
ustvarjalnost je kritična masa zna-
nja, pri Križaju je to znanje vedno 
obsegalo filozofsko analizo, kateri je 
dodal svojo občutljivost do prostor-
skega spomina, ki ga je ob vsaki na-
logi vztrajno plemenitil. Ob koncu 
vsake debate je nedvoumno pribil: 
»Treba je znati, vedeti!« V tem duhu 
smo začeli in nadaljevali dialog naj-
prej v ožjem krogu, med arhitekti, 
za kratek čas celo ustanovili neka-
kšen studio v Križajevi sobi, polni 
knjig, kjer je sedel kolega Slamič. V 
razpravo o arhitekturnih posegih 
smo vključevali odgovorne občinske 
politike. Začetek 90-ih let je zazna-
moval odhod do takrat dominantne 
jugoslovanske vojske. Na občini smo 
velikopotezno začeli iskali rešitve za 
revitalizacijo kompleksov, ki so dese-
tletja in desetletja bivali z mestom in 
v mestu na poseben, odtujen način. 
Križajev prispevek je bil kot 'kritična 
vest', ob vsaki priložnosti vrednote-
nja mestnega prostora usmerjen v 
utrjevanje mestnega karakterja, bo-
disi za območje starega 'Farberaja', 
bivše vojašnice v Šturjah ali preu-
reditve Starega mlina (Jochmanno-
vega) v nov mentalni center rastoče 
Ajdovščine. Ob snovanju pogojev 
in kasneje pri ocenjevanju prispelih 
rešitev na podlagi razpisanih javnih 
natečajev smo dobesedno sanjali, saj 
smo v Starem mlinu videli mnogo 
več od zgolj nove stavbe, tu je Križaj 
lahko izrazil svoj odnos do pomena 
identitete, dediščine. Občina je pri-
dobila uspešno natečajno rešitev, 
ki ne samo da priznava preteklost, 
pač pa iz korenin gradi in nakazu-
je smeri prihodnosti. S podporo 
takratnega predsednika skupščine 
Franca Boštjančiča smo v Ajdo-
vščini uspešno preuredili bivši dom 
JLA in ga namenili javni funkciji 
ter tako zagotovili razvoj Lavričevi 

knjižnici, ki nedvomno sodi med 
najpomembnejše kulturne ustanove 
v Vipavski dolini. Danes se to zdi 
morebiti samoumevno, vendar je 
bil čas nenaklonjen spremembam 
v korist družbenih dejavnosti, saj je 
bilo pričakovanje po kratkoročnih 
dobičkih prevladujoče, tako kot je 
še danes. Marsikdo bi želel v stavbo 
ob Hublju namestiti vse kaj drugega, 
vendar smo uspeli, zaradi poznava-
nja konteksta, širšega pomena verti-
kalne osi za mesto Ajdovščina, ki jo 
predstavlja Hubelj, od izvira, mimo 
Pal in Starega mlina, do izliva v reko 
Vipavo. 

Križaj je bil vedno vizionarski, v 
svojih stališčih trden in neizprosen. 
Skrb za kulturno dediščino Križa-
ju ni pomenila neke statične kate-
gorije, ni bila shranjena v predalu, 
tu ali tam videna kot označen spo-
menik, vedno znova jo je vrednotil, 
plemenitil in poudarjal kot obvezno 
sestavino naše skupne – vsekakor 
svojstvene ajdovske, primorske, slo-
venske identitete. Križaj nas je učil, 
da vsak najmanjši del celote, vogal, 
zelenica ... vedno postavimo in ovre-
dnotimo v širšem pomenu, zato se 
je mimogrede vsaka razprava iz ar-
hitekturne spremenila v družbeno-
-politično in na koncu v samospra-
ševanje: kdo smo? Kakšna je naša 
skupnost in kakšno naše poslanstvo? 
Na kakšnem mestu hranimo kultur-
no dediščino?

Danes živimo v bistveno drugač-
nem času, a dileme, s katerimi se 
soočamo vsak dan, tudi kot člani 
Evropske unije, so podobne tistim 

izpred prve svetovne vojne, ko se je 
Ajdovščina imenovala Heidenschaft, 
pa kasneje Aidussina, pravi odgovo-
ri postanejo brezčasni in se izrazijo 
v stavbah, v mostovih, ki povezujejo 
dva bregova – v tem smislu smo za-
snovali tudi most, ki bi povezal Stari 
mlin z Lavričevo knjižnico ... Vrhu-
nec diskurzov so bila srečanja, dru-
ženje s prijatelji, znanci, arhitekti, z 
ljudmi od vsepovsod z različnih po-
dročij, v poletnih mesecih ob svečah 
na vrtu za obzidjem ali v Križajevi 
kleti, ki vključuje tudi enega od 14- 
ih stolpov rimske Castre. Nekako sa-
moumevno je bilo, da smo se tja pre-
selili po odprtju razstave v domači 
Pilonovi galeriji ali prišli na povabi-
lo Svetozarja in Irene. Križajev vrt se 
je spremenil v posodo, kjer so se kre-
sala mnenja, iskrile misli profesorjev 
arhitekture Ravnikarja, Ocvirka ... 
slikarjev, politikov, sosedov in takrat 
se je Ajdovščina dvignila nad svojo 
lokalnost in postala svojevrstno sre-
dišče brez primere. Križaj pa se je v 
tem svojem milijeju gibal suvereno, 
ponosno, saj se je počutil resnično 
doma, pa ne zaradi imetja, pač pa za-
radi zavedanja o duhovnem pomenu 
tega imetja, ki se imenuje nacionalni 
prostor in je osnova za razvoj vsake-
ga naroda, krepitev samobitnosti in 
predvsem stalna zaveza za preudar-
no izkoriščanje.

Tatjana Rener
Iz kataloga razstave Svetozar Križaj, 

arhitekt
Pozna dela na Ajdovskem v fotografijah 

Primoža Breclja, februar 2008

Svetozar Križaj, foto: Arhiv Pilonove galerije Ajdovščina

Društvo upokojencev Ajdovščina

Državno prvenstvo 
upokojencev v 
balinanju  
V Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini smo v začetku sep-
tembra pričakali 14 ženskih in 14 moških ekip. Prisotna so bila vsa 
društva iz celotne Slovenije, ki so se uvrstila na Državno prvenstvo. 
Priredili smo jim kulturni program, obenem pa smo še obeležili 70. 
let delovanja ZDUS-a.

Gojenka iz Centra za izo-
braževanje, rehabilitacijo 
in usposabljanje Vipava 

Vanesa Barič je zapela Državno hi-
mno, njena mentorica je Loredana 
Sajovic, plesno točko so pod vod-
stvom Polone Juretič izvedli učenci 
in učenke Osnovne šole Šturje, naše 
članice pevsko - dramske skupine 

Zarja so odpele nekaj ljudskih pe-
smi. Tekmovalke in tekmovalce pa 
je pozdravila naša predsednica Ma-
rija Marušič in jim zaželela veliko 
športne sreče.

Pozdravne nagovore so prispeva-
li še podžupan Občine Ajdovščina 
Alojz Klemenčič, predsednik PZDU 
Severne Primorske Martin Zlatko 
Marušič in delegat ZDUS-a Franci 
Komac (na fotografiji). Povezovalka 
programa je bila članica dramsko-
-pevske skupine Zarja Milojka Do-
bovšek.  

Ženske ekipe so tekmovale na bali-
nišču na Planini, v športnem centru 
Pale pa moške ekipe. Da je držav-
no prvenstvo potekalo v najlepšem 

redu, je poskrbela naša predsednica 
Marija Marušič. Balinarke, balinar-
ji in prostovoljke so skrbeli, da so se 
tekmovalci lepo počutili, da niso bili 
ne žejni ne lačni. Naša koordinator-
ka projekta Starejši za starejše VMS 
Irena Vidmar je bedela nad tekmo-
valci v slučaju poškodb ali podobnih 
pripetljajev.

Po končanem tekmovanju so se 
prvega mesta veselile balinarke iz 
DU Tolmin, balinarji pa iz DU Po-
stojna. Naši niso imeli ravno veliko 
sreče, a vendar so se uvrstili v zla-
to sredino. 

Za slikovni in video prikaz tekmo-
vanja se je naša fotografska sekcija 
še posebno izkazala. Hvala našemu 
Romanu Žonti.

V veselje nam je, da se je tekmo-
vanje izteklo dobro, da so se pri nas 
lepo počutili in odnesli s seboj lepe 
spomine. Sodelujoča društva so se 
nam še pismeno zahvalila, ker se je 
državno prvenstvo odvijalo na naj-
višjem nivoju. 

Jelka Vrčon, DU Ajdovščina

Program DU Ajdovščina za mesec november 2016 
Enodnevni izlet v neznano, dne 26. novembra 2016.
Vsak torek od 17.00 do 18.00 – rekreacija v Športnem centru Police.
Vsak torek od 18.00 do 19.00 - rekreacija v bazenu.
Vsak torek od 19.00 do 20.00 - rekreacija v bazenu (prizadeti po kapi).
Balinanje – vsak torek in četrtek od 8.00 do 11.00 ŠC Pale.
Pikado – vsak ponedeljek in četrtek od 19.00 do 20.00 v prostorih CTŽO
(Center za tretje življenjsko obdobje), Stritarjeva 1 a, Ajdovščina.
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Vipavska dolina ima svoj LIFE!
Po uvodnemu sestanku partnerjev na projektu ‘LIFE ViVaCCAdapt’ v Ajdovščini, o katerem smo 
poročali v prejšnji izdaji Latnika, smo projekt v septembru predstavili še na državnem nivoju. 
Dogodek ‘Okrepljeni do evropskih sredstev za naše okolje’ je potekal na Gozdarskem inštitutu 
Slovenije, pod organizacijo Ministrstva za okolje in prostor (MOP).

Srečanje je razstavljavcem 
omogočilo mreženje, obisko-
valcem pa pridobivanje infor-

macij in znanja iz prve roke. Večina 
slovenskih projektov LIFE se uvršča 
v t. i. tradicionalne projekte s pred-
nostnega področja ‘Narava in biot-
ska raznovrstnost’, nekaj manj s po-
dročja ‘Varstva okolja in učinkovite 
rabe virov’. Letos pa se je naboru 

tradicionalnih projektov, ki so uspe-
šno pridobili sofinanciranje progra-
ma LIFE, pridružil tudi prvi projekt 
s področja ‘Podnebnih sprememb’, 
z naslovom ‘LIFE ViVaCCAdapt’. 
Nanj smo še posebej ponosni ko-
ordinatorji Razvojna agencija ROD 
Ajdovščina in projektni partnerji 
Občina Ajdovščina ter ostali. Kot 

tak je pritegnil pozornost ministrice 
za okolje in prostor Irene Majcen, 
ki se je na dogodku pozanimala o 
predvidenih rezultatih projekta. 

V začetku oktobra smo glas 
Vipavske doline ponesli v samo 
središče Evropske unije. Med 3. in 
5. oktobrom je namreč v Bruslju na 
sedežu EASME (Evropska agenci-
ja za mala in srednje velika podjet-

ja) potekalo letno uvodno srečanje 
letošnjih potrjenih projektov na 
programu LIFE. Na dvodnevnem 
seminarju smo koordinatorji pro-
jektov iz vse Evrope predstavili svo-
je projekte ter se seznanili s pravi-
li poročanja. Dogodek je Razvo-
jna agencija ROD Ajdovščina iz-
koristila tudi za pridobivanje novih 

poznanstev in novih priložnosti za 
sodelovanje pri pridobivanju evrop-
skih sredstev. 

Z naslednjim mesecem se nadalju-
je pestro projektno dogajanje, tako 
na vsebinskem kot tudi promoci-
jskem delu projekta. Ekipa iz Raz-
vojne agencije ROD se bo aktiv-
no udeležila delavnice za lokalne 
skupnosti, ki bo potekala 10. no-
vembra v Ljubljani in ga v okvi-
ru programa ‘LIFE Krepitev zmo-
gljivosti’ organizira MOP. Delavni-
ca je namenjena lokalnim skup-
nostim, da spoznajo program LIFE 
kot finančni inštrument za sofi-
nanciranje okoljskih projektov lo-
kalnih skupnostih v Sloveniji. 
Občina Ajdovščina pa se skupaj s 
Biotehnično fakulteto, Inštitutom 
za vode Republike Slovenije in pod-
jetjem Hidrotehnik d.d. ter pod-
jetjem BO-MO d.o.o. pripravlja 
na postavitev merilnih naprav po 
Vipavski dolini. 

Vabimo vas, da obiščete projektno 
spletno stran www.life-vivaccadapt.
si ter, da ‘všečkate’ stran na social-
nem omrežju Facebook, kjer vas 
ažurno obveščamo o aktivnostih in 
novostih. 

Brigita H. Štolfa, 
Razvojna agencija ROD Ajdovščina

Prva dama slovenskega kolesarstva je Ajdovka 

Zlato kolo za Polono
Ob zaključku kolesarske sezone je Ajdovka Polona Batagelj prejela 
prestižno nagrado – zlato kolo, ki ga podeljujejo za najboljše 
slovenske kolesarske dosežke v sezoni. Nagrada gre na ajdovsko 
Gradišče povsem zasluženo, saj je bila Polona osrednje ime v 
slovenskem kolesarskem športu od začetka do konca sezone.

Ime prve dame slovenskega 
kolesarstva je Polona je po-
trdila še na zadnji domači 

tekmi (cestna dirka za Slovenski 
pokal VN Avtomojster v Pod-
smreki), saj je ponovno stala na 
najvišji stopnički, tako kot je na 
državnem prvenstvu ob začetku 
poletja osvojila državni naslov v 
cestni vožnji kar sedmič zapored. 
Vmes pa je nanizala udeležbe in 
dosežke na največjih prireditvah 
na svetu. Vrhunec je bila seveda 

olimpijada v Riu de Janeiru, kjer 
je nastopila kot edina slovenska 
kolesarka in osvojila solidno 32. 
mesto in s tem ponovila uvrstitev 
z evropskega prvenstva. Drugi 
vrhunce sezone je predstavljalo 
svetovno prvenstvo v Katarju, 
kjer je kot članica ljubljanske 
ekipe BTC City s 33. mestom 

dosegla najboljši slovenski rezul-
tat v zgodovini naše udeležbe na 
tovrstnih tekmovanjih. 

Batageljeva je med sezono 
odpeljala še nekaj močnih dirk po 
Evropi, predvsem je bila uspešna 
na italijanskem Giru za dekle-
ta (22. mesto), pa tudi avgus-
ta v švedski Vargardi, s prvimi 
slovenskimi točkami ženskega 
WorldToura. Tako se je Polo-
na Batagelj dokončno učvrstila 
v trideseterici najboljših cest-

nih kolesark na svetu, kar je ned-
vomno sad zagnanega dela in 
predanosti kolesarskemu športu, 
ki z dosežki Korena, Kravosa 
in tekmovalcem črnega trga na 
čelu s svetovnim prvakom gta-
ko ostaja paradni šport v ajdovs-
ki občini. 

rl

Sprejem za Polono po olimpijskih igrah
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V sklopu delavni 

 
 

VABILO na delavnice v okviru projekta »LIFE ViVaCCAdapt« 

Optimalno namakanje kmetijskih kultur 
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta skupaj z Občino Ajdovščina, Razvojno Agencijo ROD Ajdovščina, Hidrotehnik 
d.d., Inštitutom za vode RS in podjetjem BO-MO d.o.o. v okviru projekta LIFE ViVaCCAdapt izvaja aktivnosti vezane na 
vgradnjo naprednih merilnih naprav za spremljanje vlage v tleh ter oblikovanja priporočil za izvajanje optimalnega 
namakanja kmetijskih kultur.  

V okviru projekta »LIFE ViVaCCAdapt« vabimo vse kmetovalce, ki svoje površine oz. kmetijske kulture namakajo, da 
pristopijo k aktivnostim v projektu in podajo soglasje za vgradnjo merilnih naprav (tenziometrov) na svoje površine. 
Istočasno vabimo kmetovalce, da se v okviru vgradnje naprav udeležijo tudi dveh delavnic, namenjenih nadgradnji znanja 
o strokovno pravilnem namakanju.  

Preveč namakanja lahko povzroči pretirano spiranje hranil iz talnega profila in potencialno onesnaženje vodnih virov, 
pretiran pritisk na vodne vire in slabšo kakovost pridelka. Premalo namakanja pomeni slabo izkoriščenost namakalnega 
sistema in potencialno manjši in manj kakovosten pridelek.  
 
 

November 2016 Izobraževanje o pomenu strokovno pravilnega namakanja (predvidoma en dan  4 ure)  

November 2017 Izobraževanje o uporabi orodja za napoved namakanja (predvidoma en dan 4 ure) 

 
 

Januar 2017 Vgradnja merilcev vlage v tleh na vaši parceli  

2017-2019 Merjenje količine vode  v tleh z avtomatskimi merilci (merilci merijo samodejno in ne ovirajo 
obdelave tal) 

2018‒2019 Uporaba in ocenjevanje uporabnosti orodja za napoved namakanja 

 
                                                    
                                               
                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Kdaj in kako bosta delavnici potekali? 

V sklopu delavnice bodo izvedene tudi naslednje aktivnosti 

Kje se delavnice izvaja? 

Koliko je prostih mest?  

Kdo se lahko prijavi?              
  

Kje in kako se prijavim na brezplačno delavnico? 

Na tečaj se prijavite pri ga. Polonci Vodopivec: 

 po e-pošti: polonca.vodopivec@ajdovscina.si 
 po telefonu: 05 365 91 44  ali 
 pisno/osebno: delovnik med 8h in 15 h, Oddelek 

za gospodarstvo in razvojne zadeve, Občine 
Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina. 

Strokovno tehnična vprašanja na ga. Rozalijo 
Cvejić: 

 po e-pošti: Rozalija.Cvejic@bf.uni-lj.si  
 po telefonu: 01-32-03-294 
 pisno/osebno: Univerza v Ljubljani, 

Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 
Center za urejanje kmetijskega prostora in 
agrohidrologijo, Jamnikarjeva 101, 1000 
Ljubljana  

Primarno se lahko prijavijo kmetovalci, ki že namakajo oziroma načrtujejo namakanje v letu 2017. 
Delavnica je namenjena kmetovalcem ter ostalim, ki jih tematika zanima, kmetijskim svetovalcem 
ter drugi strokovni javnosti. 

Delavnice se bodo izvajale na območju vgradnje merilnih instrumentov, natančna lokacija bo sporočena 
naknadno.   naknadno.  

Število prostih mest ni omejeno. 

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! 

Model STANDARD 

Model STANDARD Model MICRIPOCKET 

Model ORTOPEDIC 

90x200 

390,00 € 

29,00 € 

90x200 

195,60 € 90x200 

150,00 € 
Model BIOMEMORY  
ortocervicale 

90x200 

40,50 € 

Model ANATOMIC 

V ponudbi tudi druge 
 velikosti! 

pon - pet:     9h - 17h 

RAZNO

Manj kadilcev in samomorilcev kot v Sloveniji

Kako zdravi smo v naši občini?
Okolje, v katerem ljudje bivajo in delajo, pomembno vpliva na njihovo zdravje, zato lahko tudi odlo-
čevalci na lokalni ravni pomembno prispevate k dobremu zdravju svojih prebivalcev. Večkrat so se 
že pojavile potrebe različnih deležnikov na lokalni ravni (občin, zdravstvenih domov in drugih) po 
prikazu kazalnikov zdravja na ravni občin. 

V letih 2015 in 2016 je Na-
cionalni inštitut za javno 
zdravje izvedel projekt 

'Zdravje v občini', v okviru kate-
rega so za vsako slovensko občino 
pripravili kratko publikacijo s pri-
kazom ključnih kazalnikov zdravja, 
tveganega vedenja, preventive in 
umrljivosti, ki so jim dodane aktu-
alne javnozdravstvene vsebine in 
kratek vsebinski opis zdravstvene-
ga stanja v občini. Publikacije bodo 
(z osveženimi podatki) pripravljali 
vsako leto, dostopni pa bodo prek 
spletne aplikacije (obcine.nijz.si). 
Aplikacija je za širšo javnost odprta 
od 25. oktobra 2016 dalje.
Nekaj dejstev o zdravju v 
občini Ajdovščina

Zdravstveno stanje in umrljivost
Delež prebivalcev občine, ki so 

svoje zdravje ocenjevali kot dobro, 

je bil blizu slovenskemu povprečju.
Bolniška odsotnost delovno aktiv-

nih prebivalcev je trajala povprečno 
12,0 koledarskih dni na leto, v Slo-
veniji pa 13,7 dni.

Delež oseb, ki prejemajo zdravi-
la zaradi povišanega krvnega tlaka, 
je bil višji od slovenskega povprečja, 
za sladkorno bolezen blizu sloven-
skemu povprečju.

Stopnja bolnišničnih obravnav za-
radi srčne kapi je bila 1,6 na 1000 
prebivalcev, starih 35 do 74 let, v 
Sloveniji pa 1,9.

Pri starejših prebivalcih občine je 
bila stopnja bolnišničnih obravnav 
zaradi zlomov kolka 6,5 na 1000, v 
Sloveniji pa 6,4.

Delež uporabnikov pomoči na 
domu je bil višji od slovenskega 
povprečja.

Stopnja umrljivosti zaradi 

samomora je bila 9 na 100.000 pre-
bivalcev, v Sloveniji pa 22.

Dejavniki tveganja za zdravje in 
preventiva

Delež kadilcev je bil 18 %, v Slove-
niji pa 24 %.

Stopnja bolnišničnih obravnav za-
radi poškodb v transportnih nezgo-
dah je bila 2,5 na 1000 prebivalcev, v

Sloveniji pa 1,8.
Delež prometnih nezgod z alkoho-

liziranimi povzročitelji je bil blizu 
slovenskemu povprečju.

Odzivnost v Program Svit - pre-
sejanju za raka debelega črevesa in 
danke je bila 65,2 %, v Sloveniji pa 
60,4 %.

Presejanost v Programu Zora - 
presejanju za raka materničnega 
vratu je bila 78,9 %, v Sloveniji pa 
71,3 %.

rl
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Posebna ponudba velja v maloprodajnih enotah Kalia po Sloveniji od 27.10. do 7.11. 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 27. oktobra do 7. novembra  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

VRTNI CENTER KALIA

Amarilis
V lončku, 2 - stebeljni
Art: 5410

Redna cena: 6,49
Cena klub Kalia:

4,49

Organsko gnojilo
Biogrena, 25kg
Art: 40767

Redna cena: 24,99
Cena klub Kalia:

14,99

Amarilis
Čebule, 
različne barve
Art: več šifer

Redna cena:

3,99

Okrasne mačehe
Art: 38918

Redna cena: 0,49
Cena klub Kalia:

0,39

Zemlja za grobove
Valentin OPTIMUM, 20 l

Art: 45181

Redna cena: 4,09
Cena klub Kalia:

2,65

Vrtna zemlja
Valentin OPTIMUM, 45 l

Art: 45183

Redna cena: 7,19
Cena klub Kalia:

4,96

Krizantema
v loncu, p. 40-50 cm

Art: 185552

Redna cena: 4,95
Cena klub Kalia:

3,96

Sveča
Cvet veliki
Art: 159163

Redna cena: 1,79
Cena klub Kalia:

1,29

Odpiralni čas:
pon - pet:  800 - 1630

sob: 800 - 1200

Praznični odpiralni čas:
Sobota  29.10.          800 - 1700

Nedelja  30.10.          800 - 1300

Ponedeljek  31.10.          800 - 1300

Torek    1.11.          ZAPRTO   

IZBRANO OKRASNO 
GRMIČEVJE IN DREVESA

SADIKE DREVES
Hruška Konferance
2 letna

Akcijska cena: 6,40  

Jablana Gala
2 letna

Akcijska cena: 6,24

-40%

Sveča Vita mala
Art: 155782

Redna cena: 1,25
Cena klub Kalia:

0,86
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Vsi enaki, vsi različni
Sedmo leto je Društvo upokojencev Ajdovščina pripravilo to zanimivo prireditev, ki združuje različne 
generacije in skupine ljudi. Le zakaj bi morali biti vsi enaki, če pa smo različni, po starosti, velikosti, 
barvi las, znanju, spretnosti… Vsi pa smo enaki po željah in hrepenenju po ljubezni spoštovanju, 
srčnosti, dobroti in prijateljstvu. Zelo pomembno je, kar v zadnjem času pozabljamo, po kulturni ko-
munikaciji, pa naj bo to v domačem okolju, šoli, službi, društvu…

V šopku različnih cvetov je v 
prostorih Ljudske univerze 
nastopalo sedem skupin. 

Predstavniki CIRIUS- a iz Vipave so 
se pod vodstvom mentorice Loreda-
ne Sajovic predstavili z tremi sklad-
bami, z naslovom » V zlati skrinji 
mlin droban« in kot vsako leto do-
slej navdušili poslušalce. Ajdovski 

Dom za starejše občane ima v svoji 
sredini priljubljeno skupino »Žoga 
bend« Sestavlja jo 15 članov in čla-
nic, ki vadijo pod budnim očesom 
terapevtke Tanje Kretič Lemut. 
Veliko se govori o medgeneracij-
skem razkoraku. V Društvu upo-
kojencev Ajdovščina tega ni čutiti. 
V svoje kulturne programe redno 

vključujejo učence osnovnih šol. 
Od leta 2007 sodelujejo z učenci in 
njihovimi mentorji OŠ Šturje. Fol-
klorni krožek, ki ga vodi učiteljica 
Polonca Juretič, se je predstavil z 
ljudskim plesom in igro. 

Zborček OŠ Ajdovščina pa je za-
pel pesmi  z skupnim naslovom Pri-
jateljstvo nas povezuje. Medobčin-
sko društvo slepih in slabovidnih 
Nova Gorica je zastopala igralka 
Zofija Nanut,ki je hudomušno be-
sedilo napisala in ga v narečju tudi 
povedala, z naslovom »Na štorja 
od none«. Varstveno delovni cen-
ter iz Vipave se je predstavil z glas-
beno skupino »Lajna« in poslušalce 
navdušil z slovenskimi skladbami. 
Dramski del skupine Zarja DU Aj-
dovščina je nasmejal publiko z šalji-
vo igro »Lep jesenski dan« Pevke pa 
so z slovenskimi ljudskimi pesmica-
mi zaključile večer in sedmo sreča-
nje različnih skupin in vendar tako 
zelo enakih. 

Milojka in Nevenka

A. Lemut na čelu ZZP
V petek, 14. oktobra je v Ajdovščini potekal že 15. kongres naše največje deželne stranke. Od usta-
novitve leta 1992 pa do danes je stranka prehodila uspešno pot edine izven parlamentarne stranke 
v samostojni Sloveniji, ki se je udeležila vseh lokalnih in državnozborskih volitev. ZZP je stranka, ki je 
ves čas prisotna v občinskih svetih Primorskih občin in je resnično svojevrsten fenomen na politični 
sceni Slovenije. 

Kongres je enotno potrdil 
programska izhodišča za 
njeno delovanje. Regio-

nalizem in decentralizacija države 
ostaja za Zvezo za Primorsko - ZZP 
osrednja programska iztočnica, saj 
se je Slovenija spremenila v najbolj 
centralizirano državo v EU. Zaradi 
vsak dan bolj brutalne centralizacije 
države, je za prebivalce Primorske 
to naš daleč najbolj zaskrbljujoč 
problem. ZZP tudi zahteva, da se 
zaradi zgodovinskih, kulturnih, go-
spodarskih in narodno obrambnih 

razlogov na področju Primorske v 
njenih zgodovinskih mejah ustano-
vi Avtonomna dežela primorska s 
posebnim statusom v okviru Rep. 
Slovenije. Samo enotna in dovolj 
močna Dežela Primorska bo lahko 
odgovorila na izzive časa in bo pravi 
sogovornik sosednji Deželi Furlaniji 
Julijski krajini in Istrski županiji, ter 
bo kot taka garancija za dolgoročno 
preživetje slovenskega naroda na 
njegovi zahodni meji.

Zveza za Primorsko je na kongre-
su izvolila tudi svoje novo vodstvo. 
Vodenje stranke prevzema Ale-
ksander Lemut iz Ajdovščine, ki je 
v prejšnjem mandatu vodil stran-
kin Strateško – programski svet. 
Novi glavni tajnik je mag. Darinka 
Kozinc iz Nove Gorice, ki še utrjuje 
prisotnost žensk v najožjem vodstvu 
stranke. Strateško – programski svet 
pa bo vodil nekdanji predsednik 
stranke Pavle Gregorčič iz Vrsne-
ga pri Kobaridu. Na razne funkcije 
v stranki je bilo izvoljenih še več čla-
nov Občinskega odbora ZZP Ajdo-
vščina – Vipava, ki velja v stranki za 
najbolj aktivnega. 

Po izvolitvi je novi predsednik ZZP 
Aleksander Lemut povedal: »Cen-
tralizem je pot v revščino za vse dr-
žavljane, razen za vladajočo elito, 
ki nam je ugrabila državo. Imamo 
vsemogočno državo, ki razpolaga s 
celotno »davčno pogačo«! Imamo 
tudi razdrobljene občine brez sle-
herne pristojnosti in ki ne odločajo 
o prav ničemer! Ne o svoji zemlji, ne 
o vodi, ne o zraku, resnično o niče-
mer« To je nesprejemljivo, moramo 
se združiti, poenotiti in vrniti drža-
vo nam, njenim prebivalcem!«

Peter Velikonja, dr. Boris Kovač

Drugo mesto za 
vipavsko ekipo prve 
pomoči
V Slovenj Gradcu je v začetku oktobra potekalo 22. državno 
preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Rdečega križa in 
Civilne zaščite, na katerem je vipavska ekipa prve pomoči dosegla 
odlično drugo mesto.

Na preverjanju je sodelovalo 
14. najbolje uvrščenih ekip 
z regijskih preverjanj, ki so 

na sedmih delovnih točkah v centru 
mesta preverile svojo izurjenost in 
znanje dajanja prve pomoči ob na-
ravnih in drugih nesrečah. Ob tem 
so se predstavile tudi reševalne služ-
be, različne enote sil za zaščito in re-
ševanje ter društva in druge organi-

zacije s tega področja. Sodelovalo je 
okoli 400 pripadnikov sil za zaščito 
in reševanje. 

Na delovnih mestih so se ekipe so-
očile z raznovrstnimi izzivi ob mno-
žičnem dogodku, na sejmu, neur-
ju, zagotavljanju pomoči beguncem, 
obšolskih dejavnostih, delovni ne-
sreči, pokazali pa so tudi individu-
alno znanje. 

Na sklepni slovesnosti na Trgu 
svobode so priznanja najboljšim 
trem podelili ministrica za obram-
bo Andreja Katič, generalni direk-
tor URSZR Darko But in predse-
dnik RKS dr. Dušan Keber, ostalim 
sodelujočim pa sta priznanja pode-
lila generalna sekretarka RKS Re-
nata Brunskole in namestnik gene-
ralnega direktorja URSZR Branko 

Dervodel. Vipavska ekipa prve po-
moči je kot omenjeno zasedla 2. me-
sto. Ekipo sestavljajo: Monika Faj-
diga (vodja), Martina Petan, Petra 
Fučka, Tamara Mozetič, Katja La-
hajnar, Andraž Šorc in Špela Am-
brožič. Zmagala je ekipa Nuklearne 
elektrarne Krško, ki se bo prihodnje 
leto udeležila Evropskega festivala 
prve pomoči.                                 iž
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Šagra sv. Mihaela v 
Kamnjah 2016
Sv. Mihael – zavetnik farne cerkve v Kamnjah. Praznujemo ga 29. 
septembra. Prav ob tej priložnosti v Kamnjah vsako leto pripravi-
mo vaški praznik. Letos je bilo to na zadnji septembrski vikend. 

S pripravami na izvedbo šagre 
pričnemo že v poletnih dneh, 
ko je zunaj še prijetno toplo 

in vedno upamo, da bo čim več te 
toplote ostalo tudi še za zadnje sep-
tembrske dni. 

Letos so se nam po dolgem času 
te želje vsaj malce uresničile in pred 
nami je bil lep sončen vikend.

V sobotno popoldan smo krenili 
s krajšim planinskim pohodom po 
okoliških, že nekoliko zapuščenih 
stezah in poteh. Med tem časom, ko 
so pohodniki pridno nabirali metre, 
so se na igrišču otroci skupaj s svoji-
mi starši veselo igrali in se preizku-
šali v raznih športnih igrah. Poho-
dniki so se tik pred večerom vrnili 
na igrišče v središču vasi, kjer so se 
pridružili otrokom ob navdušenem 
spremljanju plesno glasbene točke, 
ki so jo izvedle mlade članice ple-
snega kluba ADC iz Ajdovščine. Ob 
20. uri pa so na tamkajšnji oder sto-
pili člani okteta Castrum, ki so se 
obiskovalcem predstavili s pesmimi 

z njihovega novega albuma. S kra-
snim petjem so navdušili čisto vse 
obiskovalce, ki so ta večer prišli v 
Kamnje. Prisluhnili smo tudi zvo-
ku diatonične harmonike, na kate-
ro je zaigral mladi harmonikar Anže 
Gerželj. Sobotni večer smo zaključi-
li z druženjem ob klepetu in družab-
nih igrah. 

Nedeljsko jutro se je pričelo s sve-
čano sv. mašo v vaški cerkvi, po 
maši pa je sledila jutranja kava. Kot 
je že v navadi smo glavni del pra-
znovanja pričeli popoldan s tradici-
onalnimi športnimi igrami. V metu 
kamna se je najprej pomerilo veliko 
število otrok, zatem pa so na prizori-
šče stopili nekoliko starejši. V obeh 
kategorijah je zmaga odšla v Potoče. 

Med moškimi je slavil Sebastijan 
Curk, med ženskami pa Ana Žigon. 
po končanem tekmovanju je sledilo 
odprtje razstave peciva in domačih 
dobrot, ki so jih pripravile pridne 
vaške gospodinje. Obiskovalci so si 
z nakupom srečke lahko tudi prido-
bili katerega izmed razstavljenih ču-
dovitih pladnjev. Sledila je naslednja 
igra, kjer se pari pomerijo v žaganju 
s š'jnom. V čudovitem vzdušju je v 
ženski konkurenci zmagala naveza 
Katja Vodopivec in Marinka Anto-
nič, med moškimi pa sta slavila Da-
vid Rijavec in Simon Sluga. Ko so s 
tekmovanjem opravili vsi prijavljeni 
pari je na igrišču v središču vasi za-
donela glasba skupine N'Eks. V tem 
času so se nam s svojimi starimi le-
potci pridružili člani Tomos klu-
ba iz Ajdovščine in na ogled posta-
vili prekrasne Tomosove motorje, 
najrazličnejših starosti. Tekom ve-
čera je na prizorišču potekala tudi 
dobrodelna igra, kjer smo z vplači-
li zbirali denar za razvoj otroške igre 

v KS Kamnje – Potoče. Šacanje pr-
šuta na prav poseben način je prite-
gnilo veliko zanimanja, za kar se or-
ganizatorji zahvaljujemo vsem, ki so 
pri igri sodelovali. Glavna nagrada – 
Pršut pa je šla v roke Andreji Pečen-
ko, ki se je s svojo stavo najbolj pri-
bližala, na koncu izmerjeni teži. Ob 
plesu, klepetu in druženju smo pra-
znik zaključili v poznem večeru. 

Organizatorji se ob tej priliki za-
hvaljujemo vsem obiskovalcem le-
tošnje šagre, zares velika zahvala pa 
gre tudi vsem, ki so nam kakorko-
li pomagali pri organizaciji omenje-
nega dogodka. Se vidimo naslednje 
leto! 

ŠKTD Kamnje - Potoče

Kostanjev piknik v Pristanu
Že v jutranjih urah jesensko obarvane srede, 19. oktobra, je bilo v zraku čutiti napetost in pričakova-
nja stanovalcev Centra starejši Pristan. Kmalu se je po prostoru razširil vonj po pečenem kostanju in 
ko se je v skupnem prostoru zbralo okrog 60 stanovalcev, je bilo jasno, da se začenja kostanjev piknik.

Priprave na samo prireditev so 
se začele že kakšen teden prej. 
Najprej s pogovorom in urje-

njem umskih in spominskih spre-
tnosti pri možganski telovadbi. Ta 
je bilasestavljena iz jesenske temati-
ke in tekmovalci so lahko izvedeli ali 
osvežili kar nekaj zanimivih dejstev 
in podatkov o kostanju. Fizične pri-
prave pa so se začele dan pred pra-
znovanjem. 30 kilogramov kostanja, 
ki so ga morali stanovalci narezati, 
je bilo ravno dovolj, da je dopoldan 
prehitro minil v prijetnem in dru-
gačnem vzdušju. Pogovori o tem, 
kateri načini rezanja kostanja so 

boljši, kateri so bolj pogosti in kate-
ri so enostavnejši, so zapolnili pro-
stor delovne terapije in stanovalcem 
vzbudili spomine na njihovo preži-
vljanje jesenskih večerov v mlajših 
letih. Sredino dopoldne se je, tako 
kot vse ostale dni, začelo s skupinsko 
telovadbo. Sledil je nagovor vodje 
kuhinje, gospe Mirjam Kovšca, ki je 
bila ta dan zaslužna za to, da so bili 
na mizah poleg pečenih tudi kuhani 
kostanji, zraven pa še pečena jabol-
ka in hruške, domač jabolčni sok 
ter nekaj žlahtne kapljice. Za do-
bro vzdušje je poskrbel Luka Bajc, 
enajstletnik s harmoniko, otroškim 

šarmom in smislom za nastopanje. 
Kljub temu, da je že večkrat v Pri-
stanu pripravil izreden nastop, smo 
bili tudi tokrat presenečeni nad nje-
govim igranjem in na novo prido-
bljenim znanjem. Vsi zaposleni so 
se ta dan pomešali med stanovalce, 
jim pomagali pri lupljenju kostanja, 
z njimi poklepetali ali se poveselili 

v živahnih glasbenih ritmih. Piknik 
se je zaključil v veselem vzdušju in v 
pričakovanju novih skupnih srečanj 
ter praznovanj, ki jih v prihodnjih 
mesecih v Centru starejših Pristan 
ne bo manjkalo.

Mateja Hlača

Misli iz lepe ulice
Ljudje potrebujemo spodbudne besede in lepe misli. Pozitivno vedno prinaša pozitivno.

Na Facebook strani ima 
Katjuša Kosovel sku-
pino Ulica lepih misli, 

ki ima že 25000 sledilcev. V 
skupini objavlja svoje avtor-
ske pesmi in lepe misli. Lani 

decembra je izdala knjigo Uli-
ca lepih misli - Saj veš, da mi je 
tvoje srce napisalo najlepše pe-
smi. Odziv je bil čudovit pove 
sama. Ljudje so ji tudi nami-
gnili, da bi bilo čudovito, če bi 
izdala knjigo, ki bi vsebovala le 
lepe misli. in v tem mesecu se ji 
je tudi ta želja uresničila. V sa-
mozaložbi je izdala novo knjigo 
Misli iz lepe ulice, kjer je le teh 
zapisla akr 114.

Naročite jo lahko na email: 
ulicalepihmisli@gmail.com ali 
na FB stran Ulica lepih misli.

Ne prepričuj ljudi, da je življe-
nje prijazno. Pokaži jim.

rl

Zgodba iz koledarja
Vsako leto ob koncu leta 

dobimo razne koledar-
je. Vanje napišemo ali 

označimo kaj je novega v tistem 
letu. Spominjam se, kaj mi je ne-
koč povedal moj tata. On se je 
hodil ženit na Gradišče (k moji 
mami). Takrat je moja stara 
mama na koledar zapisala kaj se 
je delalo in kaj smo tisti dan ku-
hali pri hiši. Tako je bilo tudi na 
mamin rojstni dan 20.10.1960. 
Zvečer je bilo zapisano: "Naši na 

strehi - kuhali zelje!" Ko se je zve-
čer pri nas oglasil moj tata, ga je 
stara mama prijazno vprašala kaj 
mu lahko ponudi. On pa ji je re-
kel: "Malo tistega zelja, ki ste ga 
kuhali na strehi!" Vsi pri hiši so 
planili v smeh, on pa se je do si-
tega najedel odličnega zelja in se 
sit vrnil domov. Vedno, ko sama 
kuham meneštro iz zelja -skuho, 
se  spomnim na ta večer.

Karmen Rondič iz Slapa
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Ploskalo nam je 1800 
udeležencev 
Golden age festival GYM, ki že 5 leto poteka po raznih krajih Evro-
pe, je letos organizirala Gimnastična zveza Slovenije. Prireditev tra-
ja ves ta teden za udeležence iz 18 držav Evrope in ostalega sveta. 

Na otvoritveno slovesnost v 
Avditoriju je v povorki za 
zastavami držav prikora-

kalo 1800 čilih »zlatih« udeležencev 
festivala in zapolnilo dvorano v pi-
sanih barvah. S tribun je kar žarela 
energija, ki je napolnila in opogumi-
la tudi nas nastopajoče. Poleg odlič-

nih mladih iz Pirana, so otvoritve-
no slovesnost oblikovali še vedno » 
odlični« starejši. Plesalke domačega 
plesnega centra ADC (Alice Dance 
Company) in sicer dame zrelih let 
plesna skupina Ajda ter plesna sku-
pina Štorovke iz Štorij pri Sežani so 
zaplesale v združeni točki Lahko ti 
podarim samo ljubezen.

Plesalke so povedale, da so šele ob 

nastopu ponosno začutile, kakšna 
nagrada je za njihov trud, da so se 
lahko lepe in živahne pokazale pred 
tako publiko, ki jih je z navdušenim 
ploskanjem spodbudila k nadaljnje-
mu delu z njihovo Alice. Udeleženci 
festivala bodo do konca tedna pre-
življali aktivne počitnice na delavni-

cah in nastopih, v petek bodo ime-
li zaključno slovesnost, ki bi jo bilo 
vredno videti, saj bo potekala na 
različnih lokacijah v Portorožu. Ple-
salke plesne skupine Ajda iz Ajdo-
vščine in Štorovke iz Štorij, pa bodo 
na lokaciji Štorje in Ajdovščina spet 
veselo vadile že ta torek in četrtek. 

rl

Komunalci iz Vrtovina na Kucelj

Na delovnem mestu se lo-
čujemo na petnajst dejav-
nosti, ki vsaka po svoje 

zahteva dobro delo posameznega 
zaposlenega. Stalno smo razpeti 
med vestnim in natančnim delom 
ter med občani za katere opravlja-
mo servisne storitve. Narava dela 
zahteva stalno disciplino ter de-
žurstva na več področjih. Glede na 
standard, ki smo si ga ustvarili, si ne 
moremo privoščiti napak pri delu, 
ker smo občanom stalno na očeh. 
Stalna napetost mora občasno tudi 
popustiti, da se naberejo nove moči, 
sprostijo mišice in napolnijo duhov-
ne baterije.

Za eno takih sprostitev smo se v le-
pem petkovem popoldnevu odpra-
vili iz Vrtovina po strmi stezi pro-
ti Kuclju. Družbo 25 pohodnikov so 
sestavljali predstavniki vseh enot. 
Tisti ki so bili fizično bolje pripra-
vljeni so se odpravili že od zadnjih 
hiš, medtem ko smo ostali priče-
li pohod na požarni poti. Po stezi, 
ki jo je po vsej dolžini od Vrtovina 
do vrha pokosil Ludvik je bilo več 
postankov za počitek ter prekrasen 
razgled na dolino in morje. Nabirali 

smo tudi gobe, ki so letošnjo sezono 
bolj redke. 

Na vrh smo prispeli utrujeni in ne-
kateri bolj, nekateri manj prepoteni. 
Medtem, ko smo pozirali fotogra-

fom, se je pripeljal še Martin Slejko 
z gorskim kolesom prav na vrh. Ve-
ter, ki nas je stalno spremljal, nam 
ni pustil daljšega postanka pri križu.

Nazaj grede smo se ustavili še v 
koči na Mali Gori, kjer so nam pri-
jazni oskrbniki iz Kamenj ponudili 
čaj in zdravilni napoj. Končna po-
staja je bila v Osnovni šoli v Vrto-

vinu, kjer smo si privoščili golaž s 
polento in sladko pecivo, ki so ga 
pripravile sodelavke.

Aleš Brecelj

Motoristi iz Žapuž na Socerb
Že več let zapored se ljubitelji motorjev iz Žapuž zberejo ter odpravijo na panoramsko vožnjo.

Po navadi  je potekalo srečanje 
v okviru krajevnega prazni-
ka v juniju, vendar se je letos 

zaradi slabih vremenskih razmer 
vožnja prestavila na jesen. Predvi-
dena je bila krožna pot po Notranj-
ski, vendar so se motoristi nazadnje 
odločili za toplejše kraje in so se 

zapeljali do Socerba. V Tržaškem 
zalivu je bilo sredi dneva lepo vide-
ti številne jadrnice ki so tekmovale 
na tradicionalni Barkolani. Na kra-
škem robu se je ponujal prekrasen 
pogled na svetleče morje do Grade-
ža in še dlje. 

Med počitkom je Špela ponudila 

pijačo za okrepčilo in posladek. Po 
skupinski fotografiji so pot nadalje-
vali preko Krasa. Zapeljali so se tudi 
čez mejo in se vrnili nazaj v Žapu-
že. Tam se je ob topli malici in hla-
dni pijači nadaljevalo srečanje z iz-
menjavo vtisov s poti.

Aleš Brecelj

Lubenica velikanka

Lubenica velikanka, ki je zra-
sla na domačem vrtu, je bila 
razlog za septembrsko sobo-

tno druženje prebivalcev Novega 
naselja v Kamnjah. Pod mogočnim 
hrastom v začetku vasi smo lubeni-
co stehtali, zmerili, razrezali ter se z 

njeno vsebino prijetno osvežili. 
Lubenica je tehtala dobrih dvaj-

set kilogramov, dolga je bila 48 cm, 
njen obseg pa je meril 84 cm. Izme-
rili smo ji tudi vsebnost sladkorja, ki 
je znašala kar 14 bx.

rl
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Desetletnica društva Matija Vertovec 

Priprave na 16. pohod 
po Vertovčevih poteh
Priprave na 16. pohod po Vertovčevih poteh, ki bo letos 20. novem-
bra, so v polnem teku. Društvo Matija Vertovec letos obeležuje 10 
let delovanja. Obletnico so proslavili na letošnjem delovnem poho-
du s postavitvijo nove turistično-informativne table na Ustjah.

Člani Društva Matija Verto-
vec so to nedeljo opravili 
delovni pohod – pregledali 

so pohodne poti ter zamenjali nekaj 
dotrajanih količkov s smerokazi. Ob 
letošnji deseti obletnici delovanja 
pa so na Ustjah slovesno odkrili še 
eno turistično-informativno tablo 

na Vertovčevih poteh. Vsebino so 
pripravili domačini Dušan Krečič, 
Matjaž Stibilj in fotografinja Polona 
Ipavec, nova tabla predstavlja vas 
Ustje. Društvo je tablo financiralo 
iz sredstev, ki jih je prejelo skupaj z 
občinskim priznanjem ob letošnjem 
prazniku občine Ajdovščina. 

Vertovčeve poti so tako ena naj-
bolje opremljenih turističnih poho-
dnih poti na gornjem Vipavskem. 

Na celotni trasi je nameščenih že 10 
turistično-informativnih tabel, ki 
pripovedujejo o naravnih in kultur-
nih vrednotah v okolici. Na kar treh 
pomembnih točkah na poti pa se 
poklonimo pomembnemu rojaku – 
na Planini je Matiji Vertovcu v čast 
postavljeno spominsko obeležje na 

stari šoli, prav tako v na rojstni do-
mačiji Jakulinih, v Šmarjah pa nje-
gov doprsni kip krasi dvorišče pred 
vaško cerkvijo. 

Vertovčeve poti so dobro pripra-
vljene na 16. pohod, ki bo letos v 
nedeljo, 20. novembra. Smer poho-
da ostaja enaka, program na poti bo 
bogat. Dobrodošli! 

sh

Hospicitat o prezrtih žalovalcih
Konec meseca septembra, tik pred tednom otroka, je Slovensko društvo hospic, območni odbor se-
verne Primorske, skupaj z Lavričevo knjižnico pripravilo drugi Hospicitat, večer, ko je tekla beseda o 
prezrtih žalovalcih - otrocih in mladostnikih.

Gosta - ravnatelj Srednje šole 
Vena Pilona iz Ajdovšči-
ne Andrej Rutar in vodja 

programa žalovanje otrok in mla-
dostnikov pri Slovenskem društvu 
hospic Tina Sprinčnik - sta podelila 
razmišljanja, vedenja in izkušnje o 
delu in srečevanju z žalujočimi otro-
ki in mladostniki. Stiske, s katerimi 
se srečujejo zaposleni v vzgojno-iz-
obraževalnih ustanovah, so se po-
kazale tudi ob koncu srečanja, ko so 
spregovorili tudi obiskovalci večera 
in potrdili misel , da je o žalovanju 
otrok in mladostnikov potrebno 
spregovoriti in strokovne delavce o 
pristopih dela z žalujočimi podučiti. 
V Slovenskem društvu hospic nudi-
mo pomoč otrokom in mladostni-
kom z individualnim, skupinskim 
svetovanjem, pripravo delavnic ter 
posebnim projektom taborom za 
Levjesrčne. Tridnevni tabor zdru-
ži med krompirjevimi počitnicami 
vse otroke iz Slovenije, ki so dožive-
li izgubo. Skupaj med sebi enakimi 
otroci med petim in 18-im letom 
podelijo svojo žalost. Strokovni 
delavci pa jim med procesi poma-
gajo, da izrazijo čustva od žalosti, 
besa, jeze do smeha. Za strokovne 
delavce ponujamo izobraževanja 

in delavnice, skozi katere pridobijo 
veščine in znanja za ravnanja. Ob 
prebrani knjigi Hanni Kach Me-
tulji otrok sta podelila gosta med 

številne obiskovalce svoj pogled in 
razmišljanja na temo, ob kateri se 
velikokrat tudi sami znajdemo v 
stiski, ko ne vemo kako pristopiti k 
otroku, mladostniku. Med obisko-
valci smo izžrebali nagrajenko in ji 
omenjeno knjigo podarili, prav tako 
smo podarili izvod knjige Lavričevi 

knjižnici Ajdovščina. 
Zadnji - tretji Hospicitat bo 15. 

novembra ob 18.30, namenjen pa 
običajem, ritualom in obredom. 
Ta večer bo gost pisatelj in zbira-
telj ljudskega slovstva Franc Černi-
goj. Z njim se bo pogovarjal prosto-
voljec v Slovenskem društvu hospic 
Igor Vidmar. 

Vse, ki žalujete vabimo, da se pri-
družite odprti skupini za žalujoče, ki 
ima srečanja vsak drugi teden v me-
secu ob 16.30 na sedežu društva v 
Ajdovščini (Gregorčičeva ulica 20). 
Zaželeno je, da se predhodno naja-
vite na 051 618 261. Nagovorimo 
žalost, opogumimo srce za nadaljnje 
korake v življenju. Za vas smo do-
segljivi vsak dan od ponedeljka do 
petka med 8.00 in 12.00 uro na se-
dežu društva, za strokovno pomoč 
ob soočanju s težko boleznijo, umi-

ranju lahko pokličete 031 606 309 ali 
preko email naslova s.primorska@
hospic.si. 

»Da bomo tu, ko nas boste potre-
bovali!«

Tamara Paravan,
koordinatorica družine v Slovenskem 
društvu hospic OO severne Primorske

Deževen 35. Spominski pohod na 
Golake
Prva oktobrska nedelja je že mnogo let rezervirana za Spominski pohod na Golake. Ajdovski planinci 
so se odločili, da ob koncu planinske sezone za trenutek ustavijo svoj pogumni korak in se spomnijo 
prijateljev planincev, ki so prav tako kot oni ljubili naše gore, skrbeli zanje, s prostovoljnim delom 
postavili obe planinski koči, na Čavnu in pod Golaki, urejali planinske poti in steze, odkrivali veličino 
prijateljstva in pomoči. Temu je posvečen Spominski pohod na Golake.

Ker pa se poletje preveša v 
jesen, je pohod pogosto de-
ževen, mrzel in že snežen. 

Tudi letos ni bilo drugače, zato se je 
zbralo v Iztokovi koči pod Golaki le 
malo vztrajnih planincev. 

Kulturni program, ki so ga obliko-
vali marljivi otroci: Patricija na flav-
ti, Nejc s harmoniko, Tonia s pri-
jazno pesmijo in Aneta, ki je vse 
povezala v zanimivo celoto, je raz-
vedril in ogrel mokre pohodnike. 

S pozdravnim govorom se je pred-
sednik PDA Cetko Ušaj zahva-
lil požrtvovalnim planincem za 
delo v pretekli sezoni, za pomoč in 
za ure prostovoljnega dela. Z ve-
seljem je sporočil, da se bo začela 

prenova Iztokove koče pod Gola-
ki. Prav ta novica je ogrela ajdovske 

pohodnike, ki so predsedniku oblju-
bili ramena, na katera se bo ob tej 
nalogi lahko naslonil. 

O pomenu pohoda, o njegovi zgo-
dovini in o življenju PDA v prete-
klosti je spregovorila častna člani-
ca Planinskega društva Ajdovščina 
Jožka Hladnik. Pogosto je bila med 
pohodniki in v spominski knjigi, ki 
hrani fotografije in podpise udele-
žencev pohoda, jo pogosto lahko vi-
dimo med organizatorji, pri kresu in 
na vrhu Golaka. 

Srečanje ajdovskih planincev v Iz-
tokovi koči pod Golaki, ki bo v teh 
dneh zamenjala oskrbnika, je bilo 
prijazno, čeprav je bilo deževno. 

Irena Šinkovec
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Zaključujemo akcijo zbiranja 
pokrovčkov za Jerneja

Oktobra lani sem v Latniku 
objavila prispevek z na-
slovom »Prostovoljstvo ne 

pozna meja!« S tem člankom sem 
hotela spodbuditi vse ljudi dobre 
volje, da se nam pridružijo v huma-
nitarni akciji zbiranja pokrovčkov 
za invalidnega Jerneja. Zapisali smo: 
»Jernej je star 35 let. Živi z očetom in 
materjo v Šempasu. Kot mladostnik 
je nesrečno padel z zidu in si poško-
doval glavo. Zaradi poškodbe glave 
je oslepel in je vezan na invalidski 
voziček, zato potrebuje 24-urno tujo 
nego in pomoč. Ker je nega invali-
dne osebe zelo fizično naporna, bi 
nujno potrebovali bolniško posteljo 
in prilagojeno kopalnico v pritličju 
stanovanjske hiše. Veseli bi tudi bili, 
če bi imeli asfaltiran odcep poti do 
stanovanjske hiše, da bi lahko Jer-
neja peljali z vozičkom na sprehod«.  

Kot mi je povedala Jernejeva 
mama, je imel objavljeni prispevek 
v časopisu Latnik velik odziv. Prvi 
so se kot donatorji oglasili iz Ce-
stnega podjetja Nova Gorica in as-
faltirali odcep poti do stanovanjske 
hiše. Iskrena jim hvala za razume-
vanje in pomoč. Poleg njih pa je v 
tej humanitarni akciji sodelovalo 
še veliko posameznikov, gostinskih 

lokalov in organizacij. Pridružili pa 
so se nam tudi  dolgoletni prijatelji 
iz Prostovoljnega društva krvodajal-
cev iz Sovodenj ob Soči. S tem dru-
štvom so bile že v sedemdesetih letih 
vzpostavljene prijateljske vezi z or-
ganizacijo RK v Ajdovščini. Po ne-
kaj letih pa so se razširile še na CIRI-
US v Vipavi ter Varstveno-delovni 
center Vipava-Ajdovščina. Tako so 
nam že v lanskem septembru pri-
peljali več kot 500 kg pokrovčkov 
za Jerneja. Ob tem obisku so nam 
obljubili, da bodo z akcijo nadalje-
vali. In svojo obljubo so držali ter 
v soboto 1. oktobra letos, ponovno 
pripeljali okrog 500 kg pokrovčk-
ov. Ko smo te pokrovčke s skupni-
mi močmi razložili, smo si vzeli tudi 
nekaj časa za klepet ob kavi. Jerne-
jeva mama in oče nista mogla skriti 
zadovoljstva in sta se vsem iskreno 
zahvalila za pomoč in povedala, da 
bodo pokrovčke zbirali samo še do 
konca letošnjega leta.   

Zato se danes tudi v svojem ime-
nu in imenu očeta Uroša, mame Da-
nice in Jerneja, najlepše zahvaljujem 
vsem, ki ste sodelovali v tej huma-
nitarni akciji in kakorkoli pomagali 
družini v stiski. Posebej pa hvala na-
šim prijateljem iz Sovodenj, čeprav 

vem, da ne pričakujejo posebne za-
hvale, ker je cilj njihovega društva 
pomagati bližnjemu na čim boljši 
način, a tudi čimbolj anonimno in 
skromno. Hvala predstavniku Civil-
ne zaščite iz Sovodenj Orlandu Mu-
rencu, ki je poskrbel za prevoze po-
krovčkov. 

Ob zaključku akcije, moram pove-
dati, da sem vesela, ker sem na svoji 
življenjski poti predani prostovolj-
stvu spoznala sebi sorodno dušo - 
Marinko Batič – Tomsic. Marinka je 
kot naša rojakinja, ki si je ustvarila 
družino v Sovodnjah, ustanovila to 
društvo in vzpostavila z nami prve 
prijateljske vezi. Žal se je v začet-
ku lanskega oktobra nepričakovano 
za vedno poslovila. Pogrešam jo. Še 
danes mi v ušesih zvenijo besede, ki 
so bile izrečene ob njenem zadnjem 
slovesu. Navajam: »Ne sprašuje-
mo se, zakaj si nam jo vzel. Hvale-
žni smo Ti, ker si nam jo dal«. Zato 
hvala Marinki, saj je s svojim dolgo-
letnim prostovoljnim delom in zgle-
dom pritegnila v društvo odlično 
ekipo ljudi, ki pod vodstvom njene-
ga sina Štefana nadaljuje s humani-
tarnim delom in ohranjuje dolgole-
tne prijateljske vezi tudi z nami.        

Vera Kodrič

Srečanje težjih 
invalidov DI 
Ajdovščina - Vipava
V torek, 4. oktobra 2016,  je društvo invalidov (DI Ajdovščina - Vi-
pava) organiziralo srečanja za težje invalidne članice in člane dru-
štva. Takšno srečanje omogoča druženje tistim našim članicam in 
članom, ki se večine ostalih aktivnosti zaradi narave svoje bolezni 
ne morejo udeležiti. 

Na osnovi meril Socialne 
komisije za zdravstvene in 
socialne razmere, smo to-

krat povabili na srečanje 115 članov, 
srečanja pa se je udeležilo 89 članov 

in članic. Težje invalidne članice in 
člane DI Ajdovščina - Vipava smo 
spremljali tudi nekateri predstavni-
ki vodstva društva, poverjeniki in 
člani socialne komisije, ki smo po-
skrbeli za uspešno izvedbo srečanja. 
Za večino udeležencev srečanja smo 
organizirali osebni prevoz od doma 
in nazaj. Nekatere pa so se na sre-
čanje pripeljali svojci. Dobili smo se 
popoldan na znani lokaciji v Logu 
pri Vipavi. Veliko naših članov, se 
sreča samo na srečanju, zato jim to 
pomeni še toliko več. Že ob prihodu 
nas je pozdravila vesela domača pe-
sem. Fantje glasbene šole so veselo 
raztegnili svoj meh in iz njega iz-
vabljali prelepo domačo pesem. Po 
pozdravnem nagovoru naše predse-
dnice Manice Jerkič, je sledila oku-
sna večerja. Ob prijetnem klepetu in 
izmenjavi svojih problemov, je dru-
ženje hitro minilo. Marsikdo si na 
tem srečanju olajša svojo dušo, saj 

se enaki med seboj najbolje razume-
jo. Ob odhodu so vsi težje invalidni 
člani in članice društva, prejeli sim-
bolično darilce, ki so ga izdelali naši 
člani na svoji delavnici.

Veseli smo, da so bili tudi naši tež-
je invalidni člani, ki se večine ostalih 
aktivnosti DI Ajdovščina - Vipava-
ne morejo udeležiti, znova zadovolj-
ni in dobre volje ter se prijetno po-
čutili med prijatelji.

AM

Gasilsko dopoldne na 
šoli v Črničah
Šest članov Prostovoljnega gasilskega društva Selo in en član 
Gasilsko reševalnega centra Ajdovščina se je v začetku oktobra 
odzvalo povabilu učiteljic iz podružnične šole Črniče. Obiskali 
smo jih z namenom prikaza gasilskih veščin in nalog gasilcev na 
intervencijah.

Z najmlajšimi smo se pogo-
vorili o pomenu preventive, 
osveščanja staršev zaradi ne-

pravilne uporabe ognja ter o klicu 
na 112, z malo starejšimi pa smo o 
pomoči gasilcem pri požarih, o eva-
kuaciji ter o nevarnostih, ki pretijo 
gasilcem na intervencijah. Ker po-
družnično šolo v Črničah obiskuje 
več kot sto učencev, smo se razpore-
dili v skupine, da so si lahko vsi ogle-
dali vozila našega društva terin vozi-
la iz GRC Ajdovščina, prikazno vajo 
gašenja z ročnim gasilnim aparatom 
ter se preizkušali v zbijanju tarče. 
Opravili smo tudi simulacijsko vajo 

evakuacije iz šole in pregled gasilcev 
po prostorih. 

Po poučnem in dobro porablje-
nem dopoldnevu smo se gasilci vra-
čali proti gasilskemu domu vedoč, 
da smo dobro opravili še eno nalo-
go pri osveščanju mladih in pridobi-
vanju novega kadra v naše društvo. 
Na koncu bi se v imenu vseh sode-
lujočih zahvalil mladim šolarjem in 
bodočim gasilcem za res pestro do-
poldne, učiteljicam za pomoč in po-
vabilo na šolo, ter kuharicam za do-
bro in obilno malico. 

Sergej Škrlj, PGD Selo
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Zdravstveno-terapevtska kolonija 

Elerji 2016
Severno-primorsko društvo za cerebralno paralizo vsako leto 
organizira dve zdravstveno-terapevtski koloniji, ki sta namenjeni 
osebam s cerebralno paralizo – prvo v Zdravilišču Laško za otroke 
in mlajše odrasle brez spremstva staršev, drugo pa v Centru Son-
ček Elerji, ki se je udeležijo otroci s starši oz. družinami. Program 
vključuje medicinsko-terapevtsko obravnavo in spremljevalni pro-
gram, namenjen pa je otrokom in staršem ter sorojencem. 

Center Sonček Elerji leži na 
Miljskem polotoku, na hri-
bu, tik ob meji z Italijo. 

Objekti, ki so prilagojeni za uporab-
nike invalidskih vozičkov, so sicer 
precej dotrajani in potrebni temelji-
te prenove, so pa zato pristno narav-
no okolje, razgled in mir tisti, ki nas 
vedno znova prepričajo, da se vsako 
leto avgusta v »karavlo« v Elerjih 
radi vračamo. 

Naši otroci so bili letos deležni te-
rapevtskega jahanja, hidroterapije v 
ogrevanem bazenu in individualne 
fizioterapije. Koordinatorica in iz-
vajalka terapij je bila fizioterapevtka 
Barbara Lemut. Z dopolnilnim pro-
gramom pa Severnoprimorsko dru-
štvo za cerebralno paralizo vključi 
v kolonijo tudi pedagoške vsebine 
v obliki predavanj, obenem pa po-
skrbi, da se v času kolonije družina 
razbremeni, saj imajo otroci s cere-
bralno paralizo lastne spremljeval-
ce. Tako v koloniji potekajo družab-
ne aktivnosti in kreativne delavnice, 
ki jih organizirata predsednica dru-
štva Katarina Volk in tajnica dru-
štva Patricija Rojc v sodelovanju z 
zunanjimi sodelavci in prostovoljci, 
potekajo pa v dopoldanskem času. 
V njih so otroci skozi igro in ustvar-
janje tudi letos urili vztrajnost, raz-
vijali pozornost, koncentracijo, mo-
toriko in ročne spretnosti. Izdelali 
so svojo olimpijsko zastavo, ki je vse 
dni, še posebej pa zadnji dan na po-
sebnih »sončnih« olimpijskih igrah, 
ponosno plapolala. Potiskali ali po-
risali so unikatne majice, v katerih 
so se na olimpijskih igrah preizku-
sili v zanimivih športno-sodeloval-
nih kategorijah. Naredili so svoje 

svečnike, ki so jih okrasili s školj-
kami, nabranimi na školjčišču. Pod 
mentorstvom lutkovne pedagogi-
nje Mojce Valič so izdelali vsak svo-
jo lutko na temo življenja v morju in 
nato sestavili scenarij, pripravili sce-
no ter napisali pesmico za lutkovno 
predstavo, ki je požela buren aplavz. 
Na obisku smo imeli celo Ambasa-
dorje nasmeha s terapevtskim kuž-
kom Vito. Vse dejavnosti je spre-
mljala dobra volja in pogosto tudi 
kitara enega od spremljevalcev. Vr-
hunec kolonije so bile gotovo olim-
pijske igre, na katerih smo sodelo-
vali vsi in utrdili spoznanje, da smo 
vsak dan znova zmagovalci. Večer 
smo zaključili ob glasbi dveh čla-
nov glasbene skupine Prizma. Sku-
paj smo prepevali stare napeve in se 
neznansko zabavali. 

Vsako tako skupno bivanje in dru-
ženje je korak naprej v gradnji pozi-
tivne identitete otroka, saj je otrok 
postavljen v situacije, ki jih v oko-
lju, kjer biva, ne doživlja pogosto, 
vsaj ne v tako intenzivni obliki. Naši 
otroci se zato vedno radi vračajo v 
kolonijo, saj pridobijo ogromno no-
vih izkušenj v smislu večje samo-
stojnosti. Poleg tega delo društva 
cenimo tudi starši, ki si na tak na-
čin izmenjamo izkušnje, potožimo 
svoje skrbi drug drugemu, saj jih s 
starši, ki nimajo izkušnje z drugač-
nim otrokom, včasih težko delimo. 
Ob tem pa smo veseli, ko naši sonč-
ki vsaj ohranjajo ali celo izboljšujejo 
telesne sposobnosti, pridobivajo ko-
munikacijske, socialne in življenjske 
veščine ter tkejo nova, pristna prija-
teljstva. 

MOC

Javier Busto – Glasba srca

Mojstrski tečaj s komornim 
zborom Ipavska v Vipavi

V Vipavi, mestu vina in pe-
tja, je 21. in 22. oktobra 
Komorni zbor Ipavska 

gostil svetovno znanega zborovod-
jo in dirigenta Javierja Busta, ki je 
svoje znanje predstavil in podajal 
35 udeležencem mojstrskega tečaja 
z naslovom Javier Busto in njegov 
pogled na umetniško vodenje zbo-
ra. Devet aktivnih udeležencev se je 
spopadlo z zahtevnimi zborovski-
mi skladbami iz bogatega reperto-
arja zbora različnih avtorjev (J. Bu-
sto, A. Čopi,U. Sisask, E. Whitacre, 
G. Orban, M. Lauridsen,V. Willi-
ams…) in pod vodstvom maestra 
Javierja Busta ter demonstracijske-
ga zbora pripravilo tudi zaključni 
koncert.

Javier Busto sodi med najbolj 
prepoznavne in uspešne španske 
zborovodje in skladatelje. Zara-
di dolgoletnega dela na področju 
zborovskega dirigiranja in kom-
poniranja je cenjen tako v stro-
kovni javnosti kot pri koncertni 
publiki. Prihaja iz obmorskega me-
steca Hondarribia v Baskiji v Špa-
niji. Njegova prva poklicna izbira 
ni bila glasba, saj je na eni najsta-
rejših španskih univerz, v Valla-
dolidu, najprej diplomiral iz me-
dicine. V svet zborovske glasbe ga 
je vpeljal Erwin List, prvi zbor pod 
njegovim vodstvom pa je bil zbor 
Ederki v Valladolidu, ki ga je pre-
vzel leta 1971 in vodil do leta 1976. 
Leta 1978 je ustanovil zbor Eskifa-
ia v rojstni Hondarribii in ga vodil 
vse do leta 1994, leto dni kasneje pa 
je ustanovil in do leta 2007 vodil 
zbor Kanta CantemusKorua. 

Maestro Javier Busto je medna-
rodno uveljavljen kot skladatelj in 
avtor številnih priredb baskovskih 
ljudskih pesmi, njegova dela pa so 
izdana v Baskiji in Franciji, Nem-
čiji, na Japonskem, v ZDA, Angliji 
in na Švedskem. Kot žirant se ude-
ležuje številnih skladateljskih ter 
zborovskih tekmovanj v Evropi in 
po svetu, kot dirigent pa gostuje po 
Evropi, v Argentini, Kanadi, na Ja-
ponskem, v Koreji, Tajvanu, ZDA 
in Venezueli. 

Javier Busto se je prijazno odzval 
vabilu Komornega zbora Ipavska, 
ki ga že drugo sezono vodi dirigent 
MicheleJosia, da bi v Sloveniji izve-
del mojstrski tečaj za zborovodje 
in pevce, ki jih zanima njegov pri-
stop k vodenju zbora ter njegove 

dolgoletne izkušnje in znanje. 
MicheleJosia je zborovodja Ko-

mornega zbora Ipavska šele drugo 
sezono, pa vendar imajo za seboj 
več odličnih nastopov, med dru-
gim dve zlati priznanji iz Bratislave 
ter uspešno gostovanje na medna-
rodnem festivalu v Jirkovu na Če-
škem. MicheleJosia je uspešno vo-
dil več sestavov v Sloveniji. Pogosto 
je član žirij na zborovskih tekmo-
vanjih in tekmovanjih zborovske 
kompozicije, je uspešen skladatelj 
filmske in zborovske glasbe. 

Komorni zbor Ipavska od leta 
1998 združuje pevce iz različnih 
koncev Vipavske doline. Skozi svet 
zborovske glasbe jih je do leta 2014 
uspešno vodil priznani zborovodja 
Matjaž Šček, ki je dal zboru neiz-
brisen pečat. 

Bogat repertoar skladb iz različ-
nih stilnih obdobij najraje dopol-
njujejo z novitetami primorskih 
skladateljev in redko izvajanimi 
skladbami. Z njimi se nadvse uspe-
šno predstavljajo na pevskih tek-
movanjih doma in v tujini, izdali 
pa so tudi tri zgoščenke iz različ-
nih obdobij svojega glasbenega po-
ustvarjanja. Z veliko vnemo se je 
zbor lotil zanimivega projekta ter 
se veselil srečanja in dela z odlič-
nim glasbenim gostom, ki se je na 
tak način v Sloveniji predstavil pr-
vič. 

Veliko število prijav na mojstrski 
tečaj dokazuje, da je bilo zanimanje 
za ta dogodek izjemno, saj so ude-
leženci zapolnili vsa razpisana pro-
sta mesta, v Vipavo pa so prišli iz 
različnih krajev Slovenije in Italije. 

Organizacijo in izvedbo celotne-
ga dogajanja je prevzel Komorni 
zbor Ipavska s svojim predsedni-
kom Tomažem Bavčarjem. Stro-
kovno pripravo zbora, ki se je raz-
veselil posebnega izziva, je prevzel 
dirigent MicheleJosia s pomočjo 
asistenta Marka Sancina ter kore-
petitork Karmen Ferjančič Žgavc 
in Vide Trošt Vidic. 

Prvi del tečaja je potekal v pro-
storih Škofijske gimnazije Vipa-
va, kjer je maestro Javier Busto s 
svojim živahnim temperamentom 
kmalu ogrel udeležence, ki so mu 
z velikim zanimanjem prisluhnili. 
V popoldanskem delu se je udele-
žencem pridružil še demonstracij-
ski zbor in že je zazvenelo ubra-
no petje pod vodstvom aktivnih 

udeležencev.  
Sončna sobota se je začela zelo 

aktivno v čudovitih prostorih 
in dvorani obnovljenega dvorca 
Lanthieri v središču Vipave, kjer 
so udeleženci ponovno preizkušali 
svoje nove prijeme pri delu z zbo-
rom. Ves čas jih je budno spremljal 
maestro Javier Busto, ki je prav vse 
udeležence navdušil s svojo neiz-
merno energijo, iskrivostjo in en-
kratnim glasbenim izrazom, s svo-
jimi neprecenljivimi izkušnjami, ki 
jih je radodarno delil z vsemi pri-
sotnimi. 

Popoldanski del je potekal v pri-
čakovanju in pripravah na večerni 
koncert, ki je bil izveden v župnij-
ski cerkvi sv. Primoža in Felicijana 
v Vrhpolju, ki jo krasi čudovit mo-
zaik Marka Ivana Rupnika. 

Koncert se je začel z nastopom 
Komornega zbora Ipavska pod 
vodstvom njegovega dirigenta Mi-
chelejaJosie in posebno skladbo 
Erika Ešenvaldsa Stars. Ko so po-
tihnili zvoki kozarcev, ki spremlja-
jo petje, se je pevcem na odru pri-
družil maestro Javier Busto. Pod 
njegovo mojstrsko roko je zbor 
premierno izvedel noviteto sklada-
telja Ambroža Čopija I believe, na-
pisano posebej za to priložnost, ki 
jo je publika nagradila z gromkim 
aplavzom. Po besedah maestra Ja-
vierja Busta bo skladba zagotovo 
pogosto zvenela tudi v Španiji. 

V nadaljevanju se je predstavilo 
devet aktivnih udeležencev moj-
strskega tečaja: Aglaia Merkel, 
Aleš Marčič, Alja Pešak, Damja-
na Kinkela, Ema Nartnik, Frances-
co Calandra, Karolina Repar, Meta 
Praček in Mirjam Jelnikar, ki so 
odlično opravili svojo nalogo.

Koncert se je zaključil z noviteto 
Javierja Busta z naslovom Nativi-
tas Gloriosae, ki jo je posvetil Ko-
mornemu zboru Ipavska z diri-
gentom MichelejemJosio in vsem 
udeležencem mojstrskega tečaja, ki 
so skupaj z zborom to skladbo tudi 
zapeli, kot zadnjo na koncertu. 

Po navdušenih odzivih poslušal-
cev in nastopajočih se je mojstr-
ski tečaj, kot se spodobi na Vipa-
vskem, zaključil na domačiji Malik 
na Slapu, kjer so udeleženci iz cele 
Slovenija in tujine okušali in bili 
navdušeni nad vipavskimi dobro-
tami.

Pevski vikend se je zaključil izre-
dno čustveno, zbor in udeleženci 
so se poslovili polni novih znanj in 
doživetij, z željo, da se spet srečajo 
in ustvarijo nove glasbene zgodbe.

Za Komorni zbor Ipavska je bila 
to izredna izkušnja, polna nepo-
zabnih glasbenih užitkov, vse po-
hvale udeležencev in poslušalcev 
pa spodbuda, da bodo tudi v bo-
doče iskali nove izzive v podob-
nih projektih. Posebna zahvala gre 
vsem, ki so ta projekt podprli, ude-
ležencem ponudili gostoljubje in 
omogočili, da so uživali v delu in 
lepotah našega kraja.

Nataša Uršič Praček, Vida Trošt Vidic
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Planinsko društvo Ajdovščina 

Na pohodu v neznano
Ko se leto prevesi v drugo polovico in narava zažari v jesenskih barvah, PD Ajdovščina povabi svoje 
člane na pohod v neznano, ki ga organizira predsednik društva s pomočjo vodnikov.

Četrto nedeljo v oktobru 
smo se tako zbrali na avto-
busni postaji. Radovedni 

glede cilja našega pohoda, smo 
ugibali kam nas vodi pot, toda naša 
vodnika Cvetko in Mirko sta osta-
la neomajna. Naše radovednosti 
ni potešil niti šofer avtobusa. Tako 
nam ni preostalo nič drugega, kot 
da potrpimo. Pot nas je iz Vipa-
vske doline vodila mimo Postojne, 
Pivke na cesto proti Knežaku in 
nato Palčju. Ugibali smo in ugiba-
li, toda nikomur ni uspelo odkriti 
cilja, dokler se avtobus ni ustavil v 
vasi Jurišče. Vodnika sta nam po-
vedala, da je pred nami krožna pot 

čez Bele stene do Kršičevca.
Smerna tabla nas je usmerila na 

pešpot. Vzpenjali smo skozi bo-
rov gozd in rahlo zadihani v slabi 
uri prispeli do Belih sten  (863m) 
nad vasjo Jurišče, od koder je lep 
razgled na Kršičevec, Dedno goro 
in Snežnik pa tudi na ostale vrho-
ve, ki obdajajo vzhodni del Pivške 
kotline. Pod Belimi stenami smo 
si ogledali še naravni spodmol, v 
bližini pa je tudi jama z istim ime-
nom. Vodnika sta nas usmerila 
proti Kršičevcu. To je tisočak, ki 
nam z vzponom ni delal proble-
mov. Preglavice nam je povzro-
čal s svojim težko izgovorljivim 

imenom. Kršičevec (1091 m) je res 
manj poznana gora, toda z njene-
ga vrha se nam je odprl prelep raz-
gled na Javornike, Sveto Trojico, 
Snežnik ter Vremščico in Nanos. 
V lepem vremenu seže pogled tudi 
do Julijskih Alp s Krnom in Tri-
glavom, Kamniško Savinjskih Alp 
ter italijanskih Dolomitov.Tu smo 
si vzeli čas za malico in druženje. Z 
vrha nas je pregnal šele mrzel ve-
ter, ki je opozarjal, da nas bo kma-
lu obiskala zima. Ob poti smo si 
ogledali lipo zraščenko, ki jo sesta-
vlja štirinajst debel. Če ji bo narava 
naklonjena, bo nekoč iz nje nasta-
lo ogromno drevo z izjemnim ob-
segom. Proti Juriščam smo se vra-
čali preko prostranih pašnikov z 
drobnico, zatopljeni v pogovor s 
samim seboj ali prijateljem iz dru-
štva. Vsi pa z nekakšnim mirom v 
srcu, s katerim nas je navdala pre-
lepa pokrajina. Ob koncu poti nas 
je čakala še okusna jota s klobaso 
in sladico na turistični kmetiji pri 
Cunarju, ki je pomirila še naše že-
lodce. Zadovoljni smo se odpravi-
li proti domu. Še se bomo vrnili. 
Mogoče v spomladanskem času, 
ko zacvetijo potonike. Med vožnjo 
domov nam je spregovoril pred-
sednik društva g. Cvetko Ušaj o 
nalogah, ki v prihodnjem letu ča-
kajo PD Ajdovščina. PD bo v pri-
hodnjem letu poskrbelo za izpol-
njevanje vseh primarnih nalog  PD 

Društvo Sožitje 

Seminar v Istrskih Toplicah

V organizaciji Zveze Soži-
tje Slovenije je med 7. in 
9. oktobrom 2016 potekal 

naslednji vikend seminar, tokrat v 
Istrskih Toplicah. Iz Društva Sožitje 
Ajdovščina - Vipava se je tja poda-
lo 21 družin. Vikend seminarji so 
namenjeni usposabljanju, izobraže-
vanju, opolnomočenju, ohranjanju 
zdravja oseb z motnjami v dušev-
nem razvoju in njihovih družinskih 
članov. Gre tudi za udejanjanje ve-
čje samostojnosti udeležencev, nji-
hove integritete in za udejanjanje 
ustvarjalnega vključevanja. V petek, 
7. oktobra, smo se člani društva So-
žitje Ajdovščina - Vipava z avtobu-
som in osebnimi vozili odpravili na 

vikend seminar. Seminar je v Istr-
skih termah potekal prvič. V soboto, 
8. oktobra, je dopoldne sledilo pre-
davanje za starše z naslovom Zako-
nodaja. Predavanje je vodila Vesna 
Rebronja, ki je kot pravnica zapo-
slena na Zvezi Sožitje. Medtem ko 
je potekalo predavanje o pravicah 
oseb z motnjami v duševnem razvo-
ju, smo tisti, ki smo bili v varstvu, 
šivali voščilnice, ki jih bomo proda-
jali za božično-novoletne praznike. 
Zaključek seminarja je bil v nedeljo, 
9. oktobra, ko smo se po kosilu od-
pravili nazaj proti domu.

Lahko rečem, da je bilo na vikedn 
seminarju v Istrskih toplicah zelo 
lepo. Zagotovo je vsak nekaj dobre-
ga in koristnega le dobil za svoj prav 

in za svojo dušo. 
Srečanje folklornih skupin 
v Šentjurju

V organizaciji Društva Sožitje Aj-
dovščina - Vipava in VDC Ajdo-
vščina – Vipava  smo se 15. oktobra 
2016 zgodaj zjutraj z veseljem poda-
li na izlet v Šentjur. Vseh nas je bilo 
46.

Naša folklorna skupina z imenom 
Burko, se je udeležila revije folklor-
nih skupin odraslih s posebnimi po-
trebami v Šentjurju pri Celju. Na re-
viji je nastopilo sedemnajst skupin iz 
vse Slovenije. Prireditev se je odvija-
la v Ipavčevem kulturnem domu. Po 
končani reviji smo si vsi nastopajo-
či ogledali rojstno hišo skladateljev 
Ipavec. Nato je za nastopajoče sle-
dilo kosilo. Ostali iz Društva Soži-
tje Ajdovščina - Vipava, pa so kosi-
lo imeli na kmetiji v Frankolovem. 
V poznih popoldanskih urah smo se 
odpravili nazaj proti domu. 

Naj posebej omenim to, da je fol-
klorno skupino Burko na prireditvi 
spremljala kar zelo številna množi-
ca navijačev, ki so nas pri našem na-
stopu spodbujali in navijali za nas. 
Vodja naše folklorne skupine Moj-
ca Kete, je povedala, da smo se, tudi 
glede na ocene strokovne komisi-
je, zelo dobro odrezali. V Ajdovšči-
no smo prispeli vsi veseli, navdušeni 
in polni različnih vtisov o prireditvi. 

Danijela Deferri, 
Društvo Sožitje Ajdovščina - Vipava

kot so organiziranje pohodov za 
člane društva, razna izobraževanja 
za varno hojo in gibanje v gorah , 
delo z mladimi ter skrb za vzdrže-
vanje poti in obeh koč, ki sta v la-
sti PD Ajdovščina. Poleg tega pa 
nam je povedal, da seje PD odlo-
čilo, da bo pri koči na Golakih do-
gradilo prizidek, v katerem bodo 
prepotrebne sanitarije in nekateri 

pomožni prostori. Spregovoril 
nam je tudi vodnik Mirko in sicer 
o novostih, ki jih  pripravlja PD v 
novem letu.  V prijetnem klepetu 
smo prispeli  domov in si  voščili 
nasvidneje na naslednjem pohodu 
PD Ajdovščina.

MG

Cinque terre
Člani DI Ajdovščina – Vipava smo se spet odpeljali na lepše. Tokrat 
nas je pot popeljala v Italijo.

Prvi dan smo si ogledali sre-
dnjeveško mesto Grazzano 
Visconti ter Sestri Levante v 

katerem smo se sprehodili po zali-
vu tišine in zalivu pravljic. Naslednji 
dan smo se v La Spezii vkrcali na 
ladjico, ki nas je v družbi delfinov 
popeljala v Portovenere in Vernaz-
zo. Po ogledu teh slikovitih mestec 
smo se z vlakom odpeljali še v za-
dnjo izmed vasic – Monterosso. 
Vreme je bilo zelo toplo in sončno, 
tako da so se nekateri naši člani bo-
sih nog sprehodili po peščeni plaži 
in toplem morju. Na žalost smo se 

morali od prelepih vasic posloviti 
in po okusni večerji »vzeli pot pod 
noge« proti domu. Kljub veliko kilo-
metrom, je bila pot zelo kratka, kajti 
polni spominov smo si jo skrajšali. 
Že med potjo nazaj so se člani med 
seboj dogovarjali in nam posredo-
vali predloge za naslednjo destina-
cijo izleta. Po prelepem vikendu so 
nas ob prihodu domov pričakale 
dežne kapljice.

Hvala članom za udeležbo in na 
čimprejšnje snidenje.

DI Ajdovščina – Vipava, AM

VAS IN VAŠE PRIJATELJE VLJUDNO VABIMO

V PETEK, 11. NOVEMBRA OB 20. URI
NA DVOREC ZEMONO PRI VIPAVI

KJER SE BO DOGAJALA SVEČANA AKADEMIJA  ŠKOFIJSKE KARITAS 
KOPER Z NASLOVOM:  

»V OBJEMU DOBROTE«
IN ODPRTJE PRODAJNE RAZSTAVE LIKOVNIH DEL, 

KI SO NASTALA
v 22. mednarodni likovni koloniji

 

Udeleženci:
Zdravko Dolinšek, Andrej Kosič, Jurij Kravcov, Petar Lazarevič, 

Miloš Marc, Jasna Merku, Alina Asberga Nabergoj, 
Patricija Simonič, Suzana Švent.

Na ogled bodo tudi dela strokovnih sodelavcev 
in darovalcev ob dnevu odprtih vrat.

Glasbeni gostje:
GIANNI RIJAVEC & GODALNI KVARTET

Geslo kolonije in prodajnih razstav 2016/2017:
»Pogum, vse ljudstvo v deželi, govori Gospod« (Ag 2,4).
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Lokavški kulturni dnevi 2016
Skozi vse leto potekajo dogodki, ki Lokavcu, Lokavčanom in obiskovalcem bogatijo vsakdan. Kultura, 
ohranjanje kulturne dediščine, predstavitev vseh biserov, ki jih skriva kraj pod Čavnom, se zrcali skozi 
projekte: Lokavec in čas, Lokavške hiše pripovedujejo, slovenski Kulturni praznik 8. februar, razstava roč-
nih del Lokavških žena, Festival češenj, Tekmovanje harmonikarjev, koncerti pritrkovalcev, dobrodelni 
koncert... Veliko, res veliko biserov, sestavlja mozaik vseh projektov in ob tem veliko prizadevnih ljudi, ki 
stojijo za tem. Zaključek in osrednja prireditev ob Lokavških kulturnih dnevih je bila letos 15. oktobra in 
je namenjena prav temu, da se društvu ali posamezniku izreče priznanje za delo, ki ga opravlja.

Zaključna prireditev je bila 
delo Bojane Pižent Kompa-
ra, ki je v predstavo vključi-

la nastopajoče iz Lokavca. Izjemna 
zamisel gospe Bojane, ki je zvoke 
iz narave od žuborenja studencev, 
divjanja burje, petja ptic, povezala v 
melodijo in ji dodala zvoke zvonov, 
inštrumentov in ubrano dekliško 
petje.  

Letos si je Diplomo Edmunda Či-
beja zaslužil Uroš Kovač. 

Lahko rečemo, da je svet Uro-
ša Kovača naravnan malo drugače 
kot svet njegovih vrstnikov. Že kot 
osnovnošolca ga je privlačilo vse, 
kar je povezano s preteklostjo kra-
ja, v srednji šoli pa se je ta ljubezen 
udejanjila na mnogih področjih, 
med drugim je ob pomoči domače-
ga župnika sestavil rodovnike po-
sameznih lokavških družin, kar ve-
lja za izjemno obsežno in zahtevno 
delo. Drugo področje njegovega de-

lovanja predstavlja cerkvena glas-
ba. Ob učenju igranja na orgle se je 
v njem pojavila tudi želja razumeti 
bistvo delovanja tega instrumenta. 
Splet izjemnih okoliščin ga je v že-
lji po čim večjem tovrstnem znanju 
peljal na Gorenjsko, kjer je naletel 
na stare orgle, namenjene uničenju, 
ki so bile popolnoma enake velikosti 
kot stare orgle v Brithu. Orgle je pri-
peljal v Lokavec ter jih  ob pomoči 
posameznikov in občine Ajdovšči-
na uspel restavrirati ter zanje kupi-
ti piščali. Orgle, ki jih je Uroš po-
stavil na kor cerkve v Brithu, naj bi 
zaigrale spomladi 2017. Zaradi po-
sebnega odnosa, ki ga ima komaj 
polnoletni Uroš Kovač do kultur-
ne dediščine, pa tudi zaradi njego-
ve delavnosti in izjemne predano-
sti mu Krajevna skupnost Lokavec 

podeljuje diplomo Edmunda Čibe-
ja za leto 2016. 

2. Priznanje Edmunda Čibeja za 

leto 2016 je prejel Kovaški muzej 
Mihaela Cussa. 

Brata Stanislav in Janez Černigoj, 

sama sicer priučena kovača, sta leta 
1997 v svoji domačiji pri Kuših od-
prla Kovaški muzej, poimenovan po 

znamenitem Lokavčanu, kamnose-
ku Mihaelu Cussi. V muzejsko zbir-
ko sta ob pomoči pobudnikov na-
stanka muzeja, Borisa Blažka, Sande 

Hain in še posebej lani preminule-
ga Vinka Kovača, zbrala predmete 
iz lokavških kovačij, iz fužine Čaven 
in od drugod po Sloveniji. Muzej je 
zgledno urejen, poleg izjemne zbir-
ke in prikaza kovaštva v živo pa obi-
skovalca pritegne tudi lepo urejena 
okolica z nadihom preteklosti. 

Kovaški muzej pri Kuših je ena 
najbolj poznanih in zanimivih točk 
Lokavca. Skozi leto je redno od-
prt ob koncih tedna, brata Černigoj 
pa kovaške spretnosti rada poka-
žeta tudi vsem najavljenim skupi-
nam, predvsem rednim obiskoval-
cem, osnovnošolcem, ki prihajajo v 
Lokavec tudi iz bolj oddaljenih kra-
jev. Prav zaradi predanega odnosa 
do ohranjanja bogatega izročila ko-

vaštva v Lokavcu Svet KS Lokavec 
podeljuje priznanje Edmunda Čibe-
ja za leto  2016 Kovaškemu muzeju 
Mihaela Cussa, ki ga upravljata Ja-
nez Černigoj in Stanislav Černigoj.  

 V tednu pred zaključkom so v or-
ganizaciji Društva DOLI, podru-
žnične šole Lokavec in Goriškega 
muzeja, potekale delavnice v Batiče-
vi hiši. Kaligrafinja Loredana Zega je 
v izbi, iz svoje ročno izdelane knjige 
prebirala lokavške pravljice. V pre-
užitkarski sobi je razstavljeno orod-
je čevljarja, predstavil Boris Blažko. 
Črno kuhinjo pa je predstavila Ber-
narda Kompara. Razstava »Dedišči-
na okoli nas«, je bila v mali dvora-
ni Edmunda Čibeja. Tradicionalni 
pohod je potekal po poteh tehni-
ške, kulturne in naravne dediščine. 
V stari župnijski cerkvi v Brithu pa 
se je predstavil Uroš Kovač z svojo 

posebno ljubeznijo do kulturne de-
diščine.

NV

Ilustracije velikega formata 

Damijan Stepančič v 
Lični hiši

V galeriji Lična hiša so še do 
5. novembra na ogled ilu-
stracije velikega formatega 

priznanega slikarja in ilustratorja 
Damijana Stepančiča, ki zadnja leta 
živi in ustvarja v Senožečah. Kot 
sam pravi se je v ilustracijo usme-
ril zaradi humorja, sproščenosti ter 
lahkotnosti v branju. Pri svojem 
delu se poslužuje različnih slikar-
skih tehnik. Njegov opus obsega 
že več   kot sto knjižnih in revijal-
nih ilustracij. Na razstavi v Lični 
hiši so na ogled ilustracije iz osmih 
različnih otroških in mladinskih 
knjig. Tudi najnovejšo ilustrirano 

pesem Soči Simona Gregorčiča lah-
ko občudujemo. Številne nagrade 
in priznanja potrjujejo avtorjevo 
uvrstitev v mednarodno častno listo 
ilustratorjev. 

Na odprtju razstave 1. oktobra 
je avtor v pogovoru z mag. Polono 
Kunaver Ličen osvetil svoj pogled 
na ilustracijo in notranje nagibe, ki 
ga vodijo pri ilustriranju posame-
znih del. Odprtje razstave je z avtor-
sko glasbo na tematiko razstavljenih 
ilustracij obogatil priznani glasbeni 
umetnik Lado Jakša.

Niko Ličen

Lična hiša

Nastaviti ogledalo
V Lični hiši se 19. novembra ob 19. uri odpira razstava karikatur 
Borisa Oblaka z naslovom Nastaviti ogledalo.

'Igro v ustvarjanje in ustvarjanje 
v igro' je vodilo, ki mu pri delu sle-
di Boris Oblak, karikaturist iz Po-
ljan nad Škofjo Loko, ki je smešno 
upodabljanje ljudi odkril pred šti-
rinajstimi leti. A pozitivni odzivi 
na takrat še precej okorne, z nava-
dnim svinčnikom narisane karika-
ture so pri njem pustili neizbrisljiv 
pečat. V zadnjih osmih letih njegove 
portretne karikature nastajajo pred-
vsem v tehniki digitalnega slikanja 

z elektronskim peresom in grafično 
tablico, vešč pa je tudi hitropotezne-
ga risanja karikatur v živo.

Razstavljene digitalno naslikane 
portretne karikature ne skrivajo po-
sebnih filozofij. So predvsem iskreni 
poskusi kar se da plastično (v neka-
terih primerih pa celo naturalistič-
no) naslikati človeka z vsemi nje-
govimi volumni, simpatičnostmi in 
napakami. V lastno veselje in zaba-
vo opazovalcev. In dobra volja, ki jo 
risanje karikatur prinese s seboj, je 
daleč največja nagrada za ure dela, 
ki se skrivajo za vsakim naslikanim 
portretom. 

Boris Oblak je leta 2005 diplomiral 
na Pedagoški fakulteti, smer likovna 
pedagogika, pri profesorju Zdenku 
Huzjanu. Likovno ustvarjanje po-
vezuje tudi z glasbo in izdelovanjem 
glasbil, svoja znanja pa z veseljem 
predaja dalje v okviru ustvarjalnih 
delavnic. Deluje tudi kot upravitelj 
Šubičeve hiše – Kulturnega centra 
slikarjev Šubic v Poljanah nad Ško-
fjo Loko.

Vabljeni!
Lična hiša
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Likovno srečanje 
Vipavski Križ
Tradicionalno, že dvanajsto mednarodno likovno srečanje v Vipa-
vskem Križu, ki ga v prvih jesenskih dneh prireja Društvo likovnih 
umetnikov Severne Primorske, je letos potekalo v soboto in nede-
ljo,1. in 2. oktobra.

Letošnjega številčnookrnjene-
ga srečanja, saj se je v zadnjem 
trenutku zaradi bolezni opra-

vičilo šest povabljenih ustvarjalcev, 
so se udeležili slikarji, keramiki in 
fotografi Vladimir Bačič, Miran 
Kordež, Jana Dolenc, Ivan Skubin, 
Olga Kolenc, Irena Gajser, Milovan 
Valič, Adriano Velussi, Teja Tegelj, 
Andrej Perko, Primož Brecelj in Po-
lona Ipavec. 

Med udeleženci je bila letos prvič 
na likovnem srečanju v Vipavskem 
križu tudi Irena Gajser, sicer pred-
sednica in vodja galerije Društva li-
kovnih umetnikov Maribor in kot 
sama pravi, jo je Vipavski križ na-
ravnost očaral, saj ni pričakovala 
tako lepega in urejenega srednjeve-
škega mesteca.

Rezultat dvodnevnega srečanja 
prinaša raznolikost v tehnikah, pri-
stopu in materialih, kar je na nek 

način za tovrstne dogodke tudi zna-
čilno, zato taka srečanja tudi bolj ali 
manj zadovoljijo pričakovanjavseh 
ustvarjalcev. Nekateri pridejo, da 
se nekoliko sprostijo in ustvarjajo v 
bolj sproščenem ozračju, drugi spet 
delajo zelo resno, tako kot v svojem 
ateljeju. 

Dvodnevno delovno druženje se 
je v nedeljo zvečer končalo z razsta-
vo v Galeriji Doma krajanov v Vi-
pavskem križu, kjer so likovna-fo-
tografska dela na ogled do konca 
oktobra.

Tokratna razstava nastalih del nam 
ponuja miselni, vsebinski in obli-
kovni preskok na neko drugo raven, 
saj nam ponuja posebno vzdušje ra-
znolikosti, kar pa je v današnjem 
kontekstu doživljanja umetnosti po-
stalo že povsem univerzalno.

Vladimir Bačič

Primorci beremo 
2016 – pohitite, 
zaključujemo!
Še do 11. novembra imate čas, da v Lavričevo knjižnico v Ajdo-
vščini ali v njenih enotah v Vipavi, Podnanosu, Dobravljah ali na 
bibliobusu, oddate izpolnjene kazalke prebranih knjig letošnjega 
izbora Primorci beremo 2016. 

Projekt Primorci beremo letos 
praznuje okrogli jubilej. Pred 
desetimi leti so na pobudo 

Knjižnice Cirila Kosmača iz Tol-
mina nekatere primorske knjižnice 
začele s promocija branja knjig slo-
venskih avtorjev. Bralci, člani Lavri-
čeve knjižnice, so vse od začetka na 
samem vrhu po prejetih priznanjih 
in prebranih knjigah. K projektu 
smo povabili tudi bralce v domo-
vih za starejše v Ajdovščini, Vipavi 
in Črnem vrhu in pa dnevni center 
ŠENT v Ajdovščini. 

Tudi letos je devet  primorskih 
knjižnic združilo svoje moči in v 
branje svojim članom ponudilo kar 
72 knjig različnih slovenskih av-
torjev. Vsi, ki boste do navedenega 
datuma s tega obsežnega seznama 

prebrali vsaj šest del (od tega vsaj 
eno pesniško zbirko), boste na za-
ključni prireditvi prejeli posebno 
priznanje in knjižno nagrado. 

Svečan zaključek bo v torek, 29. 
novembra 2016 ob 18.30 v prosto-
rih Lavričeve knjižnice v Ajdovšči-
ni. Naš gost bo pisatelj Tone Partljič, 
ki je februarja letos za svoje literar-
no delo prejel Prešernovo nagrado. 

Pridružite se nam!
Zdenka Žigon

Milena Gregorčič v galeriji
V Lokarjevi galeriji se od 5. oktobra do 4. novembra predstavlja ajdovski in širši publiki akademska 
slikarka in magistra umetnosti Milena Gregorič.

»Milena Gregorčič živi samosvoje 
likovno življenje. To zajema slikar-
ski in grafični medij pa tudi njeno 
dolgoletno delovanje na področju 
grafičnega oblikovanja. Že skoraj 
štiri desetletja neutrudno stremi po 
izvirnosti in samosvojosti. In vedno 
ji uspe biti drugačna,« je v nagovoru 
na odprtju njene razstave poudari-
la likovna kritičarka Anamarija Sti-
bilj Šajn.

Njen opus je profiliran in izobli-
kovan, zaznamovan z značilnimi 
potezami, z linijami, transparenca-
mi, svetlobami, s prostorom. Njeno 
ustvarjalno bistvo je vedno graviti-
ralo k čistemu likovnemu jeziku.

V najnovejšem ciklu del, ki ga raz-
stavlja v Lokarjevi galeriji, ciklu »Li-
nije in transparence«, je že s samim 
naslovom poudarila tisto, kar je 

njen osnoven, dominanten likovni 
element. Linija. Linije. Tisoč in ena 
in še ena. Z njimi se razkriva slikar-
kina senzibilnost, ki ji daje številne 
karakterje ter ji odpira nove in nove 
likovno-vizualne možnosti.

Če je pred leti ustvarjala na tran-
sparentnem paus papirju, je tokrat v 
želji po čim večji prosojnosti pose-
gla po prozorni foliji. »Ta v premi-
šljenih umestitvah valovi v prostoru 
- gre za več kot 14 m dolg trak folije 
- in postane del njega, tako kot vse, 
kar avtorica na njej uresniči. Tudi 
dela na foliji, ki so klasičnih forma-
tov in uokvirjena, so opremljena na 
način, da ustvarjajo iluzijo širše-
ga prostora, iz katerega prestopi li-
nija, ki razkriva slikarkino čutnost 
in čustvenost. Z enkratnim in ne-
ponovljivim karakterjem odhaja na 

potovanje v neskončnost, saj je od-
prta in pravilna, brez intenc po me-
njavi smeri,« opisuje njeno novo 
stvaritev kritičarka Šajnova. Z njimi 
slikarka daje ponotranjenemu svetu, 
ki ga izpoveduje, številne značaje.

Gregorčičine linije se sprehajajo 
po prostoru galerije in vzpostavlja-
jo izrazito globinsko dimenzijo. Iz 
dvodimenzionalne perspektive pre-
hajajo v širši prostor, zato tovrstne 
stvaritve svojo popolnost dosežejo v 
ambientalnih postavitvah, ko vzva-
lovijo po prostoru.

»Milena Gregorčič transparentno-
sti ne najde le v novem nosilcu slike 
- foliji, ampak tudi v lazurnem na-
našanju akrilnih barv, ki jih razpenja 
kot prefinjene večplastne tančice in 
jim omogoča, da zaživijo celo učin-
ke akvarelne prosojnosti,«povzema 
Šajnova.

Mileno Gregorčič smo v prete-
klosti poznali kot odlično kolorist-
ko, danes  pa je njena paleta tonsko 
ubrana, pretežno črno bela. Lini-
je so, kljub miselnemu spremstvu, 
neposredni zapisi, ki brez zadržkov 
prihajajo iz avtorice same. Od vseh 
likovnih elementov namreč najbolj 
izražajo ustvarjalčev karakter, nje-
gov temperament, njegovo emocio-
nalno stanje. Zato je modernistična 
likovna govorica Milene Gregorčič s 
širokim linijskim spektrom izrazito 
intimistično svojstvena.

Vladimir Bačič

Lavričeva knjižnica v novembru

Naš prvi gost v novembru bo 
dr. Ivan šprajc, antropolog 
in arheolog, raziskovalec 

sveta in kulture Majev. Njegovodelo 
je osredotočeno na mezoameriško 
arheologijo in arheoastronomijo. 
Dr. Šprajc je opravil obsežne razi-
skave o pojmovanjih, povezanih s 
planetom Venera v majevskem po-
gledu na svet ter o praktičnem in 
religioznem pomenu astronomskih 
orientacij stavb v majevskih mestih. 
Zanimanje strokovne in splošne 
javnosti pa so pritegnile številne od-
prave uspešne odprave na polotok 
Yucatan v Mehiki, kjer v džungli 
odkriva skrite ruševine majevskih 
mest; nekatera pa je ponovno odkril 
in jih postavil na svetovni zemljevid 
kulturne dediščine. Odkritja dr. Iva-
na Šprajca v novejšem času so znova 
obudila zanimanje za Maje v svetov-
nem merilu. Atraktivno predavanje 
je priložnost, da iz prve roke izve-
mo, kako potekajo terenski pregledi, 

ki jih je vodil v zadnjih letih na s 
tropskim gozdom prekritih obmo-
čjih jugovzhodne Mehike. Preda-
vanje dr. Šprajca bo pospremljeno s 
projekcijo. Torek, 8. november 2016 
ob 18.30!
Klepetalnica – Polona 
Batagelj in Mitja Ergaver

Ob Dnevu splošnih knjižnic smo v 
goste povabili dva izjemna športni-
ka. Vabilo sta sprejela Polona Bata-
gelj, cestna kolesarka z dvema uspe-
šnima nastopoma na olimpijskih 
igrah (London, Rio de Janeiro) in 
Mitja Ergaver, svetovni prvak v Fo-
ur-crossu. Z njima se bomo pogo-
varjali o njunih nastopih, treningih, 
željah; pa tudi, kaj rada prebirata, ali 
ju je za njuno športno pot navdah-
nila morda kaka knjiga, članek, ju 
je nagovoril film. In če da – kateri? 
Imata rada film, glasbo, petje, ples 
…? Zaprosili smo ju, da pripravita 
lasten izbor njunih najljubših knjig, 
žanrov, ki jim dajeta prednost, in 

nam zaupata, kaj ju je pri tej ali oni 
zgodbi pritegnilo. Kaj pa, če sploh 
ne bereta? No - v tem primeru ju 
bomo vprašali, ali se jima je kaj za-
merilo … To bo priložnost, da spo-
znamo športna junaka Vipavske do-
line, Primorske in Slovenije pobliže. 
Ne zamudite je! Torek, 22. novem-
bra ob 18.30!
Vinorejo bo mogoče kmalu 
kupiti

Predvidoma še v novembru bo na-
prodaj ponatis prepisa knjige Vino-
reja Matije Vrtovca, ki ji bo dodan 
tudi slovarček narečnih strokovnih 
izrazov. Kupiti jo bo mogoče v La-
vričevi knjižnici. 
Slušna zanka v osrednji 
knjižnici

Prav tako bo v novembru v osre-
dnji knjižnici predana namenu in-
duktivna oziroma slušna zanka, 
ki bo namenjena obiskovalcem, ki 
uporabljajo slušni aparat, na kate-
rem je mogoče nastaviti posebno 
frekvenco, na kateri je mogoče ka-
kovostno spremljati govor in glasbo. 
Zanka bo nameščena v osrednjem 
prostoru, v katerem knjižnica pri-
pravlja kulturne in druge dogodke. 
Njen nakup in inštalacijo je z do-
nacijo omogočilo ajdovsko podje-
tje Tosla.

Lavričeva knjižnica 
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Pojoči doktor znanosti 

Zlati glas Marka Keteja
V Viteški dvorani ljubljanskih Križank je 17. oktobra na koncertu z naslovom Zlati glasovi nastopil tudi 
ajdovski baritonist Marko Kete. Naslov koncerta ni bil slučajen. Na njem so namreč prepevali pevci, ki 
so na letošnjem državnem tekmovanju glasbenih šol TEMSIG prejeli zlata priznanja.

Marko je bil najprej uspe-
šen na regijskem tekmo-
vanju, kjer je prejel zlato 

priznanje in najvišje število točk 
med vsemi pevci, ki so tekmovali 
v vseh kategorijah in v vseh regi-
jah. Na državnem tekmovanju, ki 
je sledilo, pa je v najvišji kategoriji, 
v starostni skupini do 32 let, prejel 
prvo nagrado in zlato priznanje. 
Ta uvrstitev mu je prinesla nagra-
do Festivala Ljubljana in recital na 
drugem koncertu mednarodnega 
cikla Mladi virtuozi. 

Marko Kete je doslej prepeval v 
različnih pevskih zasedbah, sode-
loval je pri projektih Zbora Slo-
venske filharmonije, kot solist je 
nastopal na več recitalih, božičnih 
in velikonočnih koncertih, drugih 
javnih prireditvah ter z različni-
mi instrumentalnimi in vokalnimi 
zasedbami sodeloval pri snemanju 
zgoščenk s sakralno glasbo. 

Marko Kete ni samo pevec. S pe-
tjem se sicer ukvarja resno, poglo-
bljeno, profesionalno, zanj porabi 
veliko časa in mnogo lastnih sred-
stev, a po poklicu je doktor znano-
sti s področja okoljskih znanosti in 
je zaposlen kot tehnolog. Ima tudi 
družino in je zelo hvaležen ženi 
Teji, ki ga spodbuja in podpira pri 
njegovi ‘drugi’ veliki ljubezni, ki jo 
petje vsekakor predstavlja. Letos je 
prvič tekmoval in takoj požel velik 
uspeh. 

Prav je, da ga spozna širše doma-
če okolje.  

Kako se je začela tvoja pevska 
pot?  

Peti sem začel zgodaj, z osmimi 
leti, najprej pri cerkvenem otro-
škem zboru in kasneje pri Mladin-
skem pevskem zboru Osnovne šole  
Danila Lokarja, po osnovni šoli, tja 
do dvajsetega leta, pa pri cerkve-
nem mladinskem zboru. Prvo bolj 
resno srečanje s petjem je bila mo-
ška vokalna skupina Sumus, ka-
sneje pa Komorni zbor Ipavska 
pod taktirko izrednega dirigenta 
in umetnika Matjaža Ščeka. Tam 
sem še bolj začutil, da ima vokal-
na glasba srce, sporočilo za poslu-
šalca. Kot pevec pa imaš priložnost, 
da skupaj s sopevci podajaš vsebi-
no skladbe in hkrati izražaš svoja 
notranja občutja. To me je nekako 
zasvojilo. 

Kaj te je prepričalo, da si želel iz 
svojega glasu narediti nekaj več?  

Seveda me je kot pevca, bil sem 
star 22 let, začela zanimati tudi 
pevska tehnika, ki je nepogrešljiva 
pri tovrstnem ustvarjanju. Po na-
ključju sem spoznal, takrat še štu-
denta Akademije za glasbo v Lju-
bljani, Simona Novaka. Tako kot 
jaz je bil baritonist in kar me je 
najbolj pritegnilo, zelo se je zani-
mal prav za vokalno tehniko, ki jo 
je študiral tudi iz kupa knjig pri-
znanih evropskih pevskih peda-
gogov. S prvimi privatnimi ura-
mi sem začel pri njem in vem, da 
sem z velikim zanimanjem kakšni 
dve leti tudi sam to literaturo bral 
ter poslušal in analiziral vrhunske 
pevce iz prve polovice 20. stoletja. 

Mislim, da me je to obdobje nau-
čilo predvsem začutiti in slišati do-
bro pevsko tehniko. Kasneje sem 
se dobro leto petja zasebno učil pri 
sopranistki in profesorici Jerici Ru-
dolf. Sledili sta dve leti srečevanja s 
svetovno uveljavljenim basbarito-
nistom Markom Finkom. Ob njem 
sem spoznal čar solističnega petja, 
ki lahko marsikomu, če tega ne za-
čuti, ostane skrit. Sam sem to do-
živel kot priložnost, da se kot pe-
vec daš ‘na razpolago poslušalcu’in 
izkoristiš priložnost za to, da zaži-
viš tudi tisto, kar ti ni posebej la-
stno v osebnostnem smislu. Dal mi 
je tudi jasno vedeti, da lahko z re-
dnim delom še kaj naredim iz svo-
jega glasu. Mislim, da je bila ta nje-
gova spodbuda odločilna za mojo 
nadaljnjo pot. 

Celotno moje pevsko izobraževa-
nje, ki traja osem let, je zasebno in 
uradno sem brez pevske izobrazbe. 
No, ja, na Glasbeni šoli Vinka Vo-
dopivca v Ajdovščini sem opravil 
izpit za tretji razred. Udeležujem 
se pevskih seminarjev v Sloveniji 
in tujini. Taka pot je v celoti posle-
dica tudi doktorskega študija, ki je 
včasih terjal, da sem se mu v celo-
ti posvetil. 

Imaš izjemnega učitelja, ki je 
tudi imeniten pevec. Kakšen je 
vajin odnos?  

Že dobri dve leti se zasebno iz-
obražujem pri profesorju Matja-
žu Robavsu, ki je odličen pedagog 
in pevec. Najin odnos postaja ve-
dno bolj prijateljski in kar je najpo-
membneje, razumem njegov ‘pe-
dagoški jezik’. Najbolj mi je všeč, 
ker je včasih kot trener, ki me lahko 
na vaji spravi do psiholoških meja. 
To srečanje z lastno omejitvijo vča-
sih ni najbolj prijetno, je pa nujno, 
da človek spozna, na čem mora še 
kaj postoriti in kaj popraviti. 

Kako gradita tehniko in kako 
skladbo?  

Vsaka vaja se začne z upevanjem 
in vajami, ki so vedno drugačne. 
To pomeni, da je potrebno biti čim 
bolj zbran že od začetka. Vodila, ki 
jih pri tem uporablja profesor Ro-
bavs, so vezana predvsem na psiho-
fizična občutja, kot so naraven dih, 
sproščenost, a hkrati neka notra-
nja želja po izrazu, čustvih ter ima-
ginarne predstave. Tehnika se tako 
gradi sproti in v spominu ostaja-
jo samo določeni občutki, ki sem 
jih med pravilnim petjem doži-
vel in včasih se zdi petje veliko bolj 
enostavno, kot sem si predstavljal 

sedem ali osem let nazaj. Nato pre-
ideva na vajo skladb, ki jih je seve-
da potrebno znati na pamet, saj se 
tako lahko v celoti posvetiva inter-
pretaciji in tehniki. Dobro je, da je 
interpretacija čim bolj vezana na 
neko osebno doživetje ali vsaj na 
izdelano predstavo o nekem bese-
dilu, kar včasih zahteva daljši pre-
mislek in brskanje po človekovem 
notranjem svetu. Kasneje je to po-
trebno izvaditi in udomačiti doma, 
kar zahteva vsakodnevno vsaj uro. 

Kakšne skladbe rad študiraš?  
Pojem rad skladbe, ki so mi vse-

binsko blizu in od mene zahtevajo 
nekaj več. Seveda je pomembno, da 
je program izbran tako, da ti gla-
sovno in osebnostno ustreza. Vča-
sih dobro premislim, če je neka ari-
ja ali samospev res primeren zame. 
So tudi skladbe, ki sem jih pel, ven-
dar opustil, ker sem preprosto še 
glasovno premlad zanje. 

Tekmoval si s študenti glasbene 
akademije, ki se s petjem ukvar-
jajo sistematično in profesional-
no ter jih v bistvu, kot pravimo v 
športu, premagal. Kako je tekmo-
vati kot nekdo ‘izven’ uradnih in-
štitucij? 

Če sem iskren, se s tem ne obre-
menjujem. Poznam jih kar nekaj in 
velika večina je zelo dobrih pevcev, 
od katerih se lahko marsikaj nau-
čim. 

Katera posebna priznanja in na-
grade si poleg zlatega priznanja 
in prvega mesta v svoji kategoriji 
prejel na regijskem in državnem 
tekmovanju? 

Prejel sem več nagrad: nagrado 
Festivala Ljubljana ter nastop na 
recitalu v sklopu mednarodnega 
cikla Mladi virtuozi, nagrado Ra-
dia Koper, nagrado za najboljšo iz-
vedbo obvezne skladbe ter posebno 
nagrado Društva slovenskih peda-
gogov. 

Uspešno tekmovanje te je nare-
dilo prepoznavnega na slovenski 
pevski sceni. Kakšni so tvoji na-
črti ? 

Načrti so. Želje tudi. Naj ostane-
jo skrite. Vedno bolj ko sem v tem 
svetu, vidim, da je potrebno še več 
dela. Deset let nazaj si nisem niti 
predstavljal, da to področje zah-
teva celega človeka in s tem veli-
ko reda in odrekanja. Dejansko ni 
dneva, ko ne mislim na petje in ve-
dno imam v mislih naslednji dan, 
saj moram biti spočit in ‘imeti glas’ 
za vajo ali nastop. 

MŠ

Bronasti baritonist 
iz Batuj
Rok Zelinšček, mladi baritonist iz Batuj, je konec septembra 
nastopil na gala koncertu slovenskih samospevov v Narodnem 
domu v Celju, ki je bil organiziran v sklopu praznovanja 200. 
obletnice javnega glasbenega šolstva na Slovenskem.

Rok, učenec petja na Glasbe-
ni šoli Vinka Vodopivca v 
Ajdovščini v razredu prof. 

Jerice Rudolf, je na državnem tek-
movanju mladih glasbenikov Slove-
nije TEMSIG 2016 prejel bronasto 
plaketo in si kot posebno nagrado 
Društva pevskih pedagogov Slove-
nije prislužil tudi nastop na kon-
certu. Tako je kot edini predstavnik 
primorskih glasbenih šol nastopil v 
družbi najboljših učencev, dijakov 
in študentov petja. Koncert je bil 
praznik mladostne energije in petja 

ter poklon slovenski pesmi. 
Nevenka Lozar

Rok Zelinšček
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Take je kupovala
že moja mama.
Vse več vrst jih je,
so takoj pripravljene,
imajo tisto kar hočem:
OKUS PO DOMAČI
KUHINJI.

Testenine iz Mlinotesta
na slovenskih mizah
že več kot 50 let!

MLINOTEST ŽIVILSKA INDUSTRIJA d. d., Tovarniška cesta 14, 5270 

To znam
To poznam

latnik 274 x 384 to znam, to poznam.indd   1 24. 10. 2016   11:40:25
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UGODNO

POPUST10%
PONEDELJEK 31.10.

ODPRTO od 7.30 do 12.30
VELJA OB NAKUPU NAD 30 € - TUDI ZA IZDELKE V AKCIJI

NE VELJA ZA NAKUP CIGARET IN TEL. KARTIC

FAMA PRIPOROČA
do 5. NOVEMBRA 2016

MARKETI FAMA VABIJO

6 sveč BLAŽ

za čiščenje 
kamna

NAGROBNO CVETJE - UGODNO

0,99 €

4,49 €

4,49 €
25 kg

5,25 €

2,99 €
20 litrov
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GOBA ZA IKEBANE

5 sveč MITA 
1,99 €

60 dnevna

2,39 €
500 ml

POPUST

UPOKOJENCI
11%
PETEK 28.10.
VELJA OB NAKUPU NAD 20 € - TUDI ZA IZDELKE V AKCIJI
NE VELJA ZA NAKUP CIGARET IN TEL. KARTIC
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Dušan Krečič

Divji zahod! Po zakonu?

Ker je Ukrajina na vzhodu in 
Agroind v Sloveniji na zahodu.

Da bi bila »prihvatizacija » 
še lažja kot, da se trudijo mnogi, ki se 
hote ali nehote, načrtno ali »po lini-
ji najmanjšega napora« v imenu zako-
na in vse po zakonu »držijo zakonov«. 
Zakonov, ki so jih pisali, skozi »demo-
kratične« procedure potiskali in »de-
mokratično« sprejemali ali nekompe-
tentni ali izprijeni svetniki, svetovalci 
in poslanci. 

K pisanju na to temo me je pripravil 
naslov v PN »Sodišče o stečaju Agro-
inda še v tretje« in v nadaljevanju no-
vinarsko poročanje, da je Višje sodi-
šče v Ljubljani še drugič razveljavilo na 
Okrožnem sodišču v NG, julija 2016, 
sprejet stečajni postopek. Prvič pred 
skoraj letom zaradi vsebinskih, tokrat 
pa postopkovnih napak. O stečaju da 
mora v tretje odločati drugi sodnik. 
Vse po zakonu. Da se s sodnimi » kufri 
gor, kufri dol« izteka že leto, zakona  in 
neodvisnih sodnikov ne sme zanimati. 

Po zakonu si lahko vzamejo čas, da en-
krat zanemarijo vsebino in drugič  po-
stopek. Kot v primeru otrok in dedka 
in babice, kjer so pomembni postop-
ki in odločitve, ki zadevajo človekove 
pravice dedka in babice, CSD v imenu 
otrok pa kot, da bi tega ne smeli…

Kot, da ne gre za otroka, tudi člo-
veka s pravicami in potrebami za ka-
tere ni nujno, da bi jih dedek n babi-
ca zmogla uresničevati najbolje. Kot, 
da trte medtem niso ponovno rodile 
in vinogradniki po sklenjenih pogod-
bah pripeljali grozdje. V klet, ki jo, po 
drugi razveljavitvi sklepa o stečaja, tam 
ni bilo, kot ne stečajnega upravitelja s 
katerim so sklenili pogodbo. Tudi za-
posleni in vinogradniki kot, da bodo 
živeli večno in na svoje pravice in za-
služeno lahko čakajo. 

Tako in drugače kompetentni pravni 
strokovnjaki se že sprašujejo kdo bo in 
kdaj bo, če bo vinogradnikom 400 ton 
grozdja plačal. Po zakonu so grozdje 
oddali v Ukrajinsko klet, stečajni upra-
vitelj pa je z njimi podpisal pogodbo, 
ko ni bil stečajni upravitelj saj je stečaj 
zaradi postopkovnih napak razvelja-
vljen, usoda grozdja, mošta, vina in so-
cialna varnost pridelovalcev pa zakona 
ne zanima. Da je le vse po zakonu. Za 
zakon so stečajni upravitelj in pridelo-
valci prevzeli riziko in…

Kljub upravičenemu interesu delav-
cev na cesti in upnikov, da čim prej 
pridejo do vsaj dela, če ne že vsega vlo-
ženega ali zasluženega denarja kaže, da 

bo tudi ta, kot drugi stečajni postop-
ki, zaradi »pravičnosti« in spoštovanja 
zakonov (vsebine in postopkov) trajal 
leta, desetletje. 

So vsi pristojni in pravosodni organi, 
pod pritiskom še kakšnega zakonite-
ga ali »zakonitega« interesa … konku-
rence, »investitorjev« slabih kreditov 
bank, ki jih poravnavamo davkoplače-
valci…?

Stečajnim upraviteljem ni lahko, 
toda, ko delavci odidejo lahko zbiranje 
stečajne mase in poplačevanje upnikov 
traja in traja…

S »po zakonu in z zakoni« opraviče-
vanimi dolžinami stečajev je onemo-
gočeno kakršnokoli prestrukturiranje 
podjetja v realnem gospodarstvu. V 
mesecih in letih zastari oprema, razseli 
in na cesti konča znanje in veščine, raz-
padati začnejo nepremičnine…

In tudi, ko v najbolj očitnih prime-
rih »prihvatizacije«, po letih preiskav, 
koga le privedejo na sodišče se izkaže, 
da početje ni bilo protizakonito, ker ga 
kot takega ne določa zakon ali pa, da je 
šlo samo za koriščenje poslovne prili-
ke, ki se je »poslovnežem« ponudila v 
navezi s politiko in bankami.

Že prvi izvedenec je na sodišču, ki za 
uničenje MIP-a sodi Volkom, povedal 
,da so banke vedele, da je MIP že pre-
zadolžen in, da jih Volkovi s papirji le 
»farbajo«… Mimo jasnih pravil (men-
da celo zapisanih) so banke dale kredi-
te, sprejele riziko…

Po finančni krizi pa z zahtevami po 

TOPLOTNA ČRPALKA

EVROPSKEGA PROIZVAJALCA!

INOVATIVNA�IN
EKOLOŠKA
TEHNOLOGIJA

ZRAK/VODA

(08) 205 65 37
726 21 96

Široka ponudba vseh vrst sadnih sadik, tudi sadike kostanja marona,

kakija, žižule, aronija, razičnih vrst jagodičevja,...

 

tel.: 05 / 368 52 36

urnik: pon-pet 8.30 - 12.00 in 12.30 - 16.30 sobota 8.30 - 12.00

JESEN JE NAJUGODNEJŠI ČAS ZA SAJENJE!
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TRGOVINA ZELENI VRT 

e: drevesnica.janez@siol.net

UGODNO
Slovenska jabolka in krompir.

'semena sončnic za ptice’

JESEN JE NAJUGODNEJŠI ČAS ZA SAJENJE!

Sajenje sadnega 
drevja
Najprimernejši čas za saje-

nje sadnega drevja je jesen, 
vendar nam to pogosto ne 

uspe, zato posadimo drevesa čim 
prej spomladi, nekje do začetka 
aprila. Po navadi sadimo enoletne 
neobraščene ali obraščene sadike. 
Sadilna jama naj bo približno 40 do 
60 cm globoka in do 1,2 m široka. 
Izkop naredimo tako, da zgornjo 
plast - živico damo na eno stran sa-

dilne jame, spodnjo plast - mrtvico 
pa odmečemo na drugo stran. Sadil-
no jamo po izkopu zasujemo, tako 
da iz živice naredimo stožec zemlje, 
na katerega postavimo sadiko, ko-
renine prekrijemo s preostankom 
živice, nato dopolnimo jamo z mr-
tvico. Če je možno pred sajenjem 

sadiko dobro namočimo. Enoletno 
sadiko ob sajenju skrajšamo pribli-
žno na dolžino 70 cm nad cepljenim 
mestom. Sadika ne sme biti posaje-
na globlje, kot je bila v drevesnici, 
gledamo koreninski sistem. Pogno-
jimo s preperelim hlevskim gnojem, 
kompostom ali organskim gnojilom 
v briketih, kombinirano z NPK gno-
jilom oziroma PK gnojilom, če sa-
dimo jeseni. Gnojilo damo v jamo 

ob sadiko in pazimo da ne pride v 
direkten stik s koreninami in de-
blom. Po potrebi zaščitimo koreni-
ne pred voluharjem s posebej za to 
pripravljenimi mrežami. Po sajenju 
sadiko dobro zalijemo in privežemo 
ob oporo.

(pr)

čimprejšnjem vračilu  MIP (ne Vol-
kov, ki so poskrbeli zase) pognale v ste-
čaj…….

Da bo kdo od bankirjev za slabe kre-
dite odgovarjal, ne verjamem več. Ne 
krivi ne dolžni državljani smo tako 
ustvarjene »finančne luknje« državnih 
bank, že pokorno zasuli…

Bankirji, ki so z lopovskim početjem 
prevzel riziko… pa so si delili stimula-
cije za dinamiko rasti kreditov in na-
predovali, za nič krive spoznani Vol-
kovi bodo od prihrankov nekako 
preživeli, stotine Mipovcev pa še ni po-
plačanih in mnogi so že leta na cesti…

Spoštovani zakonodajalci, sodniki, 
preiskovalci, tožilci, zagovorniki ste-
čajni upravitelji, ki ste in še kar naprej 
zakonito prispevate k, običajnim smr-
tnikom, nedoumljivim toda zakonitim 
zapletom v konkretni zadevi in tisočih 
še usodnejših primerov iz četrtstoletne 
»prihvatizacije«.

So zakoni, ki jih pišete, sprejemate in 
izvajate, res pisani v duhu zagotavlja-
nja pravičnosti in enakosti pred nji-
mi, za vse? Ali pa so za to, da po njih 
servisirate naše ali »naše« iznajdljive 
stranke kolegov, ki pišejo doktorate iz 
lukenj v zakonih, ki so jih napisali ko-
legi? Za to, da se nanje sklicujete in z 
njimi opravičujete kolegi preiskovalci 
in tožilci in v korist istih strank izkori-
ščate kolegi zagovorniki ter po njih za-
konito sodite kolegi sodniki? 

Je ne samo moj dvom v dobronamer-
nost, kompetentnost in pravičnosti  
zakonodajalcev  in pravosodja, v ko-
rist vseh državljanov neutemeljen in so 
moja vprašanja najmanj žaljiva?

Samo sprašujem se kako  lahko od-
ločitev o isti zadevi že dvakrat tehtana 
po istem zakonu na kompetentnem in 
pravičnem sodišču pri presoji kolegov, 
na stopnički višje, pade.

Kot, da se kolegi in neredko sošolci 
»nadmudrivate« kdo bo koga in si so-
lidarno zagotavljate delo za nedoločen 
čas?

Čakate, da bo politika predlagala 
spremembe tako sitastih zakonov?  Po-
litiki so jih in jih take kot so, v imenu 
Kapitala narekujejo zakonodajalcem.

P.s.: Minili so časi, ko je vse v zvezi 
s sodstvom vzbujalo strahospoštovanje 
ker, da dosledno odkrivajo, preganja-
jo, tožijo in pravično sodijo o življenju 
in smrti ter dosledno vztrajajo pri pra-
vičnosti in enakosti pred zakonom za 
vse. Nesmiselno je spodkopavati zau-
panje v pravosodje z napadi od zunaj. 
Za to dovolj učinkovito skrbijo sami 
od znotraj, od najvišje do najnižje in-
stance. Za desetletja se jim založijo sto-
tine testamentov, v tretjem tisočletju 
posameznike spoznavajo za nadljudi 
in dovoljujejo, da so sirote »kolateral-
na škoda« v merjenju moči manipuli-
rane javnosti, pravice za vse in izprije-
nih politikov.
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IZMENJAVE NAS POVEZUJEJO

ZA VAS ... 

... OD  PILONOVCEV

Po lanskoletni pozitivni izkušnji z izmenjavo dijakov, ki je poteka-
la med našo šolo in Sint - Maartenscollege z Nizozemske, nas je le-
tos ponovno obiskalo 34 šestnajstletnikov z dvema učiteljema ter 
pomočnikom ravnatelja. Naš cilj je jasen – nadaljevati pustolovščino, 
ki smo jo lani začeli. Ob tej priložnosti smo jih povabili na pogovor.

Sint - Maartenscollege je šola na 
obrobju  Haaga.  Kako bi se pred-
stavili, kaj bi želeli še posebej iz-
postaviti? Kakšni viziji sledite? 

Keimpe Dijkstra, pomočnik 
ravnatelja: “Sint-Maartenscollege je 
rimokatoliška šola s približno 1200 
dijaki. Nahajamo se v bližini Haa-
ga, na zahodnem delu Nizozemske, 
ki leži pod morsko gladino. Naši di-
jaki so stari med 12 in 18 let ter pri-
hajajo večinoma iz srednjega social-
nega razreda. Obnašajo se lepo ter 
so dokaj motivirani za delo, tako 
kot njihovi učitelji. :) V naši viziji 
so zapisane besede spoštovanja, ust-
varjanja priložnosti in izzivov.”

V dolgoletnih izmenjavah ste 
si pridobili številne dragocene 
izkušnje. Na katere bi želeli opo-
zoriti ter s kakšnimi izzivi ste se 
največkrat srečali?

Gusta ten Bosch, učiteljica: »V 
svetu, ki vsak dan postaja manjši, 
želimo našim dijakom dati izkušnjo 
stika s tujo kulturo, to namreč širi 
obzorja. Na ta način postanejo ve-
liko bogatejši, saj se naučijo delati z 
ljudmi, ki sicer drugače razmišljajo 
kot oni sami ter imajo drugačne za-
misli. Prav tako preko bivanja pri 
tuji družini postanejo bolj neod-
visni. Vse to pozitivno vpliva na 
odraščanje. Seveda pa se imajo s 

svojimi tujimi prijatelji predvsem 
zelo lepo.

Največja ovira je financiranje sa-
mega projekta. V preteklosti smo 
dobili evropska sredstva. Ker pa je 
to danes veliko težje, se morajo vse 
parterske šole organizirati tako, da 
si same zagotovijo finančno podpo-
ro. To seveda pomeni, da ne moreš 
uresničiti čisto vseh zamisli, poiska-
ti si moraš druge vire financiranja, 
starši pa morajo poseči globlje v žep. 

 Srednja šola Veno Pilon 
Ajdovščina je bila vaša prva 
izkušnja s šolami v Sloveniji. 
Kakšna so bila vaša pričakovanja 
pred vstopom v ta projekt? 

Gusta ten Bosch: »Junija 2015 smo 
prišli na ogled. Bili smo toplo in pri-
jazno sprejeti. Pogovorili smo se o 
vseh ključnih točkah. Oboji smo 
imeli zelo dobre občutke o našem 
bodočem sodelovanju. 

Po lanskoletni izkušnji ste brez 
zadržkov vstopili v letošnjo izmen-
javo. S čim smo vas prepričali?

Rene Muller, učitelj: »Imeli smo se 
čudovito. Tako učenci kot učitelji.«

Gusta ten Bosch: »Lepo je izkus-
iti, da vse stvari potekajo kot do-
govorjeno, da zapletov ni. Lepo je 
videti, da se učitelji med seboj do-
bro razumejo. Da taka izmenjava 
uspe, pa je nujna še podpora vod-
stva, učiteljev in nasploh vseh za-
poslenih. Lansko leto smo bili nad-
vse navdušeni, ko smo videli kako 
zavzete in ustrežljive kolege imate, 
navdušil nas je tudi vaš ravnatelj. 

Slovenija je majhna, mnogim 
nepoznana dežela, številni jo za-

menjujejo s Slovaško. Kako 
pravzaprav Nizozemci vidite Slo-
venijo? Kakšen je tipičen Slovenec 
skozi vaše oči?

Keimpe Dijkstra: »Moja žena je 
Slovenka, tako da Slovenijo pravza-
prav zelo dobro poznam, še pose-
bej področje okoli Maribora. Preko 
slovenske ambasade na Nizozem-
skem sem iskal možnosti za izmen-
javo z neko slovensko šolo. Res 
sem vesel, da nam je že prvič uspe-
lo. Lansko poletje smo tako vsi tri-
je (*op. nizozemski spremljevalci 
dijakov na izmenjavi) preživeli naše 
počitnice v Sloveniji. Opazil sem sic-
er, da nekateri zamenjujeo Slovenijo 
in Slovaško, toda takih ni veliko.

Rene Muller: »Veliko ljudi še ved-
no vidi Slovenijo kot državo, ki je 
nekoč bila za železno zaveso, kar 
bi verjetno pomenilo, da se jim zdi 
nekoliko zaostala. Toda po lans-
koletni izkušnji moram popravi-
ti svoje mnenje: Slovenija je razvi-
ta dežela, s prečudovito naravo ter 
zelo dobrosrčnimi, gostoljubnimi  
ljudmi. Med počitnicami, ki sem jih 
tu preživel, pa pravzaprav nisem bil 
edini Nizozemec na obisku v Slo-
veniji. Zdi se, da je veliko Nizozem-
cev opazilo vašo deželo.

Slovenski učitelji se pritožujejo 
nad stresom, ki so mu izpostav-
ljeni pri svojem delu, nad učenci, 
ki so zelo drugačni v primerja-
vi z otroki izpred nekaj desetletij, 
in nad preobremenjenostjo, saj 
se prenatrpanem učnem načrtu 
pridružujejo še številne druge ak-
tivnosti. Kako je pri vas? Kako 

se dovolj kakovostno in profe-
sionalno soočate z izzivi, ki jim v 
današnji dobi hitenja ne moremo 
uiti?

 Keimpe Dijkstra: “Tudi mi ima-
mo, na žalost, enake težave. Trudi-
mo se, toda vseh odgovorov nima-
mo. Lahko pa pohvalimo vaše di-
jake. Res so lepo vzgojeni.”

Gusta ten Bosch: »Prav zaradi zgo-
raj omenjenega sem se odločila, da 
ne bom več polno zaposlena. A v 
svojem prostem času počnem, ne 
boste verjeli, stvari za šolo.«

Gusta ten Bosch, Rene Muller, 
Keimpe Dijkstra najlepša hvala 
za pogovor in čas, ki ste si ga vze-
li.  Želimo vam veliko uspeha in 
zadovoljstva v tej in vseh naslednjih 
izmenjavah.

V PRIČAKOVANJU ...
Kot član ekipe organizatorja izmenjave si seveda želim, da bi vse poteka-

lo po zastavljenem načrtu in brez nepredvidenih težav. Ker smo z učitelji 
Sint-Maartenscollegea iz  Voorburga sodelovali že lani, vemo, da smo ui-
grana ekipa, pripravljena na izzive in timsko delo. Želja pa je tudi, da bi  vsi 
udeleženci – učitelji, dijaki in starši - lahko rekli, da smo se na izmenjavi ve-
liko naučili, spoznali nove prijatelje, dobili nove izkušnje in se, nenazadn-
je, imeli lepo.

Nataša Martinuč, pomočnica ravnatelja
Veselim se novih poznanstev, novih ljudi, spoznavanja druge kulture in 

drugačnega jezika. Vse te stvari nam širijo obzorja. Pričakujem veliko za-
bavnih in lepih trenutkov, ki se jih bomo spominjali še veliko časa, zavedam 
pa se, da bo potrebno vložiti tudi nekaj truda. Moja prva misel, ko sem vsto-
pila v stik z mojo partnerico Anouk je bila, kako zelo sva si različni. Kmalu 
pa sem spoznala, da imava kar nekaj skupnega. Zaradi vsega tega že komaj 
čakam, da se spoznava še v živo. 

Elena Koradin, 2. b
Sploh ne vem, kaj vse lahko pričakujem v zvezi z izmenjavo. Prav zagotovo 

pa upam, da se bomo imeli lepo, se družili ter tako odkrili številne podob-
nosti in razlike. Pričakujem obilo dobre volje, nasmejanih uric in dobrih 
klepetov z našimi vrstniki z Nizozemske. Želim si, da Slovenijo prikažemo v 
kar najlepši luči. Zagotovo se bodo tudi oni, ko bomo mi šli na Nizozemsko, 
potrudili. Upam, da bomo stkali vezi, ki se bodo ohranile še dolgo.

Prvi vtisi o dekletu, ki ga bom tudi gostila, so izjemni. Mislim, da boljše 
kolegice sploh ne bi mogla dobiti. Imava mnogo skupnih interesov ter zelo 
podoben pogled na svet. Prijetno se je z njo pogovarjati, saj je radovedna in 
mi vseskozi zastavlja najrazličnejša vprašanja. Druženja z njo se zelo vese-
lim in komaj čakam, da jo končno vidim tudi v živo! 

Teja Kobal, 2. b

SLOVO OD  MATURANTOV (2012 - 2016)

Sama se zariše neka pot prej ali 
slej v tvoje življenje, podobno kot 
črta v dlan. In tudi če nočeš, moraš 
po njej z njo in sam s sabo za-
znamovan. In prav nobena pot ni 
ravna, nobena pot ni revna, a vsa-
ka je zahtevna in tvoja ena sama -  
GLAVNA. (Tone Pavček)

Na Srednji šoli Veno Pilon 
Ajdovščina smo se v četrtek, 22. 
9. 2016, tradicionalno poslovi-
li od maturantov šolskega leta 
2015/2016, ki   vztrajno hodijo na-
prej po svoji življenjski poti. Konec 
srednješolskega izobraževanja in 
opravljen maturitetetni preizkus 
vsekakor predstavljata pomembno 
prelomnico v življenju bivših pi-
lonovcev. Štiri leta šolanja so mat-
urante zaznamovala. Včasih je bila 
njihova pot skalnata, zaprašena  in 
zahtevna. Spet drugič pa gladka 

in obsijana s soncem. Bili so post-
avljeni pred številne preizkuse, a 
na koncu so za popotnico prejeli 
znanje, ki odpira številna vrata v 
življenju. 

Na prireditvi  Slovo od maturan-
tov smo po ravnateljevem govo-
ru najprej zaploskali zlatim mat-
urantom in vsa štiri leta odličnim 
dijakom.  Po kulturnem programu, 
ki je sledil, pa so razredničarke še 
zadnjič ponosno stale ob svojih di-
jakih in jim čestitale za uspešno 
opravljen zrelostni izpit.

 Prireditev je bila plesno in glasbe-
no obarvana, glavno sporočilo pa 
je tičalo v dramsko zasnovanem 
recitalu, ki so ga oblikovali sedan-
ji četrti letniki. Celoten dogodek 
je povezoval sprehajalec z met-
ronomom, ki je simbolično naka-
zoval minevanje časa. Ta namreč 

meri naše dni in nas  vedno bolj 
zasužnjuje.  V dramski uprizorit-
vi, grajeni na motivih iz romana 
Evalda Flisarja Čarovnikov vajen-
ec, so  trije iskalci zasledovali svo-
je bistvo. Poskušali so se otresti vp-
liva razumskega sveta in družbe, 
ki nam vedno dopoveduje, da je 
smisel življenja v pridobivanju in 
uspešnem opravljanju družbeno 
predpisane vloge. Zavedanje, da je 
življenje radost,  da mora biti vsak 
posameznik svoboden in doma pri 
sebi, so iskalcem dokazovale tri nji-
hove čustvene, intuitivne polovice, 
ki so  vse do tedaj v iskalcih obsta-
jale pod  rjuho površinskega znan-
ja in materializma. Spoznanje, da je 
vse preteklo, sedanje in nastajajoče 
hkratno in da je življenje zgolj del 
večnega kozmičnega kroženja, so 
nastopajoči skušali predati mat-
urantom in vsem ostalim gostom 
prireditve kot poglavitno sporočilo.

Sedanji pilonovci maturantom 
želimo, da bi znali ‘’peti, ljubi-
ti in poslušati glas življenja’’, da bi 
spoznali  svoje bistvo in se naučili 
resnično gledati vase. Vsak konec 
je nov začetek. Upamo, da je bil 
vaš začetek univerzitetnega ali 
višješolskega izobraževanja sve-
tel in pozitiven. Še naprej vztraj-
no hodite po svoji poti življenja in 
ne pozabite živeti vedenja svojega 
srca. Srečno!

Monika Marc, 4. a

IZMENJAVA Z NIZOZEMSKO
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TERENSKE VAJE NA KOVKU

Dijaki četrih letnikov gimnazije, ki 
smo si za izbirni predmet na maturi 
izbrali biologijo, smo dva septembr-
ska dneva preživeli v raziskovalnem 
duhu. Odkrivali smo posebnosti 
Trnovskega gozda, ki se razteza na 
ožjem območju Trnovske planote.  

V petek zjutraj smo se z avtobusom 
najprej povzpeli do Velike Ledenice 
v Paradani, od koder smo se do-
bro opremljeni z merskimi instru-
menti in teoretičnimi osnovami peš 
spustili do mrazišča, za katerega je 
značilen temperaturni ter vegetaci-
jski obrat. Razdeljeni v skupine smo 

na sedmih točkah vzdolž Ledenice 
merili temperaturo zraka in svetlo-
bo. Vsaka skupina je nato predstavi-
la izmerjene rezultate, skupaj pa 
smo oblikovali možne razlage, ki so 
privedle do takega stanja. 

Naslednji postanek je bila Smreko-
va draga, kjer so se nam pridružili 
dijaki Gimnazije Idrija. Skupaj smo 
prisluhnili predavanju lovcev. Nato 
pa s pomočjo metod linearnega in 
ploskovnega transekta razdeljeni v 
sedem skupin pričeli s popisovanjem 
drevesnih vrst enega odseka tran-
sekta na stezi proti dnu Smrekove 

drage. Opravili smo meritve tem-
perature, svetlobe, pH in količine 
apnenca v tleh. Rezultate smo kas-
neje skupaj s profesoricami anal-
izirali. Smrečje, ki predstavlja pravo 
naravno dediščino, je bil naš zadnji 
postanek. Tam smo sproščeni, v ob-
jemu mogočnih dreves, prisluhni-
li zgodbi o jelki, v kateri je bil pred-
stavljen njen življenjski cikel. 

V taborniškem domu na Kovku 
smo nato nadaljevali z reševanjem 
maturitetnih pol. Večer je bil 
kulinarično obarvan, saj smo si pri-
pravili odlično morsko večerjo. Pol-
ni vtisov in novega znanja smo se v 
soboto vrnili domov. 

Učenje in raziskovanje v nara-
vi ima svoj poseben čar. Tovrst-
no delo, ki poteka na bolj sproščen 
način, nas bogati in nam pomaga 
spoznati lepoto narave, ki jo imamo 
prebivalci na območju Ajdovščine 
na dosegu rok. Žal pa se tega ve-
likokrat ne zavedamo. 

Monika Marc, 4. a

POUK V NARAVI

V sredo, 28. septembra 2016, smo 
se dijaki 2. b razreda Srednje šole 
Veno Pilon Ajdovščina po pouku 
odpravili na Kovk. Tam smo pri-
hodnja dva dneva preživeli v pri-
dobivanju praktičnega znanja iz bi-
ologije, fizike in kemije. V prelepem 
svetu očarljive gorske pravljice 
smo se spopadali z raziskovanjem 
praktičnega dela naravoslovja. 

Začeli smo z biologijo. Odpravi-
li smo se na krajši sprehod po goz-
du, kjer smo nabirali bukove liste. 
Tem smo nato merili velikost ter 
dolžino pecljev in tako ugotavljali, 
kakšno raznolikost lahko najdemo 
znotraj preproste drevesne vrste. 
Kasneje smo meritve tudi zabeležili 
v tabelah in tako dokumentira-
li zbrane podatke. V večernih urah 
smo se posvetili fiziki. S pomočjo 
preprostih poskusov smo ugotavl-
jali skrivnosti navora in sil na klan-
cu. Meritve poskusov smo zapisali, 
zbrali v grafih in tabelah ter nato iz-

delali poročili. Ko smo s poročiloma 
zaključili, smo se odpravili spat. 
Naslednje jutro smo se znova vrnili 
med šolske klopi, kjer smo poskušali 
razvozlati uganke kemijskih enačb. 
Izvajali smo različne poskuse, od 
katerih je bil zagotovo najbolj atrak-
tiven poskus z boraksovimi biseri. 
Kot produkt reakcije smo namreč 
dobili majhne, očarljive biserne kro-
glice. Utrujeni, nasmejani in polni 
novega znanja smo se nato peš vrni-
li v sončno Ajdovščino.

Zanimivo, a tudi naporno in stres-
no delo v okviru eksperimentalnih 
delavnic je popestrilo prijetno med-
sebojno druženje, ki nas je še bolj 
povezalo v razredno celoto. Upam si 
torej trditi, da smo domov poleg os-
vojenega znanja prinesli tudi veliko 
lepih spominov, ki se jih bomo za-
gotovo spominjali z nasmehom na 
obrazu.

Tina Mozetič, 2. b

POHOD NA SABOTIN
V torek, 27. septembra 2016, smo 

se četrtošolci Srednje šole Veno Pi-
lon Ajdovščina namesto k pouku 
odpravili na športni dan na Sabotin. 

To, da smo se izognili šolskim 
klopem, je večino dijakov seveda 
razveselilo. Dobre volje nam niso 
uspele vzeti niti strme klančine 
Sabotina, zaradi katerih smo bili 
kmalu brez sape. Ustavili smo se 
pri ruševinah cerkvice, kjer nam 
je vodič predstavil zgodovino 
območja. Pot smo vztrajno nad-
aljevali do vrha, saj je vsak korak 
po krušjivem terenu s seboj prine-
sel lepši razgled na Novo Gorico in 
Sočo. Po malici in počitku na vrhu, 
smo si ogledali ostanke 1. svetovne 

vojne, ki je na Sabotinu pustila glo-
bok pečat. O bojih, ki so potekali 
na tem ozemlju, so pričali bunker-
ji, gorske poti in kamniti rovi, skozi 
katere smo se tudi sprehodili. Med 
poslušanjem zgodovinskih pripove-
di vodiča smo si ogledali še muzejs-
ko zbirko v planinski koči. 

Opremljeni z znanjem, ki ga bodo 
nekateri izmed nas potrebovali za 
bližajočo se maturo, smo se podali 
po kamniti poti navzdol. Sestopan-
je nam ni povzročalo večjih težav, 
saj nas je gnala misel na počitek 
na udobnih avtobusnih sedežih. 
Domov smo se vrnili utrujeni, a 
zadovoljni.

Ana Špacapan, 4. a

PILONOVCI IZVRSTNI ATLETI
Dijaki atleti naše šole so na 

Področnem ekipnem tekmovanju 
v Novi Gorici, 23. septembra 2016, 
osvojili 1. mesto. Dijakom so zelo 
uspešno sledila tudi dekleta z osvo-
jenim 3. mestom. Pa ne le-to, tudi 
najštevilčnejši smo bili. Vse to nas 
uvršča med najbolj športne šole 

Severnoprimorske regije. 
Dijakom in mentorjem iskrene 

čestitke za tako dober začetek. 
Večina tekmovanj še sledi, zato si 
lahko tudi v prihodnje obetamo iz-
vrstnih rezultatov.

DP

Da mlada ajdovska avtorica pose-
ga širše in globje v življenjska 
vprašanja, predvsem pa natančno 
opazuje svet okoli sebe, je razvid-
no tudi iz utemeljitev k priznan-
jem. Strokovna komisija literarnega 
natečaja Glas ženske 2015 je iz njen-
ega literarnega dela izluščila nasled-
nje misli: »Ustvarjene smo bile z na-
menom, da bi znale pokazati pra-
vo pot v življenju. V pravljici in v 
ženskem srcu ženska snuje, izbira 
in odloča samo na podlagi ljubezni. 
Brezpogojne ljubezni.«

Utemeljitev k letošnjemu priznan-
ju pa med drugim pravi:  »Sanjar-
jenje je hrepenenje, hrepenenje je že 
samo po sebi nedolžno in nedolžno 
je lepo. Romance imajo praviloma 
vrhunec na koncu, tega se je držala 
tudi Kravcaa. Naj bo priznanje za 
dobro zasnovano in dobro spisa-
no zgodbo spodbuda avtorici za 

naslednje leto.« 
Z Aniko smo se ob dosežku, s kat-

erim je ponovno izkazala svojo lit-
erarno nadarjenost in predanost, 
pogovarjali o njenem ustvarjanju in 
doživljanju sveta ter literature.

Anika, glede na vsa dosežena 
priznanja si v tesnem stiku z lit-
eraturo. Kaj doživljaš ob branju 
umetnostnih besedil in kaj ob last-
nem ustvarjanju?

Med branjem umetnostnih besedil 
in med lastnim ustvarjanjem 
občutim približno enako. Vedno 
nekako zamenjam svojo resničnost 
za resničnost v zgodbah. Namreč, 
ko bereš ali ustvarjaš umetnost-
na besedila, junakova zgodba post-
ane tvoja. Svoje življenje pustiš zu-
naj sveta, ki se skriva med platni-
cami in besedami, ter prevzameš 
življenje likov oziroma junak-
ov  zgodb. Pričneš čutiti tako, kot 
čutijo junaki zgodb, in čisto vseeno 
je, komu ti liki pripadajo. Njihovi 
občutki nadomestijo tvoje in ti ved-
no znova odkrivajo nov pogled na 
svet. Zmedenost in negotovost izgi-
neta, junaki pa ti dovolijo, da čutiš 
z njimi; se z njimi smeješ in jokaš 
ter vse vmes. Problemi junaka, ki ga 
ustvariš sam ali nekdo drug, zamen-
jajo lastne probleme in težave. Prav 
ta zamenjava ti včasih pokaže, da je 
težava včasih priložnost, spet drugič 
preprosta ovira, ki jo lahko brez 
težav preplezaš. 

Kakšno vrednost imajo zate vsa 
dosežena priznanja in nagrade? 
Kaj te navdušuje za sodelovanje na 
različnih natečajih?

Čisto vsako priznanje ali pohva-
la, ki sem ga kadarkoli prejela, ima 
zame neprecenljivo vrednost. Vsa-
ko posebej mi pomeni nov zagon za 
nadaljnje ustvarjanje in moč, da ne 
obupam, če mi kdaj pa kdaj ne uspe. 
Za sodelovanje na raznih natečajih 
me predvsem motivira to, da o raz-
pisani temi še nisem pisala in da zna 
biti tako zabavno kot tudi zanimi-
vo pisati o čem novem. In četudi mi 
je včasih razpisana tema poznana, 
v njej še vedno lahko najdem izziv, 
na katerega se osredotočim ter tako 

spoznam še kaj novega o že poz-
nanih stvareh. Obenem pa se seve-
da zavedam tudi tega, da je vsako 
priznanje, nagrada ali pohvala le ena 
stopnička višje proti vrhu in vsako 
posebej je plačilo za trud, ki ga je 
potrebno vložiti. Tudi ustvarjanje 
zna biti naporno in težavno.

Kot predstavnica mladih gotovo 
vidiš večje/manjše krivice v družbi. 
Kaj bi storila, da bi izboljšala 
družbo?

Najprej bi iz družbe umaknila 
predsodke in stereotipe, zatem pa bi 
nekako dosegla, da bi družba prene-
hala soliti pamet posamezniku o 
tem, kakšen naj bo, kaj na govori, 
kaj naj počne … Vsi imamo pravi-
co biti to, kar smo, in če to družbi 
ni všeč, naj gleda stran, namesto da 
opredeljuje ljudi glede na zunanjo-
st in podatke, ki so zapisani v ro-
jstnem listu. To je v bistvu glavna 
napake družbe in iz te izhajajo vse 
ostale. Naša družba bi bila veliko 
boljša, če bi si ljudje dovolili biti to, 
kar smo in bi se nehali pretvarja-
ti, včasih celo lagati. Posameznik se 
preveč trudi, da bi ugajal drugim, vsi 
se preveč prilagajo pravilom družbe. 
In to je tisto, kar bi spremenila. Vsak 
naj bo to, kar tudi je. 

Anika, najlepša hvala za pogov-
or. V prihodnje ti želimo še veliko 
literarnega navdiha ter priznanj, 
ki te bodo na  poti literarnega ust-
varjanja bodrila in krepila.

ANIKA ČERNIGOJ, NA POTI K NOVIM LITERARNIM USPEHOM               

Iskrene čestitke četrtošolki, An-
iki Černigoj, dijakinji programa 
Predšolska vzgoja, ki je bogate-
mu naboru priznanj na literar-
nem področju pred kratkim doda-
la še enega. Tako se zlatemu Can-
karjevemu priznanju za leto 2015, 
zmagi na Glasu ženske 2015 in 
2016, uspešnim sodelovanjem 
na številnih literarnih natečajih 
doma in v zamejstvu pridružuje še 
2. mesto na natečaju Literos 2016.
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Malo je … veliko

V Rdečem križu Ajdovščina 
smo sredi oktobra ob sve-
tovnem dnevu hrane orga-

nizirali že tradicionalno dobrodelno 
akcijo Drobtinica. Učenci OŠ Šturje 
Ajdovščina, OŠ Danila Lokarja Aj-
dovščina in OŠ Draga Bajca Vipava 
so na stojnicah v trgovskih centrih 
Mercator in Spar v Ajdovščini ter tr-
govini Mercator v Vipavi zamenje-
vali podarjen kruh in pekovsko peci-
vo za prostovoljne prispevke. Zbrali 
so 1.268 evrov, vsa sredstva pa so v 
celoti prejele omenjene šole. Naj-
različnejše dobrote za dobrodelno 

akcijo so nam podarili: Mercator, 
Spar, Tuš, Fama Vipava in Neli pek. 
Če želite tudi vi prispevati za topla 
kosila otrok iz šibkejših družin, lah-
ko to še vedno storite tako, da po-
šljete SMS na 1919 s ključno besedo 
‘DROBTINICA’ in prispevate en 
evro ali ‘ DROBTINICA5’ in pri-
spevate pet evrov. Tudi te donacije 
bodo v celoti prejele omenjene šole. 
Iskrena hvala vsem donatorjem, 
mladim prostovoljcem in vsem, ki 
ste nas obiskali na stojnicah! 

Irena Žgavc

Sprejem prvošolčkov
V torek, 4. oktobra, je bil za prvošolce Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina prav poseben dan. 
Skupaj s svojimi starši so se zvečer zbrali v Dvorani prve slovenske vlade na prireditvi ob sprejemu v 
šolsko skupnost.

Najprej so prisluhnili pev-
skemu zboru Višaji pod 
vodstvom Petre Habja-

nič Gregorc. Zapeli so državno hi-
mno in pozdravno pesem. Sledil je 

nagovor ravnateljice Irene Kodele 
Krašna. Povedala je, kako pomemb-
no je, da pri učenju in rasti v od-
rasle ljudi damo poudarek medse-
bojnim odnosom, dobrosrčnosti in 

sodelovanju. Sledila je dramska igri-
ca čebelic in ples tretješolcev. Potem 
sta napovedovalca Sara in Saša po-
vabila na oder prvošolce in njihove 
učiteljice. Učenci so prejeli knjižno 
darilo. Skupaj so predstavili pesem 
Čebelica. Devetošolca Živa in Fe-
liks pa sta prvošolce spremljala pri 
izrekanju zaobljube. Učenci prvega 
razreda so slavnostno obljubili, da 
se bodo trudili delati dobro zase in 
za druge.

Zaobljubo so zaključili z naslednji-
mi besedami:

Da ponosni boste vsi na nas, trudi-
li se bomo na vso moč, ves čas! Na 
koncu so zapeli še šolsko himno. 

V veselem druženju in klepetu 
smo skupaj zaključili večer.

Učiteljice prvih razredov
OŠ Danila Lokarja Ajdovščina

Teden otroka v vrtcu 
ob Hublju
»Vidiš, svetova sta dva. Ti moraš izbrati, v katerem od obeh boš 
živel. In živel boš v tistem, ki ga boš ustvaril. Toda ne moreš ga 
ustvariti sam. Nikoli sam. Vedno skupaj. Samo skupaj. Skupaj.« je 
zapisala Desa Muck v letošnji poslanici ob Tednu otroka.

Osrednja tema letošnjega 
Tedna otroka, ki je potekal 
od 3. 10. do 9. 10. 2016, je 

bila Svet, v katerem želim živet. In 
takšen Svet smo želeli tudi vzgoji-
telji v tretjem traktu vrtca Ob Hu-
blju, pričarati otrokom. Takšen, v 
katerem smo skupaj. Prav zato smo 
vsak dan načrtovali aktivnosti, ki so 
vključevale druženje otrok iz vseh 
štirih skupin; najmlajših Račk, mal-
ce starejših Žabic ter najstarejših 
Polžkov in Zajčkov. V ponedeljek 
smo pričarali pravo Palačinkarno, v 
kateri smo se sladkali s slastnimi pa-
lačinkami. Torek je bil dan za špor-
tno dopoldne. V atriju smo pripra-
vili velik poligon. In veste kaj, prav 
vsi smo zmogli – če že ne sami, pa s 

pomočjo. V sredo so starejši otroci 
odšli na čudovito predstavo Polžja 
hišica, mlajši pa so se družili med se-
boj ter s skupnimi močmi pobarvali 
Svet v mavrične barve. V četrtek nas 
je obiskal BMX kolesar Matija Stu-
par. S svojim kolesom in vragolijami 
je vžgal iskrice v očeh marsikaterega 
otroka. Petek je bil dan za lutkovno 
predstavo. Vzgojitelji smo otrokom 
zaigrali pravljico Zajčkova hišica, ki 
otroke nagovarja k prijateljstvu ter 
medsebojnemu razumevanju. 

Imeli smo se lepo in verjamem, da 
bomo s skupnimi močmi tudi v pri-
hodnje ustvarjali vrtčevski svet poln 
doživetij in radosti za otroke. 

Anja K.

NOVOST V HOTELU 
GOLD CLUB:

ki jih izvaja Tanja Bedina Frece, licencirana terapevtka Bioterapije 
®po Metodi Zdenka Domančića .

Termin v novembru: od 17. do 20. novembra

Udeležba na terapiji je možna le na osnovi predhodne prijave po 
telefonu 031 208 463 ali elektronski pošti: tanja@bioterapija-

bedina.si, kjer obvezno navedite tudi za kakšne težave gre. 

Informacije in prijave na tel. št. 031 208 463. Prijave so možne do 
zapolnitve mest.

®Bioterapija po metodi Zdenka Domančića

PIGAL HOTEL & CASINO GOLD CLUB
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Teden otroka na MDPM 
Ajdovščina
Vsako leto se s prvim ponedeljkom v oktobru začne Teden otroka. To je projekt Zveze prijateljev 
mladine Slovenije, ki poteka na določeno temo, prostočasne in razvedrilne aktivnosti za otroke pa 
potekajo po celi Sloveniji. Letošnji Teden otroka je potekal na temo »Svet, v katerem želim živeti«, 
poslanico otrokom, staršem in vsem drugim pa jenapisala Desa Muck. V Medobčinskem društvu 
prijateljev mladine Ajdovščina smo želeli v Tednu otroka čim večjemu številu otrok popestriti šolski 
dan,zato smo čas od 3. do 7. oktobra obeležili z vrsto aktivnosti.

V sodelovanju z Gledališčem 
Bičikleta smo s predstavo 
»Mehurčki« obiskali OŠ v 

Ajdovščini in na Otliciter z ritmi in 
rimami Župančičevih zimzelenih 
pesmic, ujetih v lutkovni čebelnjak, 
zabavali več sto otrok. Da je bil Te-
den otroka® nekaj posebnega, je 
poskrbela tudi delavnica »Tolkala 
sveta«, ki jo je izvedel Dejan Štem-
berger. Otroke je navdušil s pred-
stavitvijo različnih tolkal in jim ob 
zaključku pripravil še pravcati mini-
koncert. Zvokom tolkal so prisluh-
nili otroci in učitelji na OŠ Col in 
OŠ Dobravlje ter podružničnih šo-
lah Budanje in Vrtovin. Poleg »Me-
hurčkov« in glasbenika sta osnovne 
šole v tem tednu obiskovali tudi naši 
prostovoljki Gordana Marohin Taša 
Turk. Taša je z delavnico »Svet, kot 
si ga želimo« obiskala OŠ Šturje, OŠ 
Draga Bajca Vipava in podružnič-
no šolo v Skriljah. V uvodnem delu 
delavnice so otroci debatirali o tem, 
kakšen svet nam kažejo javna občila 
vsak dan in kaj od tega otroci vidijo, 
kakšen je svet, ki ga izkušajo sami 
ter kakšen bi bil svet po njihovih 
željah in predstavah. V nadaljevanju 
so otroci na simbolni način likovno 
upodobili te tri (različne) svetove. 
Gordana je s preverjeno uspešno 
delavnico »Ovojnica želja« obiska-
la podružnične šole v Podnanosu, 
Črničah in Lokavcu. Otroci so po 
kratkem uvodnem pogovoru o že-
ljah napravili ovojnico, jo primerno 
okrasili in vanjo spravili svoje želje. 
Za otroke iz CIRIUS Vipava in PP 

NIS OŠ Danila Lokarja je prosto-
voljka društva Silva Copič pripravila 
likovno delavnico na temo »Sončni 
dan smo mi sami«. Otroci so ustva-
rili čudovita dela! Še več likovnih 
izdelkov pa je nastalo na likovnem 
ekstemporu v Piranu, ki ga v Tednu 
otroka tradicionalno organiziramo 
vsako leto. Udeležili so se ga učen-
ci osnovnih in srednjih šolvipavske 
in ajdovske občine ter CIRIUS-a s 
svojimi mentorji. Vreme jim je bilo 

na srečo naklonjeno, mladi likovni-
ki so lahko nemoteno ustvarjali, ob 
zaključku pa smo jih razveselili še z 
vožnjo z ladjico. Dela, ustvarjena v 
Piranu, bodo vse do nedelje, 6. no-
vembra, na ogled v Mercator centru 
v Ajdovščini.

Ob celi vrsti aktivnosti je Teden 
otroka hitro minil, otroci so na šo-
lah uživali ob nevsakdanjih presene-
čenjih in drugačnih šolskih dnevih, 
v društvu pa smo veseli, da smo jim 
to omogočili. 

Hura, prosti čas! v času jesenskih 
počitnic na MDPM Ajdovščina

Pred vrati so že prve šolske poči-
tnice. Za otroke smo pripravili ra-
zne delavnice, ki bodo potekale vsak 
dan od srede do sobote od 10. do 13. 
Ure, otroke pa boste lahko pripeljali 
k nam tudi v varstvo.

V okviru projekta Hura, prosti čas! 
se bodo otroci lahko preizkusili v 
športnih aktivnosti (plesnih uricah, 
aerobiki, igrah z žogo, pohodništvu) 
ter ustvarjali na delavnicah in reše-
vali zavozlane uganke. V sredo, 2. 
novembra bomo na tradicionalno 
kopanje v vodno mesto Atlantis in 
ogled filma v Koloseju popeljali av-
tobus otrok. Za izlet so obvezne pri-
jave. V sodelovanju s Hišo mladih 
bo za otroke organizirano brezplač-
no celodnevno počitniško varstvo 
z možnostjo kosila, za katerega so 
tudi obvezne predhodne prijave.

Spomnili smo se tudi na vse, ki jim 
slovenščina dela preglavice. Vabimo 

vas, da se v četrtek, 3. novembra ob 
10.00 v Hiši mladih v Palah udeleži-
te srečanja prostovoljcev in učencev, 
ki tako pomoč potrebujejo.   

NBP
MDPM Ajdovščina

Karitas v Bruslju 
predstavil svoje delo
V začetku septembra je Evropska komisija prišla v Slovenijo, da 
ugotovi kako izvajamo razdeljevanje pomoči, saj je pomoč s hrano 
EU zagotovljena do leta 2020, kar letno pomeni 4.600 ton osnov-
nih živil. Razdeljevanje je država zaupala polovico Karitas, polovico 
RK. Obisku je sledilo vabilo, da Karitas predstavi svoje delo na tem 
področju kot primer dobre prakse in 26. septembra je bilo v Bruslju 
na pobudo EK srečanje predstavnikov vseh evropskih držav, ki se 
na vladni in nevladni socialni liniji ukvarjamo z izvajanjem Ukrepa 
razdeljevanja hrane EU najbolj ogroženim ljudem v skupnosti.

Srečanja smo se ob spremstvu 
gospe Bojane Lavrič, ki je na 
Ministrstvu RS za delo, dru-

žino, socialne zadeve in enake mo-
žnosti pristojna za izvrševanje tega 
ukrepa udeležile še predstavnice 
Slovenske Karitas Andreja Urh in 
Jožica Ličen. V pomoč pri prevaja-
nju nam je bila prevajalka iz pisar-
ne evropskega poslanca gospa Katja 
Berk Bevc. 

V Sloveniji izvajamo razdeljeva-
nje hrane EU od leta 2006. To je bila 
za vse nas novost in izziv. Do takrat 
so bile zaloge v skladiščih Karitas iz-
ključno rezultat dobrih ljudi. To je 
bil čas, ko so začele padati prve to-
varne in je brez dela ostalo veliko 
ljudi. Načelo Karitas je »V službi 
človekovega dostojanstva« zato smo 
že takrat začeli, najprej spontano, 
kasneje pa organizirano spremljati 
prejemnike pomoči. 

V začetku so bili ljudje do tega 
ukrepa nezaupljivi. Prepričani so 
bili, da je to drugorazredna hrana iz 
nekih blagovnih rezerv. Zato je bilo 
potrebno storiti prvi korak za ozave-
ščanje o prvovrstni hrani, ki jo de-
limo najbolj ogroženim. Kot dokaz 
temu naj povem, da je vsa leta teste-
nine dobavljal Mlinotest. Kaj kmalu 
so ljudje spoznali, da je kvaliteta po-
moči dobra pa tudi, da ES ni brezbri-
žna do revnih. Na našem področju 
Karitas več kot 400 družinam in pre-
ko 100 posameznikom letno razde-
li preko 40 ton samo hrane EU. Ob 
vsem tem pa je nedvomno hrana EU 
vstopna točka za izvajanje tudi dru-
gih programov pomoči in podpo-
re, ki so: poslušanje, opogumljanje, 
individualna obravnava, delavnice 
in predavanja, učenje kako prežive-
ti z manj dohodki, pa tudi usmerja-
nje k primernim strokovnjakom, saj 
imamo znotraj mreže karitas mate-
rinski dom, varno hišo, programe za 
zasvojene z drogami in alkoholom 
ter za brezdomce in otroke, kjer lah-
ko strokovni delavci svetujejo in po-
magajo.   

V Bruslju smo predstavil primere 

dobre prakse, ki so med 86 navzoči-
mi predstavniki izzvali številna vpra-
šanja in komentarje. Za nas so bili 
zanimivi tudi pogledi predstavnikov 
drugih držav, vendar vsi ugotavlja-
mo, da so pristopi sicer različni, ven-
dar imajo vsi isti cilj, to je blažiti re-
vščino ter po materialni in človeški 
plati pomagati, da prejemnik pomo-
či aktivno išče izhod iz stiske. 

Morda še osebna izkušnja, ko sem 
končala s predstavitvijo našega dela 
me je poiskal predstavnik Nemčije 
in vprašal, če je res v Sloveniji toli-
ko pomoči potrebnih. In moj odgo-
vor je bil konkreten: »Ta hrana ni vir 
preživetja, je pa pomoč, da se lahko 
družina z nizkimi dohodki prebije 
skozi mesec. Pred leti je v naši doli-
ni, ki šteje nekaj čez 20.000 prebival-
cev padlo pet tovarn, potem si lahko 
predstavljate.« 

Še posebej je bilo udeležencem za-
nimivo, da že 10 let, od samega za-
četka,  kot prostovoljka in ob po-
moči številnih drugih prostovoljcev, 
koordiniram izvajanje te pomo-
či. Dokler je v karitativni sredi toli-
ko srčnih ljudi, ki zaradi pomoči lju-
dem v stiski to delajo me ne skrbi, 
malo večja skrb je vse večja admini-
stracija, ki zahteva kupe obrazcev in 
poročil. 

Kmalu zatem je iz Bruslja prišlo 
sporočilo, da bodo zaradi dobre-
ga dela Karitas Slovenijo uvrstili kot 
študijski primer dobre prakse, pro-
sili so me celo, če napišem uvod v 
to študijo in zapisala sem to kar si 
resnično želim: »Da 'človek ne živi 
samo od kruha' pri Karitas že dolgo 
vemo, zato so spremljevalni ukrepi 
pri delitvi hrane EU najbolj ogrože-
nim stalnica. Upam in želim, da bo 
ta način pomoči ostal vse dokler se 
ne vrne blagostanje, ki pa bo mogo-
če le z odpiranjem novih delovnih 
mest. Hvala lepa v imenu vseh, ki so 
zaradi te pomoči dobili upanje v do-
bro sočloveka!«

Jožica Ličen

Odprta vrata na Karitasu
V četrtek, 24.11. bo v Centru Karitas v Ajdovščini Dan odprtih vrat 

med 10. in 11. ter med 15. in 18. uro.
Predstavljeni bodo programi pomoči ljudem v različnih stiskah. 

Za večje skupine je potrebna najava na gsm 041 429 713.

Vabljeni!
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Diamanti skupnega življenja

Na Otlici sta v soboto, 8. ok-
tobra, slavila 65 let skupne-
ga življeja Danica in Anton 

Vidmar. V cerkvi Angelov varuhov 
sta si leta 1951 obljubila večno zve-
stobo. »Takrat so bili težki časi«, se 
spominja Danica. »Na poročni dan 
sem morala najprej poskrbeti za ži-
vino v hlevu, nato  nahraniti mlajše 
brate in sestre. Svatje so že prihajali, 
jaz pa sem bila še v vsakdanjih opra-
vilih. Ah, danes ob diamantni poro-
ki je zame lepše, le zdravje, zdravje 
me zapušča,« še doda. Anton - Ton-
če pa je pri svojih 95 letih še vedno 
aktiven. Poleti vzame v roke ročno 
koso, jeseni pa motorno žago. Pozi-
mi pridno kuri v krušni peči, da ju z 
Danico ne zebe. Veliko bere in gle-
da dokumentarne filme. Rad obuja 
spomin na čase, ki jih je kot italijan-
ski vojak preživel v Afriki. Rad je v 
družbi, le sliši bolj slabo, a ga to ne 
obremenjuje. Veselo pripomni: »Saj 
včasih je bolje, da vsega ne slišiš!« 

Njun dom na Otlici je bil vedno 

toplo gnezdo. Tega se danes dobro 
zaveda njunih pet otrok, štirinajst 
vnukov in osem pravnukov. Z vzgle-
dom sta jih učila potrpežljivosti, po-
štenosti, skromnosti, delavnosti in 
spoštovanja. Brusile so ju življenjske 
preizkušnje, ki sta jih premagovala 
z iskreno ljubeznijo. Spoštovala sta 
drug drugega in si znala odpuščati. 

Z zaupanjem v božjo voljo in moli-
tvijo sta začenjala vsak nov dan. »Da 
diamanti ne nastanejo kar sami od 
sebe, ampak jih je treba brusiti in 
brusiti,« je na dan diamantne poro-
ke poudaril župnik Lojze Šinkovec. 

Na slavju se je zbralo veliko število 
sorodnikov in prijateljev. Še posebej 
sta bila vesela, ker sta ob njiju stali 
isti priči kot leta 1951 - Marija Kri-
žaj in Lojze Vidmar. 

Danica in Anton sta bila rojena v 
številčnih družinah na Otlici, Da-
nica 1929. leta, Anton pa leta 1921. 
Ustvarila sta si dom, kjer je Danica 
gospodinjila, Anton pa je kot goz-
dar, miner in cestni delavec skrbno 
preživljal družino. 

Danes, v jeseni življenja se naj-
bolj veselita svojih vnukov, saj ima-
ta mladost in starost veliko skupne-
ga. Vsi Gorjani jima kličemo: »Še na 
mnoga leta!«                               I.V.

Danica in Tonče ter 8 pravnukov

»Tudi jaz bom na 
klopi sedel-a«

Krajani naselja Gradi-
šče v Ajdovščini smo z 
zadovoljstvom sprejeli 

dve novi pridobitvi – parkovni 
klopi, postavljeni na poti v na-
selje. Pobudo zanje je dala naša 
krajanka gospa Vanda Žvanut, 
odgovorni v občinski upra-
vi pa so to pobudo dokaj hitro 
uresničili. Sicer ni šlo za novo 
investicijo, temveč samo za pre-
stavitev dveh klopi, ki sta bili 
med številnimi neizkoriščeni v 

parku. Klopi že »uspešno« opra-
vljata svoje poslanstvo: starejši 
počivajo na poti iz centra mesta 
v naselje, šolarjem pride prav, 
da lahko odložijo pretežke šol-
ske torbe, pa tudi mladi pari se 
klopci ne odrečejo. Gospe Van-
di se Gradiščani  za pobudo za-
hvaljujemo, klop pod naseljem 
na mostičku smo poimenovali 
»klopca Vanda«. 

 N.L.

Isti priči kot pred 65 leti

Pitna voda v zimskem času

Vodomerna mesta
Vsako gospodinjstvo ima za normalne življenjske pogoje pripeljano na pipo zdravo pitno vodo. Upravljavec ima nalogo, da do uporabnika pripelje tako vodo primerne 
temperature.  Na priključnem mestu je nameščen ustrezen vodomer, ki beleži porabljeno vodo. V zadnjem času se vgrajujejo vodomeri, ki so opremljeni z oddajniki, ki po-
šiljajo podatke o stanju na vodomeru. Zavedati se moramo, da je vodomer merilo, ki je podlaga za obračun vodarine in ga je zaradi tega potrebno vsakih pet let preverjati 
glede natančnosti merjenja s strani pooblaščenega izvajalca. Vsako merilo ima poleg serijske številke tudi žig institucije, ki potrjuje datum veljavnosti.

Kot uporabniki se moramo zave-
dati, da moramo za navedeno meri-
lo skrbeti, da so zagotovljeni pravil-
ni pogoji za delovanje. Naj navedem 
nekaj pogojev, ki so za to potrebni:

• Vodomer mora biti vgrajen v do-
volj velik jašek, da so zagotovljeni 
pogoji tudi za servisiranje.

• Pokrov naj bo dovolj velik za do-
stop (min 50 x50 cm) iz lahke ploče-
vine. V voznih površinah naj bo po-
krov LŽ velikosti 60 x 60 cm. 

• Jašek mora biti ustrezno zaprt 
pred nesnago in insekti ter dostopen 
za odčitavanje in vzdrževanje

• V zimskem času mora biti ustre-
zno toplotno izoliran da voda v vo-
domeru ne zmrzne.

• Popravilo ter menjavo vodomera 
lahko izvaja le pooblaščen instalater 
upravljavca.
Nekaj nasvetov pred zimo

Fizikalne lastnosti vode 

povzročajo, da ob zamrznitvi posta-
ne volumen ledu večji od volumna 
vode. Pri širitvi ledu se pojavijo zelo 
velike sile, ki poškodujejo embalažo 
oziroma ohišje, kjer se nahaja voda. 
V primeru zamrznitve vode v vodo-
meru se največkrat ohišje poškoduje 
do take mere, da pri ponovnem ta-
ljenju začne voda puščati. V kolikor 
pa je zmrzal manjša  in ohišje osta-
ne celo, se poškodujejo samo meril-
ni mehanizmi v notranjosti in vodo-
mer ni več uporaben. 

Da bi se izognili nepotrebnim te-
žava in posledično tudi stroškom je 
dobro poskrbeti za primerno izola-
cijo jaška.

Najboljša je notranja – nalepljena 
toplotna izolacija celotnega pokrova 
s 5-centimetrsko ploščo stirodura. 
Na področju Gore so zimske razme-
re ostrejše, zato je priporočljivo izo-
lirati tudi stene jaška.

Za začasno zavarovanje pred zmr-
zaljo je zelo učinkovito, da plo-
ščo stirodura namestimo čez cel ja-
šek, nad pokrov, ter ga obtežimo. 
Po prenehanju nevarnosti se plo-
šča odstrani. Nameščanje raznih ko-
sov oblek v jašek otežuje dostop in 
tesnjenje, zato zmrzal kljub vsemu 
lahko seže tudi do vodomera. 

Priporočljivo je sisteme, ki se čez 
zimo ne bodo uporabljali in so izpo-
stavljeni mrazu, izprazniti in po po-
trebi izpihati z zrakom.

Pripravil 
Aleš Brecelj, univ. dipl. inž. stroj.

PODATKI O TRDOTI NAŠE VODE

VODNI VIR TRDOTA VODE  °dH  
Hubelj 7 – 8 mehka
Skuk-Gora 9 - 10 srednje trda
Vipava-Mešani 8 - 10 srednje trda

LESTVICA TRDOTE VODE
0 – 4 °dH zelo mehka (destilirana voda) 
4 – 8 °dH mehka voda (deževnica) 
8 – 18 °dH srednje trda voda (večina vodovodnih vod) 
18 – 30 °dH trda voda 
nad 30 °dH zelo trda voda
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Danilo Lisjak, misijonar, ki že 30 let deluje v Afriki

Svetlo-temna Afrika

Kulturni dom Nova Gorica 
je 19. oktobra v sklopu 
okroglih miz z naslovom 

'Potohodci' pripravil bogat sli-
kovni in pogovorni večer o delu 
in življenju domačega misijonar-
ja Danila Lisjaka, ki prav letos 
obhaja 30 let svojega delovanja 
v Afriki. Gospod Danilo je v teh 
dneh obiskal nekatere župnije 
tudi pri nas. 

Režiserka Polona Abram je do-
godku dala naslov Svetlo-temna 
Afrika. Glavna oseba večera je bil 
misijonar Danilo in polna dvora-
na prijateljev in znancev, ki so v 
teh letih pomagali, da so v Afri-
ki nastajale šole, cerkve, domovi 

za sirote, mlade, delavnice. Za-
nimivo je bilo prisluhniti misi-
jonarju, ki je govoril o temnih in 

svetlih trenutkih, o grozotah voj-
ne in genocida, o izbruhu vulka-
na, predvsem pa o 'njegovih otro-
cih in mladih'. Slikovno gradivo 
je bilo vzeto iz arhiva TV Sloveni-
ja, obogatil pa ga je tudi film, ki ga 
je pred kratkim ob svojem delu v 
Ugandi posnel Ivo Saksida. 

O velikem delu, ki ga je s priče-
vanjem naredil misijonar Dani-
lo v Afriki in doma smo, vsak iz 
svojega zornega kota predstavi-
li njegovi prijatelji. Stane Kerin, 
ravnatelj Misijonskega središča je 
govoril o pomenu slovenskih mi-
sijonarjev v svetu, Jurij Paljk, ure-
dnik katoliškega časopisa Novi 
Glas je s številnimi objavami uti-
ral pot do src bralcev in jih spod-
bujal k darovanju, sama pa sem 
predstavila veliko delo, ki ga je ti-
soče darovalcev in prostovoljcev 
preko Škofijske karitas, konkre-
tno Centra karitas v Ajdovščini 
opravilo doma ob zbiranju ma-
teriala in odpremi enajstih zaboj-
nikov, ki so potovali v Kongo in 
Ugando. 

Z znanjem, rokami in darovi so 
pomagali številni ljudje in pod-
jetja na Ajdovskem; avto, trak-
tor, čoln, orodje, stroji, obleka, 
hrana obutev, šolske potrebščine 
…otroke pa so najbolj razveseli-
le žoge in dresi, ki so jih podarili 
nogometaši Primorja. 

Jožica Ličen

KBBI v Kapucinskem 
samostanu v 
Vipavskem Križu

Tudi letos so se prvo soboto v 
oktobru zbrali sodelavci in 
prijatelji Krščanskega brat-

stva bolnikov in invalidov. Veliko 
je bilo preizkušenih bratov in sester, 
veliko tudi pomočnikov.

Tokrat je bilo še posebej slovesno 
saj smo pomočnikoma Kristini in 
Eriku zaželeli vse dobro na skupni 
življenjski poti.

V dopoldanskem delu je bila rdeča 

nit nagovora, ki ga je imel duhovnik 
Aleš Rupnik in tudi pogovora usmi-
ljenje. Sledila je sveta maša z boga-
tim besednim sodelovanjem udele-
žencev. Po dobrem kosilu je sledil 
družabni del in obljuba, da se priho-
dnje leto spet srečajo. Dragi prijate-
lji sodelavke Karitas smo počaščene, 
da smo lahko zraven, kajti od vas se 
da marsikaj naučiti. 

Jožica Ličen

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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Koncert Glasbeni 
zadetek zopet vabi
Žensko nogometno prvenstvo je te dni v polnem teku. V polnem 
teku pa so tudi priprave na že tretji koncert Glasbeni zadetek, ki ga 
ajdovske nogometašice že tradicionalno tudi letos pripravljajo v 
Dvorani Edmunda Čibeja v Lokavcu, 26. novembra ob 19.00.

Koncert Glasbeni za-
detek, ki bo, kot se za 
nogometašice spodobi, 

tudi letos nogometno obarvan, 
postaja v našem okolju že kar 
prepoznavna znamka. Enako 
velja tudi za nogomet za de-
kleta, ki nikakor niso več osa-
mljene posameznice, ampak se 
po ajdovskih zelenicah za žogo 
podi vedno več predstavnic 
nežnega spola. Letos nastopa-
jo v okviru NZS s kar petimi 
selekcijami: deklicami do 11, 
13 in 15 let, kadetinjami do 
17 let in članicami. Poleg tega 
skupina deklet nastopa še v ligi 
Lepota zdravje. Za mlajše se je 
jesenski del končal prav v teh 
dneh, dekleta do 15 let so ga 
okronala z mnogimi zmagami 
in bodo prezimila tik pod vr-
hom lige zahod. Čeprav je od 
začetnih dekliških nogome-
tnih strelov v Lokavcu minilo 
zgolj pet let, postaja Ajdovšči-
na tako pomemben in vedno 
bolj uspešen center razvoja pri-
morskega ženskega nogometa. 
Verjamemo, da gre tudi kon-
certu Glasbeni zadetek zasluga, 
da je delo z mladimi zgornjevi-
pavskimi nogometašicami bolj 
prepoznavno. 

Vabimo vas, da se 26. novem-
bra ob 19.00 udeležite koncer-
ta in z nakupom vstopnice pri-
pomorete k razvoju ženskega 
nogometa v naši dolini. Dekle-
ta pa so se letos še posebej po-
trudila in pripravljajo tudi sre-
čelov. 

BpK

Deklice ND Primorje do 13 let s trenerjem Markom Bratino

Novosti v Zdravstvenem domu Ajdovščina
Najpogostejši vzrok smrti v 

Sloveniji so bolezni srca in 
ožilja, na drugem mestu so 

različne vrste raka, sledijo pa obole-
nja dihal in prebavil. Zaradi teh kro-
ničnih bolezni odrasli tudi najpogo-
steje obolevajo, večinoma prezgodaj 
umirajo in živijo slabšo kakovost 
življenja.

Značilnost kroničnih bolezni je, da 
jih povzroča in pospešuje nezdrav 
življenjski slog, ki ima pogosto za 
posledico zvišan krvni tlak, zvišano 
raven holesterola in sladkorja v krvi 
ter čezmerno telesno težo in debe-
lost. Kronične bolezni se pojavljajo 
zahrbtno, tako da njihovega začet-
ka posameznik ne opazi dovolj zgo-
daj. Pomembno vlogo pri zgodnjem 
odkrivanju dejavnikov tveganja in 
prepoznavo bolj ogroženih posame-
znikov imajo referenčne ambulan-
te. To so ambulante splošne medici-
ne, v katerem dela tudi diplomirana 
medicinska sestra in vabi odrasle 
nad 30. letom starosti na preventiv-
ni pregled. 

Z zdravim življenjskim slogom 
lahko učinkovito obvladujemo bio-
loške dejavnike tveganja ter prepre-
čujemo in zdravimo kronične bole-
zni.

Pomoč pri spreminjanju nezdra-
vega življenjskega sloga posame-
znik dobi v programih svetovanja 
za zdravje, ki se brezplačno izva-
jajo v Zdravstveno vzgojnih cen-
trih (ZVC) zdravstvenih domov po 
vsej Sloveniji, tudi v Zdravstvenem 
domu Ajdovščina. 

V ZVC izvajamo kratke uvo-
dne delavnice, daljše delavnice in 

individualna svetovanja za opušča-
nje kajenja ter tvegano pitje alko-
hola.

Med kratke delavnice sodijo krat-
ka srečanja: Predavanje »Zdrav ži-
vljenjski slog«in »Dejavniki tvega-
nja za zdravje«, Praktični preizkus 
telesne zmogljivosti Test hoje na 2 
km in Delavnica »Tehnike sprošča-
nja«.

Daljše delavnice so tematsko spe-
cifične, prilagojene potrebam po-
sameznika: Delavnica »Zdravo 
jem« (obsega 4 skupinska srečanja 
in 2 individualna razgovora), Delav-
nica »Skrb za zdravo telesno težo« 
(traja 3 mesece, srečanja potekajo 2x 
tedensko, enkrat kot delavnica, dru-
gič telovadba v telovadnici), Delav-
nica »Gibam se« (obsega 12 srečanj, 
vodi jo dipl.fiziot.), Delavnica »Da, 
opuščam kajenje« (obsega 6 skupin-
skih srečanj ali individualnih razgo-
vorov), Delavnica »Spoprijemanje s 
stresom« (obsega 4 skupinska sreča-
nja), Delavnica »Pomoč pri spopri-
jemanju s tesnobo« (obsega 4 sku-
pinska srečanja), Delavnica »Pomoč 
pri spoprijemanju z depresijo« (ob-
sega 4 skupinska srečanja).

Delavnice, ki so namenjene iz-
boljšanju duševnega zdravja so v 
ZVC novost, zato vam jih predsta-
vljamo: Delavnica tehnike sprošča-
nja obsega eno 90-minutno sreča-
nje, vanjo se lahko vključijo osebe, 
ki potrebujejo pomoč pri spopri-
jemanju s stresom. Pri premago-
vanju stresa so zelo koristne tehni-
ke sproščanja. Izvajamo jih lahko v 
različnih oblikah. V grobem jih de-
limo na tiste, ki so usmerjene na telo 

(npr. progresivna mišična relaksaci-
ja, pasivno mišično sproščanje, raz-
tezanje) in tiste, ki so bolj usmerje-
ne na um, misli (npr. vizualizacija, 
avtogeni trening, meditacija). Za re-
dno vadbo in ustrezne učinke tehni-
ke sproščanja je pomembno, da po-
sameznik izbere tisto, ki mu najbolj 
ustreza. V delavnici bodo predsta-
vljene 3 različne tehnike: Dihalne 
vaje (osnovna in preprosta tehni-
ka, dostopna kjerkoli in kadarko-
li), Progresivna mišična relaksacija 
(usmerjena na telo) in Vizualizaci-
ja pomirjujočega kraja (usmerjena 
na misli).

1. delavnica spoprijemanje s stre-
som: V psihoedukativno delavnico 
za spoprijemanje s stresom se vklju-
čujejo osebe, ki potrebujejo poglo-
bljeno pomoč pri spoprijemanju 
s stresom. Delavnica obsega štiri 
90-minutna srečanja in eno 15-mi-
nutno individualno svetovanje. 

2. Delavnica podpora pri spopri-
jemanju z depresijo: Delavnica ob-
sega štiri 90-minutna srečanja in 
eno 15-minutno individualno sve-
tovanje. Namenjena je osebam, ki se 
srečujejo z različnimi znaki depresi-
je in potrebujejo podporo.

V delavnice se lahko vključijo: 
Osebe, pri katerih so prisotni neka-
teri simptomi depresije, osebe z dia-
gnosticirano depresijo, njihovi svoj-
ci. 

3. Delavnica podpora pri spopri-
jemanju s tesnobo: Delavnica obse-
ga štiri 90-minutna srečanja in eno 
15-minutno individualno sveto-
vanje. Namenjena je osebam, ki se 
srečujejo z različnimi anksioznimi 

TRGOVINA IN CEVLJARSTVO

Vero Počkar s.p.
POCKAR

PRODAJA
- obutve 
- modne torbice
- razni pasovi in šali
- dežniki
- vse za nego obutve

Ulica Vojana Reharja 1,  5271 Vipava 041 719 372 05 991 34 18t:g:

POPRAVILO
- obutve
- šolskih torb
- usnjene galantarije
- ...

Kvalitetna
pohodna obutev

otroška obutev

GEODELA
UGODNE geodetske�storitve

kontakt:�Marko�Breščak

tel.�(041)�28-38-29

e-mail:

internet:

info@geodela.si
www.geodela.si
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motnjami in potrebujejo podporo 
pri spoprijemanju s tesnobo. 

V delavnice se lahko vključijo: 
osebe, pri katerih so prisotni obre-
menjujoči simptomi anksioznih 
motenj, osebe z diagnosticirani-
mi anksioznimi motnjami, njihovi 
svojci. 

Zdravstveni delavci velikokrat sli-
šimo, kar je povedano med vrsti-
cami, vidimo in čutimo, kar je pod 
kožo v globini človeka, kljub temu 
pa včasih tudi ne prepoznamo sti-
ske. Zato so vrata našega Zdravstve-
no vzgojnega centra odprta vsem, 

ki čutijo, da bi potrebovali našo po-
moč.

Z udeležbo v delavnici lahko pri-
dobimo veliko znanja, nove izku-
šnje in moč, da se uspešno soočamo 
s težavami vsakodnevnega življenja.

Za informacije nas lahko pokličete 
na tel.: 05 36 93 123, 051 415731, ali 
pišete na e-pošto: zdravstvena.vzgo-
ja@zd-ajdovscina.si

Vabljeni!
Tamara Kofol in Alenka Černe

Zdravstveni dom Ajdovščina
Zdravstveno vzgojni center
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Na začetku sezone 
poraz in zmaga
V drugi polovici oktobra je s tekmovanjem v novi sezoni začela 
tudi članska ekipa Košarkarskega kluba Ajdovščina. Zaradi (še ve-
dno) prenove dvorane v OŠ Šturje je bilo potrebno na obe tekmi 
v goste.

Uvodno tekmo v novo sezo-
no so fantje odigrali v Med-
vodah. Nadejali so se do-

brega rezultata, čeprav so gostovali 
pri zelo dobri ekipi, ki se je v lanski 
sezoni borila za napredovanje v viš-
jo ligo. Začetek tekme je popolnoma 
pripadel domačim, ki so z dvema 
trojkama hitro prevzeli kontrolo 
nad igro. Tudi po minuti odmora 
našim košarkarjem igra ni stekla, 
saj so v napadu igrali zelo v krču in 
nesproščeno, v obrambi pa premeh-
ko in brez borbe. Tako je v polčasu 
razlika znašala visokih 19 točk za 
domače. V tretji četrtini pa se je tudi 
naša ekipa zbudila in pokazala, da 
je sposobna borbene igre. Ko je že 
kazalo, da bodo naši fantje morda 
le ujeli priključek, so domači strnili 
vrste, naši pa naredili nekaj napak, 
tako da so zadnjo četrtino domači le 
še kontrolirali in rutinirano prišli do 
visoke zmage. 

V soboto pa je sledilo gostova-
nje v Pivki. Fantje so se zaveda-
li, da bo tekma težka, saj so Pivčani 
na domačem igrišču vedno neugo-
den nasprotnik, hkrati pa odločeni, 
da popravijo vtis z uvodne tekme v 
Medvodah. Tekma se je začela zelo 
živahno, saj stabili obe ekipi na za-
četku uspešni v napadu, vendar si 
nobena od ekip ni uspela priigra-
ti vidnejše prednosti. V drugi če-
trtini so naši levi uspeli nekajkrat 
uspešno obraniti svoj koš ter zade-
ti v napadu, tako da so na glavni od-
mor odšli s prednostjo 7 točk. Tudi 
drugi polčas se je začel po notah na-
ših fantov, saj so uspeli kontrolira-
ti igro. V zadnji četrtini so domači 
poskušali s spremenjeno obrambo 
priti do izenačenja, kar jim je tudi 
uspelo. Z agresivno obrambo so pri-
silili naše košarkarje v napake in iz-
gubljene žoge, v napadu pa so za-
deli nekaj težkih metov. V končnici 
smo bili priča pravi drami, saj je bila 
na igrišču prava bitka za vsak koš, 
za vsako žogo, za vsak skok. Naši 

bi lahko tekmo mirno pripeljali do 
konca, vendar so bili nenatančni pri 
izvajanju prostih metov, kar so do-
mači znali izkoristiti.  Pivčani so 8 
sekund pred koncem tekme uspeli 
s prostim metom rezultat izenačiti. 
Naši so krenili v zadnji napad in po 
prekršku domačega igralca sekundo 
pred koncem so našim ‘podarili’ dva 
prosta meta za zmago. Nervoza je 
bila na vrhuncu, našemu igralcu se 
je zatresla roka in sledil je podaljšek. 
Tudi v zadnjih petih minutah nobe-
na od ekip ni popustila, a na koncu 
je z nekaj obrambami, doseženimi 
točkami in športno srečo zmaga od-
šla v Ajdovščino. 

»Pohvaliti velja vse naše fante za 
odigrano, da smo vztrajali do kon-
ca, kljub temu, da smo bili v podalj-
šku v zaostanku, predvsem psiholo-
ško, saj smo bili prepričani, da nam 
zmaga po rednem delu ne more 
spolzeti iz rok. Ampak to je košarka, 
to je šport. In še enkrat se je doka-
zalo, da je konec tekme takrat, ko se 
oglasi sirena, ko je odpiskan sodni-
kov zadnji žvižg,« je po tekmi pove-
dal trener ekipe Gregor Zagorc. Kaj 
pa lahko pričakujemo v tej sezoni? 
»Ogrodje ekipe ostaja praktično isto 
kot prejšnjo sezono. Nekih večjih 
planov sebi oziroma ekipi nisem po-
stavljal, želim pa, da gremo v vsako 
tekmo na zmago. Poleg tega želim v 
igro vključiti še kakega mladega do-
mačega igralca, kjer se bo lahko učil 
od starejših soigralcev ter nabiral iz-
kušnje in se na tak način morebiti 
prebil v ospredje,« je bil glede napo-
vedi previden trener, a odločen pri 
vključevanju mladih: »Seveda pa si 
mora mesto v ekipi zaslužiti z od-
nosom do dela in marljivostjo na 
treningih. Na koncu sezone bomo 
videli, kam nas bo to uvrstilo na le-
stvici.« Bomo. Že na naslednji tek-
mi v (končno) prenovljeni domači 
dvorani. 

KK Ajdovščina, Foto Gregor Zagorc

Svetovno ARDF prvenstvo v Bolgariji

Ivo Kete deveti ob Črnem morju

Slovenska reprezentanca v ra-
dijski orientaciji se je v začet-
ku septembra z dvema kom-

bijema odpravili na obale Črnega 
morja, kjer se je zbralo okrog 400 

tekmovalcev s celega sveta. Tekmo-
vanja so potekala v štirih različnih 
disciplinah. Pred vsako tekmo je 
potrebno oddati radijski sprejemnik 
in nato čakati na svoj štartni čas. Če 

tekmuješ med zadnjimi, je to tudi 
pet ur. Večina naših uvrstitev je bila 
v zlati sredini. Za Slovenijo je naj-
boljši rezultat dosegel tekmovalec 
Radio kluba Ajdovščina Ivo Kete. 
V panogi foxoring je bil deveti med 
petdesetimi tekmovalci. Organiza-
torji so prireditev izpeljali zelo pro-
fesionalno. Žal je vzdušje pokvarila 
zastrupitev z hrano, tako je zadnjo 
tekmo izpustila kar petina vseh tek-
movalcev. Tudi pot domov je bila 
zato precej naporna. Naslednje sve-
tovno prvenstvo bo leta 2018 v Južni 
Koreji. 

Da smo na tem področju lahko 
uspešni, smo za finančno pomoč 
hvaležni Občini Ajdovščina, Špor-
tni zvezi Ajdovščina in Fundaciji za 
šport. 

SČ

Karin in Blisk zlata v Toskani
Karin Kranjc se je septembra izpolnila največja želja, udeležila se je lahko prestižnega tekmovanja 
‘Meydan Toskana endurance lifestyle’. Z Bliskom sta tekmovala na 120 km dolgi progi. Tridnevnega 
tekmovanja se je udeležilo več kot sto tekmovalcev iz več držav.

V petek so po prvem veteri-
narskem pregledu Blisku 
potrdili, da je pripravljen na 

sobotno tekmovanje. V močni kon-
kurenci sta se kot edina slovenska 
predstavnika odločno pognala na 

progo. Prizorišče je bilo le kilometer 
oddaljeno od znamenite Pise, pro-
ga pa je potekala po peščenih poteh 
mimo morja in skozi mogočne dre-
vorede. Že po desetih kilometrih sta 
Karin in Blisk prešla v vodstvo in ga 
obdržala do cilja. Približala se jima 
je le domačinka, ki pa je na koncu 
vendarle zaostala za dobrih pet mi-
nut, tretjeuvrščena pa celo za več 
kot uro! Med tekmovanjem je Blisk 
suvereno prestal vse veterinarske 
preglede. S povprečno hitrostjo 19,2 
km/h sta bila tudi najhitrejša med 
vsemi kategorijami. 

Mojca Hočevar

Mlinarka Nina Zulič 
z državnim grbom
Selektor ženske rokometne reprezentance Uroš Bregar je določil seznam 28 igralk za nastop na 
evropskem prvenstvu 2016, ki bo od 4. do 18. decembra na Švedskem. Na seznamu je tudi članica 
Mlinotesta Nina Zulić, pa tudi Teja Ferfolja, ki je še v lanski sezoni nosila dres Mlinotesta, trenutno pa 
si služi kruh v Švici.

Vabilo selektorja državne re-
prezentance je nedvomno 
lepo priznanje Nini Zulić, 

ki je v novi sezoni prve državne lige 
pokazala nekaj lepih predstav, pa 
čeprav ekipa Mlinotesta ni najbolj 
uspešno začela prvenstva. Resda so 
imele Mlinarke najbolj 'nemogoč' 
žreb, saj so morale takoj v boj z fa-
voritinjami prvenstva – Krimom in 
Zagorjem in po pričakovanjih obe 
tekmi izgubile. Na morebitna pre-
senečenja precej spremenjena in 
ne dovolj uigrana ajdovska ekipa ni 
mogla računati. Nato so mlinarke 
vknjižile dve zaporedni (in pričako-
vani) zmagi, vendar se jim je v za-
dnjem krogu zalomilo na gostovanju 
pri Krki, kjer so bile za gol prekratke 
vsaj za točko. Nina Zulić, ki je še lani 
igrala kot posojena igralka Krima in 
je v tej sezoni polnopravna članica 

Mlinotesta, je na tekmi prispevala 
pet golov, prav toliko kot kapetanka 

Maja Svetik. Najboljša strelka aj-
dovske ekipe je bila tokrat Nada 

Pejović, mlada in visoka Črnogorka, 
ki je v Ajdovščina prišla pred začet-
kom sezone. Je pa Zulićeva zadela 
rekordnih 11 zadetkov v prejšnjem 
krogu na Policah proti ekipi Zelene 
doline iz Žalca, v primorskem der-
biju v Kopru krog pred tem pa je k 
zmagi prispeval osem zadetkov. 

Slovenija se bo sicer v prvem delu 

evropskega v Stockholmu pomerila 
s Srbijo, Španijo in gostiteljico tur-
nirja. Ožji seznam kandidatk za na-
stop na prvenstvu stare celine bo 
Bregar predstavil v začetku novem-
bra, upajmo, pa da bo na njem osta-
la tudi Zulićeva. 

rl
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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

VESELO MARTINOVANJE
V PIGALU Z DALMATINSKO KLAPO BONACA

SOBOTA, 12. november 2016, PIVNICA GOLD CLUB (PIGAL)  

Rezervacije z večerjo do zapolnitve mest sprejemamo na: 

 (Marjana), 

 (Suzana), 

 (Pivnica Gold Club)  

031 602 075

040 827 535

05 36 44 707

Martinov meni:

Bučna juha
*****

Svinjska krača, marinirana v balzamičnem kisu
domači mlinci
rdeče zelje

*****
Kostanjeva pena s kakijevo omako

Degustracija kostanja, kozarec novega vina...

Cena menija na osebo: 18€

hišni tris 
kalamarov

PIGAL HOTEL & CASINO GOLD CLUB

Gold burgerji 
pizze 

Mojster volana na drsečih ovinkih
»Reli je moja največja strast« pove nadobudni 24-letni Rok Jerkič, doma na Gradišču pri Vipavi, ki ima v domačem kraju in celotni Vipavski dolini nemalo navijačev. Talen-
tiran dirkač že več let svoj prosti čas namenja reliju in pripravi dirkalnika, ob tem pa mu ob strani nesebično stoji in pomaga oče Egon, ki je zaslužen, da je Rokov dirkalnik 
vedno v brezhibnem stanju in dosega dobre rezultate.

Okus po hitrosti in adre-
nalinu je Gradiščan 
izkusil že kot 5-letni 

fantič, ko mu je oče sestavil go-
kart in z njim pridno treniral. 
Pri osmih letih, ko so se ostali 
vrstniki vozili z rolkami in kole-
si, je Rok imel drugačne želje in 
se prvič usedel v čisto pravi av-
tomobil znamke Zastava Yugo: 
»Oče me je posedel v naš takratni 
družinski avto, mi pod zadnjico 
podložil dva vzglavnika, da sem 
lahko videl čez armaturno plo-
ščo in mi pokazal kako avto de-
luje. Kmalu sem se že sam vozil 
po bližnjih poljih in mami Sonji 

povzročil kar nekaj sivih las,« se 
mladi dirkač z nasmeškom spo-
minja svojih prvih avtomobilskih 
kilometrov. 

V dirkalnik se je Rok prvič use-
del takoj po opravljenem vozni-
škem izpitu. Prvo dirko sta s so-
voznikom Kristjanom Prelazom 
odpeljala v Velenju leta 2011, 
kjer je konkurenci takoj pokazal 
svoj talent in na dveh hitrostnih 
preizkušnjah postavil najhitrej-
še čase. Drugo sezono sta s Kri-
stjanom začinila z zmago v kate-
goriji do 21. let, na prestižni dirki 
Alpi Orientali v sosednji Italiji, 
osvojila zmago v Yugo pokalu na 
Rally Idrija ter postala slovenska 
mladinska podprvaka. V nasle-
dnjem letu se je relist odločil pre-
izkusiti tudi v drugih, zmogljivej-
ših dirkalnikih. S sovoznico Anjo 

Verbič sta odpeljala dve dirki s 
Škodo Fabio, nato pa s Škodo Fe-
licio Kit Car osvojila 2 .mesto v 
diviziji I na dirki v Velenju. Sezo-
no sta z Nikom Staničem zaklju-
čila v Citroenu C2 R2. Leta 2014 
se je Rok zaradi pomanjkanja fi-
nanc odpovedal dirkanju, ude-
ležil se je le dirke pri južnih so-
sedih, kjer sta na Rally Čazma s 
sovoznikom Davidom Kavčičem 
osvojila zmago v svoji kategoriji. 
Sezona 2015 je bila Rokova naj-
boljša sezona. Poleg 2. mesta v 
hrvaški Opatiji je s Kavčičem po 
štirih zaporednih zmagah v do-
mačem prvenstvu osvojil naslov 

državnega prvaka v Yugo pokalu. 
Z zmagami so se povečali tudi 

apetiti po boljšem in zmoglji-
vejšem dirkalnikom: »Od nek-
daj sem imel željo, da bi si en-
krat lahko kupil dirkalnik kot je 
Škoda Felicia Kit Car. Ponudi-
la se mi je priložnost za nakup, 
katero nisem želel izpustiti. Oče 
mi je pomagal pripraviti dirkal-
nik, tako da sem letos s Felicio 
odpeljal tri dirke.« Prevelika pri-
čakovanja so se sprevrgla v razo-
čaranje, ko sta s Kristjanom Pre-
lazom na dveh domačih dirkah 
v Ajdovščini in Novi Gorici od-
stopila zaradi tehnične okvare na 
dirkalniku. Za odmeven rezultat 
pa je Rok poskrbel prejšnji me-
sec, ko se je ekipa Jerkič Motor-
sporta udeležila dirke v Užicah in 
z 2. mestom v svoji kategoriji ter 

7. mestom v generalni razvrstitvi 
poskrbela, da se je v državi bivše 
juge še nekaj časa govorilo o nje-
govi atraktivni in brezkompro-
misni vožnji.

Reli je šport, ki zahteva veliko 
odrekanja. Rokova kariera bi bila 
brez starševske pomoči ter prija-
teljev in sovoznika, ki pred vsako 
dirko tudi do poznih jutranjih ur 
nesebično pomagajo pri pripra-
vi dirkalnika otežena. »Dirkanje 

je zelo drag šport, zato je v veli-
ki meri odvisno prav od pokrovi-
teljev in financ, koliko dirk bom 
lahko odpeljal naslednjo sezono. 
Trud in talent v Sloveniji na ža-
lost nista dovolj. Na vsaki dirki 
moramo plačati visoko startni-
no, potrebujemo dirkalne gume, 
bencin, priskrbeti moramo hra-
no in prenočišče za celotno eki-
po, prevoz, kar seveda predsta-
vlja kar velik finančni zalogaj,« 

pojasni talentiran dirkač, ki 
vztrajno išče sponzorje in upa, da 
mu jih bo uspelo najti čim več ter 
s tem omogočiti, da bo lahko od-
peljal naslednjo sezono in razve-
selil svoje zveste navijače s svo-
jo atraktivno vožnjo. Roka lahko 
spremljate tudi na Facebook in 
Instagram profilu pod imenom 
Jerkič Motorsport.

Mojca Čermelj
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