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ZVKD pripravlja končno poročilo o arheoloških raziskavah 

Ajdovska Kastra kot vseslovenski izziv 

Osrednja proslava za Prešernov dan 

»Dovolite, da se vas 
kultura dotakne …«

Naj športnik leta 2016

Danilu Pudgarju nagrada 
za življenjsko delo

Na Prešernov dan je v ajdovski Dvorani prve slovenske vlade potekala osrednja ob-
činska slovesnost, na kateri je Zveza kulturnih društev Ajdovščina podelila letošnja 
priznanja. Prejeli so jih Danilo Jejčič, Vanda Žvanut, KUD Razpotje Col in KUD 

Javorov hudič. Čast slavnostnega govornika je tokrat pripadla Petru Bajnociju, poudarke iz 
njegovega govora objavljamo na naslednji strani. 

Na dan, ko se Slovenci poklonimo največjemu pesniku Francetu Prešernu, vsaj za en dan 
postavimo kulturo na vodilno mesto v družbi. Tedaj nas vsaj opomni, da je časa, ki ga na-
menjamo kulturi in kulturnim delavcem, vedno premalo. Zato je prav, da se naših kultur-
nih korenin večkrat spomnimo in ne le za dela prosti dan. Ne glede na to je praznik 
(hkrati kot posebnost v svetovnem merilu) izrednega pomena, saj je kultura tista, ki 
nas deklarira kot narod.

Leto 2016 je bilo za ajdovski šport bogato, saj so naši športniki dosegli imenitne rezulta-
te tudi na najvišjih tekmovanjih. Imamo svetovnega prvaka, bronasto gorsko tekačico 
na SP, olimpijko in dobitnico zlatega kolesa … Vsem tem pa še mnogim drugim, tudi 

rekreativcem z izjemnimi dosežki, je Športna zveza Ajdovščina podelila priznanja, za po-
membne dosežke na mednarodnem področju pa je priznanja ajdovskim športnikom 
podelil še Olimpijski komite Slovenije. Nagrado za življenjsko delo v športu je prejel 
Danilo Pudgar. 

Po dveh mesecih izkopavanj po ajdovskem mestnem 
jedru so arheologi začasno končali svoje delo. V te-
stnih jarkih (47 jih je bilo) so po pričakovanju naleteli 

na številne ostaline iz rimskega obdobja, izbrskali pa so še 
približno 60 rimskih novcev. Končno poročilo bo Zavod za 
varstvo kulturne dediščine pripravil ta mesec, ko naj bi ob-
čini posredoval tudi nove kulturnovarstvene pogoje, predno 

bodo začeli z urejanjem infrastrukture po Kastri. Napovedu-
jejo nadaljevanje arheoloških raziskav, kjer so testni izkopi 
opozorili na pomembne najdbe (Lavričev trg, Prešernova 
in Gregorčičeva ulica), ki naj se jih na mestu odkritja tudi 
predstavi. 

Rimskim ostalinam pušča prostor tudi predlog ureditve La-
vričevega trga, ki je zmagal na javnem natečaju za najboljšo 

idejno rešitev. Na natečaju je sodelovalo kar 12 arhitektur-
nih birojev iz cele Slovenije, kar že samo po sebi priča o po-
membnosti in svojevrstnem izzivu, ki ga rimska Ajdovščina 
predstavlja. Prvo nagrado je prejela rešitev ljubljanskega bi-
roja Ravnikar Potokar (na sliki), tretjo pa ajdovske-
ga biroja Reset. 

4

32



2 OBČINA AJDOVŠČINA
Priznanja Zveze kulturnih društev Ajdovščina

Poklon kulturi
V Dvorani prve slovenske 

vlade v Ajdovščini poteka-
la osrednja slovesnost ob 

kulturnem prazniku v občini. Slav-
nostni govornik Peter Bajnoci je 
opomnil, da je ponujene kulturne 

grižljaje domačih umetnikov pri-
merno konzumirati. Osrednje de-
janje slovesnosti pa je bilo podelitev 
letošnjih priznanj Zveze kulturnih 
društev Ajdovščina.

Letošnja priznanja so prejeli:
KUD Javorov hudič, za vključeva-

nje mladih v kulturno dogajanje v 
občini in izjemno ustvarjalno obo-
gatitev gledališke, lutkovne, filmske, 
glasbene in plesne dejavnosti;

KUD Razpotje Col za dolgole-
tno ohranjanje in negovanje zboro-
vske pesmi in bogatitev kulturnega 

dogajanja na Gori, v občini in do-
mači krajevni skupnosti;

Vanda Žvanut za izvirno ljubitelj-
sko literarno ustvarjanje in boga-
titev kulturnega dogajanja na po-
dročju govorjene in pisane besede v 
poeziji in prozi.

Veliko priznanje Zveze kulturnih 
društev Ajdovščina pa je prejel Da-
nilo Jejčič, za prispevek h kakovo-
stni rasti Pilonove galerije, pedago-
ško delo in izjemen ustvarjalni opus, 
ki občino postavlja v središče likov-
ne ustvarjalnosti.

Kulturni program proslave so obli-
kovali pevci iz razreda profesorice 
Jerice Rudolf Glasbene šole Vinka 
Vodopivca Ajdovščina, ki so ime-
nitno predstavili samospeve sloven-
skih avtorjev, na besedila slovenskih 
pesnikov.

V sklopu praznovanja kulturne-
ga praznika je v avli dvorane oživela 
razstava z naslovom Castra na dnu 
morja. Člani društva Poc so se lo-
tili zanimivega projekta – razstavo 

svojih glinenih izdelkov so namreč 
postavili na dnu morja ter jih ka-
sneje, ko so že dobili »patino« in so 
se morski prebivalci že navadili na 
novo okolje, fotografirali. 

sh

Poudarki iz slavnostnega govora Petra Bajnocija

Kultura … skupek dosežkov, 
vrednot človeške družbe kot 
rezultat človekovega delo-

vanja, ustvarjanja. Tako je o kultu-
ri zapisano v slovarju slovenskega 
knjižnega jezika. Po tej razlagi lah-
ko razumemo, da je pojem kulture 
zelo širok, kar povsem drži in tako 
bi ga morali tudi razumeti. Pa ven-
dar velikokrat kulturo razumemo 
zelo ozko ali pa vsaj zelo specifično. 
Velikokrat se pod pojmom kultura 
imenujejo razni dogodki v gledali-
šču, kulturne prireditve, koncerti, 
razstave v galerijah in podobno. Vse 
to je del našega vsakdana, morala 
pa bi biti del našega vsakdana tudi 

tista plat kulture, ki se velikokrat 
zanemarja in nas po mojem mne-
nju definira kot ljudi, včasih celo 
bolj kot obisk kulturne prireditve ali 
gledališča. Govorim o kulturi biva-
nja, o kulturi medsebojnih odnosov 
in o kulturi spoštovanja. Dejstvo je, 
da živimo v času, ko je opozarjanje 
na kulturno obnašanje in življenje 
na splošno dobilo skoraj negativen 
prizvok, češ, zato pa imamo svobo-
do govora, da se lahko izražamo na 
način, ki nam v določenem trenutku 
ustreza. Vsi vemo, da se to sliši na-
robe, pa vendar se moramo vprašati, 
koliko nas je na tem področju zares 
aktivnih … Najbolj smešno ali pa 
tragično pri vsem tem je, da je naj-
pogostejši izgovor, da enostavno ni 
časa. Ni časa za pogovor, ni časa za 
vzgojo in ni časa za obisk kulturnih 
prireditev. In prav neverjetno je, 
kako zelo je to troje povezano med 
sabo. 

… Na voljo imamo lepo dvorano, 
ki je bila v zadnjih letih čudovito 
opremljena, tako kot se za ajdovski 
hram kulture pravzaprav spodobi, 
vseeno pa brez publike, ki bi se pri-
reditev udeleževala, kulturno doga-
janje nima smisla. … 

Obstaja pa še druga plat in to je 
plat, ki je v domeni kulturnih ustvar-
jalcev. Na nas je, da prostoru kultu-
ro damo, da jo v mesto pripeljemo 

od blizu in daleč. Pomembno je, da 
se kulturniki z različnih področij 
nenehno združujemo in predvsem 
pogovarjamo. Pogovarjamo o tem, 
česa je v naši občini dovolj in česa 
je premalo. Prostora za izboljšave 
je veliko, interesa pa pogosto ni do-
volj. Vsi skupaj se moramo zavedati, 
da brez truda ni rezultatov. …

V prihodnje si za ajdovsko občino 
in njene prebivalce želim, da kulture 
ne bi dojemali kot nujno zlo ali kot 
nekaj, kar je že davno usahnilo. Kul-
tura v Ajdovščini živi, včasih težje, 
včasih lažje, vsekakor pa ni mrtva. 
Včasih potrebuje le malo vzpodbu-
de, na strani ustvarjalcev in na stra-
ni tistih, ki odločajo o tem, kam se 
bodo namenila sredstva za kulturno 
ustvarjanje. In kot je pred kratkim 
izjavila slikarka Metka Krašovec, le-
tošnja Prešernova nagrajenka: »Kar 
se tiče svetlobe in narave kraja, kjer 
si se rodil, ti lahko odgovarja, lah-
ko pa vse življenje iščeš tisto svetlo-
bo in pokrajino, ki jo imaš v sebi.« 
In želim, si da bi svetlobo ali pokra-
jino našli tudi v kulturi, ki v Ajdo-
vščini ostaja, nas definira, nas jezi, 
nas osrečuje, nas sili v jok in nas ne-
skončno nasmeji.

Letos si dovolite, da se vas kultura 
dotakne, tako kot se je nas, ustvar-
jalce, dotaknila že neštetokrat. 

Ajdovski Mlinotest 
krepko zvišal dobiček

Družba Mlinotest je lani 
ustvarila skoraj 50 milijona 
evrov prihodkov od proda-

je, medtem ko jih je leta 2015 zabe-
ležila tri milijone manj. 

Iz poročila, ki ga je Mlinotest obja-
vil na spletni strani Ljubljanske bor-
ze, še izhaja, da se je čisti dobiček 
družbe povečal za dobrega pol mi-
lijona in se zaustavil pri 1,5 milijona 
evrov. Lani so v Mlinotestu za na-
ložbe namenili 1,3 milijona evrov, 
cel milijon več kot leto poprej. 

Nekoliko nižji so kazalci za celotno 

skupino Mlinotest, v kateri so poleg 
matične ajdovske družbe še Kruh 
Koper in Finholding v Sloveniji, Ži-
toproizvod v Karlovcu in Mlinotest 
Trgovina iz Umaga na Hrvaškem ter 
srbsko podjetje Mlinotest iz Rume.

Skupina je tako lani dosegla 57,5 
milijona evrov prihodkov od proda-
je, kar je nekoliko več kot lani, se pa 
je tudi na ravni skupine povečal či-
sti dobiček – z 956.000 evrov na 1,15 
milijona evrov. 
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Vipavska dolina na 
sejmu Expomego
Od 16. do 19. februarja 2017 se je na sejemskem razstavišču v 
Gorici v Italiji odvijal eden najbolj obiskanih sejmov v naši okolici – 
EXPOmeGO ... sejem brez meja.

Na sejmu se tradicionalno 
predstavlja veliko število 
obrtnikov in podjetnikov 

iz Slovenije, v zadnjih letih tudi tu-
ristične destinacije.  S posebno po-
stavitvijo se je na sejmu predstavila 

tudi turistična destinacija Vipavska 
dolina, kjer so se skozi vse dni sejma 
zvrstili številni ponudniki iz celotne 
doline. Obiskovalci sejma so lahko 
okušali vipavske domače sokove, 
mesnine, različna vina, domači med 
ter ostale domače izdelke.  

Odziv obiskovalcev, ki so priha-
jali tako iz slovenske kot italijan-
ske strani, je bil več kot pozitiven. 
Zadnji konec tedna v februarju pa 
je promocija Vipavske doline po-
tekala v Munchnu na sejmu F.R.E.E. 
Munchen.  

TIC Ajdovščina in Vipava 
Foto: TIC Vipava
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Naj športniki leta 2016

Najvišje priznanje 
Danilu Pudgarju 

V Dvorani prve sloven-
ske vlade v Ajdovščini 
je potekala tradicional-

na prireditev Športne zveze Aj-
dovščina, na kateri so razglasili 
»naj športnike« Ajdovščine 2016. 
Olimpijski komite Slovenije pa je 
podelil priznanja našim najuspe-
šnejšim športnikom, ki dosegajo 
uspehe na mednarodnem nivoju. 
Slavljenci letošnjega svečanega 
ajdovskega športnega dogodka 
so Danilo Pudgar, Mitja Ergaver, 
Lucija Krkoč, Ana Čufer, Polona 
Batagelj … in vsi ostali dobitniki 
priznanj.

Spektakularni multimedijski 
plesni nastop v uvodu je napove-
dal odlično nadaljevanje, ki sta ga 
hudomušno in zanimivo odvodi-
la novinarja Ervin Čurlič in Pe-
tra Marc. Še pred podelitvami sta 
pred govorniški mikrofon sto-
pila dva govorca. Podžupan Mi-
tja Tripković je primerjal športno 
Ajdovščino nekoč in danes. Po-
udaril je, da smo Ajdovke in Aj-
dovci ponosni na uspešne špor-
tnike, ki so najboljši ambasadorji 
in promotorji naše občine. Pred-
sednik Športne zveze Ajdovšči-
na Miloš Popovič pa je predvsem 
apeliral na starše, naj stroki pusti-
jo, da opravi svoje delo ter naj svo-
je otroke predvsem spodbujajo pri 
športnem udejstvovanju.  

Seznam športnih panog, v kate-
rih so domači športniki in rekre-
ativci uspešni, je obilen: triatlon 
in duatlon, vsakovrstni teki, bali-
nanje, adrenalinsko, gorsko in ce-
stno kolesarjenje, radioamater-
stvo in modelarstvo, lokostrelstvo, 
avtomobilski športi, športni plesi, 
jadranje, plavanje, bodybuilding 
in fitnes, planinarjenje, rokomet, 
smučanje in skoki, celo v flag fo-
otballu imamo uspešno ekipo …

Temu primerna je bila bera pri-
znanj na letošnji prireditvi. Gla-
sovanje »naj športnik, športnica 
Športne zveze Ajdovščina« je po-
tekalo do sredine januarja. Odziv 

je bil dober. Bronasto priznanje 
Športne zveze Ajdovščina za leto 
2016 je prejelo kar 36 posamezni-
kov ali ekip, podeljeval jih je de-
lil direktor Zavoda za šport Ajdo-
vščina Uroš Pintar. Predsednik 
Športne zveze Ajdovščina Miloš 
Popovič je delil srebrna priznanja 
in kar 21-krat je segel v roke uspe-
šnim.

Pred podelitvijo zlatih priznanj 
domače športne zveze je trenutek 
izkoristil Olimpijski komite Slo-
venije. Zlati znak OKS sta prejela 
balinar Anže Petrič, zaslužil ga je 
z 2. mestom na EP v štafeti in hi-
trostnem zbijanju, ter gorski kole-
sar Mitja Ergaver s 1. mestom na 

SP v 4-krosu. Njegov trener Mar-
ko Lipovž je prejel bronasto pla-
keto. Malo statuo so prejele atleti-
nje – gorske tekačice Jana Bratina, 
Lucija Krkoč in Ana Čufer ter ba-
linarka Nina Volčina. Srebrno 
plaketo pa trenerja Roman Kejžar 
(Lucija) in Jure Rijavec (Nina).

Podžupan Mitja Tripković je po-
delil zlata priznanja najuspešnej-
šim aktualnim ajdovskim športni-
kom. Članice ŽRK Ajdovščina so 
si ga prislužile z 2. mestom v po-
kalu Slovenije in 3. mestom v 1. 
A ženski državni ligi, mladinke so 
dodale še osvojeno 7. mesto v dr-
žavnem prvenstvu. Lucija Krkoč 

si je zlato priznanje ŠZA pritekla z 
absolutnim 3. mestom na svetov-
nem pokalu v gorskem marato-
nu, 2. mestom na teku Wings for 
life 2016 v Ljubljani ter z osvoje-
nim svetovnim pokalom v gorskih 
tekih. Polona Batagelj je dobitni-
ca zlatega kolesa za najboljše žen-
ske izide sezone po izboru KZS, 
je naša edina aktualna olimpijka. 
Mitja Ergaver je svetovni prvak v 
4-krosu v kategoriji elite.

Spektakularen je bil tudi zaklju-
ček dogodka – zadnje priznanje 
za življenjsko delo je namreč iz 
rok skakalca in trenerja Matjaža 
Zupana prejel legendarni Dani-
lo Pudgar. Korošec, ki je leta 1972 
skakal na Olimpijskih igrah v Sa-
pporu in dosegel odlično 8. me-
sto. Po koncu kariere vrhunskega 
športnika je začel delati kot uči-
telj, obenem pa trenirati skakalce 
na Predmeji. V sezoni 1981/82 je 
začel trenirati člansko reprezen-
tanco, v kateri so bili med drugim 
Primož Ulaga, Vasja Bajc, Rajko 
Lotrič, Matjaž in Janez Debelak, 
Matjaž Zupan, Branko Benedik, 
Bojan Globočnik in Bogdan Nor-
čič. Generacija, ki se je zapisala v 
zgodovino slovenskega skakalne-
ga športa, je svoj vrhunec dose-
gla leta 1988 na OI v Calgaryju, z 
bronasto medaljo Matjaža Debe-
laka in srebrno na ekipni tekmi. 
Danilo Pudgar je še danes akti-
ven športnik, pedagog, pobudnik 
gradnje skakalnic v Vipavski do-
lini. S svojo energijo, izkušnjami, 
življenjsko širino in pozitivnim 
pristopom je priljubljen med mla-
dimi, predvsem pa odličen zgled, 
kako s športom živeti kakovo-
stno, izpolnjeno življenje. Danilo 
Pudgar je prejel najvišje priznanje 
Športne zveze Ajdovščina. Statuo 
mu je izročil prav Matjaž Zupan, 
njegov nekdanji varovanec.
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Občinsko ocenjevanje 
vina 2017

Občina Ajdovščina vabi vi-
narje s stalnim prebivali-
ščem na območju občine 

Ajdovščina k sodelovanju na občin-
skem ocenjevanju vin 2017. Namen 
občinskega ocenjevanja vin je pro-
mocija domačega vinogradništva in 
vinarstva. Najviše ocenjena vina v 
posameznih kategorijah bodo pre-
jela listine odličnosti. Župan Občine 
Ajdovščina bo izmed vin, ki bodo 
prejela listine odličnosti, na pripo-
ročilo ocenjevalne komisije izbral 
županovo vino 2017.  

Občina bo od prejemnikov listin 
odličnosti odkupila določeno koli-
čino vin za pogostitve na svojih do-
godkih. 
Pogoji za sodelovanje na 
občinskem ocenjevanju 
vin 2017:

Na ocenjevanju lahko sodeluje-
jo vsi vinarji, ki so vpisani v register 
pridelovalcev grozdja in vina, ima-
jo dovoljenje za stekleničenje vin ter 
stalni naslov bivališča na območju 
občine Ajdovščina.

Na ocenjevanje bodo sprejeta vina 
sort, ki so v sortnem izboru za Vipa-
vsko dolino ter so pridelana kot vina 
normalnih trgatev. Pri belih vinih 
pridejo v poštev vina letnikov 2015 
in 2016, pri rdečih vinih pa letniki 
od 2011 naprej.

Vsak vinar mora zagotavljati naj-
manj 200 steklenic (0,75 l) vina po 
vzorcu, ki morajo biti opremljene z 
lastno etiketo, skladno s pravilniki o 
označevanju vina.

Posamezni vinogradnik lahko na 
ocenjevanje prijavi največ pet (5) 
vzorcev, za vsak vzorec pa je potreb-
no dostaviti najmanj tri (3) stekle-
nice. 

Potek občinskega 
ocenjevanja vin 2017

Ocenjevalno komisijo v večjem 
delu sestavljajo usposobljeni stro-
kovnjaki. Ocenjevanju lahko v ome-
jenem številu prisostvujejo tudi vi-
narji, in sicer največ dva do trije 
– prvi, ki se bodo prijavili organi-
zatorju. Njihova ocena ne šteje, na-
men tovrstnega sodelovanja je pri-
dobivanje izkušenj pri ocenjevanju 
vin. 

Ocenjevanje vina bo potekalo ano-
nimno, vendar sledljivo, za kar po-
skrbi organizator ocenjevanja.

Ocenjevanje je za prideloval-
ce brezplačno, o ocenah svojih vin 
bodo po opravljenem ocenjevanju 
obveščeni po pošti.

Listino odličnosti bosta prejeli 
praviloma po dve najviše ocenjeni 
vini v vsaki od petih kategorij:

- vina iz domačih sort pinela in ze-
len,

- ostala bela vina zadnjega ali pred-
zadnjega letnika, 

- rose vina,
- rdeča vina zadnjega ali predza-

dnjega letnika,
- ostala rdeča vina 
Županovo vino bo izbrano izmed 

vin, ki bodo prejela listino odlično-
sti. Izbor bo na podlagi priporočila 
ocenjevalne komisije opravil župan 
Občine Ajdovščina.
Sprejem vzorcev in termini

Vzorci se bodo sprejemali na Ob-
čini Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 
v delovnem času, do konca marca 
2017.

Ocenjevanje vin, podelitev listin 
odličnosti in razglasitev županovega 
vina bo potekala v prostorih hotela 
Gold Club 12. aprila. Listine odlič-
nosti bo podelil župan Občine Aj-
dovščina Tadej Beočanin. 
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Drzne ideje za ureditev Kastre
Javni arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne 
dokumentacije za ureditev starega mestnega jedra Kastre v Ajdovščini je končan. Ocenjevalna 
komisija je med dvanajstimi natečajnimi elaborati kot najboljšo razglasila rešitev, ki so jo zasnovali 
arhitekti iz biroja Ravnikar Potokar iz Ljubljane. Tretjo nagrado je prejel ajdovski biro Reset, druge 
nagrade pa komisija ni podelila.

Zmagovalni projekt (avtor-
ji Robert Potokar, Ajdin 
Bajrović, Matej Fornazarič, 

Primož Žitnik, Javier Carrera, Anja 
Patekar in Jernej Borko) »izkazuje 
visoko kulturo obvladovanja pro-
stora od umeščanja v zgodovinski, 
kulturni in lokalni kontekst, do 
občutka za kompozicijo in detajl. 
Od vseh predlogov najbolje in-
terpretira specifiko lokalnih kul-
turnih, klimatskih ali značajskih 
potez Vipavske doline in širše Pri-
morske,« je v obrazložitvi prve na-
grade zapisala komisija. 

Avtorji menijo, da glavnega trga 
ne morejo obravnavati kot samosto-
jnega prostora, ampak kot del siste-
ma celotnega komunikacijskega or-
ganizma mesta. Sozvočje z rimsko 
zasnovo, ohranjanje in prezentacija 
rimskih ruševin, pa tudi spoštovanje 
arhitekture Svetozarja Križaja, so 
vodilni motivi prenove. Rešitve naj 
spodbudijo revitalizacijo mestnega 
centra, da postane dobro funkcio-
nalno in estetsko urejeno. 

Lavričev trg je obravnavan v 
smislu skupne rabe. Povezuje vi-
talne mestne funkcije in je hkra-
ti najpomembnejši generator spre-
memb v mestu. Z repenskim kam-
nom je tlakovan na osnovi antične 
mreže petih pasusov (dvojnih rim-
skih korakih), kamnita je tudi dru-
ga urbana oprema (klopi, spomin-
ske plošče, pitnik, maketa mesta, 
vodni motiv …). Zasnova omogoča 
tudi prezentacijo arheoloških osta-
lin (glede na nove kulturno varst-
vene pogoje ZVKD). 

Poleg tlakovanja je pomembna 
tudi ozelenitev, ki na Lavričevem 
trgu ohranja obstoječa drevesa in 
jim dodaja nova, pa še tri večje per-
gole (latnike) s tremi avtohtonimi 
vinskimi trtami.   

Posebno vzdušje ustvari umestitev 
‘vodnega motiva’ - treh manjših 
bazenov na nekdanje dvorišče 
baročnega dvorca (pred Sončno 
uro). Voda v njih se pretaka, kar 
daje trgu dodaten element zvoka, 
slutnjo izvira reke Hubelj v bližini 
in dinamiko odsevov vodne gla-
dine na okoliške objekte. Vse delu-
je uglašeno in specifično primorsko. 

Posebna pozornost predloga velja 
tudi obravnavi manjših trgov in atri-
jev, ki lahko gostijo paleto manjših 
prireditev, medtem ko je večje pri-
reditve (koncerti, novoletni sejmi, 
tržni prostor …) moč zlahka umes-
titi na osrednji trg, saj so elementi 
urbane opreme in zasaditve skladno 
umeščeni po obrobju trga. Projekt 
kot celota namreč s svojo odprto za-
snovo dopušča mnogo različnih rab 
prostora. 

Prometna ureditev na območju 
starega mestnega jedra predvide-
va postopno zmanjševanje prome-
ta. V prehodnem času naj bi tekel 

enosmerno z Gregorčičeve proti 
Prešernovi, kasneje bi uredili dos-
tope s potopnimi količki. 

Tretjo nagrado je komisija priso-
dila ajdovskemu biroju Reset (av-
torji Jan Trošt, Peter Krapež, Samo 
Kralj in 

Marko Tul), ki »z veliko pozor-
nostjo obravnava celotno območje 
obravnave in ponuja rešitve 
tudi za drobna okolja; upošteva 
številne posebnosti lokalnega pro-
stora in jih skuša vtkati v nove ure-
ditve. Temeljitost obravnave in 
sprejemljivost večine predlaganih 
ureditev projekt uvršča med nag-
rajene, vendar ga predvsem zaradi 
spornih posegov na Trgu 1. sloven-
ske vlade uvršča na tretje mesto,« 
piše v obrazložitvi. 

Pri Lavričevem trgu uve-
de izčiščeno osrednjo kvadratno 

preprogo dosledno razmejeno od 
preostale površine trga z obodom 
dodatnih dreves in nizom klopi in 
druge urbane opreme. Na drugi stra-
ni pa podvoji površino Trga 1. slov-
enske vlade (tudi z rušenjem nekat-
erih stavb) v ‘Novi trg’. ‘Knjižni 
trg’ na mestu grajskega dvorišča že 
z imenom nakazuje na preselitev 
knjižnice. Podrobno so podane 
rešitve tlakovanja Prešernove ulice, 
Lokarjevega drevoreda in poti ob 
obzidju z uporabo drugačnih ma-
terialov, ki se prične ob jasno naka-
zanih mejah Kastre. S tako celovi-
to ureditvijo se skladno poveže ce-

lotno območje najstarejše pozidave. 
Smela pozornost do malih urbanih 
kotičkov sprehajalcu ponudi še Pi-
lonovo piazzeto, Križajevo dvorišče 
in dosledno oblikovanje ‘gas’. 

Za ureditev obodne poti ob obzi-
dju projekt žrtvuje nekaj stavb (v za-
sebni lasti), v ta namen tudi ‘pre-
dre’ Štekarjevo hišo in jo preuredi v 
muzej. 

Tudi drugi natečajni izdel-
ki prinašajo številne originalne 
rešitve, nekatere zelo drzne in mor-
da utopične, vsekakor pa zanimive 
za javno razpravo, ko bodo (marca) 
postavljeni na ogled. 

ep

Varnejši prehodi za 
pešce

Prehodi za pešce v središču 
mesta bodo bolje osvetljeni. 
Čas je namreč pokazal, da 

žarnice, ki so bile v luči javne razsve-
tljave nameščene v sklopu projekta 
energetske prenove javne razsvetlja-
ve, ne svetijo dovolj, prav tako niso 
imele pravega učinka talne svetilke. 
Najbolj frekventni prehodi v sredi-
šču mesta bodo dodatno osvetljeni, 
luči javne razsvetljave bodo name-
ščene na obeh straneh ceste. Na tak 
način bodo urejeni trije prehodi na 
Goriški cesti ter eden na Tovarniški 

cesti. Investicijo v vrednosti 15.000 
evrov v celoti krije Občina Ajdo-
vščina, vzdrževanje pa bo v domeni 
KSD Ajdovščina, v sklopu vzdrževa-
nja javne razsvetljave po občini. 

Goriška cesta pa bo v pomlad vs-
topila ozaljšana - gozdarji, ki jih 
je najela Komunalno stanovanjs-
ka družba Ajdovščina, so obreza-
li drevesa v drevoredu. Vsakih ne-
kaj let jim je namreč treba ‘sfrizira-
ti’ krošnje. 

sh

Krajevnim skupnostim 
vse manj pristojnosti

Državni zbor RS je v zadnjem 
času sprejel najmanj dva 
zakona, ki bosta po vsej 

verjetnosti okrnila delovanje krajev-
nih skupnosti. Gre za upravljanje s 
pokopališči in vzdrževanjem javnih 
poti. 

Lanskega septembra je pričel ve-
ljati nov Zakon o pogrebni in po-
kopališki dejavnosti, ki prinaša 
spremembe na tem področju. Med 
pomembnejšimi je razmejitev med 
javno in tržno dejavnostjo. Poko-
pališka dejavnost – upravljanje in 
urejanje pokopališč - ostaja občin-
ska javna služba, kamor pa po no-
vem sodita tudi storitev grobarjev 
ter storitev pokopališko pogrebnega 
moštva. Pogrebna dejavnost – pre-
voz, priprava in upepelitev pokojni-
ka, priprava in izvedba pogreba - pa 
se ob določenih pogojih lahko iz-
vaja na trgu. Krajevne skupnosti bi 
zelo težko zadostile zakonskim po-
gojem – že zagotavljanje 24-urnega 

dežurstva za prevzem pokojnika bi 
bil velik zalogaj, da o vodenju evi-
denc o umrlih in grobovih niti ne 
razmišljamo. 

Od 26 krajevnih skupnosti v obči-
ni Ajdovščina je s pokopališči doslej 
upravljalo 8 KS, ostale so pokopali-
šča že 'zaupala' Komunalno stano-
vanjski družbi, ki je tudi izvajalec 
javne službe. Do letošnjega septem-
bra, ko bo pripravljen tudi nov od-
lok o pokopališki in pogrebni de-
javnosti v občini Ajdovščina, pa naj 
bi upravljanje svojih pokopališč na 
KSD prenesle tudi preostale krajev-
ne skupnosti. Predsedniki krajevnih 
skupnosti občine Ajdovščina so bili 
s problematiko podrobno seznanje-
ni na posvetu konec januarja. Dokaj 
podobna je tudi zgodba pri upra-
vljanju z javnimi potmi po krajev-
nih skupnostih. Vse kaže, da bodo 
KS morale prenesti upravljanje na 
izvajalca javne službe, v tem prime-
ru na KSD.                                    rl
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Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine 
Ajdovščina na podlagi 11. člena Odloka o priznanjih Občine 
Ajdovščina (Uradni list RS št. 6/2017, pop. 8/2017) objavlja

Javni razpis za podelitev priznanj Občine Ajdovščina za 
leto 2017

Odlok o priznanjih Občine Ajdovščina določa vrsto priznanj Občine 
Ajdovščina, ki se podelijo na slavnostni seji občinskega sveta ob 
občinskem prazniku. V skladu z navedenim odlokom Komisija za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja javni razpis za podeli-
tev naslednjih priznanj:

1. Častni občan Občine Ajdovščina
Častni občan Občine Ajdovščina je najvišje priznanje, ki se podeli posame-
znikom za izjemne in posebne zasluge, pomembne za ugled, pomen in ra-
zvoj občine Ajdovščina, za utrjevanje sožitja med ljudmi in narodi ali za ra-
zvoj države, vse v povezavi z občino Ajdovščina.
Letno število priznanj ni omejeno.

2. Petomajsko priznanje Občine Ajdovščina 
Petomajsko priznanje Občine Ajdovščina se podeli pravnim in fizičnim 
osebam za dolgoletno uspešno delovanje in posebne dosežke trajnejšega 
pomena, ki so pomembni za razvoj in življenje v občini Ajdovščina.
V posameznem letu se lahko podeli največ eno Petomajsko priznanje Obči-
ne Ajdovščina. 

3. Zlati znak Občine Ajdovščina 
Zlati znak Občine Ajdovščina se podeli pravnim in fizičnim osebam za pri-
zadevanja in uspehe, ki so doseženi v krajšem obdobju in so pomembni za 
razvoj in življenje v občini Ajdovščina.
V posameznem letu se podeli praviloma tri, izjemoma pa največ pet pri-
znanj Zlati znak Občine Ajdovščina. 
Predlagatelji:
Predlog za podelitev priznanj lahko podajo pravne ali fizične osebe s se-
dežem ali stalnim bivališčem v občini Ajdovščina, župan, člani občinskega 
sveta ter delovna telesa občinskega sveta. 
Predlog mora vsebovati:
- podatke o predlagatelju, 
- podatke o predlaganem kandidatu, 
- kandidatovo pisno soglasje, 
- vrsto priznanja, za katero se predlog vlaga,
- obrazložitev predloga. 
Omejitev pri kandidiranju in podelitvi priznanj:
Občinski funkcionarji ter poslovodni organi občinskih javnih zavodov, ob-
činskega javnega podjetja in drugih oseb javnega prava v lasti Občine Ajdo-
vščina ne morejo biti v času opravljanja funkcije kandidati za podelitev pri-
znanj, o katerih odloča Občinski svet Občine Ajdovščina.
Posamezno priznanje se istemu nagrajencu lahko podeli le enkrat. Prizna-
nje Zlati znak Občine Ajdovščina nadomešča Priznanje Občine Ajdovšči-
na po dosedanjih predpisih, ki so urejali priznanja Občine Ajdovščina, zato 
prejemniki Priznanja Občine Ajdovščina ne morejo biti prejemniki Zlatega 
znaka Občine Ajdovščina.
O podelitvi priznanj bo odločal Občinski svet Občine Ajdovščina na pre-
dlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
Rok za prejem predlogov: četrtek, 16. marca 2017, do 15. ure. 
Predlog se lahko pošlje po pošti na naslov Občina Ajdovščina, Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdo-
vščina ali odda v sprejemno pisarno Občine Ajdovščina. Predlogi, posredo-
vani po elektronski pošti, ne bodo upoštevani. Predlog se odda v zaprti ku-
verti z oznako na prednji strani kuverte »Ne odpiraj - Priznanja 2017«. Kot 
pravočasni se štejejo predlogi, ki bodo dejansko prispeli na naveden naslov 
do vključno četrtka, 16. 3. 2017, do 15. ure. Predlogi, prejeti po navedenem 
roku, ne bodo upoštevani.
Številka: 094-1/2017
Datum:   15. 2. 2017

Predsednik komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja 

Jordan Polanc, s.r. 

Za razvoj trajnostnega prometa v Ajdovščini

Z dobro pripravljenim akcijskim 
načrtom do konkretnih ukrepov

V Ajdovščini je bil prejšnji 
teden eden zadnjih dogod-
kov, ki je potekal v sklopu 

aktivnosti za pripravo Celostne pro-
metne strategije, in sicer delavnica 
za pripravo akcijskega načrta. Ta 
namreč predstavlja najbolj oprije-
mljiv del strategije, saj določa nabor 
ukrepov skupaj s potrebnimi sred-
stvi, odgovornostmi in časovnimi 
roki za njihovo izvedbo, kar bo pod-
laga za spremljanje izvajanja strate-
gije v naslednjih petih letih. 

Številne aktivnosti, ki so v tesnem 
sodelovanju z javnostjo vodile k pri-
pravi učinkovite strategije trajno-
stnega razvoja prometa, potekajo že 
od avgusta lani, na zadnji delavnici 

pa so se predstavniki občine, krajev-
nih skupnosti, gospodarstva, javnih 
zavodov in drugih lokalnih deležni-
kov pogovarjali o ukrepih, s kateri-
mi bo občina v naslednjih letih pri-
stopila k uresničevanju strategije. 
Nabor ukrepov je tako rezultat vseh  
dosedanjih aktivnosti, ki so bile iz-
vedene s širšo javnostjo in ključnimi 
deležniki (4 javne razprave, 2 delav-
nici, anketa, intervjuji in drugi do-
godki), kot tudi terenske analize in 
strokovnih ugotovitev pripravljav-
cev CPS. 

Na tokratni delavnici so bili kot 
najpomembnejši ukrepi prepozna-
ni tisti, ki vodijo k urejanju pešcem 
in kolesarjem namenjenih območij 

v naseljih, pri čemer so bile posebej 
izpostavljene regionalne kolesarske 
poti za vsakodnevno kolesarjenje 
ter ureditev območja za pešce v sre-
dišču Ajdovščine. Na podlagi več-
kratnih ugotovitev, da je javni pro-
met v Ajdovščini zanemarljiv, je bil 
del delavnice namenjen ukrepom s 
področja razvoja javnega prometa, 
med drugim tudi oživitvi in razvo-
ju železniškega potniškega prometa. 
Za bolj trajnostno prometno priho-
dnost mesta bo treba vnaprej zago-
toviti več sredstev tako za mehkejše 
ukrepe, kot je spodbujanje trajno-
stnih načinov mobilnosti in spre-
minjanje potovalnih navad z različ-
nimi akcijami in dogodki, kot tudi 
za konkretnejše ureditve, na primer 
izboljšanje preglednosti in varnosti 
za pešce in kolesarje na zavoju ceste 
Ajdovščina – Col, na robu naselja. 
Po mnenju udeležencev delavnice 
pa naj bi dokončno izboljšanje var-
nosti omenjenega območja zagoto-
vila šele t. i. vzhodna obvoznica, ki 
je izrazito dolgoročna rešitev, katere 
prvi korak bo vnos obvoznice v pro-
storski akt.

V naslednjih mesecih bo občina 
oblikovala celoten dokument CPS, 
ki bo obsegal analizo stanja, vizijo, 
strateške usmeritve in cilje ter ak-
cijski načrt, v katerem bodo za vsak 
posamezen ukrep določeni odgo-
vorni nosilci, ocena sredstev potreb-
nih za izvedbo ter časovni rok iz-
vedbe ukrepa. Izvajanje akcijskega 
načrta bo občina v naslednjih letih 
aktivno spremljala, kar bo tudi po-
goj za kandidiranje občine na raz-
ličnih razpisih za sofinanciranje 
ukrepov s področja trajnostne mo-
bilnosti.                                         bb

Obvestilo!
31. marca 2017 se izteče rok za predložitev vlog za 
prireditve Silvestrovanje, Božično novoletni sejem  ter 
Drsanje s spremljevalnim programom na Javnem razpisu 
za sofinanciranje prireditev v letu 2017.
Razpisna dokumentacija je do izteka prijavnega roka 
dosegljiva na spletni strani Občine Ajdovščina - Javni 
razpisi (www.ajdovscina.si). 
Zainteresirani lahko razpisno dokumentacijo dvignejo 
tudi na vložišču Občine Ajdovščina. Za vse dodatne 
informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani 
pokličejo na tel. št.: 05/36 59 159 (Janja Jazbar) ali pišejo 
na elektronski naslov janja.jazbar@ajdovscina.si.

Odprte prijave za mlade iskalce
Pridruži se, izboljšaj svoje kompetence in se zaposli v lokalnem okolju!Si mlad/-a od 15 do 29 let? 
Iščeš zaposlitev? Zaključuješ šolanje? Bi se rad/-a zaposlil/-a v svojem lokalnem okolju? Pridruži se 
nam! Pomagali ti bomo do ustrezne zaposlitve.

Mladi, ki vstopajo na trg dela, se 
pogosto srečujejo z ovirami 
pri iskanju (prve) zaposlitve. 

Ovire se največkrat kažejo v pomanj-
kanju delovnih izkušenj in praktičnih 
znanj. S projektom ‘Lokalno partnerstvo 
za povečanje zaposlovanja mladih na 
lokalnem trgu dela’ mladim pomagamo 
premagovati omenjene ovire. Novost 
modela je  trofazno ciljno usmerjeno 
usposabljanje, ki mlade iskalce zaposli-
tve povezuje s potencialnimi delodajalci 
v regiji.

Usposabljanja bodo vodili strokov-
ni delavci izbranih področji ter mladim 
predali teoretična in praktična znanja, ki 
jih delodajalci navajajo, kot potrebna za 
zaposlitev v njihovem podjetju. Osvoje-
na znanja in veščine bodo nato preizku-
sili v praksi – pri potencialnih delodajal-
cih, kjer bodo pod vodstvom mentorja 
spoznavali delovno mesto z možnostjo 
zaposlitve.

Brezplačna usposabljanja bodo poteka-
la v treh sklopih:

1.  Uvodna usposabljanja  (Predavanja 

in delavnice na katerih bodo udeleženci 
pridobivali začetna znanja, potrebna za 
vključevanje v naslednji dve fazi usposa-
bljanja, ki sta praktično naravnani);

2.  Praktično delo pri mladinskih in 
drugih organizacijah  (Udeleženci bodo 
pridobljena znanja iz prve faze uporabi-
li v praksi. V mladinskih in drugih orga-
nizacijah bodo z aktivnim sodelovanjem 
pri izvedbi konkretnih projektov krepili 
kompetence kot je timsko delo, samoini-
ciativnost, prilagodljivost, odgovornost 
- kompetence, ki so dobrodošle na vsa-
kem delovnem mestu.);

3.  Usposabljanje na delovnem me-
stu pri izbranem lokalnem delodajal-
cu (Udeleženci bodo vključeni v praktič-
no usposabljanje pri izbranem lokalnem 
delodajalcu, kjer bodo pridobili znanja 
in izkušnje za potencialno zaposlitev. 
Usposabljanje bo potekalo pod mentor-
stvom strokovnjaka iz podjetja).

Prijaviš se lahko, če ustrezaš pogojem:
- starost od 15 do vključno 29 let
- aktivni iskalec / aktivna iskalka zapo-

slitve

- stalno prebivališče v Goriški regiji ali 
v Obalno-kraški regiji

Ne zamudi te priložnosti in se pridru-
ži. Pohiti, število mest je omejeno. Svojo 
prijavo oddaj preko spletnega obrazca.

Po prejemu prijave te bomo kontakti-
rali glede nadaljnjih informacij vključi-
tve.

Začetek uvodnih usposabljanj bo pred-
vidoma v mesecu aprilu 2017 oz. glede 
na razpoložljivost mentorjev, deloda-
jalcev in ostalih strokovnjakov. Sodelo-
vanje so že potrdila lokalna podjetja in 
mladinske ter druge organizacije iz obči-
ne Ajdovščina in Sežana!

Vabljeni k spremljanju naše spletne 
strani (http://www.mladi-in-obcina.si/), 
kjer vas bomo obveščali z vsemi potreb-
nimi informacijami. Za vse informacije 
smo dosegljivi tudi po elektronski pošti 
in telefonu.

Inštitut za mladinsko politiko
Tel.: 040 657 676
Urška Trebižan, urska.trebizan@insti-

tut-imp.si, Matjaž Zgonik, matjaz.zgo-
nik@institut-imp.si
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Kmečka tržnica 
v Ajdovščini

sobota, 11. marec
Trg 1. slovenske vlade

info TIC Ajdovščina 05 365 91 40

Humanitarna akcija Naša 
energija povezuje
Petrol bo namesto nakupa poslovnih daril ob novem letu z donacijami pomagal pri nakupu defibrilatorja.

Družba Petrol je s koncem 
leta 2016 že šesto leto za-
pored izvedla humanitar-

no akcijo Naša energija povezuje, 
s katero bodo sredstva, predvidena 
za nakup poslovnih daril, namenili 
posameznikom, društvom in pro-
jektom v lokalnih skupnostih, ki 
jih bodo izbrali zaposleni na vseh 
Petrolovih bencinskih servisih po 
Sloveniji. Ob zaključki leta je Petrol 
že šesto leto zapored v humanitar-
ne namene podaril več kot 60.000 
evrov. V imenu družbe Petrol so 
poslovodje bencinskih servisov – 
Kozina ga. Adisa Sukanović, Ajdo-
vščina III, g. Andrej Valič, Ajdo-
vščina IV, g. Martin Jerkič, Vipava 
AC sever, g. Nikola Berlot, Vipava 
g. Andrej Valič, Šempas jug AC g. 

Matjaž Kolenc, Vrtojba Sever g. 
David Vovk, veleprodaja zahodne 
Slovenije g. Patrik Piciga predali ček 
v vrednosti 1.645 eurov Rdečemu 
križu Slovenije, območno združenje 
Ajdovščina. Območno združenje 
Rdečega križa pa je defibrilator po-
stavil na bencinski servis Ajdovšči-
na, na Vipavski cesti 4 v Ajdovščini, 
ki je24 ur javno dostopen. Zaposleni 
so tudi usposobljeni za nudenje prve 
pomoči, temeljnih postopkov oži-
vljanja z uporabo defibrilatorja. 

V družbi Petrol, kjer sta spoštova-
nje in srčnost pomembni vrednosti, 
tako ponovno izvajajo akcijo Naša 
energija povezuje. Osnovni na-
men projekta je s pomočjo zaposle-
nih na Petrolovih bencinskih servi-
sih in veleprodaje, podpreti pomoči 

potrebne posameznike ali projekte, 
ki bodo v lokalnih skupnostih pri-
pomogli k boljšemu življenju. Zapo-
sleni na sedmih bencinskih servisih 
– Kozina AC, Ajdovščina III, Ajdo-
vščina IV, Vipava AC Sever, Vipava, 
Šempas jug AC, Vrtojba jug ter Ve-
leprodaja zahodna Slovenija so tako 
donacijo v znesku 1.645 evrov na-
menili nakupu defibrilatorja. 

Slovesne podelitve čekov, ki je v 
petek, 3. februarja potekala na ben-
cinskem servisu Ajdovščina IV, so 
se udeležili podžupan občina Aj-
dovščina g. Mitja Tripkovič, g. Va-
lentin Krtelj – predsednik krajevne 
skupnosti Ajdovščina, predsednik 
Rdečega križa Rajko Troha, pred-
stavnik gasilcev, gorskih reševal-
cev, turističnega društva, predstav-
niki OŠ Šturje s pevskim zborom ter 
krožkom rdečega križa, veleprodaj-
ni kupci ter gostitelj direktor OEM 
Primorska – Novo mesto, g. Andrej 
Tomplak. 

»V Petrolu se zavedamo, da je v 
življenju vsakega posameznika po-
membna energija, ki nam vsem 
skupaj prinaša pozitivne občutke. 
Pomembna je energija, ki nas po-
vezuje. Nekaj te energije smo pre-
ko svojih zaposlenih prenesli tudi 
v mnoge kraje po Sloveniji,« je ob 
tem povedal mag. Tomaž Berločnik, 
predsednik uprave Petrola.

rl

Javni poziv za izbor operacij LAS 
Vipavska dolina
Obveščamo Vas, da je Lokalna akcijska skupina (LAS) Vipavska dolina v petek, 24. februarja 2017, 
objavila 1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na 
območju občin Ajdovščina in Vipava za leto 2017.

Namen javnega poziva je iz-
bor operacij (projektov), 
katerih rezultati prispevajo 

k uresničevanju Strategije lokalnega 
razvoja na območjih občin Ajdo-
vščina in Vipava za leto 2017, in so-
financiranje njihovih stroškov. Javni 
poziv se izvaja kot podpora za izva-
janje lokalnega razvoja, ki ga vodi 
skupnost, in znotraj tega v okviru 
podukrepa»Podpora za izvajanje 
operaciji v okviru strategije lokalne-
ga razvoja, ki ga vodi skupnost«. 

Okvirna višina razpoložljivih sred-
stev Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja (v nadaljevan-
ju EKSRP) za sofinanciranje izva-
janja operacij znaša 87.031,50 EUR. 
Sredstva za sofinanciranje je LAS 
dodelilo Ministrstvo za kmetijst-
vo, gozdarstvo in prehrano v okvi-
ru EKSRP. 

Delež sofinanciranja upravičenih 
stroškov za operacije znaša 85%. 

Javni poziv bo odprt do ponedelj-
ka, 10. aprila 2017. 

Razpisna dokumentacija je 
na voljo na spletni strani www.

las-vipavskadolina.si pod rubriko 
Javni pozivi. 

Vodilni partner LAS Vipavs-
ka dolina, Razvojna agencija ROD 
Ajdovščina, bo v mesecu marcu or-
ganizirala delavnico namenjeno 
predstavitvi Javnega poziva ter in-
formacijam o prijavi na javni poziv 
LAS. Vabimo Vas, da spremljate 
spletno strani www.las-vipavskado-
lina.si, kjer bodo ažurno objavljene 
vse informacije v zvezi z javnim 
pozivom. 

Cilj je pridobiti kvalitetne oper-
acije, ki bodo v resničnosti ude-
janile tisto, kar smo zapisali in si 
zadali v Strategiji lokalnega razvo-
ja LAS Vipavska dolina v tem pro-
gramskem obdobju. 

Vse zainteresirane vabimo, da se 
z vprašanji glede prijave projek-
tov obrnete na vodilnega partner-
ja LAS, Razvojno agencijo ROD 
Ajdovščina. Kontaktirate nas lahko 
preko telefonske številke 05/365 36 
04, e-naslova info@las-vipavskado-
lina.si ali osebno. 

Prav tako pa je LAS Vipavska 

dolina v petek 24. februarja 2017 
objavil Javni poziv za sodelovanje 
v ocenjevalni komisiji LAS Vipavs-
ka dolina. Z javnim pozivom vabi-
mo k sodelovanju zainteresir-
ane strokovnjake s področja raz-
voja podeželja, regionalnega raz-
voja, strateškega in projektnega 
načrtovanja in podobno. Namen 
poziva je vzpostaviti nabor neodvis-
nih strokovnjakov z dobrim pozna-
vanjem področja razvoja podeželja, 
tako z vidika prakse kot z vidika za-
konodaje v evropskem in sloven-
skem okolju ter s poznavanjem pro-
jektnega vodenja in izvajanja evrop-
skih/mednarodnih projektov. Do-
datne informacije so na voljo na 
zgoraj omenjenih kontaktih, celoten 
javni poziv pa je objavljen na spletni 
strani LAS Vipavska dolina. 

Želimo vam obilo uspeha pri prip-
ravi vaše operacije in veliko točk pri 
ocenjevanju. 

Razvojna agencija ROD Ajdovščina, 
vodilni partner LAS Vipavska dolina

Vlada na obisku
V ponedeljek, 6. marca, bo vlada Republike Slovenije na obisku 
v Severnoprimorski regiji. V Ajdovščini bodo ministri ali državni 
sekretarji obiskali nekatera dobro stoječa podjetja, si ogledali kako 
šolarji kuhajo zdravo kosilo svojim vrstnikom, osrednji ajdovski 
dogodek programa obiska vlade pa bo posvet o reorganizaciji 
centrov za socialno delo.

Svoj obisk bo Vlada RS začela 
na začetku svoje poti, na zajtr-
ku v Lanthierijevem dvorcu v 

Vipavi. Po delovnem posvetu pa se 
bodo predsednik, ministri in držav-
ni sekretarji razkropili po različnih 
opravkih po občinah regije.

V Ajdovščini bo državna sekre-
tarka ministrstva za zunanje zadeve 
Darja Bavdaž Kuret obiskala pod-
jetje Pipistrel. Predstavnica kmetij-
skega ministrstva mag. Tanja Strni-
ša se odpravlja na obisk Mlinotesta. 
Podjetje C-Astral pa si bo ogleda-
la ministrica za obrambo Andre-
ja Katič. Na OŠ Šturje bo potekala 
predstavitev projekta Otroci kuhajo 
otrokom zdravo kosilo, udeležili se 
ga bosta šolska ministrica dr. Maja 
Makovec Brenčič, ki se kasneje od-
pravlja še na obisk COBIK-a, ter dr-
žavna sekretarka zdravstvenega mi-
nistrstva Nina Pirnat.

V Ajdovščini bo potekal tudi eden 
od posvetov v okviru vladnega obi-
ska – o reorganizaciji centrov za 
socialno delo, katerega osrednja 

protagonistka bo ministrica za delo, 
družino, socialne zadeve in enake 
možnosti dr. Anja Kopač Mrak.

Ob teh obiskih bo še nekaj zanimi-
vih srečanj v drugih krajih, ki jih ne 
gre spregledati. Od 12. do 14. ure bo 
v Dvorani GZS v Novi Gorici pote-
kal strokovni posvet Potenciali kro-
žnega gospodarstva v regiji, ki se ga 
bo udeležilo več ministrov in drugih 
predstavnikov vlade. Od 15.45 do 
16.30 bo v prostorih občine v Novi 
Gorici potekalo srečanje ministra za 
javno upravo Borisa Koprivnikarja z 
župani iz regije.

Ob 14.30 bodo v Dornberku usta-
navljali konzorcij vinarjev Vipavske 
doline ob prisotnosti državne sekre-
tarke na ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano mag. Tanja 
Strniša.

Od 18. do 19. ure bo v Dvorani 
SNG Nova Gorica potekalo zaključ-
no srečanje – Regionalni razvojni 
dialog za severno Primorsko.

rl
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Projekt LIFE ViVaCCadapt 

Zeleni protivetrni 
pasovi 
V sklopu EU projekta LIFE Vi-

VaCCadapt, sofinanciranega 
s strani EU programa LIFE 

in Ministrstva za okolje in prostor, se 
bo zasadilo vzorčni protivetrni zeleni 
pas z namenom prilagajanja lokalne-
ga kmetijstva Vipavske doline pod-
nebnim spremembam. 

Močan veter predstavlja lokalnemu 
kmetijstvu velik izziv in narekuje po-
trebo po iskanju učinkovitih ukrepov 
za preprečevanja škode v kmetijstvu. 
Težave so povezane z vetrno erozijo 
rodovitne plasti tal in posledično za-
polnitve melioracijskih jarkov, zaradi 
česar se zmanjša prevodnost jarkov 
in poveča nevarnost zastajanja vode 
na kmetijskih zemljiščih. Močan ve-
ter je med drugim tudi pogosto vzrok 
za mehanske poškodbe rastlin, krajšo 
vegetacijsko dobo in zato manjšo ko-
ličino in nižjo kakovost pridelka ter 
omejitev na manj donosne poljščine 
odpornejše na veter.

Zeleni protivetrni pasovi prina-
šajo veliko pozitivnih učinkov. Hi-
trost vetra pri tleh se zmanjša za 30 
– 50 %, takoj za pregrado pa lahko 
tudi več. Učinek je najbolj opazen na 
razdalji do deset kratnika višine pre-
grade (npr. pri 20 m visokih dreve-
sih seže glavni učinek pregrade 200 
m daleč), na večji razdalji pa je uči-
nek manjši. Poleg tega govorimo tudi 

o ekonomski koristnosti protivetrnih 
pasov, saj študije govorijo tudi o do 
20 % večjem pridelku. Protivetrni pa-
sovi predstavljajo pozitiven doprinos 
tako za kulturno krajino kot za eko-
sisteme. V primerjavi z drugimi tipi 
pregrad (npr. ograjami) zaščitijo ve-
čje območje in ohranjajo naravni vi-
dez krajine. Zmanjša se izhlapevanje 
vode, kar pomeni manjšo potrebo ra-
stlin po vodi in manjšo potrebo po 
namakanju. Pregrade predstavljajo 
oviro tudi za zvok.

Projekt LIFE ViVaCCadapt se pro-
blematike loteva z analizo obstoječih 
zelenih protivetrnih pasov v Vipavski 
dolini, analizo vetrovnih razmer in z 
modeliranjem vetra za različne tipe 
zelenih protivetrnih pasov. V ta na-
men se izvajajo meritve vetra ob dveh 
obstoječih protivetrnih pasovih v Aj-
dovščini in v Vipavi. Kot praktičen 
ukrep projekt LIFE ViVaCCadapt 
predvideva vzpostavitev demonstra-
cijskega območja, kjer bo zasajenih 
več tipov zelenih protivetrnih pasov z 
različnimi drevesnimi vrstami. 

LIFE ViVaCCAdapt projektni partnerji
»Operacija se delno sofinancira iz progra-

ma LIFE za obdobje 2014 - 2020, podprogra-
ma za podnebne ukrepe, prednostnega podro-
čja prilagajanje podnebnim spremembam, št. 
projekta LIFE15 CCA/SI/000070 – LIFE Vi-
VaCCAdapt«

Po nova znanja, kvalifikacije in 
prijatelje v Učni center Brje 
Učni center Brje je v širšem okolju že dobropoznan kot center znanja, izmenjave izkušenj različnih 
generacij in povezovanja med sadjarji. V letu 2016 se je predavanj in delavnic, ki jih je na Brjah orga-
nizirala Ljudska univerza Ajdovščina, udeležilo preko 160 oseb iz širšega območja Vipavske doline, 
Goriških brd in celo Obale. 

Tudi v mesecu januarju in fe-
bruarju v učnem centru ni bilo 
dolgčas. Strokovnjak za sad-

jarstvo in dolgoletni sodelavec KGZ 
Nova Gorica, g. Ivan Kodrič, je pre-
davalo ureditvi, vzdrževanju sadov-
njaka in negi sadnega drevja. Navdu-
šil je polno učilnico obiskovalcev vseh 
generacij. Udeleženci so se seznanili 
s pogoji uspevanja različnih sadnih 
vrst, z načini priprave tal za sajenje, 
s podlagami za sadne vrste in z načini 
reševanja težav zemljišča. Spoznali so, 
kako ukrepati po sajenju in kako po-
teka nega v prvem letu rasti. Mnogi od 
udeležencev imajo doma sadovnjake, 
zato so predavatelju postavljali vrsto 
vprašanj, ki so se navezovala na teža-
ve, s katerimi se srečujejo prisvojem 
delu. V februarju smo za udeležence 
pripravili praktični prikaz obrezova-
nja sadnega drevja,od češenj, breskev, 
kakijev, jabolk do kivija. Mnogi izmed 
prisotnih so pohvalilivsebine, izvedbo 
obeh srečanj in podali pobudo, da se 
takšne delavnice in predavanja nada-
ljujejo tudi v prihodnje. Eden od ude-
ležencev nam je sporočil:»Spoštovani. 
Samo želim si lahko še več podobnih 
demonstracij. Vse pohvale vam in g. 
Kodriču.«

Planirane aktivnosti v Učnem cen-
tru Brje za leto 2017 objavljamo v na-
daljevanju. Temam predelave sadja 
smo dodali obrezovanje oljk ter spo-
znavanje, pridelavo in predelavo ze-
lišč.Izvajali jih bodo strokovnjaki z 
dolgoletnimi praktičnimi izkušnjami. 
Vsi, ki bi želeli izvedeti kako pridobiti 

nacionalno poklicno kvalifikacijo na 
področju predelave sadja, ste vabljeni 
na predstavitev v juniju. Naj še spo-
mnimo, da si v učnem centru lahko 
sami predelate lastno sadje, o tem se 
dogovorite na Občini Ajdovščina.

Marec 2017: Praktični prikaz izdela-
ve mila po hladnem postopku, Dani-
ca Gračan Jevtič

April 2017: Prikaz  obrezovanja oljk, 
Ivan Kodrič

Maj 2017: Predavanje - Osnove sis-
tema HACCP in pravila glede ozna-
čevanja živil, Blanka Samec

Junij 2017: 1 - Predstavitev: Zakaj 
in kako pridobiti NPK Predelova-
lec/ predelovalka sadja na tradiciona-
len način,  Helena Furlan, svetovalka 
v postopku NPK ter predavanje: Tr-
ženje in promocija izdelkov iz sadja, 
Blanka Samec

2 - Praktična učna delavnica ob te-
oretičnih podlagah na temo kuhanja 
marelične marmelade, Blanka Samec

Julij 2017: 1- Teoretične vsebine in 
praktična učna delavnica na temo 
sušenja marelic: Pogovor/učenje ob 
posušenih marelicah (o kvaliteti in 
izgledu) ter pogovor o pripravi in su-
šenju drugega sadja, ki dozori v pole-
tnih mesecih, Vera Kodrič 

2 - Predavanje – izkušnje: Pridelava 
sivke ter ogled njive na Brjah z več vr-
stami sivke, žetev in  destilacija, Dani-
ca Gračan Jevtič

Avgust 2017: Teoretična in prak-
tična učna delavnica na temo prede-
lave breskev: Predelava breskev v ka-
šast sok, kuhanje marmelade, Blanka 

Samec
September 2017: Teoretična in 

praktična učna delavnica: Predelava 
grozdja (mošta) v sok, Blanka Samec

September in oktober 2017: Teo-
retična in praktična učna delavnica: 
Predelava jabolk v sok, Blanka Samec

November 2017: Teoretične vsebine 
in praktična učna delavnica na temo 
sušenja različnih vrst  kakijev in ja-
bolk: Pogovor/učenje ob posušenem 
sadju (o kvaliteti in izgledu), Vera 
Kodrič

Program bomo izvedli glede na do-
zorevanje sadja, zato lahko pride do  
sprememb programa. Vabljeni tudi 
vsi, ki na Brjah še niste bili. Udelež-
ba v programu je brezplačna, pro-
gram sofinancira Občina Ajdovščina. 
Obvezne so prijave s SPLETNO PRI-
JAVNICO na http://www.lu-ajdo-
vscina.si/. Za pomoč pri prijavi smo 
vam na voljo na 041 437 785. Čas za 
prijavo je do zasedbe prostih mest, 
zato pohitite.

Naj vas za zaključek še posebej po-
vabimona Brje, in sicer v petek, 24. 
marca popoldan, ko bo v učnem cen-
tru prikaz izdelave mila.Sledilo bo 
uvodno srečanje vseh, ki bi se želeli 
učiti in medgeneracijsko družiti v no-
vem brezplačnem krožku »Zeliščna 
mavrica«. Krožek bo vodila ga. Da-
nica Gračan Jevtič.Še posebej so va-
bljeni krajani Brij in okoliških vasi. 
Krožek sodi v program Centra med-
generacijskega učenja – CMU in bo 
deloval glede na cilje, ki si jih bodo 
zastavili člani skupaj z vodjo krož-
ka. Srečevalise bodoenkrat mesečno 
v učnem centruin izmenjevali znanja 
na področju zelišč (poznavanje ze-
lišč, naravna kozmetika, kulinarika, 
samooskrba, zelemenjava, zelišča in 
sadje, …). Z aktivnostjo vsakega čla-
na bo krožek vplival na osebni razvoj 
posameznika in tudi na dogodke na 
Brjah ter v lokalnem okolju.

Ker je število prostih mest tako za 
delavnice predelave sadja kot za kro-
žek »Zeliščna mavrica« omejeno, pro-
simo, da se na oboje čimprej prijavite.  

Ksenja Sulič, Helena Furlan

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 SB II)

Občina Ajdovščina naznanja 
javno razgrnitev in javno 
obravnavo dopolnjenega 

osnutka Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta Ribnik SB II, 
ki ga je izdelal 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 do 
vključno 7. marca 2017 in sicer:
• na spletni strani www.ajdovscina.
si;

• na Občini Ajdovščina, Cesta 5. 
maja 6a, Ajdovščina;
• v prostorih KS Ajdovščina, Prešer-
nova ulica 25, Ajdovščina.
Na mestih javne razgrnitve bo gra-
divo na vpogled v času uradnih ur.
Javna obravnava bo v sejni sobi Ob-
čine Ajdovščina, v torek, 7. marca 
2017 ob 16. uri.
V času javne razgrnitve bo možno 
predloge in pripombe v zvezi z do-
polnjenim osnutkom OPPN Rib-
nik SB II vpisati v knjigo pripomb, 

ki bo na mestih javne razgrnitve ali 
jih posredovati pisno na naslov: Ob-
čina Ajdovščina, Cesta 5.maja 6a, 
5270 Ajdovščina ali na elektronski 
naslov: obcina@ajdovscina.si.
Občina Ajdovščina bo preučila pre-
dloge in pripombe javnosti in po 
končani javni razgrnitvi do njih za-
vzela stališča, ki bodo objavljena na 
spletni strani Občine Ajdovščina.

župan
Tadej Beočanin

Otroški vrtec Ajdovščina

Vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2017/18
Starše predšolskih otrok obveščamo, da bo vpis otrok v vse enote in 
oddelke vrtca letos potekal v marcu:
od ponedeljka, 6. 3. do petka, 10. 3. 2017.
• V vrtcu Ob Hublju bomo vpisovali otroke za vrtec Ob Hublju, SŠ V. 
Pilon, Črniče, Selo in Vipavski Križ, vsak dan od 9.00 do 15.00, v sredo 
8. 3. 2017 pa do 17.00;
• V vrtcu na Ribniku bo vpis otrok za vrtec Ribnik I, Ribnik II, Lokavec, 
Budanje in Col, vsak dan od 9.00 do 15.00, v sredo 8. 3. 2017 pa do 
17.00;
• V vrtcu Vipava bo potekal vpis za vrtec Vipava, Vrhpolje in Podnanos 
v času od 9.00 do 15.00, v sredo 8. 3. 2017 pa do 17.00.
Obrazce za vpis starši dobite v vrtcu ali na spletni strani mojedete.si.
S seboj prinesite enotne matične številke obeh staršev in otroka, ker 
jih potrebujete pri izpolnitvi vloge za vpis.
Starše otrok, ki so v vrtec že vključeni, pa bi želeli z novim šolskim 
letom za svojega otroka:
• spremembo enote vrtca,
• zamenjavo programa (celodnevni, poldnevni, oddelek z elementi 
montesssori, klasični oddelek) ali
• odložitev všolanja v prvi razred
obveščamo, da morate po novem izpolniti poseben obrazec, ki ga 
podpisanega oddate pomočnici ravnateljice v tednu, ko poteka redni 
vpis za šolsko leto 2017/2018.
Starši, ki imate otroka že vključenega v naš vrtec, ga za prihodnje 
šolsko leto ne vpisujete ponovno.
Vloge sprejemamo po pošti na upravo vrtca ali osebno v času vpisa.
                                                                                                     Uprava vrtca
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Posebna ponudba velja v maloprodajnih enotah Kalia po Sloveniji od 3.3. do 13.3. 2017 oziroma do prodaje zalog. Izdelki so iz naše redne ponudbe. Vsi izdelki, predstavljeni v oglasu, so na voljo v vseh vrtnih centrih tipa A, v ostalih vrtnih centrih in prodajalnah pa v okviru prostorskih zmožnosti. Nekateri artikli iz letaka so sezonski, 
zato so na voljo le v določenih mesecih. Pridržujemo si pravico do sprememb. Nekatere slike so simbolne, dekorativni material ni vključen v ceno. Popusti se ne seštevajo. Cene artiklov so v € in vključujejo DDV.  Semenarna Ljubljana d.d., Dolenjska cesta 242, Ljubljana, www.kalia.si, www.semenarna.si

Ponudba velja od 3. do 13. marca 2017. 

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

mestih Kalia ali na www.kalia.si

Nekaj akcijskih izdelkov iz naše ponudbe - več v Kalia letaku

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

Odpiralni čas:
pon - pet:  800 - 1800

sob: 800 - 1300

Kmetijska lekarna
Velika izbira sredstev za varstvo rastlin 
pred boleznimi in škodljivci, tudi mala 

pakiranja za male porabnike.
Strokovna in prijazna pomoč za 

najugodnejšo rešitev.

Limon in Kumkvat
višina 75 cm - 85 cm
Art: 36726, 35583

Redna cena: 32,59
Cena klub Kalia:

19,99

Ameriška borovnica
2 - letna
Art: 32716

Redna cena: 8,50
Cena klub Kalia:

6,40

Biogrena
Organsko gnojilo, 10 kg
Art: 40168

Redna cena: 12,99
Cena klub Kalia:

10,39

Bonsaj
S-tip, MIX, p. 20cm

Art: 183279

Redna cena: 27,90
Cena klub Kalia: 

20,99

Že imate semenski krompir?
V zelenjavnem vrtu številni vrtičkarji namenjamo prostor tudi krompirju, saj ga je precej 
enostavno pridelovati. Preden pa semenski krompir posadimo, ga je treba kupiti in že 
v januarju smo običajno postavljeni pred odločitev, katero sorto izbrati, da bo najbolje 
ugodila vsem našim gurmanskih zahtevam.

Kolobar in dobri sosedje
Tako kot s številnimi vrtninami tudi s krompirjem kolobarimo, torej ga sadimo vsako leto 
na drugo gredo, s čimer zadržujemo napad škodljivcev in bolezni. V kolobarju ga uvršča-
mo v skupino rastlin s srednjimi potrebami po hranilih in ga sadimo na drugo poljino, za 
kapusnicami, ki potrebujejo največ hranil, in pred stročnicami, ki jih najmanj gnojimo.

Dobri sosedje krompirju so: nizek fižol, hren, brstični ohrovt, špinača, koruza, kumina 
in česen, slednja mu tudi izboljšujeta okus. Slabi sosedje pa so paradižnik, grah, zelena in 
čebula.

NATASCHA 
Zgodnja do srednje zgodnja sorta
•	 Za solate, kuhanje, praženje
•	 Odličen okus

DESIREE 
Srednje pozna sorta
•	 Za pečenje, praženje, kuhanje, pomfri
•	 Svetlo rumeno meso, rdeča koža

MONTE  CARLO
Srednje pozna sorta
•	 Za pečenje, praženje in kuhanje
•	 Odlično skladiščenje

Pakiranja po 2,5kg, 3kg, 5kg, 10kg in 25kg
Za informacije o zalogi se obrnite na prodajalke

PRIMURA  
Zelo zgodnja sorta  
•	 Svetlo rumeno meso, ovaljni go-

molji
•	 Pečenje, kuhanje, priprava solat

EVEREST 
Zgodnja sorta
•	 Za svežo porabo
•	 Odporen na sušo in vročino

BELLAROSA 
Zgodnja sorta
•	 Zelo debeli okroglo ovalni gomolji
•	 Za pečenje, praženje

PRINCESS
Zgodnja sorta
•	 Močno rumeno meso
•	 Izjemno odporen na plesen
•	 Primeren za bio pridelavo
•	 Mlad pečen krompir, solate

Sliva
Stanley, sadika 

sadnega drevesa
Art: 186497

Redna cena: 8,50
Cena klub Kalia:

6,80
   
   
 

Jablana
Elstar, sadika sa-

dnega drevesa
Art: več šifer

Redna cena: 7,80
Cena klub Kalia:

6,24
Kivi

Hayward, sadika 
sadnega drevesa

Art: 1497

Redna cena: 8,00
Cena klub Kalia:

6,40
   
 

BRESKVE, ČEŠNJE, HRUŠKE, 
JABLANE, KAKI, KOSTANJ, LESKA, 

MANDELJ, MARELICE, MURVE, NAŠI, 
NEŠPLJE, NEKTARINE, OREH, SKORŠ, 

SLIVE, VIŠNJE, ŽIŽULE
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Mlinotest z boljšimi pogoji za 
vipavske kmete
Že pred letošnjim začetkom sajenja koruze je ajdovska družba Mlinotest povabila domače pride-
lovalce k pogodbenemu sodelovanju in jim ponudila boljše pogoje odkupa. Mlinotest ponuja za 
koruzo poltrdinko vsaj 13 odstotkov višjo ceno glede na tržno ceno koruze zobanke, samo pridelo-
valcem v Vipavski dolini pa krijejo tudi strošek semena. Za odkupljene količine Mlinotest zagotavlja 
30-dnevni plačilni rok.

S koruzo poltrdinko imajo sicer 
več izkušenj pridelovalci iz 
severovzhodne Slovenije, kjer 

je Mlinotest ob lanski žetvi odkupil 
večino potrebne koruze, vendar v 
Mlinotestu ocenjujejo, da ima tudi 
Vipavska dolina dober potencial za 
pridelavo kakovostne koruze. Vsaj 

takšne so izkušnje iz lanskoletne-
ga odkupa, ki pa je bil količinsko 
šibak. V Mlinotestu želijo količine 
doma pridelane hrane povečati, zato 
kmete spodbujajo z različnimi ugo-
dnostmi. S pridelovalci bo Mlinotest 
podpisal pogodbo o zagotovljenem 
odkupu in višji odkupni ceni od 

tržne, zagotavlja jim tudi 30-dnevni 
plačilni rok. Pogoj pa je, da kmet s 
priporočenimi hibridi zaseje naj-
manj tri hektarje površin. 

Strateška usmeritev razvoja slo-
venskega kmetijstva in živilstva do 
2020 ima za cilj povečanje pridelave 
poljščin v Sloveniji, povečanje od-
kupa žit za mletje ter vzpostavitev 
korektnih odnosov med deležniki 
v verigi od pridelovalcev do proda-
jalcev. Tudi za Mlinotest so kakovo-
stne vhodne surovine slovenskega 
porekla zelo pomembne, med nji-
mi je tudi koruza. Zato so skupaj s 
pospeševalno službo povabili pri-
delovalce poljščin v Vipavski dolini 
k setvi koruze poltrdinke in jim za-
gotovili odkup pod vnaprej znanimi 
pogoji. 

rl

Mlinotestu 22 zlatih priznanj
Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, ki deluje v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, je letos 
že 17. po vrsti podelila zlata priznanja za kakovost kruha, pekovskega in finega pekovskega peciva, 
keksov, testenin in svežih slaščic. Ajdovski Mlinotest se je imenitno odrezal – zlato priznanje je prejelo 
22 od 23-ih poslanih vzorcev.

Slovenska podjetja so letos na 
ocenjevanje prijavila rekordno 
število vzorcev, kar 136, pode-

ljenih pa je bilo 124 zlatih priznanj 
20 različnim pekarskim podjetjem. 

Iz Mlinotesta, ki letos obeležuje 

150-letnico obstoja podjetja, so v 
ocenjevanje komisiji, ki ocenjuje 
zunanji izgled, senzorične lastnosti 
in druge kakovostne parametre po-
sameznih izdelkov, poslali 23 izdel-
kov in prejeli kar 22 zlatih priznanj. 

V Mlinotestu so na priznanja seveda 
ponosni, saj potrjujejo njihova vla-
ganja v razvoj in tehnologijo, pa tudi 
usmeritev v izdelke, po katerih bodo 
potrošniki posegali, saj gre za oku-
sne in hkrati visokokakovostne iz-
delke. 

Kar 6 zlatih priznanj je Mlinotest 
prejel za svoje kruhe, 5 zlatih pri-
znanj pa v kategoriji pekovskega pe-
civa. Še posebej se veselijo osmih 
priznanj v kategoriji finega peci-
va, med katerimi so kot edini preje-
li zlato za kekse brez glutena, seveda 
pa si je zlato prislužil tudi predpu-
stni prodajni hit, krof z marelično 
marmelado. V kategoriji testenin so 
najvišja priznanja prejeli vsi trije po-
slani tipi tortelinov.

rl

Občni zbor Čebelarskega društva Ajdovščina 
Vipava 

Priznanja zaslužnim 
čebelarjem
Naše čebelarsko društvo šteje 170 članov, kar ga uvršča med naj-
večja društva v državi. Redni letni občni zbor čebelarskega društva 
je bil v soboto, 4. februarja, v gostoljubni Reharjevi domačiji v Lo-
žah. Potekal je po običajnem programu s končnim zaključkom, da 
je bilo delo društva v letu 2016 uspešno. Predsednik društva Aleš 
Turk se je v svojem poročilu zahvalil za finančno pomoč občinama 
Ajdovščina in Vipava. Poudaril je tudi uspešno delo čebelarskih 
krožkov v Dobravljah in v Vipavi. 

V preteklem letu smo izvedli 
dva večja projekta. V Ka-
mnjah smo 19. maja odkrili 

spominsko ploščo čebelarju Janku 
Vodopivcu, 27. avgusta 2016 pa smo 
v Ložah izvedli čebelarsko mašo, ki 
jo je vodil koprski škof Jurij Bizjak, 
somaševala pa sta duhovnika Ivan 
Furlan in Franc Kralj. 

Na občnem zboru so bili priso-
tni tudi predstavniki sosednjih če-
belarskih društev iz Idrije, Tolmina 
in Nove Gorice. V svojih pozdrav-
nih nagovorih so nam zaželeli uspe-
šno medeno leto 2017 in pohvalili 
delo društva. Prisotna sta bila tudi 

podpredsednik Čebelarske zveze 
Slovenije Aleš Rodman in veterinar, 
mag. Ivo Planinc, ki nam strokovno 
pomaga pri odpravljanju zdravstve-
nih težav naših čebel. Po konča-
nem občnem zboru smo čebelarjem 
predstavili knjigo Janka Vodopivca 
Čebelarski zapiski, ki jo je uredil dr. 
Borut Koloini, izdal pa Goriški mu-
zej. 

Na rednem letnem občnem zbo-
ru Čebelarskega društva Ajdovščina 
Vipava smo podelili prva društve-
na priznanja. Priznanje smo poime-
novali po našem rojaku iz Kamenj, 
Janku Vodopivcu (1861-1937), ve-
likem čebelarju, inovatorju in za-
četniku organiziranega čebelarstva 
na Primorskem. Dobili so jih častni 
člani čebelarskega društva za dolgo-
letno delovanje v čebelarskem dru-
štvu: Alojz Božič s Planine, Mar-
jan Brecelj, Marjan Furlan, Andrej 
Čoha in Karel Slemič iz Ajdovšči-
ne, Anton Česnik s Cola, Pavel Fur-
lan z Lozic, Anton Mavrič z Raven, 
Albert Slokar iz Malih Žabelj, Franc 
Sorta iz Manč ter Ivan Terbižan iz 
Podrage. 

Druženje smo nadaljevali v prije-
tnem okolju Reharjeve domačije ter 
ga zaključili z željo, da bi naše varo-
vanke zdrave preživele preostanek 
zime, in s čebelarskim pozdravom - 
NAJ MEDI! 

ČD

Šolski čebelnjak v Dobravljah, 
foto Bogdan Bone

DAM-FEST Damjan Čoha s.p., Cebejeva ulica 21, 5270 Ajdovščina

OKREPČEVALNICA IN LETNI VRT
NOVO V MESECU MARCU

HAPPY HOURS od pon. do pet. - 6.00 do 9.00  VSE KAVE 0,80 €     KAVA+PALAČINKA 1,80 €
NAROČILA 030/457-606

Poleg okusnih pic in hamburgerjev
- MALICE
- KOSILA
- JEDI PO NAROČILU
- PALAČINKE (navadne in gratinirane)

Vabilo 
na 

KONCERT  

zborovodkinja META PRAČEK 
 mešanega pevskega zbora »Anton Foerster« 

NEDELJA, 5. marec 2017, ob 18.00 
Župnijska cerkev sv. Štefana Vipava  

Klavir: Gašper Vuga 
Orgle: Veronika Celarc 

A. Makor, D. Močnik, M. Hogan, S. Hopkins 
Spored 

Mentor: izr. prof. Marko Vatovec 
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MC Hiša mladih vabi

Petek, 03.03.2017 ob 19:00 Galerija 
Hiša mladih: Borut Bučinel 

Vljudno vabljeni na odprtje foto-
grafske razstave z naslovom S(poti) 
avtorja Boruta Bučinela, ki bo v pe-
tek 3. marca 2017, ob 19. uri, v Gale-
riji Hiša mladih Ajdovščina. 

Četrtek, 09.03.2017 ob 17:00 Pre-
davanje: AIRBNB - Kako in zakaj? 

V četrtek, 9. marca 2017, ob 17h, 
vas vabimo v MC Hiša mladih Aj-
dovščina, ko bo na sporedu izre-
dno poučno in koristno predavanje 
na temo AIRBNB, o spletni platfor-
mi, ki uporabnikom ponuja prek 
milijon zasebnih domovanj po sve-
tu. Namenjeno je vsem tistim, ki 
jih dejansko zanima oddajanje pre-
ko Airbnb kot tudi tistim, ki bi radi 
izbrali nastanitev preko Airbnb, ko 
potujete ali ko greste nekam na do-
pust. Predavala bo Klara Korenč. 
Vabljeni. 

Sobota, 11.03.2017 ob 10:00 Vode-
na gorsko kolesarska enduro tura 

Vse ljubitelje gorskega kolesarstva 
vabimo v soboto, 11. marca 2017, da 
se nam pridružite na skupni enduro 
turi po okolici Ajdovščine. Za vode-
nje bo poskrbel domači klub Kam-
plc, vsak udeleženec pa bo nagrajen 
z brezplačno joto. Zvečer pa bodo v 
Baru Hiša mladih še projekcije na-
grajenih filmov festivala BOFF. Va-
bljeni! 

Petek, 17.03.2017 ob 21:00 Kon-
cert: Balladero  

Po dolgem času se na oder Bara 
Hiša mladih vrača Balladero. Glas-
beni sladokusci boste na svoj račun 
prišli v petek, 17. marca 2017. Va-
bljeni. 

Sobota, 18.03.2017 ob 21:00 Stan-
dUp večer: Žan Papič & Marko Žer-
jal 

V soboto, 18. marca 2017, ob 21h, 
bo v Baru Hiša mladih ponovno čas 
za kopico smeha. Nadaljujemo na-
mreč z rednimi standup večeri. To-
krat vas bosta zagotovo do solz na-
smejala Žan Papič in Marko Žerjal. 

Petek, 31.03.2017 ob 21:00 Kon-
cert: Neonate 

Dobre glasbe na odru Bara Hiša 
mladih nikoli ne zmanjka, sploh pa 
imamo radi, ko gostimo mlade in 
domače zasedbe. Zato vabljeni v pe-
tek, 31. marca 2017 v našo družbo, 
ko bo premierno pri nas nastopila 
skupina Neonate. 

Ponedeljek, 03.04.2017 ob 20:00 
Cikel delavnic: Imam tudi jaz čakre? 

Vabimo vas na sklop sedmih du-
hovno – praktičnih delavnic. Vsakič 
se bomo seznanili z eno od sedmih 
osnovnih čaker. Čakre so energetski 

vrtinci, ki oskrbujejo določen del 
našega telesa. In so nosilci informa-
cij, ki vplivajo na naše delovanje in 
odzive. Začnemo v ponedeljek, 6. 
februarja 2017, ob 20h, v MC Hiša 
mladih Ajdovščina. 

Petek, 07.04.2017 ob 20:00 Kon-
cert: Koala Voice 

Še ena vrhunska poslastica prihaja 
na oder Bara Hiša mladih. V organi-
zaciji MC Hiše mladih bodo premi-
erno pri nas nastopili Koala Voice. 
V petek, 7. aprila 2017! Ne zamudi-
te. 

Petek, 14.04.2017 ob 21:00 Kon-
cert: Torul 

V petek, 14. aprila 2017, bo na 
odru Bara Hiša mladih v Ajdovšči-
ni, prvič nastopila slovenska zased-
ba Torul. Vabljeni na super glasbe-
no poslastico. 

Marec 2017 - MC Hiša mladih na 
obisku  

MC Hiša mladih nadaljuje z obi-
ski okoliških krajevnih skupnosti, 
kjer bomo otroke zabavali z raznimi 
igrami, druženjem in z kreativnimi 
delavnicami. Bi želeli, da obiščemo 
tudi vaš kraj? Pokličite nas in z vese-
ljem vas obiščemo. Na nove obiske 
prihajamo že takoj v  mesecu marcu. 
Poglejte na našo spletno stran, kdaj 
obiščemo vaš kraj.

rl

Prvaka v briškoli
Že peto leto zapored se je približno trideset oskrbovancev Doma 
starejših občanov Ajdovščina pomerilo v briškoli in se tako potego-
valo za naslov domskega prvaka. Tekmovanje je začela direktorica 
Tanja Stibilj Slemič, ki podpira vse prostočasne dejavnosti v Domu.

Po prijateljskih igrah dvojic, 
ki so trajale ves dan,   sta se 
že drugič zapored zmage ve-

selila Peter Ilinčič in Štefan Čičigoj. 
Turnir, ki ga je spremljalo veliko 
število stanovalcev, se je odvijal 20. 
januarja, pred tem pa sta zmagoval-
ca osvojila tudi medobčinski novo-
letni turnir v igri dvojic v Gradišču 
nad Prvačino. 

Briškolo radi stanovalci Doma 
igrajo vse leto, zato se veselijo do-
graditve Doma, saj se bodo tako iz-
boljšali pogoji za igranje. V nasle-
dnjem letu, naj bi tako na turnir 
povabili vse domove upokojencev 
iz vipavsko-goriške doline, krajevne 
skupnosti, društva ter družbene or-
ganizacije. 

Delovna terapija

Slovenski kulturni 
praznik v Skriljah
Vikend pred 8. februarjem  je bil v Skriljah kulturno bogat. Krajevna 
skupnost in Društvo prijateljev mladine Skrilje sta v vas povabila Kul-
turno društvo NIT – Posočje, Benečija, Rezija in tamburaške skupine.

V petek se je predstavilo Kul-
turno društvo NIT – Poso-
čje, Benečija, Rezija, ki ima 

sedež na Livku. Sestavljajo ga tako 
člani iz Slovenije kot zamejstva. Je 
prvo tovrstno društvo , ki povezuje 
tako člane iz Posočja kot Benečije in 
Rezije. Deluje na področju kulture 
kot tudi na področju duhovne, psi-
hološke in socialne dobrobiti člove-
ka. Pri tem pa sodeluje s sorodnimi 
društvi iz Slovenije in zamejstva. 

Večer poezije, glasbe in slikar-
stva je vodila in povezovala ga. Sil-
va Mlekuž. Svojo poezijo in prozo, 
ki nastaja ob različnih srečanjih in 
na delavnicah so predstavili Andre-
ina Trusgnach, Marjeta Manfreda 
Vakar, Ina Stergar, Mila Uršič, Kar-
men Vidmar, Ivanka Konstantino, 
Rok Alboje in Bogdan Troha, ki mu 
je glas posodil Peter Avbar. Poslušal-
ke in poslušalci so najbolj prisluhnili 
poeziji in prozi napisani v beneško-
slovenski govorici, ki jo je predsta-
vila Andreina Trusgnach. Večer je 

popestril Dejan Štemberger – glasbe-
nik in tolkalec z inštrumentom hang 
drum. Poleg tega so si obiskovalke in 
obiskovalci ogledali tudi zanimivo 
razstavo slik in fotografij , ki so jih za 
to priložnost na ogled postavili  čla-
ni njihove likovne skupine Luna. Po-
sebna pozornost pa je bila prav tako 
namenjena  dosedanjim knjižnim iz-
dajam pesniških in proznih del nji-
hovih članov. 

V soboto pa je pod pokrovitelj-
stvom JSKD Ajdovščina potekalo 
območno srečanje tamburaških sku-
pin, ki so predstavile svojo dejavnost 
in požele velik ter močan aplavz pol-
ne šolske dvorane. Razveseljivo je 
dejstvo, da je bilo mnogo obiskoval-
cev tudi iz drugih krajevnih skupno-
sti, kar daje močan pečat prireditvam 
in hkrati predstavlja spodbudo orga-
nizatorjem za še intenzivnejše delo. 

Hvala vsem, ki ste prispevali k 
uspešnem praznovanju slovenskega 
kulturnega praznika v Skriljah! 

Jože BIZJAK

Dobrodelni koncert DU Ajdovščina 

Dobrodelnost je presežek srca
V Društvu upokojencev Ajdovščina je na pobudo predsednice Metke Marušič vzklila ideja, da se 
s prireditvijo zbere sredstva za pomoč invalidu v stiski.

Dobrodelnost -  soočamo 
se s pojmom, kateremu v 
osnovi ne vemo točnega 

pomena. Slovar slovenskega knji-
žnega jezika pravi: »opravljanje, 
izkazovanje dobrih del, dejanj«, 
vendar je dobrodelnost veliko več. 
To je prvinska realizacija sočutja, 
kar ljudi dela ljudi, je pomoč lju-
dem v stiski z najboljšimi name-
ni.  Nekateri štejejo dobrodelnost 
za privilegij, toda dobrodelnost 
je več kot samo to, je presežek 
srca, pravijo člani in članice  DSP 
Zarja, ki so se potrudili z nastopi 
in organizacijo prireditve. Že PZ 
Večernica pod vodstvom Mirana 
Rustja  je odpela tri lepe pesmice. 
Vanda Žvanut in Milena Kuder 
sta se prisotnih v dvorani dota-
knili z svojimi besedami, ki jih 
zapisujeta. Vandine - kot nežen 
ljubeč pogled na svet okoli nas in 
prijetne odnose do soljudi. Milena 
se je raznežila z ljubeznijo do vnu-
ka, domovine, narave. 

Na vprašanje, kaj dela, je veli-
ki skladatelj Mozart nekoč od-
govoril: »Iščem note, ki se imajo 
rade!«  Če bi vprašali člane Tam-
buraškega orkestra Danica iz Do-
bravelj, »zakaj svoj prosti čas na-
menjajo tamburicam«, bi v en glas 
odgovorili: »To je priložnost za 

druženje z ljudmi, ki imajo radi 
glasbo!« In to prelepo glasbo z ve-
seljem podelijo z drugimi, zato so 
se prijazno odzvali vabilu, njiho-
vi usklajeni toni so prijetno božali 
ušesa poslušavcev. 

Ana Žgavec in Alma Makovec 
Švagelj sta z svojo predstavitvi-
jo igrice ‘O kruhu’, nasmejali vse 
prisotne. 

Dobrodelnost je vrednota, ki 
nam je prirojena ali je pridobi-
mo z vzgojo in okolico v kateri 
bivamo. To ni le trenutek ali en-
kratna akcija, ampak vseživljenj-
ski proces. Pomembno je, da se 

te vrednote zavedajo že otroci in 
predvsem mladi, za katere pravi-
mo, da na njih svet stoji. Tako je 
voditeljica prireditve Milojka Do-
bovšek na oder povabila  tri mla-
de Lokavčane, ki so tudi člani Pri-
trkovalcev - Eva Braz, Anej Babič 
in Stane Lokar so z zvoki, troben-
te, pozavne in harmonike navdu-
šili vse prisotne v dvorani. 

»Prijaznost, srčnost in dobrodel-
nost gospodov iz Okteta Castrum 
je dobro poznana v Vipavski do-
lini. Z veseljem se odzovejo po-
vabilom na nastope, praznovanja 
in tudi tekmovanja. Prijetno jih je 
poslušati, ko po zaključku nasto-
pov ubrano zapojejo melodijo na 
željo poslušalcev,« je voditeljica 
napovedala pevce. 

Prireditev je dosegla svoj namen, 
zbrana sredstva so pripomogla k 
nakupu baterije za invalidski vo-
ziček, obogatila pa je tudi vse na-
stopajoče in prisotne v dvorani, 
ki so drobcen delček prispevali za 
sočloveka. 

Nevenka in Milojka, foto Angel in 
Nevenka Vidmar

Ana Žgavec in Alma Makovec Švagelj
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Mavrična druščina na 
pustovanju
V okviru društva Sožitje Ajdovščina - Vipava deluje tudi skupina 
Mavrična druščina, s katero smo se v soboto,  25. februarja, udele-
žili pustovanja v Šempetru pri Novi Gorici.

Na pustovanju je bilo prisotnih 
ogromno pustnih maškar, ki 
so se predstavile tudi v po-

vorki. Tako so v sprevodu prikorakale 
sladke dobrote iz VDC-ja Nova Go-
rica, spomladanski znanilci-zvončki, 
sprevod pionirčkov s predsednikom 

Titom in Jovanko na čelu, zaključili 
pa so jo kurenti. Za zabavo na priredi-
tvi so poskrbeli Čuki. Posladkali smo 
se s   krofi iz Mlinotesta. Tudi vreme 
nam je bilo naklonjeno, saj nas je ves 
čas nas je spremljalo sonce. 

Danjela Deferri

Pustno plesno rajanje 
z EL1 plesna scena

V ponedeljek, 27. februarja, 
se je Ajdovščina obarvala in 
razigrala s pustno povorko 

najmlajših plesnih maškar in njiho-
vih staršev. Pustne šeme so se zbrale 
za gradom od koder smo odropotali 
mimo slaščičarne do upravne enote 
in prispeli na Vipavsko cesto 4/J, 
kjer so nas pričakali krofi in sveže 
pečene palačinke. V prisrčnem in 
sproščenem vzdušju smo vsi sladki 
še veselo zaplesali. Hvala vsem, ki 
ste se zabavali z nami in se vidimo 
spet drugo leto. 

Anita Štor

Ptujski kurenti pregnali zimo
Na pustni petek, 24. februarja, so nas že petnajstič tradicionalno obiskali kurenti Etnografskega dru-
štva „Ježevka“ iz Ptuja.

Tokrat se je njihova pot začela 
v Podnanosu. Razigrano in 
norčavo je bilo pred podru-

žnično šolo, kjer so si učenci rado-
vedno ogledovali ta naš enkratni 
pustni lik.   

Nato pa k malce starejšim v Center 
Pristan. Bilo je prijetno, tako kot ve-
dno. Naredili smo ogromno fotk, saj 
so se prav vsi želeli slikati s kurenti. 

In že smo bili na poti po vipavskih 
ulicah, vse do Glavnega trga, kjer je 
kurente sprejel vipavski župan mag. 
Ivanu Princes ter jih zaprosil za do-
bro letino in pomoč pri odganjanju 
zime ter vsega slabega iz Vipavske 
doline. 

Nato pa na Kras. Obiskali smo 
markete Fama v Hrpeljah, Divači in 
nato še nakupovalni center Fama v 
Sežani. Na povabilo direktorja kle-
ti Vinakras Sežana g. Marjana Co-
lja so Kurenti simbolično podprli 

ohranitev zaščite vina teran. Bil je 
odličen in se je lepo »spajal« s pršu-
tom Salumis, ki ga je mojstrsko na-

rezal naš prijatelj Edi Štavar. 
Na pustno soboto smo se najprej 

sprehodil po ajdovskem placu in to-
plo pozdravili ekipo marketa Fama. 

Dogajanje se je nato preselilo v Tr-
govski center Fama Vipava, kjer nas 
je pričakalo ogromno obiskovalcev 
in več kot 200 pustnih mask. Direk-
tor Aleksander Lemut je kurente za-
prosil, da iz dežele preženejo pre-
visoke »davke« in visoke račune za 
»vodo«. Srečanja starih prijateljev so 
vedno lepa in z člani Etnografskega 
društva Ježevka smo res že pravi pri-
jatelji. Tudi letos smo jim podarili 
„pomladansko košaro“ z vipavskim 
pršutom. Sledil je izbor najboljših 
mask, fotografiranje, zabavne igrice, 
pustni krofi, nastop plesnega centra 
ADC in še in še. 

In medtem, ko so se maškare za-
bavale ob pomoči „naše“ Sande in 

se imele lepo, smo z kurenti odšli 
naprej, v Šempas pred market Zan. 
Kot vedno nas je pričakalo ogromno 
obiskovalcev. Človeku od veselja za-
igra srce in poplačani so vsi napori. 
Hvala domačemu turističnemu in 
kulturno prosvetnemu društvu Lipa 
za izvrstno domačo »joto«. Hva-
la tudi »slovenski rokometni repre-
zentanci in navijaški skupini iz Ose-
ka« za spektakel ponovitve tekme s 
Hrvaško. Bili ste enkratni! 

Letošnje dvodnevno odganjanje 
zime in „vsega slabega“ je ponovno 
dokazalo, da ljudje še 

kako potrebujejo malo veselja, 
norčij in razposajenosti. Zato se vi-
dimo tudi naslednje leto!

rl

Pohod Po Vojkovih poteh in 
odprtje razstave
PD Podnanos organizira v nedeljo, 5. marca 2017, svoj že 34. tradicionalni pohod na Nanos - Po Voj-
kovih poteh.  Začetek pohoda bo izpred OŠ v Podnanosu, ura ni določena, ker pohodniki startajo po-
ljubno. Pot  pelje iz Podnanosa čez potok Močilnik, nato pa skozi vas Podbreg čez Tabor in se vzpenja 
na planoto Zatrep.

Od tu se steza strmo dvigne 
v pobočje Nanosa. Na vrh 
pridemo pri kapelici, takrat 

smo »na Konju« na višini 920 m. Če 
je lepo vreme, je od tu lep razgled po 
zgornji Vipavski dolini, Krasu ter do 
morja in naprej v Furlansko nižino. 
Od kapelice se steza spušča do kme-
tije »pri Strgarjevih«. 

Od Strgarjevih gremo delno po 
gozdni cesti, delno pa po stezi do 
koče Nanos,  kjer je konec pohoda. 
Tu se pohodniki lahko okrepčajo 
in potrdijo vzpon. Sam pohod tra-
ja okrog tri ure in je primeren za vse 
kategorije pohodnikov. Udeležba na 
pohodu je na lastno odgovornost. 

Startnine ni, pijača in jedača pa bo 
na razpolago po simbolični ceni. 

Od petka, 3. marca 2017, pa do ne-
delje, 5. marca 2017, bo v avli kultur-
nega doma v Podnanosu odprta raz-
stava z naslovom »Med morjem in 
gorami«, ki jo je pripravil Meddru-
štveni odbor primorsko-notranjskih 

planinskih društev in prikazuje za-
četke ter razvoj planinstva na obmo-
čju teh planinskih društev. Razstava 
bo odprta v petek od 17. do 20. ure, 
v soboto od 8. do 12. ure in v nede-
ljo od 8. do 15. ure. 

Dodatne informacije glede poho-
da lahko dobite pri vodji prireditve 
g. Benjaminu Andlovec (tel. 041 409 
193), pri pomočniku vodje g. Kre-
čič Elvisu (tel. 041 535 118), tajnici 
društva ga. Božič Irmi (tel. 040 154 
260) ali pa na mail naslovu: info@
pd-podnanos.si. 

Lepo vabljeni v čim večjem števi-
lu na Nanos! 

PD Podnanos
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Kviz gasilske mladine
V soboto, 18. februarja, 2017, s pričetkom ob 9. uri smo v prostorih PGD 
Col izpeljali že naš tradicionalni kviz gasilske mladine Gasilske zveze 
Ajdovščina, katerega so se udeležile ekipe iz PGD Col in PGD Selo.

Iz PGD Col je nastopilo 9 ekip - 3 
pionirske, 4 mladinske in 2 pri-
pravnikov, iz PGD Selo pa 7 - 4 

pionirske in 3 mladinske. Tekmova-
li so v gasilskih tematskih nalogah v 
obliki testa ter 10 vprašanj v obliki » 
malih sivih celic« ter praktične vaje 
in vaje vozlov. V vseh kategorijah so 
zmagale ekipe iz PGD Col, drugo in 

tretje mesto v kategoriji pionirjev in 
mladincev pa so dosegle ekipe PGD 
Selo. Na regijsko tekmovanje, ki bo 
letos 18. marca na OŠ Col so se uvr-
stile prvi dve ekipi iz vsake starostne 
kategorije.

Čestitamo.
PGD Selo

Razvitje novega prapora ob 40. 
letnici PGD Col
»Kam le čas beži, kam se mu mudi, leto za letom gre, hitro tak mine vse….« prepevajo Štirje kovači v 
svoji pesmi. Tako letos mineva že štirideset let od ustanovitve prostovoljnega gasilskega društva Col.

Prostovoljno gasilsko društvo 
Col pokriva celotno območje 
Gore, od granate v Hrušici do 

Smrekove drage v Trnovskem goz-
du. Področje ki ga pokriva, se razte-
za na suhem kraškem svetu, kjer ni 
tekočih voda ali večjih vodnih zaje-
tij. Teren je precej strm in gričevnat, 
ponekod tudi skalnat in prepaden. 

Največ požarov v štiridesetletni   
zgodovini je bilo v naravnem okolju. 
Eden izmed večjih je bil gotovo po-
žar na Križni Gori, še pred ustano-
vitvijo društva. Zgorel je tudi obrat 
Lipe na Žagi in ena izmed posledic 
tega požara je bila   selitev delovnih 
mest v dolino. Vsi ti omenjeni do-
godki so bili eden izmed vzrokov, da 
se tudi na tem koncu Vipavske doli-
ne leta 1977 ustanovi gasilsko dru-
štvo. Poleg tega so   nekateri kraji 
oddaljeni od  poklicne gasilske eno-
te tudi uro časa in več. 

Začetki so bili precej težki pa tudi 
oprema in orodje je bilo bolj pre-
prosto. Za gašenje požarov v notra-
njih prostorih niti nismo bili uspo-
sobljeni in ne opremljeni. Do leta 
1998 v društvu nismo imeli vozila za 
gašenje z vodo. Takrat smo nabavi-
li terensko vozilo Toyota, ki je še da-
nes v uporabi, seveda pa so vse in-
tervencije in leta naredile svoje, tako 
da kliče po zamenjavi. Seveda smo 
na vsako intervencijo odšli z dušo in 
srcem, da bi pomagali tistemu, ki je 
bil naše pomoči potreben, pa čeprav 
smo večkrat tvegali tudi lastna ži-
vljenja. V večini primerov smo ho-
dili gasiti samo travniške in druge 
požare v naravi, kaj več pa že ne, saj 
nismo imeli ustrezne opreme. Da-
nes je tudi zakonodaja drugačna in 
nam nalaga vedno več obremenitev. 

Naši operativni člani se usposablja-
jo za nosilce izolirnih dihalnih apa-
ratov na Igu pri Ljubljani, vsi pa so 
tudi zdravniško pregledani. Seveda 
se usposabljajo tudi za razne druge 
vrste nesreč tako na nivoju društva 
kot države. Tudi nesreče, ki se danes 

dogajajo niso več tako nedolžne, saj 
je v današnjem času vedno več stru-
pov in strupenih plinov, ki se pri go-
renju sproščajo. Zato moramo se-
veda najprej poskrbeti za lastno 
varnost in zaščito. Če pomislimo, da 
stane en usposobljen in opremljen 
gasilec približno štiri tisoč evrov, 
je to malo v primerjavi s ceno ži-
vljenja. Društvo je danes sodobno 
opremljeno z vozili po kategoriza-
ciji, operativci so ustrezno zaščiteni 
in usposobljeni, pa tudi prostori ga-
silskega doma so po adaptaciji leta 
2005 večji in funkcionalni. 

V soboto 4. februarja  smo imeli v 
prostorih šolske telovadnice svečan 
40. občni zbor. Pregledali smo delo-
vanje društva in njegovih delovnih 

teles v preteklem letu. Iz poro-
čil je bilo razvidno, da društvo do-
bro dela, predvsem veseli dejstvo, 
da smo vse intervencije uspešno za-
ključili. Društvo daje velik poudarek 
na delu z mladino, kar je razvidno 
tudi iz rezultatov na raznih tekmo-
vanjih na nivoju občine, regije in dr-
žave. V društvo se je na novo včlani-
lo kar nekaj novih članov, predvsem 
mladih. Upravni odbor društva se je 
na eni izmed sej odločil, da na 40. 
obletnico društva razvijemo nov 
prapor. Dosedanjega smo imeli od 
leta 1987. S pomočjo donatorjev in 
članov društva se nam je ta želja tudi 
uresničila. Novi prapor je blagoslo-
vil vojaški kurat g. Milan Pregelj, si-
cer tudi član našega društva. Častni 
predsednik društva g. Ivan Škvarč je 

predstavil simbole na novem prapo-
ru, društveni praporščak g. Jože Li-
kar pa je, kot do sedaj s ponosom in 
skrbnostjo prevzel novi prapor. Pre-
vzem novega prapora je pozdravilo 
tudi osem praporov iz prijateljskih 
gasilskih društev.   Našo obletnico 
bomo praznovali 27. avgusta z ga-
silsko parado, izidom društvenega 
zbornika ter kot se spodobi z gasil-
sko veselico in ansamblom Modri-
jani. 

Gasilci in gasilke prostovoljnega 
gasilskega društva Col pa se zavezu-
jemo, da bomo tudi v nadaljnje po-
magali vsem in vsakomur, ki bo po-
treben naše pomoči. 

Za PGD COL  Kristjan Polanc
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 Pirotehnika v prodaji
čez celo leto.  

 Pirotehnika v prodaji
čez celo leto.  

      AKCIJA IZ ZIME V POMLAD
        od 1. 3.  do 31. 3  2017
-   20 %  NA VSA OBLAČILA, OBUTEV IN POKRIVALA

-   ZADNJI KOSI      od – 40 %    do  – 50 %
-   20 %  NA VSA OBLAČILA, OBUTEV IN POKRIVALA

-   ZADNJI KOSI      od – 40 %    do  – 50 %

V marcu vabijo ...
Pohod na Kucelj, v nedeljo, 5. marca 2017, ob 8. uri. Zborno mesto bo pri 

OŠ Vrtovin. Proslava, blagoslov in pogostitev bodo ob 13. uri na Školju sv. 
Pavla oziroma v dvorani KS v primeru slabega vremena. Slavnostni govor-
nik na proslavi bo župan Občine Ajdovščina Tadej Beočanin.

KS  Erzelj vabi na 9. Pohod po Erzelju in okolici, 12. marca 2017 s pričet-
kom ob 9. uri pri spomeniku in šoli na Erzelju

(Informacije na strani www. erzelj.si)

TD Burja Vipava vabi na dva teka: 22. Vipavski tek, v nedeljo 19.03.2017  
z začetkom ob 10:00. Tek šteje za prvenstvo Občine Vipava v teku na 10 km 
ter 17. Gradiški gorski tek na Gradišču pri Vipavi, v nedeljo 26.03.2017 
z začetkom ob 10:00 za otroke in 10:30 za člane in članice. Informacije na 
www.td-burja.com.

Vabljeni na prireditev Nocoj je en lep večer, 18. marca 2017 ob 19. uri  na 
Colu, na Tomaževi štali. Ljudske pesmi Vam bodo peli Moški pevski zbor 
Razpotje  in Hrušiški fantje.

DU Vipava ob praznovanju 8. marca dneva žensk in ob 100 letnici prve-
ga praznovanja praznika žensk vabi 5. marca 2017 ob 16 uri v Kulturni dvo-
rani v Vipavi, na ogled predstave amaterske gledališke skupine iz Šempasa 
Nežka se moži.

KUD Neznani junak vas vabi v soboto, 4.3.2017 na koncert skupin: Men-
tors + Damned Pilots. Koncert bo v Klubu BAZA v Ajdovščini.

Društvo  Upokojencev  Ajdovščina
Prireditve  v  mesecu  marcu  2017

 
V četrtek, dne 09. marca 2017 ob 16.00 uri bo v dvorani prve slovenske 

vlade Ajdovščina  redni občni zbor članov 
 

V torek, dne 14. marca 2017 ob 18.00 uri bo v dvorani prve slovenske 
vlade Ajdovščina prireditev “Gregorjevo – dan ljubezni”

 
V soboto, dne 18. marca 2017 vabi na pohod  po  dolini  Glinščice  

(odhod iz Črnič ob 6.45 uri, iz Ajdovščine ob 7.00 uri avtobusna 
postaja)

 
V nedeljo, dne 19. marca 2017 ob 18.00 uri bo v dvorani prve 

slovenske vlade Ajdovščina prireditev “Ob materinskem dnevu” 
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Planinci na obali
Nedelja, 29. januarja 2017. Napovedovalo se je lepo jutro. Avtobus 
z dvainštiridesetimi planinci je rezal še slano in ivje proti Razdr-
temu. Čez nanoško reber so se pokazali prvi sončni žarki, ki so 
prebudili pozitivno energijo v avtobusu, da se je, kljub jutranjim 
uram, glasil vesel smeh.

Ajdovski planinci, pod vod-
stvom planinskega vodnika 
Mirka, smo se tokrat na-

menili v drugo smer, proti najnižji 
nadmorski višini, proti morju. Za-
kaj ne? Ustavili smo se v Izoli in vze-
li pot pod noge. Naš prvi cilj je bil 
Strunjan. Naselje, sestavljeno iz raz-
ličnih zaselkov, je del Krajinskega 
parka Strunjan. Pot nas je vodila po 
sprehajalni poti nad strunjanskim 
klifom, ki dosega višino 80 m in je 
menda najvišji ob Jadranski obali. 
Gotovo pa je najvišji ob naši obali. 

Nad klifom se nam je odprl čudo-
vit razgled, ki ga je tistega jutra mo-
tila meglica v ozadju. Pod njim smo 
občudovali res najlepši del naše oba-
le Mesečev zaliv ali Zaliv sv. Križa. 
Nad morjem se dviga visok bel križ, 
po katerem je zaliv dobil ime. Mor-
narji so ga opazovali z različnih stra-
ni morja že od leta 1600. 

Pot smo nadaljevali po Strunjan-
skih solinah, ki so etnološki, naravni 
in tehnični spomenik. Zgrajene so 
bile v naplavni ravnini potoka Roja. 
Skozi tunel ozkotirne železnice Po-
rečanke smo se na drugi strani bliža-
li morju. Železnica je obratovala od 
leta 1902 do leta 1935, in sicer med 
Trstom in Porečem. 

V zimskem soncu smo modrova-
li mimo portoroških hotelov. Ve-
čina od njih je bila zaprta, tako da 
je bil prostor ob morju tudi za naše 
nahrbtnike. Oster mornik nam je 

hladil lica, ko smo na portoroški 
plaži opazovali Savudrijo in Kane-
gro na drugi strani. 

Že v popoldanskih urah nas je poz-
dravil Piran na rtu Piranskega polo-
toka. Njegovo ime še danes vzne-
mirja raziskovalce. Oddahnili smo 
se na Tartinijevem trgu, ki je dobil 
današnjo podobo v 2. polovici 19. 
stoletja. 

Leta 1896 so Pirančani postavili 
spomenik svojemu rojaku, violini-
stu in skladatelju Giuseppeju Tarti-
niju. Na visok podstavek so postavi-
li bronasti kip mojstra v nadnaravni 
velikosti, delo je beneškega kipar-
ja Antonia dal Zotta. Imeli smo ob-
čutek, da polnijo trg melodije čude-
žnega loka, tako lepo je bilo. 

V mogočno cerkev sv. Jurija smo 
lahko pogledali le skozi vratno 
okence. Z vseh strani okrog nje pa 
smo imeli kaj videti: stisnjene pi-
ranske strehe, ulice, nedeljski vr-
vež, Alpe in Dolomite v ozadju in še 
marsikaj. 

Po stezi pod Belim Križem smo jo 
ubrali proti našemu izhodišču, to je 
proti   Strunjanu, kjer nas je čakal 
avtobus. Nedeljski krog po naši oba-
li se je sklenil. Ko so Nanos polju-
bljali zadnji žarki, smo se vračali po 
Rebernicah proti domu. 

Irena Šinkovec

Občni zbor ajdovskih planincev
Ajdovščina, 24. 2. 2017. Ajdovski planinci so se zbrali na vsakoletnem srečanju. Pregledali so opravlje-
no delo in sprejeli smernice za prihodnost.

Člani Planinskega društva 
Ajdovščina, ki ima časti-
tljivo starost, saj je pra-

znovalo že 110-letnico in sodi go-
tovo tudi med najstarejša društva 
v Sloveniji, so se zbrali na svojem 
vsakoletnem srečanju. S ponosom 
spoštujejo to starost in se trudijo, 
da bi s svojim delovanjem oboga-
tili in nadaljevali delo, začeto pred 
več kot sto leti.

Občni zbor ajdovskih planincev 
ni nikoli samo uradno srečanje, 
vedno je obogaten s kulturnim 
programom, kajti prizadevanja 
planincev iz preteklosti kažejo, da 
so bili oni prvi v boju za sloven-
ski jezik in pripadnost narodu, za 
slovensko kulturo, za slovensko 
dušo.

Za ta del srečanja so poskrbeli 
učenci OŠ Danila Lokarja Ajdo-
vščina s svojo učiteljico Izidoro 
Černigoj. Učenci so se samozave-
stno postavili na oder, zaigrali in 
recitirali tudi pesmi Franca Žgur-
ja. Da, tistega večera je prihajala 
huda ura čez Nanos, o čemer so 
oni recitirali.

Praznični zbor ajdovskih pla-
nincev je v imenu občine pozdra-
vil podžupan g. Tripkovič. Po-
hvalil je delo društva in članom 
zaželel uspešno delo tudi v priho-
dnje. Poudaril je, da se čutijo pri-
zadevanja društva in njegovo delo 
tudi v širši okolici.

V uradnem delu srečanja je 
predsednik PD Ajdovščina Cvet-
ko Ušaj podal izčrpno poročilo o 
delovanju vseh sekcij društva. V 
nekaterih delih poročila je bil po-
nosen, kaj bi tudi ne bil, saj so se 
sekcije povečale, njohovo delo se 
je obogatilo. Tako je z veseljem 
predstavil štiri nove gorske reše-
valce, ki so zaključili usposablja-
nje za pomoč v gorah. Tudi sek-
cija vodnikov je dobila novo moč, 
vodnika, ki se je usposobil, da bo 
vodil pohodnike novim ciljem 
naproti.

Podatek, ki je vse prisotne raz-
veselil, je, da se je povečalo štre-
vilo članov PDA, in sicer za naj-
več med vsemi društvi v Posočju.

Predsednik PDA je podelil dru-
štvena priznanja nekaterim čla-
nom, ki so se v lanskem letu 

posebej izkazali v delu, zlasti pro-
stovoljnem. Priznanja so preje-
li: učiteljici Marta Benko, Vesna 
Furlan za uspešno delo z mladimi 
in Franc Bernik za pomoč pri raz-
ličnih prostovoljnih akcijah. Pri-
znanje je prejela tudi Sekcija PDA 
v Kamnjah. Njen ustanovitelj An-
ton Kreševec je prejel slavnostno 
listino PZS ob življenjskem ju-
bileju, za kar mu je predsednik 
Cvetko Ušaj iz srca  čestital.

Nekateri planinci so se v pre-
teklem letu še posebej izkazali v 
delu, v prizadevanjih za boljše 
delo v planinskem društvu, zato 
so prejeli priznanja PZS. Brona-
sti znak PZS so prejeli: Janko Mi-
všek, Boštjan Vodopivec, Dejan 
Črnilogar, srebrni znak PZS pa je 
prejel Tomislav Škvarč.

Če se ozremo v preteklost, lahko 
vidimo, da je znalo ajdovsko pla-
ninsko društvo prehoditi in pre-
magati različne ovire, ki jih je pri-
našal čas, zato je obstalo. Nekateri 
njegovi člani so v društvu pustili 
vidne sledi. UO PDA je sklenil, da 
jih na tem zboru s posebno listino 
imenuje za častne člane. 

Ti so: Drago Ergaver, Anton 
Bavčar in Franc Rupnik. 

Anton Bavčar je bil dolga leta 
član UO PDA. Skrbel je za  infor-
miranje o dejavnostih planinske-
ga društva, zato je skrbno urejal 
oglasno skrinjico. Aktivno je so-
deloval pri različnih dejavnostih, 
pogosto je bil na mestu vodnika, 
ko je spremljal učence in cicibane 
na njihovih pohodih. Z vedrino 
jih je spodbujal, da so premaga-
li še zadnje korake do cilja. Že od 
mladosti je zapisan naravi, zato ga 
imamo srečo videti, kako si nabi-
ra kondicijo proti izviru Hublja 
ali še kam drugam.

Drago Ergaver je bil več man-
datov predsednik PDA. Bil je 
vodnik in takrat so polni avto-
busi vozili pohodnike proti izho-
diščem za različne vrhove, da so 
lahko nadaljevali vzpone. Poseb-
no pozornost je posvečal mladim 
in je mnoge cicibane in učence 
vodil na zahtevne in manj zah-
tevne vrhove in tudi do kulturnih 
in naravnih znamenitosti. Ker ga 
bogati tudi klena beseda, je znal 

mladim predstaviti lepote tako, 
da so segle v mlada srca.

Franc Rupnik je bil dolgo član 
PDA in njegov predsednik. Ak-
tivno je sodeloval pri različnih ak-
cijah, posebno sled pa je pustil pri 
delu z mladimi. Nikoli mu ni bilo 
žal časa, da je popeljal mlade no-
vim ciljem nasproti. Posvetil se je 
cicibanom, učencem, in kar je še 
posebej človeško, v naravo je vo-
dil udeležence delavnic VDC Aj-
dovščina, jim pokazal zanimivosti 
in jih spodbujal h gibanju v nara-
vi.

Člani PDA so si zastavili bogat 
program za letošnje leto. Prepri-
čani so, da ga bodo s prostovolj-
nim delom, vztrajnostjo in s po-
močjo številnih ljudi realizirali. 
Njihova velika skrb sta obe koči, 
to je koča na Čavnu in pod Go-
laki.

Najpomembnejša naloga pa so 
ljudje, zato so pripravili zanimiv 
program pohodov in izletov na 
domače in tuje vrhove. Poseben 
program so pripravili za učence 
in upajo, da ga bodo ti lepo spre-
jeli in da bo na vsakem izletu poln 
avtobus. Mladim bodo posveti-
li veliko skrb. Planinski tabor bo 
letos med poletnimi počitnicami 
organiziran v Trenti.

Novost PDA so tudi četrtki za 
zdravje. Vsak četrtek peljejo pla-
ninski vodniki gibanja želne ljudi 
po bližnji okolici. Pot v družbi je 
vedno lepša in zanimivejša. Pre-
pričani so, da bo udeležencev ve-
dno več, ker prihajajo lepša jutra. 

Dogajanje je oblikoval v celo-
to Jan Špacapan, ki je od otroštva 
zavezan planincem.

Praznično srečanje se je izteklo 
v prijetnem pogovoru in želji, da 
bi se še povečalo število članov, da 
bi bilo vedno več udeležencev po-
hodov, da bi tudi mladi začutili in 
spoznali, kako lepa je naša dežela. 
Vredno si jo je ogledati in jo spo-
znati.

Pravijo, da česar ne poznaš, ne 
moreš imeti rad.

Irena Šinkovec

Pričakuje vas  naša ekipa strokovnjakov

SERVISIRANJE VOZIL
KLEPARSKA IN LIČARSKA 
POPRAVILA
POPRAVILA IN  
CENITEV ŠKOD
VULKANIZERSTVO

Vzdržujemo vaše vozilo

www.trgoabc.si

Popusti do 30% 
na storitve s 
kartico zaupanja.

Brezplačen 
filter zraka.
Ugodnost velja pri rednem 
vzdrževalnem pregledu

Brezplačno 
pranje vozila
Velja ob nakupu in 
menjavi pnevmatik.

Brezplačen 
 servis ob nakupu 
rabljenega vozila

 Veljavnost bona 30. 6. 2017

 Veljavnost bona 30. 6. 2017

 Veljavnost bona 30. 6. 2017
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tajnistvo@trgoabc.si
Ajdovščina, Goriška cesta 29A 
Tel.: 05 / 364 33 06, 031 735 664
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21. pohod iz Žapuž na Sinji vrh
Po zadnjih petih pohodih, ko smo imeli smolo z vremenom, smo imeli letos napoved dobro. Temu je 
botrovala tudi udeležba, saj se je pohoda udeležilo preko petdeset pohodnikov. Članom društva DEŠK 
– organizatorjem, se nam je pred domom v Žapužah na štartu pridružilo še nekaj znancev ter soro-
dnikov. Opremljeni z derezami v bojazni, da se srečamo z ledeno stezo smo krenili na tri urni vzpon.

Steza proti robu Zelenega ško-
la ni spominjala na zimski 
pohod, vse dokler se nismo 

približali robu Gore. Takrat se je 

pokazala prava zimska idila z boga-
timi belimi »čipkami« na drevju in 
travi. Kljub mrazu smo hiteli shra-
njevati zanimive prizore žledu in 

srena v fotoaparate. Imeli smo srečo, 
ker pozneje, ko se je prikazalo sonce 
je ta enkratna lepota zvodenela. 

Skupina se je povzpela najprej na 
sam vrh tisočaka, kjer je sledila fo-
tografija, nato pa spust v domačijo 
na okrepčilo in počitek. Prijazni go-
stitelji so nam postregli s toplo pija-
čo in tudi prigrizkom. Pohodnike, je 
ob ognjišču pozdravil župan Zvone 
in pohvalil udeležbo, ki so jo sesta-
vljali pohodniki po starosti v razpo-
nu 70 let. Zahvalil se je tudi spon-
zorjema Milanu in Marku za njihov 
prispevek k dobremu druženju. 

Pred spustom v dolino je sledila 
še obvezna »gasilska« slika pred si-
nje-vrškimi vrati in pozdrav gostite-
ljem. Tokrat je bila beseda »zimski« 
pohod res upravičena. V Žapuže 
smo se v skupini zadovoljni vrnili 
okrog 15. ure. 

Aleš Brecelj

Inventura v Hiši 
sadeži družbe
V letu 2016 se je različnih programov Hiše Sadeži družbe v Vipavi 
udeležilo več kot 1500 uporabnikov. Aktivnih je bilo 42 prostovolj-
cev, ki so opravili 954ur.

V Hiši Sadeži družbe so skozi 
leto redno potekale teden-
ske delavnice kot Šiviljski 

kotiček, Joga za vitalno življenje, 
Italijanščina, Nemščina, Gibaj se 
veliko in opazil boš razliko, Osnove 
računalništva za starejše. Izvedli so 

počitniške tabore za otroke, v sode-
lovanju s škofijsko Karitas program 
učne pomoči, sodelovali so na raz-
ličnih lokalnih dogodkih in začeli z 
izvajanjem prostovoljskega servisa.

Zimski pohod na Čaven
V spomin na velikega poeta 8. februarja praznujemo kulturni praznik. Planinsko društvo Ajdovščina 
na ta dan tradicionalno organizira zimski pohod na Čaven. Ali počastiš kulturni praznik, če vzameš 
nahrbtnik in se zagrizeš v čavenske strmine? 

Edmund Čibej, nadučitelj na 
Dolu, je v Planinskem vestni-
ku leta 1904 obrazložil, da so 

naloge planinskega društva, da po-
piše lepoto naših gora in jih ohrani 
slovenske. Na primernih mestih naj 
postavi napise, ki pokažejo tujcu, da je 
tu slovenska zemlja, da je tu naš dom. 
Organizira naj izlete v planine in iz-
obražuje člane. Ti njegovi napotki so 
aktualni še danes. 

Ljubezen do slovenskih planin - 
tudi to je kultura. To je razlog, da so 

se številni pohodniki na Prešernov 
dan odpravili na Čaven. Prihajali so z 
vseh smeri: s Predmeje, kjer so bile na 
poti čisto zimske razmere; pohodni-
ke, ki so na Čaven prihajali iz gramo-
znice, Kamenj, Vitovelj in Trnovega 
pa so ob poti že pozdravljali prvi zna-
nilci pomladi. Tudi sonce je polepšalo 
praznični dan. Nekateri so se pohoda 
udeležili prvič in obljubljali, da bodo 
še prišli. Drugim je pohod stalnica in 
števila prihodov sploh ne štejejo. Med 
obiskovalci pa so bili tudi trije taki, ki 

so se v letošnjem letu pohoda udeleži-
li dvajsetič in bili nagrajeni s prizna-
njem in medaljo. 

»Pri slovenskih planincih sta kul-
tura in domoljubje tesno prepletena. 
Planinci živimo slovensko himno, ži-
vimo slovenstvo. Kultura pa je ple-
menitost duha in dobrota srca,« so 
besede predsednika Planinskega dru-
štva Ajdovščina Cvetka Ušaja. Z njimi 
je v slavnostnem nagovoru pozdravil 
pohodnike na Čavnu in nadaljeval: 
»Hvala za Prešerna, Cankarja in šte-
vilne umetnike in kulturnike. Nima-
mo vsi njihovih talentov. Vsi pa smo 
lahko in moramo biti ljudje v najžlah-
tnejšem pomenu te besede. Kultura pa 
je plemenitost duha in dobrota srca. 
Bodimo enotni. Bodimo ponosni na 
naš Čaven, našo prelepo dolino, našo 
občino, domovino in materin jezik.« 

Ob koncu je vsem udeležencem za-
želel varno pot v dolino in nasvide-
nje na naslednjem zimskem pohodu 
na Čaven. 

Mg, foto Marjana Soban

Zimska pravljica na 
Malem Golaku
Slovenski pesnik Janez Menart, svojo pesem Vzpon zaključi z na-
slednjimi besedami: »…in sreča je, da je pred mano pot, in to da 
vem, da slast je v tem, da grem.« In 10. februarja 2017, smo - srečni, 
da je pred nami pot - šli tudi mi. Na 5. tradicionalni nočni pohod na 
Mali Golak, ki ga vsako leto organizira športno društvo Slano blato. 
Ob siju polne lune in sunkov burje, smo se ljubitelji potepanja po 
hribovju zbrali pred dvorano Edmunda Čibeja v Lokavcu in se nato 
odpeljali do izhodišča pohoda – Predmeje.

Pot, postavljena daleč od hru-
pa v varno zavetje dreves in 
prekrita s snežnimi kristali, 

nas je vodila vse do najvišje točke 
pohoda z nadmorsko višino 1.495m. 
Na vrhu sta nas mir in okoljska po-
ezija povsem prevzela. Gorski svet, 
kjer vlada globoka nirvana, nas je 
kot vedno z odprtimi rokami sprejel 
medse ter nam pričaral pravljične 
trenutke, ki se dotaknejo srca. Poleg 
tega pa v naših mislih odločno pre-
gnal še zadnje pomisleke, da bi bilo 
ta petkov večer lepše preživeti v var-
nem zavetju doma. 

Pohod, ki je potekal pod vodstvom 
člana društva Tadeja Slokarja, je bil 
ravno pravšen, da smo se udeležen-
ci vsaj za nekaj časa otresli vsako-
dnevnega stresa in skrbi. Pljuča smo 

napolnili s čistim zrakom, oči smo 
sprostili na čudovitih snežnih stva-
ritvah, ušesa pa so prisluhnila na-
ravnim melodijam, ki uglasijo dušo 
in pomirijo vse preveč divje misli 
sodobnega človeka. 

Pohodniki smo se polni energi-
je in lepih spominov razšli z željo, 
da bi trenutke globokega zadovolj-
stva in sprostitve, ki smo jih občuti-
li med pohodom še večkrat dožive-
li skupaj. Preproste stvari, doživete 
v objemu narave nam namreč dajo 
vedeti, kako čudovito je življenje, če 
pogledamo izza meja svojega lastne-
ga sveta in nam pokažejo, kaj nena-
zadnje resnično šteje. 

Srečno do naslednjega leta!
Športno društvo Slano blato

PE Nova Gorica t. +386 (05) 333 40 77

PE Postojna       t. +386 (05) 726 21 96
PE Koper            t. +386 (08) 205 65 37

www.megaterm.si
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Legendarni mopedi doma in po svetu
Društvo Tomos klapa Ajdovščina združuje dvajset motoristov iz Vipavske doline, ki svoje jeklene 
konjičke restavrirajo, obnavljajo, predvsem pa uživajo v vožnji z njimi. Fantje se več-krat letno ude-
ležijo srečanj starodobnih vozil oziroma tako imenovanih »Tomosjad«, kjer je vožnja namenjena le 
motorjem znamke Tomos. Vsak član klape tako prispeva v mozaik promoviranja motorjev – ponosa 
slovenske tovarne Tomos.

Tudi letos bo v zadnjih dneh 
meseca maja izpeljano sreča-
nje vozil Tomos, poimeno-

vano ‘Po Vipavski dolini s Tomosi’, 
ki vsako leto v našo Dolino privabi 
okrog dvesto motoristov in kar ne-
kaj obiskovalcev, ki radi pogledajo 
raznoliko paleto Tomosovih motor-
jev. Letošnje srečanje pa bo za člane 
društva še posebej zanimivo in po-
membno, saj v goste prihajajo pri-
jatelji – motoristi iz Nizozemskega 
mesta Haag, člani društva Tomos & 
Puch Nederland. 

Čeprav so bile prve prijatelj-
ske vezi med ajdovskimi in ni-
zozemskimi motoristi sklenjene 

preko svetovnega spleta, so se člani 
obeh društev tudi v živo srečali ob 

povabilu nizozemskih motoristov 
na njihovo srečanje, ki se je odvija-
lo v zadnjih dneh meseca januarja. 
Poleg srečanja motoristov in skupne 
vožnje po mestu Haag, so si z mo-
torji ogledali različne znamenitosti, 
kot so Palača miru, kraljeva palača, 
itd. Zapeljali pa so se tudi do slo-
venskega veleposlaništva, kjer so bili 
ravno tako lepo sprejeti. Poleg to-
varne Tomos so predstavili tudi Vi-
pavsko dolino in z njo povezanega 
Vena Pilona ter naša vina. 

Čeprav so se fantje z dolge poti 
vračali malce utrujeni, so se na poti 
proti Sloveniji že odvijali tihi pogo-
vori, v katero smer preko mej bi v 
prihodnje zapeljali ‘Tomose’. 

RČ

Ajdovščina, 13. maj 201714. majski tek14. majski tek

DVIGNI PULZ,
ŠPORTAJ Z NAMI.

www.zs-ajdovscina.si

A J D O V Š Č I N A

Odrasli pričetek 11. uri
   
ŠTARTNINA (pred prijave): 
 - 10 € do 7. aprila
 - 12 € do 8. maj
 - 15 € na dan dogodka

 
informacije in predhodne prijave 
www.zs-ajdovscina.si

   Mladina  pričetek ob 9. uri
   (od 300 do 2000 m)okolica špotrnega centra

   štartnina 2 €
   prijave na dan dogodka

   
 (dolžina 11 km)

Proga Odrasli 
   
Proga Odrasli 
   

Zborno mesto glavni vhod Športnega centra Ajdovščina.
Pričetek torek  7. marec. 
Termini, torek in četrtek ob 17:30

Udeležba na pripravah je brezplačna.

PRIPRAVE NA MAJSKI TEK

Proga Odrasli 
   

Zahvale za pet let 
delovanja

Hiša Sadeži družbe iz Vipave 
je konec januarja obeležila 
peto obletnico delovanja. 

Na dogodku so podelali zahvale 
prostovoljcem, brez katerih pro-
gram aktivnosti ne bi bil tako pe-
ster. Zahvale sta izročila direktorica 

Slovenske filantropije Tereza Novak 
in vipavski župan mag. Ivan Prin-
ces. Za prijetno razpoloženje so po-
skrbeli otroci, ki obiskujejo delavni-
co igranja kitare pod mentorstvom 
prostovoljke Vide Trošt Vidic.

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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Večer namenjen 
kamniti dediščini
Božidar Premrl že tri desetletja raziskuje kamnito dediščino Primorske in Notranjske.

Božidar Premrl, doma iz Vipa-
ve, je že kot fantič raziskoval 
Stari grad nad Vipavo in iskal 

zaklad. Zaklada sicer ni našel, zato 
pa je našel svoj poklic. Že tri dese-
tletja se ukvarja s proučevanjem ka-
mnite dediščine in njenih ustvarjal-
cev na Primorskem, na obeh straneh 
meje med Slovenijo in Italijo, pa tudi 
v notranjosti Slovenije. Sam pravi, 
da je najprej deset let samo hodil po 
terenu, spraševal, fotografiral, zbiral 
podatke po različnih arhivih in še 
bolj skromni literaturi, potem pa je 
začel počasi tudi pisati in objavljati. 
Do sedaj je izšlo kar sedemnajst nje-
govih knjižnih izdaj, poleg velikega 
števila drugih strokovnih prispev-
kov v različnih slovenskih pa tudi 
tujih publikacijah in drugih medi-
jih. Na Restavratorskem centru Za-
voda za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije je raziskoval in popisoval 
kamnito stavbno dediščino s podro-
čja Krasa, Istre, Pivškega, Brkinov, 
Brd in Vipavske doline. Zanimali so 

ga tako posamezni kamniti stavbni 
elementi kot tudi mojstri, ki so jih 
izdelovali. Najprej se je posvetil sta-
rejšim mojstrom iz 17. in 18. stoletja 
in njihovi kamniti dediščini, kasneje 
pa tudi tistim iz 19., ki so delovali še 
tja v 20. stoletje. Iz njegovih knjig 
in prispevkov spoznavamo različne 
poklice povezane s kamnom, zna-
ne kamnoseške rodbine in njihova 
dela, njihov način življenja, njiho-
ve življenjske zgodbe. Tako knjižne 
izdaje kot posamezni prispevki so 
opremljeni z navedbami neštetih vi-
rov in opombami, saj je Božidar Pre-
mrl zelo natančen, skrben in vesten  
raziskovalec in popisovalec in vsak 
podatek tudi trikrat preveri, preden 
ga zapiše. Zato pa se tudi zgodi, da k 
njegovim tiskanim delom pride ve-
dno še kakšen dodatek.. 

Vipavci so kamnite izdelke radi 
naročali pri izkušenih kraških so-
sedih, zato v precejšnjem delu Vi-
pavske doline, predvsem pa v Vi-
pavskih brdih, zasledimo velik vpliv 
kraških mojstrov. Vendar ima tudi 
Vipavska dolina tri kamnarska sre-
dišča, kjer so klesali različne izdelke 
od stavbnih elementov do nagrobni-
kov in uporabnih  pa tudi dekorativ-
nih predmetov. To so bile Hrašče in 
Šentvid (danes Podnanos) z rodovi-
no Žorž, v Vipavi kamnoseki Toma-
žiči in Vrhpolju Snoborovci (Toma-
žič) in Metni ali Polon’ni (Premrl). 
Dokaj kvaliteten kamen so lomili v 
treh najbolj znanih kamnolomih v 

Nanosu in na Nanosu, pod Starim 
gradom nad Vipavo in v Sanobor-
covem kamnolomu nad Vrhpoljem. 
O tem bo govorila tudi njegova knji-
ga, ki jo ima v načrtu in bo zajela ka-
mnarstvo v tem nekdaj kranjskem 
delu Vipavske doline od Otošč do 
Šturij, do mejnega Hublja. Božidar 
Premrl raziskuje tudi napise na ka-
mnih, kamnoseške znake in klesa-
na kamnita znamenja. Ob tem na-
staja tudi bogat slovar kamnarskih 
izrazov. S svojim bogatim znanjem 
je v pomoč tudi drugim raziskoval-
cem naše dediščine. Z Igorjem Sapa-
čem je npr. sodeloval pri raziskova-
nju naše grajske stavbne dediščine, 
s Francem Černigojem pa pri razi-
skovanju bogate kulturne (in tudi 
naravne) dediščine naše Gore. 

Kraški kamen je cenjen in prepo-
znan tudi v svetu. Iz nabrežinskega 
kamna je narejen Solkanski most, 
stopnišče Narodnega doma v Trstu 
in celo parlament na Dunaju. V da-
našnjem času pa so uporabili npr. 
Hotaveljski marmor pri gradnji naj-
večje pravoslavne cerkve Hrama 
svetega Save v Beogradu in leta 2000 
je italijanski arhitekt Gino Vale po-
slopje Deutsche Bank v Milanu odel 
v 12.000 kvadratnih metrov repen-
skega kamna iz kamnoloma v Povir-
ju. Ko boste videli te mojstrovine, se 
ponosno spomnite, da je gradbeni 
material zanje iz naših, slovenskih 
krajev in tudi delo slovenskih rok.

Zdenka Žigon

Ujeti delčki sveta, ki 
izginja
26. januarja je bil gost v Lavričevi knjižnici Zorko Bajc, sicer doma-
čin, ki zadnja leta kot duhovnik službuje v Piranu.

Poslušalcem in gledalcem je 
skušal podrobneje predstaviti 
zgodbo filma Svet, ki izginja. 

Ta zgodba se je dogajala pred sko-
rajda dvajsetimi leti v vasici Kanji 
Dol, kjer sta na eni izmed redkih 
še živečih   domačij Pr Snežnikarju 
živeli 93-letna Pepca in njena 74-le-
tna nečakinja Malka. Film je nastal 
v okviru Zorkovega podiplomskega 
študija na papeški univerzi Gregori-
ana v Rimu, leta 2000 je bil predva-
jan tudi na programu TV Slovenija. 
Po naključju je pred par leti potoval 
na festival v Teheran kot film, ki 
obravnava položaj žensk, in se uvr-
stil celo v tekmovalni program. 

Film je bil posnet jeseni, leta 1999, 
takrat se je na osamljeno domači-
jo   za tri dni preselila televizijska 
ekipa TV Slovenija in želela uje-
ti vsakdan Pepce in Malke, ki ju je 
Zorko poznal že od ranega otroštva, 
v Kanjem Dolu se je namreč rodil. 
Zanj sta bili tetki, s katerima je rad 
poklepetal in pri katerih je marsikaj 
izvedel, saj sta sledili vsemu, kar se 
je dogajalo v bližnji in daljni okolici. 
Obiski pri njiju, njun način življe-
nja, razmišljanja, njuna usoda,  do-
mačija,  seveda pa tudi  onidve sami 
sta mu bili izziv za film, s katerim je 
skušal zajeti in utrgati delček časa 
in kraja, za katerega je vedel, da bo 
kmalu izginil. 

Ker na domačijo še ni bila speljana 
elektrika, je bila potrebno pripeljati 
agregate, približati se je bilo potreb-
no Malki in Pepci, da sta privolili v 
snemanje, ju prepričati, da sta sredi 
belega dneva zagrnili okna in tako 
ustvarili navidezno noč, da sta ža-
gali drva,  ju pregovoriti, da sta šli v 
trgovino, »čeprav nista čisto nič po-
trebovali« … Vse to in še kaj smo ta 

večer izvedeli iz Zorkovega pripove-
dovanja. 

Kakšne so bile zime v Kanjem 
Dolu in sta jih kot take doživlja-
li tudi Pepca in Malka ter še mno-
go ljudi visokoležečih domačij, smo 
izvedeli izprebranih spomino Albi-
ne Košir (rojene Hladnik) s pomen-
ljivim naslovom »Če me kdo vpraša, 
če sem imela lepo mladost, to takoj 
zanikam, samo zaradi trpljenja po-
zimi …«, na vas in deželo pa nas je 
z ljudsko pesmijo popeljal oktet Ca-
strum. 

Polega filma pa so si obiskoval-
ci lahko ogledali še fotografsko raz-
stavo Urha Černigoja. Njegove fo-
tografije so bile razvrščene v tri 
sklope, vsak izmed njih pa je   pri-
kazoval  obdobja izginjajočega sve-
ta Malke in Pepce – njuno do-
mačijo kmalu potem, ko je ostala 
prazna;  čez nekaj let, ko se je zrušila 
streha, ko so se udrli stropovi in so 
bila razbita okna, ter kasneje, ko so 
po požaru ostali zgolj goli zidovi kot 
neme priče sveta, ki je izginil. 

Spomine na domačijo in na Malko 
ter Pepco je z nami delil tudi Franc 
Černigoj. Kot zbiralec ljudskega 
doma se je leta dvaindevetdeset pr-
vič ustavil pri njiju in ju spoznal. 
Kasneje ga je pot mimo   vodila še 
večkrat, tudi potem,  ko je bila hiša 
prazna.Povedal je, da je prav   s to 
domačijo   povezana molitvica »Po 
smrti se bomo gor srečval«, ki jo po-
zna malokdo. 

Ta večer je bila knjižnica polna 
obiskovalcev, prišli so tisti, ki so po-
znali Snežnikarjevo domačijo, njene 
ljudi in njeno usodo, mnogo podob-
nih usod, usodo sveta, ki izginja, je 
in bo izginil. 

MB

Simona Semenič v knjižnici
Na predvečer Prešernovega dne, praznika slovenske kulture, 7. februarja, je bila gostja Lavričeve knji-
žnice dramatičarka, performerka, organizatorka Pregleja, režiserka in samostojna kulturna delavka 
Ajdovka Simona Semenič, ki je za svoja dramska dela doslej prejela tri Grumove nagrade, na tednu 
slovenske drame sta uprizoritvi njenih besedil prejeli Šeligovo nagrado: 2012 Zgodba o nekem sla-
stnem truplu ..., in 2015 drama tisočdevetstoenainosemdeset. Občina Ajdovščina pa ji je za njeno 
dosedanje ustvarjanje dala občinsko priznanje.

Pisati o Simoni Semenič ni 
enostavno, ker je njeno delo 
izjemno raznovrstno, ker 

ukinja tabuje slovenske in evropske 
patriarhalne družbe, ker govori o 
zgodbah, rečeh in mislih, o katerih 
se ne govori, se jih ne uprizarja, ker 
si to privošči s stališča ženske, ne da 
bi poudarjala feministično ali kakr-
šnokoli drugo teorijo osvoboditve. 
Svet, v katerem živimo, katerega del 
smo in ga vsak dan znova ustvar-
jamo, je svet vzporednih svetov in 

ponovljivosti človeških dejanj in 
ravnanj. Če naj se, svet, zaradi ume-
tnosti spreminja, potem mora ta 
upodobiti in upodabljati vse njego-
ve razpoke, vse odmike od etičnega 
in vzbuditi ne željo, nujno potrebo 
po drugačnosti. 

Izhodišče pogovora je bila drama 
tisočdevetstoenainosemdeset, v ka-
teri so, tako piše Dino Pešut “ tri be-
sedila, trije začetki, trije glavni liki, 
tri Jugoslavije in tri možne priho-
dnosti. Edino, kar jih povezuje, je 

prostor, primorsko mesto v Slove-
niji, Ajdovščina. Predvsem je Ajdo-
vščina simbolno mesto v času, vse 
od avstro-ogrske monarhije preko 
Jugoslavije do tranzicije. Ajdovščina 
je uporniška priča različnih politik 
in ekonomij v nekem časovnem ob-
dobju, sentiment življenja v prere-
zu.” Posebnost ustvarjanja Simone 
Semenič je prikazovanje tega senti-
menta v prerezu, ustvarjanje atmos-
fere, kar doseže tudi z didaskalijami, 
ki jih beremo kot prozo, in spozna-
nje o ponovljivosti, skoraj krožni, 
zgodovine in človekovih ravnanj v 
njej. Tu se, kako nenavadno njeno 
delo prekrije z idejo romana Krono-
sova žetev Mojce Kumerdej, ki je, ko 
so mnogi poslušalci še bili s Simo-
no v Lavričevi knjižnici, v Cankarje-
vem domu v Ljubljani prejemala na-
grado Prešernovega sklada za svoje 
delo. 

Spregovorila je tudi o svojem no-
vem delu To jabolko, zlato, ki bo, 
tako si mislim, zaradi problema, ki 
ga obravnava, to je spolna osvobodi-
tev ženske, omogočalo mnoge inter-
pretacije, različne sprejeme in odzi-
ve. 

V uro in pol trajajočem pogovoru 
smo spoznali optimistično, vedro, 
tudi samoironično ustvarjalko, ki s 
posebno prizadetostjo govori in piše 
o našem svetu, bodisi v delu 5fant-
kov.si, v katerem se nasilje iz druži-
ne prenese v otroško igro, ali v Mi, 
evropski mrliči, drami, ki jo je po-
svetila svoji noni Milici, v sedem ku-
haric, štirje soldati in tri sofije, v delu 
prilika o vladarju in modrosti, za 
katero je Branko Soban dejal, da je 
predstavitev postorvelovskega sveta, 

v katerem vladar vlada z lažmi, pre-
varami, manipulacijami, med njimi 
se spopadajo dvojice laž - resnica, 
vojna - mir, suženjstvo - svoboda, v 
katerem se dogaja pogospodinjenje 
ženske (Korsika), v katerem je patri-
arhat prostor vojne (Slapšak). 

Večer sta s svojo pripovedjo o Si-
moni obogatili igralka Arna Hadži-
aljević in slovenistka Laura Brataše-
vec. Obe sta z gostjo večera ustvarjali 
predstavo Hura, Nosferatu. 

ISL
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Zahvala za prejeto 
priznanje

Ob kulturnem prazniku, 8. 
februarju, je KUD Razpotje 
na osrednji občinski pro-

slavi v Ajdovščini s strani Zveze kul-
turnih društev prejelo priznanje za 
dolgoletno ohranjanje in negovanje 
zborovske pesmi ter obogatitev kul-
turnega dogajanja na Gori, v občini 
in domači krajevni skupnosti. 

Ob tej priložnosti se Zvezi kultur-
nih društev Ajdovščina in Občini 
Ajdovščina za prejeto  priznanje is-
kreno zahvaljujemo, saj ste opazili 

naše delo in naš trud. 
Zavedamo se, da je to zahvala 

vsem pevcem, živim in pokojnim, ki 
so ustvarjali bogato 60-letno zgodo-
vino zbora. 

Tudi v prihodnosti bomo ohra-
njati staro, začenjali bomo z novim, 
predvsem pa želimo poskrbeli za to, 
da bo v našem zboru vedno zvenela 
slovenska pesem. 

Vsem iskrena hvala! 
KUD Razpotje Col

Lavričeva knjižnica obvešča
Zaradi uvedbe sodobnega načina izposoje in inventure bo osrednja knjižnica konec marca zaprta.

Osrednja knjižnica v Ajdo-
vščini bo od vključno sre-
de, 22. marca do vključno 

sobote, 1. aprila, zaprta. Vrata bo 
znova odprla v ponedeljek, 3. apri-
la. Enote Vipava, Podnanos in Do-
bravlje bodo v tem času odprte po 
rednem urniku – tu si boste lahko 
izposodili gradivo in ga tudi vrnili; 
seveda le tam izposojeno, nikakor 
ne tistega iz osrednje knjižnice, 

Kot zagotovo veste, je Lavričeva 
knjižnica konec leta 2016 s pomočjo 
Občine Ajdovščina nabavila notra-
nji knjigomat za izposojo in zunanji 
knjigomat za 24-urno vračanje gra-
diva v osrednji knjižnici v Ajdovšči-
ni. Nabavljene so bile tudi nalepke z 
radijskim čipom – RFID in izpeljani 
manjše preureditve v prostoru. 

Zunanji knjigomat za 24-urno vra-
čanje bo omogočil vračilo gradiva 

tudi tedaj, ko bo knjižnica zaprta. 
Gradivo boste na knjigomat vrni-
li seveda tudi tedaj, ko bo knjižni-
ca odprta - s tem boste imeli proste 
roke za lažje iskanje drugih knjig. 

Oba knjigomata sta inštalirana, 
nova tehnologija RFID je preizkuše-
na in testirana. 

Da bi pridobitev začeli uporablja-
ti, je potrebno vse gradivo opremi-
ti z nalepkami s čipi RFID, sicer ga 
knjigomatne bo prepoznal. Takšne-
ga knjižnega in neknjižnega gradi-
va (cd, dvd in drugo) je okoli 90.000 
enot – na vsako bo treba nalepiti na-
lepko z radijskim čipom in jo kon-
vertirati, da jo knjigomat prepozna 
kot gradivo osrednje knjižnice. 

Sočasno z opremljanjem gradiva 
bomo izpeljali tudi popolno inven-
turo fonda, ki ga hrani knjižnica. 

Knjige si bo mogoče na notranjem 

knjigomatu izposoditi takoj po pre-
hodu na RFID, torej 3. aprila. Zuna-
nji knjigomat za vračanje pa bo za-
čel obratovati v sredo 3. maja.  

Namreč – med uporabniki na me-
sec kroži okoli 13.000 enot gradi-
va. Izposojenega gradiva, ki ni opre-
mljeno s čipom, knjigomat ne bi 
prepoznal kot lastnine naše knjižni-
ce, zato ga ne bo hotel sprejeti ali ga 
izposoditi. Zato bo treba pred kon-
verzijo izposojene knjigevrniti še 
»po starem«, pri pultu. Zaposleni 
jih bodo takoj opremili z nalepko in 
postavili na polico. 

Da bi bilo gradivo – tudi tisto v ob-
toku – čimprej opremljeno, bomo 
začasno omejili tudi možnost po-
daljševanja izposojenega gradiva 
največ še za 1 izposojni rok. Člane 
prosimo, da to upoštevate, saj bo le 
tako gradivo hitreje na voljo tudi 
drugim! 

Da bi zaposleni v roku opravili to 
veliko delo, smo z opremljanjem 
gradiva že začeli. V času ko knjižni-
ca ne bo obratovala, bomo k delu 
pristopili vsi zaposleni. V ta namen 
smo si izposodili dodatne delovne 
postaje, prenosne računalnike in či-
talce. 

Od jeseni smo izpeljali tudi že ob-
sežen odpis neaktualnega knjižnega 
gradiva – s tem smo zagotovili aktu-
alizacij gradiva, dodaten prostor na 
policah, manj gradiva za konverzi-
jo in manjše stroške (nesmiselno bi 
bilo opremiti gradivo, ki bi čez nekaj 
mesecev dali v odpis).

Artur Lipovž, Lavričeva knjižnica 
Ajdovščina

Galerija Vipavski Križ 

Tišina, tesnoba in upanje v slikah 
Apolonije Simon
V kriški galeriji smo spet enkrat res dostojno počastili slovenski kulturni praznik. Prav na ta dan, v 
sredo, 8. februarja, smo odprli razstavo akademske slikarke Apolonije Simon, ki je svoj ciklus poime-
novala Globine vidnega.

Kot naročeno. Živimo namreč 
v času, ko so najvišji impera-
tiv ‘kvalitete’ življenja cenena 

zabava, hrupnost, pogrošne atrakcije 
in površne, populistične ekshibicije. 
Apolonija Simon pa nam je s svojo 
razstavo kot nasprotje predstavi-
la svet tišine, globine, razmisleka, 
kontemplacije in transcedentalnega, 

skoraj religioznega občutja v najšir-
šem pomenu besede. 

Njene - v bistvu krajinske slike - iz-
pričujejo mir, ki pa ni spokojno idi-
ličen, bukoličen. Ta mir je nekako 
tesnoben. Odraža samoto odtujene-
ga, tavajočega, prestrašenega subjek-
ta, obdanega z naravo, ki ne nudi več 
zavetja. 

Naslikana drevesa niso ‘lepa’, am-
pak so izraz nečesa globljega, splo-
šnega. Oguljena, pravzaprav mrtva 
debla, delujejo skoraj grozeče, kot 
dan po kataklizmi. 

In vedro nebo na mnogih njenih 
slikah ni ‘romantično’, sladkobno 
čudovito. V svoji žolti, prosojni za-
megljenosti sicer nakazuje upanje 
svetlobe, a to upanje deluje vse bolj 
kot privid. 

Njene slike izražajo bistvo umetno-
sti, ki, da bi bila zares umetnost, ne 
more biti dobesedna preslikava real-
nosti, ampak njena likovna transfor-
macija skozi osebni izraz; stališča, iz-
kušnje, vedenje, čustva ... 

Avtorica vešče obvladuje slikar-
ski metje, ki si ga je pridobila med 

temeljitim študijem na akademiji in 
kasneje. V njenih delih odmevajo 
številni citati starih mojstrov, tehnič-
no in vsebinsko, pregneteni in ople-
meniteni z osebno noto. 

Slike, ki jih tako zelo potrebujemo. 
Pred njimi lahko gledalec razmišlja, 

meditira, se izprašuje o sebi in svetu 
okrog nas. Lahko so povod za neke 
vrste molitev, brez besed in obrazcev. 

Po koncu otvoritve se je k meni 
sklonil eden naših krajanov in de-
jal, da bi bile te slike lahko tudi oltar-
ne podobe v cerkvi. Mislim, da je od 
vseh obiskovalcev najbolje zadel bi-
stvo. 

Dela Apolonije Simon je tisti ve-
čer strokovno, razumljivo in izčrpno 
predstavila umetnostna zgodovi-
narka Nelida Nemec, zvonki glasovi 
kvarteta Anka s Ceste pa so se odlič-
no vklopili v razstavo in poglobili 
doživetje. 

Razstava bo na ogled do sredine 
marca 2017. 

Več o avtorici in njenem delu lahko 
izveste na spletu. 

Andrej Perko

Lokarji v knjižnici
V Lavričevi 

knjižnici 
v Ajdo-

vščini se bo 14. 
marca ob 18.30 
s svojo knjigo 
predstavil Aleš 
Lokar, upokoje-
ni profesor Uni-
verze v Vidmu, 
kjer je predaval 
o podjetništvu in 
m e d n a r o d n e m 
trženju, bil je tudi 
s o u s t a n o v i t e l j 
tamkajšnje ekonomske fakultete. 
Toda v ospredju knjige, ki jo bo 
Aleš Lokar predstavil, ni podje-
tništvo oziroma vsaj ne predvsem 
podjetništvo. 

Knjigo, ki je izšla lani pri Mo-
horjevi družbi v Celovcu, je av-
tor poimenoval z naslovom, ki 
sam po sebi razkriva, o čem teče 
njegovo razmišljanje: »Sekular-
na miselnost, znanstvene do-
mneve, prerokovanja in podje-
tništvo kot iskrice Božjega«. Delo 
je pravzaprav zbirka esejev, v ka-
terih razmišlja o številnih razse-
žnostih in vidikih razmerja med 
znanostjo in religijo, predvsem 
krščanstvom, ki mu svetovnona-
zorsko kot razmišljajoči laik pri-
pada. Razmerje se je skozi čas se-
veda spreminjalo, saj so odkritja 
in znanstvena spoznanja razlaga-
la vzgibe narave, družbe in člove-
ka in s tem manjšala možnost za 
religiozno razlago sveta. 

Aleš Lokar vidi v nasprotju med 
znanostjo in religijo kot eno naj-
bolj očitnih protislovij sodobne-
ga časa. Kot pravi, v antiki še niso 
poznali ločitve med njima. Vr-
zel se je začela poglabljati po od-
kritju Amerike in po tem, ko se 

je zrušila dogma, da je naš pla-
net ravna plošča. Svoje izpeljave 
in trditve Lokar ilustrira – s tem 
ves čas prehaja na svoj strokovni 
»teren« ekonomije. Večji del knji-
ge namenja naravnim pojavom in 
družbenim dogajanjem, ki pre-
tresajo svet. Pri tem odreka vero-
dostojnost malikovanju cele vrste 
sodobnih znanj in spoznanj go-
spodarskih in menedžerskih ved. 
Predstava, da bo sodobna znanost 
preprosto pometla z zastarelo in 
mračnjaško religijo, je le mit, ki 
ne vzdrži resne razumske kritike, 
trdi Aleš Lokar. 

Tudi če se s tem ne strinjate, se 
obeta zanimiv večer, saj Aleš Lo-
kar izhaja iz znane družine Lokar-
jevih. Živi v Trstu, kot tudi njegov 
brat Vanja Lokar. Aleš Lokar se 
je rodil leta 1935 v Ajdovščini, na 
svet mu je pomagal njegov stric, 
ajdovski zdravnik in pisatelj, Pre-
šernovec Danilo Lokar. Živi v Tr-
stu, kot tudi njegov brat Vanja, ki 
bo tudi prisoten na predstavitvi. 

Zato bo to dobra priložnost tudi 
za kako vprašanje v zvezi z druži-
no, ki je tesno povezana s prete-
klostjo Ajdovščine. 

AL
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Fotografije Mateja Peljhana v 
prostorih colske šole
Na Osnovni šoli na Colu je že tradicija, da v počastitev slovenskega kulturnega praznika vključijo 
tudi kulturno dejavnost, ki izhaja iz šolskega okoliša. Letos so s svojim nastopom dogodek igrivo 
popestrili učenci, ki so vključeni v šolski gledališki klub, ki ga vodi profesorica slovenščine Svetlana 
Bušen. Z lepim programskim izborom je dogodek popestril ženski pevski zbor Marjetice iz Podkraja, 
ki jih vodi Alijana Trošt Rupnik. Poseben poudarek pa so organizatorji proslave namenili fotografski 
razstavi Mateja Peljhana.

Matej Peljhan se je rodil 
leta 1967 na Colu. Pri de-
setih letih je doživel hudo 

nesrečo, zaradi česar je ostal brez 
ene roke in enega očesa. Leta 1992 
je diplomiral iz psihologije in nato 
končal še specialistični študij iz kli-
nične psihologije. V svojem poklicu 
se osredotoča na delo z otroki s po-
sebnimi potrebami. S fototerapijo 
ponuja otrokom s posebnimi potre-
bami nove možnosti za ustvarjanje 
in krepitev njihove samozavesti. 
Živi v Ljubljani, je poročen in oče 
treh otrok. 

S fotografijo se ukvarja šele od leta 
2009, vendar je v tem času doživel 
izjemne uspehe. Imel je vrsto samo-
stojnih razstav, tako doma kot v tu-
jini. Za svoje delo je prejel vrsto na-
grad. Leta 2015 mu je umetniški svet 
FZS podelil naziv mojster fotografi-
je. Kot žirant pogosto sodeluje na 
različnih fotografskih natečajih. 

V fotografijah Mateja Peljhana 

čutimo močna simbolna sporoči-
la. Umetnik jih doseže z igro kon-
trastov: med svetlobo in senco; med 
čistimi linijami arhitekturnih ambi-
entov in organskimi oblikami živih 
bitij, vključenih v prostor; med ve-
likim in majhnim; med enakomer-
nim ritmom in bitjem, ki ta ritem 
preseka; med resničnim življenjem 
in zlaganostjo oglasnih sporočil … 
Včasih se nam zdi, da vejeta iz nje-
govih del tišina in spokojnost, dru-
gič ironija in prikriti humor. V li-
kovno formalnem smislu nam 
Peljhan razkriva obilico likovnega 
znanja in osebne senzibilitete. To se 
izraža v izjemnem smislu za kompo-
zicijsko gradnjo, obliko in prostor. 

Leta 2013 je s fotografsko seri-
jo Mali princ doživel izjemen od-
ziv svetovne javnosti. To je zgodba 
o Luki, dečku z mišično distrofijo, 
ki se nas dotakne z globoko sporo-
čilnostjo. Zgodba je hkrati sporočilo 
vsem, da je pobeg v imaginarni svet 

nekaj povsem običajnega, celo kori-
stnega. Luka se na zadnji fotografi-
ji vrne na voziček, poleg vozička ga 
čaka prazen list papirja in svinčniki, 
kar ponuja ponoven obet za pobeg v 
domišljijo. 

O fotografskem opusu Mali princ 
so poročali mnogi svetovni medi-
ji, število internetnih ogledov je se-
glo v milijone, na več spletnih porta-
lih pa so serijo umestili celo v izbor 
najbolj ganljivih fotografij v zgodo-
vini. Kot scenarist in režiser je zgod-
bo o dečku z mišično distrofijo po-
snel v obliki istoimenskega kratkega 
dokumentarno-animiranega filma 
in zanj na 18. Festivalu slovenskega 
filma 2015 prejel vesno za posebne 
dosežke. 

Ob fotografijah Mateja Peljhana 
nas prevzame likovna izčiščenost in 
natančna dovršenost posameznih 
kompozicij. Dotakne se nas pleme-
nita človečnost in duhovna izkušnja 
avtorja, ki ustvarja občutje, da je to, 
kar nam izraža, brezčasno in večno. 

Silva Karim

Ilustracije treh v Lični hiši
V soboto 25. februarja je bila v Lični hiši odprta razstava z naslovom »Ilustracije treh«. Tri ilustratorke 
mlajše generacije: Marta Bartolj, Nina Meglič in Ajda Erznožnik na skupinski razstavi predstavljajo 
svoje ilustracije tako za otroke, kot tudi za odrasle. Male žverce, domišljijske podobe, cvetlice in poša-
sti se sprehajajo po slikah, ki razkrivajo neštete tehnike domačih ustvarjalk.  

Nina Meglič poenostavlja 
posamezne oblike iz narave 
in jih sestavlja v novo pri-

povedno celoto. Prav tako stilizira 
živali in človeka, kjer skuša skozi 
mimiko telesa in obraza prikazati, 
kaj se skriva za fizično formo. Zase 
pravi, da je tehnika v službi pripo-
vednosti in le redko obratno. Sama 

tehnika ji ne pomeni dosti, če nima 
še pripovedne globine. 

Ajdi Erznožnik   je živalski svet i 
nadvse blizu in živali rada na raz-
lične načine upodablja že od ma-
lega. Že kot otrok je najraje risala 
stripe s počlovečenimi govorečimi 
živalmi. Glavni junaki so bile pred-
vsem miši. Ob njihovih situacijah si 

lahko zamišljamo vedno nove zgod-
be. Spominjajo nas na dejstvo, da sta 
človeški in živalski svet prepletena 
bolj, kot se včasih zavedamo.  

Marta Bartolj   s   tem, da ustvarja 
in od tega tudi živi, so se ji uresni-
čile otroške sanje. Kadar človek ne-
kaj opravlja z veseljem in strastjo 
tega ne more imenovati služba, am-
pak poslanstvo. Pri ustvarjanju išče 
radovednega otroka, ki okolico do-
jema z veliko začudenostjo, prese-
nečenjem in včasih šokom. Narava 
otroka je iskrena, brez pretvarjanja. 
Želi si, da so takšne tudi njene ilu-
stracije. 

Razstavo so glasbeno obogatili 
učenci glasbene šole Vinko Vodopi-
vec iz Ajdovščine. Zanimive, prisrč-
ne in barvite ilustracije si je   v Lič-
ni hiši vredno ogledati do 25. marca.

Niko Ličen

Sinji vrh v Lokarjevi 
galeriji
Ob mesecu kulture smo dve pomembni razstavi, ki sta Sinji vrh 
ponesli v svet postavili v Lokarjevi galeriji v Ajdovščini. V nedeljo 
19. februarja je bil sklep razstave Slovenija odprta za umetnost in 
odprtje razstave Umetniki za karitas.

Glavni namen tega druženja 
je bil poklon Hieronimu, ki 
je z odprtimi rokami in bla-

gohotno dobrodošlico petindvajset 
let, vedno znova, sprejemal na Si-
njem vrhu umetnike. Tokrat so bila 
iz Slovenije odprte za umetnost na 
ogled postavljena dela 23 domačih 
in tujih avtorjev. Kolonije Umetniki 
za karitas pa se je za pet dni udeleži-
lo 9 avtorjev ter strokovni sodelavci 
in številni darovalci ob dnevu odpr-
tih vrat. 

Vladimir Bačič, Anamarija Sti-
bilj Šajn in Jožica Ličen smo, vsak 
iz svojega zornega kota, spregovorili 
o pomembnosti Sinjega vrha na do-
mači in mednarodni likovni sceni. 

Še posebej je bil ganljiv nagovor 
mladega sinjevrškega gospodarja 
Kristjana, ki je zagotovil, da bo na-
daljeval očetovo delo in skrbel, da se 
bo na Sinjem vrhu še naprej dogaja-
lo lepo in dobro. Udeležba številnih 
slikarjev je bila priča pripadnosti Si-
njevršemu likovnemu centru. 

Dogodek so z ubranim petjem 
obogatile pevke ženskega kvarteta 
Anka. 

Razstava likovnega simpozija Slo-
venija odprta za umetnost je že v ga-
leriji Nikolaja Pirnata na Idrijskem 
gradu, razstava likovnih del Ume-
tniki za karitas pa bo odprta 20. 
marca v Peterlinovi dvorani v Trstu. 

Jožica Ličen

Zvok tamburic v 
Skriljah
V soboto, 4. februarja, 2016, je Javni sklad RS za kulturne dejav-
nosti OI Ajdovščina organiziral območno srečanje tamburaških 
skupin in orkestrov. 

Srečanje je potekalo v prijetnem 
ambientu Dvorane KS Skrilje. 
Na srečanju se je predstavi-

lo 5 tamburaških sestavov Otroška 
tamburaška skupina Bisernice GZ 
Hrabroslav O. Vogrič Vipava, TO 
Danica Dobravlje, Mlajši Tambur-
jaši , KD Vipavski tamburaši in GD 
Tamburjaši. Vsi sestavi so prikazali 
zelo všečno in ubrano muziciranje. 
Predvsem pa nas veseli, da se igranje 
tamburice prenaša tudi na najmlajše 

in tako nam ni potrebno skrbeti, 
da bo na Vipavskem tamburaštvo 
izumrlo. 

Srečanje je strokovno spremljal 
gospod Damir Zajec, ki je sestavom 
poda svoje mnenje, ki jim bo prav 
gotovo prišlo prav v pripravah na 
regijsko srečanje, ki bo 18. marca, 
2017, v Ajdovščini v večanmenskem 
prostoru Srednje šole Veno Pilon.

rl
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Amerikaaaa..?!
Tukaj in zdaj!

ZDA največji svetovni izvoznik 
orožja in demokracije. S tanki in do-
larji.

Izvolili so si sebe vrednega predse-
dnika. Odloča se hitreje kot misli. Nič 
več sprenevedanja, kot še kar naprej v 
EU! Se bo slon še naprej le prestopal 
ali bodo sloni zaplesali?

Kot, da se je svetu nekaj nekam za-
taknilo!  

Pričakovano.
 Novodobni imperializem - izvoz de-

mokracije s tanki in kapitalom, v sto-
letja izkoriščane in zaprte kolonije, 
po  informacijski revoluciji po kate-
ri za vesti ni več ne časovnih ne fizič-
nih ovir, končno ali že (kakor za koga) 
daje rezultate.

Smo sredi procesa nezaustavljive-
ga razvoja človeštva - kuhanja žab, v 
eri »saj ni res, pa je«, ko že čutimo, da 
je voda že vroča, pa sami sebi ne ver-
jamemo, mešamo realno in virtual-
no, dejstva nadomeščajo alternativna 

dejstva, neorganiziranim nesmislom 
pripisujemo smisel in kaos nadome-
šča organizirani kaos. Pomoči potreb-
ne žrtve-migranti pa postajajo global-
no nevarni!

Človeštvo smo aktualni in potenci-
alni migranti in »parkirani«potomci 
migrantov. Parkirani, ker smo sami 
ali so že naši predniki našli iskano in 
nam tu kjer smo še ni »prevroče«.

Zaradi naših elit in kupljivih izvo-
ljencev, ki nas že kuhajo in izdajajo, 
vsiljivih ali nikoli zadovoljnih »sose-
dov« ali migrantov, ki bi na našem, 
naše, z nami radi delili, s svojega z na-
siljem pregnani, ki že doživljajo tisto 
česar se varno in v miru parkirani bo-
jimo in otepamo kot hudič križa.

Trump ve, Indijanci pa so se tega 
prepozno zavedli. Emigranti so nevar-
ni. Mati in oče sta bila migranta, ona 
Škotinja on Nemec. Možnosti za »par-
kiranje in ustvarjanje boljšega je bilo v 
komaj odkriti deželi še in še, saj so jo 
od Indijancev »olastninili« že tisti, ki 
so prišli prvi - osvajalci. Od »civilizi-
ranih« spoznane za manj ljudi – divja-
ke so jih skoraj iztrebili preostanek pa 
človekoljubno zaprli v rezervate. 

Tudi naši predniki so bili migranti. 
Dejstvo je, da so od nekod prišli (če 
smo Slovan?), če in od kod, pa so dej-
stva in alternativna dejstva vse pogo-
steje prepuščena dnevni politiki. Pred 
tem so tu živeli od Rimljanov zdeset-
kani preživeli potomci predrimskih 

Histrov,  Karsov, Tavriskov, Karnijcev 
in vsi, ki so jih vojne ali iskanje miru 
v te kraje naplavile. Ko smo prišli (če 
smo prišli?) so se ali umaknili ali umr-
li ali bili asimilirani!!! Če ne smo oni!!!

Migranti so produkt - posledica ne-
nasitnosti razvitih, ki v imenu razvoja, 
napredka ali bogov hočejo več in več, 
vse, ki se na svojem in tujem, razvija-
jo čez trupla vseh, ki so jim na poti ali 
mislijo drugače!

Migranti, med nami in na varnem, 
kjer se (ne za vse) cedita med in mle-
ko, iščejo le zavetje, varnosti, košček 
sreče zase, delali in delili bi z nami, 
participirali na skozi stoletja ustvarje-
nem iz njim ukradenega (kolonije) in 
skupaj z nami za več, višje, hitreje za-
stavili nove migracije!

Slovenci, miroljubni in človekoljub-
ni kot smo, pri tem vse bolj aktivno 
sodelujemo.

Nekoč prisiljeni, kot hlapci »civilizi-
ranih, brez lastne države vse od Me-
hike, Afrike, Bosne, Srbije do Galicije. 
Sedaj oboroženi in v uniformi svobo-
dne Slovenije, v NATO ali kot zasebni 
varuhi kapitala v »službi miru« nasto-
pamo širom sveta.

 Vse kar smo še pred desetletji obso-
jali in s prizadetimi sočustvovali , nam 
je postalo sprejemljivo. 

Kot da bi spregledali in pozabili (Bo-
sna, Kosovo) da, izvozu demokraci-
je in napredka za še več, že presitih z 
»migracijami« kapitala, tankov, sledi-
jo migracije pregnanih in nesrečnih v 
nasprotni smeri.

Kot naših prednikov očitno  niso 
smeli motili pobiti divjaki in od iz-
črpanosti malo živi sužnji, nas »var-
ne« in skoraj v »Ameriki« (NATO) do 
pred kratkim niso motili novodobni 

sužnji -otroci, mladi in ženske ter mi-
granti.

Do trenutka, ko so se množično in 
tako strašno drugačni pojavili na meji.

Zaradi majhnosti in dejstva, da so se 
naši predniki parkirali sredi vsem bli-
žnjim in daljnim sosedom ljubega kri-
žišča, vedno ogroženi ali »ogroženi« 
se slednjim  prilagajamo in podreja-
mo, od migrantov pa sebe in sosede 
ograjujemo. Z bodečo žico. Svoboden 
pretok ljudi je le še prazna fraza, neo-
viran in varovan  ter praviloma eno-
smeren pa ostaja pretok tankov in ka-
pitala. 

Turke, nekoč strah in trepet Evrope, 
smo najeli (EU) in jim mastno plaču-
jemo, da zavračajo migrante iz Azije, 
za afriške postavljamo begunska-kon-
centracijska  taborišča na obalah Libi-
je.

Za tako strašno drugačne divjake, ki 
bežijo pred nasiljem  in si želijo le dro-
bec tega kar »civilizirani« (še) imamo. 

Smo že pripravljeni (dovolj kuhani)  
pristajati na vse in storili vse, da bomo 
tako strašno drugačne zadržali kar se 
da daleč… ali vsaj na oni strani mre-
že? Vse?  Predpražnik EU se mi je za-
pisalo že pred leti.

Tako kot ga je izvolila manjšina pol-
-kuhanih in ovc, tako in za takega ga 
spoznava večina, ki ne more verje-
ti. Kam sodimo mi, bo pokazala pro-
daja naše neveste, zapakirane v torte, 
salame, steklenice… Da se je končno 
oglasila, z več kot tremi stavki, ji ni 
koristilo. Upam da so ji povedali. Za-
radi nje in nas saj je zrasla med nami. 
Za »glha vkop štriha« (enaki sodijo k 
enakim) pa ste gotovo že slišali. Kot za 
»Vse se vrača, vse se plača!« in skrajno 
neprijetnega »Sinovi bodo plačevali za 
grehe svojih očetov« 

P.s.: Se spomnite? Po tem, ko je ju-
lija 1909 ravnatelj ajdovske predilnice 
Ammann na stavkajoče streljal in dva 
lažje ranil, so ti pobesneli. Naši pred-
niki. Utrgalo se jim je. Po več kot sto-
letju izkoriščanja, šikaniranja in po-
niževanja. Večina mladostniki in zelo 
redki med njimi starejši od 40-50 let. 
Že druga ali tretja generacija v tovar-
ni. Fantje in dekleta, možje in žene, 
začetniki in zgarani, večina nepisme-
ni, poslušni, ponižni in poniževa-
ni, odvisni, dobesedno pretepani in 
»nadlegovane«  ter za »schlovenische 
Hunde« oklicani. V samo nekaj minu-
tah so na tovarniškem poslopju razbili 
nekaj več kot 1200 šip!!

Spomnite se, ko bo govora o migran-
tih. Spomnite se, ko bo govora o kriv-
di in krivcih za to. Prej ali slej se jim bo 
utrgalo. Množično. Pobesneli bodo.

Uredništvo Latnika končuje javno 
polemiko med Miroslavom Geržino 
in Aleksandrom Lemutom. Meni-
mo, da nadaljevanje ne bi imelo več 
posebnega učinka. Sta pa oba ugle-
dna ajdovska politika še vedno do-
brodošla s svojimi lucidnimi razmi-
šljanji, če le ne bodo predolga. 

Uredništvo Latnika zaradi po-
manjkanja prostora za naslednje 
številke Latnika omejuje dolžino 
prispevkov na strani Mnenja in sicer 
na eno stran A4 formata tipografi-
je Times new roman z velikostjo črk 
12 pik. Uredništvo je mnenja, da se 
da v tekstu s 3.000 do 4.000 znaki (s 
presledki) normalno razviti misel in 
jo smiselno zaključiti.

Tudi bralci vam bodo hvaležni.
Odgovorna urednica Latnika

Ana Krečič 
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Zagotavljanje stabilne oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih 
voda v občini Ajdovščina

Komunalno stanovanjska družba
V sodobnem načinu življenja sta brez dvoma najbolj pomembni dobrini, pri katerihuporabniki pri-
čakujemo in zahtevamo nemoteno oskrbo, električna energija in pitna voda. Na žalost se velikokrat 
tega zavemo šele v situacijah, ko pride do izpadov dobave zaradi okvar ali poškodb infrastrukture ali 
v primeru izpadov dobave pitne vode zaradi posledic dolgotrajne suše.

Za zagotavljanje stabilne oskr-
be s pitno vodo je pomembno 
stalno vzdrževanje infrastruk-

ture za zajem, obdelavo in transport 
pitne vode, brez dvoma pa je enako 
pomembno tudi obvladovanje odpa-
dnih voda, ki jih proizvajamo upo-
rabniki. Ustrezna infrastruktura in 
učinkovito upravljanje odplak je po-
trebno zagotavljati na vodozbirnih 
območjih, to je območjih, ki ležijo 
nad vodnimi viri, enako pomembno 
pa je učinkovito odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda tudi zaradi potrebe po 
izboljševanju in ohranjanju stanja vo-
dotokov v okolju.

Občina Ajdovščina, v kateri Ko-
munalno stanovanjska družba d.o.o. 
Ajdovščina (v nadaljevanju KSD) 
upravlja infrastrukturo in zagotavlja 
dobavo pitno vodo ter odvajanje in 
čiščenje odpadnih voda, se pomena 
skrbi za obnovo in gradnjo komunal-
ne infrastrukture zelo zaveda.Občina 
v ta namen sistematično planira ter v 
skladu z možnostmi in razpoložljivi-
mi sredstvi projektira in izvaja inve-
sticije v komunalno infrastrukturo. 

Viri financiranja so:
- sredstva evropskihinvesticijskih 

skladov
- sredstva državnih investicijskih 

skladov
- sredstva občinskega proračuna
- okoljska dajatev za onesnaževa-

nje okolja zaradi odvajanja odpadnih 
voda, ki jih uporabnikom obračunava 
KSD na položnici za komunalne sto-
ritve

- najemnina za uporabo javne in-
frastrukture, ki jih uporabnikom kot 
omrežninoobračunava KSD na polo-
žnicah za komunalne storitve.

Podlaga za določitev višine naje-
mnine za uporabo javne infrastruk-
ture, je obračun amortizacije osnov-
nih sredstev javne infrastrukture, ki 
jo mora občina vsako leto obračunati 
v skladu z zakonodajo. Podatek o na-
jemninije podlaga za izvedbo kalku-
lacije cen omrežnin za uporabo javne 
infrastrukture, ki jo na osnovi veljav-
nih predpisov, izdela izvajalec javne 
službe, to je KSD. Višino najemni-
ne za uporabo javne infrastrukture, 
ki jo občina zaračunava KSD in cene 
omrežnin za uporabo javne infra-
strukture, ki se zaračunavajo uporab-
nikom na položnicah za komunalne 
storitve, potrdi občinski svet. Prihod-
ke iz omrežnin za uporabo javne in-
frastrukture, KSD mesečno plaču-
je občini, na osnovi prejetih računov 
za najemnino za uporabo javne infra-
strukture. 

Za boljše razumevanje vsebine in 
namenskosti cenovnih postavk na ra-
čunih za komunalne storitve, si lahko 
preberete kratko obrazložitev:

Obrazložitev cen komunalnih stori-
tev obveznih javnih služb oskrbe s pi-
tno vodo ter odvajanja in čiščenja od-
padnih voda v občini Ajdovščina

Cene oskrbe s pitno vodo za upo-
rabnike, priključene na javni vodo-
vod:

- Vodarina - obračunava se me-
sečno, na osnovi količine (m3) 

dobavljene pitne vode, namenjena-
pa pokrivanju tekočih stroškov Ko-
munalno stanovanjske družbe d.o.o. 
Ajdovščina (v nadaljevanju KSD) za 
upravljanje in redno vzdrževanje sis-
tema za oskrbo s pitno vodo; vodari-
na vključuje tudi strošek t.i. vodnega 
povračila, ki ga KSD odvede v držav-
ni proračun.

- Omrežnina za oskrbo s pitno vodo 
– obračunava se mesečno na osnovi 
faktorja velikosti vodomera, name-
njena pa je pokrivanju stroškov:

• najemnine za uporabo javne infra-
strukture za oskrbo s pitno vodo, ki jo 
občina zaračunava KSD – vsak mesec 
KSD račun za najemnino plača obči-
ni, občina pa ta sredstva uporablja za 
gradnjo in obnovo infrastrukture za 
oskrbo s pitno vodo

Najemnina predstavlja okrog 99 % 
cene omrežnine.

• zavarovanja javne infrastrukture 
za oskrbo s pitno vodo

Zavarovanje predstavlja okrog 1 % 
cene omrežnine.

- Vzdrževalnina vodovodnih pri-
ključkov – obračunava se mesečno, 
na podlagi potrjenega cenika, in je na-
menski prispevek za pokrivanje stro-
škov obnove in vzdrževanja vodovo-
dnega priključka uporabnika.

- Števčnina - obračunava se meseč-
no, na podlagi potrjenega cenika, in 
je namenski prispevek za pokrivanje 
stroškov zakonsko predpisane overi-
tve/menjave vodomera uporabnika.

Cene odvajanja in čiščenja odpa-
dnih voda, za uporabnike, priključe-
ne na javno kanalizacijo:

- Odvajanje odpadne vode (stori-
tev odvajanje odpadnih voda) - ob-
računava se mesečno, na osnovi ko-
ličine (m3) dobavljene pitne vode, 
namenjenapa je pokrivanju tekočih 
stroškov KSD za upravljanje in redno 
vzdrževanje sistema za odvajanje od-
padnih voda.

- Omrežnina – odvajanje (omrežni-
na za odvajanje odpadnih voda) - ob-
računava se mesečno na osnovi fak-
torja velikosti vodomera, namenjena 
pa je pokrivanju stroškov:

• najemnine za uporabo javne in-
frastrukture za odvajanje odpadnih 
voda, ki jo občina zaračunava KSD 
– vsak mesec KSD račun za najemni-
no plača občini, občina pa ta sredstva 
uporablja za gradnjo in obnovo in-
frastrukture za odvajanje odpadnih 
voda.

Najemnina predstavlja okrog 99 % 
cene omrežnine.

• zavarovanja javne infrastruktu-
re za odvajanje odpadnih voda, ki jih 
plačuje KSD. 

Zavarovanje predstavlja okrog 1 % 
cene omrežnine

- Čiščenje odpadne vode (storitev 
čiščenje odpadnih voda) - obraču-
nava se mesečno, na osnovi količine 
(m3) dobavljene pitne vode, name-
njenapa pokrivanju tekočih stroškov 
KSD za upravljanje in redno vzdrže-
vanje sistema za čiščenje odpadnih 
voda.

- Omrežnina – čiščenje (omre-
žnina za čiščenje odpadnih voda) 

- obračunava se mesečno na osnovi 
faktorja velikosti vodomera, name-
njena pa je pokrivanju stroškov:

• najemnine za uporabo javne infra-
strukture za čiščenje odpadnih voda, 
ki jo občina zaračunava KSD – vsak 
mesec KSD račun za najemnino plača 
občini, občina pa ta sredstva upora-
blja za gradnjo in obnovo infrastruk-
ture za čiščenje odpadnih voda.

Najemnina predstavlja okrog 98 % 
cene omrežnine. 

• zavarovanja javne infrastrukture 
za čiščenje odpadnih voda, ki jih pla-
čuje KSD.

Zavarovanje predstavlja okrog 2 % 
cene omrežnine.

- Okoljska dajatev odvajanje odpa-
dne vode (okoljska dajatev za onesna-
ževanje okolja zaradi odvajanja odpa-
dnih voda)- obračunava se mesečno, 
na osnovi količine (m3) dobavlje-
ne pitne vode; KSD podatke o zbra-
nih sredstvih poroča FURS*, nakaže 
pa jih na podračun občine; občina ta 
sredstva uporablja za gradnjo in ob-
novo infrastrukture za odvajanje in 
čiščenje odpadnih voda.

Cene storitev povezanih z greznica-
mi in MKČN, za uporabnike, ki niso 
priključeni na javno kanalizacijo:

- Storitev greznice in MKČN (sto-
ritev praznjenja greznic/MKČN in 
čiščenja odpadnih blat na čistilni 
napravi ter nadzora MKČN): obraču-
nava se mesečno, na osnovi količine 
(m3) dobavljene pitne vode, name-
njenapa je pokrivanju stroškov KSD 
za predpisano periodično praznjenje 
greznic/MKČN, čiščenje odpadnih 
blat na čistilni napravi in ocene obra-
tovanj MKČN.

- Omrežnina greznice in MKČN 
(omrežnina za čiščenje odpadnih blat 
iz greznic/MKČN): obračunava se 
mesečno na osnovi faktorja velikosti 
vodomera, namenjena pa je pokriva-
nju stroškov:

• najemnine za uporabo javne infra-
strukture za čiščenje odpadnih voda, 
ki jo občina zaračunava KSD – vsak 
mesec KSD račun za najemnino plača 
občini, občina pa ta sredstva upora-
blja za gradnjo in obnovo infrastruk-
ture za čiščenje odpadnih voda.

Najemnina predstavlja okrog 99 % 
cene omrežnine.

• zavarovanja javne infrastrukture 
za čiščenje odpadnih voda, ki jih pla-
čuje KSD.

Zavarovanje predstavlja okrog 1 % 
cene omrežnine.

- Okoljska dajatev odvajanje odpa-
dne vode(okoljska dajatev za onesna-
ževanje okolja zaradi odvajanja odpa-
dnih voda)- obračunava se mesečno, 
na osnovi količine (m3) dobavlje-
ne pitnevode; KSD podatke o zbra-
nih sredstvih poroča FURS*, nakaže 
pa jih na podračun občine; občina ta 
sredstva uporablja za gradnjo in ob-
novo infrastrukture za odvajanje in 
čiščenje odpadnih voda.

FURS* … Finančna uprava Repu-
blike Slovenije

Komunalno stanovanjska družba d.o.o. 
Ajdovščina

In memoriam

Roman Černigoj
Dragi Roman!
Danes nam je težko pri srcu. Za-

dnje dni zrem proti naši Gori, ti-
sti čarobno privlačni, ampak včasih 
tudi trdi in neprijazni domači pla-
noti. Tam si se rodil. Tam si v zelo 
težkih vojnih časih odrastel v mlade-
niča.Tam si izgubil tri brate in dom. 
Dom je bil požgan s strani Nemcev 
in njihovih sodelavcev, ker je bil oče 
partizan. Tako ste postali begun-
ci. Tisti časi so ti za večno izobliko-
vali tvoj karakter. Delavnost, požr-
tvovalnost, skromnost, potrpljenje, 
strpnost, vztrajnost in hkrati never-
jetna blagost, dobrota, nesebičnost, 
preprostost in šarm. Roman, imel si 
mehko dušo.

Kmalu po koncu vojne si se zapo-
slil v tovarni Lipa, na kar si se še kot golobradi mladenič podal v svet ter po-
stal eden najmlajših brigadirjev v mladinskih delovnih brigadah sploh. Pro-
stovoljno si sodeloval pri obnovi porušene domovine. Rad si dajal, ne da bi 
zahteval kaj v povračilo.

Kasneje, star triindvajset let, si odšel na služenje vojaškega roka. Takrat je 
trajal tri leta. Spomnim se tvojih živih pripovedovanj (bil si namreč izjemen 
pripovedovalec), kako si peš lazil po gorskih prehodih, brveh, hribih, kanjo-
nih. Bihač, kamnita Hercegovina, sveže zelena dolina Tare, gozdna Sutje-
ska,  Skadrsko jezero, visoki črnogorski vršaci in karavle.

Dal si nam vedeti, da je za osebno srečo potrebno tako malo – zmaga tvo-
jega moštva, sprehod po Ajdovščini, žgolenje ptic v parku, obisk naše dru-
žine, lep sončen dan, burja v laseh, kozarec belega s prijatelji.

Učil si nas domoljubja, ampak s spoštovanjem drugih narodov. Vedno si 
spremljal, bil na tekočem in komentiral, kaj se dogaja po svetu in iz tega iz-
luščil ter pojasnil bistvo. Tvoj um je bil briljanten, čeprav nisi obiskoval vi-
sokih šol – taki časi so pač bili. Človeka, kot pravi svetovljan, nisi nikoli oce-
njeval glede na raso, vero, spol ali kakšno drugo pripadnost. Tudi tu si bil 
zgolj črno bel – ljudi si ločil le na dobre ali slabe. In v vsakem človeku si sku-
šal videti le dobro. To je velika redkost in velik dar, ki ga nima vsak.

Bil si pravi predstavnik delavskega razreda. Pošten, natančen, delaven, 
prizadeven, odgovoren. Nisi se pritoževal, nisi nikoli tarnal. Kot takega smo 
te poznali, tak si bil spoštovan.

Toda - kaj si bil pa najraje, oziroma, kaj si pa počel najraje? 
Tu je odgovor zelo lahek. Tvoja največja ljubezen je bila žoga - nogometna 

žoga. Nogometaš po duši. Tudi tu si bil vedno črno bel - Partizanov. Prijate-
lji so ti nadeli vzdevek Gegić, po takrat popularnem Partizanovem trenerju.

Nogometu si posvetil srce in dušo. Poleg Partizana si čislal še dva kluba 
– domače sinove burje in nam bližnje belo modre mornarje z Reke, kjer je 
igral naš in tvoj sosed Adrijan Fegic.

O nogometu si vedel ogromno. Bil si neverjeten v temu, kako si lahko za 
časovno izjemno oddaljene dogodke iz preteklosti, s tvojim fotografskim 
spominom, vedel imena strelcev, minute, v kateri so bili doseženi zadetki 
ter na kakšen način je bil dosežen zadetek.

Bil si športna poznavalska legenda ne samo za nogomet, ampak tudi osta-
le športe. V primeru, da so se možje v mestu sporekli glede podatkov, so se 
vedno kot na razsodnika obrnili nate – ti pa si jim podatke serviral z mate-
matično natančnostjo direktno iz glave na prvo žogo. Lahko bi rekli, da so 
te imeli namesto današnjega interneta.

In vedno si bil tako prijazen in šarmanten.Tvoje ime je vedno odpiralo 
vrata ali srca ljudi, ki so te poznali ali sodelovali s tabo. Kot otroke si nas ve-
dno nagrajeval, bil si doktor Fig našega otroštva.

Tvoja tekma, Roman, je sedaj žal končana. Počivaj v miru!
Brat Marjan z družino, tvoja nečaka Borut in Iztok z družinama, tvoji 

hvaležni prijatelji, sodelavci, sosedje, znanci, tvoji črno beli Partizanovci.
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FAMA VABI

20% 15%
VELJA DO 20. marca 2017     POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO VELJA DO 20. marca 2017     POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO

NA EN 
IZDELEK 
PO IZBIRI 

IZ ZALOGE

NA 
DARILNE 

SETE 
PO IZBIRI IZ ZALOGE

POPUST POPUST

NE VELJA ZA NAKUP CIGARET IN TELEFONSKIH KARTIC

SUPERMARKET FAMA 
VIPAVA

MARKET
JULIJA LOKAVEC

MARKET 
PODVELB COL

»NA PLACI« 
V AJDOVŠČINI

MARKET 
ZAN ŠEMPAS

MARKET PETRAČ 
OZELJAN

Iskrene čestitke
 ob dnevu žena!

4,69 €
SET OLD SPICE 2/1 WHITE WATER

7,49 €
DARILNI SET TESORI 2/1

1,99 €
BELGIJSKE PRALINE 200g

2,69 €
BOMBONJERA PURE 75g

4,49 €
MILO 100g SOLINE

10,49 €
VAZA KRISTALIN 25 cm
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Aktivno druženje sosednjih vasi
Vipavska dolina s svojimi lepotami, naravnimi in kulturnimi znamenitostmi vsako leto privablja šte-
vilne obiskovalce.

Ker sta lepo vreme in dobra 
volja tista dejavnika, ki lju-
bitelje pohodov vedno zno-

va zvabita v naravo, smo se v Centru 
medgeneracijskega učenja, ki deluje 
na Ljudski univerzi Ajdovščina, od-
ločili, da v sklopu svojih dejavno-
sti tudi v letu 2017 nadaljujemo s 

pohodi po Vipavski dolini in njeni 
okolici. 

Tako se ob sredah zjutraj ljubitelji 
narave, svežega zraka in aktivnosti 
na prostem dobimo na dogovorje-
nem mestu in se skupaj odpravimo 
na sprehod. Pot nas večkrat pope-
lje mimo vinogradov, preko oljčnih 

nasadov in gozdnih poti. Na poti se 
tudi ustavimo in malce okrepčamo 
z dobrotami iz naših nahrbtnikov. 
Pohodi pa ne pomenijo samo aktiv-
nosti na prostem, temveč predsta-
vljajo tudi medgeneracijsko druže-
nje. Tako se različne generacije med 
seboj pogovarjamo, izmenjujemo 
izkušnje in znanja ter si z zgodbami 
iz našega vsakdana še tako strmo in 
naporno pot skrajšamo. Na poti sre-
čujemo tudi druge pohodnike in si 
včasih ogledamo tudi kakšno lokal-
no znamenitost. Prav slednje nam 
da večkrat vedeti, da živimo v oko-
lju, kjer nas možnosti za aktiven in 
poučen oddih praktično spremljajo 
na vsakem koraku. 

Ksenja Sulič

Krvodajalstvo v letu 2016

Ob izteku starega leta in pri-
hodu novega je prav, da 
nekaj besed namenimo kr-

vodajalstvu v preteklem letu. Rdeči 
križ Ajdovščina, ki pokriva občini 
Ajdovščina in Vipava, je skupaj z 
Zavodom RS za transfuzijsko medi-
cino v letu 2016 izvedel dve terenski 
krvodajalski akciji v Ajdovščini in 
Vipavi.Tri-dnevne akcije v aprilu se 
je udeležilo 440 dobrotnikov in tri-
-dnevne akcije v oktobru 418 pro-
stovoljcev. Skozi vse leto so krvoda-
jalci iz vipavske in ajdovske občine 

kri darovali tudi v Centru za trans-
fuzijsko dejavnost Nova Gorica, in 
sicer vsak torek in sredo od 7.30 do 
11. ure. V letu 2016 je bilo tam izve-
denih 488 odvzemov krvi krvodajal-
cev iz ajdovske in vipavske občine. 

Skupno so slednji lani darova-
li 1346 enot krvi, leta 2015 pa 1304. 
Krvodajalskih akcij se je udeleži-
lo 125 mladih oziroma tistih, ki so 
krvi darovali prvič, kar je 35 več kot 
leta 2015.Slovenski krvodajalci so v 
letu 2016 zagotavljali ustrezne zalo-
ge krvi v bolnišnicah, do nevarnega 
znižanja je prišlo le v začetku lan-
skega junija, ko je bilo potrebno po 
telefonu vabiti dodatne krvodajalce. 

Ponovno je do zmanjšanja zalog 
krvi prišlo v začetku februarja le-
tos zaradi akutnih prehladnih obo-
lenj in s tem povezanega manjšega 

odziva krvodajalcev na krvodajal-
skih akcijah. V sredini februarja je 
tako Rdeči križ Ajdovščina doda-
tno po telefonu k darovanju krvi va-
bil krvodajalce z 0 negativno krvno 
skupino. Vsem, ki ste se odzvali na-
šemu povabilu, se iskreno zahvalju-
jemo zavašo nesebično pomoč. 

Ob enem vas vse vabimo, da še na-
prej darujete kri v Centru za trans-
fuzijsko dejavnost Nova Gorica, ki 
se nahaja v stari stavbi šempetrske 
bolnice in kjer so odvzemi organizi-
rani vsak torek in sredo od 7.30 do 
11. ure. Če imate kakršno koli vpra-
šanje, smo vam vedno na voljo na 
telefonski številki 05 366 4930 ali 
051 430 722 oziroma na e-naslovu: 
ajdovscina.ozrk@ozrks.si. Hvala že 
vnaprej vsem, ki boste solidarni! 

Irena Žgavc

Program delavnic v marcu na 
Rdečem križu Ajdovščina
Dnevni center Rdečega križa Ajdovščina je odprt vsak dan od 8. do 12. ure 
in je namenjen vsem, ki si želite druženja ali izmenjave izkušenj, potrebujete 
oporo,… V centru lahko popijete skodelico čaja ali kave, uporabljate dva raču-
nalnika in brezplačni internet, posedite na kavču in pogledate televizijo, preberete kakšen časopis, se 
informirate o trenutnih ugodnostih in akcijah oziroma se udeležite različnih delavnic.

V dnevnem centru Rdečega 
križa Ajdovščina vsak po-
nedeljek od 11. do 12.30 

ure poteka angleška pogovorna 
urica. Znanje angleškega jezika iz-
popolnjujemo s pogovori, branjem 
in igranjem iger. Nove besede tako 
osvojimo spontano in mimogrede. 
Tečaj vodi gospa, ki je velik del ži-
vljenja preživela v Kanadi. Vanj se 
lahko vključite ne glede na stopnjo 
vašega znanja, vsak bo lahko z aktiv-
no rabo jezika veliko pridobil. 

Vsako sredo od 16. do 17. ure pa 
poteka tečaj šivanja po meri. Veliko 
blaga za delavnico nam je podarila 
TEKSTINA D.D., za kar se podjetju 
najlepše zahvaljujemo! Iz različnih 
kosov blaga bomo ob pomoči izku-
šene šivilje bodisi ročno ali s pomo-
čjo šiviljskega stroja sešili čudovite 
in nosljive kose. Seveda bomo zna-
nje pridobivali postopoma, tako da 

je delavnica primerna za vse, tudi ti-
ste brez predznanja. 

Lepo vas vabimo, da se nam pri-
družite. Prav tako vas vabimo tudi 
na druge enkratne delavnice. Zara-
di lažje organizacije teh dogodkov 
vas prosimo, da nam vašo udeležbo 
predhodno sporočite na telefon 051 
430 722 ali 05 366 4930 oziroma na 
e-naslov: ajdovscina.ozrk@ozrks.si. 
Vse delavnice in tečaji so brezplačni. 

V marcu bomo organizirali še: 
Feng šuj (v kitajskem jeziku dobe-

sedni prevod “voda in veter”) ali po 
slovensko: Ustvarjanje harmonije v 
prostoru 

7. in 14. marec 2017 od 19. do 21. 
ure 

Gre za dvoje srečanj: na prvem, 
bolj teoretičnem, se bomo sezna-
nili z vzhodnjaško modrostjo feng 
šuj kot nekaj temeljnega znanja za 
razpoznavanje znamenj v prostoru, 

ki nam omogoča dobro orientaci-
jo v prostoru. Spoznali bomo oseb-
ne ugodne in neugodne smeri neba, 
ki jih ima vsakdo. Te smeri so ključ 
za nadaljnje delo na drugi delavnici, 
kjer bomo lahko povsem praktično 
delali na vaših stanovanjih, hišah, 
poslovnem prostoru, parcelah... 

Na drugi delavnici feng šuja boste 
akterji vi! To je praktično-izkustve-
na delavnica, ki vam bo dokazala, 
zakaj se v nekem prostoru poču-
tite dobro in zakaj vam nek drug 
prostor v stanovanju ali restavraciji 
povzroča slabo stanje v telesu. Telo 
je najboljši semafor za dobro poču-
tje in pokaže nam, kje se je dobro 
zadrževati in katerih točk v prosto-
ru se je bolje izogibati. 

Predavanje in delavnica sta pri-
merni za vsakogar, ki je že do-
volj občutljiv na spremembe ener-
gij v prostoru ali pa si želi izboljšat 

Tudi postni čas lahko 
preživimo koristno 
Pri karitas se vsako leto pridružujemo vsem postnim spodbudam 
nacionalne Karitas, zato v družbi spodbujamo k solidarnosti z 
družinami in posamezniki, ki trpijo zaradi prekomernega uživanja 
alkohola. Naslov letošnje postne pobude »40 deni brez alkohola« 
je »Izberi prav. Bodi z mano.«

Alkohol je najbolj razširjena 
droga v Sloveniji. V družbi 
prevladuje strpen odnos do 

pitja alkohola, čeprav ta povzroča 
resne težave in ima hude posledice. 
Še posebej je zaskrbljujoče pitje alko-
hola med otroci in mladostniki. Pitje 
pri mladih povzroča škodo v razvoju 
in je dobra podlaga za odvisnost v 
odraslosti. 

V Sloveniji zaradi alkohola letno 
umrje 956 ljudi. Kar 234 milijonov 
evrov je neposredne škode zaradi   
prometnih nesreč, nasilja v druži-
ni in kriminala. Alkohol je in ostaja 

eden glavnih povzročiteljev prome-
tnih nesreč, ki poleg voznikov za-
jema tudi kolesarje in pešce. V letu 
2016 je policija kaznovala samo za-
radi alkohola 9.000 voznikov, v pro-
metnih nesrečah je zaradi alkohola 
umrlo 38 oseb, 170 pa jih je bilo huje 
poškodovanih. 

V tej akciji, poleg Karitas, sodelu-
je tudi Zavod Varna pot, Zveza klu-
bov zdravljenih alkoholikov in še 

nekatere druge ustanove, pridruži-
li pa so se tudi nekateri znani politi-
ki, športniki in mediji. Povabilo ve-
lja vsem, več piše na spletni strani 
http://brezalkohola.si/ . 

Seveda, pa ni to edina postna akcija 
Karitas, že vrsto let zbiramo sredstva 
za pomoč ljudem v JV Evropi. Naša 
Škofijska karitas je akciji Ne pozabi-
mo dala podnaslov Streha nad glavo. 
V to akcijo je združenih več karita-
tivnih vidikov. Najprej opozarjanje, 
da so v naši bližini ljudje, ki še vedno 
trpijo zaradi posledic vojne. Pobrate-
na ŠK Banja Luka praznuje 30 let de-
lovanja in ob praznovanju smo začu-
tili hvaležnost  za vseh 27 družin, ki 
so s pomočjo darovalcev in pridnih 
rok mladih, predvsem dijakov ŠGV 
in mojstrov - prostovoljcev, dobile 
varno streho nad glavo. Darovalci se 
ne zadovoljijo s povprečnostjo, češ, 
damo dar in zadeva je za nas konča-
na, temveč s svojim darom omogoči-
jo mladim, da spoznavajo drugačne 
kulture, drugačne družine, predvsem 
pa začutijo krute posledice vojne. 

Iz konkretnega poznavanja razmer 
in druženja mladih je nastal »Plamen 
upanja za otroke v stiski«. Tudi ta 
plamen je namenjen motivaciji sku-
pin in posameznikov za čutenje z 
otrokom, ki ima ime in priimek in 
potrebuje našo pomoč. 

Za dobra dela je veliko prilik. Od-
poved hrani, da bomo ‘shujšali’ nima 
postne vsebine, če od tega kar ‘pri-
hranimo’ ne darujemo naprej. Skrat-
ka post je čas za Boga in človeka. 

Jožica Ličen

svojo kulturo bivanja, tudi estetsko 
in zdravstveno. Lahko se udeležite 
le predavanja. Za uspeh na delavni-
ci pa je predpogoj obisk predavanja. 
Primerna je za polnoletne. 

Avtorica delavnice je intuitivna 
svetovalka za sožitje človeka in/v 
prostora/u, ki živi po načelih feng 
šuja. 

Osebno dopolnilno delo, 23. ma-
rec, OD 17. do 18. ure 

Za vse, ki karkoli ustvarjate doma 
ali razmišljate o nudenju pomoči v 
gospodinjstvu, občasnem varstvu 
otrok, nabiranju gozdnih sadežev 
in zelišč ter podobno, organiziramo 
predavanje na temo Osebno dopol-
nilno delo. 

 Na predavanju bomo poskušali 
odgovoriti na vprašanja, katera dela 

se lahko opravljajo preko osebne-
ga dopolnilnega dela, kdo jih lahko 
opravlja, kakšni so pogoji, ...

 Predavanje bo izvedel predstavnik 
Upravne enote Ajdovščina. 

Osebni strečaj, 3. april, od 17. do 
18. ure 

Vsakdo se lahko znajde v osebni 
stiski, ki privede do osebnega steča-
ja. Ali se prav vi ukvarjate z mislijo 
na osebni stečaj, pa ne veste, kako se 
tega lotiti? Kaj pravzaprav je oseb-
ni stečaj, kakšni so postopki, pogoji?

 Vse to bomo skušali razjasniti na 
predavanju, kjer bo predavateljica 
povedala primer osebne izkušnje in 
poskušala odgovoriti na postavljena 
vprašanja.

Lepo vabljeni!
Rdeči Križ Ajdovščina
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»… kultura sem jaz, si ti, smo mi vsi.«
V četrtek, 9. 2. 2017, smo na 

Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina 
s proslavo obeležili slovenski kul-
turni praznik, Prešernov dan. Ob 
tej priložnosti smo na prizorišču 
dogajanja, v večnamenskem pro-
storu šole, prvič uporabili že 
težko pričakovane nove tribune, 
ki nam bodo brez dvoma odlično 
služile tudi v prihodnje. Slednje 
je poudaril tudi ravnatelj s svojim 
toplim in dobronamernim nagov-
orom vseh zbranih. 

Dogodek so popestrili mladi in 
ubrani glasovi šolskega pevskega 

zbora, osrednjo vlogo pa so imeli 
izbrani posamezniki vseh razredov 
obeh srednješolskih programov. 
Ti so predstavili razmišljanja o 
pomenu kulture za njih same, za 
skupnost njihovega razreda, za ce-
loten narod. Naloga ni bila pre-
prosta, saj kultura zajema številna 
široka področja, a so kljub temu 
dijaki odlično ubesedili svoje misli 
– nekateri v dvojicah, drugi sami, 
tretji pa so se izrazili z glasbo, ki 
je sicer kulturo predstavila brez 
besed, a na vsem razumljiv in pri-
jeten način. Nekateri so kultu-
ro opredelili s pomočjo poezi-
je. Prav pesništvo je namreč ena 
najvišjih in najbolj izpovednih ob-
lik kulture.

Kultura je torej naša 
vseživljenjska sopotnica, skriva se 
v vsakem izmed nas in vsak se skri-
va v njej, naša življenja pa bi bila 
brez nje duhovno prazna in pusta.

Patricija Žgavec, 4. a

Sonja Marušič, prof.
Tudi na področju vzgoje in izobraževanja obstajajo priznanja za izjemne dosežke in eno zelo pomembnih, četudi 

ne dovolj poznanih, je priznanje Blaža Kumerdeja. Le tega podeljuje Zavod Republike Slovenije za šolstvo od leta 
1999 posameznikom, skupinam ali institucijam za odlično partnerstvo pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-
izobraževalnih ustanovah na področjih predšolske vzgoje, osnovnih šol in srednjih šol, šol za otroke s posebnimi 
potrebami in dijaških domov. Za vsa našteta področja je vsako leto podeljenih največ 5 priznanj. Letos ga je za svo-
je izjemno večletno razvojno delo prejela tudi naša sodelavka in profesorica Sonja Marušič. 

Ponosni smo, da naš kolektiv sestavljajo tako predani, strokovno podkovani ter inovativno usmerjeni učitelji, 
zato Sonji izrekamo iskrene čestitke. Verjamemo, da bo na svoji profesionalni poti tudi v prihodnje tako uspešna.

Povzetek predstavitve dobitnice,1. 2. 2017, Ljubljana

Sonja Marušič je zaposlena na 
Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina. 
Kot vodja strokovnega akti-
va učiteljic in učiteljev fizike, bi-
ologije in kemije na šoli spod-
buja medpredmetno sodelovan-
je. V predmetnorazvojni skupi-
ni za biologijo daje strokovne po-
bude in tvorno sodeluje pri razvoju 
predmeta ter preizkušanju in imple-
mentaciji posodobitev v šolski pros-
tor. S prepričljivimi predstavitvami 
in delavnicami nudi udeležencem 
na usposabljanjih strokovno pod-
poro pri krepitvi sodobne sistemske 
obravnave realnega sveta.  

Razvojno naravnana šola ji 
omogoča, da nenehno raziskuje in 
posodablja svojo prakso. Sodelu-
je v mnogih projektih in razvojnih 
nalogah Zavoda Republike Sloveni-
je za šolstvo (ZRSŠ), udeležuje se 

izobraževanj v okviru projektov in 
razvojnih nalog ter programov us-
posabljanj ZRSŠ, svoje znanje pa bo-
gati tudi na usposabljanjih na medn-
arodnih posvetih ZRSŠ v tujini. 

Poleg sodelovanja pri pripra-
vi kataloga znanja Naravoslovje za 
otroke v izobraževalnem programu 
Predšolska vzgoja je z ZRSŠ odlično 
strokovno sodelovala:
•	 v	 projektu	 Didaktična	

prenova gimnazije;
•	 v	 projektu	 Posodobitev	

gimnazije; 
•	 v	 projektu	 Usposabljan-

je učiteljev za uvajanje posodobitev 
gimnazijskih programov;
•	 v	 projektu	 Interaktivna	

določevalna orodja za šole (SiiT);
•	 v	 projektu	 Posodobitev	

kurikularnega procesa na osnovni 
šoli in gimnaziji;

•	 v	 razvojni	 nalogi	 Forma-
tivno spremljanje v ustvarjalnem 
učnem okolju. 

S predanim delom razvija zavedan-
je o pomenu znanja za posamezni-
ka in družbo, spodbuja vedoželjnost 
in motivira dijakinje in dijake za ra-
ziskovalno delo  ter jih zelo uspešno 
pripravlja na tekmovanja. Ti pod 
njenim mentorstvom izvajajo razis-
kovalne projekte, s katerimi dosega-
jo odlične uspehe. Znanstveni pris-
top postavlja v kontekst etike, vred-
not in odgovornosti. Sonja je izjem-
na učiteljica in strokovna sodelavka, 
ki z odličnim sodelovanjem z ZRSŠ 
prispeva k uspešnemu razvoju in 
posodabljanju pouka.

Misli prejemnice priznanja
Priznanje za delo je verjetno za 

vsakega delavca nagrada, potrditev 
in na neki način zahvala za vložen 
trud, energijo, čas. Priznati moram, 
da sem počaščena in vesela tega 
priznanja, čeprav sem prepričana, 
da je v Sloveniji veliko učiteljev, ki 
v svoje delo vlagajo veliko energi-
je, izboljšujejo svoje strokovno in 
pedagoško znanje ter posodabljajo 
svoj pristop k pouku in poučevanju. 
Prav zato sem bila presenečena, da 
je komisija izbrala ravno mene.

Rada imam svoje delo, rada grem 
v razred, rada poučujem biologijo. 
Že predmet sam po sebi je tak, da 
zahteva poznavanje, razmišljanje, 
povezovanje, presojanje o vsakdan-
jih in za vsakega človeka nujnih 
rečeh. Vsak dan, vsaka ura z dijaki 
je nov izziv. Pedagoški poklic je že v 
osnovi tak, da čeprav se učitelji sta-
ramo, ves čas delamo z mladimi, ki 
nam postavljajo nova vprašanja in 
nas tako »držijo v kondiciji«. 

Biološka znanost je v zadnjih de-
setletjih izjemno napredovala na 
različnih področjih, od genetike, 
mikrobiologije, biotehnologije, do 
znanosti o okolju ... Novosti je ve-
liko. Vse to zahteva od učitelja, da 
se neprenehoma strokovno izpopol-
njuje in nova spoznanja prenaša na 
dijake. Poleg novosti na strokovnem 
(predmetnem) področju je v svetu 

in pri nas veliko novih didaktičnih 
pristopov. Le-tem naj bi strokov-
ni delavci v vzgoji in izobraževanju 
sledili. Naša šola že vrsto let tes-
no sodeluje z Zavodom za šolstvo 
(ZRSŠ) v različnih projektih, s kat-
erimi posodabljamo svojo prakso 
in uvajamo nove pristope v svojem 
delu.

Priznanje Blaža Kumerde-
ja ni priznanje samo meni oseb-
no, temveč tudi šoli. Trdno sem 
prepričana, da mogoče tega priznan-
ja ne bi nikoli dobila, če bi ne bila 
zaposlena prav na tej šoli, na Sredn-
ji šoli Veno Pilon Ajdovščina. Tako 
prejšnje kot sedanje vodstvo šole 
popolnoma podpira izobraževanje 
učiteljev, uvajanje novosti, nakup 
potrebne literature in pripomočkov 
za uvajanje sodobnih pristopov v 
pouk in poučevanje. Skrb, da je naša 
šola vključena v razvojne projekte, 
ki jih ponuja ZRSŠ, je pri nas nuja. 
Pri tem učitelji dobimo priložnost 
za izpopolnjevanje svoje pedagoške 
prakse. Projektov, v katerih sem in 
smo sodelovali učitelji naše šole, ne 
bi mogli izpeljati brez pomoči in 
sodelovanja  kolegov, sodelavcev, 
zato je ta nagrada vsaj deloma tudi 
njihova.

Sonja Marušič, prof.

KAM NAPREJ?

Ko se šolsko leto prevesi v drugo 
polovico, se pred četrtošolci sred-
njih šol in devetošolci osnovnih 
šol pojavi vprašanje o nadaljevanju 
izobraževanja. Na katero fakulteto 
naj se vpišem in katero smer naj iz-
berem, katera srednja šola je najbolj 
primerna zame, s čim se želim v 
življenju ukvarjati – to so le nekatera 
izmed vprašanj, ki si jih zastavljajo 
mladi. Pred njimi je pomemben ko-
rak, zato želijo pridobiti čim več in-
formacij, ki jim bodo pomagale pri 

odločitvi. Da bi bilo mladim neko-
liko lažje, jim na pomoč priskočimo 
strokovni sodelavci srednjih šol, vi-
sokih šol in fakultet s svojimi infor-
mativnimi dnevi.

Tudi na Srednji šoli Veno Pilon 
Ajdovščina smo v petek, 10. feb-
ruarja, in v soboto, 11. februarja 
2017, pripravili informativni dan 
za devetošolce iz bližnje in širše 
okolice. Bodočim srednješolcem 
smo predstavili dve možnosti 
izobraževanja, in sicer izobraževanje 

v najsplošnejšem srednješolskem 
izobraževalnem programu, v gim-
naziji, in v programu srednjega stro-
kovnega izobraževanja, ki pripravl-
ja na poklic vzgojitelja predšolskih 
otrok.

Tudi letos je bilo zanimanja za 
program Predšolska vzgoja zelo ve-
liko. Predstavitev programa so obo-
gatili glasbeni nastopi dijakov, igrice 
v izvedbi naših dijakov in drugo.

Tudi na predstavitvi gimnazijske-
ga programa smo letos gostili lepo 
število učencev. Program in šolo so 
učencem suvereno predstavili dijaki 
2. b razreda, in sicer preko fotografij, 
filmčkov ter dejavnosti, ki se izvaja-
jo znotraj omenjenega programa. 

Matjaž Trošt, prof.

Dragi učenci!
Prihaja čas, ko se boste morali 

odločiti in začrtati pot svojega nad-
aljnjega izobraževanja. Odločitev ne 
bo lahka.

Vsi zaposleni in dijaki Srednje 
šole Veno Pilon Ajdovščina si seve-
da želimo, da bi se v čim večjem 
številu odločili za vpis na našo šolo 
ter tako postali Pilonovci in del ve-
like uspešne skupnosti. 
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Pilonovci ponovno v Bruselj

Od 25. do 28. januarja 2017 smo 
člani instrumentalne skupine Sred-
nje šole Veno Pilon Ajdovščina ra-
ziskovali Belgijo, njene lepote in 
posebnosti. 

V sredo, v popoldanskih urah, 
smo z letališča v Trevisu polete-
li proti Bruslju.  Ob prihodu smo 
se nastanili v čudovitih apartma-
jih v centru mesta in se pripravi-
li na nočitev. Drugi dan je bil na-
menjen obisku Evropske komisije, 

kjer smo v kabinetu naše komisarke 
Violete Bulc poznavali življenje in 
delo tamkajšnjih zaposlenih. Sle-
dila je seznanitev z Odborom regij, 
kjer so nam predstavili sedem 
slovenskih predstavnikov, njiho-
vo delo ter prostore, v katerih de-
lujejo. Sledil je še obisk Evropske-
ga parlamenta, kjer smo se srečali z 
našim	evropskim	poslancem	Fran-
cem Bogovičem. Slednji nam je po-
drobno predstavil delovanje par-
lamenta. Zvečer smo si ogledali 
glavne znamenitosti Bruslja. Tretji 

dan smo se odpeljali do Brugga in 
Antwerpna, mest vrednih ogleda, 
saj navdihujeta z zanimivimi mes-
tnimi jedri, železniško postajo, Ru-
bensovo hišo, zanimivim trgom in 
muzejem piva. Sproščen dan, poln 
številnih spoznanj, je v nas vz-
budil željo po ponovnem obisku te 
države. Domov smo se vrnili s pri-
jetnimi vtisi, spomini in spominki, 
ki smo jih prinesli domačim. 

Teja Kobal, 2. b

Danilo Pudgar, prof.
Naš profesor in sodelavec Danilo Pudgar je dobitnik zlatega občinskega 

priznanja za življenjsko delo na področju športa, ki ga podeljujeta Športna 
zveza Ajdovščina in Olimpijski komite Slovenije. 

V svoji bogati športni karieri se lahko pohvali s številnimi izjemnimi 
dosežki, med katerimi izstopajo zlasti udeležba na zimskih Olimpijskih igrah 
leta 1972 v Sapporu, kjer je osvojil 8. mesto. Zelo uspešno je nastopal tudi 
na tekmah turneje treh dežel, kjer je slavil v mladinski in članski konkuren-
ci. Kasneje je vlogo profesionalnega športnika zamenjal za trenerstvo, kjer 
izstopa kot trener jugoslovanske reprezentance v nordijskih skokih, saj so 
se prav pod njegovim vodstvom naši orli vrnili s srebrnim odličjem iz zim-
skih Olimpijskih iger v Calgaryju leta 1988. Zadnja leta deluje predvsem kot 
športni pedagog, kjer mlade navdušuje z zdravim življenskim slogom, ki ga 
sam zelo aktivno živi.
Danilo	Pudgar	je	športnik	z	dušo	in	srcem.	Iskreno	mu	čestitamo	ter	mu	

želimo novih uspehov pri nadaljnjem udejstvovanju. 

Naši športniki ponovno uspešni
Dekliške športne ekipe naše šole so 

pod mentorstvom profesorja Danila 
Pudgarja ponovno blestele. 

Dekleta so postala področne pr-

vakinje v nogometu, košarkašice in 
rokometašice pa so se uvrstile v pol-
finale. Dekleta, čestitke ter pogum-
no naprej. Nadejamo se novih zmag!

Misli prejemnika priznanja

V svoji bogati športni karieri sem 
se znašel v  zelo različnih vlogah, 
najprej kot tekmovalec, kasne-
je kot trener, nazadnje kot športni 
pedagog. 

Kot tekmovalec sem bil popol-
noma osredotočen na skoke, pred-
vsem	iz	ljubezni	do	tega	športa.	Imel	
sem le eno skrb. Sebe. Kot trener 
sem moral delovati veliko širše in 
si s tem pridobil veščine, ki sem jih 
s pridom izkoriščal tudi pri svojem 
pedagoškem delu. 

Sicer pa, kaj je lepšega, kot delati 
to, o čemer si sanjal v otroštvu. To 
je božji dar! Šport te nauči dose-
ganja ciljev, ki so kasneje še kako 
pomembni v šoli, pri študiju in v 

službi. Cilji morajo obstajati, kar 
lahko iz svojih izkušenj posredu-
jem dijakom. Cilji vodijo do uspe-
hov in so odvisni tudi od zdravega 
življenjskega sloga. Zato se večkrat 
obregnem ob kajenje dijakov in 
jih skušam spodbuditi k rednemu 
ukvarjanju z aerobnimi dejavnost-
mi, ki v naše telo prinašajo kisik in 
nam dajejo dodatno energijo. 

Prav tako sem vesel, da se tudi naši 
profesorji vedno bolj zavedajo po-
mena dobre telesne pripravljenos-
ti. Tako veliko lažje prenašajo obre-
menitve »sodobnega« poučevanja.

Danilo Pudgar, prof. 

Evropa – naša širša domovina
Leta 2004 smo tudi Slovenci post-

ali del Evropske unije. S to častno 
funkcijo pa nismo pridobili zgolj 
pravic in številnih privilegijev, 
ampak tudi dolžnosti; med dru-
gim sooblikovati življenje v naši 
skupni domovini Evropi. Tega se 
državljani premalo zavedamo.

Vse prepogosto odločanje o svo-
ji prihodnosti prepuščamo drugim. 
Ta pasivnost je še posebej prisot-
na med mladimi. Vse bolj postaja-
mo družba, ki jo vodijo in upravl-
jajo drugi. Mi pa le kritiziramo in 
jamramo. 

Zaradi razmer, v katerih se je 
znašla Evropa, se je v zadnjem 
desetletju zelo poslabšal ugled 
mnogih nacionalnih institucij, 
tudi Evropskega parlamenta. Da 
bi državljanom, predvsem mlad-
im, pokazali, kaj Evropski parla-
ment počne, so se v Bruslju odločili, 
da predstavijo svoje delo v obliki 
projekta Eurošola ter sponzorira-
nih obiskov skupin v Bruslju ali 
Strasbourgu.

Eurošola je projekt Evropskega 
parlamenta, v katerem sodeluje-
jo zgolj mladi med 16. in 18. letom 
starosti. Nekajkrat v letu se izbrani 
šolski razredi iz cele Evropske uni-
je zberejo v Strasbourgu in za en 

dan zavzamejo poslanske sedeže. 
Približno 500 mladih se pogovarja 
o aktualnih evropskih zadevah, ob-
likuje stališča in sprejema sklepe, ki 
jih nato posredujejo v razmislek ev-
ropskim	 poslancem.	 Udeležence	
izberejo nacionalne agencije, v Slo-
veniji poteka izbor v obliki regi-
jskih tekmovanj. Dijaki naše šole 
so se regijskih izborov udeležili 
leta 2013 in 2015 ter obakrat us-
peli. Tako smo leta 2014 in 2016 z 
veseljem in ponosom zastopali svo-
jo domovino v evropski prestolnici. 

Druga oblika sodelovanja z ev-
ropskimi institucijami so obiski 
Evropskega parlamenta na povabi-
lo slovenskih evroposlancev. V zad-
njem obdobju smo v Bruslju obis-
kali gospo Romano Tomc, gos-
po	 Tanjo	 Fajon	 in	 gospoda	 Fran-
ca Bogoviča. Vsi omenjeni poslanci 
so tudi delno sofinancirali stroške 
našega potovanja, se z nami srečali 
in pogovorili. 

Na šoli se zavedamo, da je mlade 
nujno osveščati tako o pomenu 
pripadnosti narodu kot tudi o po-
menu širjenja evropskega duha ter 
zavedanja pomena Evrope v geo-
grafskem in političnem smislu. 
Vsaka udeležba na Eurošoli in vsak 
obisk v parlamentu je za udeležence 

velika obveznost, odgovornost pa 
tudi izziv in priložnost spoznavanja 
novih ljudi ter drugačnega vpogle-
da na dogajanje v Evropi in svetu.

Za šolo so takšna sodelovanja za-
gotovo dodana vrednost rednemu 
pouku.	Učni	načrti	prav	vseh	pred-
metov nas obvezujejo k razvijan-
ju medkulturnosti, večjezičnosti, 
domoljubja in drugih vrednot. To je 
namen tudi naših ekskurzij. Dijaki 
velikokrat spoznajo pravi pomen 
domovine šele, ko odidejo v svet 
in zapustijo varno domače okolje. 
Ponosni smo na to, da jim kot šola 
nudimo odkrivanje pomembnih 
življenjskih resnic, doma in v tuji-
ni. V letih 2014–2016 smo namreč 
omogočili obisk evropskih insti-
tucij skoraj 100 dijakom naše šole. 

Zadovoljstvo dijakov in njihovih 
staršev nas zavezuje, da se bomo 
tudi v prihodnosti trudili prido-
biti čim več sredstev in podobne 
izkušnje omogočili še mnogim. 
Naslednjič se bomo na Eurošoli 
preizkusili prav letos jeseni in ver-
jamem, da se bodo naši dijaki zopet 
potrudili, izkazali in uspeli.

Matjaž Trošt, prof.
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Obvezne izbirne vsebine letos ponudile aktualno izzive

Od 18. 1. 2017 do 21. 1. 2017 so na 
Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina 
potekale obvezne izbirne vsebine 
(OIV),	 ki	 so	med	drugim	ponujale	
biološko-informativno ter glasbe-
no-produkcijsko delavnico.

Cilj prve je bil raziskovanje in 
spoznavanje sladkovodnih alg v po-
toku Lokavščku. 

Kljub hladnemu in vetrovnemu 
vremenu smo se odpravili na teren. 
S sabo smo vzeli velike posode, ro-
kavice, brisače, krtače in vedra za 

vodo. Alge so pritrjene na kamne, 
zato smo jih morali odstraniti s pod-
lage s pomočjo krtačke. Vzorce smo 
shranili v vedra. Ko smo se vrni-
li v šolo, smo pripravili mokre pre-
parate in jih opazovali z mikros-
kopom. Videli smo veliko različnih 
vrst alg, predvsem iz skupine di-
atomej. Ker imamo na šoli digitalni 
mikroskop, smo slike zajeli, ure-
dili in natisnili. Naslednji dan smo 
se »namučili« s prepoznavanjem in 
poimenovanjem alg.

V soboto smo na panoju pred 
učilnico biologije pripravili raz-
stavo naših izdelkov. Mimoidoči si  
lahko ogledajo, kako izgledajo in se 
imenujejo posamezni najdeni pred-
stavniki alg. Poleg alg, ki smo jih 
našli v potoku Lokavščku, smo na 
razstavi predstavili tudi kremenaste 
alge, ki sicer živijo v morju in v prsti.

Večina ljudi se ne zaveda, kakšen 
je pomen alg za življenje. Ker so mi-
kroskopsko majhne, se velikokrat 
ne zmenimo zanje, vendar so v 
sladkovodnih ekosistemih izjem-
no pomembne, ker opravljajo pro-
ces fotosinteze. S tem omogočajo 
preživetje vsem organizmom v slad-
kih vodah. Tovrstno posebno in 
edinstveno raziskovanje je torej ak-
tivno utrdilo poznavanje učnih sno-
vi pri različnih predmetih.  

Prav tako sodobna je bila 4-dnevna 
glasbeno-produkcijska delavnica, ki 
se je začela v glasbenem studiu, kjer 
smo spoznali nekaj ključnih glasbe-
no-fizikalnih pojmov, zaradi česar 
smo lažje razumeli nadaljnje delo. 

V fizikalnem laboratoriju smo se 
naučili več o frekvenci ter poslušali 
frekvenčno valovanje in glasbene 
vilice. Poleg tega smo se lotili  iz-
delovanja svojih piezo-keramičnih 
mikrofonov, ki lahko delujejo tudi 
kot zvočniki. Z malo laborantove 
pomoči smo kmalu začeli z nji-
hovim preizkušanjem – z mikro-
foni smo poskušali zaznati različne 
zvoke in jih prenesti v računalnik, 
kjer se nam je prikazal graf ampli-
tude v odvisnosti od frekvence. V 
laboratoriju smo eksperimentira-

li tudi z analognim generatorjem 
zvoka ter se načili uporabljati pro-
gram Max 6.1, s katerim ustvarjamo 
glasbo s pomočjo algoritmov. V dru-
gem delu delavnice smo spoznava-
li studijsko opremo in orodja za 
ustvarjanje, editiranje in montažo. 
Največji užitek pa je predstavlja-
lo snemanje lastne glasbe. Končni 
izdelek, posnetek, nas je navdal z 
zadovoljstvom in ponosom.

Dijaki 1. a

Gospa Bovary, ocena gledališke 
predstave

V sredo, 1. februarja 2017, smo 
se dijaki drugega letnika naše šole 
odpravili na ogled gledališke pred-
stave	 Gospa	 Bovary.	 Flaubertovo	
delo smo pred tem  že brali pri urah 
slovenščine in bili zato navdušeni, 
da si bomo zgodbo Eme Bovary la-
hko ogledali tudi na gledališkem 
odru.

Ob devetnajsti uri smo se zbra-
li na avtobusni postaji v Ajdovščini 
in se odpeljali do Nove Gorice. Ob 
dvajsetih se je nato začelo dvour-
no popotovanje, v katerem smo 
imeli možnost bolje spoznati Emin 
način razmišljanja in čustvovanja. 
Poistovetili smo se z njenim likom 
in se dodobra vživeli v zgodbo 
romantične ženske, ki ne spreje-
ma realnega življenja. Njeno željo 
po idealni in strastni ljubezni so 
nam dobro približali izvrstni igral-
ci novogoriškega gledališča. Poseb-
no nas je navdušila njihova pristna 
obrazna mimika, ki  nas je popelja-
la naravnost v devetnajsto stoletje. 
Kljub dejstvu, da predstava kaže 
svet v času francoskega realizma, so 
igralci igro dobro aktualizirali. Pri-
kazali so nam Emin pravi jaz in tako 

uspeli njen lik približati moderne-
mu gledalcu. Posebno izkušnjo so 
nam omogočili tudi dobri sedeži, saj 
smo sedeli na samem gledališkem 
odru.	 Igralce	 smo	 si	 tako	 lahko	
ogledali povsem od blizu in imeli 
možnost ujeti še najmanjšo podrob-
nost gledališke igre.

Po koncu predstave smo se utru-
jeni, toda zadovoljni vrnili v 
Ajdovščino. Veseli smo bili, da smo 
imeli	možnost	 spoznati	 Flaubertov	
roman na nekoliko drugačen način, 
in upamo, da bomo lahko kmalu 
zopet prestopili prag novogoriškega 
gledališča.

Tina Mozetič, 2. b

               On
Rekli so mi pijanec,

kreten, brezdomec, Bosanec.
Priznam, da rad ga pijem,

da preteklost, spomin ne ubije.
Oznako kreten težko prenesem.

Nekoč napisal sem sto in eno 
pesem.

In	res	je	tudi	to,	
da sem brez strehe nad glavó.

Bosanec pa gotovo nisem,
saj rad slovensko govorim in 

pišem.
Najlepše mi pri srcu je,

ko nemo človek mimo gre.
Tako vsaj vem, da ne obsoja.
Ne zanima se in vzdevkov ne 

posoja.

Anika Črnigoj, 4. e

Pilonovci v Rimu

Dijaki 3. a  Srednje šole Veno Pi-
lon Ajdovščina smo bili med 16. 
in 19. februarjem na jezikovni 
ekskurziji	 v	 glavnem	 mestu	 Itali-
je, Rimu. Ekskurzija je del učnega 
programa gimnazijcev, ki se učijo 
italijanščino kot drugi tuj jezik. 

Našo dogodivščino smo pričeli 
v Ajdovščini v zgodnjih jutranjih 
urah. Z avtobusom smo se zapeljali 
do Trsta ter se nato s hitrim vlakom 
Freccia	Rossa	odpravili	 na	 6-urno	

pot proti Rimu. V »večnem mestu« 
smo se najprej namestili v hotelu, 
takoj nato pa smo se že odpravili 
na potep. Med drugim smo že prvi 
dan obiskali slovensko ambasado v 
Vatikanu, kjer so nas izjemno lepo 
sprejeli in pogostili. 

V naslednjih treh dneh smo 
spoznavali italijansko kulturo 
in tamkajšnje ljudi ter si ogleda-
li znamenitosti, kot so Kolosej, 
Španske	 stopnice,	 Panteon,	 Fon-

tano di Trevi ter številne čudovite 
trge, med katerimi so nas najbolj 
navdušili Piazza del Popolo, Piazza 
Navona in Piazza Venezia, kjer sto-
ji veličastni narodni spomenik Vit-
toriano. V nedeljo smo v Vatika-
nu prisostvovali nagovoru papeža 
Frančiška.	Tam	smo	si	tudi	ogleda-
li vatikanske muzeje in znameni-
to	 Sikstinsko	 kapelo.	 Uživali	 smo	
v okusnih lokalnih jedeh, kot so 
pica, testenine in pravi italijanski 
tiramisu. 

Zahvaliti se moramo našima 
spremljevalcema, profesori-
ci Tatjani Kodelja in profesorju 
Matjažu Troštu, ki sta nam »mes-
to na sedmih gričih« prikaza-
la v vsej svoji njegovi čarobnosti 
in romantičnosti ter svoje delo 
opravila izjemno profesional-
no. Dijaki smo se na tej 4-dnevni 
ekskurziji še bolj povezali, pred-
vsem pa smo neizmerno uživali. 

    Jakob Panič Nardin, 3. a

O globalnem državljanstvu

V okviru okvirnih obveznih vse-
bin je skupina učencev iz drugih let-
nikov raziskovala temo globalnega 
državljanstva. Začeli smo s pregle-
dom ciljev trajnostnega razvoja, se 
sprehodili skozi svetovne izzive in 
razmišljali, kako lahko sami post-
anemo aktivni državljani sveta. 
Stvari smo se lotili na aktiven način - 
z	gospo	Renato	Karba	z	Umanotere,	
slovenske fundacije za trajnost-
ni razvoj, smo spoznavali dejstva o 
podnebnih spremembah in odkri-

vali, kaj vse se na področju trajnost-
nega razvoja dogaja v naši občini. 
Obiskala nas je tudi Ana Čemažar 
z nevladne organizacije Amnes-
ty	 International,	 s	 katero	 smo	 se	
na zanimiv način dotaknili begun-
ske tematike. Spregovorili smo še o 
človekovih (ne)pravicah, bogastvu 
in revščini, nevarnostih enostranske 
zgodbe ... in zasnovali obetaven pro-
jekt, o katerem bomo prav gotovo še 
poročali.

 Staša Benko, prof.
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Učenci OŠ Danila 
Lokarja delili kulturo
V mesecu februarju učenci in učenke OŠ Danila Lokarja že tradi-
cionalno delijo kulturo občanom in občankam v Ajdovščini ali pa 
obiščejo razne zavode. Naš namen je, da občanom in občankam 
polepšamo dan s kulturnim programom, da učenci začutijo po-
men kulture in kulturnega praznika ter da lahko vsak učenec javno 
nastopa.

Učenci petega razreda so se 
najprej pogovarjali o našem 
velikem umetniku Francetu 

Prešernu, ogledali so si letošnje Pre-
šernove nagrajence in reševali ‘Pre-
šernov’ kviz. Obiskala sta jih Povodni 
mož in Urška. Obisk je bil kratek, saj 
se jima je mudilo proti Donavi. Učen-
ci so nato delili kulturo pred Dvorano 
prve slovenske vlade. Recitirali so pe-
smi Andreja Rozmana – Roze, igrali 
na instrumente, plesali in zapeli nekaj 
pesmi. Prisluhnili so jim starši, stari 
starši, sosedje in mimoidoči. 

Četrtošolci so ponesli kulturo v 
Varstveno delovni center Ajdovšči-
na. Kulturni program, ki je obsegal 
petje, igranje na instrumente in dra-
matizacijo pesmi, je navdušil vse pri-
sotne. Ob zvokih harmonike so varo-
vanci skupaj z učenci zapeli narodno 
pesem. 

Zaposleni so učence pogostili, pred-
stavili center, dejavnosti, ki jih izvaja-
jo ter varovance. Učenci so z veseljem 
priskočili na pomoč pri njihovih vsak-
danjih opravilih. Ob tem so se zelo za-
bavali, se spoprijateljili in opravili ve-
liko koristnega dela. 

Tretješolci so s pesmijo in sloven-
sko besedo polepšali dan mimoido-
čim občanom na Cankarjevem trgu 
v Šturjah. Ta mnogokrat sameva, to 
dopoldne pa je bil živahen in prazni-
čen. Hvala vsem obiskovalcem, ki so 
nam prisluhnili in skupaj z nami za-
peli Prešernovo Zdravljico. 

Učenci drugega razreda so deli-
li kulturo občanom v Lavričevi knji-
žnici. Recitirali so, peli in plesali. 

Pričarali so kulturno vzdušje, kot se 
za tak dan spodobi. 

Prvošolci so se odpravili delit kul-
turo v otroški vrtec Ob Hublju. Otro-
kom so peli, deklamirali in jim pove-
dali, da je v šoli prav lepo. 

Tudi učenci in učiteljice lokavške 
podružnične šole so ponesli kulturo 
po Lokavcu in jo delili vaščanom. Na 
različnih lokacijah so se obiskoval-
cem predstavili s plesom, pesmimi, ki 
so jih sami napisali, pa tudi z recita-
cijo Prešernove Zdravljice. Nastop so 
ponovili trikrat: na Grajšku, v Brithu 
in na Palkovšah. Pridružili so se jim 
vaščani, ki so si želeli deliti kulturo z 
njimi, pa tudi najmlajši iz lokavškega 
vrtca in njihovi vzgojiteljici. 

Učenci OPP NIS so kulturni dan 
obeležili na dva načina – najprej so 
gostili bodoče prvošolčke. Učenci 
so zanje odigrali predstavo ‘Držav-
ni simboli se kregajo’, nato so se po-
govorili o pomenu zastave, grba in 
himne ter naredili vsak svojo zasta-
vico. Vrtčevski otroci so bili nad na-
šimi učilnicami navdušeni – všeč so 
jim bile barvite učilnice, naši didak-
tični pripomočki in didaktične igrače, 
uživali so ob igranju na inštrumente. 
Nazadnje so zapeli ob spremljavi kita-
re še nekaj zimskih in prijateljskih pe-
smic in si obljubili, da drug drugega 
še kdaj obiščejo. 

Deliti kulturo drugim je lepo, zato 
vam kličemo nasvidenje naslednje 
leto! Skupaj se bomo potrudili, da 
bomo kulturni vse dni v letu. 

Učenci in učitelji OŠ Danila Lokarja 
Ajdovščina

Voda – dar, radost, življenje 
7. februarja 2017 smo na Osnovni šoli Dobravlje izvedli že tradicionalno prireditev Učenci Osnovne 
šole Dobravlje pojejo in igrajo. Prireditev, ki se vsako leto odvija ob dnevu šole in slovenskem kultur-
nem prazniku, že vrsto let predstavlja vrhunec vsakoletnega sodelovanja med učenci in vsemi zapo-
slenimi na Osnovni šoli Dobravlje. Letošnja prireditev je bila posvečena naši dragoceni, a premalo 
cenjeni zemeljski dobrini – vodi.

Učenci Osnovne šole Dobra-
vlje pojejo in igrajo je več kot 
le osrednja šolska prireditev 

Osnovne šole Dobravlje in njenih po-
družničnih šol, je pravo medgeneracij-
sko povezovanje, saj združuje učence, 
zaposlene na šoli ter starše, babice in 
dedke. Prav ta medgeneracijska vez, ki 
krepi zaupanje med odraslimi in otroki 
in obenem ozavešča o pereči proble-
matiki, je neprecenljiva in daje bogate 
sadove. Letošnje glasilo Čaven, ki je si-
cer skupni projekt učencev in strokov-
nih delavcev Osnovne šole Dobravlje, 
je prav takšen, bogat plod sodelovanja 
več generacij. Je prava zbirka zgodb in 
pesmi o vodi, ki prepletajo dragoceno 
ljudsko izročilo naših dedkov in babic 
s sodobnejšim pogledom na vodo sko-
zi otroško perspektivo. V letošnjem 
Čavnu je tako zapis preteklosti, ki je ni 
več in je le spomin na brezskrbne igre 
ob vodi, a tudi težke čase povezane s 
pomanjkanjem vode in izviren zapis 
sedanjosti – neprecenljiv zapis, ki ga je 
vredno ohraniti. 

Osrednja šolska prireditev Osnov-
ne šole Dobravlje na temo Vode, se je 
odvijala v večernih urah, 7. dne meseca 
svečana, ko se je začel prebujati druga-
čen svet – svet pravljičnosti in čarobno-
sti. Učenci in učitelji smo na oder pri-
šli ob čudovitih zvokih Vltave, kjer smo 
skupaj odpeli himno in skupno pesem, 
Pod Čavnom visokim prebivam. Ob ne-
žnih zvokih klavirja in čarobnem glasu 
gospe Jožice Uršič, ki je prebrala pripo-
vedko o zdravilni vodi iz čudežnih stu-
dencev, nas je odneslo v pravljični svet. 
Takrat so na oder stopile tri ljubke vo-
dne vile, Ema, Eva in Ana, ki so ime-
le posebno nalogo. S pomočjo vseh 

nastopajočih učencev Osnovne šole 
Dobravlje so želele prenesti med ljudi 
sporočilo Vode. Da je barčica, napol-
njena z otroško domišljijo in ustvarjal-
nostjo, lahko zaplavala med poslušalce, 
je poskrbela gospa ravnateljica Mirjam 
Kalin z uvodnimi besedami. Poveda-
la je, da je voda v našem okolju resnič-
no bogastvo in pravi dar. Poudarila je 
tudi kakšen pomen ima voda za življe-
nje vseh živih bitij in bila kritična do 
slabega ravnanja z vodnimi viri, za ka-
tere nam mora biti mar, da ostanejo v 
naši lasti. Po umirjenih ritmih Offen-
bachove Barkarole Mladinskega zbo-

ra Osnovne šole Dobravlje, so nastopi-
le podružnične šole. Podružnična šola 
Skrilje se je s svojo točko dotaknila te-
matike preteklega preseljevanja mla-
dih slovenskih fantov in deklet, ki jim 
je voda predstavljala edino možno pot 
v obljubljeno deželo - Ameriko. Mlado 
dekle je na njeni poti spremljal Otroški 

pevski zbor Skrilje. Z učenci Podružnič-
ne šole Vipavski Križ smo se sprehodi-
li po delčku Kriške zgodovine. Učen-
ci so na humoren način odigrali prizor, 
v katerem smo izvedeli, zakaj je Kriška 
grofica dala zgraditi vodnjak. Ob tem je 
zapel še Otroški pevski zbor Vipavski 
Križ. Podružnična šola Vrtovin je poka-
zala, kako je lahko otroška radost pove-
zana z vodo resnično široka in brezmej-
na. Po deklamaciji oblaka in mavrice 
so učenci odplesali in odpeli pesmico 
v sodelovanju z vrstniki iz ostalih po-
družnic ter tako dokazali, da je v sode-
lovanju moč. Učenci podružnične šole 
v Črničah so s svojo točko ozaveščali 
o nedopustnem odlaganju odpadkov v 
struge rek in potokov. Pri reševanju po-
točka jim je s pesmijo priskočil na po-
moč Otroški pevski zbor Črniče. Da je 
glasba na Osnovni šoli doma, sta potr-
dila še Mlajši šolski ansambel in dekliški 
šolski bend Frajle, ki so več kot odlično 
odpeli in odigrali izbrane pesmi. Mla-
dinski pevski zbor je s Pavčkovo pesmi-
jo Ptice sporočal, da smo vsi ljudje ka-
plje, ampak skupaj smo lahko ocean. 
Pomemben je prav vsak od nas in vsi 
smo na svoji poti – poti iskanja življenj-
skega smisla. Iskanje žive vode, ki dobro 
de tudi srcu, so v odlomku z naslovom 
Vodnjak iz letošnje dramske igre o Ma-

lem princu, uprizorili učenci centralne 
šole, ki obiskujejo dramski krožek. Spo-
znanje, da je življenje lepo takšno kot je 
in da ga ni potrebno spreminjati za vsa-
ko ceno, je za konec odpel še Komorni 
mladinski zbor in nam tako še nekoliko 
okrepil zaupanje v življenje. 

Pred zaključkom prireditve je sprego-
vorila tudi Voda. Njeno žuborenje je z 
nežnim in prijetnim glasom umirila vo-
dna vila Ema. Ubesedila je njeno spo-
ročilo, ki pravi takole: »Spoštovani Lju-
dje! Sem Voda in sem dar, ker sem dana 
vsem ljudem, da lahko živite na tem 
prelepem planetu. Prinašam radost, 
otrokom in odraslim, ki še znajo gledati 
s srcem. Sem življenje, izvir, globina za 
vsakega, ki ima pogum pluti po valovih 
življenja. Čuvajte me, kot najdragoce-
nejši zaklad in ne dovolite, da usahnem. 
Sem Voda – dar, radost, življenje!« Želi-
mo si, da bi bilo sporočilo vode slišano, 
da bi se dotaknilo tudi slovenskih vrhov 
in bi voda ostala, tako kot si je zamislila 
mati Narava, dar za vse ljudi, radost za 
male in velike otroke ter vir zemeljske-
ga in duhovnega življenja. 

Martina Besednjak Repše 
Foto: Peter Valič

 

Občinski odbor SDS Ajdovščina 
 

Vabi na srečanje z avtorjem ter  
predstavitev pesniške zbirke 
 

T o n e   K u n t n e r 
Slovenska Pomlad 
La Primavera Eslovena 
 
V   petek, 24. marca 2017, ob 19.00 uri  

v Domu krajanov Ajdovščina 
 

Gospod Tone Kuntner, dobitnik zlatnika poezije, Prešernove nagrade ter         

mnogih drugih priznanj, bo na srečanju razmišljal o vlogi kulture  

v sodobni družbi ter o slovenski kulturni in politični stvarnosti. Pogovor           

z njim bo vodila mag. Alenka Gortan.      Prisrčno Vabljeni! 
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9. likovni natečaj 
‘Drevo’ na OŠ Šturje
S svečano zaključno prireditvijo v avli Osnovne šole Šturje Ajdo-
vščina se je 3. februarja 2017 sklenil 9. likovni natečaj ‘Drevo’ za 
šolsko leto 2015/2016.

Podeljena so bila priznanja 
za najboljša likovna dela in 
kolekcije in na ogled posta-

vljena razstava 202 likovnih del, ki 
jih je med 332 prispelimi deli z 31 
osnovnih šol že v začetku junija mi-
nulega leta izbrala zunanja strokov-
na komisija. Razstava se letos prvič 
poleg v avli razteza tudi na temu na-
menjenih površinah stopnišča in 2. 
nadstropja. 

Na prireditvi je navzoče v uvo-
dnem nagovoru pozdravila 

ravnateljica Lea Vidmar, o nateča-
ju pa je spregovoril likovni pedagog 
Bojan Bole, vodja natečaja. K prije-
tnemu vzdušju so v spremnem pro-
gramu prispevali učenke in učen-
ci dramskega krožka pod vodstvom 
Silvane Mislej ter pevke in pevci pod 
vodstvom Igorja Hodaka. 

Razstava bo na ogled do konca 
marca 2017. 

Bojan Bole, likovni pedagog

Obisk pisatelja Žige X Gombača
V okviru festivala mladinske književnosti Bralnice pod slamnikom, ki ga že 7. leto zapored organizira 
založba Miš, je v torek, 7. februarja 2017, šolo obiskal pisatelj Žiga X Gombač.

Z odličnim in uspešnim av-
torjem knjig za otroke in 
mladostnike so se srečali vsi 

učenci matične šole in podružnice 
Budanje. Ker je učencev veliko, je 
Žiga X Gombač trikrat pripovedo-
val o svojem ustvarjanju in zgodbah, 
ki jih piše. 

Učencem prvega in drugega trile-
tja je pripovedoval o svoji prvi knji-
gi Jastrebov let. Pripoved je bila za 
učence zanimiva, zato so pritrdilno 
odgovorili na vprašanje: »Ali ima-
mo čas še za eno zgodbo?« Pisatelj je 
predstavil še deklico Živo, ki v knji-
žni zbirki Živa iz muzeja predstavlja 
predmete iz slovenske zgodovine, ki 
jih hrani narodni muzej Slovenije. 
Učenci so spoznali viteza Gašperja 
in viteško življenje. 

Učencem tretjega triletja je razlo-
žil, kako je začel pisati, kako je uspel 
objaviti prva dela in kako v knjigah, 

četudi so plod domišljije in ustvarja-
nja, vedno govori o sebi, svojih izku-
šnjah – lepih in tudi bolečih. 

Med pripovedovanjem se je use-
del v zadnjo vrsto, tja, kamor se je 

vedno usedel še kot osnovnošolec. V 
osmem razredu je tako na eni prire-
ditvi v Cankarjevem domu za svoje 
pisanje dobil nagrado. Bil je najbolj-
ši v državi v svoji generaciji. Učite-
ljica slovenščine mu je takrat nami-
gnila, da ima talent za pisanje in da 
bi bilo dobro, da ga izkoristi. Pouda-
ril je, da je pisateljevanje ustvarjalno 
delo, za katerega sta potrebna trud 
in vztrajnost. Da je to tudi delo, ki 
človeka zapolnjuje. 

Učenci so poslušali, sledili pripo-
vedi, se nasmehnili in morda tudi 
zamislili. Prav vsi pa so občudovali 
avtorja, ki ne samo dobro piše, am-
pak tudi imenitno pripoveduje. 

S prireditvijo smo na šoli počastili 
prihajajoči kulturni praznik. 

Ksenija Černigoj

BIOTERAPIJA 
MAREC

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

Termini od 20. do 23. marca 2017
V HOTELU GOLD CLUB

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.

PIGAL HOTEL & CASINO GOLD CLUB

POMAGAJMO OTROKOM DO ŠE LEPŠEGA 
OTROŠTVA 

 

ŠD BIK.SI in OŠ Šturje Ajdovščina vabita 

na 7. DOBRODELNO KOLESARJENJE, BREVET IN TEK  

                                                              ki bo v soboto, 11. 3. 2017, med 7.00 in 20.00 uro. 

Start je izpred OŠ Šturje v Ajdovščini. 
 

Vsak udeleženec breveta (o prijavi in trasi si lahko več preberete na http://www.randonneurs.si/) plača startnino breveta. 
Letošnja novost: kolesarjem sta na voljo tudi 150km dolga proga, katere start se bo začel ob 9. uri in 100 ter 50 km dolga proga, 
katerih start bo ob 10. uri izpred šole. Startnine ni.  

Vsi udeleženci kolesarjenja in teka (začel se bo ob 9. uri) pa lahko darujejo prostovoljni prispevek, ki je namenjen šolskemu 
skladu OŠ Šturje Ajdovščina za otroke iz socialno ogroženih družin. 
Trase za družine in posameznike so podrobneje opisane na spletni strani šole. 
     
     

Proge ne bodo zaprte in je zato potrebno upoštevati cestno prometne predpise. Čelada je obvezna, vožnja pa bo potekala v skupinah po 
največ 6 kolesarjev, ki bodo vozili v gosji vrsti.  
Informacije: 041 687 069 (Andrej)                                                                                     http://sdbik-si.blogspot.com         http://www.os-sturje.si/ 

 
 
 ‘Pujsa imamo za soseda’

V Centru medgeneracijskega učenja (CMU), ki deluje na Ljudski 
univerzi v Ajdovščini, smo v sodelovanju z učenci Osnovne šole 
Danila Lokarja, društvom ŠENT in Društvom upokojencev Aj-
dovščina pripravili dramsko igrico z naslovom ‘Pujsa imamo za 
soseda’. Zgodba govori o tem, kako radi na prvi pogled sodimo 
drugačne. Vedno pa ni vse tako, kot se zdi. Če damo možnost, smo 
lahko zelo presenečeni, kje vse lahko najdemo prijatelja.

Tako smo sredi februarja pri-
pravili prvo predstavo, na-
menjeno otrokom otroškega 

vrtca Ajdovščina. Obiskale so nas tri 
skupine predšolskih otrok iz oddel-
kov vrtca ob Hublju in pet skupin 
otrok iz oddelkov vrtca na Ribniku. 
Njihovo navdušenje nad predstavo in 
igralskimi liki nas je še dodatno spod-
budilo, da z delom nadaljujemo in se 
z igrico v prihodnjih mesecih pred-
stavimo tudi širši okolici.

Dramsko igro je po istoimen-
ski knjižni uspešnici priredila Tina 

Brecelj. S svojimi dragocenimi izku-
šnjami je vlogo režiserke prevzela Mi-
lojka Dobovšek. Za scenografijo in 
kostume je poskrbela Mojca Slokar. V 
igralski zasedbi pa so nastopili: v vlogi 
dr. lisjaka Jasmina Boltenštein, v vlogi 
lisice Elena Gabršček, v vlogi kokoške 
Hane Nevenka Vidmar, v vlogi peteli-
na Jožef Gomizelj, v vlogi pujsa Nuša 
Ropič, v vlogi zajca Lejla Džuzdano-
vič, v vlogi papige Blanka Krapež in 
v vlogi napovedovalca Jože Likar. Po-
moč pri koordinaciji in izvedbi delav-
nic sta vodili sodelavki Centra med-
generacijskega učenja Jasna Rener in 
Ksenja Sulič. Posebno zahvalo pa na-
menjamo tudi častni lokalni pokrovi-
teljici projekta Centra medgeneracij-
skega učenja Veri Kodrič. 

Ksenja Sulič
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Druženje z varovanci centra CIRIUS Vipava 

Učimo se drug od drugega
»Vzgoja uma brez vzgoje srca, ni nobena vzgoja« je napisal že Aristotel in tega se v vrtcu v Budanjah 
zelo dobro zavedamo. Pred nekaj leti smo se tako odločili, da bomo sodelovali pri programu Etika in 
vrednote v vzgoji in izobraževanju, ki temelji na spoznanju, da imajo vrtci in osnovne šole zelo po-
membno vlogo pri razvoju osebnosti otrok in mladostnikov. Poleg različnih modulov, ki jih v okviru 
programa izvajamo, smo se v februarju posvetili humanosti.

Vzgojiteljici Mateja Batagelj in 
Ines Vidmar ter pomočnici 
vzgojiteljici Meta Kogoj in Ta-

mara Černigoj smo razmišljale, kako 
bi temo približale mlajši skupini Metu-
ljem (1-3 let) in starejši skupini otrok 
Pikapolonicam (3-6 let). Odločile smo 
se, da bi jim tokrat rade ponudile malce 
drugačen način druženja, pri katerem 
bi bil poudarjen proces sprejemanja 
in soočanja z drugačnostjo. Na obisk 
smo povabile Center za izobraževanje, 
rehabilitacijo in usposabljanje Vipava, 
ki izobražuje in usposablja otroke in 
mladostnike s posebnimi potrebami. 

Na povabilo so se z veseljem odzvali 
in tako so nas v četrtek, 16. februarja, 
2017, obiskali otroci iz vrtca in prvih 
treh razredov s spremljevalkami. Pri-
pravili smo jim pravi sprejem. Skupina 
Metulji smo jim zapeli pesem Muca 
Maca ter jim zaplesali Medved Jaka in 
Hiško zidamo. Skupina Pikapolonice 
pa so jim prebrale zgodbo Snežak, ki 
so si jo sami izmislili, zapeli pa so jim 
še pesem Sneženi mož ter deklamacijo 
Snežak. Po sprejemu in petju je sledila 
pogostitev s čajem in okusnimi piškoti. 

Poleg nastopa za dobrodošlico, smo 
vzgojiteljice organizirale tudi kreativne 

delavnice, kjer so lahko izdelovali lut-
ke na kuhalnicah in okraševali srce iz 
kartona.  

Naši otroci so bili nadvse veseli obi-
ska in so jih takoj sprejeli medse. Re-
snično lepo je jih je bilo opazovati, 
kako so med seboj sodelovali, se sku-
paj igrali, smejali in niso bili čisto nič 
zadržani. Nekaj radovednih malčkov 
je zanimalo, zakaj so nekateri otroci na 
vozičku ali pa se težje premikajo. Po-
skušale smo jim razložiti in podati čim 
več informacij, saj je prav, da razume-
jo, spoznavajo raznolikost človeštva 
in se s tem soočajo. Čudovito preživet 
dan se je pozitivno vtisnil v otroška in 
naša srca in obljubili smo si, da se go-
tovo še kdaj srečamo na tak ali druga-
čen način. V spomin na skupno dru-
ženje smo jim pripravili darila, Metulji 
čutno knjigo o Muci copatarici, Pika-
polonice pa so jim narisali risbo o sne-
žakih. 

Vzgojiteljice smo bile vesele in zado-
voljne, da smo se odločile za tak na-
čin učenja in tudi same dan zaključile 
z novo in bogato izkušnjo.

Vzgojiteljice vrtca Budanje

Karierno svetovanje 
in delavnice za mlade
Na Ljudski univerzi Ajdovščina izvajamo program za mlade, v 
katerem jim nudimo poglobljena karierna svetovanja in najra-
zličnejše delavnice. Na ta način želimo udeležence spodbuditi, da 
dejavno pristopajo k načrtovanju karierne poti z namenom boljše 
prilagodljivosti in fleksibilnosti na številne spremembe, s katerimi 
se srečujemo v današnjem nepredvidljivem okolju in na trgu dela.

Mladim tako vsak dan v 
času uradnih ur nudimo 
informiranje in svetova-

nje na področju kariernega razvoja 
in možnostih zaposlovanja mladih 
na lokalnem trgu dela. 

Poleg tega pa enkrat mesečno izva-
jamo tudi delavnice, kjer mladi raz-
vijajo temeljne kompetence in spre-
tnosti, ki jih potrebujejo za uspešno 
vključitev na trgu dela. Poudarek je 
tudi na razvijanju veščin vodenja la-
stne kariere, komunikacijskih ve-
ščin ter spretnosti, ki jih bodo po-
trebovali pri delu (inovativnost, 
kreativnost, sposobnost sprejema-
nja odločitev, kritično mišljenje, ču-
stvena inteligenca, pogajalske spre-
tnosti, idr.). 

V mesecu januarju smo izvedli 
motivacijsko predavanje Tek za ži-
vljenjem, v katerem nam je g. Mi-
tja Duh predstavil svojo življenjsko 
zgodbo, ki vključuje vse elemente 
padca in vzpona nazaj v življenje. 
Predvsem nas je spodbudil k razmi-
šljanju in nagovoril, zakaj se ne sme-
mo nikoli predati in kako lahko s 
sanjami ter z izjemno notranjo mo-
čjo premagamo najtežje življenjske 

prepreke in dosežemo želene cilje 
in sanje. Padci in vzponi so namreč 
pomemben del za oblikovanje naše 
karierne in življenjske poti. 

V mesecu februarju smo organi-
zirali delavnico učinkovitega iska-
nja zaposlitve za mlade z naslovom 
Kreativno se predstavi in prepričaj 
delodajalca. Na delavnici je ga. Meta 
Furlan predstavila, kako pripravi-
ti unikatno in ustvarjalno osebno 
predstavitev s pomočjo računalni-
škega programa Prezi. 

V mesecu marcu bomo izvedli de-
lavnico Podjetnik bom – pa sem 
pravi za to?, ki bo potekala16. mar-
ca ob 17. uri, na kateri bomo spo-
znavali, ali smo tudi sami iz podje-
tniškega testa. Nadelavnici,ki jo bo 
vodila ga. Meta Furlan, bomo na-
mreč spoznali,kakšne značilnosti in 
lastnosti naj bi imela podjetna ose-
ba ter kako poteka podjetniški način 
življenja. Pogovarjali se bomo o la-
stnih podjetniških izkušnjah in raz-
mišljali, kako lahko postanem pod-
jetnik. 

Lepo vabljeni, da se nam pridru-
žite! 

Maja LemutZadišalo je po zeliščih
Na predpraznični torek, 7. februarja, je na Ljudski univerzi Ajdovščina potekal prav poseben dogo-
dek ob izdaji brošure študijskega krožka Sivka. Večer je minil ob pogovoru s člani krožka in z avtorji 
prispevkov na temo zelenega izobraževanja. Po formalnem delu in podelitvi zahval je sledilo prijetno 
druženje, na katerem je bilo z bogato obloženih miz mogoče poskusiti raznovrstne zeliščne dobrote.

Uvodoma sta obiskovalce 
najprej pozdravili direk-
torica Eva Mermolja, ki 

je predstavila prizadevanja ljudske 
univerze na področju zelenega izo-
braževanja, ter dr. Nevenka Bogataj 
z Andragoškega centra Slovenije, 
razvojni vodja študijskih krožkov v 
Sloveniji, ki je pohvalila delovanje 
krožka in poudarila pomen učenja 
v skupnosti.

Študijski krožek Sivka, ki pod 
mentorstvom Nataše Mohorčič že 
četrto leto zapored poteka v Podra-
gi, sestavlja skupina članov, ki radi 
nabirajo zelišča in spoznavajo nji-
hovo zdravilno delovanje. Druži-
jo jih spomini iz otroštva ter lju-
bezen do narave in njenih skritih 
zakladov. V pogovoru z mentorico 
so izpostavili, da je v krožku najpo-
membnejša izmenjava izkušenj; do-
kaj enostavno je priti do teoretičnih 

napotkov in se naučiti vseh navo-
dil, kako izdelati milo, ko pa je treba 
doma prvič poskusiti sam, nikakor 
ne uspe vedno tako kot na delavnici. 
V krožku se vedno najde kdo s po-
dobno izkušnjo – z združenimi mo-
čmi je lažje ugotoviti, kaj je šlo na-
robe. Skupno druženje je med člani 
stkalo trdna prijateljstva, to pa po-
meni, da se skupina še raje srečuje 
med seboj. 

Mentorica Nataša Mohorčič, tudi 
dobitnica priznanja ACS za pro-
mocijo učenja in znanja v letu 2015, 
pravi, da je ponosna in vesela, da 
lahko deluje med ljudmi, ki so tako 
zavzeti, vztrajni in pripravljeni na 
učenje. Skupina ljudi, ki se je pred 
štirimi leti, jeseni leta 2013, šele sra-
mežljivo spoznavala, je zdaj prera-
sla v skupnost, v katero vsak prina-
ša svoj košček modrosti in v kateri 
je vedno prostor za nova znanja in 
izzive, ne le s področja zeliščarstva, 
ampak tudi zdrave prehrane, sona-
ravnega bivanja in skrbi za čisto in 
lepše okolje. 

Prav z namenom da bi uspeh in 
doživetja krožka spoznali tudi osta-
li, je na pobudo dr. Nives Ličen, pro-
fesorice na Filozofski fakulteti v Lju-
bljani, nastala publikacija Sivka kot 
pregled delovanja krožka v besedni 
in slikovni obliki. Ali kot je zapisala 
Nevenka Bogataj: »Člane študijske-
ga krožka so pritegnila zelišča, sedaj 
pa je nastala brošura spoznanj, spo-
minov, receptov, občutkov in raz-
mislekov, ki ostaja prihodnjim ge-
neracijam.«

Po predstavitvi brošure se je Nives 
Ličen pogovarjala z gosti, ki jim je 
skupna ljubezen do ohranjanja na-
rave, in sicer z Ireno Kodele Krašna, 
biologinjo in ravnateljico Osnov-
ne šole Danila Lokarja, Natašo Mo-
horčič, mentorico krožka Sivka ter 
z biologom in filozofom Ljubom 
Mohoričem. Vsi so bili enotnega 
mnenja, da je naša največja moč v 
povezovanju z naravo in prav z njo, 
glavno gonilno silo sveta, moramo 
spet vzpostaviti sožitje in mlade ge-
neracije že od otroštva naprej spod-
bujati k preživljanju prostega časa 
na svežem zraku, stran od tehnolo-
gije in jih spomniti, da se na krajšo 
pot lahko odpravijo tudi peš in ne le 
z avtomobili. Irena Kodele Krašna 
je v svojem prispevku lepo zapisa-
la: »Ljudje ne moremo biti ločeni od 
narave, smo ena izmed vrst na tem 
svetu in smo del narave, pa čeprav si 
v glavi predstavljamo, da je drugače. 
Ni drugače. Samo v sozvočju z nara-
vo bomo lahko kot vrsta preživeli.« 

Izdajo publikacije je finančno pod-
prla Občina Vipava, zato je ob kon-
cu srečanja vipavski župan Ivan 
Princes gostom in udeležencem 
krožka podelil svoj izvod brošure in 
zahvalo za sodelovanje. 

V avli ljudske univerze so poleg 
čudovitih fotografij izsekov iz nara-
ve Fotografskega društva Veno Pi-
lon iz Ajdovščine razstavljena tudi 
dišeča mila, hidrolati, zeliščna mazi-
la, čaji, sirupi in drugi domači izdel-
ki, ki so nastali pod pridnimi roka-
mi članov študijskega krožka Sivka 

in so postavljeni na ogled kot opo-
mnik, da nam narava lahko ponudi 
veliko, če ji le znamo prisluhniti in 
jo spoštovati. 

Vabljeni k prebiranju zbornika, ki 
je objavljen na spletni strani Ljudske 
univerze Ajdovščina.

Teja Volk
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Spregovorim ti na srce
Že nekaj let v zgornji Vipavski dolini, na pobudo Svetopisemske družbe Slovenije, sodelujemo pri 
prav posebnem maratonu. Ta sicer nima nič opraviti s tekom, ima pa veliko opraviti z vztrajnostjo, še 
posebej z vztrajnim branjem Svetega pisma. Letos smo se na mini svetopisemskem maratonu, ki je 
nosil geslo ‘Spregovorim ti na srce’, zbrali v Šturjah od 27. do 29. januarja.

V tem času je ‘maratonsko’ 
branje Svetega pisma sicer 
potekalo po celi Sloveniji. 

Božja beseda je govorila neposredno 
in posredno. Neposredno s poslu-
šanjem in prebiranjem besedil iz 
različnih svetopisemskih knjig, po-
sredno pa skozi spremljevalne do-
godke. Teh se je med vikendom zvr-
stilo veliko: v petek se je 48 šturskih 
birmancev pogumno podalo po me-
stnih ulicah in iskalo skriti zaklad, 
pri čemer so jim pomagali župnik 

Zoran Zornik, mladinska voditeljica 
Danijela Čibej in animatorji. Zvečer 
si je lepo število mladih ogledalo 
ameriški film o junaku, ki se med 
potovanjem na Aljasko sprašuje o 
pomenu vključevanja v družbo. Sle-
dila je burna razprava o sodobnih 
težavah mladih pri iskanju svojega 
mesta, svoje poklicanosti v današnji 
skupnosti. Vodila sta jo Martin Bo-
žič in Marko Ipavec. Sobotno jutro 
je bilo namenjeno najmlajšim, ki so 
se srečali na svetopisemskih uricah z 

Natalijo Marc. 
Kot uvod v branje Svetega pisma 

je bila sv. maša, po njej pa okro-
gla miza z gosti na temo doživljanja 
Svetega pisma. Povabljeni so bili: 
Magda Sever, Matic Jelovčan, Stan-
ko Kobal in Anja Kastelic. S poslu-
šalci so delili svoje intimne izkušnje 
ob branju Svetega pisma, ki so obču-
tno zaznamovale njihove življenjske 
poti. V približno 12 urah, kolikor 
časa je v cerkvi potekalo branje, je 
bilo ob toplem ognju pred cerkvijo 
poskrbljeno za naključne obiskoval-
ce, za bralce in za vse, ki so si žele-
li malo ogreti premražene roke in se 
preprosto pogovarjati. Maraton se 
je zaključil v nedeljo zjutraj z mašo, 
kjer je prepeval dekliški zbor z zbo-
rovodkinjo Barbaro Grahor. Za naj-
slajši del, pogostitev in druženje ob 
slastnem pecivu, čaju in kavi, pa so 
poskrbeli sodelavci Karitas. Obisko-
valci so bili navdušeni nad vzduš-
jem, družabnostjo in veseljem, ki ga 
je te dogodek prinesel, predvsem pa 
nad Besedo, ki je nagovarjala. 

Darja Brecelj Ipavec in Helena Rebek, 
foto Natalija Marc

Srečanje z violistko 
Barbaro Grahor
V večeru slovenskega kulturnega praznika smo v organizaciji Klu-
ba krščanskih izobražencev Ajdovščina  že trinajstič priredili Sreča-
nje z umetnico ... Letos smo v do zadnjega kotička napolnjeni Lični 
hiši gostili mlado umetnico violistko Barbaro Grahor. V prepletu 
pogovora in v živo izvedenih glasbenih vložkih gostje v duetu s 
kitaristom in pevcem Samom Vovkom smo udeleženci doživeli 
enkraten večer besede in glasbe.

Barbara Grahor, ki te dni od-
haja na študijsko izmenjavo 
v Munchen, zaključuje magi-

strski študij viole na  Akademiji za 
glasbo v Ljubljani. Že pri štirih letih 
je začela igrati violino, obiskovala je 
nižjo glasbeno šolo v Postojni, pri 
njenih desetih letih se je družina 
preselila v Ajdovščino in tukaj na-
daljevala nižjo glasbeno šolo in tudi 
prešla iz študija violine na violo, ki 
ostaja njena strast. Po končani Ško-
fijski gimnaziji v Vipavi nadaljuje 
študij na Akademiji za glasbo v Lju-
bljani. Poleg študija Barbara ustvar-
ja v številnih komornih zasedbah in 
aktivno sodeluje v večih orkestrih. 
Zanima jo tako klasika kot tudi jazz 
in vse bolj   raziskuje jazz improvi-
zacije na violi. Uveljavlja se tudi v 
komponiranju, veliko se posveča 
aranžiranju in dirigiranju. Vodi tudi 
dekliški pevski zbor v župniji Šturje 
in zanj piše tudi priredbe, saj po-
skuša tudi v tradicionalno sakralno 
glasbo vnesti mladostno svežino in 
vedrino. Glasba ji pomeni glavno 

umetniško udejstvovanje kot tudi 
konjiček, kateremu bi še pridodala 
veselje do kuhanja. Sama pravi, da 
gresta dobra hrana in dobra glasba 
še kako skupaj. Svojo prihodnost 
vidi vsekakor v glasbi, sicer ne samo 
kot življenjski nuji, temveč kot v 
resničnem glasbenem umetniškem 
zadovoljstvu, ki prihaja iz njene no-
tranje potrebe in svobode. 

Glasbeni vložki med pogovorom 
so bili pravi balzam za nas poslu-
šalce. Med drugim smo prisluhnili 
Prešernovi Vrbi ter avtorski pesmi 
Barbare in Sama z naslovom V sliki 
je rast na besedilo Marka Rijavca. Ta 
je bila premierno izvedena na slav-
nostni akademiji ob 25. obletnici 
Škofijske gimnazije Vipava. Samov 
vokal in kitara ter Barbarina viola so 
v njunem aranžmaju prav posebno 
zazveneli. 

Kulturno bogat in doživet večer 
smo zaključili s prijateljskim druže-
njem in tako obeležili slovenski kul-
turni praznik.   

Niko Ličen

In memoriam

dr. Drago Klemenčič
Spet si doma. Le nekaj korakov od 

rojstne hiše. V zavetju kamnitega 
križa štomaškega žegna, ki tiho klju-
buje ostremu mrazu, uscani burji, 
poletni pripeki in neprizanesljive-
mu zobu časa – čakaš vstajenja.

Rodil si se 11. januarja leta 1938 v 
Štomažu, od koder je najlepši po-
gled na dolino; v vasi, ki s svojo lego 
in vaškim jedrom od nekdaj mami 
domačine in tujce. Gase so ozke, 
potke strme, hiše druga nad drugo, 
da okoli sv. Tomaža še za božjo nji-
vo ni prostora.

Oče Leopold in mati Klotilda Volk 
sta Ti za družbo podarila tri bra-
te in sestri. A si se, prvorojenec Ka-
rel Janez, od njih kmalu poslovil. Po 
osnovni šoli si odšel v svet. V Ajdo-
vščino, Vipavo, Ljubljano … Rim, 
kjer si dopolnil izobrazbo in prido-
bil še nekaj veščin »družbenega ob-
veščanja«. To ni bil ne začetek ne 
konec Tvojega bogatega popotova-
nja.

Teologijo si končal v Ljubljani, 
kjer si bil posvečen 29. junija 1963. 
Nato si šel dve leti duše past v Stra-
žišče in Rut pod Rodico, se vrnil v 
prestolnico bogoslovcem za študij-
skega prefekta ter odgovornega in 
tehničnega urednika verskega lista 
Družina. To delo si leta 1969 preki-
nil zaradi študija na Lateranski uni-
verzi in Pro Deu. Spotoma si imel 
nekaj koristne prakse na Vatikan-
skem radiu. Po doktoratu si se leta 
1971 vrnil na Družino, postal  glavni 
urednik in na tem položaju v nasle-
dnjem desetletju skupaj s sodelavci 
šel skozi več preizkušenj.

Odprt si bil za vse novo. Za sme-
le rubrike in odmevne teme: Kaj 
mi pomeni Jezus iz Nazareta, 

Samostani – duhovna središča, re-
portaže iz slovenskih župnij in za-
mejstva, pogovori s slovenskimi 
škofi in kulturniki, vzgoja mladih 
časnikarjev za kritično pisanje v pri-
logi Študent naj bo. Zasnoval in ure-
jal si odmevno prilogo Vprašaji in 
klicaji, spodbujal pogovore z bralci, 
prispeval številne uvodnike in po-
gumne komentarje (Nočemo pre-
števanja) … Sodeloval si pri revijah, 
ki jih je ustanavljala Družina: Cer-
kev v sedanjem svetu, Mavrica, Cer-
kveni glasbenik … Napisal Tvojo 
in mojo Cerkev ter prevedel in ko-
mentiral prvi koncilski dokument o 
družbenem obveščanju: Občestvo in 
napredek.

Dovolj gradiva za zaupne pogovo-
re in zasliševanja. Tudi na Prešerno-
vi (policija), kamor smo morali po 
preiskavi na uredništvu vsi po spi-
sku.

Sprva nedolžno obreganje ob sklad 
Lačni otrok, ki je brez dovoljenja 
oblasti posnemal vzorce mednaro-
dne dobrodelnosti, se je »po pismu« 
leta 1974 močno zaostrilo, saj je ho-
tela imeti oblast prvo in zadnjo be-
sedo pri vsem, tudi dobrodelnosti.

Potem se je otoplilo. Prišla je dru-
ga pomlad evropskih narodov, tudi 
slovenskega. In Tebi se je odprla pot 
na TV, kjer si do upokojitve  ostal  
v. d. odgovornega urednika verske-
ga programa. Začel si s prvo črko 
abecede in nadaljeval. S potrpežlji-
vostjo in širino, ki si jo premogel, in 
s potrebno globino. Poiskal si si no-
vih znancev in sodelavcev. Vodil si 
televizijske prenose nedeljskih maš 
iz posameznih župnijskih cerkva, 
za katere si prispeval tudi primer-
ne predstavitve. Zelo se Ti je razširil 

krog poslušalcev in gledalcev. Z do-
kumentarci si iztrgal pozabi Vrtov-
čevo Vinorejo, obudil aleksandrin-
ke, da so nas pretresljivo nagovorile 
s televizijskih zaslonov, in razne-
žil gledalce z milimi čari božiča pod 
Rodico ...,  s potreti genijev in obče-
stev, ki so nas oblikovali.

Ko ti je bolezen iztrgala iz rok pi-
salo in računalnik, ti otežila korak 
in zdesetkala besedni zaklad, se nisi 
vdal. Vztrajno in potrpežljivo si šel 
skozi vsako novo preizkušnjo. Ve-
dno pa verjel Besedi življenja, tudi 
na svečnico letos, ko te je tu doli po-
slednjič nagovorila.

Gospodova sekira zdaj poje v na-
šem talu. Tiho padajo mogočna dre-
vesa: Franček Križnik, dr. Jože Pre-
mrov, dr. Ivan Merlak, dr. Drago 
Klemenčič …, viharniki s sloven-
skih prepišij.

Hvala za vse. OK, Drago? Naj Ti 
bo lahka kamnita štomaška zemlja. 
V miru uživaj nečas, ki je večnost. 
Gospodova. In saecula saeculorum. 
Amen.

Pavel P. Bratina

ADC Plesalci posneli 
video
Da je ples še kako doma v Aj-
dovščini ni treba prav posebej 
razlagati. Domači plesalci in 
plesalke nas že vrsto let razve-
seljujejo z različnimi plesnimi vsebinami, prav tako se mnogokrat 
iz tekmovanj vrnejo z kopico nagrad in priznanj.

Za zadnji plesni presežek so po-
skrbeli člani plesnega kluba 
ADC, ki so skupaj s priznanim 

slovenskim koreografom posneli plesni 
video, ki vas pusti odprtih ust. Aljoša 
Moderendorfer je uveljavljen plesni ko-
reograf, član plesne skupine Maestro, ki 
je z ajdovskimi plesalci posnel promo-
cijski video, s katerim želi opozoriti nase 
na plesnem kampu Whogotskillz. Video 
je snemal, uredil in zmontiral Nikola Ja-
nusic, dogajanje pa je bilo postavljeno v 
podhodu železniske postaje v Ljubljani. 
Za odličen video se je odlocil uporabi-
ti tri člane ajdovskega plesnega kluba 
ADC, Davida Prosena, Nino Ukmar ter 
Kostjo Komel Širok.                              rl
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Orientacijska tekma v 
Vipavskem Križu
Lanskega januarja smo se orientacisti, sprinterji, prvič v naših kra-
jih pomerili na tekmi v Ajdovščini. Potekala je po starem mestnem 
jedru in na novo izdelani orientacijski karti. Že po končani tekmi so 
se porajale ideje in želje po nečem novem, drugačnem.

To je bila izdelava orientacijske 
karte srednjeveškega mesta 
Vipavski Križ. Želje in načrti 

so se uresničili, saj se je naš orienta-
cist Ivo Kete trudil in idejo prenesel 
na papir. Prečesal je vse kotičke, sto-
pnice, gase, slepe ulice, dvorišča ...Vi-
pavskega Križa. Primerjal in usklaje-
val je karto z resničnim stanjem na 

terenu. Srečal, pogovarjal in dogo-
varjal se je z mnogimi Križani, ki so 
ga prijazno sprejeli in mu prav za to 
priložnost omogočili prost prehod 
čez njihovo dvorišče, vrt, sadovnjak. 

Tekma se je odvijala 18. decembra, 
to je v prednovoletnem času, ko se 
marsikje odvijajo razne prireditve, 
povezane s temi prazniki. 

Mladi plavalci napolnili ajdovski bazen 

Prva tekma v zimskem bazenu!
Plavalni klub Ajdovščina je v soboto, 18. februarja, pripravil prvo plavalno tekmo v Ajdovščini. Sre-
čanje primorskih klubov je v zimski bazen privabilo 110 plavalcev iz šestih klubov - Cerknega, Nove 
Gorice, Kopra, Pirana in seveda domačega Plavalnega kluba Ajdovščina kot gostitelja.

Ajdovski bazen v Športnem 
centru Police je sicer pre-
majhen za organizacijo ka-

kšne večje tekme, saj ni dovolj glo-
bok, dolg je 20 metrov in ima le štiri 
proge. Kljub temu pa je bil primeren 
za prijateljsko tekmo in druženje, so 
povedali gostje iz drugih klubov. 

Vsak tekmovalec je nastopal v 
vseh štirih disciplinah v svoji sta-
rostni kategoriji - hrbtnem, prsnem 
in prostem (kravl) slogu ter delfinu. 
Za končni rezultat pa je štel seštevek 
vseh štirih časov. Najmlajši so mo-
rali preplavati eno dolžino bazena 
ali 20 metrov, ostali pa dve dolžini 

oziroma 40 metrov. 
Ajdovski klub je domačo tekmo 

organiziral tudi zato, ker ima dovolj 
domačih sodnikov plavanja. 

Najmlajša plavalka je bila petletna 
Lana iz Cerknega, predstavili pa so 
se tudi mali plavalci iz plavalnih šol. 

Med najmlajšimi (starosti 8 let in 
manj) sta zmagi odnesla Jonas Lapa-
nje in Zala Močnik v Cerkno, med 
9 do 10 let starimi plavalci sta bila 
najboljša Tibor Bržan in Neja Pan-
gerc iz Kopra; med 11 in 12 let sta-
rimi plavalci sta zmagi odšli z Anom 
Primožičem v Cerkno, Sara Ličen pa 
jo je obdržala doma. Med najstarej-
šimi plavalci, starimi 13 in 14 let, sta 
se izkazala domača plavalca Miha 
Rijavec in Sanja Dumenčić. 

Ob treh ajdovskih zmagovalcih so 
se izkazali še Michel Batagelj, Tin-
kara Plešnar in Ema Čehovin, ki so 
si priplavali srebrno medaljo, ter Iza 
Breški Čoklc, ki je prejela bron. 

rr

Državno prvenstvo 
v ski orientaciji
Večina orientacijskih tekmovanj poteka v naravi, kjer je potrebna 
zbranost. Prav nič manj zbran pa ne moreš biti tudi v sprint ori-
entaciji v mestih. Ker orientacija ne pozna zimskega spanja, se v 
tem času pomerijo tekmovalci v SKI orientaciji, kar pomeni iskanje 
kontrolnih točk po zasneženem terenu na tekaških smučeh.

Ker sneg v naši dolini ni obi-
čajen gost, ga mi, dobravski 
tekači, poiščemo. Ta orien-

tacija zahteva od tekmovalca še do-
datne spretnosti. 21. januarja je bilo 
na Jezerskem planirano državno 
prvenstvo v SKI-O. Le pet dni prej 
so prireditev odpovedali zaradi pre-
majhne količine snega. 

Pri PD Ajdovščina smo sprejeli iz-
ziv, organizacijo takega tekmovanja. 
Orientacijska zveza Slovenije nam 
jo je tudi zaupala in to na terenu v 
Hotedršici. V sodelovanju s tamkaj-
šnjim športnim društvom so se za-
čele priprave na tekmo. Ta je bila 
izpeljana 21. januarja v lepem zim-
skem vremenu, v zadovoljstvo vseh 
nastopajočih. Čeprav je bilo snega 
le dobrih 10 cm, smo uspeli pripra-
viti tekaške proge. Za to priložnost 

je bila izdelana posebna orientacij-
ska karta. 

Ker učenci OŠ Dobravlje že več let 
nastopajo v orientaciji na snegu in 
aktivno trenirajo, so bili na tekmo 
dobro pripravljeni, kar se je pokaza-
lo v odličnih rezultatih. V kategoriji 
M17 je bil najboljši Jan Marc, srebr-
no medaljo pa je prejel Nik Grego-
rič. Med učenkami je bila najboljša 
devetošolka Sara Durn, tretje mesto 
v tej kategoriji pa je pripadalo Uršu-
li Makovec. 

V elitni ženski kategoriji je držav-
na prvakinja postala Nina Črnigoj, 
med moškimi pa je bron prejel Da-
vid Čufer. 

Organizacijski izziv bi bil takšno 
tekmovanje v celoti izpeljati v naši 
občini. 

Stanko Čufer

Tekmovanja v polnem teku
Vse naše ekipe so v polnem tekmovalnem zagonu. Kljub poškodbam in boleznim fantje uspešno za-
stopajo barve našega kluba. Člani so v zadnjem delu tekmovanja za razvrstitev v skupini Center, svoj 
prostor v ekipi so si priborili tudi fantje iz mladinske ekipe.

Kako pa naše mlajše katego-
rije? »Mladinci (U-19) so 
v tekmovanju v 2. SKL do 

danes še neporaženi, do konca lige 
jih čakata še dve tekmi. Trenutno 
zasedajo prvo mesto v svoji skupini 
in če bodo prvi tudi po koncu tek-
movanja, da bodo zasedli 25. mesto 
v absolutni konkurenci. 

Kadeti (U-17) so letos zelo uspešni 
v 1. SKL, saj so se uvrstili med naj-
boljših 12 ekip v Sloveniji. Trenutno 
tekmujejo z »velikani« slovenske 
košarke in jim tudi uspešno kljubu-
jejo. Ostajajo v borbi za 10. mesto, 
kar je za naš klub lep uspeh. 

Fantje selekcije U-15A tekmujejo v 
1. SKL in se borijo za mesta od 9. do 
32. Ekipa U-15B pa v 2. SKL nabira 

potrebne izkušnje. 
Fantje ekipe U-13A tekmujejo v 1. 

SKL, pravkar so se uvrstili med 16 
najboljših ekip v Sloveniji, kar je ve-
lik uspeh, saj v tem tekmovanju na-
stopa približno sto ekip. Tudi ekipa 
U-13B se je letos izkazala, saj so fan-
tje prikazali borbo na vsaki tekmi, 
tudi proti starejšim nasprotnikom. 
Zelo nas veseli dejstvo, da fantje pri-
dno in redno trenirajo. 

Ekipi U-11A in U-11B sta prav-
kar začeli s tekmovanji. Fantje so 
uspešno prestali skupinski del in 
se uvrstili v nadaljnje tekmovanje,« 
je o levčkih različnih starosti pove-
dal Luka Hrovatin, strokovni vodja 
mlajših selekcij v klubu. O najmlaj-
ših pa: »V mesecu aprilu s tekmova-
njem začneta tudi naši ekipi 

U-9. Ekipa U-9A je sestavljena iz 
fantov, ki obiskujejo 3. razred, eki-
po U-9B pa sestavljajo drugošolčki. 
To bo za naše najmlajše košarkarje 
prvi stik s tekmovanjem. Namenle-
-tega pa ni rezultat, pač pa nabira-
nje prvih izkušenj na tekmah ter so-
delovanje s soigralci. Fantje se bodo 
iz tekme v tekmo učili sprejemati 

zmage in poraze, predvsem pa po-
mena sodelovanja znotraj ekipe. V 
tekmovanju U-9 jih bosta vodila 
naša domača trenerja Matija Bolči-
na ter Rene Kodelja.« 

Ker pa so levčki že neučakani in je 
do aprila še kar nekaj časa, je ekipa 
U-9A vključena v prijateljsko   tek-
movanje notranjsko-kraške regije. 
Tako so konec januarja odigrali svoj 
prvi turnir. Pravila igre so prilagoje-
na njihovi starosti – igra se 4 krat po 
8 minut, brez ustavljanja ure, med 
četrtinami pa se odvijajo štafetne 
igre (podaje, vodenje z zadetim me-
tom, prosti meti). 

»Naši najmlajši levčki znajo odi-
grati kar nekaj lepih akcij. Krasi jih 
borbenost, iz treninga v trening na-
predujejo in postajajo »prava kla-
pa«. Najpomembnejše pa je, da v 
igri uživajo,« je svoje fantje pohva-
lil trener Rene Kodelja.»Poleg fan-
tov pa bi pohvalil tudi starše, saj vse 
igralce na igrišču s tribun spodbuja-
jo s športnim navijanjem.« 

Ja, očitno se nam za prihodnost aj-
dovske košarke res ni treba bati. 

KK Ajdovščina

Topla, sončna jesen se je držala kole-
darja in je bila pravo prijetno doživetje 
za našo tekmo. 

V Vipavskem Križu je potekal sejem, 
kjer so domačini na stojnicah ponuja-
li svoje izdelke in pridelke. Paša za oči 
je bila tudi razstava jaslic. Vse to je pri-
spevalo h kulturnemu delu naše tekme, 
ki ni bila zgolj športna prireditev. Ko-
ristno se je torej povezalo s prijetnim. 

Na tekmo se je prijavilo okrog 200 
tekmovalcev iz cele države in mno-
gi iz zamejstva, ki vedno radi prihaja-
jo k nam. 

Pohvalili so tekmo, organizacijo in 
povedali, da je kljub majhnosti nase-
lja, iskanje kontrolnih točk zahteva-
lo zbranost, razmišljanje in koncen-
tracijo. 

In kot vedno na naših tekmah je 
bila tudi tokrat družinska proga, ki 
ponuja sprehod ali tek po mestu, se-
znanitev se s tem športom najmlaj-
ših in njihovih staršev. Letos se je na 
tekmo prijavilo 20 družin. Zmago-
valna družina in to že tretjič zapored, 
je bila družina Krkoč v sestavi oče-
ta Jerneja in hčerk Uršule ter Renate. 

Na drugo mesto se je uvrstila druži-
na Šavli, tretje mesto pa je pripadalo 
družini Babnik. 

Udeleženci so tekmovali v 15 kate-
gorijah, ločeno po spolu, od 10. do 
45. leta starosti. 

Mnogi so ob tej priložnosti spozna-
li Vipavski Križ v novi, prenovlje-
ni podobi, ki daje mestu svoj lepotni 
čar. Upamo, da se bodo vanj vračali 
tudi ob drugačnih priložnostih. 

Marija Kovač
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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

7. Rally Vipavska dolina

Adrenalinski vikend v aprilu
Legendarni Rally Vipavska dolina, zdaj 7. po vrsti, zopet prihaja v naše kraje in na slavne 'rajde', tokrat 
v še obsežnejši, še zabavnejši in predvsem še bolj adrenalinski različici kot prejšnje leto. Odvijal se bo 
21. in 22. aprila 2017.

Dogodek, katerega organiza-
cijo je v celoti prevzel AK 
Ajdovščina motorsport, 

bodo tako kot lansko leto, podprli 
občini Ajdovščina in Vipava, Zveza 
za avto šport Slovenije in lokalna 
podjetja. Še vedno pa so odprti za 
sodelovanje ter poudarjajo, da vsaka 
pomoč, fizična ali preko sponzor-
stva, pride še kako prav.  Martin Štu-
cin pove: »Skoraj ne moremo opisati 
z besedami hvaležnosti, ki jo čutimo 
do vseh tistih, ki so nam že lani po-
magali uresničiti dolgoletno željo, 
da bi v dolino zopet vrnili legendarni 
reli. Še posebej smo hvaležni obema 
občinama za njihovo veliko podporo 
in zaupanje, prav tako zvezi  za avto 
šport AŠ 2005, sponzorjem in seveda 
prostovoljcem, ki so skupaj z nami 
obudili tradicionalni spektakel, ki 
smo ga vsi pogrešali. Ljudje so bili 
nadvse zadovoljni in pozitivni odzivi 
so kar deževali, tako, da so pričako-
vanja za letos še večja.«

Reli bo tokrat imel 100 kilometrov 
hitrostnih preizkušenj, torej kar ne-
kaj kilometrov več kot lani. Razde-
ljen bo na dopoldanski in popoldan-
ski del ter bo s progo zajemal vso 
Vipavsko dolino. 7. Rally Vipavska 
Dolina predstavlja tudi nekakšen 
uvodni del v državno prvenstvo Slo-
venije.

Petek dopoldan bo najprej rezer-
viran za verifikacijo, kar pomeni, da 
posebna žirija najprej pregleda vso 

dokumentacijo voznikov in sovo-
znikov, sledili bodo tehnični pregle-
di dirkalnikov ter ogled proge. Pod 
večer pa se bo pričela prva hitro-
stna preizkušnja, super special sko-
zi Ajdovščino, ki ga je lani obiskalo 
10.000 in več ljudi. Pred Super speci-

alom, krogom speljanim skozi C3 in 
mimo avtobusne, na glavno cesto in 
nazaj skozi krožišče, pa organizator-
ji pripravljajo še nekaj zabavnih ani-
macij, točko z oldtimerji, predstavi-
tev varne vožnje in presenečenje za 
vse ljubitelje dirkanja, saj želijo, da 
bi v dogodku uživale vse generacije. 

Sobotni tekmovalni del bo zaje-
mal štiri hitrostne preizkušnje, ki jih 
bodo tekmovalne posadke prevozile 

po dvakrat. Zaradi večjega števila 
dirkalnikov, ki jih letos pričakujejo, 
bo servisna cona večja in se bo raz-
tezala od prostora za starim mlinom  
do Lavričevega trga, start pa bo po-
stavljen pri Dvorani prve slovenske 
vlade. Vmesna postojanka bo tudi 
na vipavskem trgu, kjer si boste lah-
ko ogledali vse avtomobile. 

Vse informacije in aktualne novi-
ce o reliju lahko najdete na njihovi 
FB strani in spletni strani: www.Ral-
lyVipavskadolina.com ali pišete na 
e-mail naslov: rallyvipavskadolina@
gmail.com.

AK Ajdovščina motorsport je nad-
vse aktiven klub, ki vsako leto prido-
biva več in več novih članov. Poleg 
organizacije relija, se lahko pohvali 
tudi z izrednimi rezultati v lanskem 
letu, ko je Martin Štucin postal pod-
prvak v diviziji 1, kamor spadajo vo-
zila do 1400 ccm in je konkurenca 
izredno velika, mlada Rebeka Ko-

bal, pa je osvojila 3. mesto med so-
vozniki v kategoriji mladinci.

Za uspehe jim iskreno čestitamo in 
želimo vse najboljše pri organizaciji 
in izvedbi dogodka, ki v našo dolino 
vrača vonj po bencinu in adrenalinu, 
predvsem pa je dogodek, kjer se lju-
dje lahko podružijo, uživajo in mo-
goče malce sprostijo zavore.

Ana Krečič

Okoli sveta
Potovanje otrok iz skupine Oranžni metulji v Otroškem vrtcu Ajdo-
vščina se je začelo že v mesecu oktobru, v sklopu tedna otroka pod 
naslovom »Svet, v katerem želim živeti«.  Z otroki smo začeli razisko-
vati in odkrivati, kakšen je pravzaprav naš svet, kako je sestavljen in 
kaj vse najdemo na njem. Odgovori otrok so bili zelo zanimivi, saj so 
bili mnenja, da je narejen iz zidu ali vej in da povsod na svetu rastejo 
rože … Naštete ideje smo uporabili za izhodišče spoznavanja naše-
ga planeta in se odločili, da odpotujemo okoli sveta ter odkrijemo 
glavne značilnosti celin. Poiskali smo globus, različne zemljevide in 
pripravili načrt za potovanje na prvo celino – v Afriko.

Potovanje po Afriki je bilo zelo 
razburljivo, saj so otroke po-
leg »črnčkov«, kot so jih po-

imenovali, zelo pritegnile slamnate 
hiše in drugačne, njim nenavadne 
živali: levi, zebre, žirafe, sloni, po-
vodni konji, gazele idr. Odločili smo 
se, da si v igralnici pričaramo pravo 
Afriko, zato smo iz kartona izdelali 
veliko žirafo, palme, opice in leva ter 
hišo iz slame in blata, v kateri so se 
otroci igrali »črnčke«. Otroci so se 
na tej celini srečali tudi z revščino 
in tako smo skupaj s starši zbrali kar 
nekaj dobrin, ki smo jih nato odne-
sli na humanitarno organizacijo v 
Ajdovščino in tako otroke navajali 
na pomen dobrodelnosti in pomoči 
šibkejšim. 

Sledilo je potovanje v Južno in 
nato čez Srednjo v Severno Ame-
riko. Ugotovili smo, da tudi na tej 
celini ljudje radi plešejo in poje-
jo. Naučili smo se različne pesmi iz 
Mehike, Brazilije in plesali na latin-
skoameriške ritme. Na poti smo sre-
čali tudi Indijance, ki so otrokom 
vzbudili veliko zanimanje in željo, 
da si tudi sami naredijo indijansko 
naselje v vrtcu. 

Odpravili smo se proti zahodni 
obali in odpotovali čez Tihi ocean v 
Azijo, kjer smo si na željo otrok po-
drobneje ogledali tri države. Najprej 
deželo cvetočih češenj, ki je otro-
kom ostala v najlepšem spominu 
predvsem zaradi obiska zakoncev iz 
mesta Nagasaki na jugu Japonske. 
Hiroki in Maki sta otrokom pred-
stavila svojo kulturo, jezik, pisavo 

in različne otroške igre na Japon-
skem. Za tem je sledil ogled Kitaj-
ske z zelo znanim kitajskim zidom, 
številnimi riževimi polji in otrokom 
zanimivim črno-belim medvedom. 
Nazadnje smo se ustavili še v Indi-
ji, kjer so nas zelo pritegnila ženska 
oblačila živih barv, kar je v nas pre-
budilo modne kreatorje, svoje krea-
cije pa smo predstavili na pravi mo-
dni reviji.  Po ogledu Oceanije smo 
se odpravili še na najmanjšo celi-
no, v Avstralijo, kjer je otroke pred-
vsem pritegnil živalski svet, tako ko-
ale, kenguruji kot tudi morski svet s 
pisanim koralnim grebenom. 

  Nazadnje smo se vrnili v Evro-
po, kjer smo bolj kot samo kulturo 
in različnost med narodni spozna-

vali glavne arhitekturne znamenito-
sti posameznih prestolnic, se z otro-
ki preizkusili v oblikovanju le-teh iz 
das mase in spoznavali tuje jezike s 
pomočjo pesmic. 

Potovanje smo zaključili z odpr-
tjem razstave v telovadnici naše-
ga vrtca ter v tednu kulture pripra-
vili nastope za starše, stare starše, 
sodelavce in otroke iz drugih sku-
pin. Nastopili smo s plesnimi, pev-
skimi in instrumentalnimi točka-
mi ter deklamacijami, med katerimi 
smo s pomočjo fotografij in posnet-
kov predstavili dejavnosti v vrtcu v 
času potovanja. In ker pravijo, da je 
povsod lepo, a doma najlepše, bomo 
v nadaljevanju z otroki raziskali na-
ravne in kulturne znamenitosti tudi 
po Sloveniji. 

Klavdija Mikuš in Janja Posega 


