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Premetavanje v vetru

Lepota po ameriško (v izvirniku an-
gleško American Beauty), je kulten in 
ekstremno realen film o maskah, ki si 
jih vsak dan nadenemo in nosimo. Go-
vori o ljudeh, ki izgledajo lepi in nad-
vse popolni, vendar skrivajo stvari in 
so nesrečni. 

Film je bil posnet leta 1999, vendar je 
aktualen tudi danes in verjamem, da 
tudi še bo. Razmišljala sem o tem. O 
maskah. Vsak ima svojo, ali pa več le-
-teh, ki jih prilagajamo glede na oko-
lico in ljudi, s katerimi smo v nekem 
trenutku. Mislimo, da nas bodo tako 
ljudje videli takšne, kot želimo biti; 
mogoče se nam zdi, da bomo tako laž-
je preživeli, da imamo nad življenjem 
kontrolo, vendar se z njimi samo od-
daljujemo od svoje prave biti. In ni 
hujšega, kot izgubiti sebe.

Že 'zlajnani' so stavki - kako čuden 
je svet danes, kako čudni so ljudje po-
stali, ni več sproščenosti, druženja, 
nasmejanih ljudi. Samo resni obrazi, 
uglajeni, brez spontanosti ali pa napak, 
saj 'bognedaj', da si jih privoščimo. So-
sedje se ne pozdravljajo, prijatelji se 
nimajo kaj pogovarjati in hitimo, za-
prti vase in skriti pred svetom.

Eden najbolj znanih prizorov iz ome-
njenega filma je scena s plastično vreč-
ko, ki jo nekaj minut samo neizprosno 
nosi v vetru. In ta prizor, četudi je tako 
preprost in popolnoma vsakdanji, sko-
raj neviden, lahko spregovori z vsakim 
na svoj način. Mogoče smo to mi, ko 
nas življenje premetava sem ter tja, bu-
tne na tla in zopet dvigne in včasih ne 
moremo čisto nič. Mislim, da je še naj-
bolje, da se mu prepustimo in ga sprej-
memo z vsemi vzponi in padci, dobri-
mi stvarmi in napakami ter zaupamo. 
Tako sprejmemo tudi sebe in maske 
niso več tako potrebne. 

Prepustite se vetru.
Ana Krečič

Naši zbori pojo 2017
V organizaciji Javnega sklada RS za ljubiteljske dejavnosti se je konec tedna odvila tradicionalna revija odraslih pevskih 
zborov iz občin Ajdovščina in Vipava Naši zbori pojo. V dveh večerih se je zvrstilo 15 zborov, prav toliko zborovodij 
in dobra stotnija pevcev, v soboto v vipavskem kulturnem domu, v nedeljo v ajdovski dvorani. Revijo je strokovno 
spremljal skladatelj Ambrož Čopi.

Revija Naši zbori pojo je pomemben 
dogodek v delovnem letu vipavske-
ga pevca, saj se zbori radi pohvalijo 

z rednim sodelovanjem. Je pa revija po-
membna predvsem zaradi mnenja, oce-
ne strokovnega spremljevalca. Skladatelj 

Ambrož Čopi je revijo ocenil kot dobro, 
čeprav je pričakoval več. Pohvalil je dekli-
ški zasedbi – Plejade iz Ajdovščine in Gr-
lice iz Budanj – obe sta se izkazali z zani-
mivim programom, predvsem pa z odlično 
izvedbo. Visoke ocene sta si zaslužila tudi 

komorna skupina Šumljak iz Budanj in 
Komorni zbor Ipavska iz Vipave, prijetno 
je presenetilo Razpotje s Cola. 

Tisto ‘nekaj več’, kar je odmanjkalo, gre 
pripisati različnim razlogom, tudi letne-
mu času. Mnogo pevcev je namreč zbole-
lo, Mešani pevski zbor Primorje je zara-
di preveč obolelih pevcev nastop celo 
odpovedal. Drugi imajo kadrovske težave 
– zaradi menjav pevcev ali zborovodij 
se še niso utegnile upeti do harmonične 
mere. Tretji pa so si enostavno zada-
li prezahteven program. Temu je potreb-
no dodati še dejstvo, da niti v Vipavi, niti 
v Ajdovščini, dvorani nista najbolj primer-
ni za tovrstne pevske prireditve. Pa vendar 
– splošna ocena revije je dobra. Različne 
zasedbe imajo različne cilje in ambicije, 
predvsem pa pojejo za svoje veselje. Stro-
kovna ocena jim bo koristen napotek za 
nadaljnje ustvarjanje. 
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Letni časi za gradom
Razstavni panoji, ki jih je občina Ajdovščina lani postavila na zelenici med parkiriščem za starim mlinom in peš potjo 
skoz grad, mimoidoče razveseljujejo z novimi fotografijami, tokrat s fotografijami letnih časov.

Pešpot z Lavričevega trga mimo graj-
skega vrta proti mostu čez Hubelj je 
z ureditvijo parkirišča lani pridobila 

fotografsko galerijo na prostem. Na pano-
jih, ki so ponoči osvetljeni, naj bi se foto-
grafije menjale približno štiri krat letno. 
Prvo razstavo so pripravili člani fotograf-
skega društva veno Pilon, ki so v objekti-
ve lovili značilne kotičke Ajdovščine, za 
drugo razstavo s plodovi občinske njive in 
kulinaričnimi izdelki iz njih sta poskrbela 
ljubiteljska kuharja Peter Bajnoci in Miha 
Bratina, nova postavitev pa je namenje-
na štirim letnim časom v Vipavski dolini. 
Na grajski strani se fotografska pripoved 

začenja s pomladjo in sicer s panoramskim 
posnetkom, ki ga na drugi strani dopol-
njuje za Vipavsko dolino značilno sadje, 
za pomladni čas seveda značilna češnja. 
Poletje je v znamenju breskev, jesen seveda 
simbolizira grozdje, medtem ko je zimski 
čas v znamenju kakija. 

Postavitev hkrati opozarja, da je vege-
tacijska doba na Vipavskem krepko daljša 
kot v notranjosti Slovenije in da je v skla-
du s sloganom o Vipavski dolini, marsi-
kaj početi vse leto. Prav avtor novega zna-
ka Vipavska dolina Marijan Močilnik je 
prispeval tudi fotografije za tokratno raz-
stavo, ostale pa je posnel Jan Čermelj, ki je 
bil uvrščen med deset najboljših fotografov 
na socialnem omrežju Instagram. 

ep
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Občina Ajdovščina na svoji spletni strani www.ajdovscina.si objavlja

Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene 
kapacitete v občini Ajdovščina za leto 2017
1. Splošna določila
Predmet javnega razpisa so prora-
čunska sredstva Občine Ajdovšči-
na, namenjena za subvencioniranje 
obrestne mere za spodbujanje in-
vesticijskih vlaganj v proizvodne in 
storitvene kapacitete v občini Ajdo-
vščina.
Subvencioniranje obrestne mere se 
odobri za najete kredite pri poslov-
ni banki oziroma drugi finančni in-
stituciji, s katero Občina Ajdovščina 
sklene pogodbo o subvencioniranju 
obrestne mere za kredite, za namen 
spodbujanja investicijskih vlaganj v 
proizvodne in storitvene kapacitete 
v občini Ajdovščina.
2. Splošni razpisni pogoji 
Kreditna sredstva z benificirano 
obrestno mero se bodo odobrila za 
investicijska vlaganja za naslednje 
namene:
– za nakup, urejanje in komunalno 
opremljanje zemljišč za gradnjo po-
slovnih prostorov,
– za nakup, gradnjo ali investicijsko 
vzdrževanje poslovnih ali proizvo-
dnih prostorov,
– za nakup nove ali generalno ob-
novljene proizvajalne in storitvene 
opreme,
– za nakup nematerialnih pravic 
(patenti, licence, tehnološko zna-
nje).
Investicija v premičnino, ki je pred-
met dodelitve državne pomoči, se 
mora ohraniti v občini Ajdovščina 
vsaj 5 let po končani investiciji, ozi-
roma se lahko pred iztekom tega ob-
dobja nadomesti z novo, sodobnejšo 
opremo za enako dejavnost. Stroški 
nakupa zemljišč ter poslovnih pro-
storov so upravičeni stroški le, če 
je naložba vezana na investicijo v 

razširitev ali posodobitev proizvo-
dne ali storitvene kapacitete. Ne-
premičnina, ki je predmet dodelitve 
državne pomoči, se ne sme odtujiti 
najmanj 5 let.
3. Upravičenci
Upravičenci do kreditnih sredstev 
so mikro, majhna, srednja, majhna 
enotna, srednja enotna podjetja ter 
samostojni podjetniki posamezni-
ki, ki investirajo na območju občine 
Ajdovščina. Pri nakupu premičnin 
se za lokacijo šteje sedež podjetja 
oziroma stalno bivališče samostoj-
nega podjetnika posameznika. 
Do sredstev niso upravičena pod-
jetja, ki so iz sektorjev ribištva in 
akvakulture, primarne proizvodnje 
kmetijskih proizvodov iz seznama 
v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi 
Evropske skupnosti (v nadaljeva-
nju Pogodba), predelave in trženja 
kmetijskih proizvodov iz seznama 
v Prilogi I k Pogodbi v primeru, če 
je znesek pomoči določen na pod-
lagi cene ali količine zadevnih proi-
zvodov, ki so kupljeni od primarnih 
proizvajalcev, ali jih zadevna podje-
tja dajo na trg ter je pomoč pogojena 
s tem, da se delno ali v celoti prenese 
na primarne proizvajalce.
Do sredstev niso upravičena pod-
jetja, ki nimajo poravnanih zapa-
dlih obveznosti do Občine Ajdo-
vščina ali do države, če so v skladu 
z določbami zakonodaje v postop-
ku prenehanja, v stečajnem postop-
ku, postopku prisilne poravnave ali 
postopku likvidacije, so v težavah v 
skladu z zakonodajo o reševanju in 
prestrukturiranju družb v težavah, 
so lastniško, upravljavsko ali kakor-
koli drugače povezana s podjetji, ki 
so v skladu z določbami zakonodaje 

v postopku prenehanja, v stečajnem 
postopku, postopku prisilne porav-
nave ali postopku likvidacije, nima-
jo sedeža v občini Ajdovščina, razen 
če investicija, ki je predmet prijave 
na razpis, leži na območju občine 
Ajdovščina.
Upravičenci lahko pridobijo sred-
stva na podlagi tega pravilnika le 
pod pogojem, da za isti namen niso 
prejeli drugih lokalnih, regionalnih, 
državnih ali mednarodnih javnih 
virov. Posamezen upravičenec lah-
ko na tem javnem razpisu kandidi-
ra samo z eno vlogo.
4. Posebni razpisni pogoji in me-
rila
Kreditna sredstva bodo dodeljena 
vlagateljem, ki bodo izpolnjevali vse 
razpisne pogoje. 
Investicija, s katero vlagatelj kan-
didira, mora zagotavljati ohrani-
tev ali odpirati nova delovna me-
sta. Investicija, ki je predmet vloge, 
mora predstavljati zaključeno celo-
to, mora biti skladna z vso tangirano 
zakonodajo ter mora biti okoljsko 
sprejemljiva in energetsko učinko-
vita.
5. Višina kredita in kreditni pogoji
Višina kredita je odvisna od vrste 
investicije ter višine zaprošenega 
kredita. Krediti za nakup premič-
nin ter krediti za nakup oziroma iz-
gradnjo nepremičnin do višine kre-
dita vključno 25.000 € je odplačila 
doba 5 let, krediti za nakup oziro-
ma izgradnjo nepremičnin nad vi-
šino kredita 25.000 € je odplačilna 
doba 10 let. Subvencionirana obre-
stna mera znaša 6-mesečni EURI-
BOR + 0 % letno, moratorij za od-
plačevanje glavnice kredita je do 
31. 12. 2017, stroški vodenja kredita 

znašajo največ 0,2 % od stanja kre-
dita (enkrat letno), stroški odobritve 
kredita znašajo največ 75 €, ne gle-
de na višino kredita, način vračila in 
zavarovanja kredita je skladen s po-
goji poslovne banke. 
Višina kredita ne sme presegati 50 
% predračunske vrednosti upravi-
čenih stroškov posamezne investici-
je in 10 % skupne kreditne mase oz. 
največ 50.000 €, razen v primeru, če 
strokovna komisija ugotovi upravi-
čenost in gospodarnost investicije. 
V tem primeru lahko strokovna ko-
misija odobri kredit tudi nad zgoraj 
navedenimi limiti, vendar višina dr-
žavne pomoči, ki se jo dodeli posa-
meznemu upravičencu na podlagi 
pravila de minimis, ne sme presegati 
200.000 € oziroma 100.000 € za pod-
jetja iz cestnoprometnega sektorja 
v obdobju zadnjih treh proračun-
skih let, ne glede na obliko ali na-
men pomoči. Intenzivnost pomoči 
ne sme presegati 55 % upravičenih 
stroškov. Državna pomoč se dode-
li v obliki subvencionirane obrestne 
mere. Višino dodeljene državne po-
moči po pravilu de minimis bo za 
vsakega upravičenca posebej pre-
verjala strokovna komisija pri Mini-
strstvu za finance RS. 
6. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški investicije so 
stroški nakupa, urejanja in komu-
nalnega opremljanja zemljišč za 
gradnjo poslovnih prostorov, stro-
ški izdelave projektne dokumenta-
cije za gradnjo poslovnih prostorov, 
stroški nakupa, gradnje ali investi-
cijskega vzdrževanja poslovnih in 
proizvodnih prostorov, stroški na-
kupa nove ali generalno obnovljene 
proizvajalne in storitvene opreme, 

stroški nakupa nematerialnih pra-
vic (patenti, licence, tehnološko 
znanje). Stroški nakupa zemljišč ter 
poslovnih prostorov so upravičeni 
stroški le, če je naložba vezana na in-
vesticijo v razširitev ali posodobitev 
proizvodne ali storitvene kapacitete.
7. Rok koriščenja kredita
Rok koriščenja kredita je od objave 
razpisa do pokoriščenja celotne kre-
ditne mase oziroma najkasneje do 
30. 11. 2017.
8. Rok in navodila za oddajo vlog 
Interesenti si celotno besedilo javne-
ga razpisa ter razpisno dokumenta-
cijo lahko ogledajo na spletni strani 
občine. Vlogo z zahtevanimi prilo-
gami interesenti oddajo na poseb-
nem obrazcu – vlogi, ki ga natisnejo 
iz spletne strani www.ajdovscina.si. 
Pisne vloge z oznako: »NE ODPI-
RAJ, PRIJAVA NA RAZPIS – POD-
JETNIŠTVO« in z naslovom poši-
ljatelja na hrbtni strani v zgornjem 
delu ovojnice, morajo predlagatelji 
oddati v zaprti ovojnici. Vloge mo-
rajo biti predložene na naslov: Ob-
čina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 
5270 Ajdovščina od 15. 2. 2017 da-
lje do najkasneje 15. 11. 2017 do 12. 
ure oziroma do porabe sredstev kre-
ditne mase. 
Dodatne informacije lahko zaintere-
sirani upravičenci dobijo na Oddel-
ku za gospodarstvo in razvoj Občine 
Ajdovščina (Janez Furlan, tel. št. 05 
36 59 126, v času uradnih ur orga-
na) ali na Območni obrtno – podje-
tniški zbornici v Ajdovščini (Marko 
Rondič, tel. št. 05 364 49 00).

Občina Ajdovščina,
župan Tadej Beočanin

Dobrodošli v virtualni tržnici
Občina Ajdovščina z zagonom Virtualne tržnice (VT) začenja novo poglavje pri podpori lokalnim 
kmetom. Pri Virtualni tržnici ne gre za neposredno denarno pomoč ali subvencije, pač pa kmetijskim 
pridelovalcem odpira nove prijeme v trženju. Projekt temelji na sodobni komunikacijski tehnologiji. 
Občina je za projekt namenila 16.000 evrov (razvoj aplikacije, gostovanje na strežniku in zakup 20 
tisoč SMS sporočil). Virtualna tržnica je novost v Sloveniji.

Aplikacija VT je zasnovana na 
filozofiji, da ponudbo spod-
buja in poganja povpraševa-

nje. Aplikacija je torej usmerjena na 
kupca, ki s pomočjo oglasa povpra-
šuje po lokalnih dobrinah; sadju, ze-
lenjavi, v prihodnje tudi po izdelkih. 
Aplikacija na objavljene oglase po-
nudnikom odgovarja s sporočilnim 
sistemom SMS; obvešča jih o ogla-
sih, o naročilih oziroma sprejetju 
ponudb in sicer v realnem času. 

Aplikacija ni zasnovana kot komu-
nikacija med enim kupcem in enim 
ponudnikom, ampak kot komuni-
kacija med enim kupcem in mno-
go ponudniki. Ponudniki z oddajo 

svojih ponudb med seboj tekmujejo, 
kupec med oddanimi ponudbami 
izbira. S pomočjo aplikacije in odd-
anih ponudb je kupcu omogočena 
nekakšna avkcija naročenih do-
brin. Po sprejemu ponudbe ap-
likacija samodejno obvesti tako iz-
branega kot tudi neizbrane ponud-
nike ter samodejno kreira elektron-
sko naročilnico. 

Komu je aplikacija VT namenje-
na? 

Aplikacija je prvenstveno namen-
jena lokalnim pridelovalcem sad-
ja in zelenjave. Z nadgradnjo ap-
likacije bo kasneje možna prodaja 
tudi drugih lokalnih izdelkov. Ap-
likacija je na drugi strani namenje-
na tudi kupcem, ki povprašujejo po 
dobrinah. Prednosti aplikacije bodo 
prišle prav predvsem kuhinjam ja-
vnih zavodov, ki dnevno naročajo 
tudi večje količine lokalnih pridel-
kov sadja in zelenjave. Aplikacija 
je na splošno namenjena tudi vsem 
ostalim, ki želijo kupovati lokal-
no pridelano hrano, po principu ‘z 
njive do mize’ oziroma skozi pobu-
do ‘Kilometer 0’. 

Zakaj VT? 
Virtualna tržnica odgovarja na 

težave, s katerimi se srečujejo kup-
ci lokalnih pridelkov in izdelkov na 
eni strani, pa tudi na težave kme-
tovalcev – ponudnikov, ko iščejo 

poti do kupca. Omogoča torej vz-
postavitev neposredne komuni-
kacije kupca s ponudniki. Na nek 
način nadomešča zadrugo ali druge 
posrednike. Pričakujemo tudi, da si 
bosta kupec in kmetovalec razdelila 
maržo ali provizijo, ki jo posredniki 
običajno zaračunajo. 

Prepričani smo, da bo Virtualna 
tržnica pozitivno vplivala na razvoj 
kmetijstva v občini oziroma Vipavs-
ki dolini. 

jf

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.l.RS 
št.33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 
– popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 
109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) Občina Ajdovščina 
objavlja

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi 
dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega 
prostorskega načrta Ribnik SB II (OPPN RIbnik SBII)
Občina Ajdovščina naznanja jav-
no razgrnitev in javno obravnavo 
dopolnjenega osnutka Občinske-
ga podrobnega prostorskega na-
črta Ribnik SB II (v nadaljevanju 
OPPN Ribnik SBII), ki ga je izde-
lal biro: Studio 3 d.o.o. Atelje za 
arhitekturo Ajdovščina, Goriška 
cesta 25, 5270 Ajdovščina, štev. 
projekta 735-16, oktobra 2016.
Gradivo bo javno razgrnjeno od 
vključno 3. februarja 2017 do 
vključno 7. marca 2017 in sicer:
• na spletni strani www.ajdovsci-
na.si;
• na Občini Ajdovščina, Cesta 5. 
maja 6a, Ajdovščina;
• v prostorih KS Ajdovščina, Pre-
šernova ulica 25, Ajdovščina.
Na mestih javne razgrnitve bo 
gradivo na vpogled v času ura-
dnih ur.
Javna obravnava bo v sejni sobi 
Občine Ajdovščina, v ponedeljek, 
7. marca 2017 ob 16. uri.
V času javne razgrnitve bo mo-
žno predloge in pripombe v zvezi 

z dopolnjenim osnutkom OPPN 
Ribnik SB II vpisati v knjigo pri-
pomb, ki bo na mestih javne raz-
grnitve ali jih posredovati pisno 
na naslov: Občina Ajdovščina, 
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina 
ali na elektronski naslov: obcina@
ajdovscina.si.
Občina Ajdovščina bo preuči-
la predloge in pripombe javnosti 
in po končani javni razgrnitvi do 
njih zavzela stališča, ki bodo ob-
javljena na spletni strani Občine 
Ajdovščina.

župan
Tadej Beočanin
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8 bronastih novcev iz prvih stoletij 
našega štetja. Med ostalimi najd-
bami spet prevladuje antični grad-
beni material, odkrili pa so tudi ne-
kaj kovanih žebljev in odlomkov 
keramike. 

Še več kovancev (15) so odkrili v 
torek v isti in sosednji sondi, torej v 
samem središču rimske kastre, kjer 
naj bi po analogiji z drugimi rimski-
mi mesti stal forum. Med doslej na-

jdenimi kovanci pa ni zlatnikov ali 
srebrnikov, pač pa so bronasti nov-
ci, med katerimi izstopata po vred-
nosti in velikosti dva sesterca. 

Sesterci (kot stotina zlatnika) 
so bili v rimskem cesarstvu zelo 
razširjeno plačilno sredstvo, up-
orabljali so se tudi kot standardna 
obračunska enota. 

Tako se je za en sesterc v prvem 
stoletju našega štetja dobilo štruco 
kruha, kilo pšenice ali pol litra vina, 
osel je veljal 500 sestercev, za sužnja 
so na dražbi dobili 6.000 sestercev, 
mesečna plača legionarja je znašala 

1.200 sestercev, general Mark Licinij 
Kras (ki je zatrl Spartakov upor) pa 
si je nagrabil za 200 milijonov ses-
tercev vredno premoženje. 

Sesterci so med numizmatiki zelo 
cenjeni, ker so zaradi velikega pre-
mera graverjem omogočali izdelavo 
podrobnih portretov in raznih pr-
izorov. Najbolj znameniti so Nero-
novi sesterci, skovani v letih 64 do 
68, ki spadajo med najbolj dodel-

ane kovance v zgodovini. Kruto 
realistični Neronovi portreti in el-
egantne podobe ne reverzu so zelo 
vplivale celo na renesančne umet-
nike. Cenjena je tudi serija Hadri-
janovih (117 - 138) sestercev, na 
neki dražbi leta 2008 so zelo kako-
vosten primerek prodali za poldrugi 
milijon funtov. 

Običajna cena obrabljenih 
kovancev se med zbiralci suče okrog 
20 evrov. 

ep

Občina Ajdovščina bo na svoji spletni strani  www.ajdovscina.si objavila

Javno povabilo delodajalcem za sofinanciranje prispevka delodajalca na plače, zaposlenim na novo ustvarjenih delovnih mestih v Občini 
Ajdovščina za leto 2017 
1. Predmet javnega povabila: 
Zbiranje ponudb delodajalcev za 
sofinanciranje prispevka deloda-
jalca na plače, zaposlenim na novo 
ustvarjenih delovnih mestih v obči-
ni Ajdovščina. 
Ponudbo za sofinanciranje prispev-
ka delodajalca na plače, zaposlenim 
na novo ustvarjenih delovnih me-
stih v občini Ajdovščina, lahko odda 
delodajalec, registriran kot samo-
stojni poslovni subjekt s svojo ma-
tično številko, ki bo s pomočjo sub-
vencije ustvaril novo delovno mesto 
na območju občine Ajdovščina ter 
zaposlil osebo(e) za neprekinjeno 
obdobje najmanj 36 mesecev in pol-
ni delovni čas 40 ur tedensko ali za 
krajši delovni čas (v primeru zapo-
slitve invalida) v skladu z odločbo o 
invalidnosti. 
2. Namen javnega povabila: 
Povabilo je namenjeno večanju šte-
vila delovnih mest in s tem krepi-
tvi gospodarstva v občini Ajdovšči-
na, hkrati pa zmanjševanju stopnje 
brezposelnosti v občini in regiji. 
3. Cilj javnega povabila: 
Cilj javnega povabila je omogočiti 
nastanek 50 novih trajnih delovnih 
mest v letu 2017 ter zaposlitev oseb 
za neprekinjeno obdobje vsaj šest-
intrideset (36) mesecev za polni de-
lovni čas (tj. 40 ur tedensko), ali za 
delovni čas v skladu z odločbo o in-
validnosti.
4. Oblika pomoči – državna pomoč:  
Dodeljena sredstva po tem povabilu 
za delodajalce predstavljajo državno 
pomoč, priglašeno s shemo »Spod-
bujanje razvoja gospodarstva v ob-
čini Ajdovščina« (številka priglasi-
tve: M001-5879914-2015).
Občina bo v okviru obravnave po-
nudb pred dodelitvijo državne 

pomoči preverila pogoje, kot so 
opredeljeni v javnem povabilu. V 
primeru, da ponudnik ne izpolnju-
je s povabilom določenih pogojev, 
mu Občina državne pomoči ne bo 
dodelila. 
5. Upravičenci:
Upravičenci do državne pomoči po 
tem pozivu so: mikro, majhna, sre-
dnja, majhna enotna, srednja eno-
tna podjetja ter samostojni podje-
tniki posamezniki, ki izpolnjujejo 
pogoje v skladu z zakonodajo o go-
spodarskih družbah in drugih ve-
ljavnih predpisih s tega področja. 
Do sredstev niso upravičena pod-
jetja, ki so iz sektorjev ribištva in 
akvakulture, primarne proizvodnje 
kmetijskih proizvodov iz seznama 
v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi 
Evropske skupnosti (v nadaljeva-
nju Pogodba), predelave in trženja 
kmetijskih proizvodov iz seznama 
v Prilogi I k Pogodbi v primeru, če 
je znesek pomoči določen na pod-
lagi cene ali količine zadevnih proi-
zvodov, ki so kupljeni od primarnih 
proizvajalcev, ali jih zadevna podje-
tja dajo na trg ter je pomoč pogojena 
s tem, da se delno ali v celoti prenese 
na primarne proizvajalce.
Do sredstev niso upravičena pod-
jetja, ki nimajo poravnanih zapa-
dlih obveznosti do Občine Ajdo-
vščina ali do države, če so v skladu 
z določbami zakonodaje v postop-
ku prenehanja, v stečajnem postop-
ku, postopku prisilne poravnave ali 
postopku likvidacije, so v težavah v 
skladu z zakonodajo o reševanju in 
prestrukturiranju družb v težavah, 
so lastniško, upravljavsko ali kakor-
koli drugače povezana s podjetji, ki 
so v skladu z določbami zakonodaje 
v postopku prenehanja, v stečajnem 

postopku, postopku prisilne porav-
nave ali postopku likvidacije, nima-
jo sedeža v občini Ajdovščina, razen 
v primeru, da zaposlijo osebo s stal-
nim bivališčem v občini Ajdovščina.
Posamezen upravičenec lahko na to 
povabilo odda samo eno vlogo. Vse 
ponudbe, ki jih odda upravičenec na 
to javno povabilo, se štejejo kot ena 
vloga. 
6. Pogoji za oddajo ponudbe na 
javno povabilo:
Ponudbo za sofinanciranje prispev-
ka delodajalca na plače zaposlenim 
na novo ustvarjenih delovnih me-
stih na obočju občine Ajdovščina 
lahko odda delodajalec, ki je pravna 
ali fizična oseba in izpolnjuje splo-
šne pogoje in dodatne pogoje v zvezi 
z omejitvijo števila subvencionira-
nih zaposlitev. Ti pogoji so natanč-
no opredeljeni v Javnem povabilu 
delodajalcem za sofinanciranje pri-
spevka delodajalca na plače, zapo-
slenim na novo ustvarjenih delov-
nih mestih v občini Ajdovščina za 
leto 2017, ki je objavljen na spletni 
strani Občine Ajdovščina.
7. Postopek pred oddajo ponudbe: 
Delodajalec odda ponudbo na jav-
no povabilo po opravljeni izbiri 
kandidata. 
8. Oddaja ponudbe: 
Ponudbe morajo biti oddane oseb-
no ali po pošti v zaprti pisemski 
ovojnici, na kateri naj bo prilepljen 
izpolnjen Obrazec št. 2: Oprema 
ponudbe iz dokumentacije javne-
ga povabila oz. naj bodo na pisem-
ski ovojnici jasno razvidni podatki o 
nazivu javnega povabila, nazivu de-
lodajalca in označba, da gre za po-
nudbo. 
Ponudbe morajo biti oddane na na-
slov Občina Ajdovščina, Cesta 5. 

maja 6/a, 5270 Ajdovščina. Za pra-
vočasno ponudbo se šteje ponudba, 
ki jo Občina prejme do predvidene-
ga končnega roka za predložitev po-
nudb oz. do porabe razpoložljivih 
sredstev. 
9. Obravnava ponudb, obveščanje 
o njihovi ustreznosti in sprejetju: 
Prejete ponudbe bo obravnava-
la strokovna komisija, ki jo ime-
nuje župan. Strokovna komisija bo 
obravnavala ponudbe po vrstnem 
redu njihovega prispetja do porabe 
razpoložljivih sredstev. Odpiranje 
prispelih ponudb se praviloma izve-
de vsak 1. četrtek v mesecu.
V primeru razdelitve razpoložljivih 
sredstev pred potekom končnega 
roka za predložitev ponudb, bo Ob-
čina na svoji spletni strani objavila 
zaključek javnega povabila. 
10. Viri in obdobje financiranja ter 
višina razpoložljivih sredstev: 
Višina razpoložljivih sredstev v letu 
2017 je 34.000 €. Iz navedene viši-
ne sredstev se bodo krili upraviče-
ni stroški izvajanja ukrepa, nastali v 
letu 2017.
11. Upravičeni stroški:
Upravičen strošek je strošek pri-
spevka delodajalca na izplačano pla-
čo zaposlenemu na novo ustvar-
jenem delovnem mestu v občini 
Ajdovščina za obdobje štiriindvajset 
(24) mesecev in polnim delovnim 
časom (40 ur tedensko) oz. krajšim 
delovnim časom za zaposlitev in-
valida v skladu z odločbo o invali-
dnosti. Delodajalec lahko uveljavlja 
upravičene stroške, nastale od 1. 1. 
2017 dalje.
12. Pristojnosti in odgovornosti 
delodajalca: 
Pristojnosti in odgovornosti de-
lodajalca se opredeli v pogodbi o 

sofinanciranju. 
13. Obdobje izvajanja programa: 
Rok javnega povabila: 
Povabilo je odprto od objave do po-
rabe razpoložljivih sredstev, vendar 
najdlje do 31. 10. 2017. Zaprtje jav-
nega povabila bo objavljeno na sple-
tni strani Občine Ajdovščina. 
Pogodbe z delodajalci se sklepajo od 
objave javnega povabila do 30. 10. 
2017, pogodbe o zaposlitvi med de-
lodajalci in vključenimi osebami pa 
se sklepajo do 30. 10. 2017. 
14. Dokumentacija javnega pova-
bila: 
Dokumentacija je na voljo na sple-
tni strani Občine Ajdovščina: http://
www.ajdovscina.si  v rubriki »javni 
razpisi«. 
15. Dodatne informacije 
Kontaktna oseba, pri kateri lahko 
delodajalci dobijo dodatne informa-
cije, je Janez Furlan. 
Morebitna vprašanja se naslovijo 
pisno na elektronski naslov: janez.
furlan@ajdovscina.si.  Odgovori ter 
morebitne spremembe ali dopolni-
tve razpisne dokumentacije in raz-
pisnih pogojev bodo objavljeni na 
spletni strani Občine Ajdovščina v 
rubriki javni razpisi. 
Interesenti si celotno besedilo jav-
nega povabila ter razpisno doku-
mentacijo lahko ogledajo na spletni 
strani občine. Vlogo z zahtevanimi 
prilogami interesenti oddajo na po-
sebnem obrazcu – Ponudba za iz-
vedbo projekta »Nova delovna me-
sta«, ki ga natisnejo iz spletne strani 
www.ajdovscina.si. 

Občina Ajdovščina
župan Tadej Beočanin

Rimljani so imeli veliko drobiža
Z arheološkim sondiranjem, ki je predpogoj za nadaljnja dela pri urejanju infrastrukture in celoviti 
ureditvi starega mestnega jedra Ajdovščine, so začeli že pred novim letom, pa so ga dvakrat prekinili. 
Prvič, načrtovano, zaradi praznikov, drugič pa zaradi nizkih temperatur oziroma zmrzali in še močne 
burje povrhu.

Dela izvaja specializirano 
podjetje Avgusta iz Idrije, 
zemeljska dela pa podjetja 

Stopar. Nad vsem bdijo varuhi kul-
turne dediščine iz Nove Gorice, ki 
so tudi določili izkop 47 testnih jam 
po celotni Kastri in sicer na osnovi 
georadarskih raziskav lani poleti. 
Izsledki novodobne tehnologije so 

veliko obetali in tako so bila tudi 
pričakovanja velika. Vendar pa ar-
heologi na začetku prav presene-
tljivih najdb niso bili deležni. Na 
severnem delu so v večini sond našli 
zidane strukture tako iz antike kot 
iz poznejših obdobji vse do novo-
dobnega časa. Pogosto gre za pre-
plet različnih obdobji, seveda tudi iz 

rimskodobnega gradbenega materi-
ala in malt. Tako so odkopali že več 
kot polovico predvidenih sond, ar-
heologe pa je presenetila dokaj skro-
mna bera najdb ostalih predmetov 
(orodja, orožja, novcev, lončenine). 

Sreča se jim je nasmehnila šele 
pri izkopih na zahodnem delu 
Lavričevega trga. Najprej so izbr-
skali tri novce, v sosednji sondi še 
četrtega, pa tudi nekaj kovinskih 
predmetov in kosov lončenine. 

Po obdobju z nizkimi temper-
aturami in močno burjo so se ta 
teden na Lavričev trg vrnili arhe-
ologi in se takoj razveselili še de-
setih novcev iz rimskega obdobja. 
Zahodno od ‘kandelabra’ so najprej 
razširili zelo obetavno sondo št. 32. 
Tako so lahko razkrili zidove v vsej 
svoji širini. Zidovi so presenetljivo 
visoko, tik pod asfaltno prevleko. 
Med izkopom so našli dva rimska 
novca. Po dokumentiranju so test-
ni izkop prekrili s filcem in ga zasuli 
ter nadaljevali z deli v sosednji son-
di (št. 33). Naleteli so na zid, ki po-
teka v isti liniji kot v prejšnji sondi. 
Ob obeh stranicah zidu so odkrili še 
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Drugo srečanje projekta LIFE 
ViVaCCadapt
Sredi januarja so se v Ajdovščini zbrali predstavniki projektnih partnerjev iz Občine Ajdovščina, 
Razvojne agencije ROD Ajdovščina, Biotehniške fakultete iz Ljubljane, Hidrotehnika d. o. o., Inštituta 
za vode RS in podjetja BO-MO, da bi skupaj prispevali k zmanjšanju vpliva in prilagajanju na 
podnebne spremembe v kmetijstvu Vipavske doline.

Projekt LIFE ViVaCCadapt 
(2016 - 2020), sofinanciran 
s strani EU programa Life 

in Ministrstva za okolje in prostor, 
bo namreč z različnimi ukrepi 
nagovarjal lokalno kmetijstvo in 
kmetovalce. Med drugim se bodo 
izdelale analize obstoječega stanja 
lokalne problematike, strategija 
prilagajanja kmetijstva na podneb-
ne spremembe in podporni sistem 
učinkovitejšega namakanja. Ob 
tem bodo iskali učinkovite ukrepa 
preprečevanja posledic močnega 
vetra na kmetijstvo naše doline. 

Glavni namen drugega delovne-
ga srečanja v Ajdovščini je bil 
v prvi vrsti evalvacija že oprav-
ljenih projektnih aktivnosti in 
načrtovanje nadaljnjega dela. Iz-
postavimo samo postavitev novih 
merilcev vetra, iz katerih podat-
kov se bo modeliralo vpliv vetra in 

protivetrnih pasov na kmetijstvo. 
Na podlagi tega se bo zasadil nov 
demonstracijski zeleni protivetrni 
pas. Omenimo tudi velik odziv 
lokalnih pridelovalcev za sode-
lovanje pri projektni aktivnosti 
optimalnega namakanja. Slednja 
predvideva izdelavo analize vodo 
zadrževalnih lastnosti obdeloval-
nih tal in meritve količine vode v 
obdelovalnih tleh. Vse z namenom 
zasnove in testiranja aplikacije, ki 

naj bi kmetom prikazovala koliko 
in kdaj namakati. 

V Vipavski dolini si tako obetamo 
poleg teoretičnih tudi praktičnih 
inovacij na področju kmetijstva, za 
namene izboljšanje prilagoditve na 
neizogibne podnebne spremembe. 
Zato vas vabimo, da nas pri nadaljn-
jih aktivnostih spremljajte tudi na 
spletni in facebook strani projekta 
LIFE ViVaCCadapt !  

Delovna skupina LIFE ViVaC-
CAdapt iz Ajdovščine 

»Operacija se delno sofinancira iz 
programa LIFE za obdobje 2014-
2020, podprograma za podnebne 
ukrepe, prednostnega področja pril-
agajanje podnebnim spremembam, 
št. projekta LIFE15 CCA/SI/000070 
– LIFE ViVaCCAdapt«.

Prvi korak do sistemskega reševanja problematike 
zaposlovanja mladih v občini Ajdovščina
V okviru projekta ‘Lokalno partnerstvo za povečanje zaposlovanja mladih na lokalnem trgu dela’, ki je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz 
Evropskega socialnega sklada, sta Občina Ajdovščina in Inštitut za mladinsko politiko v četrtek, 19. januarja, gostila prvo srečanje predstavnikov podpornega okolja, s 
čimer odpirata novo poglavje k reševanju problematike zaposlovanja mladih v lokalnem okolju.

V okviru zaposlovanja so 
mladi že dlje časa prepo-
znani kot ena bolj ranljivih 

družbenih skupin, a hkrati ostajajo 
ključnega pomena za razvoj družbe 
in gospodarstva posameznega lokal-
nega, regionalnega in nacionalnega 
okolja. Lokalno partnerstvo vseh 
ključnih deležnikov na področju 
večanja zaposljivosti in zaposlo-
vanja mladih, ki se bo vzpostavilo 
tekom dvoletnega projekta, je zato 

izjemnega pomena. »Tesno sodelo-
vanje članov lokalnega partnerstva, 
med katerimi so Občina, izobraže-
valne ustanove, Zavod za zaposlo-
vanje, gospodarstveniki, obrtniki, 
javni zavodi, nevladne organizacije 
in drugi pomembni deležniki, lah-
ko izboljša stanje mladih (in drugih 
starostnih skupin) na trgu dela tudi 
tako, da se lokalno okolje pravoča-
sno in ustrezno odzove na stanje ter 
spremembe na trgu dela«, pojasnjuje 

Novorojencem po 
600 evrov občinske 
pomoči
Kot prva v novem letu se je v šempetrski porodnišnici rodila Lana 
iz Malih Žabelj. Prejela je kar nekaj praktičnih nagrad. Ker pa je 
Lana ajdovska občanka, bo prejela še 600 evrov enkratne denarne 
pomoči.

Občinski svet Občine Ajdo-
vščina je na zadnji lanski 
seji med drugim sprejel 

sklep o višini enkratne denarne 
pomoči za novorojence v občini. 
Znesek enkratne pomoči za leto 
2017 ostaja enak, torej 600 evrov. 
Ajdovska občinska pomoč novoro-
jencem je med najvišjimi v Sloveniji 

(le dve občini imata višjo), v skladu 
s sprejeto strategijo za mlade in pri-
znanjem Mladim prijazna občina. 

Ker so svetniki spreje(ma)li 
proračun tudi za leto 2018, so višino 
enkratne denarne pomoči v ena-
kem znesku potrdili tudi za prihod-
nje leto. 

Foto Zdenka Tolmulić

Pomemben korak v smeri pre-
poznavanja kadrovskih potreb 
lokalnega okolja je bil storjen že 
v preteklem letu, ko je Ljudska 
univerza Ajdovščina po naročilu 
Občine Ajdovščine izvedla ‘Anal-
izo potreb gospodarstva po kadrih, 
izobraževanju in usposabljanju v 
občini Ajdovščina’. Kot ugotavlja-
jo na Inštitutu za mladinsko poli-
tiko, je »prepoznavanje potreb 
trga dela ključno za nastanek cilj-
no usmerjenega izobraževanja 
in usposabljanja mladih, ki tako 
postanejo hitreje zaposljivi«.   

Poleg vzpostavitve in red-
nih srečanj lokalnega partner-
stva projekt mladim in lokalne-
mu okolju ponuja nov model za 
dolgoročno odpravljanje izzivov 
s področja večanja zaposljivosti 
in zaposlenosti mladih ob hkratni 

krepitvi aktivnega državljanstva. 
Novost modela je trofazno cilj-
no usmerjeno usposabljanje, ki 
mlade iskalce (prve) zaposlitve 
povezuje s potencialnimi deloda-
jalci v regiji.  

Mlade (18-29 let), ki bodo v 
naslednjih mesecih iskali nove 
poslovne priložnosti zato vabi-
mo, da redno spremljajo splet-
no stran Inštituta za mladinsko 
politiko www.mladi-in-obcina.
si, kjer bodo v prihodnjih mesecih 
objavljene vse potrebne infor-
macije za brezplačno vključitev 
v projekt. Slednji mladim ponu-
ja priložnost za brezplačna ciljno 
usmerjena usposabljanja, s kater-
im bodo pridobili nova znanja in 
kompetence ter se hkrati poveza-
li s potencialnimi delodajalci v 
regiji. 
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Urška Trebižan z Inštituta za mla-
dinsko politiko in vodja projekta 
‘Lokalno partnerstvo za povečanje 
zaposlovanja mladih na lokalnem 
trgu dela’   ter nadaljuje: »Ideja Lo-
kalnega partnerstva izhaja delno iz 
izkazanega neskladja med potreba-
mi po kadru na trgu dela in izobraz-
beno strukturo brezposelnih mla-
dih«. Lokalno partnerstvo ponuja 
sistemsko rešitev: delujočo platfor-
mo za pretok informacij, znanj, iz-
kušenj in dobrih praks z namenom 
ažurnega odzivanja na potrebe lo-
kalnega okolja. 

Prvo srečanje t.i. podpornega 
okolja, ki so se ga udeležili pred-
stavniki izobraževalnih ustanov, Za-
voda za zaposlovanje, nevladnih or-
ganizacij in javnih zavodov, je bilo 
namenjeno razpravi o bodočem 
sodelovanju in identifikaciji vloge 
posameznih akterjev na področju 
večanja zaposljivosti in zaposlenos-
ti mladih v Ajdovščini in v Goriški 
regiji nasploh. Ključno vlogo pri vz-
postavitvi trdnega partnerstva bodo 
seveda odigrali tudi potencialni de-
lodajalci v regiji, ki najbolje vedo, 
kateri kader bo v bodoče najbolj is-
kan. S slednjimi že potekajo individ-
ualni pogovori. 
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Občina Ajdovščina najavlja, da bo v prihodnjih dneh na svoji spletni strani www.ajdovscina.si objavila

Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij v letu 2017 
1. Predmet javnega razpisa: 
Je dodelitev državne pomoči za 
spodbujanje projektov inovacij v letu 
2017. 
2. Namen javnega razpisa: 
Namen javnega razpisa je spodbudi-
ti podjetja in posameznike k obliko-
vanju inovativnih projektov, izdela-
vo prototipov ter tehničnih izboljšav. 
Sredstva se zato namenja za sofinan-
ciranje stroškov pridobitve paten-
ta oziroma stroškov zaščite izdelka, 
stroškov izdelave začetnega prototi-
pa, stroškov dokumentiranih inova-
tivnih tehničnih rešitev, idej ali razi-
skovalnih nalog.
3. Cilj javnega razpisa: 
Cilj javnega razpisa je sofinanciranje 
inovativnih projektov na območju 
občine Ajdovščina. 
4. Oblika pomoči – državna pomoč:  
Dodeljena sredstva po tem javnem 
razpisu predstavljajo državno po-
moč, priglašeno s shemo »Spodbu-
janje razvoja gospodarstva v obči-
ni Ajdovščina« (številka priglasitve: 
M001-5879914-2015).
Višina državne pomoči za prijavljene 
projekte ne sme presegati 50 % vre-
dnosti upravičenih stroškov prija-
vljenega projekta – intenzivnost po-
moči.

Državna pomoč je namenjena, sofi-
nanciranju: zaščite patenta oziroma 
zaščite izdelka, izdelave začetnega 
prototipa, stroškov inovativne teh-
nične rešitve, stroškov tehnično do-
kumentirane inovativne ideje, ter 
stroškov tehnične raziskovalne na-
loge, ki je namenjena razvoju novih 
izdelkov oziroma inovativnih teh-
noloških rešitev
5. Upravičenci:
Na javni razpis se lahko prijavi-
jo fizične osebe s stalnim prebiva-
liščem v občini Ajdovščina, zapo-
sleni v podjetjih s sedežem v občini 
Ajdovščina ter mikro, majhna, sre-
dnja majhna enota, srednja enotna 
podjetja ter samostojni podjetni-
ki s sedežem v občini Ajdovščina, 
ki morajo razpolagati z vsaj deloma 
ustvarjeno tehnično rešitvijo oziro-
ma želijo opraviti začetni razvoj. 
6. Pogoji za dodelitev sredstev:
Popolne vloge na razpis morajo biti 
pripravljene v skladu z navodilom 
za pripravo vloge, ki je sestavni del 
razpisne dokumentacije. 
7. Merila za dodelitev sredstev: 
Pri razvrščanju predlogov projektov 
bodo upoštevani ocenjevalni kriteri-
ji, ki so podrobneje opisani v razpi-
sni dokumentaciji. Prejete vloge bo 

ocenila strokovna komisija na pod-
lagi predstavitve prijavljenega pro-
jekta.

8. Višina sredstev: 
Višina sredstev za dodelitev subven-
cij za projekte inovacij v letu 2017 
je 10.000 €. Za fizične osebe je viši-
na namenjenih sredstev 5.000 €, za 
podjetja prav tako v višini 5.000 €. 
9. Upravičeni stroški:
Upravičeni stroški so: stroški za pri-
dobitev patenta, stroški za zaščito 
izuma, stroški dela, ki nastajajo ne-
posredno kot posledica raziskave in 
razvoja projekta, materialni stroški 

za izdelavo začetnega prototipa, 
stroški raziskovalnih in svetoval-
nih storitev, stroški instrumentov in 

druge opreme, ki se uporabljajo iz-
ključno za izvedbo projekta. DDV 
ni upravičen strošek. Zgornja viši-
na pomoči ne sme biti presežena, ne 
glede na to, iz katerih javnih virov je 
pomoč dodeljena. 
10. Rok do katerega morajo biti 
porabljena dodeljena sredstva: 
Dodeljena sredstva morajo biti po-
rabljena do 24. 11. 2017. 
11. Dokumentacija javnega razpi-
sa: 

Celotna razpisna dokumentaci-
ja skupaj z obrazci bo v prihodnjih 
dneh objavljena na spletnih stra-
ni občine Ajdovščina. Dodatne in-
formacije so vam na voljo po telefo-
nu na telefonski številki (05) 36 59 
126 (Janez Furlan) in (05) 36 59 135 
(Doris Grmek).
12. Rok za oddajo vlog: 
Pisne vloge z oznako »NE ODPI-
RAJ – PRIJAVA NA RAZPIS – 
INOVACIJE 2017« in z naslovom 
pošiljatelja na hrbtni strani v zgor-
njem delu ovojnice morajo predla-
gatelji oddati v zaprti ovojnici. Vlo-
ge morajo biti predložene na naslov: 
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 
6/a, Ajdovščina osebno ali s pripo-
ročeno poštno pošiljko.
Natančen rok za oddajo vlog bo 
naveden v razpisni dokumentaciji. 
Celotno besedilo javnega razpisa s 
podrobnejšimi pogoji in navodili 
bo objavljeno na spletni strani Ob-
čine Ajdovščina: http://www.ajdo-
vscina.si v rubriki »javni razpisi«. 

Občina Ajdovščina
župan Tadej Beočanin 

Ocenjevalni kriteriji Najvišje 
možno 
št. točk

Vpliv novosti na dodatno zaposlitev visoko kvalificirane 
delovne sile

25

Doseganje višje stopnje dodelave novosti oziroma 
izkazovanje višjih že vloženih sredstev v novosti

25

Pridobitev interesenta, ki je pripravljen vlagati v nadaljnje 
faze projekta

20

Večja varnost in racionalnost 10
Število podeljenih patentov oziroma izpeljanih tehnoloških 
inovacij

10

Med izvajalce oziroma soizvajalce vključuje raziskovalne oz. 
izobraževalne institucije

10

Iz zamejstva v zamejstvo 

Sveta noč v novi preobleki
Jesenski del letošnje pevske sezone je zbor Srečko Kosovel namenil ‘božični pravljici’ –  pripravi 
celovečernega koncerta božičnih pesmi. Dirigent Matjaž Šček je izbral zanimiv izbor skladb predvsem 
slovenskih skladateljev, med njimi tudi primorskih – Vinko Vodopivec, Zorko Harej, Lojze Bratuž, Ubald 
Vrabec in Hilarij Lavrenčič, ki je poskrbel za povsem novo preobleko najbolj znane božične skladbe.

Sveta noč F. Gruberja se poje v 
različnih izvedbah in zasedbah 
in od kora do kora nekoliko 

drugače. Zamejski glasbenik Hilarij 
Lavrenčič je solomonsko rešil to teža-
vico in napisal zelo samosvojo prired-
bo za moški zbor ter jo posvetil diri-
gentu Matjažu Ščeku in zboru Srečko 
Kosovel za projekt Božične pravljice. 
Lavrenčič priredbo začenja z liričnim 
uvodom, v nadaljevanju pa je vodilni 
motiv Svete noči najbolj zaznati skozi 
tenorski part, medtem ko se spremlje-
valni glasovi poigravajo s harmonični-
mi in ritmičnimi dodatki. V tretji kitici 
pa Lavrenčič uvede dvozborje, ki si po-
lifono podajata motiv do mogočnega 
finala, ki izzveni v subtilni piano. 

Kosovelovci so jo krstno izvedli na 
prvem božičnem koncertu 26. de-
cembra v nabito polni šturski cerk-
vi in ob prisotnosti skladatelja. Pevci 
so nad noviteto navdušeni, prav tako 
poslušalci, saj so si jo povsod zaželeli 
kot ‘bis’. Ajdovski pevci so namreč v 

novo leto vstopili z dvema ponovitva-
ma Božične pravljice (projekt je podpr-
lo podjetje Mlinotest), kjer se božične 
pesmi prepletajo s kolednicami in s 
starimi božičnimi zgodbami, ki jih je 

doživeto prebirala Alda Sosič. Najprej 
so nastopili v dvorani v Tomaju, nato 
še v cerkvi sv. Roka v Nabrežini, kjer 
so za posebno občutenje Lavrenčičeve 
mojstrovine zapeli v temi. 

Tudi naslednja postaja ajdovskih pe-
vcev je bila v zamejstvu, le da tokrat na 
avstrijskem Koroškem. V Šentjakob v 
Rožu jih je povabil ženski zbor Rož, ki 
deluje v okviru istoimenskega sloven-
skega prosvetnega društva in sicer na 
festival z naslovom ‘Zima se še ni iz-
pela’. Ajdovci so z naborom skladb iz 
železnega programa, seveda s poudar-
jeno domoljubno tematiko, dvignili 
občinstvo na noge. Že dopoldne pa so 
v cerkvi sv. Jakoba peli pri (dvojezični) 
maši Vodopivčevo latinsko mašo, na 
orglah pa jih je spremljal Uroš Kovač 
Iz Lokavca. 

ep

Skladatelj Hilarij Lavrenčič in dirigent Matjaž Šček

V Ajdovščini za 9 % nižje hitrosti 

Prikazovalniki 
vplivajo na voznike
V občinah Ajdovščina, Velenje, Zagorje ob Savi in Novo mesto so 
v okviru prizadevanj za večjo prometno varnost občanov, med 
katerimi so najbolj ranljivi prav otroci, na kritičnih prometnih 
lokacijah postavili prikazovalnike hitrosti ‘Vi vozite’ MHP50. Najbolj 
so se hitrosti znižale v Ajdovščini.

Prikazovalniki so del vseslo-
venskega projekta ‘Skupaj 
umirjamo promet’, ki je na-

stal na pobudo podjetja Sipronika 
ter v sodelovanju Zavarovalnice Tri-
glav in nekaterih občin. Glavni cilj 
je počasnejša vožnja v okolici šol in 
vrtcev, kjer so najbolj izpostavljeni 
predvsem najmlajši pešci. 

Hitrosti prometa so merili tako pri 
prižganih kot tudi ugasnjenih prika-
zovalnikih ‘Vi vozite’. Rezultati so 
pokazali, da se je hitrost voznikov 
v sedem dnevnem obdobju v sep-
tembru 2016 (ko prikazovalniki 
hitrosti voznikom niso kazali nji-
hove hitrosti) in v decembru 2016 
(ko so vozniki hitrost svoje vožnje 
lahko videli na zaslonih prikazoval-
nikov) v povprečju znižala za več 

kot 5 odstotkov. To je jasen pokaza-
telj, da imajo prikazovalniki hitrosti 
vpliv na voznike. 

Med vsemi štirimi občinami so 
se hitrosti najbolj zmanjšale prav v 
Ajdovščini (za 9 odstotkov) in sic-
er na rekonstruirani cesti do Sredn-
je šole Vena Pilona in novozgrajene 
Osnovne šole Danila Lokarja. 

Pametni prikazovalniki hitrosti ‘Vi 
vozite’ MHP50 spadajo v kategori-
jo prijaznih preventivnih ukrepov 
za izboljšanje varnosti v cestnem 
prometu. Prikazovalniki hitros-
ti voznike pohvalijo za zgledno 
vožnjo, ali jim pokažejo, da njihovo 
ravnanje za volanom ni primerno. 
Sistem hkrati tudi shranjuje in ob-
deluje podatke na posebnem splet-
nem portalu.                                   rl
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Za ureditev Kastre kar 12 idej
Občina Ajdovščina je novembra objavila javni natečaj za izbiro najboljše idejne rešitve za ureditve 
Lavričevega trga v Ajdovščini. V predpisanem času je prispelo kar 12 rešitev. Postopek je vodila 
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, v Ljubljani je bilo tudi odpiranje projektnih nalog.

Gre za javni, projektni, ano-
nimni, odprti, enostopenj-
ski arhitekturni natečaj za 

izbiro strokovno najprimernejše 
rešitve za ureditev Kastre. Z njim 
želi občina pridobiti najboljšo ar-
hitekturno zasnovo za celovito 
prenovo odprtih javnih površin v 
starem mestnem jedru na območju 
Kastre, s poudarkom na ureditvi 
Lavričevega trga in vstopnih ulic 
nanj. 

Nagradni in odškodninski sklad 
znaša 21.500 evrov, prva nagrada 
pa 5.000 evrov. Posebna komisi-
ja, ki jo je imenoval župan Tadej 
Beočanin, rešitve že pregleduje in 
ocenjuje. Rezultati in z njimi rešitve 
bodo znani v prvi polovici februar-
ja. 

rl

Začel je veljati nov dimnikarski zakon
Dimnike, ki so v uporabi, je potrebno čistiti – ne zaradi zakonodaje, pač pa zaradi varnosti. V zadnjem, precej sušnem in hladnem mesecu, so dimniki po Sloveniji goreli 
kot baklje. Je vredno prihraniti nekaj deset evrov za pregled kurilne naprave in tvegati nekaj tisoč evrov škode, ki jo zavarovalnica ne krije? Z novim letom je začel veljati 
nov zakon o dimnikarskih storitvah. Bistvena novost je, da si bomo uporabniki dimnikarja lahko izbrali sami.

Do konca leta 2016 nam je 
dimnikarje predpisova-
la Vlada RS, ki je določala 

koncesionarje. Po novem si bomo 
dimnikarja lahko izbrali sami. Ven-
dar pozor, imeti mora licenco, ki jo 
bo dimnikarjem podeljevala uprav-
na enota, če bodo seveda izpol-
njevali zakonske zahteve. Seznam 
dimnikarskih družb z licenco je ob-
javljen na spletni strani Ministrstva 
za okolje in prostor (http://www.
mop.gov.si/si/delovna_podrocja/
dimnikarska_dejavnost/). 

Za prvo izbiro imamo časa do 30. 
junija 2017 – če si dotlej ne boste iz-
brali svojega dimnikarja, bo za vaš 

dimnik pristojen obstoječi konce-
sionar. Oziroma – če ste z dosedan-
jim koncesionarjem zadovoljni, po-
tem vam ni treba storiti nič. Znova 
bo mogoče dimnikarja menjati šele 
1. julija 2018. Pri izbiri dimnikarja 
bodite pozorni tudi na oddaljenost 
sedeža njegovega podjetja od vašega 
dimnika – ob oddaljenosti več kot 
25 km se namreč cena poveča za 
potne stroške. 

Redno čiščenje in vzdrževanje ku-
rilnih naprav je obvezno in vaš novi 
(ali stari) dimnikar mora poskrbe-
ti za to. Ob najavi obiska ste dolžni 
dimnikarju omogočiti pregled ku-
rilnih naprav in dimnikov, sicer vas 

lahko doleti kazen.   Doslej je ceno 
dimnikarskih storitev predpisov-
ala Vlada RS, ki si je po novem za-
konu pridržala določitev najvišje 
dovoljene cene, le-ta bo določena 
na časovno enoto dela. Do spreje-
ma novega predpisa pa velja najvišja 
dovoljena cena 25,20 evra na uro 
dela dimnikarskih storitev brez 
DDV, potni stroški pa se lahko 
obračunajo v višini 0,25 evra na ki-
lometer za razdaljo nad 25 km. 

sh, fotoGregor Humar

Objavljen razpis 
»Prostovoljstvo je kul!«
Mladinski svet Ajdovščina tudi letos išče Naj mlado prostovoljko/Naj mladega prostovoljca in Naj 
mladinski prostovoljski projekt v občini Ajdovščina v letu 2016.

Na razpis, ki letos poteka pod 
sloganom »Prostovoljstvo 
je kul!«, se lahko prijavijo 

mladi posamezniki (prostovoljci 
stari med 15 in 29 let), neformalne 
skupine, društva, zavodi ali druge 
javne ali zasebne institucije; skrat-
ka vsi, ki so v letu 2016 delovali 

na območju občine Ajdovščina in 
so v svojo dejavnost vključevali 
prostovoljstvo. 

Poglavitni namen razpisa je nagra-
diti mlade prostovoljce, ki svoj prost 
čas posvečajo skupnosti, in hkra-
ti spodbuditi mlade k nadaljnjemu 
prostovoljnemu udejstvovanju v 
občini Ajdovščina. Prostovoljstvo je 
namreč način življenja, ki pomemb-
no pripomore k razvijanju vrednot, 
kot je solidarnost. Prostovoljci pa so 
bogastvo vsake skupnosti, ki sku-
pnost soustvarjajo v duhu socialne-
ga napredka. 

Vse organizacije, ki ste v letu 2016 
s svojimi prostovoljci soustvarja-
li lepšo skupnost vabimo, da se pri-
javite na razpis in predlagate vašega 
Naj prostovoljca oz. Naj mladinski 
prostovoljski projekt v občini Ajdo-
vščina. Dodatne informacije o na-
tečaju in prijavnica so dostopne na 

spletni strani Mladinskega sveta Aj-
dovščina (www.msa.si). Izpolnje-
no prijavnico pošljite priporočeno 
s pripisom “NE ODPIRAJ – NATE-
ČAJ – PROSTOVOLJCI” najpozne-
je do petka, 24. februarja 2017, na 
naslov Mladinski svet Ajdovščina, 
Cesta IV. prekomorske 61 A, 5270 
Ajdovščina. 

In ne pozabite, čakajo vas lepe na-
grade! 

MSA

Najava objave javnih 
razpisov za leto 2017 
Občina Ajdovščina najavlja 

objavo javnih razpisov iz 
delovnega področja Oddel-

ka za družbene zadeve za leto 2017. 

Javni razpisi, razpisna dokumenta-
cija in obrazci za prijavo na razpis 
bodo objavljeni na spletni strani 
Občine Ajdovščina.

Javni razpis Predvideni čas objave
Javni razpis za sofinanciranje izvajanja kino 
dejavnosti

prva polovica meseca 
februarja

Javni razpis za sofinanciranje programov in 
projektov humanitarnih, invalidskih in ostalih 
neprofitnih organizacij

prva polovica meseca 
februarja

Javni razpis za sofinanciranje udeležbe 
na mednarodnih športnih prireditvah/
tekmovanjih

prva polovica meseca 
februarja

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih in 
otroških programov/ projektov ter letovanj 
otrok in mladine

druga polovica 
meseca februarja

Javni razpis za sofinanciranje spominskih 
slovesnosti in proslav

prva polovica meseca 
marca

Javni razpis za subvencioniranje obrestne 
mere za najete stanovanjske kredite

druga polovica 
meseca marca

Javni razpis za dodelitev štipendij dijakom 
vključenim v srednješolsko izobraževanje, 
študentom vključenim v programe 
višješolskega ali visokošolskega izobraževanja 
ter nagrad za izjemne dosežke in uspehe 
dijakov in študentov

druga polovica 
meseca septembra

Kmečka tržnica 
v Ajdovščini

sobota, 11. februar
Trg 1. slovenske vlade

info TIC Ajdovščina 05 365 91 40
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Občina Ajdovščina na podlagi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2017 (Uradni list RS, št. 82/16) in Pravilnika o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih 
komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 70/2014) objavlja 

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Ajdovščina v letu 2017
I. IME OZIROMA NAZIV IN SE-
DEŽ NOSILCA JAVNEGA RAZ-
PISA
Občina Ajdovščina, Cesta 5.maja 6a, 
5270 Ajdovščina
II. PRAVNA PODLAGA ZA IZ-
VEDBO JAVNEGA RAZPISA:
Odlok o proračunu Občine Ajdo-
vščina za leto 2017 (Uradni list RS, 
št. 82/16) in Pravilnik o subvencio-
niranju nakupa in vgradnje malih 
komunalnih čistilnih naprav na ob-
močju Občine Ajdovščina (Uradni 
list RS, št. 70/2014), v nadaljevanju 
Pravilnik.
III. PREDMET JAVNEGA RAZ-
PISA
Predmet javnega razpisa je dodeli-
tev subvencije - nepovratnih finanč-
nih sredstev - za izgradnjo malih ko-
munalnih čistilnih naprav do 50 PE 
v Občini Ajdovščina (v nadaljeva-
nju: MKČN), ki so bile izgrajene od 
1. 10. 2016 do 30. 9. 2017.
Predmet podpore: izgradnja MKČN 
za enostanovanjsko stavbo ali sku-
pna MKČN za več stanovanjskih 
objektov  v velikosti do 50 PE.
Namen razpisa:
• spodbujanje varstva okolja z 
zmanjševanjem onesnaženja s ko-
munalnimi odpadnimi vodami;
• pospeševanje izgradnje MKČN s 
kapaciteto do 50 PE in sicer na ob-
močjih izven aglomeracij, znotraj 
katerih se predvideva izgradnja jav-
ne kanalizacije;
• urejanje odvajanja in čiščenja ko-
munalne odpadne vode.
IV. POGOJI ZA KANDIDIRANJE 
NA JAVNEM RAZPISU
1. Prosilec mora biti lastnik:
a) enostanovanjske ali večstano-
vanjske stavbe (v nadaljevanju: stav-
ba), za katero se dobavi in vgradi 
MKČN in leži na naslednjih obmo-
čjih aglomeracij Občine Ajdovščina, 
določenih v Operativnem progra-
mu odvajanja in čiščenja komunal-
nih in padavinskih odpadnih voda 
za obdobje 2017 - 2032 št. 3542-
0005/2016 iz septembra 2016, kate-
rih skupna obremenitev ne presega 
150 PE, oziroma je gostota skupne 

obremenitve PE manjša od 10 PE/
ha: 
- Žagolič (št. aglomeracije 1410), 
- Višnje (št. aglomeracije 1431), 
- Zavino (št. aglomeracije 1248), 
- Vrtovče (št. aglomeracije 1295), 
- Skrilje (št. aglomeracije 1337), 
- Tevče (št. aglomeracije 1292), 
- Ravne (št. aglomeracije 1331), 
- Podkraj  (št. aglomeracije 1435);
ali
b) enostanovanjske ali večstano-
vanjske stavbe, za katero se dobavi 
in vgradi MKČN, ki leži izven ob-
močij aglomeracij Občine Ajdo-
vščina, ki so naštete v točki a) in te 
stavbe ni mogoče priklopiti na ob-
stoječi oziroma planirani javni ka-
nalizacijski sistem v štiriletnem ob-
dobju. Potrdilo o tem izda občinska 
uprava. 
3. Stavba, za katero se dobavi in 
vgradi MKČN, ima veljavno grad-
beno dovoljenje v skladu z zako-
nom, ki ureja graditev objektov, ali 
ima na podlagi določil prvega od-
stavka 197. člena Zakona o graditvi 
objektov ZGO-1 (Uradni list RS, št. 
102/04 - UPB, 14/05 - popr., 92/05 - 
ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. 
US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-
1, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 - 
ZDavNepr in 110/13, 19/15) upo-
rabno dovoljenje;
4. Prosilci, ki bodo za več objektov 
postavili skupno MKČN, morajo 
vlogi priložiti podpisan medsebojni 
dogovor vseh uporabnikov MKČN, 
ki ni časovno omejen in osebo, ki bo 
zadolžena za upravljanje MKČN.
5. Upravičenci do dodelitve subven-
cij so fizične osebe s stalnim prebiva-
liščem na območju občine Ajdovšči-
na. Do subvencije niso upravičene 
pravne osebe.
V. POGOJI ZA IZPLAČILO SUB-
VENCIJE
1. MKČN mora biti vgrajena in v 
funkciji obratovanja;
2. MKČN mora imeti pridobljeno 
izjavo o skladnosti izdelka, da ustre-
za standardom iz Uredbe o emisiji 
snovi pri odvajanju odpadne vode iz 
malih komunalnih čistilnih naprav 

(Uradni list RS, št. 98/07, 30/10) - v 
nadaljevanju: Uredba, in je izdana 
v skladu s predpisom, ki ureja po-
trjevanje skladnosti in označevanje 
gradbenih proizvodov;
3. Za MKČN mora biti s strani iz-
vajalca javne službe odvajanja in či-
ščenja komunalnih odpadnih voda 
izdelana pozitivna ocena obratova-
nja, iz katere mora biti razvidno, da 
je njeno obratovanje v skladu z do-
ločbami Uredbe, ki jo mora upravi-
čenec dostaviti v roku 6 mesecev po 
vgraditvi MKČN;
4. Čiščenje komunalne odpadne 
vode v MKČN mora biti skladno z 
ostalimi določili Uredbe;
5. Upravičenci morajo razpolagati z 
zemljiščem, na katerem se načrtuje 
postavitev MKČN;
6. Lokacija postavitve MKČN mora 
omogočati neoviran dostop za vzdr-
ževanje naprave in odvoz blata.
V primeru nenamenske porabe 
sredstev, pridobljenih po tem razpi-
su, mora prejemnik sredstva vrniti 
v celoti s pripadajočimi zakonskimi 
zamudnimi obrestmi. Prejemnik iz-
gubi tudi pravico do pridobitve dru-
gih sredstev po Pravilniku za nasle-
dnji dve leti.
VI. RAZPOLOŽLJIVA VIŠINA 
SREDSTEV
V proračunu Občine Ajdovščina za 
leto 2017 so na proračunski postav-
ki »15024 - Izgradnja malih čistilnih 
naprav« zagotovljena sredstva v vi-
šini 10.000 €. 
VII. VIŠINA SOFINANCIRANJA 
IN UPRAVIČENI STROŠKI
Višina subvencije za MKČN je do 
30 % upravičenih stroškov, oziroma 
največ 1.000 € za posamezno eno-
stanovanjsko stavbo.  
Višina subvencije za MKČN je do 
30 % upravičenih stroškov, oziro-
ma največ 1.500€ za večstanovanj-
sko stavbo.
V primeru dobave in vgradnje 
MKČN za več stanovanjskih objek-
tov različnih upravičencev so do 
subvencije upravičeni vsi upravi-
čenci skupaj v višini do 30 % upravi-
čenih stroškov, vendar največ 2.000 

€ za posamezno MKČN.
Upravičeni stroški so stroški dobave 
in vgradnje MKČN. DDV in stroški 
izdelave pozitivne ocene obratova-
nja niso upravičeni stroški. 
VIII. ROK IN NASLOV VLOŽI-
TVE VLOG
Vloge se pošlje ali osebno odda na 
naslov Občina Ajdovščina, Cesta 
5.maja 6a, 5270 Ajdovščina. Rok za 
oddajo vlog je do 2. 10. 2017.
Vloge morajo biti oddane v zaprtih 
kuvertah, s pripisom »Ne odpiraj - 
razpis MKČN 2017«. 
Šteje se, da je vloga pravočasna, če 
je bila oddana zadnji dan roka za 
oddajo vlog osebno v sprejemni pi-
sarni Občine Ajdovščina ali oddana 
priporočeno po pošti na dan 2. 10. 
2017. 
IX. ODPIRANJE IN ROK, V KA-
TEREM BODO UPRAVIČENCI 
OBVEŠČENI O IZIDU
Odpiranja in formalni pregled vlog, 
ki bodo prispele na Občino Ajdo-
vščina, bodo:
11. maja 2017 in 3. oktobra 2017.
Pri vsaki prejeti vlogi se ugotovi:
• ali vsebina vloge ustreza namenu 
razpisa,
• ali je vloga popolna.
Občina Ajdovščina bo po vsakem 
vsebinskem in formalnem pregle-
du vlog sestavila časovno listo for-
malno popolnih vlog. Časovna lista 
formalno popolnih vlog bo sesta-
vljena po vrstnem redu od najprej 
oddane formalno popolne vloge in 
naprej po časovni vrsti oddaje for-
malno popolne vloge (od prej do ka-
sneje oddane formalno popolne vlo-
ge) do datuma odpiranja vlog. Na 
časovno listo formalno popolnih 
vlog se bodo tako formalno popolne 
vloge razvrščale po letu, dnevu, uri 
in minuti oddaje vloge na vložišču 
Občine Ajdovščina.  Vloge, ki bodo 
pozvane k formalni dopolnitvi, se 
bodo na časovno listo formalno po-
polnih vlog uvrstile glede na datum, 
uro in minuto oddaje formalne do-
polnitve vloge, ob pogoju, da bo po 
dopolnitvi vloga formalno popolna. 
Vsi prijavitelji bodo o izidu 

obveščeni v roku 30 dni po oddaji 
formalno popolne vloge.
X. MERILA ZA VREDNOTENJE 
PRISPELIH VLOG
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo 
pravilno izpolnjene in oddane na 
predpisanih obrazcih z vsemi zahte-
vanimi dokazili.
Sredstva se razdelijo med upravi-
čence do porabe razpoložljivih fi-
nančnih sredstev v proračunu za 
leto 2017. 
Merilo za vrednotenje prispelih 
vlog: datum, ura in minuta prejetja 
oddane formalno popolne vloge na 
vložišču Občine Ajdovščina.
Razpis se lahko zaključi predčasno v 
primeru porabe višine sredstev za ta 
javni razpis.
XI. ODOBRITEV SUBVENCIJE
O dodelitvi sredstev upravičencem 
odloča župan s sklepom. 
Medsebojne obveznosti med obči-
no in prejemnikom nepovratnih fi-
nančnih sredstev se uredijo s
pogodbo. 
Upravičencem se sredstva iz pro-
računa občine izplačajo na podlagi 
zahtevka. Zahtevek mora vsebovati 
naslednjo dokumentacijo:
• dokazila o plačilu nakupa in vgra-
dnje čistilne naprave,
• podpisano pogodbo. 
Upravičenec mora najkasneje v 
roku 6 mesecev po vgradnji MKČN 
občini posredovati potrjeno pozitiv-
no oceno obratovanja MKČN.
XII. RAZPISNA DOKUMENTA-
CIJA
Upravičenci lahko pridobijo razpi-
sno dokumentacijo na vložišču Ob-
čine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 
5270 Ajdovščina ali na spletnem na-
slovu www.ajdovscina.si do zaključ-
ka razpisa.
Vse ostale informacije lahko dobi-
jo na Oddelku za investicije, gospo-
darstvo in gospodarske javne službe, 
kontaktna oseba Peter Kete, tel. 05 
36 59 131 ali Alenka Čadež Kobol, 
tel. 05 36 59 129, v času uradnih ur. 

Občina Ajdovščina

Štipendije za deficitarne poklice
Občina Ajdovščina od leta 2014 podeljuje štipendije, ki so namenjene spodbujanju izobraževanja 
dijakov in študentov za lokalno pomembne ali deficitarne poklice ter vzpostavljanju enakih možnosti 
za izobraževanje. Doslej sta bili razpisani po dve štipendiji na leto, v letošnjem letu pa bodo na voljo 
štiri štipendije.

Lokalno pomembne ali defi-
citarne poklice na podlagi 
Pravilnika o štipendiranju 

ter nagradah za izjemne dosežke in 
uspehe dijakov in študentov v za-
četku koledarskega leta s sklepom 
določita odbora Občinskega sveta, 
ki pokrivata področje gospodarstva 
in družbenih dejavnosti na podlagi 
podatkov o potrebah trga dela. 

Za leto 2017 sta tako kot deficita-
rna poklica določena strojni tehnik 
(SŠ) in elektrotehnik (SŠ). Javni raz-
pis za dodelitev štipendij bo obja-
vljen v mesecu septembru, občina 
pa bo letos razpisala 4 štipendije za 
lokalno pomembne ali deficitarne 
poklice. 

js

Zahvala županu
Za nas vipavske kmete - vinogradnike je bilo leto 2016 z vidika posla zelo 

negotovo, kar je pretežno posledica vseh dogajanj pri našem strateškem 
partnerju - vipavski kleti Agroind. O navedenem je bilo že veliko poveda-
nega in napisanega, zato se danes v to ne bomo spuščali.  

Novo leto želimo začeti z dobrimi mislimi, optimizmom in dobrimi deja-
nji. Prav pri zadnjem od naštetega bi se ustavili in se iskreno zahvalili župa-
nu občine Ajdovščina Tadeju Beočaninu, ki je našo problematiko razumel 
in je prvi prešel od obljub k dejanju. Tako smo kmetje – vinogradniki za pri-
delano grozdje 2016 v prvih januarskih dneh letošnjega leta od Občine Aj-
dovščina prejeli obljubljeno finančno pomoč. 

Zahvala velja tudi goriškemu županu Mateju Arčonu.
Kmetje - vinogradniki z Ajdovskega in Goriškega
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Pelicon Coffee Stout 
srebrn na Češkem
Za ajdovsko mikro pivovarno Pelicon je bila sredina januarja med-
narodno zelo uspešna. Tudi na diplomatskem parketu se je točilo 
ajdovsko pivo in sicer si je britanski zunanji minister Boris Johnson 
med protokolarnim obiskom v Ljubljani privoščil Pelicon Yes Boss! 
Glavna novica pa je prispela iz Prage, kjer je na prestižnem ocenje-
vanju piv Pelicon Coffee Stout osvojil srebro!

V tem, da sta zunanja mini-
stra Johnson in Erjavec v 
Ljubljani nazdravila z ajdo-

vskim pivom, je tudi nekaj simboli-
ke: »Za našo pivovarno je to velika 
čast, saj smo idejo za podjetniško 
pot dobili ravno v Londonu, v času 
Johnsonovega županovanja,« pove 
Anita Lozar iz pivovarne Pelicon, 
kjer so z velikim veseljem sprejeli 
sporočilo iz Prage, da je na med-
narodnem tekmovanju World Beer 
Idol njihov Coffe Stout prejel srebr-
no medaljo. Piva so ocenjevala veli-
ka sodniška imena iz pivskega sveta: 
»Ponosni smo, da so njihovi nosovi 
in brbončice, med vsemi prispelimi 
vzorci, zaznale prav naš Coffe Stout 
kot pohvale vreden!« Za nagrade se 
je potegoval cvetober craft pivovarn 
s celega sveta, med njimi tudi veli-
ka imena kot sta belgijski pivovarni 
Duvel in Delirium (obe sta odnesli 
bron). Nagrada je še toliko bolj slad-
ka, saj prihaja iz svetovno znane pi-
vske dežele. 

Coffee Stout je ocenjevalce, med 
katerimi so bili tudi tisti, ki so po-
magali graditi evropsko in svetov-
no pivsko kulturo, navdušil s svojim 

bogatim temnim telesom, uravnote-
ženim z grenčico slovenskega hme-
lja in kavnim pookusom, ki se dolgo 
zadrži v ustih. S svojimi 8 % alkoho-
la dobro kljubuje sladicam in glav-
nim jedem, enako dobro pa opravi 
svoje delo ob posebnih priložnostih. 

Pivo Coffee Stout je nastalo kot 
ideja o sodelovanju z butično pra-
žarno Escobar z Vrhnike, ki praži 
odlično kavo Marcala iz Hondurasa. 
Coffee Stout je danes mogoče po-
skusiti tudi v Italiji in na Hrvaškem. 

Pivovarna Pelicon je majhna ne-
odvisna pivovarna s sedežem v aj-
dovskih Palah, pod taktirko pivo-
varja Mateja Pelicona in oblikovalke 
Anite Lozar. Konec leta 2013 sta na 
trg poslala prvi zvarek, od takrat pa 
sta razvila že več kot dvajset samo-
svojih receptov za piva, ki vseskozi 
prinašajo nagrade po izboru pivcev 
in iz različnih tekmovanj doma in v 
tujini. Pivovarna Pelicon je tudi or-
ganizator ajdovskega festivala piva 
Pivomanija, ki se odvije prvo sep-
tembrsko soboto v Ajdovščini.

rl 
Foto Miha Bratina, Bratinov

Stopar PGM d.o.o.

Eno najhitreje rastočih podjetij 
na Primorskem
Začetki družbe Stopar PGM d.o.o. segajo v leto 1994, ko je lastnik podjetja Stojan Stopar začel samo-
stojno pot z enim samim tovornjakom. Danes družinsko podjetje šteje več kot 58 zaposlenih in deluje 
pri največjih gradbenih projektih širom Slovenije. 

»Želja, da delaš na svojem, je goto-
vo skupna vsem takim mladim fan-
tom, kot sem bil tudi jaz,« pove Sto-
jan, ko sedeva za sejno mizo, kjer se 
po navadi odvijajo tedenski sestanki 
z zaposlenimi. Dobro razmišljanje, 
iznajdljivost in velika želja po delu 
ga je gnala naprej, da je začel svo-
jo pot v začetku 90. let kot koope-
rant Primorja in to s samo enim to-
vornjakom.

»Danes ljudje radi posplošujejo, 
vendar tudi takrat razmere niso bile 
najbolj idealne za takšne in drugač-
ne začetke. Objavili so, da se bodo 
začele graditi avtoceste in v tem se 
videl dobro priložnost. Vedel sem, 
da v Sloveniji ni velike konkuren-
ce na tem področju in ker sem se na 
gradbeno mehanizacijo in prevozni-
štvo spoznal, sem si mislil, zakaj pa 
ne. Prvi kamion je bil rabljen in smo 
ga z vsemi mukami, takimi in dru-
gačnimi, nekako pripeljali iz Italije.«

Prvi dve leti je bilo dela veliko, 
vendar je kasneje začelo upada-
ti. Pove mi, da je bila želja tudi ta-
krat še vedno veliko in odločili so 
se vztrajati. Tako je leta 1998 kupil 
prvi bager, leta 2000 drugega in po-
časi niso več šteli.

Skozi čas so se pokazale še doda-
tne potrebe in možnosti za razširi-
tev dejavnosti, zato je bilo potreb-
no povečati avtopark in zaposliti še 
nekaj ljudi. Prvi resni projekti so se 
začeli razvrščati po letu 2006, mar-
ca 2008 se je tako podjetje iz Stojan 
Stopar s.p. preoblikovalo v druž-
bo z omejeno odgovornostjo Sto-
par PGM d.o.o., ki danes odlično in 
uspešno nadaljuje začrtano pot. 

Od prvih let, ko je podjetje ime-
lo zaposlena le dva delavca, so se 
do danes razširili na 58 zaposlenih, 

sodelujejo pa še z vsaj 20 kooperan-
ti, ki jih spremljajo skozi leta.

Delujejo predvsem na pridoblje-
nih razpisih in ne toliko kot podi-
zvajalci ostalih podjetji, finančno pa 
se ti projekti gibljejo od tisoč evrov 
pa vse do enega milijona. 

Kakovostno delo in pošten odnos 
do strank sta odliki, ki zaznamuje-
ta njihovo podjetje. Razpolaganje z 
zadostnimi kapacitetami in števi-

lom zaposlenih jim omogočajo, da 
dogovorjena dela opravijo v skladu 
z naročnikovimi željami, predvsem 
pa v dogovorjenih rokih.

Saša Stopar Bandi, ki v firmi vodi 
računovodstvo, pripomni: »Trudi-
mo se, da ne bi bili kot druge velike 
firme, kjer traja dolgo, da se vse do-
reče in podpiše. Mi se usedemo sku-
paj, se posvetujemo, pogovorimo in 
poskrbimo, da se stvari odvijajo hi-
tro.« 

Stopar PGM d.o.o. je leta 2014 
od stečajnega upravitelja Primor-
ja prevzel v najem del obratov bi-
všega Primorja ABK, 4.000 kva-
dratnih metrov notranjih in 4.500 

kvadratnih metrov zunanjih po-
vršin, kjer so ponovno zagnali be-
tonarno in pričeli z izdelovanjem 
betonske galanterije in armiranobe-
tonskih drogov za elektro distribu-
cijo. V okviru kompleksa tam delu-
je tudi železokrivnica. Stojan Stopar 
je leta 2014 za občinske strani po-
vedal: »Posledica dveletnega neo-
bratovanja je namreč tudi to, da se 
je po stečaju Primorja trg preobliko-
val, kupci pa so poiskali nove doba-
vitelje. To za nas v tem trenutku po-
meni, da začenjamo vse tako rekoč 
znova.«

Poleg omenjenega v betonarni tre-
nutno proizvajajo več vrst svežih 
betonov, imajo vse vrste peskov in 
gramozov, betonska galanterija za-
jema cevi, robnike, kanalete, kori-
tnice, betonske ograje, ponudba za 
elektro distribucijo pa armirano be-
tonske drogove, drogovnike in kon-
zole. Več o njihovi proizvodnji si 
lahko preberete na njihovi spletni 
strani www.stopar-pgm.si.

Na lokalnem območju so v lan-
skem letu izvedli kar nekaj večjih 
investicij: parkirišča za Starim mli-
nom, ureditev ulice Quiliano proti 
Vilharjevi ulici, parkirišča v Vipa-
vskem Križu, cesta na Brje ter do-
končali investicijo v vodovod Loka-
vec (Gorenje, Čohi, Brod). Uspešno 
so zaključili izvedbo štirih armira-
nobetonskih hal in sicer v Komen-
di, Logatcu, Grosuplju in Sežani. 
Največji investiciji, ki se trenutno 
izvajata sta poslovni objekt v Tol-
minu, in kanalizacija ter vodovod 
na Mostu na Soči.

Njihove reference resnič-
no govorijo same zase. Z visoko 

strokovnostjo in motivacijo zapo-
slenih ter izjemno učinkovitostjo so 
danes ugledno podjetje, ki je znano 
po fleksibilnosti in kakovosti ter kot 
najboljša izbira za vse nove in ob-
stoječe kupce.

Kot svoje poslanstvo pa na svo-
ji spletni strani napišejo, da je to 
nudenje kakovostnega in zaneslji-
vo opravljenega dela ter ustvarjanje 
odnosa s svojimi kupci na način, 
ki zadovoljuje njihove naraščajoče 
zahteve in želje. Družbi in celotne-
mu okolju želijo dajati vtis dinamič-
nega, odprtega in prilagodljivega 
podjetja na področju  nizkih in vi-
sokih gradenj, proizvodnji betona 
in betonskih izdelkov.

Poleg vsega naštetega, pa so tudi 
družbeno odgovorno lokalno pod-
jetje, ki sponzorira lokalni nogome-
tni klub Škou Ajdovščina ter mar-
sikatero lokalno prireditev. Vsako 
leto v decembru poskrbijo za pre-
voz smreke v dolino, ki nato okra-
šena z lučkami lepša krožno križišče 
in vso Ajdovščino skozi praznike. 

»To naredimo tako, sponzorsko, za 
naše krajane. Tako se jim poskuša-
mo oddolžiti, ker morajo kdaj čakati 
in se ustavljati na naših zaporah, ko 
izvajamo dela.« še s smehljajem za 
konec pripomni Stojan Stopar.

Ana Krečič
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Vsi se zavedamo, da je voda 
ključna sestavina našega ži-
vljenja. Zaradi tega je zelo 

pomembno narediti vse potrebno, 
da bo v naših gospodinjstvih zago-
tovljena stalna oskrba s pitno vodo. 
Ustvarili smo si že dokaj visok ži-
vljenjski standard in je že popol-
noma samoumevno, da moramo 
imeti stalno na voljo vse potrebno 
za vsakdanje življenje – električno 
energijo, telefon, omrežno poveza-
vo s svetom in nenazadnje oziroma 
najbrž najpomembneje, pitno vodo. 
Takoj smo slabe volje, ko se pojavi 
izpad internetne povezave za nekaj 
minut, seveda prav tedaj ko jo nuj-
no potrebujemo, da ne govorimo o 
težavah, ki se pojavijo ob izpadu ele-
ktrične energije. Kako pa je s pitno 
vodo?

Lahko se zgodi, da si želim umiti 
roke in ko odprem pipo, se iz nje iz-
cedijo zadnje kapljice ter ugotovim, 
da vode ni. Na kaj takoj pomislim? 
Vodovodarji verjetno kaj popravlja-
jo in so nas o tem pozabili obvesti-
li. To nam bi morali prej  poveda-
ti. Nobenega obvestila ni bilo, da ne 
bo vode. Ko vode ni že nekaj časa, 
pa še sobota je, se mi pojavi dvom, 
da je lahko razlog za pomanjkanje 
vode kaj drugega. Grem pogleda-
ti k sosedu, kako je z vodo pri njih. 
Ko stopim skozi vrata, me strese le-
den mraz in sunek močne burje me 
skoraj porine nazaj v hišo. Kapo po-
vlečem globoko prek ušes, grem do 
soseda in pozvonim. Sosed takoj od-
pre in me vpraša, kaj me muči. Vode 
ni! Kako, da je ni, saj pri nas teče. 
Nekaj časa molk, nato pa sosed reče:  
Samo, da vam ni zmrznila. In nada-
ljuje: Mi smo letos jašek, kjer je tista 
ura, izolirali kot so svetovali vodo-
vodarji. Takrat pomislim na jašek, 
ki ga res nisem zaščitil. Tudi pokrov 
je že prerjavel in ga bo treba zame-
njati. Grem do jaška in takoj ugo-
tovim, kje je vzrok za slabo voljo in 
pomanjkanje vode. 

Sosed mi natoči nekaj litrov vroče  
vode, ki jo zlijem na cev z zamrznje-
no vodo in problem je rešen. Imam 
srečo, ker je števec ostal cel, ker je 
bil zavit in je zmrznila samo cev. Ko 
sosedu nesem nazaj posodo za vodo, 
mi pravi: Veš, pa so imeli prav s ti-
stimi napovedmi o hudi zimi zara-
di velikega števila polhov in obilo le-
šnikov.

Težave se pojavijo vedno, ko nas 
nekaj preseneti nepripravljene. V 
naši dolini smo vajeni višjih tempe-
ratur in se nam zdi, da dva dni zime 
bo naša napeljava že zdržala. Če po-
zabimo zunaj limono, ali pa okrasne 
bršljanke samo za dva dni, je zanje 
prepozno, ker ne prenesejo tempe-
ratur 8 stopinj pod ničlo. Enako je z 
vodomerom za pitno vodo. Če pade 
temperatura 2 stopnji pod ničlo bo 
zamrznjena voda uničila ohišje, lah-
ko pa bo poškodovala samo notra-
nji mehanizem, in bo ohišje še videti 
nepoškodovano. V obeh primerih je 
vodomer uničen in neuporaben in 
ga je potrebno zamenjati.

Kaj narediti?
Za notranjo izolaciji sten vodo-

mera je po izkušnjah najprimernej-
ši material stirodur. Ta material ima 
zelo dobre izolacijske karakteristike, 
je bolj robusten  ter odporen  na me-
hanske poškodbe in ga tudi mravlje 
preveč ne marajo. Če bi hoteli ja-
šek zaščititi samo začasno, je najbo-
lje postaviti dve izolacijski plošči di-
rektno na pokrov jaška in ga dobro 
obtežiti z opeko, ali kamni – glej fo-
tografijo. Po prenehanju nevarnosti 
zmrzali se tako zaščito odstrani in 
sprosti jašek. Taka zaščita je primer-
na predvsem za jaške, ki so starejši 
in so premajhni za notranjo izolaci-
jo. Če želimo jašek zaščiti pravilno, 
ga moramo dobro izolirati z notra-
nje strani. Navodilo lahko najdete 
na spletni strani www.ksda.si, v ru-
briki Pitna voda/Uporabne infor-
macije. 

Aleš Brecelj

GOSPODARSTVO

Agrarna skupnost Otlica in Predmeja 

Poziv dedičem za ureditev 
dedovanja
V agrarni skupnosti Otlica in Predmeja (AS) smo si postavili eno od prednostnih nalog, da pomaga-
mo pri urejanju dedovanj po članih, ki jim je bilo odvzeto premoženje agrarne skupnosti, potem pa 
vrnjeno, le da so zdaj ti člani žal že vsi pokojni.

V agrarni skupnosti si priza-
devamo, da bi se čim prej 
organizirali in registri-

rani na podlagi novega Zakona o 
agrarnih skupnostih (Ur. list RS, št. 
74/15). Za registracijo pa potrebuje-
mo vsaj 51 % članstva, ki ima ure-
jeno dedovanje. Agrarna skupnost 
je prvotno štela 90 članov, torej po-
trebujemo vsaj 45 in enega člana, ki 
ima urejeno dedovane. Do sedaj je 
dedovanje uredilo že nekaj več kot 
30 članov, nekaj postopkov je še v 
teku, ostale pa prosimo, da čim prej 

pristopijo k ureditvi dedovanja. 
Nova registracija nam bo omogo-

čila tudi razpolaganje z zemljišči in 
sicer na način, da bo predsednik AS 
lahko pravno veljavno podpisoval 
listine oziroma pogodbe o nakupu 
ali prodaji zemljišč. Do sedaj to ni 
mogoče, ker bi tovrstne listine mo-
rali podpisati vsi člani AS. Razpola-
ganje s premoženjem AS zato v da-
nem trenutku ni mogoče. 

Da bi dosegli kvoto vsaj 51 % ure-
jenih dedovanj, pozivamo vse de-
diče po pokojnih članih AS, da si 

dedovanje čim prej uredijo, oziro-
ma, da čim prej sprožijo postopek 
za izdajo dodatnega sklepa o dedo-
vanju in sicer na Okrajnem sodišču 
v Ajdovščini. 

Po novi zakonodaji deduje premo-
ženje AS eden od dedičev po pokoj-
nem in sicer tisti, ki živi na domu 
oziroma gospodarstvu pokojnika. 
Ostali dediči lahko zahtevajo nuj-
ni delež ali pa se odpovedo dedo-
vanju. Gre za sorazmerno majhno 
vrednost (1/90 znaša 4.180 €), pri 
čemer je treba vedeti, da se nujni de-
lež nanaša na eno polovico, v prime-
ru več dedičev v istem dednem redu 
pa se deli s številom dedičev. 

Ker gre za manjše vsote, predla-
gamo, da se ostali dediči odpovedo 
dedovanju in delež AS prepustijo 
gospodarju, ki upravlja z gospodar-
stvom oziroma domačijo. AS bo 
vsem tem članom priznala članstvo 
v AS. 

AS bo vsem, ki se bodo odločili za 
izpeljavo dedovanja, pomagala, tako 
z nasveti kot tudi z obrazci in pre-
dlogom za izdajo dodatnega sklepa 
o dedovanju. Vsem, ki bodo uredili 
dedovanje in se bo njihov delež vpi-
sal v zemljiško knjigo, bo AS krila 
sodne takse te nakazala pripadajoči 
znesek v višini 3.000,00 €. 

Izvajanje zimske službe na 
občinskih cestah
Izvajanje  zimske službe na občinskih cestah se opravlja v okviru rednih vzdrževalnih del na podlagi 
Zakona o cestah, Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest in Odloka o občinskih cestah.

Oskrba s pitno vodo v 
zimskem času

Redno vzdrževanje lokalnih 
cest in javnih poti na obmo-
čju obrtnih in servisnih cest 

ter javne poti na območju KS Ajdo-
vščina izvaja Komunalno stanovanj-
ska družba Ajdovščina (KSD Ajdo-
vščina), vzdrževanje ostalih javnih 
poti pa zagotavljajo krajevne sku-
pnosti, vsaka na svojem območju.

KSD Ajdovščina vsako leto v me-
secu oktobru pripravi plan zimske 
službe. Plan izvajanja zimske službe 
je izdelan na osnovi Pravilnika o re-
dnem  vzdrževanju javnih cest (Ur. 
list RS št. 38/16). Pravilnik v 30. čle-
nu govori o zagotavljanju prevozno-
sti cest:  

(1) Vzdrževanje prevoznosti posa-
meznih cest in dostopnosti v zim-
skih razmerah je določeno s pred-
nostnimi razredi, v katere so ceste 
in druge prometne površine razvr-
ščene glede na kategorijo, gostoto in 
strukturo prometa, geografsko-kli-
matske razmere in krajevne potrebe. 
Razvrstitev cest po prednostnih ra-
zredih določi upravljavec cest tako, 
da je zagotovljena usklajena prevo-
znost cestne mreže. Prednostni ra-
zredi za vzdrževanje cest in dru-
gih prometnih površin v zimskih 

razmerah so določeni v Prilogi 2, ki 
je sestavni del tega pravilnika.

(2) Prevoznost je zagotovljena, če 
višina snega na cestah I. in II. pred-
nostnega razreda ne presega 10 cm, 
na drugih cestah pa 15 cm, promet 
pa je možen z uporabo zimske opre-
me vozil. Na odsekih cest z vzdol-
žnim naklonom nad 10 odstotkov 
se šteje, da je prevoznost zagotovlje-
na tudi, če je promet možen samo z 
uporabo snežnih verig.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek 
prevoznosti ni nujno treba zagota-
vljati v obdobju izredno močnega 
sneženja, ob močnih snežnih zame-
tih in snežnih plazovih. Enako ve-
lja za poledico, ki je ni mogoče od-
praviti z razpoložljivimi tehničnimi 
sredstvi. Ceste, katerih prevoznost 
je odvisna od snežnih razmer, se 
lahko hkrati uvrstijo v I.–V. in VII. 
prednostni razred, površine za pe-
šce pa v VI. prednostni razred. Nivo 
vzdrževanja se v teh primerih prila-
gaja trenutnim vremenskim in sne-
žnim razmeram.

(4) Načrt pluženja, mesta odva-
žanja in odlaganja snega se določi-
jo z izvedbenim programom zimske 
službe. Strojno odstranjevanje snega 

in ledu je treba izvajati tako, da ne 
pride do poškodb ceste.

(5) Če opravljanje zimske služ-
be upravljavca ceste določene ceste 
ali druge prometne površine vpliva 
na opravljanje zimske službe upra-
vljavca ceste druge ceste ali druge 
prometne površine, mora biti delo 
medsebojno koordinirano. Delo ko-
ordinira upravljavec ceste višje kate-
gorije.

Krajevne skupnosti zagotavljajo 
izvajanje zimske službe na več nači-
nov. Za območje krajevnih skupno-
sti Predmeja , Otlica – Kovk, Col in 
Podkraj je bil objavljen javni razpis 
in so bila dela oddana zunanjim so-
delavcem.  Ostale Krajevne skupno-
sti dela opravljajo same s svojimi so-
delavci, nekatere so izvajanje  del 
predale KSD Ajdovščina. Za potre-
be posipanja javnih poti lahko kra-
jevne skupnosti prevzamejo sol v 
našem skladišču.

Posameznikom za lastne potre-
be soli ne izdajamo, lahko pa si sol 
vzamejo v krajevnih skupnostih Aj-
dovščina, Budanje, Dolga Poljana, 
Velike Žablje, in Vipava kjer so na-
meščeni posebni zabojniki za sol.

Dragotin Štokelj

Obrnete se lahko na Branko Likar, 
Predmeja 102, tel: 031 275 119 ali 

Alfonza Krapeža, Otlica 60, tel: 
041 827 177 

Želimo, da pristopite k urejanju 
dedovanja v čim večjem številu in 
nam tudi na ta način pomagate pri 
gospodarjenju s premoženjem. 

V naslednjem mesecu ali dveh na-
črtujemo tudi sklic skupščine, o ka-
terem boste pravočasno obveščeni. 
Tedaj bo tudi prostor in čas za od-
govore na vprašanja in nasvete za 
nadaljnje delovanje. 

Upravni odbor AS
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Pregled »hramov« v 
Žapužah in Kožmanih
V preteklem letu smo se člani društva DEŠK, kot komisija odpravili 
po vasi in se oglasili pri tistih »kletarjih«, ki so bili pripravljeni od-
preti svoja vrata in pokazati svoj hram – shrambo.

Večina je bila vesela obi-
ska in tudi vpisa v register 
hramov Žapuž. Prihod je 

najavil Matija s harmoniko, ki jo je 
spremljala tudi pesem obiskovalcev. 
Glede na to, da so bili lani zado-
voljni z druženjem sosedov na tak 
način, sta se devetim – že vpisanim 
pridružila še dva in sicer Drago in 
Bogomir. Ob živahnem pogovoru in 
pesmi se je izmenjalo mnogo dobrih 
misli in nasvetov kako se pripravlja 
razne domače dobrote za ozimnico 
do zdravilnih zelišč. 

Pričeli smo pri zavetniku Žapuž - 
sv. Marinu takoj, ko se je sonce skri-
lo za Planino. Člane komisije je od 
začetka spremljala še majhna sku-
pina domačinov in sponzorjev. Na 
zadnji postaji je družba štela že pre-
ko 30 veseljakov in najbolj zagreti so 
tudi zaplesali v največjem hramu pri 
Stibilovem  mlinu. 

Vsak lastnik je prejel turistično vi-
njeto z letnico obiska, ki se je nalepi-
la na vhodna vrata v hram. V vpisno 
knjigo se je zabeležil natančen čas 

obiska za kar je poskrbela Mirjam. 
Vsak udeleženec je prejel vinski ko-
zarec z vgraviranim spominskim 
napisom. Pristojbina za vpis je bila 
kaka domača malenkost za pod zob 
in kozarček dobre kapljice za popla-
kniti grlo. Iz pokušine smo razbrali, 
da je bil vinski letnik 2016 zelo do-
ber in tudi mnogo posušenih izdel-
kov se je dobro prileglo komisiji in 
pomočnikom. 

Domov smo se odpravili soraz-
merno zgodaj okrog 23. ure. Takrat 
gre moderna mladina šele od doma. 

Ker so današnji časi taki, da nihče 
nikogar ne potrebuje, ker imamo 
vsi dovolj vsega – predvsem mate-
rialnih dobrin, tako da ni potreb-
no stopiti k sosedu. Na koncu smo 
bili vsi enakega mnenja, da se lah-
ko na tak način gradijo dobri odno-
si med sosedi in vaščani. V ledeno 
mrzli noči nam je ostal topel obču-
tek, da se nam bo v prihodnjem letu 
pridružil še kakšen vaščan s svojim 
sprejemom.

Aleš Brecelj

Turistični sejem Vakantiebeurs Utrecht 

Vipavska dolina tudi letos na 
Nozozemskem
V času med 10. in 15. januarjem je v Utrechtu na Nizozemskem potekal turistični sejem Vakantiebe-
urs. Slovenija se je letos predstavljala na 100 m2. 

V okviru slovenske stojnice je 
Zavod za turizem TRG Vi-
pava promoviral turistično 

ponudbo destinacije Vipavska do-
lina. Sejma so se udeležili turistični 
ponudniki, Bojana Curk iz Kampa 

Tura, Ingrid Saksida iz posestva 
Saksida ter Jolanda de Haan, Nizo-
zemka, ki že vrsto let prihaja v Vi-
pavsko dolino in skrbi za promocijo 
in prodajo vipavskih vin. Sejem je 
dnevno obiskalo povprečno 20.000 
obiskovalcev, zanimalo so se pred-
vsem za individualne počitnice. Ni-
zozemci preživljajo svoje počitnice 
aktivno (pohodništvo, kolesarjenje) 
in uživajo v dobri kulinariki. Tudi 
tokrat so lahko gostje sejma oku-
šali vipavska vina, predvsem so jih 
navdušila strukturirana rdeča vina 
in naše lokalne sorte zelen in pine-
la. Ob vinih so gostje poizkusili tudi 
domači sir.  

Vipavska dolina postaja čedalje 
prepoznavnejša in atraktivna vin-
sko kulinarična destinacija, ki je ni-
zozemskim gostom pisana na kožo. 

TIC Vipava

Zaključek leta v skorajda 
premajhni kamenjski dvorani 
Že kar tradicionalno se v kamenjski dvorani bivše osnovne šole, nekje v zadnjem tednu leta, na pri-
reditvi »Kej smo nrdili u lejti« zbere veliko število krajanov KS Kamnje – Potoče. Tokrat je prireditev 
potekala 27. decembra in v dvorano privabila številne domačine.

Na odru so se ponovno odlično 
odrezali člani domačega dru-
štva (Andrej, Anita, Klemen, 

Jure, Martin in Žiga), ki so pripravili 
zabaven povezovalni program. Tema 
tokratne prireditve je bilo tisto, kar 
Slovenci najbolj znamo. Opravljanje 
in kritiziranje! Vse to pa se je doga-
jalo v vaški gostilni. ‘Opravljivcem’ je 
družbo večkrat prišel delat tudi Anže 
s svojo harmoniko. 

Svoje aktivnosti v letu 2016 je naj-
prej predstavila planinska sekcija Ka-
mnje, ki je zastavljeni plan skorajda v 
celoti izpolnila. Tudi v Krajevni sku-
pnosti Kamnje – Potoče so bili zares 
delavni in uspešni pri izvedbi zasta-
vljenih ciljev. Nazadnje se je v ‘gostil-
ni’ predstavilo ŠKTD Kamnje – Poto-
če, ki je svoje delovanje prikazalo po 
posameznih sekcijah. Športna sek-
cija je podelila nagrado najboljšemu 

športniku v krajevni skupnosti. Tako 
kot lani je prehodni pokal prejel kole-
sar Tim Rovtar, ki je v letu 2016 med 
drugim postal tudi državni prvak med 

vrstniki v kategoriji BMX. Prav po-
sebna nagrada – ponev za palačinke 
pa je bila podarjena gospe Majdi, ki je 
v lanskem letu za vaške prireditve spe-
kla kar 678 odličnih palačink! 

Na prireditvi se je letos s simbolič-
nimi spominki nagradilo še tri člane 
društva, ki so si z delom in prizadeva-
njem v lanskem letu, to več kot zaslu-
žili. Unikaten ‘zlati češark’ so tako pre-
jeli župnik Rafko Klemenčič, direktor 
mesnice ROSTEP, Robert Rovtar ter 
nepogrešljivi član društva Denis Šu-
šmelj. Nagrajenci so prejeli tudi lepe 
promocijske nagrade, ki jih je v ta na-
men podarila TIC Vipava. Ob zaključ-
ku prireditvi so se na platnu predva-
jali posnetki in fotografije s preteklih 
dogodkov. Večer se je zaključil ob pri-
grizku, prisotni pa so nazdravili nove-
mu letu! 

Špela Vodopivec, foto M. R. in S. V.
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otroci v vrtcu. Njihovo delo je 
bilo tudi sestaviti besedila, pisa-
nje pesmi in uglasbitev le-teh, 
koreografija, izdelava, kot tudi 
postavitev scene. Poleg Cirius-a 
so s svojo igrico obiskale še šest 
različnih šol in vrtcev. 

Predstava prikazuje dobro-
srčnost snežaka, saj je svojo 
obleko podaril svojim premra-
ženim ter lačnim prijateljem 

v stiski. Njegova dobrota bo 
ostala vsem nam v trajnem 
spominu. Hvala dijakinjam, ki 
so otrokom in mladostnikom 
iz Centra s čudovito zaigrano 
igrico in s pesmimi pričarale 
veselje na obraz v teh predpra-
zničnih dneh.

Lilijana Koren Rogelja, Cirius 
Vipava

Veseli december v Vrtovinu je čas 
druženja
December je mesec dobrih želja, daril... je čas praznikov. Se ustaviti, si vzeti čas za prijatelje, sosede…
preživeti praznike v družbi najdražjih. Ste se že kdaj iskreno vprašali, kaj ‘veseli’ december pomeni vam?

Obisk dedka Mraza 
V sredo je otroke v dvorani v Vr-

tovinu obiskal stari dobri Dedek 
Mraz. Za vse otroke je pripravil ve-
lik koš lepih daril in jih s pomo-
čjo palčkov razdelil 45 otrokom, 
od 2 – 9let. K obdaritvi so prispe-
vali Medobčinsko društvo prijate-
ljev mladine Ajdovščina, podjetja 
Fructal, Mlinotest in Bolton Adria-
tic d.o.o.in društvo Ortaona. 

Zahvala gre učiteljicam in otro-
kom podružnične šole iz Vrtovina, 
ki so pripravili dedku Mrazu in obi-
skovalcem prijetnopopoldne z igri-
co Dežela pravljic. 
Tradicionalni božični 
koncert v cerkvi v Vrtovinu

 Letos je bil božični koncert na po-
nedeljek 26. decembra. Prepevali so 
domači moški zbor Vinograd, me-
šani pevski  zbor Primorje, vokalna 

skupina Žene iz Dornberka ter pev-
ca Ajda Podgornik iz Vrtovina in 
Bojan Uhelj iz Gaberij. 
Jaslice na Školju sv. Pavla 
nad Vrtovinom 

Na pobudo kamenjskega župni-
ka Rafka Klemenčiča so tudi letos 
okrog cerkve postavljene jaslice Vr-
tovincev in prebivalcev okoliških 
vasi. V božičnem času si z vese-
ljem pričaramo Jezusovo rojstvo s 
postavitvijo jaslic in s tem približa-
mo vsebino božiča. V okolici cer-
kve lahko poiščete in si ogledate več 
kot deset različnih preprostih jaslic 
iz naravnih materialov in kamni-
tih upodobitev. Namen je bil dose-
žen, povezati ljubitelje sv. Pavla in 
ustvarjalce jaslic, ohraniti tradicijo, 
ustvariti domišljijo. Doslej so bile 
jaslice dobro obiskane.

Novo leto Gospodovo 2017  smo 
tudi  letos pričakali v cerkvici na 
Školju sv. Pavlu nad Vrtovinom in 
minute novega koledarskega leta 
sprejeli iz Božjih rok kar med sve-
to mašo. 

Odprimo srca, odprimo oči, po-
dajmo roke. 

Srečno 2017. 
Nevenka G.

DOGODKI
V novo leto z latino 
ritmi
Člani in članice Pihalnega orkestra Vrhpolje so ob izteku prejšnje-
ga leta izvedli tradicionalni božično-novoletni koncert, ki je v dvo-
rano Škofijske gimnazije v Vipavi privabil preko 600 poslušalcev. 
Orkestrašem se je na odru pridružil tudi vsem znani Slavko Ivančić.

Pihalni orkester Vrhpolje je 
za tematiko letošnjega bo-
žično-novoletnega koncerta 

izbral latino obarvan program, ki 
poslušalcev ni pustil ravnodušnih. 
Orkestraši so koncert začeli s tra-
dicionalno božično skladbo Stille 
Nacht, ki jo je aranžiral Jacob de 
Haan , pri tem pa so se orkestrašem 
na odru pridružili tudi nadobudni 
učenci domače godbeniške šole, ki 
so se tako prvič predstavili širši pu-
bliki in poželi bučen aplavz. Druga 
skladba večera je poslušalce popelja-
la na znamenite peščene plaže Co-
pacabane in marsikoga so v ritmih 
latino glasbe zasrbele pete. Skladbi 
Os Pasaros do Brasilin Piazzollov 
Libertango sta dodobra razgreli ob-
činstvo pred prihodom gosta Slavka 
Ivančića. Ob spremljavi orkestra je 
zapel uspešnici Kar je res, je res in 
Ko mene več ne bo. 

Koncert so orkestraši nadaljeva-
li z zahtevnejšo skladbo Danzon št. 

2, mehiškega skladatelja Artura-
Marqueza. Za splošno prepoznav-
nost te skladbe je poskrbel letošnji 
dirigent dunajskih filharmonikov 
– Gustavo Dudamel, ki je pred leti 
izvajal omenjeno skladbo z vene-
zuelskim simfoničnim orkestrom 
Simón Bolívar, pri tem pa požel val 
navdušenja. Nič drugače pa ni bilo 
v Vipavi, ki se je za en večer prele-
vila v pravo južnoameriško prestol-
nico. Energičen koncert so orkestra-
ši, pod taktirko Matjaža Medena, 
zaključili z venčkom znanih latino 
melodij–Latin Favourites. 

Orkester, ki ima že lepo bero odli-
čij iz slovenskih in mednarodnih 
tekmovanj, v letošnjem letu obele-
žuje 15. obletnico delovanja, zato 
bo leto še posebej praznično. Člani 
obljubljajo vrsto presenečenj, o ka-
terih pa bodo zvesti poslušalci pra-
vočasno obveščeni. 

LR

Cesta Podobrekovica – Šibje 

Nova cestna povezava na Otlici
Koncem lanskega leta je bila izvedena nova cestna povezava Podobrekovica – Šibje. Obstoječi kolo-
voz je bil razširjen z delno spremenjeno taso, tako da je sedaj mogoč ne le promet s traktorji, ampak 
tudi s kamioni in avtomobili.

Večina lastnikov gozdov z 
Otlice bo z novo cestno 
povezavo veliko pridobila, 

saj bo omogočen varnejši in krajši 
prevoz lesa in drugega materiala, 
kar pa v končni fazi predstavlja tudi 

bistveno manjši strošek prevoza. Za 
marsikaterega pomeni nov odsek 
ceste skrajšanje poti vsaj za pet krat. 

Osrednji del vasi Otlica do sedaj ni 
imel neposredne povezave z gozdni-
mi parcelami. Dosedanja kolovozna 

povezava je omogočale le varen pro-
met s praznim traktorjem v smeri 
Šibja, s polnim pa v obratni smeri 
ni bilo varno; kamionski prevoz pa 
sploh ni bil mogoč. 

Nova cesta tako predstavlja še za-
dnjo prečno povezavo med držav-
no cesto Col – Predmeja in gozdno 
cesto Oglarija (Jakuž) – Rupa (Tiha 
dolina). Po izgradnji ceste Jakuž – 
Rupa so se gradile prečne povezave 
in sicer preko Kovka, Prema, Pod-
kapelc in Tihe doline. Tako so pre-
težno privatni gozdovi postali do-
stopnejši lastnikom. 

Da je prišlo do realizacije in izved-
be del gre zahvala predvsem Zavodu 
za gozdove Slovenije in vodji KE Aj-
dovščina Mitji Turku, ki se je prav 
posebno potrudil. Pohvaliti pa velja 
tudi izvajalca del, ki je delo opravil 
strokovno in kvalitetno. 

Alfonz Krapež

Snežak korenjak v 
CIRIUS-u Vipava
Predpraznično vzdušje v Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in 
usposabljanje Vipava so nam polepšale dijakinje 4. letnika vzgoji-
teljske šole iz srednje šole Vena Pilona Ajdovščine. Predstavile so 
se nam z igrano pravljico Snežak korenjak. 

Idejo zanjo so oblikova-
le že konec tretjega le-
tnika v okviru predmeta 

‘Ustvarjalno učenje’. Scenarij 

so napisale ob začetku četrtega 
letnika. Predmet poteka v okvi-
ru projektnega dela, kjer dijaki 
pokažejo svoje znanje za delo z 



12 Latnik 183, 27. januar 2017DOBRI MOŽJE
Božički na motorjih 
obiskali zavod CIRIUS
Sreda, 21. decembra 2016, je bil za učence CIRIUS-a v Vipavi prav 
poseben dan. Oblečeni v Božičke na motorjih in trajkih smo jih na-
mreč obiskali člani Moto Klubov: Q Vejtr Wajdušna,  Feistritz, Sprin-
ger Riders, Kondor, CC Riders, Cerkno, AMD Nova Gorica, Zabavlje, 
Trikers Slovenije, Gremium, Netopir, Lepena in naši simpatizerji.

Zaradi lepega sončnega vre-
mena so vse gojence zavoda 
že prej pripeljali na dvorišče 

zavoda CIRIUS. Naš prihod pa je 
bil za njih popolno presenečenje. 
Otrokom smo ob prihodu narisali 
nasmeh na obrazu ter iz njih izvabili 
neizmerno veselje. Nekateri so plo-
skali drugi kričali ter peli.Mali in ve-
liki radovedneži so si takoj ogledali 
motorje in se tudi povzpeli nanje.
Skupno druženje smo jim popestrili 
s sladkanjem s krofi in bomboni, ki 

smo jih prejeli od dobrih donatorjev. 
Pod novoletno smreko pa smo 

otrokom pustili veliko različnih da-
ril (pelerine, didaktične igrače, šol-
ske potrebščine, pomaranče, bom-
bone,…) in seveda lepe spomine na 
praznične dni. 

Še vas bomo obiskali. Tudi vam 
hvala za prelep srčen dan. 

Elvis Marc, 
predsednik Moto Kluba Q Vejtr 

Wajdušna

Dedek Mraz obdaroval člane 
društva Sožitje
Društva Sožitje Ajdovščina - Vipava je 20. decembra pripravilo v VDC Ajdovščina novoletno obdaro-
vanje svojih članov.

Najprej so nas s svojim na-
stopom razveselili tam-
buraši iz Vipave, nato je 

sledil nastop naših članov društva, 

ki so odigrali kratko dramsko igro 
z naslovom Zvezdica želja. Po igri 
o toplih, preprostih, iskrenih željah 
in o medčloveški svetlobi, je končno 

napočil prihod dedka Mraza. Med 
obdarovanjem pa je naše člane ne-
napovedano obiskal tudi priljublje-
ni Primož Forte – bolj znan kot Av-
guštin ali Gušto iz zelo priljubljene 
serije Ena žlahtna štorija. Z večino 
od članov društva se je v nadvse 
veselem vzdušju slikal, jim razdelil 
kartice z avtogramom in se na kon-
cu v objemu toplega pozdrava tudi 
poslovil. 

Program pa se je odvijal naprej. 
Dedek Mraz je nadaljeval z obda-
rovanjem. Ob koncu programa je 
svoje mesto našla še glasba Mau-
ra Deferrija. Ob radoživem igranju 
in petju smo nekaj pojedli in popi-
li, počasi napolnili plesišče ter vese-
lo in radostno zaplesali. 

Katja Krkoč in Danijela Deferri, 
Društvo Sožitje Ajdovščina - Vipava

Božičku pomagali otroci iz Žapuž
Pred letošnjim obiskom Bo-

žička so v Žapužah pripravili 
otroci pod vodstvom Maje 

Šeme igrico v kateri se je znašel Bo-
žiček v težavah pri obisku otrok. Pri 
ozkem prehodu se je zagozdil s su-
knjo in ni mogel ne naprej ne nazaj 
skozi kamin. Na pomoč so mu pri-
skočile številne gozdne živali, ki so 
ga izvlekle iz težav. 

Po igrici so otroci ob pomoči star-
šev ustvarjali praznične ikebane iz 
zelenja, storžev in drugih okraskov. 
Na mizi so se pojavili lepi aranž-
maji, ki so pozneje krasili domove 
otrok. Vsi so nestrpno pričakovali 
kdaj bo prišel pravi Božiček. Ko se 
je stemnilo so konji pripeljali kočijo 
v kater je končno prišel z veliko vre-
čo. Zbralo se je mnogo staršev in še 
več razigranih otrok. Pozdravili so 

Božička in on jim je tokrat prinesel 
barvice za ustvarjanje in čokoladno 
jajček za posladek in igračko. Boži-
ček, ki je tokrat potreboval palico 

zaradi starosti, je po izreku voščil in 
lepih želja v prihodnjem letu vsem, 
zopet sedel na kočijo in odšel.

Aleš Brecelj

Žoga bend v lokavškem vrtcu
Zgodilo se je v tisti noči, ki se je otroci najbolj veselijo. Ko med zvezdami priroma na zemljo med vse 
pridne ljudi sv. Miklavž. Letos pravzaprav ni bilo nič drugače, le nekaj skromnih darilc mu je ostalo 
na dnu koša, ko je z jutranjim svitom prišel na konec sveta. Mimogrede jih je s svojim spremstvom 
odstavil na dvorišču ajdovskega doma starejših občanov. V priloženem pismu je stanovalce naprosil, 
naj ta skromna darilca odnesejo v lokavški vrtec, kamor zahajajo pridni otroci.

Ni nam ostalo drugega, kot 
da na sončno Miklavže-
vo jutro člani Žoga benda 

s Tanjo in Mojco vzamejo pot pod 
noge in krenejo proti Lokavcu. Na 
dvorišču nas je ob prihodu polega 

sonca počakalo in obsijalo še 21 ču-
dovitih otroških obrazov. V prepro-
sti a toplo domači igralnici smo tako 
skupaj preživeli čudovito dopoldne. 
Ob medsebojnem veselju in druže-
nju smo kmalu postali vsi bogatejši. 
Otroci so spoznali nove inštrumen-
te, nova tolkala na katere se priva-
bi zvoke na vsakršno zvrst glasbe. 
Stanovalci Doma starejših občanov 
Ajdovščina, ki so virtuozi na te in-
štrumente že tri leta pa so z veseljem 
delili vse svoje znanje z mladimi 
nadobudneži, hkrati pa  si napolni-
li  življenjske moči z vso to otroško 
energijo, ki ob takih druženjih veje 
med vsemi nami. 

S kavo, čajem ter domačimi Mi-
klavževimi piškoti smo zaključili 

Decembrski utrinki
Sicer smo že dobro zakorakali v novo leto, a vseeno bi želeli z vami 
podeliti še nekaj decembrskih utrinkov. To je bil namreč tudi v 
Medobčinskem društvu prijateljev mladine čas obdarovanja in kot 
pretekla leta, smo zopet super sodelovali z vsemi tremi dobrimi 
možmi ter zimskimi botri in botricami. 

Skupaj nam je v preteklem pra-
zničnem decembru uspelo ob-
dariti kar 344 otrok. Otroci so 

nam želje sporočali s pismi in risbi-
cami, za nekatere pa so darila izbrali 
kar Božičkovi pomočniki. Otroke in 
starše smo povabili tudi na novole-
tno prireditev s predstavo gledališča 
Bičikleta in z obiskom Dedka Mra-
za. V decembru smo z delavnicami 

poslikave obraza otroke razveselili 
tudi na Miklavževanju Hiše Mla-
dih, pridružili smo se Mercatorjevi 
novoletni karavani, v sodelovanju z 
ZPM Moste Polje pa smo 45 osnov-
nošolcev peljali še na brezplačen iz-
let z ogledom Hiše Eksperimentov v 
Ljubljani. 

Maša, MDPM Ajdovščina

prijetno druženje.   Otroci željni 
znanja so nam obljubili, da se na 
pomlad znova srečamo ter morda 
pripravimo oz. zrežiramo skupno 
skladbo s katero se bomo predstavili 
na kakšni prireditvi. 

Ali pa drugo leto skupaj z otroci 
presenetimo sv. Miklavža z glasbeno 

voščilnico. Ker pa je vse to Mi-
klavževanje vsakič ovito v lep pa-
pir presenečenja, bomo to presene-
čenje do naslednjega decembra ovili 
tudi mi. 

Mojca Klavžar, delovna terapevtka
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Ženski pevski zbor VEČERNICA in Dramsko pevska skupina ZARJA  

Utrinki s popotovanja po Belgiji

V tretje gre rado in prav to se 
je zgodilo VEČERNICI, ki 
se ji je Belgija dvakrat izmu-

znila – prvič v decembru 2015 in po-
tem še v lanskem maju. Turnejo smo 
zaradi strahu pred terorizmom dva-
krat odpovedali, čeprav smo imeli 
vse programe predhodno potrjene. 
Vsakokrat smo se z g. Miranom Ru-
stjo skrbno pripravljali, da se v tujini 
dobro izkažemo, in kakšna dodatna 
vaja nam ni bila nikoli odveč.  

Prvo decembrsko soboto nam je 
naposled le uspelo. Že ob drugi uri 
zjutraj, ko smo vstopali na avtobus 
in si izbirali ustrezen sedež, je bilo 
vzdušje živahno in  spontano. 

Veliko lepega in neprecenljivega 
smo doživeli že v nedeljo. Zjutraj 
smo peli pri maši v Monsu in popol-
dne še v Bruslju. V Monsu smo se 
družili in zabavali do popoldne-
va, potem pa nam je prijazna gos-
pa razkazala zanimivosti v tem uni-
verzitetnem mestu, uspel nam je 
tudi ogled velikanske cerkve sv. 

Waltrude. 
V Bruslju smo popoldne peli pri 

bogoslužju, kar je bil za nas poseben 
dogodek, saj smo se na drugačen 
način približali vernikom in uživali 
ob prižiganju luči na božičnem 
venčku. Gruči razigranih otrok so 
žarele oči od pričakovanja Miklavža. 
Posedli so na tleh kapele in s svoji-
mi mladimi starši prisluhnili kultur-
nemu programu, ki smo ga izvajali s 
članicami Zarje in njihovimi mlad-
imi virtuozi. Navdušenje je bilo na 
višku, ko je prag prestopil Miklavž 
s polno košaro daril. Otroci so bili 
zgovorni in sproščeni. 

Med požrtvovalnimi gostitelji v 
Monsu in Bruslju smo se odlično 
počutili, saj nam je njihova toplina 
dajala občutek sprejetosti. Družili 
smo se ob okusno pripravljeni hra-
ni in pijači, prepevali in se vesel-
ili. Da je bil ves dan tako doživet, 
tako nepozaben in prijeten, gre za-
hvala spoštovanemu duhovniku 
dr. Zvonetu Štrublju, ki deluje na 

celotnem območju Beneluxa in os-
krbuje dve skupnosti na Nizozem-
skem, v Haagu, Heerlenu in Luxem-
bourgu. Njegov svetovljanski duh je 
izreden, je ljubitelj slovenske besede, 
velik poznavalec Primoža Trubar-
ja, pri čemer je ob jubilejni petsto-
ti obletnici Trubarjevega rojstva iz-
dal knjigo o življenju in delu tega ve-
likana slovenske zgodovine. Gospod 
Zvone ima rad slovensko pesem in 
z izjemnim žarom poprime za svojo 
kitaro takoj, ko so njegove službene 
obveznosti zaključene. 

Spoštovanega gospoda Zvoneta 
Štrublja se bomo radi spominjali, 
želimo mu zdravja in veliko energije 
tudi v prihodnosti. Taki ljudje lah-
ko naredijo svet, ki bo lepši in boljši. 

Naše življenje v belgijski kraljevini 
je bilo tudi naslednji dan pravi bal-
zam. Že zjutraj smo se z našim zgov-
ornim in prijaznim vodičem gos-
podom Stanijem Revičkom odpel-
jali proti severu države in se spre-
hodili po delčku 67-kilometrske 
peščene obale Severnega morja. Po-
gled nanjo nas je izredno presenetil, 
saj je popolnoma drugačna od naše 
pestre in razgibane obale Jadranske-
ga morja. Veliko smo videli, veliko 
smo slišali o zgodovini Belgije, o 
posebnostih jezika po pokrajinah in 
o vsem, kar je gospod Revinšek pre-
poznal, da nas zanima. 

Ves popoldan in do večera smo 
si ogledovali in obiskovali zanimi-
vosti s kanali prepredenega mesta 
Burgge, ki mu pravijo tudi   »sever-
ne Benetke«. V tem lepo ohranjen-
em srednjeveškem mestu, ki je tudi 
glavno mesto pokrajine Zahod-
na Flamska Belgija in pod zaščito 

UNESCA, smo se večino časa 
zadrževali v slikovitem mestnem je-
dru, kjer smo radovedno prisluhnili 
razlagi našega spremljevalca. 

Nazaj grede smo se ustavili pri 
razsvetljenem Atomiumu, naredili 
spominske fotografije in nadaljeva-
li ogled bleščečega Bruslja. Čudovit 
pogled na praznično razsvetljene 
stavbe: kraljevo palačo, katedralo, 
mestno hišo, sodno palačo, pra-
vosodno palačo, cehovske hiše in 
nenazadnje na jaslice na prostem s 
figurami ljudi in živali v naravni ve-
likosti. Ogledali smo si simbol Brus-
lja, bronasti kipec Maneken Pis – 
to je »fantek, ki lula«. Doživeli smo 
blišč vrhunsko okrašenega mesta v 
najlepšem obdobju leta – veselem 
decembru. Imeli smo izredno srečo 
s prijaznim vodičem Stanijem 
Revinškom, ki je bil z nami od jutra 
do poznega večera. Je predstavnik 
tretjega rodu Slovencev, ki so odšli 
na delo v belgijske rudnike, govo-
ri lepo slovenščino in tudi njegova 
sinova znata slovensko.   

Naslednji dan smo se sami peš 
odpravili iz hotela v center mesta, 
kjer smo se prosto sprehajali. Pogled 
je bil drugačen kot prejšnji večer – 
brez soja luči, vendar so bile stavbe 
veličastne in vredne ogleda. Obis-
kali smo številne trgovine s pestro 
ponudbo spominkov. Tudi naba-
va čokolade za naše domače in pri-
jatelje nas je pritegnila, čeprav se 
med številnimi okusi včasih nismo 
najbolje znašli.   

Popoldan smo bili sprejeti v Ev-
ropski parlament, in to je bil višek 
naše turneje. Sprejel nas je pri-
jazen mladenič Tomaž Lisjak in nas 

povabil v slovensko informacijsko 
pisarno, kjer smo bili seznanjeni z 
vlogo in sestavo Evropskega parla-
menta in vsem, kar zajema področje 
njegovega delovanja. Nato nas je 
pozdravila in nagovorila poslanka 
Evropskega parlamenta, spoštovana 
gospa Patricija Šulin. Brez zadržkov 
je odgovarjala na naša vprašanja in 
nas popeljala   na balkon, da smo si 
lahko v živo ogledali urejen parla-
mentarni prostor.  

S ponosom smo se pevke posta-
vile pred zastave v avli parlamenta. 
K nam je pristopila gospa Patrici-
ja Šulin in v taki sestavi je zazvene-
la najprej slovenska, potem še ev-
ropska himna. Žal predvidenega ce-
lotnega programa koncerta zaradi 
časovne stiske ni bilo mogoče izves-
ti, saj je na nastop čakala že druga 
pevska skupina. 

Za priložnost, da smo lahko 
članice Ženskega pevskega zbo-
ra VEČERNICE in Dramsko pe-
vske skupine ZARJA nastopale na 
tako prestižnih mestih v povezavi z 
eminentnimi osebami v Bruslju, je 
zaslužen pevovodja VEČERNICE 
gospod Miran Rustja in prav na 
tem mestu se mu v imenu vseh 
udeležencev turneje iskreno zah-
valjujem. Zahvaljujem se tudi za 
prispevek donatorjev, ki so pre-
poznali naša prizadevanja in pris-
luhnili našim željam.  

Osrečuje me misel, da je bilo naše 
druženje vseskozi prijateljsko in 
veselo ter da nas je ob tem podnevi 
in ponoči spremljalo jasno in pros-
trano nebo brez oblačka. 

Klara Štrancar

Silvestrovanje pri koči 
na Mali gori
Že več let zapored se kamenjski planinci na zadnji dan v letu zbe-
remo pri našem zavetišču na Mali gori z namenom, da pregledamo 
opravljeno delo v iztekajočem se letu ter napravimo načrte za 
naprej.

Zadnji dan v letu 2016 je bil 
sončen in nič kaj zimski. Pri 
koči se nas je zbralo kar veli-

ko. Z dobrotami obložena miza, pr-
šut, sveže pečen kruh, topel čaj in še 
kaj je bilo podlaga za dobro razpolo-
ženje, ki pa ga je s svojo harmoniko 
še podkrepil naš Anže. 

Mala gora pa ponuja tudi dolo-
čene izzive. Imeli smo razloge, da 
smo proslavili tisoč petsto Igorje-
vih vzponov na Malo goro v desetih 

letih, kot tudi tristo enaindvajset 
Darjevih obiskov Male gore v enem 
letu . Postavljeni so mejniki. Jih bo 
kdo presegel? 

Vedno znova dokazujemo, da je 
Mala gora naša in da nam veliko po-
meni. 

Da bi se še velikokrat tu srečevali 
zdravi in zadovoljni pa so bile tudi 
naše novoletne želje. 

Planinska sekcija Kamnje

22. zimski pohod na Čaven
Po milem decembru sta Vipavsko dolino in Goro v ledeni objem uklenila burja in mraz in nam pričara-
la pravo zimo. In že se ajdovski planinci oziramo proti Čavnu. 8. februarja 2017,bo ajdovsko planinsko 
društvo organiziralo 22. zimski pohod na Čaven. Točneje h koči Antona Bavčerja (1242 m).

Koča stoji na jasi med Ve-
likim Modrasovcem na 
severu in Malo goro na 

jugu, ki spadata v južno obrobje 
Trnovskega gozda s skupnim 
imenom Čaven. Začetki koče 
segajo v leto 1908. Prvo planin-
sko zavetišče je v najemni sobi 

gozdarske koče uredila ajdovsko-
-vipavska podružnica Slovenske-
ga planinskega društva. Po drugi 
svetovni vojni so ajdovski pla-
ninci uredili med vojno uničeno 
planinsko zavetišče in ga odprli 
leta 1947. Poimenovali so ga po 
Antonu Bavčerju (1905-1944), 

ajdovskemu rojaku in znanemu 
planincu. Med vojno so ga kot 
talca ustrelili v Trstu. 

Planinsko društvo Ajdovščina 
je leta 1963 gozdarsko kočo od-
kupilo in jo opremilo kot pla-
ninsko zavetišče. V letih 1978 in 
1979 so zgradili prizidek in ob-
novili vse prostore; zavetišče so 
preimenovali v kočo, ki pa bi bila 
znova potrebna prenove. 

Sledimo torej koraku naših 
prednikov in se v njihov spomin 
in naše   veselje udeležimo po-
hoda. Prihajamo lahko iz vseh 
smeri: s Predmeje, iz Lokavca, 
Stomaža, Kamenj, Vrtovina, iz 
Gojač in celo s Trnovega;  Čaven 
nas pričakuje. Obleka in oprema 
naj bosta primerna vremenu in 
razmeram na poti. Srečno in do-
brodošli  na Čavnu. 

mg
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Spominska plaketa PZS

3. decembra je PZS v Lendavi po-
delila priznanje in plakete za leto 
2016. 

Na predlog PD Ajdovščina je ob 
dopolnjenih osmih križih, za delo v 
PD in dolgoletno vodenje planinske 

sekcije Kamnje prejel spominsko 
plaketo PZS, Anton Kreševec. 

Iskrene čestitke! 
PD Ajdovščina 

Planinska sekcija Kamnje

DRUŠTVA

Tomosi na Nizozemsko
Člani društva Tomos klapa Ajdovščina se v zadnjih dneh meseca januarja odpravljajo v Haag na Nizo-
zemsko, kjer se bodo udeležili srečanja vozil Tomos in Puch. Že pred meseci so namreč prejeli vabila 
tamkajšnjega Tomos & Puch cluba na njihovo srečanje, ki se bo odvijalo v nedeljo, 29. januarja.

Tako bodo prvo vožnjo s svo-
jimi jeklenimi konjički v le-
tošnjem letu opravili kar na 

ulicah Nizozemske, česar se že zelo 
veselijo. Čeprav je pred njimi dolga 
pot, se bodo tudi tam počutili prije-
tno in domače, saj se bodo zapeljali 
še do slovenskega veleposlaništva na 
Nizozemskem. Da bo tudi nizozem-
skim motoristom lepo v naši dolini, 
pa se bodo člani društva Tomos kla-
pa Ajdovščina potrudili v mesecu 
maju, ko naj bi se nizozemski prija-
telji udeležili dogodka »3. Po vipa-
vski dolini s Tomosi«.                   rč

Nočni pohod
Tudi letos smo se člani Vinarskega turističnega društva Slap od-
ločili, da po vseh prazničnih pregrehah priredimo nočni pohod z 
baklami. 

7. januarja smo se zvečer zbrali na 
vaškem “placu”, po prisrčnem stisku 
rok in vseh željah pa smo jo mahni-
li proti cerkvici sv. Pavla na Planino. 
Vreme nam je bilo res naklonjeno, 
saj smo ob hoji v hrib kmalu morali 
sleči kakšen kos oblačila, tudi nahrb-
tniki so bili dokaj težki, zato pa smo 
pripravili postanek, kjer smo izpra-
znili naša bremena. Ob prihodu na 

cilj so nas pogostili prijatelji iz Pla-
nine, sami pa smo z ognjemetom 
in petjem našega zborčka popestrili 
prijetno vzdušje pod milim nebom. 
Ob povratku na vaški plac smo se 
pogreli ob kuhanem vinu, vsi zado-
voljni in polni vtisov pa smo bili is-
tega mnenja, da bomo ta dogodek 
vzgajali še v prihodnje.

Robert Ferjančič

Ustvarjalne delavnice – 
novoletni izdelki

V društvu ŠKTD Kamnje – 
Potoče med drugim skrbi-
mo tudi za razvoj otroške 

ustvarjalnosti. V ta namen vsako 
leto pripravimo vrsto ustvarjalnih 
delavnic, kjer lahko otroci skupaj s 

svojimi starši izrazijo svoj trenutni 
navdih in ustvarijo svoj unikaten 
izdelek. Tudi letošnje leto v tem 
pogledu ni bilo nikakršna izjema in 
tako je bila zadnja v sklopu delavnic 
izvedena tik pred novoletnimi pra-
zniki. Otroci so ustvarjali novoletne 
voščilnice ter okraske za svoje do-
move. Pod budnimi očesi mentoric 
so tako v dvorani nastajali prekra-
sni novoletni izdelki. Otroci so bili 
z delavnicami zelo zadovoljni, kar 
nam daje spodbudo tudi za leto, ki 
je pred nami. 

ŠKTD Kamnje – Potoče, foto Denis 
Šušmelj

Že 19. namiznoteniški turnir
V večnamenski dvorani srednje šole Veno Pilon v Ajdovščini je spet zopet odmevalo: ‘pink-ponk’, 
‘pink- ponk’ in marsikatera žogica je celo počila ob močnih udarcih tokratnih udeležencih tradicional-
nega namiznoteniškega turnirja.

Turnir smo začeli z minutnim 
molkom v čast pred kratkim 
preminulega soigralca Aloj-

za Mermolje. 
Da je bodočnost v mladih, so po-

trdili mlajši udeleženci turnirja, ki 
so pokazali, zakaj so nekdaj veliko 
in redno trenirali v različnih klu-
bih. Starejši pa smo jim večkrat dali 
misliti, da leta niso ovira in da se ta 
šport lahko igra tudi v zrelih letih. 

Zmagovalec letošnjega namizno-
teniškega turnirja je postal Davor 

Pejakić pred Dejanom Premrlom 
(oba NTK Burja Ajdovščina), tretji 
je bil Tjaš Tence (Nova Gorica),ki je 
v polfinalu premagal Miho Režuna 
(Izola). 

V tolažilni skupini je bil Darjo Ma-
kovec (Žiri) boljši od Borisa Vodo-
pivca (Kamnje)! 

Drugo leto bomo proslavili že 
dvajseto obletnico teh turnirjev, s 
tem bomo postavili tudi rekord v 
organizacijskem smislu za celotno 
Primorsko. 

Vsem, ki ste nam omogočili izpe-
ljavo turnirja, se zahvaljujemo, po-
sebej še ŠKTD Kamnje - Potoče in 
NTK Burja Ajdovščina. 

Tekst in slike Boris Vodopivec
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Silvestrovanje gasilcev

Pričakati novo leto v dobri 
družbi je res lepo, če te ne 
preseneti pozivnik. Letos nas 

je pozivnik pozval 1.1. ob 00.17, na 
požar. Zagorel je Kucelj (težko do-
stopen teren, na višini 1237m). V 
nesreči smo imeli tudi veliko srečo, 
saj so trije člani Aron Mrmolja, Aleš 
Čargo, Dean Čargo in ena članica 
Nina Bavčar Čargo bili ravno v bli-
žini. Do prihoda gasilcev PGD Selo 
na Vipavskem, PDG Col in GRC Aj-
dovščina so z vejami požar pogasili, 
ostala so le manjša žarišča. Ponosni 

smo na vašo požrtvovalnost! Pono-
sni smo tudi na ostale, v domu se 
nas je zbralo dvanajst operativcev 
ne glede na čas in dan. Žal pa je bilo 
potrebno zjutraj ponovno posredo-
vati na požarišču, saj se je ponovno 
vžgalo. Intervencija se je zaključila v 
večernih urah. Vzrok požara je bila 
pirotehnika. 

PGD Selo na Vipavskem

8. Novoletni pohod 
Spoznajmo soseda
Novoletni pohod »Spoznajmo soseda«, letos že osmi zapovrstjo, ki 
ga koordinira Kulturno športno društvo Vrnivec iz Ceste, je bil napo-
vedan za nedeljo 8. januarja 2017, tokrat s startom v krajevni sku-
pnosti Gojače-Malovše in spoznavanjem krajevne skupnosti Črniče.

Napoved hudega mraza or-
ganizatorjev ni odvrnila od 
izvedbe in ob 8.30 uri nas 

je pri -7 stopinjah pred staro šolo v 
Gojačah pozdravil predsednik KŠD 
Vrnivec organizatorja Egon Stopar, 
za njim pa še predsednik KS Gojače 
Malovše Martin Šinigoj. 

Topel čaj je ogrel grla in želodč-
ke približno 160 pohodnikom, ki se 
niso izneverili tradiciji in so znova 
prišli, z željo da spoznajo nove kraje 
in njihove zanimivosti. 

Skozi vas Malovše in naprej po po-
žarni poti smo povzpeli k spome-
niku padlim, ki stoji nad zaselkom 
Slejki. V dobrem vzdušju, saj nas 
je že malce ogrelo sonce in požirki 
zdravilnih napitkov iz nahrbtnikov, 
smo najprej zaslišali glas harmoni-
ke v rokah Roka Bratina. Nato nas 
je nagovoril domačin Franc Ander-
lič in nam povedal tragično zgodbo, 
ki se je na tistem kraju odvila v fe-
bruarju 1945, kjer je bilo ubitih 19 
partizanov, povečini domačinov, in 
nanjo spominja tam postavljen spo-
menik. Sledil je spust v zaselek Slej-
ke, od koder smo se nato povzpeli 
na znameniti Tabor nad Črničami. 

Vodički Anji Sedevčič, ki nas je 
tam sprejela, smo prav vsi radi pri-
sluhnili. Popeljala nas je v čase življe-
nja in grajenja Taborov. Res je bilo 
zanimivo in poučno. Med posluša-
njem smo si želodčke spet ogreli s 
kuhančkom in čajem ter se poslad-
kali s pecivom. Sprehodili smo se 
po notranjosti obzidja, kjer se nam 
je v rahli meglici pokazala prečudo-
vita Vipavska dolina. Dobra volja 
se je stopnjevala in prečudovit po-
gled na dolino pred nami in na Ku-
celj, Čaven in Nanos, v ozadju obsi-
jan s soncem, je bil dovolj, da smo 
obstali. V meglico zavita dolina nas 
je navdajala s ponosom, da živimo v 
tako lepih krajih. Ker kar nismo ho-
teli oditi, nas je Anja povabila, da se 
po soteski potoka Konjščak spusti-
mo v Črniče. Pohod po sami soteski 
žal ni mogoč, saj je bila urejena pot 
ob zadnjih neurjih precej uničena. 
Povedali so nam, da je to ena najlep-
ših sotesk, kjer so si vode iz Čavna 
utirale pot in pri tem ustvarjale pre-
čudovite naravne stene, ki so tudi 
geološko zelo zanimive. 

Po slabi uri hoje smo prispeli na 
najvišjo točko Črnič, v najstarejši 

del vasi, to je zaselek Britih, kjer 
so še manjši ostanki ruševin prvo-
tne cerkve svetega Marka. Zanimi-
vi pogledi na stare hiše ob poti, ki 
teče mimo župnišča v zaselek Koba-
ni, so nas spomnili na življenje na-
ših prednikov. Nekatere med njimi 
so precej dobro ohranjene in kažejo 
prvotno arhitekturo. Pot smo nato 
nadaljevali v novejši del vasi, kjer so 
predvsem nove pozidave, in se po 
spodnji poti vrnili pred župnijsko 
cerkev. Spet postanek na zidu Para-
pet pred cerkvijo, po katerem tudi 
nosi ime tamkajšnje Športno kul-
turno turistično društvo Parapet. 
Razlagi vodičke Anje o samih Čr-
ničah smo z zanimanjem prisluhni-
li, saj nas je poleg kuhančka in čaja 
grelo tudi opoldansko sonce. Pova-
bila nas je v cerkev, kjer smo izvede-
li smo marsikaj zanimivega o cerkvi, 
posvečeni svetemu Vidu, ki goduje 
15. junija. Pohodniki so bili navdu-
šeni nad res lepo notranjostjo z za-
nimivimi obnovljenimi freskami in 
nad samo velikostjo cerkve. 

Oglasil se je zvon, ki je oznanjal 
poldan in morali smo naprej po 
glavni cesti proti severovzhodu, v 
zaselek Konjščak. Cilj je bil ogled 
slapa Čeber. Na lepi pešpoti smo 
lahko videli posledice hudourniških 
sil deročega potoka, ki je ob lanskem 
neurju uničil precejšen del dostopne 
poti. 

Pred odhodom proti Malovšam in 
Gojačam, se nam je za obisk zahvali-
la predsednica KS Črniče Bruna Ka-
stelic, nas obenem povabila na tra-
dicionalni Šalam pohod in seveda 
tudi na naslednji pohod »Spoznaj-
mo soseda«, ki bo čez leto dni začel 
in zaključil svojo pot v Črničah. 

Po makadamskih poteh smo se 
nato vrnili v Gojače, kjer nas je ča-
kala topla malica in žigosanje popo-
tnega dnevnika. 

Sonce je oznanjalo, da se je zaklju-
čil še en lep dan poln lepih želja, ki 
smo si jih med pohod izmenjali po-
hodniki.  

Bilo je zelo lepo in zato se vidimo 
tudi naslednje leto, na že 9. novole-
tnem pohodu »Spoznajmo soseda«.

ES

Vabljeni na Slap
Na Slapu pri Vipavi je v sodelovanju s KS Slap in Vinarsko turističnim društvom Slap – vas zlatih kapljic,  
pričel delovati nov študijski krožek Ljudske univerze Ajdovščina. Poimenovali smo ga »Vabljeni na Slap«.

Tisti dan nas nista preplašila 
niti močna burja in mraz. V 
prijetno ogretem prostoru 

stare šole na Slapu smo se zbrali ro-
jeni Slapenci in nekateri priseljeni, 
ki se želimo na prijeten način nauči-
ti novih vsebin ali storiti kaj novega 
za naš kraj in širše okolje. Kajti to je 
naloga študijskih krožkov. Kot člani 
so dobrodošli vsi, ki so dobre volje 
in iščejo nove izzive. Mentorica sem 
prisotnim predstavila, kaj so štu-
dijski krožki, kje v našem okolju že 
potekajo, kdo jih izvaja, kaj počnejo. 
Ogledali smo si kratke filme ter bro-
šure, fotografije o njihovih dosežkih 
na različnih področjih. Med njimi 
sotudi turizem v domačem kraju, 
izdelava različnih izdelkov, sušenje 
sadja, učenje o uporabi zelišč, pa še 
kaj. Nato smo se pogovorili o željah, 
pričakovanjih posameznih članov in 
ciljih našega krožka. Zavedamo se, 
da je Slap kulturno in zgodovinsko 
bogat, da se v vasi že marsikaj do-
gaja.Želimo si še sami, glede na mo-
žnosti, dodati kakšen nov dogodekv 
mozaik ponudbe tako za domačine 
kot zadrugo javnost. Zastavili smo si 
prve cilje, ki jih bomo skušali po ko-
rakih tudi uresničiti. Z anketo med 

ljudmi in razmislekom na skupnih 
srečanjih bomo preverili, kaj vse 
Slap že ponuja, kaj si vaščani želijo, 
da bi se dogajalo. Tako se bomo na-
učili, izvedeli kaj novega in skušali 
koristiti tudi skupnosti. V krožku bi 
še posebej radi širili druženje, uče-
nje, povezovanje, skupni interes za 
razvoj vasi in prepoznavnost vasi v 
okolju. 

Za izhodišče smo vzeli Zbornik ob 
150-letnici začetka šolstva na Slapu, 
ki ga jev letu 2006 izdala krajevna 
skupnost, pripravili paMajda Ma-
lik in ostali člani uredniškega odbo-
ra. V njem lahko preberemo marsi-
kaj zanimivega iz preteklosti. Slap je 
dobil ime po slapovih, ki nastajajo 
iz voda različnih bližnjih potokov. 
Zgodovinsko izročilo vasi sega v 13. 
stoletje. Občudujete lahko zanimive 
stavbe, kamnite portale, vodnjake 
in še kaj. Zanimivi so zapisi o doga-
janju v preteklosti. V Lanthierije-
vi graščini na Slapu je bila 1873 leta 
ustanovljena prva kmetijska šola 
na Slovenskem.Slap je vedno veljal 
za napredno vas zavednih Sloven-
cev, ki znajo poskrbeti za svoj jezik 
in kulturo. Aprila 1904 je bilo usta-
novljeno Katoliško izobraževalno 

društvo, ki se je kasneje preime-
novalo v Slovensko izobraževalno 
društvo in je med drugim organi-
ziralo poučna predavanja, zabavo s 
petjem, z godbo, igrami, s predsta-
vami in telovadbo. 

V današnjem času ima Slap okrog 
400 prebivalcev, ki se ukvarjajo 
predvsem z vinogradništvom, kle-
tarstvom in kmetovanjem. Prepo-
znavnost je še vedno povezana s 
kvalitetnimi vini. V zadnjem času pa 
se razvijajotudi gostinstvo, turizem 
in še kaj. Žene vam z veseljem po-
nudijo domače pecivo in marmela-
de. Možje pa so mojstri tudi za pre-
delavo mesa v tradicionalne izdelke. 
Še nedolgo nazaj je bilo zelo obiska-
no plesišče na Slapu, v današnjem 
času pa potekajo dogodki, kot sta 
Pohod med slapenskimi vinogradi 
in slapovi ali prireditev Odprti hra-
mi na Slapu. Karitas izvaja različne 
aktivnosti za vse generacije. Še kaj 
več lahko izveste iz turistično infor-
macijske table, ki jo je sredi vasi po-
stavilo Vinarsko turistično društvo 
Slap.Po viru z Ministrstva za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano so na 
tablo zapisali »Slap je vas z največ 
zelena na svetu«.  

Ugotovimo lahko, da smo se čla-
ni krožka že na prvem srečanju kar 
nekaj novega naučili in dogovori-
li. Pomembno je, da vztrajamo, ši-
rimo naše ideje in se povezujemo. 
Če smo vzbudili tudi vaše zanima-
nje za »Slap nekoč in danes«, se nam 
pridružite na naslednjem sreča-
nju krožka v sredo, 15. februarja ob 
18.00 uri v stari šoli na Slapu. Infor-
macije in prijave na info@lu-ajdo-
vscina.si, 041 437 785.  

Mentorica: Helena Furlan
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Tradicionalni novoletni koncert Tamburjašev 

Z opernimi melodijami v 
praznične dni
26. decembra je v Kulturnem domu v Vipavi potekal tradicionalni koncert Glasbenega društva Tam-
burjaši, ki je letos postregel z bogatim izborom iz zakladnice opernih in koncertnih melodij, katerih 
priredbe je prav za to priložnost napisala Vlasta Lokar Lavrenčič. 

Na odru so se jim pridružili 
štirje odlični solisti in so-
listke: mezzosopranistka 

Mirjam Horvat, sopranistka Gaja 
Sorč, baritonist Marko Kete ter te-
norist David Čadež. Ob spremljavi 
tamburic, pod taktirko dirigentke 
Mojce Lavrenčič, so odlično zape-
li odlomke iz svetovno poznanih 
oper, med drugim Mozartov duet iz 
opere Don Giovanni - La ci darem 
la mano; Puccinijevo arijo Laurette 
- O mio babbinocaro; Verdijevo ari-
jo iz Rigoletta - La donna e mobile; 
Delibesov Cvetlični duet iz opere 
Lackme in druge ter poželi bučen 
aplavz in navdušenje s strani občin-
stva. Dogodek je povezovala Nataša 
Nardin. 

Praznični koncert se je pričel z 
uvodno skladbo Sveta noč, ki sta 
jo s svojima glasovoma obogati-
la tenorist David Čadež in barito-
nist Marko Kete, ter Barcarolo, Ja-
cquesa Offenbacha, v interpretaciji 
mezzosopranistke Mirjam Horvat 
in sopranistke Gaje Sorč. Sledili so 
Valček, Dmitrija Šostakoviča; Ples 
malih labodov, Petra Iljiča Čajko-
vskega; odlomek iz baleta Romeo in 
Julija, Sergeja Prokofjeva; Labod in 
Slon, CamilleSaint-Saënsa, kjer so se 
kot solisti predstavili Anja Lavren-
čič in Urban Koritnik na čelu ter 
Janko Ferjančič in Aleksander Ličen 
na berdi; Meditacija, JulesaMasse-
neta, ki jo je kot solistka na biserni-
ci, skupaj s tamburaškim orkestrom, 
izvedla kar dirigentka sama, operni 
del koncerta pa je otvorila koračnica 

iz opere Aida, Giuseppe Verdija. 
Mirjam se je solistično predstavila 

z opernim odlomkom G. F. Händla 
- Ombramaifu iz opere Xerxes, Gaja 
in David pa sta zapela La ci darem 
la mano. Sledili so operni odlomki: 
Heiterkeitund Fr?hlichkeit, A. Lort-
zinga, katero je interpretiral Marko; 
O mio babbinocaro v Gajini izved-
bi; Cvetlični duet Mirjam in Gaje ter 

La donna e mobile, ki jo je zapel Da-
vid, pri napitnici iz opere La Travia-
ta -  Libiamo ne´ lieticalici pa se mu 
je pridružila še Gaja. Ob zaključku 
opernega dela sta sledili Straussova 
Tritsch - tratsch polka ter original-
na tamburaška skladba Dragutina 
Hruze, Kraljica plesa. 

Za zaključek koncerta sta Gaja in 
Marko odlično izvedla še Con te 
partiro – Time to saygoodbye, ki je 
občinstvo dvignil na noge, vsi solisti 
skupaj pa so zapeli skladbi Prijatelja 

za vedno – Amigos para siempre ter 
Silvesterski poljub, manjkal pa ni 
niti Radetzkymarsch. 

Glasba, ki se je dotaknila mnogih 
src poslušalcev, solze sreče v očeh, 
bučen aplavz ter številne pohvale so 
bile dokaz, da je tudi letošnji kon-
cert Tamburjašev več kot uspel. 

Dirigentka Mojca Lavrenčič, ki je 
poleg dirigiranja tudi zaigrala na bi-
sernico ter klavir, je ob koncu kon-
certa povedala: “Na Tamburjaše 
sem izredno ponosna, saj smo iz-
vedli izjemno zahteven program. 
Vesela sem, da je bil koncert s soli-
sti tako zelo uspešen in želim si, da 
bomo tudi v prihodnje skupaj so-
delovali ob podobnih priložnostih. 
Pozitivni odziv občinstva je popla-
čal ves vloženi trud.”. 

Poslušalka Milena ni skrivala svo-
jega navdušenja in je Tamburjašem 
namenila sledeče besede: “Ne naj-

dem besed kako bi vas pohvalila, 
skratka bili ste fantastični, čudovi-
ti, najboljši. Vaš nastop skupaj s so-
listi je dosegel najvišji nivo, ki ste ga 
nam, ljubiteljem koncertne glasbe, 
lahko podarili.”. 

Tamburjaše spremljajte na njihovi 
spletni straniwww.tamburjasi.si, Fa-
cebook strani /Tamburjasi ter You-
Tube kanalu /tamburjasi. 

Avtor članka: Andraž Ajdič. 
Avtor fotografij: Robert Ferjančič.

Portugalska skozi 
objektiv Urške Lokar
V začetku januarja smo se zbrali v Mercator centru v Ajdovščini 
na odprtju fotografske razstave Urške Lokar z naslovom Potep po 
Portugalski. Razstavo je pripravila s pomočjo fotografskega dru-
štva Veno Pilon Ajdovščina, v katerem je tudi včlanjena.

Urška Lokar je obetavna fo-
tografinja, s fotografijo pa 
se ukvarja 6 let. Začela je že 

v osnovni šoli in kamorkoli odpo-
tuje, je  fotoaparat njen stalni spre-
mljevalec.  Trenutno obiskuje četrti 

letnik srednje šole Šolskega centra 
Srečka Kosovela v Sežani in razmi-
šlja, da bo nadaljevala s študijem, ki 
bo povezan z umetnostjo, kjer bo 
lahko izrazila svoj talent pri iskanju 
zanimivih trenutkov in skladnost 
barv. 

Za svoje fotografske sposobnosti je 
lansko leto dobila priznanje F2, kar 
pomeni fotograf druge stopnje. Ti 
nazivi se podeljujejo za sodelovanje 
na fotografskih tekmovanjih. 

V šolskem letu 2016/17 se je v 
okviru projekta Erasmus - Spretno-
sti in kompetence za evropski trg 

dela - EUskills.com, skupina dija-
kov odpravila na Portugalsko, ki so 
nadgrajevali kompetence odprtega 
kurikuluma.  Namen tega projekta 
je omogočiti čim večjemu številu di-
jakov in profesorjev izkušnjo mobil-

nosti. S tem si prizadevajo za uresni-
čevanje pobude Evropa 2020 ‘Mladi 
in mobilnost’, katere namen je do-
seči povečanje uspešnosti izobraže-
valnih sistemov in olajšanje vstopa 
mladim na trg dela. 

Mladi so poleg opravljanja prak-
tičnega izobraževanja v različnih 
podjetjih in institucijah v Barcelosu 
spoznavali tudi Portugalsko in Ur-
ška je ta prosti čas izkoristila za fo-
tografiranje urbanih naselij, pokra-
jin, morske obale … 

Nada Blažko

Urška na odprtju razstave

Trenutek

TOPLOTNA ČRPALKA

EVROPSKEGA PROIZVAJALCA!

INOVATIVNA�IN
EKOLOŠKA
TEHNOLOGIJA

ZRAK/VODA

(08) 205 65 37
726 21 96
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»Življenje je bolj izmišljeno kot 
literatura sama.«
Neli Kodrič Filipić se še vedno z veseljem spominja svojih gimnazijskih let na ajdovski gimnaziji, ko je 
v preduri imela slovenski jezik pri profesorici Ivani Slamič in Ivana Slamič ima še vedno pred očmi de-
kle v takem rdečerozastem pulovarju, ki se je pred uro slovenščine navsezgodaj stiskalo k radiatorju 
pred učilnico slovenščine. Kdo ve, mogoče pa so prav ta srečanja pripeljala Neli Kodrič Filipić na pot 
pisateljice. V literarnem večeru v Lavričevi knjižnici sta se ponovno  srečali, tokrat na isti strani mize, 
in skozi pogovor šli skozi literarno ustvarjanje naše rojakinje. 

Neli Kodrič Filipić pravi, da 
piše, odkar pomni. Le obja-
vljala ni. Prelomnica je bilo 

leto 1995, ko je Založba Mladinska 
knjiga ob petdeseti obletnici usta-
novitve razpisala anonimen natečaj 
za mladinski roman. In ker je bil 
anonimen, je poslala tekst. In njena 
zgodba Lov na zvezde je bila izbrana 
in natisnjena. In prejela Levstikovo 
nagrado. Nato so sledile še druge 
mladinske knjige, kasneje tudi sli-
kanice in stripi, tik pred izidom pa 
je njena nova knjiga Povej mi po 
resnici. 

V prvih njenih knjigah so vtkane 
njene Brje, so zgodbe njenega oče-
ta, za junake so ji na začetku bili kar 
njeni nečaki, pa spomini na vragoli-
je, ki jih je tudi sama uganjala s svo-
jimi vrstniki. Vtkana je gimnazija 
v Ajdovščini, dogodivščine iz tistih 
let. Spominja se, da je vedno rada 
brala, pa kar knjige za odrasle in 
vsak mesec je šla na Potujočo knji-
žnico na Brjah in privlekla domov 
»cele borše knjig za odrasle«. 

Njene knjige, slikanice, stripi, go-
vorijo o odnosu, zaupanju, nespre-
jamnju tujcev, drugačnosti. »Knjiga, 

ki gre v svet, je od bralca, ni več od 
pisca!« Zato pisatelj ne more razla-
gati, kaj je hotel napisati, ljudje mo-
rajo sami to najti. »Kot pisec ne veš, 
kaj se in kaj se bo dogajalo s tvojimi 
besedili, ko gredo v svet. Zato je fe-
edback še kako pomemben.« O nje-
nem literarnem ustvarjanju sta na-
stali kar dve diplomski nalogi in 
sicer analiza njenih slikanic, dru-
go pa o tematiki nasilja v njenih iz-
branih delih. Že res, da so njene sli-
kanice v knjižnici postavljene med 

slikanice, vendar je njihova temati-
ka zelo resna in odrasla, saj obrav-
nava begunce, migrante, drugač-
nost, tudi nasilje v družini. Prav 
tako njeni najstniški romani, kjer 
se prejšnjim temam pridruži tudi 
medvrstniško nasilje in subkultur-
na scena. Kljub žgočim temam pa 
so njene knjige zelo toplo napisane, 
vmes naletimo tudi na kančke hu-
morja, in vedno se končajo s spreje-
mljivimi rešitvami za vse. 

Zdenka Žigon

Zgodbe iz življenja 
aleksandrink
V ponedeljek, 9. januarja 2017, smo v Krajevni knjižnici v Vipavi 
predstavili knjigo Darinke Kozinc Les Goriciennes. 

Svet aleksandrink, ki so jih v 
daljnem Egiptu imenovali les 
Goriciennes, saj so prihajale 

z Goriškega, šele v zadnjem času 
razpira svoje tančice skrivnosti in 
se počasi levi iz tistega slabšalnega 
prizvoka, ki ga je imel (ga ima?) v 
našem prostoru. Sprašujemo se za-
kaj, saj so bile les Goriciennes zelo 
cenjene, iskane in spoštovane pri 
premožnejših družinah v krajih ob 
Nilu. Bile so čiste, urejene, delovne 
in odgovorne. Odhajale so, ker so 
jih tja zvabile sorodnice ali znanke. 
Dekleta so videle njihove zlate za-
pestnice, verižice, bisere, klobučke 
in svilena oblačila, možje (in tašče) 
so videli, da bo »ta mlada« domov 
pošiljala »sterline«, da bodo kupili 
brajdo, njivo. Odhajale so v strahu 
pred neznanim, pa tudi vznemirjene 
in radovedne.  

A domov so se vračale drugačne: 
samozavestnejše, svetovljanske, saj 
so obvladale več jezikov, z novimi 
navadami, videle so, da se svet ne 
konča na koncu domačega obzorja. 

In tega so se domači, ki so ostali še 
vedno v istem trdnem kalupu, kot so 
bili ob njihovem odhodu, zbali. 

Kolikor je bilo teh aleksandrink, 
toliko različnih življenjskih zgodb 
je. Pravzaprav žalostnih, saj so mo-
rale na tuje, v neznano, če so hote-
le boljši kos kruha. In domotožje v 
daljnem svetu so jim lajšale Šolske 
sestre, pri katerih so bile vedno do-
brodošle, v oporo pa jim je bilo, da 
so imele ena drugo. 

Profesorica Majda Cibic, ki je knji-
gi napisala tudi spremno besedo, je 
na predstavitvi poudarila, da avto-
rica tankočutno vstopa v svet ale-
ksandrink, saj je tudi nekaj njenih 
sorodnic prihajalo iz tega okolja. 

Usodo v knjigi predstavljenih de-
klet in mladih žena prepleta z želja-
mi in iskanjem današnjega mlade-
ga človeka, ki prav tako išče izhod 
iz utesnjujočega in včasih kar brez-
izhodnega življenjskega prostora. 
Predstavitev so obogatile članice in 
član Društva za ohranjanje kulturne 
dediščine aleksandrink in Društva 
žena Prvačina. V Prvačini je v Hiši 
na placu odprta stalna razstava Ži-
vljenjske zgodbe aleksandrink. Va-
bljeni, da si jo ogledate. Raziskova-
nje se nadaljuje. V letu 2016 so člani 
društva in kustos Goriškega muzeja 
v Avstrijskem državnem arhivu  na 
Dunaju odkrili obsežne registre iz-
danih potnih listov in viz med leto-
ma 1846 in 1920, ki razkrivajo do-
slej neznane podatke o množičnosti 
in dinamiki izseljevanja. V zadnjem 
času se začenjajo tudi raziskave o 
migracijah deklet in mladih žena iz 
Furlanije, ki so prav tako iskale bolj-
še   življenje čez sredozemsko mor-
je v Aleksandriji, Kairu, Port Saidu. 

Knjiga je izšla   v okviru letošnje-

ga knjižnega daru Goriške Mohor-
jeve družbe. Predstavnica založbe   
gospa Marija Češčut je predstavila 
še dve knjižni novosti in sicer Ko-
ledar 2017, ki je nekakšen zbornik 
prispevkov o življenju in bogatem 
delovanju Slovencev, Primorcev na 
obeh straneh meje. Prinaša pa tudi 
celo vrsto zgodovinskih, socioloških 
in spominskih člankov. Tretja knji-
ga pa je iz zbirke Naše korenine in 
zajema Dnevnike, pisma in spomi-
ne iz dveh svetovnih vojn Domini-
ka Kacina, ki jih je za knjižno obliko 
pripravila njegova hčerka, zgodovi-
narka dr. Milica Kacin Wohinz. 

 Zdenka Žigon

HOTEL GOLD CLUB
GOSTI:

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

Termini od 20. do 23. februarja 2017

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.

®Bioterapijo po metodi Zdenka Domančića

PIGAL HOTEL & CASINO GOLD CLUB
tel.: 059 211 656, info@dezis.si, www.dezis.si

evidentiranje stavbe
etažni načrt
urejanje parcelnih mej
parcelacija zemljišča
zakoličba stavbe
geodetski načrt

DEZIS d.o.o. Goriška cesta 12, Ajdovščina
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Lokarjeva galerija 

Slovenija, odprta za umetnost – Pogled od zgoraj
V petek, 13. januarja, kljub izrednim razmeram na cestah zaradi snega in burje, je bila v Lokarjevi galeriji otvoritev razstave 24. Mednarodnega likovnega simpozija »Slo-
venija, odprta za umetnost - Pogled od zgoraj«.

Slike so slikarji ustvarjali na 
Sinjem vrhu nad Ajdovščino 
od 27. junija do 2. julija 2016. 

Umetniški vodja simpozija je bila 
Anamarija Stibilj Šajn, ki bi morala 
razstavo tudi predstaviti, vendar ji 
zaradi vremenskih razmer, tako kot 
še nekaterim drugim udeležencem 
simpozija iz ljubljanske smeri, ni 
uspelo priti. 

V vseh teh letih se je v okviru pro-
jekta Slovenija, odprta za umetnost 

zvrstilo skoraj 600 umetnikov iz 
vseh celin. Letos je na simpoziju so-
delovalo 23 umetnikov, od tega 14 
iz Slovenije, častna gosta pa sta bila 
Zdravko Milić iz Hrvaške in Sergej 
Kapus iz Slovenije. Poleg Kapusa 
Slovenijo zastopajo še: Brut Carini-
ollus, Črtomir Frelih, Damjana Ple-
šnar, David Ličen, Kaja Urh, Klavdij 
Tutta, Klemen Brun, Maruša Šuštar, 
Meta Šolar, Mira Ličen Krmpotič, 
Peter Marolt, Polona Kunaver Ličen 

in Tanja Verlak. Preostali sodelujoči 
na simpoziju so bili še: Walter Kö-
stenbaure (Avstrija), Zdravko Milić 
in Toni Franović (Hrvaška), Dani-
aSpizzamiglio in GianniBorta (Ita-
lija), NoriakiSangawa (Japonska/
Slovenija), SimäoBessa (Portugal-
ska/Slovenija), Dragana Knežević in 
Gala Čakin (Srbija). 

Razstava del 24. mednarodne-
ga likovnega simpozija je raznolika 
in pestra. Na Sinjem vrhu umetnik 
naredi civilizacijski odklop in obja-
me ga vse, kar je prvinsko. Čudo-
vita narava, umetniki, drug druge-
mu naklonjeni, pa čeprav prihajajo 
iz različnih okolij, govorijo različ-
ne jezike, ustvarjajo v različnih po-
etikah, imajo različne navade in raz-
lična kulturna ozadja- tam zgoraj se 
vse poveže v harmonično sobivanje, 
tam zgoraj so pogoji za ustvarjanje. 
Pogled se odpira, daleč naokrog, v 
daljavo, v neskončnost. In odpira se 
tudi tisti, ki je povsem introvertiran, 
ki predstavlja zazrtje posameznika v 
osebne globine. 

»In kako potem vse, kar je nastalo, 
postaviti na skupne temelje, poiska-
ti skupni imenovalec, dati v okvir? 

Težko in navsezadnje tudi nesmi-
selno, zato tudi ne predpisujemo te-
matike, ne postavljamo izraznih ali 
tehničnih omejitev. Okvirji so le 
navidezni, znotraj njih je posame-
znik, s svojo vlogo, s svojim likov-
nim poslanstvom, s svojo govorico. 
On in samo on. In vsaka stvaritev je 
del njega. A vsa nastala dela v tem 
času, ki sega po novih medijih, ki 
skuša preseči konvencionalno, ven-
darle pripadajo tistemu, kar pred-
stavlja klasično slikarsko vrednoto, 
kar predstavlja slikarsko platno in 
barve, kar pripada štafelajnemu sli-
karstvu, pa četudi je platno polože-
no kar na tla in se slikar sklanja nad 
njega kot na svojega zaupnika – z 
vsem spoštovanjem in predanostjo, 
v trdni medsebojni povezavi. To-
rej, tisto slikarstvo, ki naj bi bilo za 
odpis, ki naj bi ga vrgli na smetišče 
zgodovine, je še vedno aktualno. Je 
zanimivo in mamljivo ter tako zelo 
vznemirljivo. Je še vedno tu in živi 
nešteto neomajnih življenj, ki se pre-
obražajo in vendar se vedno znova 
vračajo k slikarskemu bistvu.« Tako 
Anamarija Stibilj Šajn, ko vsako leto 
znova organizacijska ekipa izbira in 

povabi »tja gor« ustvarjalce, ki bodo 
s svojimi deli dodali košček mozaika 
na že tako bogat umetniški fundus; 
in v svojem razmišljanju se dotakne 
tudi tistega, brez katerega »Pogleda 
od zgoraj« ne bi bilo: 

 »Žal pa smo letos izgubili Hiero-
nima Vidmarja, vsakoletnega gosti-
telja simpozija, ki je skrbel za naravo 
in kulturno dediščino. Njegovo delo 
bo nadaljevala njegova družina Vid-
mar. Hieronim je bil vedno z nami, 
vedno nam na uslugo in še vedno 
bodo umetniki radi prihajali sem na 
goro zaradi tebe, tvojih neomajnih 
vizij, odločnih in plemenitih dejanj, 
ki si jih uresničeval skupaj s svojo 
družino in somišljeniki…Bili smo 
vsi. Nihče ni manjkal. Hieronim je 
bil z nami, vedno na uslugo. In od-
mislili smo vse tisto, kar je glodalo 
v nas. Upali smo, verjeli. Takrat in 
še celo poletje…Sedaj je Pogled od 
zgoraj postal tudi Njegov pogled.« 

Razstavljena dela bodo obiskoval-
cem na ogled do 8. februarja. 

Vladimir Bačič

foto - Alenka Tratnik

Film: Zgodba o Zdravljici 
Naš kraj Podnanos je dobro poznan po snemanju filmov. Trenutno najbolj znan film sneman v našemu kraju je film Tistega lepega dne, ki je bil posnet leta 1962.

Lansko leto, ko je Zdravljica 
praznovala 25. let, od kar je 
bila razglašena za slovensko 

himno, pa smo pričeli s snemanjem 
filma o nastanku tega državnega 
simbola. Kraj Podnanos, znan tudi 
kot Št. Vid, velja kot rojstni kraj slo-
venske himne.

Dramska skupina »Ga pihnemo« 
skupaj z vaščani in s pomočjo zu-
nanjih amaterskih igralcev in tu-
jih društev iz Vipavske doline so od 
septembra dalje snemali film o na-
stanku slovenske himne. Glavne 
vloge v filmu so odigrali Vasilij Starc 
– Matija Vertovec, Bruno Andlo-
vec – France Prešeren, Dejan Slo-
kar -Premrl v času študija na Duna-
ju, Ljubo Frelih – Premrl v zrelejših 

letih v Ljubljani… 
Zgodba o slovenski himni sega v 

leto 1843, ko je takratni šembijski 
dušni pastir Matija Vertovec  služ-
boval v takratnem Št. Vidu in že v 
prvem letu izhajanja Kmetijskih in 
rokodelskih novic objavil naslednji 
sestavek: »Tvojo čast, vinska terta! 
Še dalej poviškovati, bom perviga 
pevca med nami, pevca ljubezni na-
prosil, da kar meni ni mogoče, tvojo 
hvalo, k večnimu spominu, v lepo, 
vezane verstice zloži.«, na katero 
se je odzval pesnik ljubezni France 
Prešeren in napisal napitnico, ki je 
dobila svobodomiselni značaj. 

Vertovec je bil zelo izobražen člo-
vek in je poleg dušnopastirskega 
dela ljudem delil znanje iz področja 

vinogradništva in vinarstva, kemije, 
fizike, astronomije, zgodovine. Po-
leg tega je bil tudi plodovit pisec na 
vseh omenjenih področjih in odli-
čen pridigar. Na Nanosu pri cerkvi 
svetega Hieronima je prvi med pri-
digo omenjal gore. Ker si je svoje 
pridige zapisoval, velja njegova pri-
diga za prvi planinski spis. S tem na-
menom smo pričeli prav na Nanosu 
s snemanjem 10. septembra. Kasne-
je so snemanja potekalo na Kodre-
tovi domačiji, v cerkvi svetega Vida, 
na Gnjidičevi domačiji, v Fabianovi 
muzejski trgovini v Lokvi, na dvori-
šču in v Lanthierijevem dvorcu, na 
Kabetovi domačiji, v vinogradu na 
pobočju Rebra, v Lavričevi knjižni-
ci v Podnanosu in po samem Pod-
nanosu in njeni okolici.

Snemanja so potekala pod taktirko 
mladega režiserja in scenarista Nej-
ca Furlana. Predenj je prevzel vlo-
go režiserja je dejal, da je snema-
ti film o državnih simbolih vedno 
velika preizkušnja in zahteva veli-
ko predanost, hkrati pa ga vedno 
znova razžalosti in občuti nelago-
dnje ali nervozo v vedno bolj radi-
kalnem dojemanju domoljublja. Za 
snemanje  filma smo se dogovorili s 
studijsko ekipo DD Studio Projekci-
ja – Dominik Vrčon. Dokumentar-
no- igrani film z naslovom »Zgod-
ba o Zdravljici«, naj bi izšel letos leto 
poleti. Nosilec projekta je Turistič-
no društvo Podnanos in Občina Vi-
pava.

Skladatelj slovenske himne je –sin 
Št. Vida, Stanko Premrl. Kot vemo, 
je Prešernovo pesem uglasbilo pre-
ko dvajset skladateljev in prav Pre-
mrlova melodija je bila izbrana 
za slovensko himno.  Leta 1905 je 

Premrlu, v času počitnic v doma-
čemu kraju na poti na Lozice, pri-
šla na uho melodija za slovensko 
himno,saj je hodil redno k stricu v 
trgovino, zato je prve note zapisal 
kar na »škrtoc«, papirnato vrečko, 
ki jo je dobil pri sestrah v trgovini. 

Dokončal jo je pri rosnih 25 letih, 
v času študija na konservatoriju na 
Dunaju in prav ta melodija je bila iz-
brana za slovensko himno.

V ponos nam je, da smo pri 103 
letih gostili slovenskega pisatelja 

Borisa Pahorja, ki je delil z nami 
svoj pogled na pomen slovenske hi-
mne v namen snemanja filma.

Kot je zapisano v 6. členu Ustave 
Republike Slovenije smo Slovenci 
za slovensko himno izbrali 7. kitico 
Prešernovega besedila s Premrlovo 

melodijo, zato himna ni le Prešer-
nova, ampak himna je glasbeni znak 
države, zato je himna predvsem Pre-
mrlova. 

Cecilija Vitežnik

Foto: Cecilija Vitežnik

Foto: Dominik Vrčon
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Božični odmev
Zanimivo, v Ajdovski občini 

se je Božič uradno izgubil!? 
Tako je videti iz voščila, ki ga 

je g. župan v zadnjem Latniku poslal 
občanom. 

Iz tega voščila bi lahko sklepali, da 
se je tudi podžupan iz SDS in nekaj 
občinskih svetnikov vpisali v »parti-
jo », ker Občina Božiča več ne po-
zna. No, iz voščil, ki so jih stranke 
poslale na notranjih straneh časo-
pisa je videti, da pri njih še poznajo 
Božič, tudi v SDS.

Prejšnja trditev pa ne velja za SD, 
kar je čisto normalno, saj so Božič 
njihovi dedje ukinili že leta ´45 pa 
ga vrli mladci še niso našli in so tako 
voščili samo polovici občanov.

Pozor! Mar vodstva društev ZB za 
vrednote NOB na vseh ravneh  ne 
čivkajo neumorno, da je bila večina 
partizanov vernih in so le ti imeli, 
tudi med vojno, za Božič in ob dru-
gih verskih praznikih obrede!? Sram 
jih bodi, ker niso tistim še živečim 
vernim borcem, ki so jim priborili 
oblast in njihovim sorodnikom vo-
ščili za Božič. To je še en dokaz, da 
so vodstvo omenjene organizacije 
uzurpirali komunisti in njihovi po-
tomci » demokrati.«  

Ti »demokrati » niso voščili niti 
tistim dvajsetim, ki počivajo ne-
kje med Fužinami in Grivčami pa 

tistim, ki ležijo na Rusnah. Nekate-
ri starejši Ajdovci pravijo, da jih ne-
kaj leži tudi pod odpadki na občin-
ski deponiji pri Dolgi poljani in še 
kje. Občina informacij o vseh teh 
nima, ker so zapisnike občinske ko-
misije za poboje baje poslali v Gori-
ški muzej v Kromberk.

 Tudi sam se moram posuti s pe-
pelom v lastnem imenu, ker ni-
sem v zadnjem Odmevu voščil ob-
čanom za Božič in Novo leto, niti v 
imenu SLS, upal sem, da bo to storil 
OO SLS, kateri pripadam pa so mi 
sporočili, da ni bilo dovolj denar-
ja, ker so se občani na zadnjih vo-
litvah odločili,  da ta stranka, ki je 
resnici na ljubo storila marsikaj do-
brega za prebivalce Vipavske doli-
ne ( primeren zakon o vinu, zakon 
o regionalnem razvoju, zakon o AC 
tolarju, ipd. ), ni primerna za sode-
lovanje v lokalni politiki niti ne na 
državni ravni, saj so za vstop v par-
lament umanjkali glasovi z Vipa-
vskega. Ker pa Božični čas traja do 
Svečnice (2.februar ) izkoriščam to 
priložnost, da vsem bralcem Latnika 
in vsem prebivalcem zgornje Vipa-
vske iskreno voščim Blagoslovljene 
Božične praznike in veliko sreče ter 
zdravja v Novem letu 2017.

P.S.: Še nekaj sem pozabil, EMŠO 
pač. Čestitam g. Lemutu za uspešno 

poslovno politiko. Napisal je, da... 
so potem nekaj pojedli... Vse lepo 
in prav, a ptička mi je prinesla spo-
ročilce, da delavci (ke) v Fami bolj 
slabo jedo. Imajo obilje nadur, so-
botnih in nedeljskih ur, plača pa ni 
tako obilna, le nekaj nad minimal-
no. Upam, da so to le govorice, ki iz-
virajo iz foušije.

Spomnil pa me je tudi na probleme 
z Agroindom. 

G. župan in njegova stranka, 
ki ima v rokah kmetijsko politi-
ko, mora storiti vse, da se Agroind 
ohrani, ker z zaprtjem kleti, posle-
dično usahne velik del vinogradni-
štva v Vipavski dolini in namesto trt 
začne rasti akacija in hrast. Mladi 
bodo v večjem številu odšli iz vasi. 
Res je, da je v veljavi tisti salamen-
ski ZUJF, a vlada je kljub temu do-
kapitalizirala AA in jo nato prodala 
za manjšo ceno, kot je bila dokapita-
lizacija. Denar je šel tudi za nekatere 
druge zgubarje.

Agroind je velika tovarna za katero 
dela več sto vinogradnikov iz Vipa-
vske doline. Dobro bi bilo, da g. Ži-
dan pomaga tudi s finančnim vlož-
kom oblikovati domači konzorcij, ki 
bi prevzel Agroind in ohranil vipa-
vsko vinarstvo. Čas hiti in trte se že 
režejo in to pri tleh.

Miroslav Geržina

MNENJA
Zgodba: Urgenca na 
Gmajni
Moja mama Vida je letos 

dopolnila 90 let. Že kot 
otrok je morala prispevati 

svoj del za preživetje družine. »Delo 
na kmetiji se nikoli ne konča. Nara-
va ne vpraša kako in kaj, ali zmoreš 
ali ne, ali si mlad ali star ali zdrav ali 
bolan ali lačen ali sit. Narava terja 
svoje,« mi kima s sivo glavo in me 
gleda z bistrimi očmi. Takole mi 
pripoveduje: 

»Že osem let stara sem vsak dan, 
ko sem prišla iz šole, gnala živino na 
pašo. Pasli smo pod Turo na Gradi-
šču pri Vipavi, zadaj za Robom, na 
Talu in pri Kampanonih. To so bila 
italijanska in kasneje skladišča JNA 
za tanke in strelivo, danes pa imajo 
tam obrtniki svoje delavnice. Imeli 
smo kar precej grunta: njive, trav-
nike, meje, pašnike, vinograde in 
gmajne. Zemlja je bila dragocena. 
Živina ni smela niti korak čez tir-
man, mi je zabičal oče. Bili smo tre-
tja največja kmetija na Gradišču, saj 
smo imeli 10 glav živine, zato je bilo 
treba spraviti veliko sena za krmo. 
Ko sem gnala živino na pašo je šla 
z mano ranca mati, to je bila mati 
od mojega očeta, se pravi moja sta-
ra mati. Meni se je zdela zelo stara. 
Ko smo prignale živino na Tal, se je 
stara mati usedla na kakšno skalo ali 
štor. Iz žepa firtoha je vzela kamenč-
ke in začela moliti rožni venec. Ka-
menčke je prekladala iz ene roke v 
drugo in kar naprej molila. Jaz pa 
sem skakala po travi, lovila kobili-
ce in gledala za živino. En dan se je 
zgodilo, da je stara mati kar utihnila 
in negibno obsedela. Tresla in klica-
la sem jo. Nič se ni zganila, bila je kot 
mrtva. Tako sem se ustrašila, da sem 
se spustila v dir proti domu. Ko sem 
pritekla domov sem kričala na glas: 
»Oče, mati! Stara mati se ne prema-
kne, sedi kot mrtva!« Oče me je po-
gledal. Nič ni rekel. Nobene ner-
voze, nobenih besed. Vzel je vola, 
Sivca in Morota, zapregel voz in dal 
na voz lojtrca. Vzel je še štrik in po-
tem bijo počasi proti Talu. Jaz sem 
tekla kot nora nazaj, da mi krave ne 

bi ušle na sosedovo. Ko je oče prišel 
z vozom, je najprej poslušal, če sta-
ra mati še diha. Ugotovil je, da diha 
in je še živa. Prijel jo je okrog pasu in 
jo previdno položil na lojtrca. Zve-
zal jo je s štrikom, da mu med po-
tjo ne bi padla z voza. Prav počasi jo 
je pripeljal pred domačo hišo. Zma-
terjo sta jo nesla v hišo. Oče je šel po 
dohtarja v Vipavo. Dohtar jo je pre-
gledal, ji dal šponto in zdravila. Re-
kel je, da je srce. Čez par tednov je 
prišla malo k sebi. Živela je še dobro 
leto. Umrla je leta 1936, ko sem jaz 
imela 10 let. Še sedaj jo imam pred 
očmi, ko je ležala v trugi na parah. 
Sorodniki in vaščani so jo hodili 
kropit. Celo noč so molili in bili ču-
ječi pri mrtvi stari materi. Mi otroci 
smo morali spati. 

Živeli smo z naravo. Del narave je-
življenje, delo, veselje, žalost, boleči-
na in smrt,« se mi nasmehne moja 
mama.

Res je tako, si pravim. Sedaj živi-
mo v času, ko imamo vsega in je za 
vse poskrbljeno. Za otoke, mamice, 
dijake, študente, bolne in za ostare-
le. A vseeno vse kritiziramo in ni-
smo z ničemer zadovoljni. Nič nam 
ni po volji, smo brez veselja, brezži-
vljenjske energije. Mogoče je pa pra-
vičas, da se zamislimo, saj naša sreča 
ni odvisna od popolne brezhibnosti, 
ne od premoženja, ne od mladosti 
ali starosti. Srečo nosimo v sebi, je 
v naših srcih,v naših dobrih odno-
sih, v družini, med sosedi in prijate-
lji, med znanci in tudi v našem slo-
venskem narodu. Sreča je v majhnih 
stvareh in dobrih ljudeh. Zanjo si 
moramo prizadevati, vsak dan zno-
va.

Prižigamo svečke na adventnem 
vencu – naj bo ta resnična pripo-
ved moje mame tudi svečka zame 
in zate ter za vse nas, da je življenje 
lepo, polno veselja, upanja,dobrote 
in svetlobe. Naj nas božična noč 
ogreje, da nam bo v Novem letu pri-
jetno toplo.

Urška Žgur, Lože, december 2016

Dragi občan,

kateri si poskrbel za več deset ga-
silskih intervencij po širši primorski 
regiji. Hvala ti za brezplačno kardio 
vajo in telovadbo v mrzlih nočnih 
urah (začelo se je že pred 24. uro) 
vsem gasilcem od Bovca do Pirana. 
Hvala ti za ‘dobro’ premišljeno ak-
cijo nabave in uporabe pirotehnič-
nih izdelkov na silvestrski večer, ki 

se je v dobri meri podkrepljen z al-
koholom razvil v več 10 požarov po 
širši Primorski. Verjamem, da vsi 
premagujemo težke čase in potre-
bujemo zabavo in razvedrilo, ampak 
uporaba pirotehnike v naravi meji 
na popolno norost. Griči in hribi 
na Primorskem so zaradi pretežno 
kraške klime že tako podhranjeni 

z zelenjem, v zadnjem mesecu tudi 
v večini primerov brez dežja. Nek 
zdrav razum nam govori, da se tega 
ne dela, oziroma, če že, to naredimo 
po posvetu z gasilci in ob organizi-
rani požarni straži, ki pa seveda ni 
brezplačna. Tudi gasilci smo le lju-
dje, ki svoj prosti čas ali poklicno iz-
vajamo posredovanja v nudenju po-
moči potrebnim in tudi mi imamo 
družine, s katerimi radi preživimo 
praznike in noči. Ampak zaradi ta-
kih nepremišljenih dejanj nam to ni 
vedno omogočeno. Zato v je našem 
konkretnem primeru zaradi petih 
minut slave, več kot dvajset gasilcev 
cel dan 1. januarja gasilo vrh Kuclja, 
nekateri že ponoči. Zgolj po sreči se 
ta čas ni zgodila kakšna večja nesre-
ča ali kaj drugega, da naša pomoč ni 
bila potrebna v kakem drugem pri-
meru, kjer bi bilo ogroženo življe-
nje. Rad bi še dodal, da je tak nespa-
meten poseg v naravo res potreben 
pogovora ali razmišljanja pred de-
lom, kajti verjamem, da za enkrat še 
ne velja, da kar ni prepovedano, je 
dovoljeno. V bodoče predlagam ne-
spametnemu občanu, da razno piro-
tehniko uporabi kar v domači hiši, 
tako bo požar omejen na en prostor, 
pa še na toplem bo, ko bo gledal vr-
hunec svojega bistroumnega deja-
nja. 

Na koncu vabim tudi pristojne ob-
činske in državne službe v razmi-
slek o sankcijah za taka nepremišlje-
na dejanja, saj v naravi gori tudi, ko 
ni visoke požarne ogroženosti in na-
staja materialna škoda na gasilskem 
orodju ter vozilih ter se za gasilsko 
delo porabi stotine prostovoljnih ur, 
katere pa nekdo plača. 

Sergej Škrlj, GČ 1. st. PGD Selo, GZ 
Ajdovščina, Vodja intervencije 1. 1. 

2017 v požaru na Čavnu

Zahvala
Lansko poletje je bilo zame in 

za mojo družino še posebej 
vroče. Poleg običajnih  vročih 

poletnih dni, nas je doletela huda 
nadloga – v zidu sosedove hiše, v 
kateri ne živi nihče,  so se pojavljali 
celi roji divjih čebel in os. 

Sam sem se na vse načine spopri-
jemal z nepovabljenimi prijateljica-
mi.  Ker imam povrh vsega še alergi-
jo na čebelje pike, je bilo vse skupaj 
še toliko hujše. Po pomoč sem se 
obrnil na soseda 
in znanega čebe-
larja Stanka Ču-
ferja iz Dobra-
velj. Stanko mi 
je takoj priskočil 
na pomoč. S sili-
konom je zamašil 
luknje, iz katerih 
so se vedno zno-
va pojavljale div-
je čebele in ose. 

To je trajalo skoraj en mesec. 
Sam nisem vedel, kako naj se od-

dolžim, saj je Stanko vse to delo 
opravljal prostovoljno.  Stanku sem 
za ves njegov trud zelo hvaležen. 

Ugotavljam, da je na tem svetu ve-
dno manj tako dobrih ljudi, ki so 
pripravljeni priskočiti na pomoč in 
za svoje delo nič računati.

Zato Stanko, hvala še enkrat!

Branko Čučilović
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Skrbi (strah?), ki 
ohranjajo  upanje!

Presenetljiva »novoletna« po-
slanica, najbolj izprijenih 
med izprijenimi! 

 »Svetovni gospodarski forum« - 
(Bog=Kapital), najvplivnejši politi-
ki, lastniki in vodilni bank in mul-
tinacionalk, 1% izbrancev, so se tudi 
letos, srečali v mondenem  švicar-
skem letovišču Davos. Da zastraženi 
in na toplem,  mimo vsakodnevne-
ga kaosa, ki ga ustvarjaj in večina ži-
vimo, ocenijo rezultate(rast, donos, 
dobiček) in vpliv svojega početja na 
svet ter vzdušje med 99% (nami). In, 
da se uskladijo kako naprej.  

Delovno gradivo, ki so ga naj-
bolj pronicljivi in daljnovidni  med 
njimi ( izprijeni in  dovolj plača-
ni) pripravili za razpravo (49 stra-
ni) se  bere kot Marx, Kardelj in ga. 
Bogataj(okolje) skupaj!!!

V kritični analizi so ugotovili, da 
jim zaradi početja v preteklosti, gro-
zi kar nekaj nevarnosti. Zaradi spre-
gledane ali pod preprogo pometane 
»kolateralne škode« (nenačrtovane 
ali »zanemarljive« škodljive posle-
dice, op.avt.) , ki so jo s svojim po-
četjem, posebej  zadnja desetletja 
povzročali.  Ko so si, pijani rasti v 
»turbo« ali  »vulgarnem« kapitaliz-
mu, brundali: » ne za nas ni pregrad 
in ne mej« in si kopičili, kopičili, …

Napaka!  Verzi so bili zapisani za 
dosego  ciljev za katere so premno-
gi žrtvovali vse- več, kot so izprijen-
ci kadarkoli pripravljeni  (op. avt.).

V gradivu »končno!« ugotavlja-
jo, da se zaradi njihovega  početja,  
globalno  veča dohodkovna in pre-
moženjska  neenakost - beda večine, 
pospešujejo neprijetne podnebne 
spremembe, zaostruje družbena po-
larizacija (1% : 99%) in raste kiber-
netska odvisnost . »Da gospodarska 
rast ni več prvi cilj« in, da gre pozor-
nost usmeriti na »nevarnosti ume-
tne inteligence«. Neverjetno se bere 
tudi svetovana usmeritev  v »po-
praviti tržni kapitalizem« in vzgaja-
ti »odgovorno in odzivno vodstvo«. 
Med vzroke za predlagano v raz-
pravo so zapisali tudi »populistične 
proteste proti estabilišmentu«.

Javnost (večina) se je » končno!« 
začela zavedati  in se jim upirati po 
njihovo. 

Gospodo so zaskrbela posledice 
lastnih proizvodov, če nad temi iz-
gubijo kontrolo……? Kot, da so se  
zavedli,  uničenega  okolja,  polari-
zacije množic  zaradi vse več razslo-
jenosti in bede in »nepredvidljive«  
umetne inteligence, ki jo lahko ube-
re po svoje ali jo kdo izkoristi pro-
ti njim.

Kot, da bi končno dojeli, »da se 
za vsako rit šiba najde« in, če se jim 

globalizirana družba uide izpod 
nadzora in, se »razleti«, tudi sami 
nimajo kam. Da tudi zanje ni več 
varnega kotička. 

Kot, da bi se spomnili Gadafija, ki 
so ga (pre)»polarizirani« (pobesne-
li, op. avt.) našli in izbezali iz kana-
lizacije ali leta 1789, ko so pobesnele  
množice brezobzirno namakali rute 
v kri obglavljenih, ki so jih za take 
naredili. Leta, ko so se po pariških 
ulicah kotalile oddrobljene glave iz-
prijenih. Tudi tako izprijenih (cini-
kov), da so lačnim brez kruha, sve-
tovali potico. Dejstvo, da  so brez 
glave kmalu ostali  tudi hitro po-
kvarljivi voditelji pobesnelih mno-
žic, jim ni bilo ne v pomoč in ne v 
tolažbo.

Polarizirana družba se že orga-
nizirano obrača proti izprijenemu 
»estabilišmentu«. Populizmi,  fa-
šizmi  in nacionalizmi, ki jih roje-
va razslojenost pa stanejo. Že, da se 
ohranjajo in izkoriščajo za razdvaja-
nje, so nenasitni. Ko investitorjem 
zrastejo čez glavo pa jim ti lahko le 
še strežejo. 

Zato ne čudi, da priporočajo več  
poudarka »vlogi vključenosti po-
sameznika« in »krepitvi globalne-
ga sodelovanja«. Kolateralna (ne-
hotena) škoda vztrajanja pri »višje, 
hitreje, močneje« in »drugi je prvi 
poraženec« je tudi množica posa-
meznikov, ki stavijo  na »egocen-
trični sončni« sistem« (egoisti brez 
kanca empatije prepričani, da se 
svet  vrti zaradi njih in okrog njih) 
kar zna biti premalo povezanim, v 
škodo in nevarno. 

Prezaposleni z vzdrževanjem  ob-
vladljivih in ustvarjanjem vedno 
novih dobičkonosnih  »polarizacij«-
-nasprotji v družbi (kjer se krega-
ta dva tretji dobiček ima!) kot, da 
so izprijenci pozabili na možne na-
čine sproščanja energije pobesnelih 
množic in na tudi zanje neprijetne 
posledice.

Njihovi  ideologi  jim, po desetle-
tjih zategovanja, v začetku leta 2017 
svetujejo popuščanje zanke okrog 
vratu večine razslojenega in sprte-
ga človeštva in previdnost pri razvo-
ju umetne inteligence. Resno opo-
zarjajo, da bi jim oboje znalo zrasti 
čez glavo.  Kritična masa »polarizi-
ranih« še ni je pa samo še vprašanje 
časa kdaj bo dosežena in presežena 
in, če kdo si povzročitelji tega zago-
tovo ne želijo.  Njihove mokre sa-
nje postaja vzdrževati zatečeno, čim 
dlje. Kje, kako in koliko (če) popu-
stiti, kje z razvojem, tudi za vsako 
ceno, nadaljevati, kje ga upočasni-
ti, čemu se kratkoročno odreči, da 
nam nebo-okolje ne pade na glavo. 
O tem so v Davosu razpravljali in se 
dogovarjali. 

Zatečeno je gospodo očitno  zaskr-
belo. Vedo kako učinkovita orož-
ja so orodja, ki jih sami uporablja-
jo (laž, manipulacija, populizem, 
zavajanje, sprenevedanje……). Da 
bi razbremenili  okolje in zavrli rast 
kritične mase nezadovoljnih  ne 
morejo »izbrisati« polovice člove-
štva in nimajo kam pobegniti.

Ne bodimo  presenečeni, če bodo 

vse sile in enormne količine kapi-
tala namenili blažitvi polarizacij 
(družbenih napetosti) z vedno novi-
mi manipulacijami , dražjim zavaja-
njem in  preusmerjanjem pozorno-
sti  – z bleščečimi »kruha in iger«. 
Tudi samo zaskrbljeni, so še vedno 
izprijeni. 

P.s.: Z »iskrenim« samoizpraševa-
njem: »Kaj je šlo narobe?«, si naj-
bolj odgovorni za zatečeno ob 25. 
letnici osamosvojitve, pilatovsko 
umivajo roke! Naši  izprijeni poli-
tiki, bankirji, gospodarstveniki in 
Cerkev, ustrežljivi strežniki in  sle-
dilci »globalnega estabilišmenta«, 

preusmerjajo našo pozornost  na 
nedoločljivi »kaj?«, da bi se s tem 
znebili  odgovornosti, za  četrt sto-
letno  početje in zatečeno. 

Vsi na lovu za: »Kaj je šlo narobe?« 
Kdo je kaj, pa bo šlo pod preprogo.! 
Nič ni šlo narobe!

 Smo  točno tam za kar je bilo osa-
mosvajanja v demokracijo izkori-
ščeno. »Neodvisni , samostojni in 
suvereni »gospodarji na svojem«, 
idejno razklani in socialno razslo-
jeni še bolj kot naši predniki  ko-
nec 19. Stoletja. Izbranci, mnogi, 
desetletja bolj ali manj tiho, doma-
či in uvoženi  nasprotniki  bratstva 

in enotnosti, diktature proletariata 
, družbene lastnine in komunistov, 
prevelike enakosti, brezboštva  in  
po desetletjih čakanja  nacionalisti, 
poraženci osvobodilne vojne , poli-
tični emigranti, razlaščenci in bližnji 
zločinsko pobitih(tudi, če zločincev) 
po vojni  in njih potomci so »demo-
kratično« izkoristili priliko. Z »Bogu 
kar je božjega in Cesarju kar je ce-
sarjevega« sta Država in Cerkev ter 
denacionalizacijski upravičenci do-
bili »svoje« in z izprijenimi in svoji-
mi (» ni važno kaj zna, važno je, da 
je naš«), večji del Našega in po vojni 
ustvarjenega takoj zakockali. Amen.

Aleksander Lemut                

Vrnite nam državo nazaj (2)!

Spoštovani g. Miroslav Geržina,
Zelo iskreno, res sem se razvese-

lil vašega »odmeva« v decembrskem 
Latniku. Še posebno pa zato, ker g. 
Geržina pač ni kar nekdo. Bil je po-
slanec državnega zbora in lahko bi 
rekli, tudi najvplivnejši ajdovski poli-
tik v letih po naši osamosvojitvi. Šte-
jem si v čast, da ga je moje pisanje v 
novembrskem Latniku vzpodbudilo 
k tako temeljiti analizi. Če kaj, potem 
verjamem v to, da je toliko resnic, kot 
je tudi ljudi. Vesel sem, da mi ure-
dništvo Latnika omogoča predstavi-
ti mojo »resnico« in moja stališča do 
nujno potrebne decentralizacije Slo-
venije. In prav je, da ta »resnica« do-
živi odmev, nasprotna stališča in da 
tako pridemo do še boljših rešitev.

Pravilno ugotavljate g. Geržina, 
oblike decentralizacije so v evropskih 
državah zelo – zelo različne! Ampak 
bistvo vsega je, da jo prav vse imajo. 
Le zakaj, se moramo vprašati? Edi-
na črna ovca na tej celini je prav Slo-
venija. Zanimivo, da jo ima tudi od 
nas veliko manjši Luksemburg. Veči-
na držav ima tri nivoje upravljanja z 
državo, nekateri celo štiri, kot recimo 
naša zahodna soseda Italija. In prav 
Italija je zelo zanimiv primer te or-
ganiziranosti! Spodaj ima občine, ki 
so lahko tudi zelo majhne, celo veli-
ko manjše od naših. Potem so tu po-
krajine: tržaška, goriška, videmska, 
… Nič kaj večje od naših potencial-
nih pokrajin, kajne? In tako pridemo 
do dežele Furlanije - Julijske krajine, 
ki ima poseben avtonomni status in 
to celo na davčnem in zunanjepoli-
tičnem področju. 

Res je g. Geržina! Strinjam se z vami, 
da je bolje imeti več manjših pokra-
jin. Po mojem mnenju sicer največ 
sedem in prestolnico Ljubljano, kot 
posebno pokrajino. In prav ta teri-
torialna razdelitev je vedno odličen 
razgovor, da se z ustanovitvijo lahko 
odlaga. Deli in vladaj! Še kako res je, 

da nas »centralisti« pri koritu vedno 
uspešno skregajo o sedežu in številu 
pokrajin. Nekateri še »lajamo«, kara-
vana pa gre naprej in lepo mirno ter 
neovirano »lomasti« po enem in edi-
nem državnem proračunu! 

Sedem let gospodarske krize je bil 
prav tako idealen argument, da smo 
lahko popolnoma pozabili na decen-
tralizacijo države. Dejstvo pa je, da so 
v Evropi najuspešneje države, ki so v 
preteklosti zgradile učinkovit decen-
traliziran sistem upravljanja z državo 
in javnim denarjem. In nenazadnje, 
tudi zaradi tega so se lahko nekaj let 
pred nami, izvlekli iz te krize! To je 
dokazano! In prav zato v Zvezi za 
Primorsko verjamemo v decentra-
lizacijo in regionalizacijo države in 
smo prepričani, da država pokrajine 
nujno potrebuje. Morajo pa biti do-
volj močne in velike, da bodo izrabi-
le potenciale, ki jih z uvedbo pokrajin 
želimo doseči. To pa so tudi ves čas 
stališča in zahteve ZZP. 

Žal pa g. Geržina, ne pretiravam o 
številki 100.000 ljudi, ki se dnevno 
vozijo na delo v Ljubljano. Zadnje 
čase ustanavljamo »Verigo ZMTS« 
in veliko potujem po Sloveniji. Pred 
našim trgovskem centru v Vipavi se 
vsako jutri napolni parkirišče. To so 
neke vrste zbirni centri ljudi, ki se 
presedejo v avte in nato skupaj po-
tujejo do delovnih mest v Ljubljani. 
In ta parkirišča sedaj srečujem prav 
povsod po Sloveniji. Res, tragedija 
naše centralizacije. Koliko sto tisoč ur 
izgubljenih na poti, koliko stroškov 
za gorivo, koliko nepotrebnega one-
snaževanja okolja, koliko ur, ko mla-
de družine niso s svojimi otroki ali 
pa jih zaradi tega sploh nimajo, koli-
ko …. ??? Če primerjamo občinske in 
državni proračun potem ugotovimo, 
da moji podatki o 13 % držijo. Vaše 
argumente o »državnih« investicijah 
je potrebno seveda prav tako upošte-
vati. V mojem intervjuju objavljenim 
novembra v Primorskih novicah sem 
argumentiral, da država pravzaprav 
pobira vse davke in da se samo vsak 
četrti evro vrne tja, kjer ga je pobrala! 
In to ni evropska praksa, to je res ne-
usmiljeno uničevanje podeželja izven 
osrednje ljubljanske regije – pokraji-
ne. In to mora biti za vse nas absolu-
tno nesprejemljivo!!! 

Res je g. Geržina! In v to sem ne-
dvoumno prepričan! Desnica je bi-
stveno bolj naklonjena decentraliza-
ciji države. In to je povsem logično, 
saj je na podeželju resnici na ljubo 
tudi njena volilna baza. Res je, da je 
vlada SDS / NSI prišla v tem proce-
su najdlje, pripravljeni so bili celo 

predlogi zakonov. Bili smo blizu, pa 
tako zelo daleč. 

Ne enkrat, celo dvakrat je Zveza za 
Primorsko – ZZP nastopila na voli-
tvah z strankami »levice«. Pa so bile 
to res stranke levice? Ali v Sloveniji že 
vemo, kaj je levo in kaj je desno? Dej-
stvo je, da nam ne LDS in ne Zares 
nam ni prinesel posebne »sreče«, saj 
se je po volitvah na predvolilne oblju-
be hitro pozabilo. In ne nazadnje tudi 
na podpisane dogovore. Kakorkoli 
že, Zvezo za Primorsko se je res veli-
kokrat umeščalo na levi del politične-
ga prostora. Žal pa je v zadnjih štirih 
letih smrt »neusmiljeno« kosila v na-
ših vrstah. Izgubili smo veliko usta-
novnih članov stranke, ki pa so jih 
nadomestili mlajši. In ti vstopajo v 
naše vrste, ker ne želijo biti niti levi, 
niti desni. Vstopajo, ker so primor-
ski domoljubi in ker želijo, da posta-
ne Primorska ponovno tisto, kar je že 
bila. Močna, razvita, vplivna, enako-
praven del naše države! Ker nočejo, 
da je Slovenija Primorski »roparska« 
mačeha, ampak ljubeča mati!   

In prav zato moram ponovno po-
noviti mojo trditev. Sedaj je res za-
dnji čas, da ponovno odločno pov-
zdignemo glas. Uspešni pa bomo le, 
če se ustvari kritična masa pritiska na 
politične stranke, vlado in parlament. 
Da, sedanji aktualni trenutek je ideal-
na priložnost za nov začetek procesa 
decentralizacije, deregulacije in de-
mokratizacije države. Zakaj? Ker so 
nam politična elita, državna uprava 
in lobiji ukradli državo. Čas je, da si 
jo vzamemo nazaj! Nesporno! Hva-
la g. Geržina za vaše razmišljanje in 
odmev.
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FAMA VABI
od 02.02. do 18.02. 2017

OZIROMA DO RAZPRODAJE ZALOG PO P.E.

1,49 €

od 2.2. do 8.2.2017
KEKSI DOMAČICA 300 g

5,99 €

od 13.2. do 15.2.2017
NUTELLA 1 kg

GEL SOFT 
32 MERIC
REDNA CENA 

4,49 €

- 20%
3,59 €

TUNA V RAST. OLJU 8 X 80 g 
REDNA CENA 

6,58 €

- 25%
4,94 €

ČOKOLADA 100 g
REDNA CENA 

0,69 €

- 20%
0,55 €

RAZMAŠČEVALEC
625 ml   REDNA CENA 

2,89 €

- 31%
1,99 €

POPUST ZA 
UPOKOJENCE

NE VELJA ZA NAKUP CIGARET IN TELEFONSKIH KARTIC-11% OB NAKUPU NAD 20 €
VELJA TUDI ZA IZDELKE V AKCIJI

 TOREK, 31.01.2017
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PIRINA
MOKA

NOVO!
NOVO!

Pirina moka je zmleta iz notranjega 
dela pirinega zrna.
Je odlična alternativa pšenični beli 
moki in jo lahko uporabljamo za vse 
tipe pekovskih izdelkov (kruh, keksi, 
pica, fino pecivo, kot so potice,
kuglofi in podobno) in testenin.

Pira je starodavno žito. Gre za pozablje-
no vrsto pšenice, ki pa ponovno prihaja v 
širšo uporabo. Pira ima namreč drugačno 
strukturo beljakovin kot pšenica in jo zato 
osebe, ki so sicer  občutljive na pšenico, 
lažje presnavljajo. Ima tudi nekoliko več 
vitaminov in mineralov v primerjavi z
navadno pšenico.

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

latnik 274 x 384  -pirina moka.indd   1 19. 01. 2017   14:22:00
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Dnevni center na RK
Na Rdečem križu Ajdovščina z valentinovim odpiramo dnevni center, v katerem bo mogoče popiti 
skodelico čaja ali kave, uporabljati dva računalnika in brezplačni internet, posedeti na kavču in po-
gledati televizijo, prebrati kakšen časopis, se udeležiti delavnice ali predavanja ter se informirati o 
trenutnih ugodnostih in akcijah. 

Odprt bo vsak dan od 8. do 
12. ure   od 15. februarja 
dalje na našem naslovu To-

varniška 3 g, Ajdovščina. Želimo si, 
da bi center postal prostor druženja, 
izmenjave izkušenj, iskanja rešitev, 
opore. Namenjen bo čisto vsem, še 
posebno pa si želimo, da bi bile vse-
bine dobrodošle socialno šibkejšim. 
Socialno ogroženi bodo po vnaprej-
šnjem dogovoru v centru lahko po-
jedli tudi podarjeno toplo kosilo. 

Poleg vsakodnevnega druženja, 
bomo organizirali tudi različne de-
lavnice in predavanja. Ob tem va-
bimo vse, ki bi bili pripravljeni pro-
stovoljno deliti svoje znanje v našem 
centru, da nas pokličete na 051 430 
722 ali nam pišete na ajdovscina.
ozrk@ozrks.si. V nadaljevanju vam 
ponujamo kratek pregled dogod-
kov, ki jih pripravljamo: 
Čajanka in presna 
čokolada 

Vabimo vas, da se nam pridružite v 
torek, 14. 2., ob 13. uri na čajanki, ki 
bo namenjena pogovoru o tem, ka-
kšne vsebine bi si želeli v dnevnem 
centru. Ob enem bomo 1,2,3 izdela-
li presne čokoladne srčke, s katerimi 
se bomo posladkali oziroma jih bo-
ste lahko odnesli s seboj in z njimi 
razveselili vaše najdražje. 
Sveža zelenjava na okenski 
polici 

Zakaj bi trpeli pomanjkanje vita-
minov in mineralov pozimi, ko na 
vrtu, njivi, drevesih vse še spi?! Re-
šitev je preprosta, hitra in se ponuja 
kar na okenski polici: kalčki! 

Kalčki so kaljena semena. Prvi po-
goj za kaljenje pa je, da mora biti 
seme živo, netretirano s kemika-
lijami oz. kakršnimi koli zaviralci 
življenja, torej ekološko čisto. Ka-
limo lahko žitna semena,   seme-
na stročnic in semena skoraj vseh 
vrst zelenjave. Seznanili se bomo z 

osnovami: kako začeti, kaj potrebu-
jemo za kaljenje-pripomočke, ki jih 
ima vsako gospodinjstvo, in v živo 
boste lahko poskusili različne vrste 
kaljenih semen v različnih gurman-
skih kombinacijah (mmm...) Neka-
tera kaljena semena – kalčke - jemo 
surove, presne. Nekatere moramo 
pokuhati, da se s temperaturo izlo-
čijo snovi, ki niso dobre za človeški 
organizem. Vsa nakaljena semena 
pa so živ, nepredelan vir vitaminov, 
mineralov in drugih za človeka do-
brodejnih snovi, predvsem pa žive 
energije, potrebne za življenje. Av-
torica delavnice je izkušena gojitelji-
ca kaljenih semen. Potekala bo v to-
rek, 14. februarja, ob 18. uri. 
Šiviljska delavnica 

Vam doma ostajajo oblačila, na 
katerih bi bilo potrebno le zakrpati 
luknjo, ponovno zašiti obrobo, po-
praviti zadrgo in podobno, vendar 
ne veste, kako bi to storili. Vabimo 
vas, da nas obiščete na šiviljski de-
lavnici v sredo, 22. 2., od 16. do 17. 
ure ter ta oblačila prinesete s seboj, 
da jih bomo s skupnimi močmi po-
krpali. Zatem bo šiviljska delavnica 
potekala vsako sredo v istem termi-
nu. Spoznali se bomo z osnovami ši-
vanja in šivanja na šivalnem stroju, 
v nadaljevanju pa boste lahko tudi 
že sami ustvarjali nove majčke, tor-
be in podobno. Delavnico bo izvaja-
la izučena šivilja. 
Lepopisje ali kaligrafija 

Kako sebi in drugim polepšamo 
dan z lepo napisanim voščilom za 
rojstni dan, (osebni) praznik, pi-
smom, priznanjem, diplomo... 

Lahko pišemo s posebnimi pisa-
li - peresi, ki imajo zašiljeno konico, 
ali se posebej potrudimo in pišemo 
z dvema ali več pisali hkrati. Lahko 
posebej ozaljšamo začetno črko in 
ji namenimo večji prostor, odvisno 
od našega namena. Skratka, dovoli-
mo si, da nas znanje o kaligrafiji po-
pelje na potovanje o še neraziskanih 
ustvarjalnih poteh domišljije s pre-
prostimi pisali, ki jih že poznamo, in 
tudi z novimi, ki jih do sedaj mogo-
če še nismo imeli v rokah. 

Ob prijavi vam zagotovimo vse po-
trebne pripomočke. Lahko pa pri-
nesete tudi svaja pisala, različne vr-
ste gladkega papirja, risalni blok, 
akvarelne barvice, suhe barvice, 

kaligrafska peresa, flomastre... Za 
prikaz več vrst in načinov pisanja in 
risanja črk, ki deluje kot ples po pa-
pirju, se bomo potrudili skupaj na 
eno- ali dvodelni delavnici – odvi-
sno od zanimanja. Trajanje delav-
nice je cca. 3 ure. Primerna je tako 

za začetnike in tiste z nekaj predzna-
nja. 

Avtorica delavnice je izkušena ka-
ligrafinja. Potekala bo v torek, 21. 2., 
in torek, 28. 2., ob 18. uri. 

Feng šuj (v kitajskem jeziku dobe-
sedni prevod “voda in veter”) ali po 
slovensko: Ustvarjanje harmonije v 
prostoru 

Datum in kraj delavnice: torek, 7. 
in 14. marec 2017 ob 18h, učilnica 
Rdečega križa v Ajdovščini, Tovar-
niška 3g (pri gasilcih) 

Gre za dvoje srečanj: na prvem, 
bolj teoretičnem, se bomo sezna-
nili z vzhodnjaško modrostjo feng 
šuj. Na drugi delavnici feng šuja pa 
boste akterji vi! To je praktično-iz-
kustvena delavnica, ki vam bo do-
kazala, zakaj se v nekem prosto-
ru počutite dobro in zakaj vam nek 
drug prostor v stanovanju ali resta-
vraciji povzroča slabo stanje v tele-
su. 

Predavanje in delavnica sta pri-
merni za vsakogar, ki je že dovolj 
občutljiv na spremembe energij v 
prostoru ali pa si želi izboljšat svo-
jo kulturo bivanja, tudi estetsko in 
zdravstveno. Lahko se udeležite le 
predavanja. Za uspeh na delavni-
ci pa je predpogoj obisk predava-
nja. Predavanje bo potekalo v torek, 
7. marca, od 19. do 21. ure, in de-
lavnica v torek, 14. marca, od 19. do 
21. ure. 

Lepo vabljeni! 
Irena Žgavc

Nova, sveža podoba 
skladišča hrane v 
Centru karitas
Kljub kilometrini še vedno v kontekstu karitativnega delovanja 
želim, da pri vsakem darovanju, dogodku, akciji sodelujejo ljudje, 
ki radi delajo dobro, saj že dolgo velja: »Prosíte in vam bo dano! 
Iščite in boste našli! Trkajte in se vam bo odprlo!  Kajti vsak, kdor 
prosi, prejme; in kdor išče, najde; in kdor trka, se mu bo odprlo.« 
(Lk 11,9–13).

V Center karitas v Ajdovščini, 
kjer imamo tudi skladišče 
hrane je prišla inšpektorica 

za varno hrano in ugotovila, da je 
potrebno zamenjati okna, pod, po-
lice in še marsikaj. Ni imelo smisla 
ugovarjati, zato je prišel čas razmi-
sleka, odločitve in prvi korak pro-
šnja županu, saj je vse naše delo 
namenjeno občanom. Po vsem na-
štetem kaj potrebujemo sem napisa-
la tudi »Vem, da je utopija sanjati, 
da to naredimo med prazniki (med 
15.12. in 10.1.) nimamo naročenih 
ljudi za pomoč, pa vendar?  Z vašo 
pomočjo pa bi nam sigurno uspelo, 
kajti takrat bi lahko tudi naše sode-
lavke in predvsem sodelavci poma-
gali pri preselitvi hrane v drugi pro-
stor in takrat bi lahko postorili vse. 
Seveda brez vaše moralne in finanč-
ne podpore ne bo šlo.« 

In že po par dnevih je prišel iz ob-
čine gospod, ki je zadolžen za inve-
sticije in vzdrževanje. Ker je bil z 
njim mojster za okna sem takoj ve-
dela, da je odgovor pozitiven. Tako 
je podjetje Felcom že pred Božičem 
zamenjalo okna, kar ni le higiensko 

v redu, temveč bo tudi dobro za to-
ploto, da o dnevih, ko piha burja niti 
ne govorimo. Kmalu za tem je pod-
jetje Alpit kot najboljšo rešitev pre-
dlagalo trden laminat in tako so v 
nekaj dneh postavili 50 m2 lamina-
ta in stenske letvice ter klančino za 
dovoz z vozički in viličarjem. Osta-
lo smo opravili v lastni režiji: pobelil 
je Milan, v Obi-ju smo nabavili ko-
vinske police, ki sta jih br. Gregor in 
Milan montirala. Sledilo je čiščenje 
in selitev v skladišče. Ne bom našte-
vala vseh, ki so čistili in selili. Tako 
je bilo že konec prvega letošnjega 
tedna vse urejeno in na prvem sre-
čanju sodelavcev Karitas vipavske 
dekanije   s strani predsednika DK 
Tomaža Kodriča tudi blagoslovlje-
no. 

Dolg je seznam vseh, ki smo pri 
tem sodelovali, vendar še daljši bo 
seznam tistih, ki jih v novih in do-
stojnih prostorih sprejemamo. Naj 
vsem velja HVALA! 

Jožica Ličen

Zvezdica v svetilki je pričarala praznični koncert
Zvezdica sem mala, pot vam bom kazala. V svetilki jaz živim, ljubezen vam delim.

S to pesmico nas je v nede-
ljo, 8. januarja 2017, Zvez-
dica iz svetilke pozdravila 

na prazničnem koncertu, ki sta 
ga v župnijski cerkvi Janeza Kr-
stnika v Ajdovščini za nas pri-
pravila OPZ Višaji in Dekliški 
pevski zbor Ajdovščina, ki ju 
vodi Petra Habjanič Gregorc. 
Čeprav smo v prvem delovnem 
tednu januarja že skoraj pozabi-
li na praznične dni, sta nas oba 
zbora s pesmijo spomnila na 
najlepši čas v letu. Slišali smo 
raznolik program: od starih 

kolednic in slovenskih božičnih 
pesmi, pa do črnskih duhovnih, 
uspavank in pesmi o zimi. Petje 
obeh zborov je spremljal orke-
ster, ki so ga sestavljali: Larisa 
Štrukelj, Hana Kravos, Meta 
Červ, Veronika Pregelj, Ema 
Batagelj, Sara Štrancar in Teo 
Gaberšček. Celoten koncert je 
popestrila dramatizacija zgod-
be o Zvezdici iz svetilke, ki je 
prišla na zemljo samo zato, da 
je lahko na božično noč svetila 
v betlehemskem hlevčku. Zanjo 
so poskrbeli pevci OPZ Višaji: 

Neja Popović, Benjamin Prajn-
šperger in Hana Grum. 

Koncert je prehitro minil in 
Zvezdica se je od nas poslovila 
z napotki za lepo življenje, pev-
ci pa so zapeli še nepogrešlji-
vo Sveto noč. Ob odlični glasbi 
smo v novo leto zakorakali sreč-
ni in zadovoljni vsi skupaj pa se 
že veselimo naslednjega glasbe-
nega druženja. 

RS
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KDO: Matjaž Prezelj
DELOVNO MESTO: učitelj geografije in zgodovine

NOVOLETNA IGRICA - VESOLJČEK EDI

Naše delo se je začelo že lansko 
šolsko leto. Najprej smo si mora-
li zamisliti koncept uprizoritve. 
Temu so sledili priprava scenari-
ja, delo z besedilom ter izdela-
va scene in kostumov. Tako so v 
vsakem razredu nastale tri igrice 
Vesoljček Edi, Poredna muca in 
Snežak, katerih namen je bil raz-
veseliti predšolske otroke v mrzlih 
decembrskih dneh. 

Novembra so sledile intenzivne 
vaje. Najprej smo se posveti-
li besedilu – skupaj smo ga prebi-
rali, ga poskušali čim bolj usvojiti 
in ga vzeti za svojega. Sočasno smo 
izdelovali tudi sceno in kostume. 
Vsi izdelki so torej rezultat našega 
vloženega truda, seveda s pomočjo 
profesoric in profesorjev. To, da 
smo samostojno obdelali celo-
ten proces nastajanja novoletne 
igrice, je za nas, bodoče pedagoške 

delavce, izredno pomembno. Po-
leg osebne rasti, ko smo bili post-
avljeni v nevsakdanje položaje in 
smo se morali neprestano prilaga-
jati, nam je ta projekt prinesel tudi 
ogromno znanja pri uresničevanju 
ustvarjalnega procesa.

Decembra pa smo začeli z nasto-
pi. Četudi smo se v procesu nas-
tajanja igric zelo zabavali, je bilo 
treba vložiti kar nekaj napora in 
potrpežljivosti, saj je včasih med 
nami prišlo tudi do nesoglasij. 

Naša publika je bila številčno zelo 
raznolika, od zelo majhnega števila 
gledalcev do več kot sto otrok. Kar 
dvakrat smo nastopali tudi na svo-
ji šoli: vzgojiteljicam, staršem in 
otrokom iz vrtca, ki je v prosto-
rih ob naši šoli, ter ob obisku Ded-
ka Mraza, ki so ga skupaj s svojimi 
otroki obiskali profesorji in drugi 
zaposleni z naše šole. To je bila za 

nas dijake prav posebna izkušnja, 
saj smo svoje profesorje videli tudi 
v vlogi staršev.

S svojo igrico smo obiskali ve-
liko večino vrtcev po Primorski, 
šli pa smo tudi na Gorenjsko. Da 
smo prišli do nekaterih otrok, je 
bila včasih pred nami kar dolgo 
pot, a povsod smo bili res prisrčno 
sprejeti. V vsakem vrtcu smo ime-
li na razpolago drugačen pros-
tor, ki smo se mu morali prilago-
diti. Ponekod smo imeli res malo 
prostora, a smo se zato toliko bolj 
potrudili. 

Med samimi igricami so se nam 
dogajali tudi razni zabavni prip-
etljaji. Presenetilo in nekoliko iz-
tirilo nas je, ko je eden od sošolcev 
soigralcev pozabil besedilo. Spret-
no se je rešil in besedilo povedal 
nekoliko po svoje, tako da otroci 
sploh niso opazili, da ni bilo vse, 
kot bi moralo biti. Taki in podob-
ni spodrsljaji so nam vlili samoza-
vest in v nas okrepili zavedanje, da 
zmoremo tudi iz zagat potegniti 
najboljše.

Nastopanje po vrtcih mi je bilo 
zelo všeč, saj sem pridobila veliko 
novih izkušenj, videla različne vrt-
ce in kraje po Sloveniji. Pri tovrst-
nem projektu bi z veseljem še 
sodelovala. Tudi med seboj smo 
se zelo povezali, kar mi zelo veliko 
pomeni.

Klara Pregelj in Nina Poropat, 4. e 

Matjaž, tvoj poklic zahteva od 
tebe, da več čas slediš dogodkom 
po svetu ter se do njih kritično 
opredeliš. S katerimi argumen-
ti prepričaš svoje dijake, da je za 
njihovo razgledanost pomembno 
spremljati aktualne politične in 
gospodarske spremembe?

Opustil sem misel, da je mogoče 
dijake prisiliti v spremljanje aktu-
alnih dogajanj. Prisila rodi samo 
slabo voljo na strani (nekaterih) di-
jakov in odpor do tega v nadaljnjem 
življenju. Posamezniki (v vsakem 
razredu imamo vsaj nekaj takih) 
zelo dobro poznajo dogajanje v 
svetu. Na osnovi teh znanj se lahko 
razvije izmenjava mnenj, izražanje 
različnih idej in kritičnih pogledov, 
kar vodi k večji razgledanosti vseh. 
Na podlagi lastnih nazorov mora-
jo dijaki oblikovati mnenje o do-
godkih, jaz jih lahko pri tem samo 
usmerjam. Predstavim jim svoje 
mnenje, oni pa se na to odzovejo. 
Tukaj stvari niso samo črno-bele, 
zato se moramo naučiti poslušati 
in na osnovi slišanega izraziti svo-
je misli. Priznam, da je včasih težko 
prepričati dijake, da je življenje po 

svetu raznoliko in da moramo to 
raznolikost vsaj poskušati razumeti 
ter jo hkrati tudi dopuščati. 

Več kot očitno je, da se zgodovi-
na v marsičem ponavlja. Kako kot 
zgodovinar doživljaš prepričanje, 
da se ljudje na preteklih dogodkih 
in napakah ničesar ne naučimo? 
Ali se morda nočemo? 

Ljudje se učimo! Današnji dijaki 
vedo več, kot smo vedeli mi, ko 
smo bili njihovih let. Vendar se res 
ne učijo iz preteklosti. Pa saj se tudi 
mi nismo. Nauki staršev pogos-
to ostajajo samo osnova, na kateri 
se preizkušajo nove rešitve. Ljudje 
se raje učimo iz lastnih napak kot 
iz napak naših prednikov. Zato se 
upiram idealizaciji misli, da je zgo-
dovina učiteljica življenja, kot je 
rekel Cicero. 

Med sodelavci in dijaki si 
poznan kot zelo dosleden profe-
sor. Ali je v današnjem času, ko 
so pravice bolj poudarjene kot 
dolžnosti, doslednost med dijaki 
težko izvajati? S katerimi izzivi se 
najpogosteje srečuješ?

Ne. Doslednost pomeni tudi var-
nost. Dijaki sprejemajo pravila in 
ne marajo njihovega spreminjan-
ja. Žal pa smo velikokrat učitelji 
tisti, ki po eni strani svojih lastnih 
pravil ne upoštevamo dosledno, 
po drugi strani pa dijake spravlja-
mo v stisko, ker naša dejanja vodi-
jo v kršenje pravil drugega učitelja. 
Postaviti je treba trdne temelje, 
na katerih se gradi odnos. Če so 

temelji zgrajeni še na medseboj-
nem spoštovanju, potem je namen 
dosežen.

Kot strasten popotnik si obis-
kal domala pol sveta. S kakšnimi 
pričakovanji se odpraviš na po-
tovanja? Katere dežele so te na-
jbolj očarale in kam te vleče v 
prihodnosti? 

Navadno grem na potovan-
je z željo po spoznavanju novega, 
meni še nepoznanega, čeprav se o 
poti prej temeljito podučim. Na-
vadno zbiram literaturo že mes-
ece prej, preden se odpravim na 
pot. Rad namreč potujem sam, da 
se pomešam med domačine in jih 
opazujem. Če se mi na poti vsaj en-
krat naježi koža, potem je bil na-
men dosežen. To namreč navadno 
pomeni eno od naslednjih stvari: 
videl sem nekaj, kar me je os-
upnilo; doživetje je preseglo moja 
pričakovanja; hodim po stopinjah 
osebe, ki je to storila že pred stoletji 
… To sem občutil tako v rimskem 
Koloseju kot ob egipčanskih pi-
ramidah. Lepo je bilo med irans-
kimi osnovnošolci, ki so nam peli 
dobrodošlico, pa tudi med študenti 
v jedilnem vagonu vlaka med Pe-
kingom in Pingjaom.

Pravijo, da je povsod lepo, a 
kljub temu se v domačem fotelju¬ 
počutim najlepše. Tam si naberem 
energijo za naslednje podvige – za 
tiste na delovnem mestu ali tiste v 
svetu. Zadnje leto me vleče v Južno 
Ameriko. Za Brazilijo sem se že 

NEPOZABNA IZKUŠNJA V BERLINU

Kot vsako leto smo dijaki tretjega 
letnika gimnazije, ki se v okviru dru-
gega tujega jezika učimo nemščino, 
tudi v tem šolskem letu obiskali 
glavno mesto Nemčije, Berlin.

V četrtek, 1. 12. 2016, smo po 
končanem pouku odšli z ajdovske 
avtobusne postaje v Benetke, od tam 
pa z letalom v Berlin. Pričakovanja 
so bila velika, napovedane temper-
ature nizke, energije na začetku ve-
liko, po pristanku in nastanitvi v 
hostlu pa smo bili od dolge poti že 
pošteno izmučeni.

Raziskovanje Berlina smo začeli 
v muzeju Checkpoit Charlie, kjer 
smo občutili hlad berlinskega zidu. 
Z njim smo se srečevali vse štiri dni 
in posledično spoznali številne za-
nimivosti o vsakdanjem življenju 
Berlinčanov iz časa, ko so bili raz-
deljeni na dva dela. To je bil čas 
prežet s strahom in negotovostjo. 
Grozote druge svetovne vojne in 
osebnost Adolfa Hitlerja, ki smo jo 
spoznali že pri pouku zgodovine, 
smo ob obisku muzejev in drugih 
znamenitosti pobližje spoznali.

Kljub nenehnemu srečevanju 
z mračno preteklostjo Berli-
na teme našega izleta niso bile le 
temačne. Obiskali smo Potzdam-
er plaz, Berlinski podsvet, slav-
na Brandenburška vrata in slov-
ensko veleposlaništvo, kjer smo 
se pogovarjali z diplomatom, ki 
je zelo obširno odgovoril na naša 
vprašanja. Predzadnji dan smo si 
ogledali Potsdam in kljub meglene-
mu vremenu občudovali njegove le-
pote. Najbolj nas je navdušila polet-
na vila Sansoucci, kar v francoščini 
pomeni ‘brez skrbi’.

Mi, dijaki, pa nismo bili tako brez 
skrbi, kot so bili nekoč predstavniki 
najvišjega sloja, ki so počitnikovali 
v Potsdamu. Postavljeni smo bili 
namreč vlogo vodičev in naša od-
govornost je bila, da vse pripeljemo 
na pravi cilj. Vsaka skupina je bila 
zadolžena za en dan, a smo, čeprav 
smo bili tam prvič, do vseh zna-
menitosti prišli pravočasno in brez 
večjih težav. Dejstvo, da je temper-
atura znašala manj kot 0 °C, nas 
ni oviralo pri iskanju poti, saj so 
nas greli veselje, božično vzdušje 
praznično okrašenega Berlina, tu 
in tam pa tudi kakšen kozarec ku-
hanega vina. Ob večerih smo se la-
hko sami sprehajali po berlinskih 
ulicah, zaradi česar smo spoznali še 
sproščeno plat Berlina, ki je kot tur-
isti čez dan nismo mogli videti. Tudi 
ta je na nas pustila velik vtis in v nas 
vzbudila željo, da bi se tja še kdaj 
vrnili.

Brina Koloini, 3. b

VTISI IZ PREDSTAVE ANA KARENINA 

Dijaki četrtih letnikov programov 
Predšolska vzgoja in Gimnazija so si 
v sredo, 14. decembra 2016, ogleda-
li odrsko priredbo znamenitega Tol-
stojevega romana Ana Karenina iz 
leta 1878, ki jo je na odru ljubljan-
ske Drame ponovno oživel režiser 
Dušan Jovanović. Kako so zgodbo 
o veliki neobvladljivi ljubezni plem-
kinje, soproge in matere Ane Kare-
nine, ki je prevelika za družbo in nje-
no moralo, za njene rigidne zakone, 
ozkosrčnost in neprizanesljivost, 
sprejeli dijaki, razberemo iz njihovih 
komentarjev v nadaljevanju.

»Že samo literarno besedilo Leva 
Nikolajeviča Tolstoja ima močno 
simbolno in psihološko vrednost. 
Čustvovanje dramskih oseb so ust-
varjalci podkrepili tudi z glasbeni-
mi in vizualnimi učinki, kar je dalo 
predstavi dodatno vrednost.«

»Dramska uprizoritev je prika-
zovala družbene razmere v takratni 
Rusiji. Popolnoma sem se vživela v 
predstavo. Glasba je v vsem dopol-
njevala besedo in vidno podobo 
predstave. Tudi scena je bila nadvse 
premišljena in praktična. Najbolj me 
je navdušil efekt luči, ki je dodatno 

izpovedoval čustva dramskih oseb.«
 »V predstavi smo se soočili s 

številnimi oblikami nesrečne ljubez-
ni. Doživeto sem spremljala žalost 
Anine prijateljice, ko je opazovala 
čustven ples Ane Karenine in Vron-
skega, skoraj pa bi mi strlo srce, ko 
je Aleksander Karenin iztrgal Ani iz 
naročja sina Serjožo, s čimer je sim-
bolno je uničil vez med materjo in 
otrokom.«

»Zelo poseben je bil tudi prizor, 
ko sta Ana in njen mož sedela pri 
isti mizi in skupaj večerjala, govo-
rila pa sta vsak zase. Razumela sem 
ga, kot da sta Ana in Aleksej sic-
er živela skupaj, mislila in delala pa 
sta vsak zase. Nista se niti slišala niti 
poslušala.«

»Številnim nam je zagotovo ostal 
v spominu ljubezenski prizor Ane 
Karenine in Vronskega, ki je bil pri-
kazan z izrednim občutkom za lepo-
to in čustvenost in z izjemnimi svet-
lobnimi efekti.«

»Gledališka predstava je bila 
odlična. Nisem pričakovala, da mi 
bo tako všeč. Vsi igralci so se izjem-
no potrudili in se popolnoma vživeli 
v vloge. Kot je bilo pričakovano, je 
največjo pozornost požela glavna 
igralka Polona Juh, ki je zelo spret-
no menjavala čustvena stanja in je 
pokazala razplastenost in tudi razce-
pljenost duše, ki jo je doživljala Ana 
Karenina.«

»To je ena tistih predstav, ki jih 
nikoli ne pozabiš.«

Vtisi dijakinj in dijakov iz 4. e razreda
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OB OBISKU EVROPSKEGA POSLANCA

V petek, 16. decembra 2016, 
nas je s svojim obiskom počastil 
slovenski predstavnik v Evrop-
skem parlamentu, gospod Franc 
Bogovič. Dijaki iz 2. b razreda ter 
nekateri dijaki četrtih letnikov 
smo se na prihod visokega gosta 
predhodno pripravili, in sicer tako, 
da smo se seznanili z njegovim de-
lom ter vsebino primerov, s kateri-
mi se sedaj ukvarja. Na to temo je 
vsak dijak sestavil nekaj vprašanj, 
ki jih je zastavil gospodu Bogoviču.

Obisk je bil zelo zanimiv, saj smo 
lahko dijaki iz »prve roke« izve-
deli, kako poteka delo slovenske-
ga predstavnika v Evropskem par-
lamentu, kakšna je njegova vloga 
ter se seznanili s projekti, ki so 
pomembni tudi za našo državo. 
Dejstvo, da je gospod Bogovič na 
vseh področjih svojega delovan-

ja strokoven in dosleden, potrju-
je tudi opazka, da se je na naše 
srečanje vnaprej pripravil. Pred-
stavil nam je svoje delo v Evrop-
skem parlamentu ter vlogo posa-
meznih funkcij njegovih članov, 
kasneje pa odgovarjal na zastavlje-
na vprašanja. Tako smo dijaki širili 
polje svojega splošnega znanja in 
se hkrati seznanili s temami, ki nas 
zanimajo. 

Zaradi proslave ob Dnevu samo-
stojnosti in enotnosti v Dvorani 
1. slovenske vlade, na katero je bil 
povabljen tudi evropski poslanec, 
je bil pogovor časovno omejen. Z 
veseljem bi gospoda Bogoviča še 
naprej poslušali in mu postaviti še 
kar nekaj vprašanj.

Za mlade so taka srečanja 
pomembna, saj nam ponujajo 
priložnosti širjenja obzorji ter ro-
kovanja s politiko. Pomembno je, 
da se nam politiko čim bolj približa 
– nenazadnje kroji tudi našo uso-
do – saj  se nam pogosto zdi, da se 
nas tovrstno področje ne tiče. Kot 
pravijo, na mladih leži prihodnost, 
zato je dobro, da se začnemo čim 
prej seznanjati z dogajanjem po 
svetu in pri nas ter si ustvarimo 
lastno mnenje o stvareh, ki bodo 
nekoč odvisne prav od nas. 

Kristina Gregorič, 2. b

NOVOLETNA PRIREDITEV

V petek, 16. decembra 2016, se je 
v Dvorani 1. slovenske vlade odvi-
jala že tradicionalna novoletna pri-
reditev Srednje šole Veno Pilon 
Ajdovščina, na kateri smo nasto-
pali dijaki programov Predšolska 
vzgoja in Gimnazija. Na oder smo 
stopili kar trikrat: dvakrat zjutraj 
za dijake in ostale zaposlene na 
naši šoli ter zvečer, ko so si pri-
reditev ogledali starši, upokojeni 
delavci šole in ostali. 

Posebno presenečenje dopoldne-
va je bil obisk evropskega poslan-
ca, gospoda Franca Bogoviča, ki 

nas je na prvi prireditvi tudi na-
govoril in nam na prijeten način 
predstavil svoje delo v Evropskem 
parlamentu, potem pa si tudi sam 
ogledal sadove našega ustvarjanja.

Na odru so blestele najrazličnejše 
točke – od petja, plesa in harmoni-
ke pa vse do dramskih uprizoritev. 
Posebnost programa Predšolska 
vzgoja so zadnja tri leta glasbeni 
oddelki, ki so s svojimi skupinski-
mi točkami poskrbeli za razgiba-
no vzdušje. Naš dekliški zbor pa 
se je predstavil z izborom pes-
mi v različnih jezikih. Zibali smo 
se v ritmih ruskih, makedonskih, 
čeških, angleških in navsezadnje 
tudi domačih, slovenskih pesmi, 
saj je bila prav obeležitev 25. ro-
jstnega dne naše domovine rdeča 
nit letošnje prireditve. Slednjo je 
spretno tkala dijakinja Teja Kob-
al, ki je s povezovanjem prireditve 
z naslovom Če človek pol sve-
ta obteče, najboljši kruh doma se 
speče dogodek lepo zaokrožila. Da 
je po najboljšem domačem kruhu 
tudi res zadišalo, je poskrbela naša 
glavna kuharica, gospa Judita. 

Poleg dijakov so svojo kreativnost 
na odru pokazale tudi profesorice 
glasbe, ki so s svojo harmonikar-
sko točko ob spremljavi bas kita-
re požele ogromno navdušenje. 

Na koncu smo skupaj zapeli vsem 
poznano praznično pesem Alfija 
Nipiča Silvestrski poljub.

Seveda prireditve ne bi mogli iz-
peljati brez lučkarjev, scenskih in 
tonskih mojstrov, posameznikov, 
ki so bili odgovorni za projekci-
jo, in vseh ostalih – vsem se iz srca 
zahvaljujemo.

Ker sem na prireditvi tudi sama 
nastopala, lahko izrazim nepoz-
abne občutke: od treme do veselja 
ob koncu uspešno izpeljanega nas-
topa ter nagrade – aplavza. 

Naš trud je poplačan – za nami 
je še ena prekrasna ura, polna 
spominov, ki nas bodo še dolgo 
navdihovali.

Se vidimo spet naslednje leto!

Doris Pirih, 2. č

SPODBUJANJE ZDRAVEGA ŽIVLJENSKEGA SLOGA

Erasmus +, mobilnost učiteljev
Program Erasmus+ spodbuja mo-

bilnost strokovnih delavcev za na-
men poučevanja, izobraževanja, 
usposabljanja ali sledenja na de-
lovnem mestu. Srednja šola Veno 
Pilon Ajdovščina letos že drugič 
sodeluje v projektu. Prvenstveno 
zaradi prakse dijakinj in dijakov 
Predšolske vzgoje, ki jo opravljajo v 
vrtcih treh mest sosednjih držav – v 
Milanu, Budimpešti in na Dunaju. 

V začetku novembra smo 
priložnost izkoristile tudi štiri 
učiteljice, saj smo želele pridobiti 
nove izkušnje in teoretično znanje. 

E n o t e d e n s k i p r o g r a m 
izobraževanja Erasmus+ – mobil-
nost učiteljev na Dunaju je bil ses-
tavljen iz treh izobraževalnih sklop-
ov: predstavitev koncepta delovan-
ja dvojezičnih in večjezičnih vrtcev 
Multika, tridnevno opazovanje dela 
v enem od dvojezičnih vrtcev Mul-

tike ter predstavitev Pikler peda-
gogike z opazovanjem skupine. 

Temeljni cilji vrtcev Multika se 
sicer bistveno ne razlikujejo od 
ciljev naših vrtcev. Spodbujajo 
spoštovanje drugih in drugačnosti, 
samostojnost otrok, reševanje kon-
fliktov, raziskovanje okolja, sode-
lovanje, celostno izobraževanje – 
učenje z vsemi čuti, poudarjajo indi-
vidualnost otroka … Najzanimivejše 
je, kako se njihovo geslo We live di-
versity odraža tudi v njihovem de-
lovanju. V vrtčevski skupini deluje-
ta dva vzgojitelja (od katerih je eden 
pedagog, drugi ima lahko samo tečaj 
s tega področja), ki z otroki govori-
ta vsak svoj jezik. Najpogosteje sta 
to angleščina in nemščina, ponekod 
pa tudi madžarščina ali ruščina 
(ustanoviteljica vrtcev je Rusinja). 
Pomembno je, da je delovni jezik za 
vzgojitelja tudi njegov materni jezik 

ali ga je študiral na univerzi, saj le 
tako lahko zagotovijo dovolj visoko 
stopnjo obvladovanja jezika. Vrtec 
obiskujejo otroci iz narodnostno 
zelo različnih družin, le redki med 
njimi so Avstrijci. 

Vodja vrtcev, ga. Heinzel, skupaj 
s partnerskim podjetjem Globus 
Group ponuja tudi izobraževanja 
za zainteresirane skupine vzgo-
jiteljev, učiteljev, pedagogov. Sku-
pina je pripravljena priti tudi v Slo-
venijo, ponujajo pa različne pakete 
izobraževanj.

Obisk vrtca, kjer deluje ga. Bri-
gitte Moser po načelih Pikler ped-
agogike, je bil zame najzanimivejši. 
Predstavljen je bil koncept šole za 
starše mlajših otrok, ki temelji na 
8 srečanjih. Starši in otroci so bili v 
večjem prostoru razporejeni ob ste-
nah, sedeli so na tleh. Tako starši 
kot vzgojiteljica so bili zgolj pozor-
ni opazovalci, v otrokovo sponta-
no gibanje in igro so se vključili le 

takrat, ko jih je otrok potreboval, 
vendar zgolj kot svetovalci in razl-
agalci. Pikler pedagogika namreč 
temelji na opazovanju in spodbu-
janju otrokovega razvoja tako, da 
mu ponudimo spodbudno okolje, 
ki ga sam raziskuje in samostojno 
napreduje, brez vodenih dejavnos-
ti. Odrasli smo ob njem, si vzame-
mo čas za otroka, čuječe spremlja-
mo njegov razvoj, a vanj ne pose-
gamo. Pozornost, mir in zaupan-
je staršev se vidno odražajo tudi na 
otrocih, ki so neverjetno samoza-
vestni pri zahtevnih nalogah za nji-
hovo starost in posledično tudi pre-
cej bolj samostojni. 

Take vrste izobraževanje v tuji-
ni je dragocena izkušnja, ki bi jo 
moral vsak zaposleni v vzgoji in 
izobraževanju izkoristiti oz. se je 
sistematično udeleževati ciklično. 

Krasno bi bilo, če bi bilo tako 
izobraževanje tudi sistemsko rešeno 
in ne vezano zgolj na projekt. Na tak 
način si kot pedagogi širimo obzor-
ja, spoznavamo nove in drugačne 
oblike dela v avtentičnem okolju, 
raziskujemo nove možnosti last-
ne prakse, povezujemo področje 
izobraževanja s trgom dela, pred-
vsem pa sodelujemo v medkultur-
nem dialogu, ki bi moral biti temelj 
naše družbe. Prepogosto se namreč 
ujamemo v lastno miselno zanko, 
saj razmišljamo na ozko konven-
cionalen način. Včasih je dobro 
pogledati na stvari s popolnoma 
drugačnega zornega kota in stopiti 
iz svoje škatle (»out of a box«), kot 
pravijo Angleži. 

Mateja Ceket Odar, prof.

Evolucija človeštva ter 
proučevanje fizičnih aktivnosti in 
njihovega vpliva na človeka kažejo 
na to, da je gibanje osnovna kom-
ponenta, ki ohranja naše telo zdra-
vo. Prav zato sta se v zadnjem času 
zelo razširila proučevanje in izva-
janje zdravega življenjskega sloga.

Včasih ni bilo razloga, da bi o 
tem tako celostno razmišljali, saj 
je bil zdrav življenjski slog ses-
tavina takratnega vsakdana. Pred 
nekaj desetletji niso poznali tako 
raznovrstnih prevoznih sredstev, 
od avtomobilov pa vse do tekočih 
stopnic in dvigal. Zato se je tudi 
povsod hodilo peš, vsa opravila, 
povezana z delom na polju in dru-
god, pa so se poganjala zgolj na 
»polento«. Še vedno mi v mislih 
odmevajo besede starega očeta, ki 

mi je rekel, da te morajo drva tri-
krat ogreti – prvič, ko podreš dre-
vo in ga spraviš domov, drugič, ko 
ga razžagaš in razcepiš na manjše 
dele ter tretjič, ko te dejansko ogre-
jejo z gorenjem v peči. 

Danes taka in podobna opravi-
la opuščamo, saj se zdi, da je tako 
preživeti čas »zapravljen«. Sodob-
nost ponuja predvsem sedeči način 
življenja in prav zato je toliko bolj 
pomemben zdrav življenjski slog, 
ki nas spodbuja, da ponovno aktiv-
no zaživimo. Ker se negativnih po-
sledic ne-gibanja in neprimernih 
prehranjevalnih navad na naši 
šoli dobro zavedamo, organizira-
mo različne aktivnosti, s kateri-
mi želimo sistematično spodbuditi 
zdrav življenjski slog posameznika. 

Prvi del teh aktivnosti temelji na 

osveščanju in ozaveščanju zdrave-
ga načina življenja. V ta namen 
izvajamo na šoli predavanja o 
zdravem prehranjevanju, psiho-
fizičnem sproščanju ter raztezan-
ju kritičnih mišičnih skupin, ki so 
pri dolgotrajnem sedenju ali prisil-
nih držah zakrčene. Drugi del ak-
tivnosti pa temelji na gibanju. Zato 
smo organizirali različne pohode 
na bližnje hribe, kolesarski izlet do 
slovenske obale, občasno vadbo, 
ki jo opravljamo strokovni delav-
ci pred konferencami ter tehnično 
osebje med odmorom. Pred krat-
kim smo uvedli tudi tedensko 
skupinsko vadbo v telovadnici in 
šolskem fitnesu. 

Z zgoraj omenjenimi aktivnost-
mi, usmerjenimi v zdrav življenjski 
slog, se poskušamo približati 

aktivnejšemu življenju, takemu, 
kot smo ga bili deležni včasih. 
Pričakujemo, da se bo naša inter-
vencija na tem področju izkaza-
la kot pozitivna ter da bomo priča 
zdravemu kolektivu, kar vodi v 
uspešnejše delo, v lažje prema-
govanje stresa in večjo odpor-
nost, zaradi česar predvideva-
mo tudi manj bolniških odsot-
nosti. Četudi nam uspe aktivirati 
le peščico zaposlenih, bo naš trud 
dosegel začetni cilj. Novi izzivi so 
na začetku pogosto deležni dvo-

ma, morda celo nestrinjanja, ki pa 
se z vztrajnostjo in medsebojnim 
sodelovanjem sčasoma zasidrajo v 
sprejemljive okvire posameznika.

Tadej Česnik, prof.
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CMU in nov Večgeneracijski center Goriške 

Z roko v roki za vse 
generacije
Verjetno ste v preteklih mesecih že opazili brezplačne aktivnosti 
Centra medgeneracijskega učenja (CMU), ki ob podpori Občine 
Ajdovščina deluje na Ljudski univerzi Ajdovščina, spodbuja med-
generacijsko sodelovanje in sožitje med generacijami. Kot vedno 
pa velja, če se potrudimo, iz malega zraste veliko. Z veseljem 
zato sporočamo, da smo CMU nadgradili z novimi dejavnostmi v 
sklopu projekta Večgeneracijskega centra Goriške pod imenom 
»Svetla stran življenja«. Gre za 5-letni projekt, ki ga sofinancirata 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter 
Evropski socialni sklad.

Preden pojasnimo novosti, naj 
izpostavimo, kaj je v okolje že 
prinesel Center medgeneracij-

skega učenja. Skozi različne organi-
zirane in strokovno podprte dejav-
nosti poteka na različnih lokacijah 
izmenjava znanj in izkušenj. Hkrati 
se vsem zainteresiranim ponuja tudi 
priložnost   za aktivno preživljanje 
prostega časa. V letu 2016 se nam je 
na več kot 100 dogodkih pridruži-
lo čez 1000 udeležencev, starih od 4 
do 75 let. Častna lokalna podporni-
ca projekta je ga. Vera Kodrič, dol-
goletna sodelavka Ljudske univerze 
Ajdovščina, ki s svojim življenjem 
in delom dokazuje, da je prava pro-
motorka učenja v najširšem pome-
nu besede. Naši partnerji so različna 
društva, šole in krajevne skupnosti. 
Tako se v Črničah odvija Angleščina 
za popotnike, kjer udeleženci skozi 
reševanje različnih nalog, delovnih 
listov, slikovnih križank, rebusov in 
z igranjem besednih dialogov med 
seboj sodelujejo in si izmenjujejo 
znanje. Ob sredah poteka aktivno 
druženje sosednjih vasi (Batuje, Čr-
niče, Selo, Vrtovin, Kamnje, Potoče, 
Dobravlje), kjer se s krajani omenje-

nih vasi po predhodnem dogovoru 
srečamo ter skupaj odpravimo na 
pohod. Vsak petek zvečer pa se vsi 
ljubitelji križank in drugih miselnih 
iger zberemo v prostorih Ljudske 
univerze Ajdovščina, kjer se zabava-
mo ob reševanju križank in si v spro-
ščenem pogovoru izmenjujemo svoje 
zgodbe in doživetja. V sodelovanju z 
učenci Osnovne šole Danila Lokarja, 

Društvom upokojencev Ajdovščina 
in društvom ŠENT je sklopu dram-
ske skupine nastal scenarij za igro 
Pujsa imamo za soseda. Gre za zgod-
bo, ki govori o sprejemanju drugač-
nih. Skupina se bo širši javnosti z 
igro predstavila na več nastopih, ki se 
bodo odvijali v prihajajočih mesecih. 
Vabljeni. 

Glavni cilj novega projekta VGC pa 
je nuditi uporabne vsebine še pose-
bej izbranim ciljnim skupinam in na 
ta način prispevati k dvigu kakovo-
sti njihovega življenja.Konzorcijska-
partnerjav projektu stapoleg Ljud-
ske univerze Ajdovščina še Ljudska 
univerza Nova Gorica in Posoški ra-
zvojni center. Našteti bodo v ustre-
znih prostorih na različnih lokacijah 
v Goriški regiji ponudili prostor zbi-
ranja, ohranjanja oz. širjenjasocialne 
mreže in zadovoljevanja potreb. Do-
brodošli ste povsod. V Ajdovščini vas 
čaka prijeten prostor druženja na se-
dežu ljudske univerze v središču me-
sta, na Stritarjevi ulici 1a. Dejavnosti 
bodo še posebej namenjene otrokom 
in mladim, enostarševskim in osta-
lim družinam, starejšim, invalidom 
ter vsem posameznikom, ki potrebu-
jejo informacije, nova znanja za po-
trebe dela in vsakdanjega življenja 
inpodporo pri širjenju svoje mreže. 
Želimo ponuditi brezplačne, dosto-
pne, raznolike in kakovostne progra-
me, ki bodo preventivno zastavlje-
ni in bodo posamezniku nudili (po)
moč. Vzpostavili bomo informacij-
ski center vseh partnerjev, ki bo nu-
dil informacije o dejavnostih, ki jih 
pokriva VGC ter o drugi ponudbi v 
lokalnem okolju. Želimo okrepiti po-
vezovanje javnih institucij, nevladnih 
organizacij, socialnih podjetij in ob-
čin v geografski enoti. 

Zato bo Ljudska univerza Ajdo-
vščina sodelovala tudi z Občino Aj-
dovščina, s Centrom za socialno delo 
Ajdovščina, z drugimi institucijami 
in nevladnimi organizacijami. Vabi-
mo zainteresirane institucije, prosto-
voljce, ki bi z nami sodelovali, da nas 
obiščete ali pokličete. 

Vključitev uporabnikov v dejavnosti 

 Ljudska niverza Ajdovščina 

Nove možnosti za učenje
Na Ljudski univerzi Ajdovščina ponujamo veliko zanimivih brezplačnih programov za zaposlene 
(predvsem za starejše od 45 let), zato vas prijazno vabimo, da nas obiščete. Namenjeni so vsem vam, 
ki želite izboljšati svoje temeljne in poklicne kompetence, povečati svojo zaposljivost in uspešnost 
pri opravljanju delovnih nalog ter razviti svoje podjetniške sposobnosti ali lastno dejavnost.

Računalniški tečaji  
Sodobni čas je čas informacij. Te 

prihajajo iz vseh strani. Svetovni 
splet nam je omogočil, da smo lah-
ko istočasno na tekočem z vsemi do-
godki po svetu. Zato moramo vsak 
dan med nepregledno množico in-
formacij izbrati tiste, ki nam pri na-
šem delu ali vsakdanjem življenju 
najbolj koristijo. Na voljo so vam 
različni tečaji s področja računal-
ništva. Bi se radi naučili poslati e-
-pošto vašemu partnerju, otrokom 
ali prijateljem? Nič hudega, če ne 
veste, kako vklopiti računalnik ali 
kako uporabljati miško. Na raču-
nalniškem tečaju boste spoznali vse 
glavne dele računalnika, se naučili 
napisatibesedilo, prenesti in shrani-
ti fotografije, poslušati glasbo, iskati 
novice po spletu, gledati smešne vi-
deo posnetke in pregledati svoj elek-
tronski poštni nabiralnik. 

Če bi radi obvladali tipkovnico in 
tipkali z obema rokama, vas vabimo 
na tečaj slepega tipkanja, kjer boste 
razgibali prste in prihranili čas pri 
pisanju besedil. 

Na voljo je tudi tečaj Excela za vse, 
ki bi želeli pregledno voditi svoje fi-
nance in enostavno izračunati me-
sečne stroške, izdelati svoj urnik, ta-
belo vsakdanjih opravil ali si olajšati 
delo s preglednicami v službi. 

Na tečaju socialnih omrežij bo-
ste spoznali sodobne trende virtual-
nega druženja ljudi in vse skrivno-
sti Facebooka, Twitterja, Snapchata 
in drugih aplikacij. Kako si ustvariti 
osebni profil, kako izbirati in dodati 
prijatelje, zakaj, kdaj in kako objavi-
ti fotografije in koliko zasebnosti  je 
še dobro odkriti, vam razkrijemo na 
dvomesečnem tečaju. 

Drugi splošni neformalni 
programi  
Tuji jeziki 

Poleg računalništva se lahko vpiše-
te tudi v programe tujih jezikov, da 
se boste lažje sporazumeli s tujimi 
strankami. Vabljeni v tečaj anglešči-
ne ali italijanščine, naučili se boste 
osnovnega sporazumevanja ali nad-
gradili svoje znanje v nadaljevalnem 
tečaju. 
Komunikacijske veščine 

Naučite se jasno izražati svoja sta-
lišča, se argumentirano pogovarja-
ti s sogovornikom, ki ima drugač-
no mnenje, učinkovito razreševati 
konflikte, uspešno izpeljati prodajni 

razgovor. Tudi spoštljivo pogovar-
janje je odlika, ki se je moramo nau-
čiti za boljše odnose doma in v služ-
bi. 
Postani in ostani zdrav 

Zdravje je naša največja vrednota, 
zato ga moramo ohranjati tudi na 
delovnem mestu. Preizkusili boste 
vaje za zdravo hrbtenico, se nauči-
li priprave polnovrednih prigrizkov, 
spoznali namige za sproščanje nape-
tosti in obvladovanje stresa. 
UŽU – Izzivi podeželja 

Imate svoj vrt ali kmetijo, izdeluje-
te ročna dela, se ukvarjate z domačo 
kozmetiko, radi nabirate gobe, zdra-
vilna zelišča ali ponujate prenočišča 
in pogostitev za različne goste? Če bi 
želeli izkoristiti potencial, ki ga nudi 
podeželje, in tržiti svojo dejavnost, 
se vključite v program, v katerem 
se boste naučili različnih vsebin, od 
osnov sporazumevanja v tujih jezi-
kih do računalniških programov in 
zelo konkretnih področij razvijanja 
blagovne znamke, samopromocije 
in predstavljanja javnosti. 

Veseli bomo, če nas obiščete!   
DODATNE INFORMACIJE IN 

PRIJAVE: 
• telefon: 05/3664 750 ali 041/437 

785 
• e-pošta: info@lu-ajdovscina.si 
• spletna stran: www.lu-ajdovsci-

na.si 
Ljudska univerza

Foto: Samo Trebižan

Večgeneracijskega centra Goriške je 
prostovoljna in brezplačna. Vse, ki 
nas želite spoznati in svoj prosti čas 
aktivno izkoristiti, vljudno vabimo, 
da se nam pridružite na Dnevih od-
prtih vrat Večgeneracijskega cen-
tra Goriška »Svetla stran življenja«. 
Za vas že v januarju odpiramo vrata 
centra z različnimi brezplačnimi do-
godki v prostorih Ljudske univerze 
Ajdovščina. Več preberite na www.
lu-ajdovscina.si ali nas obiščite, po-
kličite na 05/ 36 64 750. 

Ksenja Sulič in Helena Furlan
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MPZ na koncertu 
»moja domovina« 
V sredo, 21. decembra 2016, smo se pevci MPZ OŠ Danila Lokarja odpravili na koncert »Moja domovi-
na« v Slovensko filharmonijo v Ljubljani. Pridružili so se nam tudi učenci petih razredov, ki prepevajo 
v OPZ Višaji.

Med upevanjem v avli fil-
harmonije smo videli 
Luka Seška, finalista od-

daje Slovenija ima talent. Bil je so-
list pri eni izmed skladb MPZ RTV 
Slovenija. Poleg njega smo videli še 

veliko drugih znanih obrazov. Upe-
vanju je sledila generalka na odru. 
Po generalki smo pomalicali in od-
šli na večerni sprehod po Ljubljani. 
Očarani smo bili nad pravljično-
stjo, ki jo lučke pričarajo našemu 

glavnemu mestu. 
Pred nastopom smo si zaželeli 

srečno in si vlili korajžo. Čutili smo 
tremo, saj smo nastopali pred zelo 
pomembnimi gosti: predsednikom 
Republike Slovenije g. Borutom Pa-
horjem, poslancem g. Janezom Jan-
šo, voditeljem, dirigentom in skla-
dateljem g. Patrikom Greblom ... 
Zapeli smo tri pesmi: Tiha domovi-
na si, Zelena dežela, kjer je uvodni 
solo odlično zapela Brigita Kobal, in 
zaključili s pesmijo Ena v srcu je Slo-
venija. Prislužili smo si velik aplavz 
in trud je bil poplačan. Počakali smo 
še nastope ostalih zborov in zno-
va odšli na oder. Združeni smo za-
peli še V meni bije slovensko srce. 
Občinstvo smo tako navdušili, da je 
vstalo. 

Z veseljem se udeležujemo takih 
dogodkov in srčno upam, da bomo 
tudi v letu 2017 uspešno pevsko za-
stopali našo šolo in naše mesto. 

predsednik zbora, Matic Kravos, 8. b

Lidice 2016, Češka 

44. mednarodna 
razstava otroške 
likovne umetnosti

Naša šola že več let sodeluje 
na tej veličastni razstavi. 
Tudi letos so v mednaro-

dni strokovni žiriji opazili ustvar-
jalnost naši otrok. Na mednarodni 

likovni natečaj v Lidice na Češkem 
je prispelo 18.075 likovnih del iz 77 
držav. 

1.390 so jih izbrali za razstavo in 
priznanja. Samo iz Slovenije smo 

poslali 365 likovnih del, le 18 pa se 
jih je uvrstilo v ožji izbor. Med nji-
mi sta tudi grafiki, barvna linoreza 
učencev naše šole. 

Metod Naglost in Teo Gaberšček 

iz 8. b Osnovne šole Danila Lokar-
ja Ajdovščina sta prejela častno pri-
znanje za grafične liste. 

Čestitamo!
Nataša Rupnik

PUM-ovci medse sprejeli tri 
živalske prijatelje
Udeleženci programa Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O) v Ajdovščini so sredi decembra do-
bili v skrb kuščarja iz vrste bradata agama, dva udeleženca pa sta začela program obiskovati skupaj 
s svojima psoma.

Na PUM-O dajemo velik 
poudarek razvoju posa-
meznikove osebnosti in 

skupinske dinamike. Na pozitiven 
razvoj le-tega pa bistveno vpliva ne-
posreden stik z   živalmi. Tako smo 
v sklopu projekta Skrbniki živali od 
gospe Nataše Mohorčič za en mesec 
dobili v skrb bradato agamo ter črič-
ke in mokarje za njeno prehrano, za 
katere moramo tudi poskrbeti, da se 
bodo čimbolj namnožili. Pridružila 
pa sta se nam tudi dva kosmatinca, 
saj smo dva udeleženca spodbudi-
li, da v program PUM-O pripeljeta 
svoja najzvestejša prijatelja, in sicer 
mešanko Lili ter aljaško malamutko 
Vendeto.

Odzivi na živali so izjemni in ne-
precenljivi. Udeleženci se ob boža-
nju in pogovarjanju z njimi bistve-
no bolj sprostijo in umirijo, njihovo 

razpoloženje se hitro izboljša, stres 
z različnih področij se postopoma 
zmanjšuje, krepita se samozavest in 
motivacija za delo. S skrbjo za živa-
li se udeleženci učijo tudi odgovor-
nosti, skrbi za drugega, vzajemnega 
dajanja in prejemanja, kar je odlič-
na šola za samostojno življenje. Po-

leg tega pa se je skupina PUM-Ov-
cev na ta način tudi bolj povezala, 
še več se pogovarjajo, povečala se je 
njihova stopnja empatije (vživljanje 
v čustva drugih), med njimi tudi ne 
prihaja do konfliktov. 

Nekaj mnenj naših udeležencev o 
živalih na PUM-u: 

»Naši psi so čustveni – ko občutijo 
naše težave, so vedno ob nas.« 

»Menim, da je zelo dobro, da 

imamo živali, da jih lastnoročno 
primemo in s tem poskusimo pre-
magati svoj strah do nekaterih živa-
li.« 

»Pes je žival, ki mi je najbolj všeč. 
Me sprosti, nasmeje in deluje pozi-
tivno name.« 

»Kuščarja sem se na začetku zelo 

bala, zdaj pa sem izgubila strah – ne 
popolnoma, ampak toliko, da ga po-
božam in pogledam.« 

Pridite tudi vi k nam in preživi-
te dan ali dneve   z našimi živalmi. 
V bližnji prihodnosti nas bo obiska-
la celo kača, v skrb pa bomo dobi-
li tudi želve. 

Martina Bratina in Maja Lemut

Vipavski tamburaši
vabimo na

Koncert ob kulturnem prazniku

Kulturni dom Vipava,

nedelja 5. februar 2017 
ob 18.00 uri
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Korak za korakom 20 let

‘Korak za korakom’ smo si zasta-
vili slogan pred dvajsetimi leti. V 
pravkar minulem letu se je v kroni-
ko Centra za izobraževanje, rehabi-
litacijo in usposabljanje v Vipavi za-
pisalo, da smo to bili mladi planinci. 
Zavedajoč se pomena hoje in giba-
nja, sva s kolegico Andrejo, takratni 
ravnateljici predstavili svoje ideje. 
Dobili sva podporo in zastavili pro-
gram, ki je predvideval hojo enkrat 
mesečno kot interesno dejavnost. 
Skupini približno dvanajstih učen-
cev različnih starosti in sposobno-
sti, sta se pridružili še Irena in Lu-
cija. Že kmalu smo se tri udeležile 
usposabljanja za mentorice planin-
skih skupin. Lepo smo začeli sode-
lovati tudi s PD Vipava. Skupaj smo 
izvedli nekaj pohodov, uvedli so nas 

v osnove plezanja in nam v Centru 
postavili plezalno steno. Nekaj časa 
smo imeli stike tudi s PZ Slovenije. 
Povezali smo se s številnimi posa-
mezniki: vodniki, markacisti, starši, 
ki so nam predlagali različne cilje in 
nas do njih tudi vodili. 

Redni mesečni pohodi so posta-
li stalnica in trajajo že 20 let. Od 
njih nas je odvrnilo le slabo, pred-
vsem deževno vreme. Bili pa smo 
tudi mokri, prepihani in zasneženi. 
Hodili smo po hribih blizu in daleč 
in po podzemnih jamah. Spozna-
li smo, kaj zmoremo, koliko lahko 
prehodimo, kakšna ovira so za nas 
kamni in robida na poti, kako težko 
je sestopati po ozki, morda kamni-
ti in spolzki stezi. Mentorice smo 
se zavedle, da vse manj govorimo 

o planinarjenju in vse več o poho-
dništvu. Naši pogledi se niso več 
usmerjali v sredogorja ali še više. 
V najstniška leta pohodništva smo 
vstopili z malce nižjimi, a za nas zelo 
pomembnimi cilji: hoditi, varno 
premagovati ovire na poti, se ustavi-
ti ob pogledu na naravo okrog nas, 

Medgeneracijsko povezani v 
učenju jezika
Angleščina tako in drugače. Največkrat slišimo, da se angleško učijo otroci in mladi v obdobju šolanja, 
tako pa pozabimo na tiste, ki se angleščino učijo na tečajih, inštrukcijah in individualnih programih. 
Učenje angleščine pa je lahko zanimivo tako mladim in šoloobveznim otrokom, kot tudi odraslim in 
starejšim.

V Črničah smo v začetku ok-
tobra začeli s programom 
Angleščina za popotnike. 

V največji meri so se ga udeležili 
starejši odrasli in upokojenci, ki so 
želeli utrditi, ponoviti in se na novo 
naučiti angleškega besedišča in slov-
nice, da bi lahko potovali po svetu 
in se brez težav sporazumevali tudi 
v tujih deželah. Nekaj pa je bilo tudi 
udeležencev mlajše generacije. Tako 
smo v medgeneracijsko povezani 

skupini spoznavali osnovne slovnič-
ne strukture, besedišče povezano s 
potovanji, nastanitvami, orientacijo 
v mestu, hrano, poklici …

Ob igranju družabnih iger, reševa-
nju delovnih listov, risanju, barva-
nju in pogovorih, smo se med seboj 
spoznali, nasmejali in seveda veliko 
tudi naučili. Ponedeljkove večerne 
ure so bile sproščene, polne zanimi-
vih pogovorov, smeha in prijetnih 
besed. 

Vsak udeleženec je imel možnost, 
da sodeluje po svojih zmožnostih in 
s tem pripomore k oblikovanju pro-
grama. Držali smo se reka, ki pra-
vi, da več glav več ve. Skupaj smo se 
učili, si pomagali in spoznavali upo-
rabnost angleškega jezika.

 Delovne liste z razlagami, vajami 
in primeri pa so udeleženci tečaja 
prejemali tudi kot domačo nalogo z 
namenom, da doma učno snov po-
novijo in utrdijo.

Sproščena oblika programa, ki 
smo jo izvajali v sklopu dejavnosti 
Centra medgeneracijskega učenja 
in deluje v okviru Ljudske univerze 
Ajdovščina, se je odvijala v Črničah 
in je predstavljala priložnost za vsa-
kogar, ki se pri uporabi tujega jezi-
ka ni počutil najbolj domače, saj je 
na preprost način sodeloval, poslu-
šal druge in s tem pridobival samo-
zavest pri uporabi tujega jezika. 

Tina Bajc

OŠ Danila Lokarja v 
februarju deli kulturo
Tudi letos bodo učenci OŠ Danila Lokarja Ajdovščina v mesecu 
februarju delili kulturo občanom. Učenci prvih razredov bodo 6.,7. 
in 9. 2. 2017 obiskali otroke v otroškem vrtcu Ob Hublju.

Učenci drugega razreda bodo 
v torek, 7.2. 2017, delili 
kulturo obiskovalcem La-

vričeve knjižnice: 2.a  ob 9:00; 2.b ob 
10:00; 2.c ob 11:00. 

Učenci tretjega razreda bodo prav 
tako v torek, 7. 2. 2017, ob 10:30 de-
lili kulturo občanom na Šturskem 
placu. 

Učenci četrtega razreda bodo deli-
li kulturo varovancem VDC-ja v Aj-
dovščini. 

Učenci petega razreda pa bodo de-
lili kulturo občanom v torek, 7.2. 

2017, ob 11:00 pred Dvorano prve 
slovenske vlade v Ajdovščini. 

Učenci podružnične osnovne šole 
iz Lokavca bomo delili kulturo po 
Lokavcu v torek, 7 2. 2017 med 10. 
in 11.30 na treh lokacijah: na Graj-
šku, v Brithu in na Palkovšu. 

Učenci OPP NIS pa bodo 7. 2. 
2017 delili kulturo otrokom otro-
škega vrtca. 

9. 2. 2017 bo ob 17.30 otroška gle-
dališka predstava Lena Lena. Pri-
pravili jo bodo učenci prve triade. 
Primerna je za otroke od vrtca do 
5. razreda. Predstava bo v Dvorani 
prve slovenske vlade.

 Prostovoljni prispevki bodo na-
menjeni šolskemu skladu.  

19. 2. 2017 bo v Dvorani prve slo-
venske vlade ponovitev Ledenega 
kraljestva. Predstavi bosta ob 17.00 
in 19:00. Brezplačne vstopnice se 
dobijo v tajništvu šole. 

Občane in občanke vabimo, da 
obiščejo naše učence na zgoraj na-
vedenih lokacijah. 

KV

si pomagati, se pogovarjati. Otro-
kom omogočamo, da izkorišča-
jo naravo kot najbogatejšo učilnico 
in najbolje opremljeno telovadnico. 
Vsem pa nam je skupno zavedanje, 
da si na cilju, ko si varno doma, in 
ne, ko si na vrhu hriba, pa če je še 
tako lep razgled. 

Dvajset let naših skupnih vzpo-
nov in spustov smo svečano pro-
slavili. V septembru nam je Fructal 
za tri dni dal v brezplačno uporabo 

počitniške hišice na Cresu. Povzpeli 
in spustili smo se do več znamenitih 
točk tam ter na otoku Lošinj. Sveč-
ka na našem jubileju je bil vzpon na 
Televrin, poplačan s čudovitim raz-
gledom na morje in otoke. Težji je 
bil spust, a smo ga počasi varno pre-
magali. 

Ker pa ni jubileja brez proslave, so 
kolegice s pomočjo instrumentali-
stov in dramskega krožka pripravile 
tudi to. Pohodniki so dobili albume 
s fotografijami, vsi pa tudi nove po-
hodniške majice. Za zaključek nam 
je nekdanji predsednik PD Vipava, 
vsestranski gornik Jurij, pokazal po-
snetek planinskega tabora mladih 
planincev. 

Jedru mentoric Andreji, Ireni in 
Luciji se pridružujejo nove, sama pa 
sem jim hvaležna, da me kot prosto-
voljko še vedno vabijo medse. 

Lepo je, ko opazuješ kako negotov 
korak uspešno premaga oviro. 

Helena Kravos

Tečaj prve pomoči za 
dojenčke in otroke
Mame, očke, dedke, babice 

in druge skrbnike otrok 
Rdeči križ Ajdovščina 

vabi na brezplačni tečaj prve pomo-
či za dojenčke in otroke, ki bo po-
tekal v ponedeljek, 13. 2., ob 17.30 
uri v prostorih Rdečega križa, To-
varniška 3 g, Ajdovščina. Trajal bo 
dve pedagoški uri. Naučili se bomo, 
kako se odzvati, ko potrebujemo 
prvo pomoč, kako ukrepati, če pride 
do motenj dihanja, kakšni so temelj-
ni postopki oživljanja, kako pravil-
no oskrbeti rane ter ustaviti krva-
vitev,… Poudarek bo na praktičnih 
vajah na lutkah (lutki dojenček in 

mali otrok). 
Udeleženci se 
bodo poučili, 
kako pravil-
no reagirati 
v kritičnem 
trenutku ter 
bodo tako 
pridobili več zaupanja v lastno 
ravnanje in večji občutek varnosti. 
Prosimo vas, da nam vašo udeležbo 
predhodno sporočite na 051 430 722 
ali ajdovscina.ozrk@ozrks.si. Vlju-
dno vabljeni! 

Irena Žgavc
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Košarkarski praznik v Šturjah
V soboto, 21. januarja, se je v dvorani OŠ Šturje odvijal tradicionalni »Smučkov memorial«, tekma ajdovskih in tolminskih veteranov, ki jo igrajo v spomin na prezgodaj 
preminulega domačega košarkarja in košarkarskega delavca Darka Likarja. Legendarni Smučko je s svojimi igrami in delavnostjo pustil svoj pečat tako v ajdovskem kot 
tudi tolminskem klubu.

Zato ne preseneča, da so se 
veterani v velikem številu 
odzvali vabilu in odigrali 

zanimivo tekmo. Dokazali so, da še 
vedno obvladajo elemente košarkar-
ske igre. Rezultat na tej tekmi ni bil 
v ospredju, lahko pa povemo, da so 
bili tokrat ajdovski veterani boljši. 

In kdo je bil Smučko? Fant, ki je z 
Adrijanom Fegicem in ostalo mula-
rijo odraščal v »fbrških bajtah« in se 
pri trinajstih letih zapisal košarki. V 
sedemdesetih je kot član KK Fruc-
tal igral v 1. slovenski in kasneje v 
2. jugoslovanski ligi. Leta 1982 pa ga 
je ljubezen iz mesta burje popeljala 
na Tolminsko, natančneje v Baško 
Grapo. »Darko v Tolmin ni prišel 
kot neznana okrepitev, kot je pove-
dal eden izmed njegovih nekdanjih 
varovancev Boris Velikonja, tem-
več kot igralec, ki je obvladal hrbtno 
centrsko tehniko in je bil znan po 
svojem »skokšutu« z zadržkom. Po 

izpadu Tolmincev iz 1. SKL je pre-
vzel dvojno vlogo in postal še tre-
ner KK Tolmin. Ni se izkazal le kot 
vodja na parketu, temveč tudi izven 
dvorane, saj je bil vedno pripravljen 
na pomoč, druženje in zabavo. Tol-
minski košarkarji so vedno posluša-
li prigode, ki jih je doživel s soigralci 
v Ajdovščini. Ker je imel vedno veli-
ko idej in energije, je trenersko delo 
zamenjal za predsedniško in pre-
vzel organizacijsko vodenje kluba. 
Njegovo delavnost in ljubezen do 
košarke so prepoznali tudi na Ko-
šarkarski zvezi Slovenije, kjer je v 
devetdesetih letih deloval kot član 
izvršnega odbora. V začetku leta 
1999 je pomagal pri Ženskem košar-
karskem društvu Tolmin, kjer sem 
čez kakšno leto zaigrala tudi sama. 
Poleg trenerske funkcije je opra-
vljal še delo predsednika kluba. Na 
tekmah sem spoznala, da tako kot 
na parketu tudi ob robu igrišča ni 

mogel iz svoje kože – njegova zbirka 
tehničnih napak je bila kar bogata« 
se je svojega očeta spominjala mlaj-
ša hči Jasna Likar Jelinčič. 

»Načrtovanje memoriala je pote-
kalo zelo usklajeno, verjetno tudi 
zato, ker sem ajdovske veterane po-
znala, saj sem v otroštvu veliko vi-
kendov preživela na njihovih tek-
mah. Z Damjanom Winklerjem in 
Jurijem Trampužem smo se v de-
cembru dobili in hitro določili posa-
mezne zadolžitve. Ko se je razvede-
lo, da se pripravljamo na memorial, 
so me ljudje klicali in ponudili po-
moč pri organizaciji. Vsi skupaj smo 
naredili poseben dan in večer, ki bi 
bil tatu vsekakor všeč. Pili smo nje-
govo najljubše vino, rezali pršut na 
»kavaletu« ter jedli domač tolminski 
sir, veterani pa so skuhali bograč. 
Med načrtovanjem tega dogodka 
sem imela vedno v mislih, kako bi 
vse skupaj izpeljal tata, na kaj bi bil 

bolj pozoren in česa nikakor ne sme 
manjkati. V soboto sem dobila po-
trditev, da sem organizacijske spo-
sobnosti podedovala po njem. Vsi, 
tako tisti, ki so z njim igrali, kot tisti, 
ki so ga poznali drugače, so bili ve-
seli povabila. In vsak se je spomnil 
zabavnih prigod, ki smo jih v sobo-
to poslušali še pozno zvečer. Na ža-
lost pa se nekateri zaradi obvezno-
sti niso mogli udeležiti srečanja, 
obljubili pa so, da se vidimo na na-
slednjem memorialu. V nedeljo so 
mami in meni (pa vsem, ki so po-
magali) zvonili telefoni v zahvalo za 
povabilo in pogostitev, za večer dru-
ženja s starimi prijatelji in obujanja 
spominov.Vesela sem, da smo orga-
nizatorji 3. memoriala naredili dan 
točno tak, kot bi si ga Smučko želel. 

Še enkrat bi se rada zahvalila vsem, 
ki so pomagali pri organizaciji, in 
nenazadnje vsem, ki so se srečanja 
udeležili, saj si v teh norih časih ne 
vzamemo več časa za druženje s pri-
jatelji in znanci, tatu pa je to veli-
ko pomenilo,« je utrujena, a zado-
voljna strnila svoje misli Jasna, tudi 
nova članica Upravnega odbora KK 
Ajdovščina. Ja, jabolko pač ne pade 
daleč od drevesa. 

Na igrišču pa se je odvila še ena 
tekma - na parket sta stopili še član-
ski ekipi gostov iz Tolmina in doma-
čih levov, da za zaključek košarkar-
skega praznika odigrata prvenstveni 
derbi. A so gostje od začetka sreča-
nja narekovali hiter ritem tekme, 
naši so padli v njihov »sistem« in si 
do konca prvega polčasa nabrali kar 
precejšen zaostanek. Med odmorom 
so za spektakularnost poskrbeli po-
sebni gostje – Leteči medvedki. Di-
jaki Gimnazije Jesenice (šest fantov 
in eno dekle) so akrobatsko-navija-
ška skupina, ki so s svojimi vrago-
lijami v dobro voljo spravili občin-
stvo v dvorani. V začetku drugega 
polčasa se je nerazpoloženost naših 
nadaljevala, tako da je trener v igro 
poslal vse »mladince«, ki so, tudi ob 

menjavah v gostujoči ekipi, tekmo 
poživili in ublažili poraz. »Mladi upi 
so zadnjo četrtino odigrali korek-
tno in to je bila edina svetla točka na 
tekmi,« je ob koncu srečanja pove-
dal trener Gregor Zagorc. Očitno je, 
da so mladci polni energije ter pri-
pravljeni na zmage. Le dovolj prilo-
žnosti morajo dobiti in za svetlo pri-
hodnost ajdovske košarke se ni bati. 

KK Ajdovščina

Lokostrelski centri (LC) 2016
Na drugo adventno nedeljo, 4. decembra 2016, se je v športni dvorani OŠ Budanje odvijalo prvo 
vadbeno srečanje Lokostrelskega centra za primorsko in notranjsko regijo. Srečanja so se udeležili 
mladi lokostrelci in njihovi trenerji, starši in podporniki  iz klubov ŠKD Budanje, LK Gorica, LK Mins, 
LK Ankaran in LK Ilirska Bistrica. Srečanje je vodil gospod Matija Žlender, profesor športne vzgoje in 
lokostrelski učitelj 2 z licenco.

LC so namenjeni mladim lo-
kostrelcem, ki osnovno znanje že 
pridobivajo v klubih in z vztrajnost-
jo, željo, rezultati, tekmovalnost-
jo, izkušnjami ter pripravljenost-
jo izkazujejo voljo za treniranje lo-
kostrelstva tudi v bodoče.Njihov na-
men je izboljšat in utrjevat pravilno 
tehniko streljanja z lokom, spozna-
vat nove načine treninga, načine 
vadbe, utrjevat lokostrelčevo fizično 
in psihično pripravljenost spo-
padanja z zahtevnostjo tega športa, 
obnavljat in nadgrajevat znanje va-
diteljev in trenerjev, ki delajo z 
mladimi in še veliko drugih stvari, 
povezanih z lokostrelstvom. LZS, 
klubski in reprezentančni trener-
jiter vodje programov, so vnjih pre-
poznali potrebne kvalitete, na os-
novi katerih lahko v prihodnosti, z 

dobrim in strokovnim delom, post-
anejo lokostrelcimednarodnega 
nivoja. 

Na prvem srečanju so fantje in 
dekleta spoznavali njim že znane 
in nove vaje za ogrevanje, razteza-
nje, vaje za kondicijo, vzdržljivost 
in moč. Vadili so tudi hitro sestav-
ljanje in razstavljanje lokostrelske 
opreme, kar jim lahko omogoči več 
časa za trening.Večino srečanja so 
namenili različnim načinom vad-
be s pomočjo elastike. Spoznali so, 
da obstaja nešteto vaj, ki odlično 
pripomorejo k temu, da se ogrejejo 
mišice, ki so aktivne med streljan-
jem z lokom. Če se namreč ne ogre-
jemo dovolj, oz.pravilno, lahko tve-
gamo nastanek lažjih in tudi težjih 
poškodb mišic, predvsem ramen-
skega obroča. 

Naši mladi lokostrelci so dobre 
štiri ure delali tako, kot doslej niso 
bili vajeni. Utrujeni, a zadovoljni so 
se na koncu v en glas odločili, da se 
splača vztrajati, saj brez tega ne bo 
dobrih rezultatov. Vsi skupaj pa 
smo spoznali, kako poteka konkre-
ten, natančen in dobro vóden lo-
kostrelski trening. Dogovorili smo 
se za srečanja enkrat mesečno in 
na koncu bomo mogoče celo orga-
nizirali dodatno tekmovanje/pri-
reditev znotraj regije ali v sklopu 
združevanja vseh štirih regij po Slo-
veniji – tako imenovan »Pokal lo-
kostrelskih centrov«. 

Za konec prvega srečanja smo tako 
vaditelji in trenerji, kot tudi mladi 
lokostrelci dobili domačo nalogo. 
Mladi, da doma nadaljujejo z red-
nim izvajanjem vaj, ki smo se jih 
naučili, strokovni kader pa mora 
do naslednjega srečanja pripraviti 
program vadbe, vsak za svojo ciljno 
skupino vadečih. 

Naše naslednje srečanje bo sredi 
januarja, prihodnje leto. Se že veseli-
mo in komaj čakamo, da se naučimo 
še več novih stvari! 

Vse v zlato! 
Vaši Budanjski lokostrelci
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Jaslice v Dolenjah

V Dolenjah smo si božične 
praznike popestrili s sku-
pnim postavljanjem jaslic 

na prostem ob naši avtobusni po-
staji. Jaslice smo postavili na sveti 
večer, dan po božiču pa jih je žu-
pnik Sašo Mugerli tudi blagoslovil. 

Dogajanje smo izkoristili za druže-
nje vaščanov in prijateljev. Tako kot 
zdaj, v tem decembrskem  praznič-
nem času, vaščani stopimo skupaj 
tudi vsako leto za praznik naše zave-
tnice sv. Marjete.

Razstava jaslic v Vipavskem Križu
V nedeljo, 8. januarja 2017, smo v Vipavskem Križu zaprli že 7. razstavo jaslic, na kateri je bilo razsta-
vljenih 115 jaslic upodobljenih v različnih tehnikah in materialih. Vse pohvale izdelovalcem jaslic, da 
iz leta v leto ustvarjajo prave umetnine. Prav zaradi njih postaja kriška razstava prepoznavna širom 
Slovenije in tudi v zamejstvu. Obisk razstave je bil nad vsemi pričakovanji.

Razstavo smo odprli v 
nedeljo, 18. decembra 
2016, ob prisotnosti šte-

vilnih obiskovalcev, ki so dvo-
rano Doma krajanov napolnili 
do zadnjega kotička. Miran, ki 
je povezoval kulturni program, 
je na kratko opisal običaje in na-
vade slovenskega naroda v času 
adventa in božiča. V kulturnem 
programu smo slišali odlomke 
iz del znanih slovenskih pesni-
kov in pisateljev. Prebrali so jih 
zakonca Alenka in Egon, Maša, 
Laura in Mia ob spremljavi 

flavtistke Neže in violinistke 
Alme. S petjem je program obo-
gatila solistka Ana ob klavirski 
spremljavi Martine. 

Jaslice je blagoslovil domači žu-
pnik, brat Vlado Kolenko. Vse 
prisotne je pozdravil podžupan 
Alojz Klemenčič ter poudaril, da 
občina Ajdovščina ceni in pod-
pira prizadevanja, ki jih Križa-
ni vlagajo v kulturne prireditve, 
kot so razstava jaslic in Božič-
na zgodba. Prisotne je pozdravil 
še predsednik krajevne skupno-
sti, Harij Bat, ki je razstavo tudi 

uradno odprl. 
Otvoritev je zaključila solistka 

Ana z najlepšo božično pesmi-
jo, Sveto noč. K petju je pritegni-
la vse prisotne v dvorani. Nekdo 
od obiskovalcev je ob zaključku 
dejal: »Zame je bil že nocoj sveti 
večer. Hvala vsem!« 

Da je bilo božično in novoletno 
razpoloženje, čar teh praznikov 
in občutje še bogatejše, so Križa-
ni tradicionalno postavili jaslice 
ob svojih domovih. Zelo zanimi-
ve jaslice so bile tudi v samostan-
ski in župnijski cerkvi. Sprehajal-
ce po kriških gasah je spremljala 
nežna božična glasba iz zvoni-
ka župnijske cerkve. Turistično 
društvo iz Vipavskega Križa pa 
je poskrbelo za tople napitke, da 
so se obiskovalci lahko ob koncu 
ogleda tudi ogreli. 

Tudi letošnja razstava jaslic je 
imela dobrodelno noto. Dra-
gi obiskovalci razstave, hva-
la Vam, da ste svoj dar name-
nili hudo bolnemu štiriletnemu 
Niku. Skupaj smo zanj zbrali 
1712 evrov. Hvala! 

Silva Fučka

Umetniki za karitas v Ljubljani
Likovna dela Umetniki za karitas so tudi letos, kot že 22 let zapored, v januarju na ogled v galeriji 
Družine v Ljubljani. Zadnji dve leti je pred odprtjem razstave tudi sveta maša v Stolnici sv. Nikolaja. 
Letos je bil njen namen v skladu z geslom kolonije: »Pogum vse ljudstvo v deželi, govori Gospod« in 
tudi v spomin na Sinjevrškega Hieronima, ki je mesec dni po koloniji odšel v večnost. Mašo je daroval 
nadškof Stanislav Zore ob somaševanju stolnega župnika Jožeta Pluta, ravnatelja Škofijske karitas 
Koper Slavka Rebca in stolnega kanonika Vinka Veglja.

Veliko ljudi se je zbralo. 
Po maši so se sodelavci 
Karitas, umetniki, do-

brotniki in številni ljubitelji ume-
tnosti »preselili« v galerijo Dru-
žina, kjer je razstavo Umetniki 
za karitas postavil strokovni so-
delavec Tone Seifert. O namenu 
kolonije in likovnih ustvarjalcih 
sem sama predstavila karitativni 

vidik tega projekta, likovna kri-
tičarka Anamarija Stibilj Šajn pa 
umetniško vsebino. Slavko Re-
bec pa je umetnike, galerijo in 
nastopajoče primerjal z družino, 
ki je že dvaindvajset let povezana 
v dobrem.   

Posebno doživetje je bil glasbe-
ni nastop Mance in Benjamina 
Izmajlova, najprej z Ave Marijo v 
stolnici in kasneje še s slovenski-
mi narodnimi pesmimi v galeriji. 

Razstavo je odprl nadškof Zore 
in se v nagovoru spomnil arhi-
tekta Plečnika, ki je govoril, da je 

vsako umetniško delo Bogu do-
padljivo, če je lepo, vendar, da je 
lepota vedno povezana s kriteri-
jem dobrega. 

Sledilo je druženje prijateljev in 
znancev. Pa tudi občudovalcev 
likovnih del je bilo veliko in ne-

kateri so se čutili nagovorjeni do 
te mere, da so sliko posvojili in 
svoj dar zanjo namenili ljudem v 
stiski. V mesecu kulture, 19. fe-
bruarja pridejo slike v Lokarjevo 
galerijo v Ajdovščino in že danes 
povabljeni, da se pridružite. 

Jožica Ličen

POKLON MESECU KULTURE V OBČINI AJDOVŠČINA
SINJI VRH

S SLOVENIJO ODPRTO ZA UMETNOST IN UMETNIKI ZA KARITAS
VAS IN VAŠE PRIJATELJE PRIJAZNO VABIMO

V nedeljo, 19. februarja 2017, ob 16. uri,
 V LOKARJEVO GALERIJO

Razstavo bo odprl Kristjan Vidmar mladi gospodar na Sinjem Vrhu. 
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Spomin na Filipa 
Terčelja v Šturjah
V župnijski cerkvi sv. Jurija v Šturjah smo se 7. in 8. januarja 2017 
spomnili mučeniške smrti rojaka Filipa Terčelja v Davči in 100-le-
tnice njegove prve stopnje duhovništva – diakonskega posveče-
nja v Ljubljani, s katerim je 8. 1. 1917 začel svoje javno delovanje.

Spominsko mašo je daroval 
domači župnik, g. Zoran Zor-
nik, nagovor o Terčelju pa 

je pripravil duhovni pomočnik, g. 
Ivan Albreht. Skušal je odgovoriti 
na vprašanje, kakšen zgled je Ter-
čelj za čase, ki prihajajo. Filip  je na-
mreč preživel dve svetovni vojni in 
tri totalitarne režime. Izpostavil je 
njegove dragocene zglede, ki bi jih 
tudi mi lahko posnemali. 

Sodelovanje v skupnosti, posebej v 
družini, zagotavlja trdno in zdravo 
prihodnost družbe. 

Globoka vera raste iz osebnega 
odnosa z Jezusom v zavedanju, da 
tudi po neuspehih in porazih Bog 

Trikraljevska akcija 
2016/17 v Šturjah

V župniji Šturje že tradicio-
nalno koledujemo 26. de-
cembra dopoldne. Trikra-

ljevska akcija 2016/17 se je začela 
s sveto mašo v cerkvi sv. Jurija. Za 
svoje poslanstvo so koledniki preje-
li blagoslov in se podali na pot. Več 

kot sto mlajših otrok in veroučencev 
je v spremstvu 40-ih animatorjev, 
zbranih v 33-ih skupinah, obiskalo 
številne domove po župniji. 

Zbrani darovi naj bodo dragoce-
na pomoč misijonarjem pri njiho-
vem prizadevanju na misijonskih 

postojankah po vsem svetu. Zahva-
la vsem sodelujočim v akciji in vsem 
velikodušnim darovalcem v župni-
ji Šturje. 

Nadja Pregeljc

deluje v našem življenju in nas vabi, 
da vztrajno delamo, kar je prav. 

Kultura kristjanov se kaže v pri-
pravljenosti graditi dobre medse-
bojne odnose in v odprtosti za so-
dobne družbene tokove. Terčeljeva 
skrb za slovensko kulturo se še po-
sebej odraža v obsežnem opusu lite-
rarnih in publicističnih del. 

Vzgoja mladine ga je spremljala 

od Škofje Loke, preko Gorice do 
Ljubljane. Brezpogojna ljubezen do 
mladih je vodila njegovo ustvarjal-
no katehezo in vzgojno doktrino. 

Skrb za uboge se je izrazila v nje-
govi materialni in duhovni darežlji-
vosti. Tako v času blagostanja kot 
siromaštva je nesebično delil vse, 
kar je imel. 

Spominsko sv. mašo so s Terče-
ljevimi pesmimi Presveta noč, Ti, 
o, Marija si lepa kot sneg, Mogoč-
no se dvigni in Sveti očaki obogati-
li pevci župnijskega mešanega pev-
skega zbora, slovesnost pa sklenili s 
himno O, Filip, ki jo je na besedilo 
Primoža Krečiča uglasbil Jože Tro-
št. 

Nadja Pregeljc
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Tovarniška cesta 4a (C3),
5270 Ajdovščina

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

nepremicnine@gaberit.si

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

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

Matija Ceket s. p.

 Posredovanja pri prodaji oz. nakupu ter najemu oz. oddaji nepremičnin
 Urejanja pravnega statusa nepremičnin
 Svetovanja s področja nepremičninskega poslovanja
 Izpeljave pravnega posla v prometu z nepremičninami

GEODELA
UGODNE geodetske�storitve

kontakt:�Marko�Breščak

tel.�(041)�28-38-29

e-mail:

internet:

info@geodela.si
www.geodela.si

Goriška�25/a,�AJDOVŠČINA
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*�GEODETSKI�NAČRT�ZA�PGD

*�DOLOČITEV�MEJE�PARCELE

*�PRIDOBITEV�HIŠNE ŠTEVILKE...

MDPM januar ni zaspan
V Medobčinskem društvu prijateljev mladine Ajdovščina smo v novo leto zakorakali s številnimi ob-
stoječimi programi, polni pa smo tudi novih idej in elana.

V januarju smo nadaljevali s 
slovenščino za albansko go-
voreče priseljenke, z vsemi 

humanitarnimi programi, počasi 
pa smo že v pripravi dejavnosti za 
zimske počitnice. Udeležili smo se 
tudi nekaterih izobraževanj (na Za-
vodu Nefiks in Nacionalni agenciji 
Movit), predvsem s področji dela z 
mladimi in za mlade, pridobljena   
znanja pa nam bodo zagotovo po-
magala pri razvijanju in izvajanju 
aktivnosti. 

Ob koncu januarja smo pripravili 
še srečanje za člane in prostovoljce 

MDPM, ki želijo aktivno sodelova-
ti pri oblikovanju dela v novem letu. 
Delavniško srečanje je potekalo v 
petek, 20. januarja, kjer so udeležen-
ci po kratkih ogrevalnih predstavi-
tvenih igrah izmenjali ideje, mnenja 
in predloge o delu dru-
štva. Posvetili so se pred-
vsem vprašanjem kot so: 
spodbujanje participaci-
je mladih, sodelovanje v 
obstoječih programih in 
potrebe po razvoju no-
vih aktivnosti za otro-
ke in mlade. Srečanja so 

se udeležili obstoječi sodelavci, pa 
tudi nekaj novih obrazov, zato smo 
prepričani, da bodo zbrani predlogi 
pripomogli k nadaljnjem izvajanju 
kakovostnih in zanimivih aktivno-
sti našega društva.                         MČ


