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Modrosti

Imeti poseben vodnik, kako v ži-
vljenju delovati, kako se z njim so-
očati in sploh, kako skozenj potova-
ti, bi bil res super zadeva. Vendar se 
na žalost ne rodimo z njim, in smo 
tako prepuščeni sami sebi in modro-
stim tistih, ki so tukaj dlje kot mi. Da 
bi nam pomagali, skušajo strniti ob-
čutke in nauke iz situacij v katerih so 
se kdaj znašli in nam jih z samozave-
stjo in s trdno odločnostjo, da vedo 
najbolje, podajajo kot najvišjo resni-
co. In ta tudi je, vendar njihova. 

Seveda je prav, da poslušamo, ko 
nekdo reče naj se ne 'guncamo' na 
stolu, da če goljufaš in varaš, se ti ve-
likokrat vrne, da denar ne osreču-
je in da je včasih bolje kakšno odlo-
čitev prespati. Pomembno je samo, 
da bomo lahko napačne nasvete in 
ukaze znali prepoznati in se posta-
viti zase, ko bomo začutili, da niso 
pravi za nas. Ljudje smo si zelo raz-
lični, pa še to se sliši kot omiljevanje. 
Čisto vsak je samosvoje bitje, s ču-
stvi, dojemanji in željami, predvsem 
pa vsak ima svojo pot. Ne dovoli-
te, da se nekdo drug odloča name-
sto vas, vam reče, da brez šole ne bo-
ste nikoli nič, da je drugačno spolno 
življenje sramotno, koga je primer-
no ljubiti in katere diplome prinese-
jo spoštovanje. Če ima nekdo pred-
stavo o nas kdo smo in kam bi jo po 
njegovo mogli ubrati naprej, še ne 
pomeni, da je to res. Ljudje defini-
ramo drug drugega po tem, kako jih 
vidimo v našem 'življenjskem filmu' 
in pod vplivom vloge, ki jo tam igra-
jo, ne pa po tem kdo zares so. Želim 
si, da bi lahko večkrat poslušali sami 
sebe in se znali za svoja prepričanja 
in želje postaviti. Še posebej, če smo 
mladi in v svoji mladosti pogumni.

Ana Krečič

Pomlad je čas za festival Okusi vipavske
Najbolj okusen festival na Vipavskem je danes, lahko rečemo, že tradicionalen festival Okusi Vipavske. Zakorakal je v drugo 
desetletje in nas pričakuje na vseh koncih Vipavske doline v novi pomladni izdaji. Organizacija dogodkov v okviru festivala 
je tudi tokrat v rokah Razvojne agencije ROD Ajdovščina, ki festival okusov pripravlja v sodelovanju z vipavskimi vinarji.

Vrhunec festivala bo zagotovo tudi 
letos dvodnevni dogodek na Dvor-
cu Zemono, ko se bodo na enem 

mestu predstavili številni vinarji iz Vipa-
vske doline, poleg njih pa tudi mojstri ku-
linarike in proizvajalci domačih posebnosti. 

Nedelja, 14. in ponedeljek, 15. maj bosta 
dneva, ko bo vina v pokušino postavilo kar 
37 vipavskih vinarjev. V teh dveh dneh se 
bodo zvrstile številne degustacije, predsta-
vitve in mnoga eno gastronomska dožive-
tja. 

Posebnost tokratnih Okusov Vipavske 
bodo mnoge izjemno zanimive predstavi-
tve. Spoznali boste, kako lahko spečete kruh 
s kislim testom ali kako pripravite joto iz 

repe tropinke v kar šestih dejanjih. Obiskali 
nas bodo mojstri iz Neaplja, ki je domovina 
priljubljene pice in izvrstnih sladic, ter nam 
približali posebne okuse, ki vodijo iz tradi-
cije v gostoljubnost.  Če pa prisegate na ze-
lišča in čaje iz njih, dobrodošli na predstavi-
tvi z naslovom Gorski zeliščni čaji. 

To pa še niso vsi okusi, ki bodo sredi maja 
prevevali Dvorec Zemono. Vipavska tržni-
ca, ki vsako leto popestri dogajanje festiva-
la, bo tudi tokrat ponudila domače sire, olja, 
mesnine, med, pecivo in še kaj. 

Osrednji del Okusov Vipavske je vedno 
namenjen vipavskim vinarjem in vinu, ki ga 
pridelujejo. V okušanje ponudijo najboljše 
iz svojih kleti. In prav s ponosom je mogoče 

reči, da so naša vina izjemno cenjena tako 
med ljubitelji kot med poklicnimi pozna-
valci. Prav gotovo pa je vsakokrat popestri-
tev tudi spoznavanje vin iz drugih okolij. 
Letos so organizatorji v goste povabili vi-
narje iz Slavonije iz sosednje Hrvaške. 

Vse to vrhunsko dogajanje pa bo zgolj 
pika na i mesecu okusnih doživetij v času 
od 21. aprila do 21. maja. To je čas, ko po-
teka mesec kulinarike v dvajsetih restavra-
cijah vzdolž Vipavske doline. Vsako leto je 
ponudnikov posebnih vipavskih jedi v tem 
mesecu več. 

Vsi po vrsti pa so prepričani, da je to pra-
vi način za promocijo naše domače kulina-
rike, ki je, seveda, vedno povezana tudi z vi-
pavskimi vini, ki se odlično podajo zraven. 
V naših gostilnah in restavracijah jedi pri-
pravljajo odlični kulinarični mojstri, ki v 
tem posebnem mesecu z vso predanostjo 
tradiciji oblikujejo sodobne domače kulina-
rične mojstrovine. 

Vse o dogajanju in festivalu si lahko pre-
berete na spletni strani okusi-vipavske.si, 
kjer boste našli tudi vse ponudnike v kuli-
naričnem mesecu, njihove menije in, da se 
boste laže odločili, tudi njihove cene. 

Festival Okusi Vipavske je namenjen čisto 
vsem, ki imamo radi izjemna vina in nepo-
zabna kulinarična doživetja, zato dobrodo-
šli. 

Tudi letos bo s parkirišča pred vojašnico 
v Vipavi do Zemona in nazaj v času traja-
nja festivala organiziran brezplačen prevoz 
za vse obiskovalce. 

Doživite Okuse Vipavske 2017!

slavnostni govornik župan Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin
kulturni program

To naše seme

Dobrodošli, vabi vas Občina Ajdovščina!

Slavnostna seja ob 5. maju,
prazniku Občine Ajdovščina

petek, 5. maj 2017, ob 18. uri
Dvorana prve slovenske vlade Ajdovščina

   

režija Peter Avbar, koreografija Tamas Tuza, sodelujejo glasbena zasedba Mart, KUD Javorov Hudič, Plesni center ADC
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Kmečka tržnica 
v Ajdovščini

sobota, 13. maj
Trg 1. slovenske vlade

info TIC Ajdovščina 05 365 91 40

Srebrni znak za Vipavsko dolino
Občini Ajdovščina in Vipava sta se v letu 2016 kot destinacija Vipavska dolina skupaj vključili v Zeleno 
shemo slovenskega turizma (ZSST) in kandidirali za pridobitev znaka Slovenia Green Destination. 
Destinacija Vipavska dolina je bila skladno z vsemi prizadevanji za trajnostni razvoj ocenjena s 
srebrnim znakom.

Zelena shema slovenskega tu-
rizma je celovito zasnovan 
sistem za pospeševanje ra-

zvoja trajnostnega turizma v Slove-
niji na vseh treh stebrih trajnostne-
ga razvoja – okoljskem, družbenem 
in ekonomskem, namenjen je tako 
turističnim območjem kot tudi 

ponudnikom. Omogoča primerja-
vo z drugimi zelenimi destinacijami 
po svetu in hkrati dodaja nacionalni 
značaj, ki omogoča lažje umešča-
nje zelene Slovenije na globalnem 
zemljevidu. 

Glavni pristopni dokument 
k projektu je listina Zelena 

politika slovenskega turizma, ki sta 
jo župana Tadej Beočanin in Ivan 
Princes podpisala 13. maja 2016 v 
Ajdovščini. Dokument Zelena poli-
tika slovenskega turizma Vipavs-
ko dolino s tem podpisom zavezu-
je k spoštovanju desetih načel, s kat-
erimi se skupaj s ponudniki trudi za 
trajnostni razvoj.

Z zlatim znakom se doslej ponaša 
zgolj Ljubljana, medtem ko je 
Vipavska dolina srebrni znak prej-
ela kot trinajsta. 

mr

foto Jan Čermelj

Jubilejno priznanje Mlinotestu 

150 let mlinarstva ob mrzli reki
S predstavitvijo knjige o polstoletni tradiciji mlinarstva ob Mrzli reki so v Mlinotestu začeli z 
obeleževanjem visokega jubileja. Župan Tadej Beočanin je ob tej priložnosti podjetju podelil 
Jubilejno priznanje župana Občine Ajdovščina. Slovesnosti se je udeležil tudi predsednik Republike 
Slovenije Borut Pahor.

Od mlina na Hublju, ki ga je 
leta 1867 postavil Wenzel 
Jochmann, do današnjega 

Mlinotesta, enega najpomembnej-
ših živilskih podjetij v državi, se je 
zgodilo veliko zahtevnih preobra-
tov, tako v podjetju kot tudi v oko-
lici. Jožef Krečič, nekdanji tehnolog 
in tehnični direktor Mlinotesta, po 
upokojitvi zbira in proučuje doku-
mente ter fotografije in jih je strnil v 
knjigi ‘Brez moke ne bo kruha’, ki je 
svojevrsten spomenik tradiciji mli-
narstva v Ajdovščini. 

»Zato je Vipavska dolina s svo-
jimi naravnimi danostmi, tradici-
jo in že osvojenim tehnološkim 
znanjem tudi danes zavezana raz-
voju živilskopredelovalne industri-
je, ohranitev še zadnje preostale ve-
like prehranske družbe na našem 
območju pa predpogoj,« je v na-
govoru dejal župan Tadej Beočanin. 
»Grenke izkušnje z usodo večine 
gospodarskih stebrov v občini so 
narekovale, da se mora občina v pri-
meru Mlinotesta dejavno vključiti 

in tako smo vstopili v njegovo 
lastniško strukturo. Pri tem nam ni 
šlo zgolj za to, da ne bi še zadnji od 
nekdaj paradnih konjev ajdovskega 
gospodarstva ušel v tuje roke, pač pa 
zato, da v Ajdovščini ostane sedež 
podjetja, s ključnimi poslovnimi 
funkcijami in razvojem.« 

Mlinotest je namreč podjetje, 
ki ga je soustvarjalo več generacij 
iz Ajdovščine oziroma Vipavske 
doline, pogosto tudi na račun nižjih 
plač, da so lahko izpeljali vse ve-
like investicije, neprestano vlagali v 
razvoj, da so lahko ostali v trendu 
ali ga celo narekovali. »Tudi zaradi 
njih se je bilo vredno potruditi, da 
Mlinotest ostane naš,« je nadaljeval 
župan. »Visok jubilej spremljajo re-
zultati, ki potrjujejo naša skupna 
prizadevanja in odločitve. Zato sem 
danes toliko bolj prepričan, da iz aj-
dovske moke kruh bo, morda pa tudi 
potica,« je sklenil nagovor Beočanin 
in predsedniku uprave Mlinotesta 
Davidu Nabergoju izročil županovo 
priznanje Občine Ajdovščina. Tudi 

Nabergoj je podobnega mnenja: »Da 
je Mlinotest preživel 150 let in še 
vedno uspešno posluje, je zaslužna 
predvsem lojalnost zaposlenih in 
domačinov!« »Lastništvo je teh 150 
let vedno ostajalo v Ajdovščini in 
to se mi zdi ključno,” je dodal Na-
bergoj, ki Mlinotest vodi že več 
kot dve desetletji in ocenjuje, da je 
največji dosežek njegove generacije 
najbrž v tem, da je skupaj z ajdovs-
ko občino uspela obdržati podjetje v 
Ajdovščini. 

Dejavnost je ves čas prinašala delo 
in kruh. Mlinarska industrija, peka 
kruha in pekovskega peciva, prip-
rava testenin, slaščic in drugih živil 
so dajale delo mnogim generacijam 
v dolini in veliko zelo dobrih ter ka-
kovostnih izdelkov potrošnikom. 
Danes podjetje reže kruh 440 zapo-
slenim (celotna skupina 655), ki vl-
agajo svoj trud in znanje v razvoj in 
vedno nove izdelke. Mlinotest tako 
ponuja dovolj razlogov, da se je 
uvodnega dogodka ob 150. obletnici 
delovanja, udeležil tudi predsednik 
Republike Slovenije Borut Pahor. V 
svojem nagovoru je izpostavil nep-
recenljiv gospodarski pomen pod-
jetja Mlinotest in njegove vloge; pri 
oskrbi Slovencev z živili in pomen 
podjetja za okolje, v katerem deluje. 
Izrekel je zahvalo in pohvalo pod-
jetju Mlinotest in njegovemu vodst-
vu z željo, da bi poslovna mentalite-
ta, ki jo goji, veljala tudi v bodoče. 
»Vodstvo namreč spoštuje tradici-
jo in se nenehno zaveda, da ne sme 
podjetja zapeljati v težave. Mlinotest 
ni samo občinski ponos, je tudi po-
nos države,« je poudaril. 

mr, rl

Gorsko kolesarjenje tudi na Vipavskih gričih 

Predsednik Pahor s 
krampom in lopato 
na Brjah
Prvi konec tedna v aprilu je v izvedbi Mednarodne zveze gorsko-
kolesarskih organizacij (IMBA Europe) širom Slovenije na različnih 
lokacijah potekalo kar 35 delovnih akcij urejanja gorskokolesar-
skih poti. Zelo odmevna je bila akcija na Brjah, kjer se je urejanju 
poti pridružil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

Gorsko kolesarstvo je zaradi 
izjemnih pogojev pomemb-
na tržna niša ajdovskega tu-

rizma. V že sprejeti strategiji razvoja 
turizma Vipavske doline (skupaj 
z občino Vipava) so kot prioritete 
opredeljeni trije stebri – gastro-
nomski (vino), dediščinski in adre-
nalinski. Gorsko kolesarstvo seveda 
sodi v slednjega, skupaj z jadralnim 
padalstvom, zmajarstvom, pleza-
njem …. Za vse te dejavnosti ima 
Vipavska dolina veliko primerjalno 
prednost, namreč zelo dolgo sezo-
no, praktično čez celo leto, tudi po-
zimi, ko drugod ni pogojev. 

Glede gorskega kolesarjenja 
Občina Ajdovščina načrtuje ure-
ditev vsaj treh prog z Gore in Čavna 
v dolino, pri čemer je mišljena legal-
izacija prog z vsemi soglasji. Gre de-
jansko za adrenalinske proge, na-
menjene ekstremnim kolesarjem, 
dolge več kilometrov in z višinsko 
razliko od 700 do 1000 metrov.  

Na drugi strani doline, na 
zložnejših Vipavskih gričih, pa 
bodo nastale proge za začetnike 
in manj zahtevne kolesarje, krajše 
in z manjšimi nakloni. Takšna je 
tudi proga na Brjah, ki sta jo nosil-
cem gorskega kolesarjenja v občini, 
klubu Črn trn, pomagala urejati 
predsednik RS Borut Pahor in župan 
Občine Ajdovščina Tadej Beočanin, 
pod budnim očesom aktualnega 
svetovnega prvaka v štirikrosu Mitje 
Ergaverja. 

Ideja za ureditev gorske kolesar-
ske poti na Brjah se je porodila ob 
naraščanju števila gorskih kolesar-

jev v Vipavski dolini ter zavedanju, 
kako dobri gostje so gorski kolesarji. 
Novo urejena pot je umeščena tako, 
da kar najbolje promovira Vipavsko 
dolino. Ta 1,2 km dolga proga naj bi 
postala tudi prva legalizirana proga 
v Vipavski dolini. 

Rl, foto Klavdij Blažko
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Petomajsko priznanje Branku 
Jazbarju
Na aprilski seji občinskega sveta so svetniki potrdili letošnje občinske nagrajence. Najvišje, 
Petomajsko priznanje Občine Ajdovščina, bo na slavnostni seji ob prazniku občine 5. maja prejel 
Branko Jazbar. Podeljenih bo tudi pet Zlatih znakov Občine Ajdovščina.

Branko Jazbar je znan likovni 
pedagog in priznan ume-
tnik, ki se je proslavil tudi na 

športnem področju, njegova strast 
je rokomet. Za uspehe na vseh treh 
področjih je prejel več pomemb-
nih nagrad in priznanj. Kot aktiven 
upokojenec še vedno skoraj vsak 
dan spleza na Čaven ter nam redno 
ponuja na ogled svoje umetniške 

vtise z zanimivih potovanj. 
Z Zlatim znakom Občine 

Ajdovščine pa bodo na letošnji pro-
slavi ob občinskem prazniku nagra-
jeni: 

- Prostovoljno gasilsko društvo 
Col, ki praznuje 40. obletnico de-
lovanja, 

- Pivovarna Pelicon, ki je 
Ajdovščino postavila na svetovni 

pivski zemljevid, 
- Združenje borcev za vred-

note NOB Ajdovščina – Vipava, za 
zasluge pri ohranjanju domoljubnih 
vrednot, 

- Ivan Ličen, član Društva zdrav-
ljenih alkoholikov, ki je osebni pro-
ces zdravljenja oplemenitil z ak-
tivnim delovanjem v društvu in na 
področju preventive pred odvis-
nostmi nasploh, 

- Rajko Troha, dolgoletni predsed-
nik KS in aktiven krajan Ve-
likih Žabelj ter aktualni predsed-
nik Območnega združenja Rdečega 
križa Ajdovščina. 

Slavnostna seja ob prazniku 
občine Ajdovščina bo potekala v 
petek, 5. maja, ob 18. uri v Dvora-
ni prve slovenske vlade. Slavnostni 
govornik bo župan Tadej Beočanin. 
Kulturni program bodo oblikovali 
mladi domači umetniki – glasbena 
zasedba Mart, plesalci in interpreti, 
pod režijsko taktirko Petra Avbarja. 

sh

Strategija prilagajanja 
kmetijstva podnebnim 
spremembam se predstavi
V okviru petletnega projekta LIFE ViVaCCAdapt (2016-202) se izdeluje Strategija prilagajanja kmeti-
jstva na podnebne spremembe v Vipavski dolini. Z osnutek strategije so se že seznanili zastopniki 
občin Vipavske doline ter strokovnjaki s področja kmetijstva Vipavske doline in regije.

Na delavnici, ki je 11. aprila 
potekala na sedežu Občine 
Ajdovščine, je že v poz-

dravnem nagovoru župan Tadej Be-
očanin izpostavil pomembnost izva-
janja projektov in z njimi povezanih 
ukrepov prilaganj na podnebne 
spremembe. Sledila je predstavitev 
EU programa LIFE in projekta LIFE 
ViVaCCAdapt skupaj s konkretni-
mi ukrepi, ki jih projekt predvideva 
za blaženje posledic problematike 
suše in burje v kmetijstvu Vipavske 
doline zaradi podnebnih sprememb. 
Tu gre za vzpostavitev pilotnega sis-
tema podpore odločanju o namaka-
nju, katerega namen je zmanjšanje 
porabe vode za namakanje, ter za 
zasaditev novega vzorčnega protive-
trnega pasu za zmanjševanje škode 
v kmetijstvu zaradi močnega vetra. 
Poudarjena je bila tudi vloga izo-
braževanja o pomenu protivetrnih 
zaščit, saj je bilo veliko že zasajenih 
pasov na vipavskih poljih izkrčenih 
zaradi neznanja in delno tudi iz ma-
lomarnosti. Udeleženci so opozorili 
na nujnost celostne obnove zelenih 
protivetrnih pasov ter kot bistven 
dejavnik pri zagotavljanju konku-
renčnosti kmetijstva izpostavili po-
trebo po izboljšanju razpoložljivosti 
vode za namakanje. 

Sledila je podrobnejša pred-
stavitev in skupna obravnava osnut-
ka strategije, ki je bil tudi glavni na-
men delavnice. Osnutek je namreč 
nastal na podlagi regionalne analize 
kmetijstva Vipavske doline v okvi-
ru projekta, kjer je bil poleg preso-
je ranljivost kmetijstva izbran tudi 
širok nabor ukrepov za prilagajanje 
kmetijstva na podnebne spremem-
be. Udeleženci so načeloma podprli 
osnutek in nabor ukrepov v želji po 
njihovi praktični izvedbi. 

V okviru petletnega projekta 
sodelujejo Razvojna agencija ROD 

Ajdovščina, Občina Ajdovščina, 
Biotehniška fakulteta Univerze v 
Ljubljani, podjetji Hidrotehnik d. 
o. o. in BO-MO d.o.o. ter Inštitut za 
vode RS. 

Delovna skupina LIFE ViVaC-
CAdapt iz Ajdovščine 

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

Razpis za vpis v glasbeno šolo v 
šolskem letu 2017/2018
Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina vabi k vpisu otrok v 
naslednje programe glasbenega izobraževanja:

- Predšolska glasbena vzgoja: otroci rojeni v letu 2012 
(program traja 1 leto)
- Glasbena pripravnica: otroci, rojeni v letu 2011 - 1. razred 
osnovne šole (program traja 1 leto)
- Program glasba- instrument in nauk o glasbi: otroci, 
rojeni v letih  2008, 2009 in 2010
- Program plesne pripravnice: otroci, rojeni v letih 2009, 
2010, 2011, 2012 (program traja 3 leta)
- Program glasba- petje: priporočljiva starost: dekleta 17 
let, fantje 18 let
- Nadstandardni program: Nauk o glasbi
Sprejemne preizkuse opravljajo tisti, ki se vpisujejo na instrument ali v 
program petja.

V programe Predšolske glasbene vzgoje, Glasbene pripravnice in 
Plesne pripravnice vpisujemo brez sprejemnih preizkusov.

Vpis, oziroma prijava k sprejemnemu preizkusu, bo potekal v prostorih 
glasbene šole na Štrancarjevi ulici 8 in sicer:
• v sredo, 10. 5. 2017 od 18.00 do 20.00 ure
• v četrtek, 11. 5. 2017 od 18.00 do 20.00 ure
• v petek, 12. 5. 2017 od 10.00 do 12.00 ure

O datumu sprejemnih preizkusov boste obveščeni v sredo, 17. maja 
2017 s poimensko objavo na oglasni deski v šoli.
O rezultatih sprejemnih preizkusov pa bomo obveščali po pošti, do 9. 
junija 2017.

Za vse informacije smo vam na voljo na telefonu 368 01 21 in na 
elektronskem naslovu info@gsajdovscina.net.

Drage občanke, cenjeni občani! 
V razkošju majskih barv, cvete-

nja in bujne rasti se budijo tudi 
spomini na pomembne mejnike, 
simboličen pomen maja za našo 
občino, klijejo pa tudi naše do-
bre želje − te so usmerjene v pri-
hodnost.

Maj ima za našo občino več po-
membnih konotacij. 5. maja se 
spominjamo dogodka iz leta 1945, 
ta je zaznamoval nov začetek, pri-
nesel dolgo pričakovani mir in 
svobodno državo. Občinski pra-
znik, ki ga obeležujemo na ta da-
tum, pa ni samo pogled v prete-
klost, pač pa tudi možnost revizije, 
pregleda trenutnega stanja v naši 
občini. Ob tem se spomnimo vseh 
načrtov, ki smo si jih v zadnjem 

letu zastavili, projektov, ki smo jih izvedli in izpolnili. Občinski praznik je 
tudi priložnost, da izrečemo zahvalo vsem tistim skupinam in posamezni-
kom, ki pomembno prispevajo h kulturnemu, gospodarskemu in splošne-
mu razcvetu naše občine. Je priložnost, da si zastavimo nove, še višje cilje 
in poslanstva. 

V maj vstopamo s praznikom dela, ta nam ponuja priložnost, da se usta-
vimo in premislimo pojmovanje in vrednotenje dela. Se spomnimo genera-
cij prednikov, ki so se pred nami borile za to, da je delo pridobilo na veljavi, 
delavec pa svoje pravice. V naši občini delo ostaja vrednota in prizadevno 
skrbimo, da poleg doseganja gospodarske rasti na eni strani, na drugi pada 
brezposelnost. To postopno vzpostavljanje ravnovesja je zelo opogumljajo-
če in budi upanje/zagotavlja, da se bo položaj v prihodnosti še izboljševal. 

Praznik dela bomo v naši občini počastili s kresovanjem in budnico. V pe-
tek, 5. maja, ob 18. uri, pa vas vabim v Dvorano prve slovenske vlade, na 
proslavo ob prazniku občine Ajdovščina 

Naj bodo prihajajoči prazniki priložnost za sproščujoč oddih, prijetna 
druženja v krogu družine, bližnjih in prijateljev ter za aktivnosti v preču-
doviti naravi, ki nas obdaja. Naj nas napolnijo z novo in svežo energijo, ela-
nom in vedrim pogledom v prihodnost ter na vse izzive, ki nas čakajo na 
obzorju.

Čestitam vam ob občinskem prazniku in prazniku dela! 
Tadej Beočanin, 

župan Občine Ajdovščina
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Sprejeta in potrjena Celostna 
prometna strategija Občine 
Ajdovščina
Po večmesečnem delu in številnih aktivnostih, ki so potekale v tesnem sodelovanju s ključnimi de-
ležniki ter občankami in občani Ajdovščine, je Občinski svet v sredo, 12. aprila 2017, na 22.redni seji 
potrdil Celostno prometno strategijo (CPS), kjer so navedeni tudi konkretni ukrepi za razvoj trajno-
stnega prometa v Ajdovščini. 

CPS obsega analizo stanja, vi-
zijo, strateške usmeritve in 
cilje ter ukrepe, zapisane v 

akcijskem načrtu, ki bodo vodili h 
kakovostnejšemu življenju v Ajdo-
vščini in širše. Poleg tega so v njem 
za vsak posamezen ukrep določeni 
odgovorni nosilci, ocena sredstev 
potrebnih za izvedbo ter časovni rok 
izvedbe ukrepa. 

Na seji so nekateri svetniki sicer 
omenili, da pogrešajo bolj tradicio-
nalne prometne rešitve (na primer 
cestno povezavo, ki bi Ajdovščino 

postavila v bolj osrednjo vlogo v re-
giji  tudi v smeri S–J).Osrednja cilja 
strategije sta tako ostala predvsem 
višja kakovost bivanja in boljša do-
stopnost tudi s kolesi, izboljšanje ce-
stne infrastrukture pa je pri tem le 
eden izmed načinov za doseganje ci-
ljev.

CPS izpostavlja štiri prioritetne 
stebre, ki jih bodo spremljale tudi 
promocijske in ozaveščevalne akci-
je, in sicer:

I. Izboljšanje pogojev za hojo in 
kolesarjenje po vsej občini.

II. Omejevanje in umirjanje mo-
tornega prometa naračun odprtega 
javnega prostora.

III. Vzpostavitev linij in voznih re-
dov javnega potniškega prometa v 
skladu s potrebami.

IV. Do človeka in okolja prijaznej-
ša mobilnost.

Izvajanje akcijskega načrta bo ob-
čina v naslednjih letih aktivno spre-
mljala, kar bo tudi pogoj za kandi-
diranje občine na različnih razpisih 
za sofinanciranje ukrepov s podro-
čja trajnostne mobilnosti.

V mesecu maju bo celoten doku-
ment Celostne prometne strategije, 
kjer so navedeni konkretni ukrepi 
za uresničevanje prioritetnih ciljev 
razvoja trajnostne mobilnosti v Aj-
dovščini, objavljen na spletni strani  
www.ajdovscina.si in v tiskani obli-
ki, ki bo dostopna na Občini Ajdo-
vščina.

Trije aktualni projekti s področja 
kmetijstva
V sejni sobi Ljudske univerze Ajdovščina se je 20. aprila odvijal dogodek, namenjen predstavitvi 
novosti, ki se na občini Ajdovščina izvajajo s področja kmetijstva. Govora je bilo o reševanja 
problematike suše in burje v kmetijstvu v okviru projekta LIFE ViVaCCAdapt, aplikaciji ‘Virtualna 
tržnica’ in javnem razpisu za sofinanciranje naložb v izgradnjo namakalnih sistemov.

Strokovnjaki z Biotehniške fa-
kultete Univerze v Ljubljani 
so predstavili EU projekt Life 

ViVaCCAdapt in praktične ukre-
pe, namenjene zmanjšanju porabe 
vode za namakanje na območju 
Vipavske doline in zmanjšanju 

škode zaradi burje z zasaditvijo 
zelenih protivetrnih zaščit. 

Občina Ajdovščina je kmetov-
alcem predstavila januarja letos 
vzpostavljeno spletno aplikacijo 
‘Virtualna tržnica’, namenjeno lo-
kalnim kupcem in kmetovalcem, 

predvsem pridelovalcem sad-
ja in zelenjave. Podprta s SMS 
sporočilnim sistemom pa proda-
jalca v realnem času opozarja na 
nove objave ter obvešča o spre-
jetju ponudb. 

Poleg tega se je na dogodku pred-
stavil tudi razpis Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no za sofinanciranje naložb v na-
makalne sisteme v novi finančni 
perspektivi 2014-2020. Občina bo 
v prihodnjih mesecih organizira-
la razne sestanke in predstavitve 
s ciljem ozaveščanja, seznanjan-
ja in podrobnejšega informiran-
ja o razpisu. Zato poziva vse kme-
tovalce, lastnike in uporabnike 
kmetijskih zemljišč, da se jih ak-
tivno udeležujejo, saj je to ključni 
predpogoj za uspešno kandidiran-
je.   

Oddelek za gospodarstvo 
in razvojne zadeve

Srečanje gospodarstvenikov 

Nižja stopnja 
brezposelnosti
V prostorih Obrtno podjetniške zbornice je ajdovski župan Tadej 
Beočanin pripravil tradicionalni sprejem za predstavnike velikih, 
srednjih, pa tudi malih in mikro podjetij iz občine. Osnovni namen 
srečanja je izmenjava stališč, izkušenj, idej in vizij, kako še izboljšati 
sodelovanje občine - kot institucije - z gospodarstvom, seveda vse 
za dobrobit prebivalcev cele občine.

Občina pripravlja dolgo-
ročno strategijo razvoja 
občine. Posamezne stra-

tegije so že izdelane in sprejete, 
denimo strategija razvoja turizma 
… Skozi več javnih razprav so se 
izoblikovale določene prioritete, 
na osnovi katerih bo lahko ob-
čina pripravila usklajen nabor 
ukrepov: »Najpomembnejše od 
teh področij je zagotovo gospo-
darstvo, zato si želimo biti z njim 
na isti valovni dolžini in podje-
tnikom ponuditi tako podporno 
okolje, ki bo omogočalo dodaten 
razvoj naših podjetij,« je dejal žu-
pan Beočanin. 

Janez Furlan, vodja oddelka za 
gospodarstvo in razvojne zadeve, 
je predstavil dosedanje izsledke 
iz dolgoročne strategije. Nekat-
eri gospodarski kazalci za občino 
so dobri, celo presenetljivo dobri, 
denimo število novih delovnih 
mest in hitro zmanjševanje brez-
poselnosti. Na drugi strani skrbi 
neustrezna izobrazbena struktu-
ra iskalcev zaposlitve s potrebami 
domačega gospodarstva. Tako se 
kar polovica vseh zaposlenih vozi 
na delo izven občine, toda tudi v 
Ajdovščino se vozijo od drugod. 
Tako je direktor C-Astrala Uroš 
Kravos opozoril na pomanjkan-
je stanovanj za specifične kadre, 
ki bi se priselili v občino. Hkrati 
je pohvalil dosedanje gospodarske 

spodbude občine – tudi z njimi 
bo C-Astral prišel do lastnih pro-
storov in možnosti za širitev de-
javnosti. Po njegovem bi se lah-
ko Ajdovščina razvila v velikega 
igralca na področju alternativne 
aviacije, če bi podjetniki sledi-
li potrebam Pipistrela (in tudi C-
Astrala) pri določenih delih ali 
sklopih. 

Eden od stebrov razvoja vseka-
kor ostaja živilskopredelovalna 
industrija, je prepričan David Na-
bergoj, predsednik uprave Mlin-
otesta, ki bo v prihodnjih letih za 
razvoj in nove naložbe namenil 
kar nekaj milijonov evrov. Tudi 
Nabergoj je pohvalil občinsko 
vodstvo, ki se posveča podpori 
gospodarstvu, pri tem pa dodal, 
da je bil vstop občine v lastniško 
strukturo Mlinotesta na mestu, saj 
je družba še vedno največji zapo-
slovalec v občini in tudi povečuje 
dobiček. 

Med panogami, ki bi jih velja-
lo še posebej spremljati oziroma 
podpirati, je tudi kovinarska. Svo-
jo vitalnost dokazuje s širitvami 
oziroma selitvami na nove lokaci-
je. Podjetniška cona V Talih je 
tako že polna, zanimanje za pros-
tor v coni Pod železnico pa je tudi 
že veliko, tako da jo bo občina že 
kmalu začela komunalno oprem-
ljati. 

ep, Foto Ljubo Žgavc
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Nekaj dni po slovesnosti v 
Šturjah so praznovali še 
v Budanjah – najmlajša 

ajdovska šola ima v svojem okri-
lju eno najstarejših podružnic pri 
nas, ki beleži kar 110 let delovanja. 
Ob tej priložnosti je župan Tadej 
Beočanin vodji podružnice izročil 
jubilejno priznanje, krajanom pa 
položil na srce, naj še naprej lepo 
skrbijo za šolo ter ohranjajo šol-
stvo in živahno življenje za razvoj 
Budanj. Podružnica je prvih sto 
let delovala v »stari dami« na vrhu 
vasi, kot se je izrazila ravnateljica 

OŠ Šturje Lea Vidmar ter dodala, 
da danes lahko ponosno zre na 
njeno naslednico. V novi šoli ima 
svoj prostor oddelek ajdovske-
ga vrtca, malčki v sožitju bivajo s 
svojimi starejšimi vrstniki, kar se 
je pokazalo tudi na slovesnosti ob 
častitljivi obletnici. 

sh

Nova igrala v 
Polževem mlinu
Soseska Polžev mlin je bogatejša za novo igrišče, ki ga je Občina 
Ajdovščina uredila na nezazidanem zemljišču pod zgornjim 
krakom Polževe ulice.

Ajdovski malčki in njihovi 
straši bodo v soseski Pol-
žev mlin lahko našli nov 

prostor za sprostitev in igro. Tam 
namreč že stojijo nova otroška igra-
la, za katera je Občina Ajdovščina 
prispevala 12.300 evrov. Uredili so 
tudi pešpot, ki povezuje ‘slepi’ del 
Polževe ulice z Lavričevo cesto. Ob 

poti bodo postavili klopi, pod drevo 
mizo, igrišče pa dopolnili še z mrežo 
za igre z žogo (mini odbojka, bad-
minton …). 

Soseska je sočasno dobila še nov 
ekološki otok. Gradbena dela je 
opravilo ajdovsko podjetje Stopar 
d.o.o. za 13.600 evrov. 

10. obletnica ustanovitve in 
delovanja OŠ Šturje
Pred desetimi leti je prva ravnateljica šole Ava Curk ob slovesnem odrtju osnovne šole Šturje dejala, da 
nam je bila dana možnost, da začnemo pisati zgodovino te šole. V šestih letih vodenja nas je naučila, 
da so pogum, dobra volja, strpnost in pozitivna naravnanost temelji za kvalitetno in uspešno delo.

Danes, po desetih letih, smo 
upravičeno ponosni, da je 
Osnovna šola Šturje prepo-

znana v lokalnem in širšem okolju. 
Ponosni smo, da smo bili petomaj-
ski nagrajenci za ohranjanje lutkov-
ne dediščine Milana Klemenčiča. 

Ponosni smo na naše delo, ki se 
odraža v vseh uspehih učenk in 
učencev ter učiteljev na različnih 
tekmovanjih, projektih in pri drugih 
dejavnostih. 

Ponosni smo, da skupaj delamo, se 
učimo, drug drugega spodbujamo 

in s tem ustvarjamo okolje, v kater-
em se vsi dobro počutimo. 

Vse to smo povedali, zapeli, zai-
grali in zaplesali v četrtek, 20. aprila 
2017, na slovesni prireditvi ob 

10. obletnici ustanovitve in de-
lovanja naše šole. Prijeten in 
čustven ter popolno izveden nastop 
vseh sodelujočih nikogar ni pustil 
ravnodušnega. Slovensko ljuds-
ko pesem je v program na različne 
načine vtkala režiserka prireditve 
Urška Kranjc.   

Na slovesnosti je župan občine 
Ajdovščina Tadej Beočanin podelil 
šoli jubilejno priznanje ob 10. oblet-
nici ustanovitve in delovanja. 

Še naprej bomo uresničevali vizijo 
naše šole, ki temelji na odprtos-
ti ustanove in njenemu aktivnemu 
vključevanju v okolje, sodelovanju s 
starši in skrbi za dobre medosebne 
odnose med zaposlenimi in učenci. 

Srečno vsem na naši skupni poti! 
Lea Vidmar, ravnateljica

Medgeneracijsko 
sodelovanje ob 
računalniku
Ljudska univerza Ajdovščina je partner v projektu ‘Teddy bears 
in pairs’, v okviru programa Erasmus, v katerem poleg Slovenije 
sodelujejo še ustanove iz Italije, Španije, Francije in Poljske. Od 18. do 
22. aprila so partnerji v projektu na delovnem srečanju v Ajdovščini.

Mednarodna ekipa projekta 
‘Medvedkov v parih’ se je 
20. aprila mudila tudi na 

Občini Ajdovščina in županu Tade-
ju Beočaninu predstavila svoje delo. 
Projekt obravnava medgeneracijsko 
sodelovanje na področju računalni-
škega opismenjevanja, s poudarkom 
na e-servisih, ki počasi postajajo 
nujnost in stalnica našega življenja. 
V paru mlajši prispeva svoje znanje, 
starejši pa svoje življenjske izkušnje 

– tako pridobijo oboji. »Projekt, ki 
mlade vzgaja v odgovorne in aktiv-
ne državljane, starejše pa spodbuja 
k učenju novodobnih znanosti, je 
dober korak na poti h kakovostnej-
šemu življenju obeh generacij,« je 
dejal župan. Gostom je tudi pred-
stavil občino, ki veliko pozornosti 
namenja prav izboljšanju kakovosti 
življenja občank in občanov. 

sh

110 let organiziranega šolstva 
v Budanjah 
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Postavitev mlaja v 
krožišču sredi mesta 
Ajdovščina 
Krajevna skupnost Ajdovščina, Konjeniško društvo Sv. Štefan Vi-
pavska dolina in Gasilsko reševalni center Ajdovščina vabijo na 
postavitev mlaja v krožišču sredi mesta Ajdovščina, v soboto, 29. 
aprila, ob 15. uri. 

Dvigovanje mlaja ima v na-
ših krajih bogato kulturno 
tradicijo. Za stare običaje 

bo poskrbelo Konjeniško društvo 
Sv. Štefan Vipavska dolina, kulturni 
program pa bodo oblikovali Moški 

pevski zbor Srečko Kosovel in učen-
ci OŠ Šturje. 

Vljudno vabljeni!

Vipavska dolina 
na sejmu Freizeit v 
Celovcu

V začetku aprila se je v Ce-
lovcu odvijal sejem Freize-
it, kjer se poleg turističnih 

destinacij predstavljajo tudi ponu-
dniki z raznoliko ponudbo prosto-
-časnih dejavnosti. Sejem nudi do-
bro priložnost za manjše ponudnike 
turističnih storitev, predvsem zaradi 
svoje bližine Sloveniji. Vipavska do-
lina je svojo predstavitev v okviru 
slovenske postavitve letos zelo do-
bro izkoristila. Izmed vseh sloven-
skih destinacij se je prav na našem 
razstavnem prostoru predstavilo 
največ lokalnih ponudnikov: Vina 
Čebron - Gostilna Rahela, Harmo-
nika Lokar, Vina Povh in Kmetija 

Barkola. Obiskovalce smo navdu-
ševali s pokušino odličnih vipavskih 
vin, pršuta, salam in sira, pa tudi z 
veselim vzdušjem ob zvokih harmo-
nike, ki jih po naročilu izdelujejo v 
Lokavcu.  

V petek je za največ publicitete po-
skrbela Tina Maze, ki se je preizku-
sila v rezanju pršuta, sicer pa je bil 
obisk kljub lepemu vremenu dober.   

Avstrijski trg je za Vipavsko dolino 
ključnega pomena, zato bomo tam s 
promocijo nadaljevali tudi v priho-
dnje. 

TIC Ajdovščina

Županovo vino je Planta bela 
Posestva Štokelj
V hotelu Gold Club v Ajdovščini je župan Tadej Beočanin razglasil županovo vino za leto 2017 – to 
je zvrst Planta bela posestva Štokelj s Planine. Podelil je tudi listine odličnosti enajstim vinom šestih 
vinarjev ajdovske občine, ki jih je izbrala sedemčlanska komisija.

Zvrst chardonnaya in rebule 
Štokljevih s Planine je že na 
ocenjevanju prejela vrhun-

sko oceno (18,18 točke), prepričala 
pa je tudi župana, tako da jo bo svo-
jim gostom postregel ob pomemb-
nejših dogodkih oziroma uporabljal 
kot protokolarno darilo. 

Gre za suho vino letnika 2015. »V 
Beli planti sobivata živahna rebu-
la in polnejši chardonnay. V vrtin-
cu okusa, ki ga objema žlahtna slut-
nja hrastovega lesa, zaznavamo pro-
ces zorjenja na lastnih drožeh. To 
vino vrača kompleksnost dozore-
lih sadov, na hribovitem presečišču 
časa, poti in vetrov,« še preberemo 
na etiketi. 

Župan je tudi podelil listine 
odličnosti za leto 2017 najbolje 
ocenjenim vinom, ki bodo sprem-
ljali dogodke v organizaciji Občine 

Ajdovščina – prvič že po prosla-
vi ob občinskem prazniku 5. maja. 
Predsednica komisije Tamara Rus-
jan je ob podelitvi priznala, da je 
imela komisija težko delo, ne le zara-
di rekordnega števila vzorcev (59), 
pač pa predvsem zaradi izredne ka-
kovosti vin. To je dokaz, da vinar-

ji iz ajdovske občine obvladajo svoj 
posel, tako v kleti kot že v vinogra-
du, saj so bili lani pogoji pridelave 
zelo zahtevni. 

Direktorica hotela Gold Club Mar-
jana Remiaš, ki je že tretjič gosti-
la ocenjevanje, je dodala, da kako-
vost vin prepoznajo tudi gostje, saj 
se povpraševanje prav po nagrajenih 
vinih opazno veča.   

Listine odličnosti 2017 so prejeli 
Vina Sveti Martin z Brji za zelen z 

oceno 18.04, Franc Kodele iz Budanj 
za pinelo (17,92), Vinska klet Koron 
z Brji prav tako za pinelo (17,80), 
Peter Bakaršič iz Malih Žabelj za 
malvazijo z oceno   17,80, Posestvo 
Štokelj s Planine za tri vina - Plan-
ta bela (18.18), Planta rdeča  (18.08) 
in rose (18.06), Posestvo Ferjančič 

s Planine pa za štiri - sauvignon 
(18,18), rose (18,10), merlot (17.94) 
in zelen (17,84). 

Prijetno srečanje ob pokušini nag-
rajenih vin je imenitno dopolnila aj-
dovsko goriška glasbena skupina Ad 
hoc, sestavljena iz izkušenih glasbe-
nikov (Sergej Randjelović Randžo, 
David in Uroš Trebižan, Barbara 
Šinigoj, Egon Boštjančič).

Damjan in Špela Štokelj nazdravljata z 
županom

Župan Tadej Beočanin z dobitniki listin odličnosti

Petintrideset pinel dvajsetih vinarjev 

Druženje s pinelo na Planini
Kljub muhastemu aprilskemu vremenu, ki nas je iz lepega ambienta planinskega placa pregnalo pod 
streho, se je 12. Druženja s pinelo udeležilo največje število obiskovalcev in razstavljavcev doslej! Več kot 
dvesto petdeset obiskovalcev je uživalo ob petintridesetih pinelah dvajsetih vinarjev iz celotne Vipavske 
doline. Poleg druženja s pinelami so obiskovalci lahko okušali tudi domače dobrote lokalnih ponudnikov.

Na začetku dogodka, tradi-
cionalno umeščenega na 
velikonočni ponedeljek, 

nas je ob zvokih planinske himne 
v izvedbi dveh mladih planinskih 
glasbenikov Ane in Simona Štoklja 

pozdravila in nagovorila aktualna 
Vipavska vinska kraljica Ana Bric, 
ki z izpolnjevanjem svojega poslan-
stva pomaga pri promociji naše vi-
pavske posebnosti – pinele. Sledila 
je pokušina številnih pinel, ki so jih 

predstavili vinogradniki in vinarji iz 
celotne Vipavske doline: Posestvo 
Ferjančič, Posestvo Štokelj, Guerila, 
Kletarstvo Petrič, Vinska klet TRTA 
1949, Vinarstvo Štrancar, Domačija 
Božič, Fortunatov hram, Vinogra-
dništvo in vinarstvo Pipan, Vinar-
stvo Dora Erzelj, Vinska klet Mi-
ška, Posestvo Čehovin, Vinska klet 
Žorž 1696, Vino Marc, Vina Sveti 
Martin, Vinska klet Koron, Vipava 
1894, Jamšek 1887, Franc Kodele in 
Branko Furlan. Obiskovalce je nav-
dušila raznolikost pinel z različnih 
vinogradniških leg Vipavske doline 
ter trud in velika predanost vinogra-
dnika, vinarja tej sorti, ki se odraža v 
predstavljenih pinelah. 

Z velikim navdušenjem pa že 
razmišljamo naprej, o novem 
Druženju s pinelo, 2. aprila 2018! 

Špela Štokelj, foto Matic Slemič, 
esmedia.si
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Planinska zveza 
zasedala v Ajdovščini 
V soboto, 21. aprila, je Ajdovščina gostila redno letno skupščino 
Planinske zveze Slovenije (PZS), ene najbolj množičnih in 
vsebinsko najbogatejših nevladnih organizacij v Sloveniji. Vodstvo 
zveze in delegate planinskih društev je uvodoma pozdravil tudi 
župan Tadej Beočanin. 

Slovenska planinska organizaci-
ja  (Planinska zveza Slovenije in 
včlanjena društva) se je od leta 

1893 do danes na temelju prostovolj-
stva razvila v eno najbolj množičnih 
in vsebinsko najbogatejših nevladnih 
organizacij v Sloveniji. V letu 2016 je v 
svoje članstvo sprejela tri nova društva 
– Plezalni klub Idrija, Planinsko dru-
štvo Pijava Gorica in Češko-slovensko 
planinsko društvo iz Prage. Pod okri-
ljem PZS trenutno deluje 287 društev 
z več kot 55 tisoč člani različnih staro-
stnih skupin.  

Na redni letni  skupščini PZS  v 
Ajdovščini se je zbralo 127 delega-
tov, ki so poleg poročila organov PZS 
za leto 2016 ter okvirnega vsebinske-
ga in finančnega programa dela PZS 
za leto 2018 potrdili tudi prodajo po-
slovnih prostorov PZS na Dvorako-
vi v Ljubljani in prenos nepremičnega 
premoženja na Golteh s PZS na Gor-
sko reševalno službo postaja Celje ter 
izvolili volilno komisijo PZS za nasled-
nje mandatno obdobje. “Današnja 
skupščina Planinske zveze Slovenije je 
z visoko sklepčnostjo predstavnikov iz 
vse Slovenije soglasno sprejela vse pred-
lagane sklepe, kar je zame kot predsed-
nika potrditev, da s celotno ekipo, to-
rej s predsedstvom, upravnim odbo-
rom in strokovno službo, delamo v pra-
vo smer,   in verjamem, da bomo tudi 
v prihodnje. Poleg tega je bila spreje-
ta tudi pomembna odločitev o začetku 
selitve sedeža PZS na novo lokacijo, 
kar bo velika sprememba za celotno 
organizacijo,”  je misli strnil predsed-
nik  PZS Bojan Rotovnik, ki se je za 
pomoč pri izvedbi skupščine zahvalil 
PD Ajdovščina. 

Gostitelji,  Planinsko društvo 
Ajdovščina, so poskrbeli za planinsko 
obarvan kulturni uvod v skupščino in 
pogostitev. Z glasbo so se predstavi-
li priznani solo pevec Marko Kete ob 
klavirski spremljavi  Mete Črv  ter 
harmonikarski duo  Jan  in  Žan, z 
gledališkim odlomkom iz igre Do-
bra stara šola pa  Društvo gospo-
dinj  z dramsko skupino Planina pri 
Ajdovščini. Planincem iz vse Slo-
venije je dobrodošlico zaželel župan 
Občine Ajdovščina  Tadej Beočanin, 
ki je kot poslanstvo planinstva na pie-
destal postavil vzgojo za življenje. Pod 
Čavnom, ki je za Primorce kot odsev 
Triglava, jih je nagovoril predsednik 
domačega planinskega društva Cvetko 
Ušaj, pozdravili so jih tudi gostje: pod-
predsednik Olimpijskega komiteja Slo-
venije - Združenja športnih zvez Janez 
Sodržnik,  častni generalni konzul 
Nepala v Sloveniji Aswin Shrestha  in 
majorka Denis Štemberger iz Sloven-
ske vojske.

 Pred skupščino je med društvenimi 
delavci veliko zanimanja požela 
delavnica o izvedbenih aktivnostih 
Zakona o planinskih poteh, ob kon-
cu pa je podpredsednik PZS Tone Je-
senko predstavil izhodišča za razpravo 
o članarini v naslednjem triletnem ob-
dobju in zbrane povabil na Dan slov-
enskih planinskih doživetij 2017, ki s 
pestrim programom za planince vseh 
generacij, turne kolesarje in druge lju-
bitelje narave 17. junija vabi na Dom 
pod Storžičem. Planinci so si z zani-
manjem ogledali tudi razstavi MDO 
PD Posočja in MDO PD Ljubljane. 

PZS

Črničam priznanje v Karlovcu
V Mestni knjižnici v Karlovcu so slovesno pospremili izid knjige Mirka Butkoviča Velika vojna na Soči 
in Slovenski Primorci v Karlovcu. Ob tej priložnosti sta priznanji prejeli Krajevna skupnost Črniče in 
njena  predsednica Bruna Kastelic in sicer za skrb za pokopane vojake karlovškega polka v Črničah.

Odnosi med Črničami in 
mestom Karlovec so zadnje 
čase zelo tesni, še posebej 

od leta 2013, ko so na vojaškem 
pokopališču v Črničah odkrili spo-
minsko obeležje 96. karlovškemu 
pešpolku. Med prvo svetovno vojno 
je ta polk branil položaje na Marku 
in preprečeval italijanski vojski pro-
dor v Vipavsko dolino. Pri tem so 
bili hrvaški vojaki uspešni, vendar 
za ceno velikih izgub. Samo v 10. 
soški ofenzivi leta 1917 je padlo 200 
vojakov, 800 pa jih je bilo ranjenih. 

Mnogi so zaradi ran in bolezni umr-
li v zalednih bolnišnicah v Črničah 
in na Poljanah pod Osekom in so 
pokopani v Črničah. ‘Karlovčani’ so 
položaje ohranili do konca bojev na 
soški fronti (oktobra 2017) in tudi 
prvi vkorakali v Gorico ter na gori-
škem gradu razvil cesarsko zastavo, 
ki jim jo je v ta namen podarila prav 
tedanja občina Črniče. 

Na portalu nad vhodom na črniško 
vojaško pokopališče je izklesano 
ime 96. ‘regimenta’, na pokopališču 
samem pa je postavljen kamnit 

spomenik s spečim levom in napi-
som v nemščini in hrvaščini. Re-
publika Slovenija je to pokopališče 
razglasila za kulturni spomenik. 

Karlovčani redno obiskuje-
jo vojaško pokopališče v Črničah, 
za katerega zgledno skrbi krajev-
na skupnost. Zato je župan Karlo-
vca Damir Jelić odlikoval krajevno 
skupnost in njeno predsednico Bru-
no Kastelic, ki je priznanje prejela 
ob izidu omenjene knjige. 

V Karlovcu živi večje število 
Slovencev, ki imajo tudi svoje kul-
turno društvo Slovenski dom. Kar-
lovec leži vsega 20 kilometrov od 
slovenske meje, zato sta se obe 
državi dogovorili, da bo v okvi-
ru tamkajšnje mestne knjižnice de-
lovala tudi Osrednja knjižnica za 
Slovence na Hrvaškem. Razpola-
ga s 6.500 knjigami, s slovensko lit-
eraturo pa zalaga še knjižnici na 
Reki in v Splitu, kjer tudi živi veliko 
Slovencev. Za povečanje knjižnega 
fonda je Občina Ajdovščina v Karl-
ovec poslala tudi zajeten paket knjig 
s tematiko o Vipavski dolini in pa 
leposlovjem sodobnih vipavskih av-
torjev.  

Inštitut za mladinsko politiko razpisuje umetniški natečaj 

Natečaj »Pokaži pot do enakosti 
spolov«
Pokaži pot do enakosti spolov - Odpravimo stereotipe.  Dojemanje družbene vloge posameznika 
predvsem ali celo izključno glede na njegov spol je težava, ki jo (pre)pogosto zaznavamo kot samo-
umevno dejstvo. Z leti so posamezniku privzgojene določene vedenjske norme, vezane na spol, ki 
predstavljajo odziv na pričakovanja okolice. Da bi »ugajali« okolici in izpolnili pričakovanja staršev, 
prijateljev in splošne javnosti, so mladi posamezniki pripravljeni na kompromisne odločitve, ki pogo-
sto zanikajo posameznikove želje in poslanstvo.

Zaradi neenakosti je tako 
ženskam kot moškim 
omejen dostop do določe-

nih človekovih in družbenih mo-
žnosti ter dejavnosti, najpogosteje 
pa je posamezniku tudi onemo-
gočeno polno uresničevanje svo-
jih načrtov, razvoja potencialov 
in opravljanja obveznosti (tako v 
zasebni kot tudi javni sferi). 

Enakost spolov nikakor ne po-
meni zanikanje razlik med spo-
loma, pač pa pomeni, da imata 
oba, tako moški kot ženska, ena-
ko moč in da sta tako moški kot 
ženska upravičena enako delovati 
na vseh področjih javnega in za-
sebnega življenja. 

Kljub pomembnim korakom v 
smeri enakopravne delitve vlog 
in dela, pa se v vsakdanjem življe-
nju še vedno (pre)pogostosreču-
jemo s stereotipi. Zaradi slednjih 
se od žensk pogosto pričakuje, da 
je skrb za otroka v njeni izključni 
domeni, od moškega pa, da skr-
bi za vzdrževanje družinskih čla-
nov. Pričakovanja družbe tako 
pogosto vplivajo na odločitve po-
sameznika, ki se po eni strani od-
povedujejo svoji karierni poti, po 
drugi pa so lahko prikrajšani za 

bogastvo, ki ga lahko prinaša nega 
in varstvo otroka. 

Kaj pa ti meniš? Kako ti doži-
vljašenakost oz. neenakost spo-
lov? Misliš, da imata tako moški 
kot ženska enake možnosti pri ra-
zvoju kariere? Kaj pa v zasebnem 
življenju? Imata enako vlogo pri 
vzgoji otrok? 

Sporoči nam svoje mnenje s po-
močjo fotografije, risbe, stripa ali 
literarnega dela. Pusti domišlji-
ji prosto pot in se poteguj za pri-
vlačno nagrado! Izdelke spreje-
mamo do 27. avgusta 2017 na 
naslovu info@institut-imp.si ali 
na Inštitut za mladinsko politiko, 
Cesta IV. Prekomorske 61a, 5270 
Ajdovščina. Več informacij na: 
www.mladi-in-obcina.si (pod-
stran Aktualni projekti). 

Čakajo te mikavne nagra-
de in razstava tvojega izdeleka 
v izbranih mladinskih centrih v 

Sloveniji!
»Projekt sofinancira Ministrstvo 

RS za delo, družino in socialne za-
deve in enake možnosti.« 

»MDDSZ ni odgovorno za in-
formacije, ki jih vsebuje gradivo, 
in za njihovo nadaljnjo uporabo, 
ker predstavljajo poglede avtorja/
avtorice.« 
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22. redna sejo Občinskega sveta 
Občine Vipava
Redna sejo Občinskega sveta Občine Vipava, že 22. po vrsti, se je odvila v četrtek, dne 6. aprila 2017, 
z začetkom ob 17. uri, v sejni sobi Občine Vipava. Sejo je vodil župan mag. Ivan Princes.

Prisotni so bili vsi člani občin-
skega sveta, torej skupno 17.  
Poleg so bili prisotni še mag. 

Ivan Princes, župan, Jože Papež, 
tajnik občine, Silvana Vitežnik, He-
lena Kobal, Majda Sever In David 
Premrl iz občinske uprave, Marko 
Terbovšek, Policijska postaja Ajdo-
vščina, Tadej Mori, Medobčinska 
uprava občin Šempeter-Vrtojba, 
Renče-Vogrsko, Miren-Kostanje-
vica, Vipava in Ajdovščina, Martin 
Kopatin, Zavod za socialno oskrbo 
Pristan ter predstavniki medijev. 

Seja se je začela s potrditvijo zapi-
snika 21. redne seje, nadaljevali so 
s poročilom o izvajanju sklepov 21. 
redne seje Občinskega sveta  Občine 
Vipava, ter odgovori  na vprašanja 
in pobude svetnikov. Poročevalec je 
bil Jože Papež. 

Urban Lukin je dal pobudo, gle-
de na to da prihajajo meseci, v ka-
terih so turisti bolj aktivni, ter se na 
Glavnem trgu v Vipavi odpira nov 
gostinski lokal, da bi Odbor za tu-
rizem kaj naredil glede ureditve le-
tnih vrtov pred lokali. Govora je bilo 
tudi o tem, da bi trg v Vipavi zače-
li celostno urejati ter da bo potrebno 
rešiti problem s parkirišči. Dotaknili 

so se tudi mostička pod Zemonom, 
ki se je ugreznil, odlagališča odpad-
kov pri Gacki, urejanju krožišča pri 
avtocesti ter popravil ceste na Slapu. 
Postavitev optike v Vrhpoljah v no-
vem naselju in v Brithu je predvide-
na v letošnjem letu.

Občinski svet se je nato seznanil s 
Policijskim poročilom za leto 2016 
in poročilom Medobčinske uprave 
za leto 2016.

Glede občinskega programa var-
nosti v Občini Vipava za leto 2016, 
ocenjujejo, da se izvaja v skladu s 
pričakovanji, oz. da se v praksi izva-
jajo ukrepi, ki so opredeljeni za do-
seganje konkretnega cilja oz. ciljev. 
Ocenjujejo tudi, da je kvaliteta ži-
vljenja in bivanja v Občini Vipava 
na dobrem nivoju.

V nadaljevanju so se člani občin-
skega sveta pogovarjali o Sklepu o 
soglasju k uskladitvi cene socialno 
varstvene storitve pomoč družini 
na domu, poročevalec je bil Martin 
Kopatin iz Pristana. Občina trenu-
tno subvencionira 55% same stori-
tve, predlog pa je bil, da se subven-
cija zaradi dodatnih stroškov dela 
nekoliko dvigne, na 57,2 %, z name-
nom, da ostane cena za uporabnika 

nespremenjena. 
Nadaljevali so s točko Sklep o ime-

novanju predstavnikov ustanovite-
lja v Svet Osnovne šole Draga Bajca 
Vipava, kjer je občinski svet občine 
Vipava v Svet Osnovne šole Draga 
Bajca Vipava za naslednje manda-
tno obdobje imenoval predstavnike:

1.      G. Marko Česnik, Podraga 46, 
5272 Podnanos

2.      G. Božo Fajdiga, Goče 4 a, 
Vipava

3.      G. Aleš Kete, Duplje 17 a, Vi-
pava.

Svetniki so sprejeli zaključni račun 
proračuna Občine Vipava za leto 
2016.

Bila je sprejeta tudi spremem-
ba Statuta Občine Vipava (spreme-
nil se je člen, ki določa pristojnosti 
Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja.) Predlagane 
Spremembe Poslovnika Občinskega 
sveta občine Vipava niso bile spre-
jete.

Na koncu so člani občinskega sveta 
sprejeli Odlok o razglasitvi kultur-
nih spomenikov lokalnega pomena 
v naselju Goče, v občini Vipava.

ak

Pismo bralcev

Apel  za Ivana Janka 
Bukoviča

Prvo nedeljo v marcu, deževno in polno pomladnih obetov, je umrl 
moj sosed in prijatelj Janko Bukovič. Njegove visoke, od starosti ra-
hlo ukrivljene postave ne bomo več videli, korakajoče po klancu nav-
zdol z Gradišča v Vipavo, na poti po vsakodnevnih opravkih. Obisku 
menze, kjer bo dvignil kosilo, pitju kave Pri Marjanci na trgu, poz-
dravu na to in ono stran, obisku trgovine … Po kratkih opravkih. 

Janko je živel sam, če to velja za človeško družbo, nikoli pač resnič-
no sam. Obkrožen z živalmi, ki so se s starostjo postopoma vse bolj 
osipale, so bile one njegova resnična, neposredna realnost in večji 
del njegovega sveta, kamor me je občasno malce v zadregi povabil, 
ali mi segel naproti. Tako kot so bili njegov svet vinograd in vrt, le-
tni časi njegovih pridelkov, košnja travnih zaplat in priprava velikih 
zalog ogreva. Pa kletarjenje in kuhanje žganja, arcnije za vsako bole-
zen. Še vedno ga vidim kako sedi v travi, na rahli klančini pred svo-
jim hlevom, ko z sigurnimi udarci – z redko videno umetelnostjo, 
klepa koso, da bo v rosi pokosil svoj vinograd. Kako s kosirjem od-
haja k potoku po vrbove veje, v družbi mladega sivega mačka, ki ga 
je, edinega, priznaval za gospodarja.

Janko je številne, drobne in manj drobne udarce usode, ki so ga do-
leteli morda pogosteje kakor druge, sprejemal nenavadno zadržano, 
rekel bi celo razumevajoče, brez izkazane jeze ali srda, prej z žalostjo 
in drobnim nasmehom poznavalca sveta, človeškega in onega druge-
ga, pomembnejšega. Z meni nepojmljivim mirom sprejemanja. Zato 
ga danes tako pogrešam, njega, ki je znal ta postfaktični  svet že samo 
s svojim obstojem pravilnoutiriti in umeriti. 

Ko sem se konec meseca februarja po daljši odsotnosti vrnil, Jan-
ka ni bilo, ne pri hlevu in ne na vrtu. Hiša je kazala mrzla okna, ve-
dno plahutajoči dimnik hladno podobo. Po nekaj dneh poizvedova-
nja sva ga šla s Patrizio, polno upanja, obiskat v šempetrsko bolnico. 
Kakšen prizor! Namesto Janka sva našla človeško bitje v neizmerni 
agoniji nepotrebnega predsmrtnega trpljenja, ki ga naše razčloveče-
ne bolnišnice, ta bistveni del naše nehumane družbe, dosledno hra-
nijo za starejše bolnike. V obupu sem še isti dan poslal vodstvu bolni-
ce Apel za Ivana Bukoviča, ki je ostal brez odgovora. Tu ga navajam 
v celoti:

Spoštovana ga. direktor,
Dovoljujem si vam, kot direktorici šempetrske bolnišnice, napisati 

tole pismo v prepričanju, da bo sprejeto dobrohotno, in da bo imelo 
željene učinke. 

Pišem v zvezi z mojim sosedom in prijateljem Ivanom Jankom Bu-
kovičem (Gradišče pri Vipavi 48), ki je bil že pred nekaj časa sprejet v 
vašo bolnišnico in danes leži v 5. nadstropju (hodnik B, soba 2) vaše 
bolnice ter se v svoji visoki starosti bori za življenje, ki se mu počasi iz-
teka. Ob mojem današnjem obisku pri njem mi je bilo rečeno, da še 
vedno nima postavljene diagnoze bolezni (kar me, povedano z veliko 
mero zadržanosti, čudi), in da je njegova zdravnica na dopustu. Vsega 
tega seveda ne morem in ne želim preverjati, res pa je, da sem svojega 
starega prijatelja našel v stanju hudega trpljenja zaradi močno oteže-
nega dihanja in odsotnosti kakršne koli pomoči, ki bi mu to trpljenje 
olajšala. Osnovna človeška solidarnost je jasna, sočloveku je treba tr-
pljenje olajšati, pa četudi, ali še posebej, ko gre za njegove zadnje ure 
življenja. To, kar sem ob svojem današnjem obisku doživel, je bilo za-
vrženo in pozabljeno človeško bitje, ki v popolnoma nepotrebnih mu-
kah zapušča ta svet. Lahko računam na vas in vaš kolektiv, da mu bo 
trpljenje olajšano (ne dvomim namreč, da ste to sposobni storiti), in 
da bodo njegove zadnje ure (če njegovega življenja ne bi mogli rešiti) 
znosnejše in ne po nepotrebnem neznosne?!

S spoštovanjem in lepimi pozdravi
dr. Bojan Djurić
Jankovo življenje je bilo njegovo, mi, njegovi sopotniki, smo ga do-

življali različno, pač glede na naše čutenje in naše razumevanje. Toda 
njegova smrt, način njegove smrti, ni samo njegov, pripada nam 
vsem, slehernemu, ki se bo, nemočen, znašel v rokah ljudi, ki so osta-
li brez drobca empatije in brez osnovnega razumevanja človeške so-
lidarnosti. Zato je, kljub Jankovemu verjetnemu nestrinjanju, treba 
protestirati, glasno zahtevati humano obravnavo starejših bolnikov, 
vedno in povsod, in ne molčati. Nikjer. Ker gre za nas.

Bojan Djurić

V gozdu znamenje stoji …
Letos mineva 75 let od nanoške bitke, l8. aprila 1942, med primorskimi uporniki in pripadniki italijan-
ske vojske. To je razburilo in presenetilo samega Mussolinija, ki je dal ukaz, da se območje Primorske 
strogo vojaško in politično nadzira.

Zato so po tej bitki italijan-
ske  oblasti vztrajno iskale 
»ribelle« v vojaških poho-

dih po Nanosu. Razpisana je bila 
celo visoka nagrada na glavo na-
šega heroja Janka Premrla-Vojka. 
Naši fantje uporniki pa so se po 
tej bitki umaknili, zato jih italijan-
ska brigada, ki se je utaborila na 
Nanosu ni našla. Fašisti so v tem 
času tudi z raketami zažgali velik 
del bukovega gozda. V zimi med 
letom l942 in 1943 je italijanska 
vojaška »compania« pustila na 
deblu sto letne bukve, ki še danes 
stoji in raste na predelu Nanosa, 
imenovanem »Vrh Strmadne« 
zanimiv napis in sicer: »Morto ri-
belli«- smrt upornikom, na drugi 
strani debla pa »W. Duce«- Naj 
živi Duce. Sledovi tega zapisa so 
na lubju drevesa vidni še danes, 
čeprav slabo čitljivi, so pa dejan-
sko poseben naravni pomnik na 
hude čase fašizma v naših krajih, 
ki se je pri nas obdržal dolgih  25 
let. Starejše generacije se ga še 
spominjajo, mlajšim pa je ta del 
naše zgodovine manj poznan.

Kako so Vipavci preživljali ta 
fašizem že leta l928 nam poka-
že seznam »Iz registra nevarnih 
političnih oseb«, ki ga je izdala 
Karabinjerska kraljeva teritorial-
na legija s sedežem v Trstu – ko-
manda mobilnega jedra Vipava, 
kjer v prevodu piše:

1. »Bajc Ivan, Blagojne, Breiten-
berger Ignacij, Dekleva Karla

To so antifašisti, iredentisti, ne-
varne osebe v narodnem interesu 
/Italije/. Zato naj se pozorno nad-
zorujejo, ker so sposobne sloven-
skega iredentizma. Postale bi lah-
ko nevarne za vojaško špijonažo 
proti Italiji.

2. Keršmanc Marija, Lekan Ivan 
/Žanče/, Lekan Pavla, Messesnel 
Ivan, dr. Petrič Emil, dr. Poberaj 
Andrej, Premru Lojzka 

Osumljeni so slovenskega ire-
dentizma, zato so potrebni nad-
zorstva.

3. Petrovčič Jožef, Rodman Sta-
na, Suša Bernarda, Vidrih Raj-
mund, Zanuttini Helena

Nad temi je potreben nadzor 
zaradi protiitalijanske propagan-
de.«

In tako se je dejansko tudi izva-
jalo. Prvi zapisan v tem seznamu 
je Ivan Bajc, stari oče podpisane, 
ki je okusil počitnice v treh itali-
janskih zaporih. Njegov sin, pe-
snik, novinar in organizator Ti-
gra na Vipavskem Drago Bajc je 
bil  leta l928 med prvimi žrtva-
mi fašizma na Primorskem. Dru-
gi njegov sin Milan Bajc je bil 
tudi udeleženec nanoške bitke in 
kasneje padel 27. februarja 1943. 
Konfinacije in zapore po Italiji, ki 
jih je italijanski predsednik Na-
politano označil kot »brezplač-
ne počitnice v hotelih«, so počasi 
okusili skoraj vsi člani naše dru-
žine in takih družin je bilo veli-
ko in preveč. Zato se je leta l927 

rodil Tigr, Svečeniki sv. Pavla in 
naše uporništvo proti potujčeva-
nju slovenskega naroda in naše 
kulture. 

Kljub temu, da so mnogi naši 
ljudje na Primorskem, še pose-
bej na lastni koži občutili faši-
zem, zapore, konfinacije, zasliše-
vanja in ponižanja vseh vrst,  so 
žal pozneje nekateri občutili tudi 
pravno dvomljive procese in celo 
uboje revolucionarnega nasilja. 
Od imenovanih v zgornjem se-
znamu je bil 28. novembra 1943 
ubit pred svojim domom v Vipa-
vi dr. Emil Petrič, takratni župan 
Vipave. Svojo odvetniško pisarno 
je imel v Ajdovščini. Smrtna ob-
sodba je bila izdana dan po nje-
govi smrti. Pokopan je na vipa-
vskem pokopališču. 19. avgusta 
1947 pa je bila izdana odločba o 
zaplembi njegovega premoženja. 
Ista usoda je doletela tudi Dekle-
va Karlo, ki so jo ubili leta l943 
na Školu pri Erzelju. Pri dekanu 
Ignaciju Breitenbergerju so v vi-
pavskem župnišču namestili pri-
sluškovalne naprave. Vse to je 
pognalo med ljudmi strah in zbe-
ganost in je še danes črni madež 
naše zgodovine.

Kako prav je zapisal naš pesnik 
Rado Bordon »da čas podobo 
nosi po človeku...« To velja za vse 
čase, tudi za današnje.

Magda Rodman
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Oljka, ali te poznam?

Tak je bil naziv tekmovanja, 
ki je potekalo konec marca 
v Ankaranu, katerega so se 

udeležili učenci iz štirinajstih pri-
morskih šol. Med njimi so bili tudi 
petošolci iz OŠ Draga Bajca Vipava, 
podružnica Vrhpolje: Eva Kovač, 
Kaja Simonič in Valentin Tomažič. 
Ti so se intenzivno, več kot mesec 
dni, v šoli in doma pripravljali ter 
spoznavali oljko v vseh pogledih. 
Pridobljeno znanje so morali doka-
zati najprej v pisnem delu tekmo-
vanja. Kot drugo uvrščeni so prišli 

med pet najboljših ekip finalnega 
tekmovanja, s katerimi so se pome-
rili v kvizu, kasneje pa še v praktič-
nem delu, kjer so oljčna olja degu-
stirali, uspešno ugotovili njihovo 
kakovost in pravilno posadili oljko 
ter si tako priborili 3. mesto. 

Veseli in zadovoljni so prejeli za-
služena priznanja. Evi, Kaji in Va-
lentinu čestitam za dosežen uspeh, 
njihovim staršem pa se zahvaljujem 
za zaupanje in podporo pri delu. 

Mentorica Sara Furlan, učiteljica 
razrednega pouka

Očistimo naše gore
Pomlad je poleg sončnih žarkov prinesla tudi željo po obisku gora 
in planin, s tem pa začetek naše tradicionalne planinsko-čistilne 
akcije Očistimo naše gore. Že osmo sezono raziskovanja lepot gor-
skega sveta bomo začeli v nedeljo, 14. maja 2017, ob 9.30 v kampu 
Tura Vipava. Najprej bomo okoliške planinske poti očistili smeti in 
s tem naravi podarili najlepše darilo.

Da bo hoja še prijetnejša in 
zabavnejša, pridite v družbi 
družinskih članov in prija-

teljev. Vse, ki se nam boste pridru-
žili, bomo opremili tudi s simbolom 
akcije – z biorazgradljivo vrečko za 
pobiranje odpadkov – in rokavi-
cami. Pridružil se nam bo še Kuža 
Pazi, ki bo ob poti skril gorske zakla-
de in organiziral geolov za otroke. 

Po čiščenju se bomo družili ob 
ustvarjalnih delavnicah za otro-
ke, zabavnih igrah za vso družino 
ter zanimivh delavnicah o varni in 
zdravi hoji v hribe. Pridružili se nam 
bodo tudi znani slovenski športniki. 

 Prosimo vas, da udeležbo potrdite 
po e-pošti ocistimo.gore@triglav.si.

Lepo vabljeni.
Ana C.K.

Očistimo naše gore na Pokljuki

Dan za sodelovanje v Ložah
Dan za spremembe je vseslovenska akcija, ki se izvaja pod okriljem Slovenske filantropije. Podnaslov 
letošnjega Dneva za spremembe je bil Dan za sodelovanje. Po vsej Sloveniji so bili organizirani do-
godki z namenom spodbujanja prostovoljstva in širjenja pozitivnih sprememb.

V soboto 8. aprila se je odvi-
jal že 8. dan za spremembe, 
v katerem smo sodelovali 

tudi v Ložah pod okriljem Sloven-
ske filantropije skupaj z Ljudsko 

univerzo iz Ajdovščine in Komu-
nalo Ajdovščina. Sobotni dan je bil 
s soncem obsijan. Tako se   je vse-
slovenski akciji pridružilo več kot 
40 prostovoljcev. Med njimi veliko 

otrok, staršev in starih staršev , ki 
smo pokazali dobro voljo za čisto in 
urejeno vas ter njeno okolico. Zbra-
ne odpadke smo odpeljali na zbirno 
mesto v zato namenjene kontejner-
je, katere je postavila komunala in 
jih  tudi odpeljala. Po končani akciji 
je sledilo druženje pred staro šolo v 
senci mogočne lipe ob odlični pogo-
stitvi , ki jo je pripravil Aljoša Jeran-
če. V KS Lože vključujemo medge-
neracijska druženja in  prostovoljce 
spodbujamo k aktivnostim za vse 
generacije. 

»Ne prepuščaj se toku, spreminjaj 
tudi ti, s sodelovanjem« in »Bodi 
sprememba, ki jo želiš videti na sve-
tu« ( Mahatma Gandi ) 

Melita Dolenc

Šembiška pomlad 2017
Turistično društvo Podnanos bo v sodelovanju s KS Podnanos in ostalimi društvi v kraju 5., 6. in 7. 
maja organiziralo tridnevno prireditev ‘Šembiška pomlad’.

Uvod v tridnevno kulturno 
dogajanje bo v petek, 5. 
maja ob 20.00 uri z otvo-

ritvijo razstave v dvorani Kulturne-
ga doma v Podnanosu. Razstavljali 
bodo udeleženci »Šembiške ustvar-
jalnice«, ki poteka enkrat tedensko, 
od meseca oktobra do maja, učenke 
in učenci  osnovne šole Podnanos in 
pa posamezniki, ki so preko leta s 
svojimi ročnimi spretnostmi slikali, 
rezbarili, vezli, pletli, klekljali, izde-
lovali nakit ali kakor koli že ustvar-
jali. Razstava bo odprta do zaključka 

prireditev, to je 7. maja. 
V soboto, 6. maja bomo pripravili 

pester celodnevni program: 
- Skupinski vodeni ogledi Podna-

nosa – rojstnega kraja slovenske hi-
mne. 

- Pohod » Med vinogradi« v sode-
lovanju z domačim Planinskim dru-
štvom. Pohod ne bo zahteven, pri-
meren tudi za otroke, hoje bo za 
dobro uro. Med potjo bo postanek 
za okrepčilo. 

- Ogled štirih odlomkov iz kul-
tnega filma »Tistega lepega dne«, 

v izvedbi domače dramske skupi-
ne »Ga pihnemo«. Prizori bodo od-
igrani na avtentičnih lokacijah, kot 
takrat, pred 55- leti, kjer so bili po-
sneti ključni kadri. 

Degustacija vin domačih vinarjev 
v ambientu ‘Zajčjega dvorca’. 

Zaključek sobotnega dogajanja bo 
pod velikim šotorom , kjer bo zaba-
va s plesom ob zvokih narodno za-
bavne glasbe. 

V nedeljo, 7. maja bo pod velikim 
šotorom na šolskem igrišču v Pod-
nanosu ‘Izbor za vurberški festival 
2017’, letos že 18. po vrsti. Nastopilo 
bo 15 vokalno-instrumentalnih sku-
pin z diatonično harmoniko ter dvo 
ali več glasnim petjem, ki se bodo 
potegovali za nastop na 26. festiva-
lu narodno zabavne glasbe Sloveni-
je ‘Vurberk 2017’. Pričetek izbora ob 
17.00 uri. 

Časovni okvir posameznih dogod-
kov bo sprotno objavljen na naši 
spletni strani 

http://www.tic-podnanos.si, kjer 
bodo objavljene tudi ostale podrob-
nosti.

Pohodniki prihajali od blizu in daleč
Množica pohodnikov je to lepo in ne preveč vročo nedeljo izkoristila za prijeten izlet na vipavsko. Na 
Slapu pri Vipavi smo namreč člani Vinarsko turističnega društva Slap – Vas zlatih kapljic organizirali že 
šesti Pohod med vinogradi in slapovi. 

Na vaškem placu, kjer je bil 
start in cilj pohoda, se je ob 
9 uri zbralo okrog petsto 

pohodnikov, kar je glede na izkušnje 
iz ostalih let dvakratnik od pričako-
vanega. Pohodniki so prihajali od 

blizu in daleč, kot dobrodošlica pa 
jih je pričakala kavica ali šilce doma-
čih likerjev. Sledil je pozdravni na-
govor in prvi pohodniki so se podali 
na pot, ki ne presega 10 kilometrov, 
vendar pa se vije med vinogradi in 
griči, ki ponujajo neverjetne razgle-
de po dolini in proti Nanosu. Med 
potjo so se pohodniki odžejali na 
treh postojankah ter si ogledali žga-
njekuho po starih običajih. Najhi-
trejši so se okrog poldneva že vračali 
na star vaški plac, mlade gospodinje 
pa so jih pogostile z malico. Seveda 
na vipavskem skoraj ne moremo 

mimo prave vipavske jote, tako da 
so naše mlade gospodinje pripravile 
to okusno enolončnico po receptih 
naših starih mam, in po odzivu so-
deč, jim je to uspelo maksimalno. 
Ko se je večina pohodnikov že vrni-
la in so se vsi okrepčali, pa je sledil 
žreb številk iz vstopnic.Najsrečnejši 
so namreč osvojili lokalne proizvo-
de domačih kmetij. Kot že nekaj let 
pa smo se na pohodu igrali tudi ši-
canje pršuta. Gre za pobiranje stav, 
kjer vsak udeleženec ugiba višino 
pršuta, ki visi od tal. Letos je najbolj 

natančno višino izmeril gospod iz 
Lozic, tako da pršut ni odšel prav 
daleč iz vasi. Seveda pa nas je poleg 
množičnega obiska najbolj veselilo 
to, da so bili naši pohodniki izjemno 
zadovoljni z dogodkom, ter pred-
vsem ambientom, ki ga naša vas ter 
okoliški griči ponujajo. Zagotovili 
so nam, da se bodo še vračali, lepo 
vabljeni naslednje leto na naš usta-
ljen datum: druga nedelja v aprilu, 
tokrat bo to 8.april, se vidimo! 

Matej Premrl, foto: Robert Ferjančič
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Obnovimo župnijsko 
streho v Podnanosu

... se je glasil naziv dobrodelne-
ga koncerta, ki se je odvil v četr-
tek, 20. aprila 2017, v cerkvi Svetega 
Vida. Obiskovalci so lahko prisluh-
nili dvema vrhunskima pevskima 
zasedbama, obenem pa darovali 
prostovoljne prispevke za obnovo 
cerkvene strehe, ki je res posebna. 
Narejena je iz škrli in daje staremu 
vaškemu jedru poseben zgodovin-

ski pečat. Po velikosti ji daleč nao-
koli ni enake in ker je dotrajana so 
se Šembidci odločili, da jo obnovijo. 
V Podnanosu sta s tem namenom 
nastopila Komorni zbor Ipavska 
pod vodstvom dirigenta Micheleja 

Josie in kvintet KOR Vocalensem-
ble iz Cagliarija na Sardiniji. Slišali 
smo dela vrhunskih svetovnih skla-
dateljev, kot so Vivaldi, Gallus, Ra-
vel, Whitacre, Jennefelt in drugih. 
Odlična izvedba obeh nastopajočih 
zborov, poslušalcev ni pustila rav-
nodušnih. To je pokazal že gromek 
aplavz ob koncu koncerta, še bolj pa 
štejejo mnenja poslušalcev, ki so ga 

zapuščali z vedrino na obrazu in za-
dovoljstvom ter toplino v srcu. Hva-
la vsem, ki ste se koncerta udeležili 
in prispevali sredstva, da streha cer-
kve kmalu ne bo več puščala. 

D. F., foto: Blaž Rosa

Prejemniki priznanj Naša 
Slovenija 2016 
Gibanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine / krajine Kultura – 
Natura Slovenija bo 6. maja 2017, ob 10. uri,  v kulturnem domu v Vipavi že sedmič zapored podelilo 
priznanja Naša Slovenija. 

Častni pokrovitelj razpi-
sa in podelitve priznanj 
Naša Slovenija 2016 je 

minister za kulturo RS Anton 
Peršak, gostiteljica svečane po-
delitve priznanj in kasnejšega 
srečanja gibanja Kultura – Na-
tura Slovenija sta Občina Vipava 
in njen župan g. Ivan Princes, 

soorganizator pa Zavod za turi-
zem TRG Vipava.

Odbor za izbor prejemnikov, 
ki ga je že tretje leto zapored vo-
dila predsednica dr. Herta Mau-
rer – Lausegger, koroška Sloven-
ka,  je pregledal 17 predlogov, ki 
so na osnovi razpisa pravočasno 
prispeli na naslov gibanja. Vse 

prejemnike priznanj in obrazlo-
žitve si lahko ogledate na spletni 
strani: www.kultura-natura.si.

Na prireditvi bo nastopilo fol-
klorno društvo Vipava ter meša-
ni in fantovski zbor Škofijske gi-
mnazije Vipava.

Priznanja Naša Slovenija so 
pozornost trajne umetniške vre-
dnosti – to pot jih bo oblikova-
la keramičarka – lončarka Barba 
Štembergar Zupan, vodja Zavo-
da V-oglje. 

Lepo vabljeni.
Kultura – Natura Slovenija

Orionove meglice

Učenci šole Vrhpolje in ne-
kateri starši smo se v začet-
ku aprila zbrali okrog 20.00 

ure z namenom, da bi opazovali 
zvezdnato nebo. Jože Rutar nam je s 
pomočjo teleskopa pokazal luno ter 
njene kraterje. Poučil nas je, kako 
se imenujejo ozvezdja in nam jih 
pokazal s pomočjo posebnega laser-
ja. Skozi objektiv smo občudovali 

Orionove meglice in se naučili, kako 
na nočnem nebu poiskati posame-
zna ozvezdja. 

Skupaj smo preživeli zanimivo 
učno uro iz astronomije. Jože Rutar 
nam je obljubil, da junija zopet pri-
de in nam pokaže še nekatere plane-
te. 

Sara Furlan

Japonsko kosilo

Učenke japonskega krož-
ka OŠ Draga Bajca Vi-
pava so z mentorico 

Sonjo Simonič Puc pogostile 
zaposlene na naši šoli z japon-
skim kosilom. Za začetek so 

gostje morale poiskati svoje me-
sto pri mizah, njihova imena so 
bila napisana na tradicionalnih 
origamijih – žerjavih. Pri tem 
so potrebovale pomoč učenk, 
saj so bila imena napisana v 

japonski pisavi. Dekleta, ki le-
tos obiskujejo japonski krožek, 
so jim najprej predstavile utrip 
tradicionalne čajne ceremonije 
z zelenim čajem matcha, potem 
pa prikazale pripravo verjetno 
pri nas najbolj poznane japon-
ske jedi. Suši je v posušeno algo 
ovit riž, nadevan s surovo ribo in 
zelenjavo, za izrazitejši okus po-
skrbi japonski hren wasabi in so-
jina omaka, v katero se, seveda s 
palčkami, pomaka koščke sušija. 
Sledila je japonska juha  ramen, 
narejena na piščančji osnovi z 
dodano sojino omako, v kateri 
smo dobili rezance, meso, gobe, 
koruzo, špinačo, korenček, por 
in kuhana jajca. Tudi juho smo 
pojedli s pomočjo palčk, kar pa 
je seveda že malce težji izziv. Za 
zaključek so učenke pripravi-
le  tempuro – na japonski način 
ocvrte rakce, koščke piščanca, 
gobe, bučke in cvetačo. Vmes 
smo pili zeleni čaj sencha.

Sonja Simonič Puc, 
mentorica japonskega krožka

Številka:094-0001/2017-1; Datum:10.4.2017; Na podlagi 8. člena Odloka o podeljevanju priznanj 
občine Vipava (Uradno glasilo 4/96, 5/2000 in 45/2014) občinska uprava Občine Vipava razpisuje

Priznanja občine Vipava za leto 2017
Občina Vipava vabi posamezni-
ke, politične stranke, podjetja, 
društva ter druge organizacije in 
skupnosti, da posredujejo pre-
dloge kandidatov za priznanja, 
ki jih podeljuje občina Vipava.
Priznanja, ki jih podeljuje obči-
na Vipava, so naslednja:
Priznanje občine Vipava, ki je 
najvišje občinsko priznanje, se 
podeli posameznikom, podje-
tjem, društvom ter drugim or-
ganizacijam in skupnostim za 
njihovo življenjsko delo oziro-
ma druge izjemno pomembne 
dosežke v dobrobit občine Vi-
pava.
Plaketa občine se podeli po-
sameznikom, podjetjem, dru-
štvom in drugim organizacijam 

in skupnostim, ki delujejo v dob-
robit občine Vipava, oz. dosega-
jo vidne rezultate na športnem, 
kulturnem, humanitarnem, 
znanstvenem, gospodarskem in 
drugih  področjih.
Naziv častni občan se pode-
li osebi, katere delo in aktiv-
nosti predstavljajo pomembne 
zasluge na področjih človeko-
ve ustvarjalnosti oziroma ose-
bi, ki je posebno zaslužna za po-
membne dosežke pri razvoju 
občina Vipava.
Razpisni postopek:
Predlog kandidatov za prizna-
nja lahko poda vsakdo, mora 
pa biti predložen v pisni obli-
ki in vsebovati podatke o kan-
didatu, soglasje kandidata ter 

obrazložitev doseženih rezul-
tatov.
Predlagatelj mora točno nave-
sti, podelitev katerega izmed 
priznanj predlaga:
a) priznanje občine Vipava
b) plaketa
c) naziv častni občan
Predloge je potrebno poda-
ti najkasneje do 10. maja 2017 
do 12.00 ure na naslov: Občina 
Vipava, Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenova-
nja, Glavni trg 15, 5271 Vipava s 
pripisom »NE ODPIRAJ – PRI-
ZNANJA 2017«.

Tajnik
Jože Papež, univ. dipl. inž. agr.
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Št.:302-0001/2017-6; Datum:13.4.2017; Občina Vipava na podlagi Statuta Občine Vipava (Ur. l. RS, št. 42/2011 in 73/2014), Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 
2017 (Uradni list RS, št. 87/2016), Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Vipava (Uradni list RS, št. 94/2015) ter  
Priglašene sheme pomoči de minimis »Spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Vipava« (št. priglasitve: M001-5879922-2015), objavlja:

Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero zaspodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene 
kapacitetev občini Vipava za leto 2017
Splošna določila
Predmet javnega razpisa so 
proračunska sredstva Obči-
ne Vipava,  namenjena za sub-
vencioniranje obrestne mere 
za spodbujanje investicijskih 
vlaganj v proizvodne in stori-
tvene kapacitete v občini Vi-
pava.
Subvencioniranje obrestne 
mere se odobri za najete kre-
dite pri poslovni banki oziro-
ma drugi finančni instituciji, 
s katero Občina Vipava skle-
ne pogodbo o subvencionira-
nju obrestne mere za kredite, 
za namen spodbujanja investi-
cijskih vlaganj v proizvodne in 
storitvene kapacitete v občini 
Vipava.
Z Odlokom o proračunu Obči-
ne Vipava za leto 2017 (Uradni 
list RS, št. 87/2016) so za sub-
vencioniranje obrestne mere 
za najete kredite zagotovlje-
na sredstva v višini 32.000,00 
€. Obrestna mera za kreditoje-
malce je EURIBOR + 0%, od-
plačilna doba kredita je 5 ozi-
roma 10 let odvisno od višine 
kredita ter namena kredita. 
Rok koriščenja najetega kre-
dita je do 30.11.2017. Upra-
vičenci so dolžni v roku 45 
dni od pravnomočnosti skle-
pa o dodelitvi državne pomo-
či (kredita s subvencionirano 
obrestno mero) Občino Vi-
pava pisno obvestiti ali bodo 
sklenili kreditno pogodbo in 
koristili odobrena kreditna 
sredstva, sicer se šteje, da odo-
brenih sredstev ne bodo kori-
stili.
Splošni razpisni pogoji 
Kreditna sredstva z bonifici-
rano obrestno mero se bodo 
odobrila za investicijska vla-
ganja  za naslednje namene: 
za nakup, urejanje in komu-
nalno opremljanje zemljišč za 
gradnjo poslovnih prostorov, 
za nakup, gradnjo ali investi-
cijsko vzdrževanje poslovnih 
ali proizvodnih prostorov, za 
nakup nove ali generalno ob-
novljene proizvajalne in sto-
ritvene opreme, za nakup ne-
materialnih pravic (patenti, 
licence, tehnološko znanje).
Investicija v premičnino, ki 
je predmet dodelitve držav-
ne pomoči, se mora ohraniti 
v Občini Vipava vsaj 5 let po 
končani investiciji oziroma se 
lahko pred iztekom tega obdo-
bja nadomesti z novo sodob-
nejšo opremo za enako dejav-
nost. Stroški nakupa zemljišč 
ter poslovnih prostorov so 
upravičeni stroški le, če je na-
ložba vezana na investicijo v 
razširitev ali posodobitev proi-
zvodne ali storitvene kapacite-
te. Nepremičnina, ki je pred-
met dodelitve državne pomoči 
se ne sme odtujiti najmanj 5 
let.
Sredstva po tem javnem raz-
pisu se dodeljujejo na podla-
gi pravila de minimis v skla-
du z Uredbo Komisije (EU) 

1407/2013 z dne 18. decem-
bra 2013 o uporabi členov 107 
in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pri pomoči de 
minimis (Uradni list EU L 352, 
24. 12. 2013). Skupni znesek 
pomoči de minimis, dodeljen 
istemu enotnemu podjetju, ne 
sme presegati 200.000,00 EUR 
v kateremkoli obdobju zadnjih 
treh proračunskih let, ne glede 
na obliko ali namen pomoči 
ter ne gleda na to, ali se pomoč 
dodeli iz sredstev države, obči-
ne ali Unije (v primeru podje-
tij, ki delujejo v komercialnem 
cestnem tovornem prevozu, 
znaša zgornja dovoljena meja 
pomoči 100.000,00 EUR). Dr-
žavna pomoč ne sme biti na-
menjena izvozu oziroma z iz-
vozom povezani dejavnosti v 
tretje države ali države članice, 
kot je pomoč neposredno po-
vezana z izvoženimi količina-
mi, z ustanovitvijo in delova-
njem distribucijske mreže ali 
drugimi tekočimi izdatki, po-
vezanimi z izvozno dejavno-
stjo. Pomoč ne sme biti po-
gojena s prednostno rabo 
domačih proizvodov pred 
uvoženimi. Pomoč ne sme biti 
namenjena za nakup transpor-
tnih sredstev, ki so namenjena 
prevozu oseb in tovora v ce-
stnem prometu. 
Rok koriščenja najetega kre-
dita je do 30.11.2017. Upra-
vičenci so dolžni v roku 45 
dni od pravnomočnosti skle-
pa o dodelitvi državne pomo-
či (kredita s subvencionirano 
obrestno mero) Občino Vi-
pava pisno obvestiti ali bodo 
sklenili kreditno pogodbo in 
koristili odobrena kreditna 
sredstva, sicer se šteje, da odo-
brenih sredstev ne bodo kori-
stili.
Upravičenci
Upravičenci do kreditnih 
sredstev so mikro, majhna, 
srednja, majhna enotna, sre-
dnja enotna podjetja ter samo-
stojni podjetniki posamezniki, 
ki investirajo na območju ob-
čine Vipava. Pri nakupu pre-
mičnin, se za lokacijo šteje se-
dež podjetja oziroma stalno 
bivališče samostojnega podje-
tnika posameznika. 
»Enotno podjetje« pomeni vsa 
podjetja, ki so med seboj naj-
manj v enem od naslednjih 
razmerij (v nadaljevanju pod-
jetje)
a) podjetje ima večino glaso-
valnih pravic delničarjev ali 
družbenikov drugega podjetja,
b) podjetje ima pravico ime-
novati ali odpoklicati večino 
članov upravnega, poslovo-
dnega ali nadzornega organa 
dru¬gega podjetja,
c) podjetje ima pravico izvrše-
vati prevladujoč vpliv na dru-
go podjetje na podlagi po-
godbe, sklenjene z navedenim 
podjetjem, ali določbe v njego-
vi družbeni pogodbi ali statu-
tu,

d) podjetje, ki je delničar ali 
družbenik drugega podjetja, 
na podlagi dogovora z dru-
gimi delničarji ali družbeni-
ki nave¬denega podjetja sámo 
nadzoruje večino glasovalnih 
pravic delničarjev ali družbe-
nikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v kateremkoli 
razmerju iz točk a) do d), pre-
ko enega ali več drugih podje-
tij, prav tako veljajo za enotno 
podjetje.
Do sredstev niso upravičena 
podjetja, ki so iz sektorjev ribi-
štva in akvakulture, primarne 
proizvodnje kmetijskih proi-
zvodov iz seznama v Prilogi I k 
Pogodbi o ustanovitvi Evrop-
ske skupnosti (v nadaljevanju 
Pogodba), predelave in trže-
nja kmetijskih proizvodov iz 
seznama v Prilogi I k Pogod-
bi v primeru, če je znesek po-
moči določen na podlagi cene 
ali količine zadevnih proizvo-
dov, ki so kupljeni od primar-
nih proizvajalcev ali jih zadev-
na podjetja dajo na trg, ter je 
pomoč pogojena s tem, da se 
delno ali v celoti prenese na 
primarne proizvajalce.
Do sredstev niso upraviče-
na podjetja, ki nimajo porav-
nanih zapadlih obveznosti do 
Občine Vipava ali do države, 
če so v skladu z določbami za-
konodaje v postopku preneha-
nja, v stečajnem postopku, po-
stopku prisilne poravnave ali 
postopku likvidacije, so v te-
žavah v skladu z zakonodajo 
o reševanju in prestrukturira-
nju družb v težavah, so lastni-
ško, upravljavsko ali kakorko-
li drugače povezana s podjetji, 
ki so v skladu z določbami za-
konodaje v postopku preneha-
nja, v stečajnem postopku, po-
stopku prisilne poravnave ali 
postopku likvidacije, nimajo 
sedeža v Občini Vipava, razen 
če investicija, ki je predmet 
prijave na razpis, leži na ob-
močju Občine Vipava. Upra-
vičenci lahko pridobijo sred-
stva le pod pogojem, da za isti 
namen niso prejeli drugih lo-
kalnih, regionalnih, državnih 
ali mednarodnih javnih virov. 
Posamezen upravičenec lahko 
na tem javnem razpisu kandi-
dira samo z eno vlogo.
Posebni razpisni 
pogoji in merila
Kreditna sredstva bodo dode-
ljena vlagateljem, ki bodo iz-
polnjevali vse razpisne pogoje. 
Investicija, s katero vlagatelj 
kandidira, mora zagotavljati 
ohranitev ali odpirati nova de-
lovna mesta. Investicija, ki je 
predmet vloge, mora predsta-
vljati zaključeno celoto, mora 
biti skladna z vso tangirano za-
konodajo ter mora biti okolj-
sko sprejemljiva in energetsko 
učinkovita.
Višina kredita in 
kreditni pogoji
Višina kredita je odvisna od 

vrste investicije ter višine za-
prošenega kredita. Za kredite 
za nakup premičnin ter kredi-
te za nakup oziroma izgradnjo 
nepremičnin do višine kredita 
vključno 25.000,00 EUR je od-
plačilna doba 5 let, za kredite 
za nakup oziroma izgradnjo 
nepremičnin nad višino kredi-
ta 25.000,00 EUR je odplačilna 
doba 10 let. Subvencionirana 
obrestna mera znaša 6-meseč-
ni EURIBOR + 0% letno, mo-
ratorij za odplačevanje glav-
nice kredita je do 31.12.2017, 
stroški vodenja kredita znaša-
jo največ 0,2% od stanja kre-
dita (enkrat letno), stroški 
odobritve kredita znašajo naj-
več 75 EUR, ne glede na viši-
no kredita, način vračila in za-
varovanja kredita je skladen s 
pogoji poslovne banke. 
Višina kredita ne sme prese-
gati 50% predračunske vre-
dnosti upravičenih stroškov 
posamezne investicije in 10% 
skupne kreditne mase oz. naj-
več 50.000,00 EUR, razen v 
primeru če strokovna komisi-
ja ugotovi upravičenosti in go-
spodarnost investicije. V tem 
primeru lahko strokovna ko-
misija odobri kredit tudi nad 
zgoraj navedenimi limiti, ven-
dar višina državne pomoči, 
ki se jo dodeli posameznemu 
upravičencu na podlagi pravi-
la »de minimis«, ne sme prese-
gati 200.000,00 EUR oziroma 
100.000,00 EUR za podjetja iz 
cestnoprometnega sektorja v 
obdobju zadnjih 3 proračun-
skih let, ne glede na obliko ali 
namen pomoči. Intenzivnost 
pomoči ne sme presegati 55% 
upravičenih stroškov. Državna 
pomoč se dodeli v obliki sub-
vencionirane obrestne mere. 
Višino dodeljene državne po-
moči po pravilu »de minimis« 
bo za vsakega upravičenca po-
sebej preverjala strokovna ko-
misija pri Ministrstvu za fi-
nance RS. 
Upravičeni stroški
Upravičeni stroški investici-
je so stroški nakupa, urejanja 
in komunalnega opremljanja 
zemljišč za gradnjo poslov-
nih prostorov, stroški izdela-
ve projektne dokumentacije 
za gradnjo poslovnih prosto-
rov, stroški nakupa, gradnje 
ali investicijskega vzdrževanja 
poslovnih in proizvodnih pro-
storov, stroški nakupa nove 
ali generalno obnovljene pro-
izvajalne in storitvene opreme, 
stroški nakupa nematerialnih 
pravic (patenti, licence, tehno-
loško znanje). Stroški nakupa 
zemljišč ter poslovnih prosto-
rov so upravičeni stroški le, če 
je naložba vezana na investici-
jo v razširitev ali posodobitev 
proizvodne ali storitvene ka-
pacitete.
Rok koriščenja kredita
Rok koriščenja kredita je od 
objave razpisa do pokoriščenja 
celotne kreditne mase oziroma 

najkasneje do 30.11.2017.
Odločanje
Vloge bo obravnavala strokov-
na komisija praviloma enkrat 
mesečno. Prosilci bodo s skle-
pom o dodelitvi kredita z boni-
ficirano obrestno mero obve-
ščeni najkasneje v roku 30-ih 
dni od dneva oddaje popolne 
vloge. Vloge bodo obravnava-
ne po vrstnem redu kot bodo 
vložene, pri čemer se šteje dan 
in ura oddaje vloge oziroma 
zadnje dopolnitve vloge (velja 
poštni žig). Vloge, ki ne bodo 
izpolnjevale pogojev, bodo za-
vrnjene, nepopolne vloge ali 
vloge, ki bodo vložene po po-
rabi sredstev, pa zavržene. Pri-
tožbe zoper sklep obravnava 
arbitražna komisija, ki jo ime-
nuje župan. Za imenovanje in 
delovanje arbitražne komisije 
se smiselno uporablja določi-
la Pravilnik o pospeševanju in 
razvoju malega gospodarstva 
na območju občin Ajdovščina 
in Vipava (Uradni list RS, št. 
57/2003 in 40/2004).
Posojilna pogodba se bo skle-
pala med kreditojemalcem 
in banko. Namensko porabo 
pridobljenega kredita bo pre-
verjala strokovna komisija in 
banka. V primeru, da prosilec 
odobrenega kredita ne prič-
ne koristiti v roku treh mese-
cev od datuma pravnomočno-
sti sklepa o dodelitvi državne 
pomoči, izgubi pravico do ko-
riščenja sredstev in do ponov-
ne prijave na razpis v koledar-
skem letu.
Rok in navodila za 
oddajo vlog 
Interesenti oddajo vlogo s zah-
tevanimi prilogami na poseb-
nem obrazcu – vlogi, ki jo lahko 
dvignejo na tajništvu Občine 
Vipava (Glavni trg 15, Vipa-
va), na Območni obrtno-pod-
jetniški zbornici Ajdovščina 
(Vipavska cesta 4, Ajdovšči-
na) ali ga natisnejo iz spletne 
strani www.vipava.si. Pisne 
vloge z oznako: »NE ODPI-
RAJ, PRIJAVA NA RAZPIS 
– PODJETNIŠTVO« in z na-
slovom pošiljatelja na hrbtni 
strani v zgornjem delu ovojni-
ce morajo predlagatelji odda-
ti v zaprti ovojnici. Vloge mo-
rajo biti predložene na naslov: 
Občina Vipava, Glavni trg 15, 
5271 Vipava od 18.4.2017 da-
lje do najkasneje 15.11.2017 
do 12.00 ure oziroma do po-
rabe sredstev kreditne mase. 
Dodatne informacije lahko za-
interesirani upravičenci dobi-
jo na Občini Vipava (kontak-
tna oseba: Helena Kobal, tel. 
št.: (05) 364 34 20) ali na Ob-
močni obrtno – podjetniški 
zbornici v Ajdovščina (kon-
taktna oseba: Marko Rondič, 
tel. št. (05) 364 49 00).

Župan
mag. Ivan Princes, l.r.
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Glasba povezuje
V Domu starejših občanov Ajdovščina stanovalci že tretje leto 
zapored pomagajo pri organizaciji dogodka Glasbena urica, kjer z 
velikim veseljem prisluhnejo različnim glasbenim zvrstem – prilju-
bljena je tako ljudska, narodna kot tudi zabavna glasba. 

Glasbo izvaja hišnik Bojan, 
ki nastopa skupaj z vse-
stransko pevko Ajdo. Pri 

petju pa se jima radi pridružijo tudi 
stanovalci, ki z glasbenimi željami 
popestrijo dogajanje. Dogodek je 
bil na začetku posvečen glasbi ne-
katerih znanih slovenskih ansam-
blov ali znanim pevcem. Tako smo 
v letu 2016 gostili Beneške fante, 
v letošnjem letu pa po zaključku 

gradbenih del načrtujemo obisk in 
nastop znanih Primorskih fantov. 
To so načrti in želje stanovalcev, ki 
jih izražajo tudi na srečanjih prosto-
voljnih socialnih skupin, ki delujejo 
v Domu že vrsto let. Po zaključeni 
Glasbeni urici se stanovalci sprošče-
no odpravijo na večerjo in kasneje k 
počitku. 

Š.Č

Obisk klap Ladesta in Fumari iz 
Lastovega
Dalmatinska glasba nam vedno seže do srca in nam polepša vsakdan. Ko se zaslišijo poznane melodi-
je, jim marsikdo pritegne s svojim petjem ter se v spominu vrača v znane obmorske kraje.

V soboto, 8. aprila, so nam 
v Centru starejših Pristan 
lepe spomine obujali člani 

moške klape Fumari in ženske klape 

Ladesta iz Lastovega. Pevci in pevke 
so v sklopu gostovanja po Sloveniji 
in nastopa v Cankarjevem domu v 
Ljubljani, obiskali tudi Vipavo. Kot 

je povedal njihov vodja, gospod Ja-
nes Vlašić, je bil razlog za njegov 
ponoven obisk domačnost, sprošče-
nost in dobra volja tako stanovalcev 
kot zaposlenih. Gospod Janes je v 
Centru starejših Pristan pred par leti 
namreč že predstavil svojo takratno 
zasedbo klape Kumpanji in klapo 
Vela Luka Proizd. Tudi tokrat je 
pevski nastop presegel pričakovanja 
vseh navzočih. Sproščenost pevcev 
in uglašenost glasov, ki je se je raz-
legala po avli centra je poskrbela za 
vrhunski nastop in hkrati za enkra-
tno doživetje za vse stanovalce. 

Po nastopu so jim v ušesih še dolgo 
odzvanjale poznane »Mirnospavaj«, 
»Anđele moj« in »Ruža moja«, na-
stopajoči pa so se poslovili z oblju-
bo, da nas ob prihodnjem gostova-
nju ponovno obiščejo.

MH

20 let šolskega 
godalnega orkestra
Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina letošnjo pomlad obele-
žuje 20-letno tradicijo godalnega orkestra. V šolskem letu 1996/97 
je takratna profesorica violončela, Aleksandra Čano Muharemović 
zbrala deseterico mladih nadebudnih godalcev in ustvarila prvi 
šolski godalni ansambel na Ajdovskem. Ta se je zaradi velikega 
zanimanja učencev z leti razširil in preoblikoval v godalni orkester. 

Številne generacije mladih go-
dalcev so tako tekom 20-letne-
ga skupinskega muziciranja z 

različnimi dirigenti (Ino Lavrovo, 
Markom Kodeljo in Sanjo Kaluđero-
vić) poustvarile nemalo skladb - od 
klasičnih do modernih in filmskih ter 
z njimi popestrile mnoge koncerte, 
prireditve, srečanja, revije in tekmo-
vanja. Na ta način mladi glasbeniki 
že dve desetletji vztrajno in uspešno 
nabirajo bogate izkušnje, sklepajo 
nova prijateljstva in poznanstva ter 
odkrivajo kraje širom Slovenije. Čla-
ni šolskega godalnega orkestra se z 
zaključkom izobraževanja na nižji 
glasbeni šoli od orkestra poslovijo, a 
mlajše generacije učencev z vsakim 
novim šolskim letom v skupino pri-
nesejo nov in svež veter. Pa vendar, 
nekateri izmed bivših učencev še ve-
dno radi igrajo na svoj inštrument in 
se z veseljem vrnejo k skupinskemu 
muziciranju. Tako danes v orkestru 

redno sodelujeta dva bivša učenca, 
občasno pa se jima pridruži še ka-
kšen. Želja za prihodnost je, da bi 
učenci vztrajali v orkestru tudi po 
končani nižji glasbeni šoli in tako še 
naprej gojili ljubezen do skupinskega 
muziciranja in druženja s sovrstniki. 

Godalni orkester, ki danes delu-
je pod taktirko mlade uspešne vi-
olistke, domačinke Polone Praček, 
bo svoj jubilej obeležil s slavnostnim 
koncertom v petek, 12. maja 2017 ob 
19. uri v Kulturnem domu v Vipa-
vi. S klasičnimi melodijami Vivaldi-
ja, Mozarta in Glinke, modernejši-
ma Joplinom in Sugárjem, kančkom 
filmske in pop glasbe v priredbi do-
mačega skladatelja in pedagoga Mi-
roslava Paškvana ter s številnimi so-
listi, se nam obeta nepozaben glasben 
in za marsikaterega poslušalca tudi 
nostalgičen večer. 

Prisrčno vabljeni! 
Ana Knez

Festival Klementina prvič 
Zaključil se je prvi Festival Klementina, ki je potekal v organizaciji Mladinskega centra Hiša mladih 
Ajdovščina. Pestro dvotedensko dogajanje je obogatilo družabno življenje v mestu, ob koncu pa 
podarilo Ajdovščini novo umetniško delo, leseno skulpturo »Drugo življenje«, ki je nastala izpod rok 
domačega kiparja Arijela Štruklja.  Festival Klementina je dobil ime po lutkarju Milanu Klemenčiču in 
posledično precej pozornosti namenil domači lutkarski umetnosti. Oblikovalka Špela Cigoj je prispe-
vala svoje z izvirnim logotipom.

Festival smo otvorili v Galeriji 
Hiša mladih, ker smo lah-
ko občudovali izjemno delo 

Primoža Fučke in njegovih lutk iz 
predstave Mrtvec v rdečem plašču. 
Najmlajši so si lahko ogledali kar 
nekaj zelo zanimivih in nenavadnih 
predstav. Glasbena predstava Bobek 
in barčica je požela veliko aplavzov 
za kar gre zahvala dijakinjam SŠ 
Veno Pilon Ajdovščina. Posebno 
zanimive so bile delavnice za otroke 
Igre s senčnimi lutkami, ki jih je za 
nas, na dvodnevni delavnici, izvedla 
Monika Furlan. 

Na sobotni predstavi za otroke 
Pravljice iz Kamišibaja (Zlatolaska, 
Žabe, Legenda o Hublju, Devet po-
gumnih miši, Žabe v smetani in Ena 
majhna prauca) smo lahko opazo-
vali posebno zvrst gledališča - pa-
pirnato gledališče. 

Po zaslugi plesne šole EL1 ni manj-
kalo plesnih korakov, glasbeni sla-
dokusci so prišli na svoj račun ob 
koncertu odličnih Koala Voice in 

domače premiere Yearoftherookie 
in Neonate. 

Nekakšen vrhunec dogajanja in 
hkrati darilo mestu pa je bil projekt 
Secondlife – Drugo življenje, katere-
ga idejni vodja je bil domači kipar-
ski mojster Arijel Štrukelj. Projekt, 
ki simbolno prikazuje, kako lah-
ko stvari, ki sčasoma postanejo ne-
uporabne, ponovno zaživijo v dru-
gi obliki. Lesena skulptura, ki od 
petka krasi okolico Bara Hiša mla-
dih je namreč nastala iz lesa poža-
ganih topol, katere so še pred letom 
dni rasle tik ob stavbi Mladinskega 
centra in hotela Hiša mladih. Topo-
le so padle, les pa je ostal in poča-
kal na primerno, drugo priložnost. 
Ta priložnost je prišla s festivalom 
Klementina, novo življenje pa je po-
žaganemu lesu vdihnil Arijel Štru-
kelj. Lesena skulptura po avtorje-
vih besedah simbolizira življenje 
vsakega posameznika,   je posame-
znikova življenjska pot, ki se strmo 
vzpenja, vedno pa nekje pride do 

prelomnice, ki to pot morda malce 
zamaje, ji nameni malce drugačno 
smer, a se nato še vedno vzpenja. 

Ob otvoritvi projekta Secondli-
fe smo v Galeriji Hiša mladih od-
prli tudi odlično razstavo del čla-
nov umetniškega društva Korenina. 
Razstava zajema precej kiparskih 
del, nekaj pa je tudi likovnih in fo-
tografskih utrinkov. Svoja dela so 
na ogled postavili Miha Plohl, Miha 
Polanc, Miha Pečar, Aljoša Golo-
bič, Miriam ElettraVaccari, Gora-
zd Prinčič, Vasja Kavčič, Jernej Hu-
mar, Gail Morris, VojtechTrocha in 
Arijel Štrukelj. 

Festival smo zaključili v pravem 
duhu sodelovanja na Dan za spre-
membe. V soboto, 8. aprila, je trg 
1. slovenske vlade zaživel v popol-
noma svežem, pravljično- plesnem 
vzdušju. Domača plesna šola EL1 
plesna scena se je v dvorani predsta-
vila s plesno predstavo »O volku in 
njegovi pravljici«. V vlogi volka se je 
odlično znašel Nal Filipič Hvala, ko-
ordinatorki predstave pa sta bili Ele-
na Mikuž in Tea Filipič. Nastopalo 
in plesalo je preko osemdeset otrok, 
ki jih nabito polna dvorana ni prav 
nič zmedla. Po predstavi se je plesno 
rajanje nadaljevalo pred Dvorano 1. 
slovenske vlade. V čudovitem vre-
menu in sproščenem vzdušju smo 
se na koncu posladkali še s sladole-
dom. 

V okviru festivala Klementina se 
je zaključil tudi vsakoletni literarni 
natečaj, letos pod nazivom AEIOU. 
Prispelo je kar nekaj zanimivih lite-
rarnih del o zmagovalcih pa vas se-
znanimo v naslednji številki Latni-
ka. 

Mc Hiša mladih
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Srečanje starodobnih vozil
Društvo ljubiteljev starodobnih vozil iz Ajdovščine prireja 6. maja 2017, že 24. tradicionalno srečanje 
ljubiteljev starih avtomobilov in motorjev.

Zbrali se bomo na parkirišču 
za starim mlinom v Ajdo-
vščini in si privoščili kavico 

z rogljičem. Start prvega avtomobila 
na reliju bo ob 9.30 na Lavričevem 

trgu. Peljali se bomo na Vitovlje, 
kjer bomo na kmečkem turizmu 
Malovščevo poskusili domače do-
brote gospodinje Barbare. Po okrep-
čilu, bomo pot nadaljevali do Vipolž 

v Goriških Brdih, ogledali si bomo 
obnovljen grad, briški vinarji pa 
nas bodo razveselili z domačo ka-
pljico. Sledil bo vzpon na Sabotin, 
kjer si bomo ogledali strelske jarke 
iz 1. svetovne vojne, postregli pa nas 
bodo s domačim golažem. Pot nas 
bo potem popeljala nazaj v Ajdo-
vščino, kjer bomo v restavraciji ho-
tela Pigal s kosilom, podelitvijo po-
kalov in priznanj udeležencem, ob 
prijetnem druženju zaključili naše 
letošnje srečanje. 

Prepričani smo, da nas bo razve-
selilo tudi lepo vreme in tako pri-
spevalo k veliki udeležbi starodob-
nih vozil in še lepši izvedbi srečanja. 
Za konec le še povabilo vsem, da si 
pobliže ogledate naše starodobnike, 
da bomo, čeprav smo že v letih, lažje 
zmogli zahtevno potovanje po naši 
prelepi dolini. 

Društvo LSV Ajdovščina

Velikonočno ustvarjanje
Stara šola v Kamnjah je v petek, 7. aprila, ponovno na stežaj odprla vrata otrokom, željnim ustvarja-
nja. Ker smo bili v velikonočnem času, je bila tema delavnic velikonočno spomladansko obarvana.

Otroci so lahko izbirali med 
izdelavo različnih izdelkov: 
košaricami za pirhe, zajčki, 

piščančki, kokoškami ter metulji 
in spomladanskim cvetjem. Zbrali 
smo se ob 16.30, ko nas je s svojo 

prisotnostjo razveselilo 13 otrok iz 
Kamenj in Potoč. Ker so se delavnic 
udeležili tako naši najmlajši vaščani, 
kot tudi otroci, ki obiskujejo že višje 
razrede osnovne šole, je bila težav-
nost izdelkov raznolika in primerna 

vsem. Mentorice smo otrokom 
predstavile in pokazale potek izde-
lave različnih izdelkov ter jim med 
samim izdelovanjem z veseljem pri-
skočile na pomoč. 

Delavnic so se udeležili tudi njiho-
vi starši, ki so z navdušenjem še sami 
poprijeli za material in se sprošča-
li ob ustvarjanju. Ker naša ustvar-
jalnost ne pozna meja, niti časa, se 
je naše veselo druženje zavleklo kar 
dve dobri uri. Ob koncu nas je ča-
kala še poslastica, domače marmela-
dne palačinke izpod rok domačinke. 
Skupaj nam je vedno tako lepo, da 
že komaj čakamo naše naslednje de-
lavnice, kjer bomo s svojo ustvarjal-
nostjo polepšali naš okoliš. 

N.U., foto Ž. V.

Teden Rdečega križa
Teden Rdečega križa tradicionalno praznujemo 8. maja, ob svetov-
nem dnevu Rdečega križa, ko se je rodil ustanovitelj gibanja Henry 
Dunant, ki je bil velik človekoljub in prvi dobitnik Nobelove nagra-
de za mir. Teden obeležuje vseh 186 nacionalnih društev Rdečega 
križa po svetu. V Sloveniji bo letošnji potekal pod sloganom »Ker 
nam je mar. Povsod in za vsakogar«.

V Rdečem križu Ajdovščina 
bomo teden začeli z dne-
vom odprtih vrat v petek, 5. 

maja. Vabimo vas, da nas obiščete v 
naših novih prostorih na Tovarniški 
3 g, Ajdovščina, od 10. do 18. ure. 

V tem času bomo v našem dnevnem 
centru šivali vrečke za sadje in ze-
lenjavo, predpasnike in druge upo-
rabne izdelke iz odpadnega blaga in 
blaga, ki nam je bilo podarjeno. Vse 

kar bomo sešili, bomo nato v zame-
no za prostovoljne prispevke podar-
jali na ajdovski majski kmečki tržni-
ci. Zbrane prispevke bomo v celoti 
namenili socialno ogroženi družini 
ali posamezniku. 

Skozi cel mesec maj in tudi v juni-
ji bomo prav tako izvajali brezplač-
ne meritve krvnega tlaka, sladkor-
ja in holesterola v krvi po krajevnih 
skupnostih. Potekale bodo v sobo-
to, 6. maja, od 8.30 do 10.30 ure v 
prostorih Krajevne skupnosti Vrto-
vin. V soboto, 13. maja, bodo od 9. 
do 11. ure potekale v prostorih KS 
Predmeja. Zatem bodo v soboto, 
20. maja, od 9. do 11. ure potekale 
v prostorih KS Otlica, v soboto, 27. 
maja, od 9. do 11. ure v KS Cesta, 
v soboto, 3. junija, od 8.30 do 10.30 
ure v KS Skrilje in v soboto, 17. juni-
ja, od 9. do 11. ure v KS Lože. 

Vljudno vabljeni, da nas obiščete! 
Irena Žgavc

Pomladni koncert v Kamnjah 
napolnil dvorano
Tik preden je uradno nastopila pomlad, smo se v kamenjskem društvu odločili popestriti dogajanje 
s prav posebnim koncertom. 

Na koncert v vaško dvorano 
smo povabili otroški vrtec 
Dobrovoljček iz Potoč, žu-

pnijski mladinski zbor Kamnje, mo-
ški pevski zbor Vinograd iz Vrtovi-
na ter tamburaški orkester Danica 

iz Dobravelj. Kamenjska dvorana 
se je napolnila do zadnjega kotička, 
kar pomeni, da so krajani zares lepo 
sprejeli omenjeni dogodek. Zbor-
ček otrok iz vrtca je ob spremljavi 
kitare zapel nekaj otroških pesmic, 

občinstvo pa jih je nagradilo z moč-
nim aplavzom in nasmehi na obra-
zih. Sledil je nastop članov cerkve-
nega zbora, ki so pokazali, da v petju 
zares uživajo. Zaključek koncerta 
pa je pripadel že dobro poznane-
mu pevskemu zboru Vinograd ter 
članom in članicam tamburaškega 
orkestra Danica. 

Po končanem uradnem delu kon-
certa je sledilo druženje ob neme-
snih dobrotah, ki so jih pripravile 
pridne vaške gospodinje, za kar se 
jim srčno zahvaljujemo. 

Zahvala gre tudi sokrajanki Mar-
tini Černe Vodopivec, idejni vod-
ji omenjenega prekrasnega pomla-
dnega dogodka. 

ŠKTD Kamnje - Potoče
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Praznično v Kamnjah in na Mali Gori
Izvedba dvajsetega Velikonočnega pohoda na Malo goro zapovrstjo, je bil prav gotovo dogodek, ki 
ga je bilo potrebno primerno zaznamovati.

V Kamnjah smo prav v ta na-
men, teden dni pred pohodom 
pripravili proslavo z name-

nom, da pregledamo skoraj dvajsetle-
tno delo in prehojeno pot devetnajstih 
Velikonočnih pohodov, ob kateri so 
se nam rojevale ideje, kako ohranjati 
zgodbo o košnji na Mali gori in kako 
to zgodbo nadaljevati. Ob tej priliki pa 
smo se zahvalili vsem tistim, ki so nam 
na tej poti pomagali. In teh je bilo za-
res veliko. Poleg njih smo v župnijsko 
dvorano povabili še krajane in naše 
prijatelje. V programu proslave, ki sta 
ga povezovali Meta in Špela so sode-
lovali pevci pevskega zbora Vinograd 
iz Vrtovina in naš harmonikar Anže. 
Vrhunec večera pa je prav gotovo bilo 
premierno predvajanje dokumentar-
nega filma »Mala gora skozi čas«, ki ga 
je prav v ta namen pripravil naš prija-
telj Ivo Saksida. Dogajanja v filmu pa 
so bila tema pogovorov prisotnih na 
družabnem srečanju, ki je sledilo. Vse 
smo postregli s tradicionalno polento, 
tokrat ne s košenino, ampak s praznič-
no varianto – župenco ter s sladkimi 
dobrotami, ki so nam jih podarile lo-
kalne pekarne ter domače gospodinje. 

Z nestrpnostjo smo naslednji teden 
pogledovali v nebo in v tem aprilskem 
nepredvidljivem vremenskem dogaja-
nju, smo si zares želeli en lep sončen 
Velikonočni ponedeljek, pa četudi ve-
lja pregovor, da na Mali gori ni slabe-
ga vremena. In res, po deževni nedelji, 
nas je v ponedeljek pozdravilo sonce. 

Pohodniki so že zgodaj prihajali v 
Kamnje ter se po ogledu razstave, na 
kateri smo letos predvajali tudi film 
Mala gora skozi čas, posladkali s sla-
stnim krofom, s katerim jih je obdaril 

Mlinotest iz Ajdovščine. 
Na Malo goro pa so prihajali poho-

dniki iz vseh možnih smeri. Kmalu so 
travniki in dvorišče pred kočo posta-
li pravo živobarvno mravljišče. Prije-
tni pogovori, dobro razpoloženje in 

stiski rok pa so potrjevali prijateljstva, 
ki so se rojevala na naših pohodih. Po-
hoda se je udeležil tudi župan občine 
Ajdovščina, ki je pohodnikom in orga-
nizatorjem namenil nekaj spodbudnih 
besed. Kulturni program se je pričel z 
nastopom harmonikarja Blaža Dro-
fenika, ki nam je zaigral himno Male 
gore, nadaljeval pa z ubranim petjem 
moškega pevskega zbora Vinograd. 
Tudi tokrat sta program povezovali 
Meta in Špela. Vse udeležence poho-
da je najprej pozdravil predsednik PS 
Kamnje, Jože Vodopivec, ki je zatem 
predal besedo predsedniku matičnega 
društva, Cvetku Ušaju. Besedo so pre-
jeli tudi predstavniki prijateljskih dru-
štev, ki so nam s spodbudnimi bese-
dami dali dodaten zagon za nadaljne 
delo. Kot vsako leto, smo tudi letos z 

odličnimi kolači nagradili najmlajše-
ga in najstarejšega pohodnika. Letos je 
bila to deklica Karolina ter njen prade-
dek Anton. Kolače, ki so jih pripravi-
le pridne domače gospodinje, so pre-
jeli še g. župan, moški pevski zbor ter 
planinska skupina iz Savinjske doline. 
Z igranjem na svojo frajtonarco pa je 
program sklenil mladi Anže Gerželj. 

Sončno in lepo vreme je zadržalo po-
hodnike pri koči na Mali gori vse do 
zgodnjega popoldneva, ko so iz neba 
priletele tudi snežinke. Pohodniki so si 
na ta dan lahko privoščili tradicional-
no polento, zabeljeno s košenino in ki-
slim mlekom. 

Koliko pohodnikov se je na pone-
deljek povzpelo na Malo goro žal ne 
moremo natančno reči, saj se v vpi-
sno knjigo zabeležijo le nekateri izmed 
njih. V sekciji pa smo zares veseli dej-
stva, da je bilo na Mali gori moč opa-
ziti veliko mladih iz cele doline. Želi-
mo si, da bi se ta trend nadaljeval tudi 

v prihodnje. 
Planinska sekcija Kamnje se ob tej 

priliki zahvaljuje vsem sponzorjem, 
ki so nam pomagali pri izvedbi poho-
da in proslave, vsem pohodnikom, ki 
so se na Velikonočni ponedeljek pov-
zpeli na Malo goro ter vsem tistim, ki 
nam kakorkoli pomagajo pri udejanja-
nju naših zastavljenih ciljev. 

Vse ljubitelje narave in pohodništva 
pa že sedaj vabimo prihodnje leto, na 
naslednji, že 21. Velikonočni pohod 
na Malo goro. Veseli bomo tudi vsake-
ga obiska med letom, ko za nedeljska 
dežurstva v koči skrbijo pridni člani 
sekcije, katerim gredo tudi vse zahvale 
in pohvale za uspešno delo planinske 
sekcije Kamnje. 

Planinska sekcija Kamnje 
Foto: G.V.

Planinski pohod po Benečiji, po Garmiškem 
Kamunu 

Oj božime, oj božime, 
tele dolince … 
V nedeljo, 9. 4. 2017, smo se ajdovski planinci odpravili v Benečijo. 
Še v mraku, ki je že napovedoval čudovit dan, je avtobus rezal ki-
lometre proti Italiji. V veliko veselje vodnika Mirka se nas je zbralo 
okrog 50 pohodnikov. 

Slovenska pesem je budila za-
spance v avtobusu, še preden 
smo zapustili domačo dolino. 

Vsak je malo pritegnil, za solo petje 
pa je poskrbela Silvana, ki je s poseb-
no energijo spodbujala pohodnike.

Pred Čedadom nas je pozdravila 
mogočna romarska cerkev na Stari 
Gori. Staro mestece Čedad in čedaj-
sko pokrajino smo hitro pustili za 
sabo in nadaljevali pot proti Garmi-
škemu Kamunu, kakor se po doma-
če glasi področje, ki je bilo naš cilj. 
Pot nam je kazal Matajur, simbol 
Benečije. Kakor smo se obračali, ve-
dno je bil pred nami. 

Domačini so nam pomagali s svo-
jimi opisi: “Dos Čidada za prit u 
Garmiški Kamun se muore pasat 
skuoze dva nediška kamuna, Špietar 
an Svet Lianart. Kar sej ankrat do-
par Hloc, skuoze Zverinac se more 
iti u Dreko. Ta je te zadnji kamun 
pred konfinan od Slovenije an je te 
nar buj majhan od Nediških Dolin 
an od cielega Laškega.” 

Razumeli smo se, čeprav smo po-
tegnili besede vsak malo po svoje. 
Že Cankar je zapisal: “da veže go-
vorica človeka s človekom trdnejše 
in zvestejše od vseh drugih vezi na 
svetu”. Srečanje je bilo tako, kot da 
se poznamo.  Naša govorica se milo 
sliši   v čudovito obnovljenih bene-
ških vasicah, ki so pripete na posa-
mezna gorska pobočja kot jata la-
stovic, ki za trenutek postanejo na 
svojem letu. Čeprav se je število pre-
bivalcev v teh vasicah zmanjšalo, je 
tudi tu ostalo življenje. Najlepše je, 
ko se vrnejo za praznike ali na do-
pust. Od vsepovsod pridejo domači-
ni, izseljenci. Vendar domača bese-
da je ostala tu. Kot je zapisal Pavček: 
“Jezik je uporen, trdoživ, skozi raz-
poke v času, skozi ujme in zablode 
se bo prebil in kot feniks zažarel v 
svoji moči.” Verjemite mi, da se mi 
je milo storilo pri srcu. V misli pa 
so se mi prikradle Cankarjeve bese-
de, ki so imele tam svoj pravi smisel 
in pomen: “Veseli ljudje bodo živeli 
tod; pesem bo njih jezik in njih pe-
sem bo vriskanje.” 

Torej naša pot je bila slikovita v 
vseh pogledih. Njen start in cilj je 
bil kraj Topolovo. Vzpenjali smo se 
po hribčkih, prečkali smo dolinice. 
Na vsaki vzpetini nas je pozdravila 

cerkvica. Naš cilj je bila cerkvica sv. 
Martina, ki stoji na vzpetini Svetega 
Martina. O cerkvici piše v beneškem 
narečju: “Zlo liepa cierkuca nareta 
okuole 1300 lieta, je go na varh bre-
ga od Svetega Martina.” Pot do nje 
nas je vodila skozi gozd, ki je bil v 
preteklosti kostanjev, danes poganja 
grmičevje in le redka drevesa. Ko-
stanj ni mogel klubovati bolezni, če-
prav marsikatero drevo kaže visoko 
starost in občudovanja vredno moč. 
Mogočni orjaki so klonili in ostala 
so le gola debla, opozorilo naravi in 
ljudem. 

Pri cerkvici sv. Martina se nam je 
odprl čudovit razgled na okoliške 
hribe, na vasice, ležeče na policah in 
pripete na pobočja; v ozadju pa naši 
vršaci: Mangart, Kanin, Krn, Julijci 
s Triglavom na čelu, Kolovrat, Raz-
or … Lepota, da je ni para, oko se 
spočije, duša zaigra od ponosa in ve-
selja. 

Naš pohod po Benečiji je imel svoj 
zaključek. V večernih urah smo se 
poslovili od Čedada, ki je od leta 
2011 “premoženje od Unesco”. 

Verjemite mi, da ne ostane človek 
ravnodušen, če obišče Benečijo. Ves 
dan se boriš z različnimi mislimi. 
Tudi na Župančičeve besede se spo-
mniš, ki imajo v Benečiji drugačen, 
večji pomen: “…  če je slovenski na-
rod med narodi kot lešnik v pehar-
ju orehov, to nikakor ne velja za naš 
jezik. V njem je vsa naša zgodovi-
na, vse izročilo, vsa ljudska in ume-
tna pesem, vse hrepenenje po govo-
ru in po obstajanju, vsa vera, vsi boji 
za obstoj, vsa resnica našega biva-
nja. To je naša beseda. Izbrali smo 
jo, da bi v njej stali in obstali, postala 
je temelj in tempelj vsega našega du-
hovnega življenja od nekdaj do da-
nes. Beseda – naša hiša zaveze, naš 
dom. In kakšni verniki ali domoval-
ci smo?” 

Menim, da bi se morali večkrat 
odpeljati v Benečijo. Prav je, da člo-
vek presodi in razmisli tudi o svo-
jem odnosu do jezika in naroda tam 
in takrat, ko ni vse ponujeno na pla-
dnju, kajti “Jezik se brani in ohranja 
z ljubeznijo nas vseh.” 

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



15Latnik 186, 28. april 2017 DRUŠTVA
2. Turistična Moto Avantura 
Wajdušna
Ponovno se bo v Ajdovščino pripeljala 2.Turistična Moto Avantura Wajdušna (2. TMA Wajdušna 2017)  
v organizaciji Moto Kluba Q VEJTR WAJDUŠNA. Odvijala se bo v nedeljo, 21. maja od 9:30 dalje v Špor-
tnem parku Pale. V primeru slabega vremena bo prireditev prestavljena na naslednji teden.

TMA je motoristično srečanje, 
kjer je v ospredju druženje in so-
delovanje udeležencev na poti. Gre 
za podobno stvar, kot pri taborni-
kih Lov na lisico ali pa orientacijski 
tek. Med vožnjo boste odkrivali, se 
orientirali in iskali naloge, ki jih bo-
ste imeli zastavljene v gradivu, ki ga 
dobite ob startu. Vožnjo med točka-
mi, vam bomo popestrili še z razni-
mi igrami (s streljanjem, metom na 
koš, igra ravnotežja, metom kock, 
balinanjem in seveda z vožnjo po ne 

pretežkem poligonu). Na prireditvi 
bo predstavljena tudi oskrba poško-
dovanega motorista s strani ekipe 
prve pomoči RKS - OZ Ajdovščina. 

Na predvideni poti, dolgi okrog 60 
-90km bo je potrebno reševati do-
ločene naloge, ki so zgodovinskega 
in aktualnega značaja. Trasa bo po-
tekala po poteh in krajih Vipavske 
doline ter po obronkih Trnovske-
ga gozda in Krasa, ki jih običajno 
ne obiščete. Na ta način boste bo-
lje spoznali Vipavsko dolino, njeno 

zgodovino, običaje in domačine še z 
druge perspektive. Vabljeni vsi mo-
toristi, da na edinstven in pristen 
način odkrijete lepote in čare naše 
lepe Vipavske doline. 

Turistična moto avantura je kot že 
samo ime pove turistično obarva-
na, naloge pa povezane z lokalnimi 
znamenitostmi. Udeleženci bodo ob 
startu prejeli tudi nekaj turističnega 
promocijskega materiala o Vipavski 
dolini. 

Ne glede na zbrano število točk pri 
opravljenih nalogah bodo zmago-
valci vsi, ki se bodo dogodka udele-
žili, saj pri takih druženjih motori-
stov niso toliko pomembni rezultati 
ampak samo druženje in nova avan-
tura. 

Vabljeni ste k sodelovanju tudi 
morebitni sponzorji in donatorji ter 
okoliški kmetje, ki bi radi predstavili 
svoje pridelke in izdelke motoristič-
nim udeležencem in njihovim sim-
patizerjem. 

Info.: qvejtr@gmail.com 
Elvis Marc, predsednik Moto Kluba Q 

VEJTR WAJDUŠNA

Čez Polhograjske dolomite v 
Poljansko dolino
Predzadnjo aprilsko nedeljo, 23. aprila 2017, je Planinsko društvo Ajdovščina, planince povabilo na 
pohod po slikovitih in razglednih krajih okoli Pasje ravni v Polhograjskih dolomitih, preko katerih smo 
se spustili v Poljansko dolino. Tod poteka tudi del Tavčarjeve poti, s katere je lep razgled na Škofje-
loško hribovje, to je krajev, kjer je bil sneman film po Tavčarjevi povesti Cvetje v jeseni. Ob rani šesti 
jutranji uri je avtobus s preko 20-timi planinci zapeljal na avtocesto proti Ljubljani. Na Brezovici je 
zavil v smeri Polhovega Gradca. 

Iz Ajdovščine smo  krenili v del-
no oblačnem vremenu. Pred 
Brezovico je pričelo rahlo de-

ževati. Dež nas je spremljal tudi na 
startu pohoda in še dobre pol ure 
hoje. Za lepe poglede nas je nekaj 
časa prikrajšala še megla. Nato se je 
na veselje vseh planincev, nebo pri-
čelo vedriti. 

Pohod smo začeli v Polhovem 
Gradcu, skozi Mačkov graben. Naj-
prej po asfaltirani cesti, s počasnim 
vzpenjanjem ob grebenu in potoku, 
ki nas je spremljal večji del grabna. 
Skozi graben teče potoks številnimi 
majhnimi jezovi. Kmalu se je cesta 
spremenila v kolovoz, vse do kme-
tijeJelovčnik. Skozi gozd smo pre-
magali še krajšo strmino in po uri 
hoje smo že bili pri turistični kmetiji 

Gonte. Tu smo imeli krajši postanek 
za lačna in žejna usta. Z novo ener-
gijo smo zakorakali na kolovoz, ki se 
je vzpenjal čez Mali Tošč na 1021 vi-
soki Tošč. Od tu je lep razgled pro-
ti zahodu na Polhograjsko hribovje, 
na severu pa na Škofjeloško. 

Tošč je najvišji vrh v Polhograjskih 
dolomitih. To čast je v drugi polovi-
ci 70-ih letih 20. stoletja prevzel od 
Pasje ravni (1029 m), ko je Pasjo ra-
van jugoslovanska vojska znižala za 
9 m, na 1020 m. Pod samim vrhom 
Pasje ravni je veliko bunkerjev in ro-
vov. Danes na Pasji ravni stoji vre-
menski radar ARSO, katerega odpr-
tje je bilo maja leta 2014. 

S Tošča smo se spustili po kolovo-
zu navzdol. Po uri in pol hoje smo 
bili pri cerkvi sv. Jedert v vasici Selo 

z le nekaj hišami. Prav toliko smo po 
krajših spustih in vzponih potrebo-
vali še do Pasje ravni. Od tu je sledil 
spust skozi gozd in po travniku do 
Bukovega vrha (832 m), na katerem 
stoji cerkev Žalostne Matere Božjeiz 
leta 1501, ki je pogosteje omenjena 
kot cerkev Sveta Sobota. 

Pred nami je bil še zadnji spust do 
Tavčarjevega dvorca na Visoko pri 
Poljanah. Dvorec šteje za najpo-
membnejše arhitekturne spomeni-
ke na Poljanskem in višek kmečkega 
stavbarstva druge polovice 18. sto-
letja v Sloveniji. Dvorec je kupil pi-
satelj Ivan Tavčar, ki je bil rojen na 
Visokem. V njem je Tavčar ustvaril 
največja literarna dela. Ob dvorcu je 
tudi njegov bronasti kip. 

Za pot, ki nas je vodila po hribčkih, 
na katerih je skoraj obvezno cerkvi-
ca, ter dolinicah, ki so v tem letnem 
času obarvane v najlepše barve, ki 
jih premore narava, sta nas vodila 
Janko in Mirko. Pot smo prehodili 
v dobrih šestih urah. 

Polni lepih vtisov čudovite narave, 
smo se v večernih urah, dobre volje 
vračali domov. Janka smo zadolži-
li, da nam tudi za naslednje leto pri-
pravi pohod v te lepe kraje. 

m.s.

40 dni brez alkohola
 V akciji 40 dni brez alkohola sodeluje tudi Društvo zdravljenih 
alkoholikov Ajdovščina - Vipava.

Naše društvo je eno prvih dru-
štev, ki se je formiralo in za-
čelo delovati v Sloveniji pred 

45 leti. Takrat je peščica zdravljencev 
uvidela pomen druženja za nadaljnjo 
uspešno rehabilitacijo po bolnišničnem 
zdravljenju. Od takrat se je klub širil in 
prihajali so novi in novi člani, ki so ho-
teli za vedno prekiniti z alkoholom, ter 
živeti zdravo življenje, vredno človeka. 
Leta 2007 smo se skupaj s tolminskim 
in novogoriškim klubom prvič sestali 
in se združili v prvo zvezo klubov zdra-
vljenih alkoholikov Severne Primorske, 
ki se je kasneje preimenovala v Zvezo 
Klubov Zdravljenih Alkoholikov Slove-
nije (ZKZAS). 

Zakaj? Tako kot z ustanovitvijo sa-
mega društva pred 45 leti smo tudi to-
krat uvideli pomen, da se je potrebno 
združevati, ker v zvezi je moč za med-
sebojno pomoč, ter se skupaj boriti in 
se zoperstaviti odvisnosti od alkohola. 
Ponosni smo, ker smo tudi tukaj med 
prvimi ustanovitelji v Sloveniji. Zveza 
je v enem samem letu naredila ogro-
mno dela, ki je javnosti dala že veliko 
pozitivnega. Saj se vidi, da naš javni na-
stop, predvsem nastop po skupščinah 
drugih klubov, je obrodil veliko dobrih 
sadov, saj se je že 12 klubov združilo v 
našo zvezo, ki pokrivamo celotno Slo-
venijo in še vedno prihajajo novi klu-
bi in društva. 

Zahvala gre Renatu Bernardinisu (It), 
ki nas je kot garant priporočil v svetov-
no organizacijo   W.A.C.T., da lahko 
delujemo. Zahvala in vsa čast gre tudi 
Aleksandru Možetu, takratnemu te-
rapevtu PB Idrija, ki je sprejel funkci-
jo predsednika zveze. Da smo povsem 
močni in strokovni, gre tudi zahvala 
celotni PB Idrija, posebno pa takratni 
vodji oddelka za odvisnost dr. psihia-
trije Anki Erznožnik Lazar in dr. psihi-
atrije Janji Milič. 

V prvo zvezo so takrat bili izvoljeni: 
za predsednika je bil izvoljen Aleksan-
der Može. Za tri podpredsednike so 
bili izvoljeni Friderik Lapanja iz Tol-
mina, Konrad Ribič iz Ajdovščine in 

Srečko Uršič iz Nove Gorice, za tajni-
co pa Nada Kenda iz Tolmina. Od leta 
2013 je predsednik Zveze Friderik La-
panja. Delovali in pomagali bomo na 
tem, da se bodo še po drugih regijah 
Slovenije ustanavljale zveze, ki se bodo 
združevale v vse slovensko zvezo klu-
bov zdravljenih alkoholikov Slovenije. 
Želimo si, da bomo še naprej uspešni 
in se skupaj borili proti alkoholizmu 
ter pomagali ljudem in družinam, ki so 
potrebni te pomoči za nadaljevanje ži-
vljenja brez alkohola. 

Klubi predstavljajo nujno, nezamen-
ljivo poslednjo stopnjo zdravljenja in 
rehabilitacijo ljudi, odvisnih od alko-
hola. Predstavljajo terapevtsko skupi-
no, katere člani so že nekaj časa trezni 
in imajo že nekaj izkušenj iz skupinske 
psihoterapije. Vztrajanje v abstinenci 
in pot v kakovostno življenje sta bistve-
no lažja v družbi z drugimi nekdanjimi 
odvisniki od alkohola. Cilji kluba so v 
poglobitvi uvida v lastno odvisnost, po-
sledice in vzroke odvisnosti, v iskanju 
zdravih načinov življenja in odpravlja-
nju vsakdanjih težav, v samopomoči pri 
vztrajanju v abstinenci ter rehabilitaci-
ji na vseh pomembnih področjih življe-
nja, še posebej v medsebojnih odnosih. 
V času sodelovanja v klubih in društvih 
naj bi član spreminjal svoje vedenje ter 
brez občutka krivde in manjvrednosti 
ustvarjal skladne odnose med ljudmi. 
S pomočjo skupine načrtuje čim boljšo 
izrabo prostega časa in se, če je to po-
trebno, tudi poklicno rehabilitacijo. 

V klubu obstajajo nekatere razlike, ki 
so odvisne od terapevtov, njihove izo-
brazbe in njihove naravnanosti do od-
visnih z alkoholom in ljudi nasploh, 
da nekdanjega odvisnika od alkohola 
usposobiti za polnopravno in kvalite-
tno življenje brez alkohola. Raziskave 
tudi kažejo, da je za doseganje smotrov 
zdravljenja pomembnejša motivacija 
odvisnih od alkohola kot pa način vo-
denja skupine 

Srečko Uršič

 

 

trgovina z dolgoletno tradicijo
 

v centru (C2) Ajdovščina.

 

Za Vas ponovno velika izbira zlata, nakita, 
novih parfumerijskih in modnih galanterijskih 

izdelkov.  Pričakujejo vas prijazne in 
usposobljene svetovalke. 

 

Andrejka Oblak s.p.

 VABLJENI

 

parfumerija & zlatarna
tea

Goriška cesta 23, Ajdovščina  GSM  031 765 120
 



16 Latnik 186, 28. april 2017

Že deveto leto so pridne in 
spretne roke Lokavških žena 
pripravile razstavo svojih del. 

Sredini večeri so tudi tokrat ob-
rodili sadove, ki se kažejo v skrb-
no izdelanih prtih, prtičkih, nakitu, 
majhnih figuricah, šopkih rož, kera-
mičnih izdelkih… Žene so letos po-
vabile Romana Černigoja, da je na 
ogled postavil svoje gobeline, lesen 
stol in leseno skrinjico, ki je pravi 
pripomoček za ročna dela. Klekljan 

brezrokavnik je prispevala Mojca 
Černigoj. 

Otroci podružnične šole Lokavec 
so izdelali dva krasna zajca, ki sta 
bila nagrajena v Mariboru in sedaj 
krasita razstavo. Obleki za zajca sta 
sešiti iz majhnih koščkov, ki so jih 
izvezli otroci. 

Otvoritev razstave so s petjem po-
pestrile pevke DPS Zarja. Mojca 
Pergar je v imenu Lokavških žena 
pozdravila prisotne in se zahvalila 
Krajevni skupnosti Lokavec za pod-
poro. Predsednik KS Lokavec An-
gel Vidmar, pa je izrazil željo, da se 
z večeri ročnih del nadaljuje, ohra-
nja tradicijo in druženje, ki tudi ve-
liko pomeni. 

Nasvidenje na 10. Obletnici. 
Nevenka Vidmar

KULTURA

Razstava v Vipavskem 
Križu uspela

Na belo nedeljo, 23. aprila 
2017 smo uspešno zaklju-
čili z velikonočno razsta-

vo v Vipavskem Križu. Udeležba je 
presegla naša pričakovanja in nam s 
tem dala spodbudo in motivacijo za 
naprej. Tako da bi se radi

 zahvalili vsem ustvarjalcem, ki so 
svoje izdelke velikodušno pokazali 
kot obiskovalcem, ki so si jih prišli 
ogledat. Naj vas že danes povabim 
na velikonočno razstavo 2018.

Lojzka Paljk

Trideset let kinologije v 
Ajdovščini
Kinologija v Ajdovščini ima dolgoletno tradicijo, letos smo praznovali trideset let delovanja Športno 
kinološkega društva Ajdovščina.Obeležili smo ga s proslavo v Dvorani prve slovenske vlade, 9.aprila 
2017. Slavnostna govornika sta bila župan Občine Ajdovščina Tadej Beočanin, ki je društvu tudi po-
delil priznanje ter podpredsednik Kinološke Zveze Slovenije, Jože Velikonja.

Za slavnostno vzdušje je po-
skrbel Lovski pevski zbor 
Zlatorog Vipava, pripravili 

smo razstavo fotografij naših najve-
čjih uspehov v zadnjih letih in zbrali 
na njih trideset let spominov, ob pe-
smi Samo pes v izvedbi Petra Bajno-
cija se je marsikateremu pasjeljubcu 
orosilo oko. 

Ob tej slavnostni priložnosti je 
društvo podelilo tri posebna prizna-
nja in imenovanja za častne člane 
ŠKD Ajdovščina: Miroslavu Zidar-
ju, ki je kinološki vzor, med dru-
gim zaslužen za to, da je kraški ov-
čar postal naša avtohtona pasma; 

Marijanu Poljšaku, za uspešno so-
delovanje v preteklosti, za pomoč in 
podporo pri razvoju društva; Ego-
nu Savniku, članu ŠKD Ajdovščina, 
ki je zastopal barve društva na šest-
inpetdesetih tekmovanjih šolanih 
psoviz poslušnosti, kot tudi tekmo-
vanjih v sledenju, je oseba, na katero 
smo v društvu še posebej ponosni. 

Športno kinološko društvo Ajdo-
vščina je aktivno društvo, organi-
ziramo tečaje male šole, kjer se pes 
socializira ter prične vodnik s prvi-
mi koraki vzgoje in šolanja psa. Za 
pripravo psov in njihovih vodni-
kov za bivanje v urbani sredini in za 

osvojitev vaj iz poslušnosti izvajamo 
osnovno šolanje. 

Pridružite se nam lahko tudi bolj 
ambiciozni vodniki, ki bi želeli s 
svojim psom   tekmovati po med-
narodnih IPO programih, ali imate 
živahnega psa, s katerim bi se radi 
udejstvovali v disciplini agility. 

Trenutno je aktivnih okrog 25 
tekmovalnih parov, ki uspešno za-

stopajo društvo in dosegajo vidne 
uspehe na državnem in mednaro-
dnem nivoju. 

»Pes ne more spremeniti sveta, 
lahko pa spremeni vaše življenje«. 

Razstava ročnih del 
Lokavščih žena 

Skupina Lokavške žene
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Glasbena šola Ajdovščina 

Zlata plaketa trobentaču 
Gregorju Kodermacu
Šolsko leto se je že krepko prevesilo v drugo polovico. Pomladni semester je čas, ko učenci Glasbene 
šole Ajdovščina pokažejo znanje, ki so ga letos osvojili, učitelji pa z zadovoljstvom spremljajo njihove 
uspehe, saj so ti najboljša nagrada za vložen trud pri poučevanju.

Mladi glasbeniki naše šole 
so se udeležili številnih 
regijskih, državnih in 

mednarodnih tekmovanj, na katerih 
so dosegli odlične uspehe. Predvsem 
je potrebno izpostaviti državno tek-
movanje TEMSIG, ki traja že 46 
let in je edino državno tekmovanje 
glasbenikov v Sloveniji. Že sama 
udeležba na njem je za učenca ve-
lik uspeh, saj so kriteriji zelo viso-
ki, žirije pa sestavljene iz priznanih 
domačih in tujih glasbenikov. Tek-
movanje poteka tako, da se vsaka tri 
leta skupine tekmovalnih disciplin 
zamenjajo, pa tudi regije, v katerih   
tekmovanje poteka, se izmenjujejo, 

saj je dogodek tudi organizacijsko in 
finančno zahteven. 46. TEMSIG  se 
je tako odvijal v gorenjski regiji, kjer 
so ga gostile glasbene šole Radovlji-
ca, Jesenice, Tržič, Kranj in Škofja 
Loka, tekmovali pa so v disciplinah 
trobila, tolkala, kitarski duo, klavir-
ski duo, harmonika, tamburice, ko-
morne skupine z godali in klavirjem 
ter jazz-solo. 

Letos se je Temsiga udeležilo se-
dem naših učencev - trije kitarski 
dui in en trobentač. Kitaristi Erik 
Curk in Ožbej Gruden ter Ela Mer-
molja in Eva Mavrič Novak (njuna 
mentorja sta Matjaž Remec in Ante 
Radnić) so prejeli srebrno plaketo 

na regijskem delu tekmovanja, duo 
Lea Podgornik in Luka Grmek Se-
ražin (mentor Ante Radnić) ter tro-
bentač Gregor Kodermac (njegov 
mentor je Andrej Kobal, na klavirju 
ga spremlja Ana Knez) pa so se kot 
prejemniki zlatih regijskih priznanj 
udeležili državnega tekmovanja. Ki-
tarista sta prejela 90 točk in srebrno 
plaketo, Gregor pa kot naš najuspe-
šnejši tekmovalec 95,67 točk in zla-
to plaketo. Nagrajen je bil tudi s sne-
manjem tekmovalnega programa na 
Radiu Koper in ga bomo lahko po-
slušali v eni od četrtkovih oddaj, ki 
jih koprski radio že več let posve-
ča prav mladim uspešnim glasbeni-
kom. 

Še eno državno tekmovanje se je 
odvijalo v januarju letos - BALTEK- 
tekmovanje mladih baletnih plesal-
cev. Udeležila se ga je naša učenka 
Teja Sever, ki že vrsto let uspešno 
zastopa našo šolo tudi na mednaro-
dnih revijah in tekmovanjih v tujini. 
Njen mentor Sergej Semenjuk skrbi 
za njen razvoj in napredek, saj je v 
tej disciplini huda konkurenca. 

Šolskega leta pa še ni konec in v 
tem času potekajo tudi mednarodna 
tekmovanja. Veliko jih je in zahte-
vajo trud, talent in vztrajnost. Tega 
pa našim učencem in učiteljem ne 
manjka, zato bomo gotovo lahko 
kmalu pisali o novih uspehih. 

Nada Paškvan, ravnateljica

Trobentač Gregor Kodermac z mentorjem Andrejem Kobalom in korepetitorko Ano Knez

Ilustracije indijskih pravljic v 
Lični hiši
V Lični hiši se je 1. aprila odvijal prav poseben kulturni dogodek. V organizaciji društva Lična hiša, 
Založbe Sodobnost iz Ljubljane in Veleposlaništva republike Indije je bilo odprtje razstave ilustracij, 
ki jih je za knjigo Indijske pravljice prispevala umetnica Bojana Dimitrovski. 

Umetnica Bojana Dimitro-
vski, rojena v Beogradu, 
od leta 2011 intenzivno 

ustvarja v Sloveniji. Redno ilustrira 
za slovenske otroške in mladinske 

revije. Za svoje delo je prejela šte-
vilne mednarodne nagrade. Prav 
poseben izziv ji je pomenilo ilustri-
ranje Indijskih pravljic. Stopiti v 
svet pravljic, ki prihajajo iz  drugega 

kontinenta,  ji je pomenilo vstopiti v 
nov svet umetnosti, v odlično kom-
pozicijo barv, prefinjenih linij, to-
plote in zračnosti. Umetnici, čeprav 
sama v živo še ni doživela Indije, ji 
je skozi njeno notranje doživljanje 
uspelo ta svet odlično prenesti v 
ilustracijo. 

Doživeli smo večer, ki sta ga s svo-
jo prisotnostjo in pozdravno bese-
do obogatila veleposlanik Republike 
Indije njegova ekscelenca   Sarva-
jit Chakravarti ter ajdovski župan 
Tadej Beočanin. Z odlično avtor-
sko glasbo so večer obogatili: Polo-
na Kunaver Ličen na klavirju, Lado 
Jakša na pihalih, na hengu Dejan 
Štemberger ter na violini Oskar Li-
čen. Ob pokušini pravih indijskih 
dobrot in izbranih vin hiše Falad-
ur smo številni obiskovalci dožive-
li prečudovit kulturni večer, ki nam 
bo še dolgo ostal v spominu. Razsta-
va bo odprta do 29. aprila. 

Niko Ličen

Srečanje občanov 
starejših od 80 let
Občani občine Ajdovščina, stari 80 in več let, so se zbrali na že 
tradicionalnem srečanju, ki ga organizira Rdeči križ Ajdovščina, v 
soboto, 22. aprila, na Srednji šoli Veno Pilon. 

Srečanje je potekalo pod ča-
stnim pokroviteljstvom župa-
na Občine Ajdovščina Tadeja 

Beočanina, ki je poudaril pomen 
aktivnega staranja in vključenosti 
starejših v družbo. Oba s predsedni-
kom Rdečega križa Rajkom Troho 
sta približno 60 udeležencem uvo-
doma zaželela, da bi srečanje po-
tekalo v prijetnem in sproščenem 
vzdušju. Zanj je poskrbelo več na-
stopajočih: zaplesala je folklorna 
skupina Osnovne šole Šturje; z igro 
Pujsa imamo za soseda je razmi-
slek o predsodkih ponudila skupina 
Mali Holywood, ki deluje v okviru 
večgeneracijskega centra Ljudske 
univerze Ajdovščina in jo sestavlja-
jo člani Šenta, Društva upokojencev 
Ajdovščina in učenke Osnovne šole 

Danila Lokarja; nastopil je moški 
pevski zbor Janez Svetokriški; Ma-
rinka Živec Lozar pa je recitirala 
pesmi, ki jih je zbrala v svoji pesni-
ški zbirki Iskrice v besedah. Po za-
bavnem in kulturnem programu je 
sledilo druženje ob odličnem kosilu, 
ki so ga pripravili v šolski menzi. 
Srednji šoli Veno Pilon, ki že več let 
gosti srečanje, se za njeno gostolju-
bje iskreno zahvaljujemo. Prav tako 
se najlepše   zahvaljujemo vsem na-
stopajočim in prostovoljcem, ki so 
pomagali pri izvedbi srečanja. Ver-
jamemo, da bo druženje zbranim 
ostalo v lepem spominu, in upa-
mo, da se prihodnje leto ponovno 
srečamo. 

Irena Žgavc

Že tretje leto

Pomladni festival petja
Moški pevski zbor Srečko Kosovel že tretje leto organizira, lahko 
rečemo že kar tradicionalni »Mednarodni pomladni festival petja«. 
Tudi letos se ga bodo udeležili pevski zbori iz bližnje okolice in 
širšega slovenskega prostora, kot tudi zbori iz sosednje Hrvaške 
in Italije.

V dveh koncertnih večerih, 
v soboto 13. majaob  19. 
uri v Vipavskem Križu in 

v nedeljo 14. maja ob 18. uri v Cer-
kvi v Logu se nam bodo predsta-
vili:  Vokalna skupina Bele Tinke 
iz Beltincev, Oktet Aljaž iz Svetega 
Antona, Komorni zbor Rubino iz 
Rovinja, v Logu se nam bodo pri-
družili še,lahko bi rekli domačini, 
Vokalna skupina Šumljak iz Budanj 
in Ženski pevski zbor Multifariam iz 
mesteca Ruda iz Italije. Seveda brez 
uvodnih pesmi gostiteljev domače-
ga pevskega zbora Srečko Kosovel 
ne bo šlo. Prepričani smo, da bomo 
ljubiteljem zborovskega petja tudi 

letos ponudili raznolika, bogata, 
predvsem pa kakovostnapevska ve-
čera, saj so vsi povabljeni zbori no-
silci priznanj iz domačih tekmovanj 
in zborovskih tekmovanj in festiva-
lov v tujini. 

Preostane nam le še vabilo vsem 
zvestim spremljevalcem domače-
ga pevskega zbora, ljubiteljem zbo-
rovske glasbe, da se nam pridružite 
tako na grajskem dvorišču v Vipa-
vskem Križu, kot v cerkvi v Logu. 
Obljubljamo vam, da boste domov 
odšli bogatejši za dva nepozabna, 
kakovostna kulturna glasbena ve-
čera.

MaK
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Dušan Krečič

Razmetane  misli

Ustavo RS moram prebrati še od 
konca proti začetku. Ne naj-
dem  podlage za razglašanje 

nad –ljudi. Da je zlagano lajnanje Cer-
kev in Države, da smo vsi ljudje pred 
bogovi in zakonom enaki in, da pred-
vsem ljudje, ki se jim zaupamo (izroča-
mo), ne smejo niti pomisliti , da bi po-
čeli kaj spornega.  V živo pa doživljam, 
da se v  primerih v katerih nastopajo 
zelo izpostavljeni, zaslužni, zaradi za-
slug ali dolgega spomina nedotakljivi, 
že v primerih suma spozabe, da so kaj 
nečednega počeli, razglasijo za nad-lju-
di.  Za take jih spoznajo že tožilci ali so-
dišča, naj primeri »naj – zaslužnih« pa 
so v pristojnosti  bogov v kutah ustav-
nih sodnikov.  

Za dogme velja, da se vanje ne dvo-
mi.  Izmislili pa so si jih ljudje! Sam  jih 
delim med »dogme«, ki jih razglašajo 
glasniki bogov in »dogme«, ki jih raz-
glašajo najboljši ali samo najglasnejši 
med  znanstveniki.  Kako ne podvomi-
ti vanje? Marija je brezmadežno spoče-
la šele sredi 19. stoletja, ko je spočetje, 
za tako, razglasil papež, ki da je v Cer-
kvenih zadevah nezmotljiv (dogma!) in 
10 »božjih« zapovedi  se je oblikovalo 
600 let pred n. š in dnevno jih zanika-
jo in teptajo predvsem najvišji med njih 
glasniki. Ob pridiganju ponižnosti in 
skromnosti  jim niso dovolj gozdovi in 
Zvonovi hočejo še jezero, slap in grad 

s kaminom in svojim grbom nad njim.   
V samo nekaj desetletjih sem doživel, 

da se je začela večnost krajšati in ne-
skončnost manjšat, znanstveniki  so za-
čeli uporabljati pojem končnosti, atom 
ni več najmanjši del materije, odpi-
sali so planet preveč in luna je prebli-
zu, da bi še koga zanimala. Običajni fi-
ziki se je pridružila še kvantna fizika, 
ki utemeljuje videnje Jezusa na naj-
manj dveh krajih hkrati. Po zavrženem 
geo(zemlja)centrizmu že  stoletja velja 
helio (sonce) centrizem, ki pa očitno 
premnoge utesnjuje, zato je že dolgo  
na pohodu ego (jaz) centrizem. Temu 
se zoperstavijo le še ortodoksni dogma-
-tiki  z »zemlja je ploščata«. Pomilujejo  
vse, ki verjamejo, da Kitajci na naspro-
tni strani okrogle zemlje hodijo po gla-
vi. Kot verodostojen argument, tudi  za 
odločitve o življenju ali smrti, se zlasti 
v politiki in vsakodnevnem manipuli-
ranju z državljani in volivci brezvestno 
in brezsramno uporabljajo  alternativ-
na dejstva (laži). 

Pristojni še niso priznali, toda oseb-
no že dolgo dvomim v čase in števila, 
tako v fiziki kot slovnici. Sedanjega časa 
(sedanjosti) ni!  Živimo iz preteklosti v 
prihodnost  (premnogi obratno?), ki ju 
ne loči nič, niti neskončno kratka seda-
njost.  Da smo kot nacija res nekaj po-
sebnega dokazujemo z dvojino, redko-
stjo našega jezika in stanja. Gojimo in 
vztrajno gnojimo dvojino v kateri je(so) 
drugi ( drugačni) že preveč  in odveč, za 
večino sveta pa sta dva (par) že več kot 
spodobna  množica (množina). 

Dolgo je veljalo, da smo čustvovanja 
in empatije  sposobni samo ljudje (za 
nad-ljudi dvomim!), sedaj pa se od ču-
stvene prizadetosti  glas trese že raču-
nalnikom, da o čustvovanje zeljnatih 
glav med ribanjem ne govorimo!?

Kje se konča pot tistega, ki je tako hi-
ter, da se vrne že pred startom sem že 

napisal. Na vidiku so prve resne teža-
ve. Bodo glavi zamenjali trup ali tru-
pu glavo. Kaj je nosilec naše biti? Glava 
opremljena z večino čutil (senzorji) in 
možgani, ki mislijo (računalnik s spo-
minsko enoto in serverjem) ali trup 
s srcem (črpalko) in večino orodij za 
udejanjanje misli. Možgani  pa so lah-
ko le polnilo. V glavah  vseh, ki prepu-
ščajo  misliti drugim. Da jim v glavah 
ne doni.

Kakorkoli, šele po  zamenjavi se bo 
potrdila ali ovrgla še ena »dogma«, da 
srce čuti in glava misli. 

Bo pol-pol človek z glavo mislil na 
eno, srce pa bo čutilo nekaj tretjega?  

Vseeno! Samo, da srečni in zado-
voljni, v EU »sijemo« naprej. Aktual-
na SDC* nas razvaja v vsem. Za tehnič-
nimi sredstvi (žico), kolone!  Kdaj bodi 
boni, par – nepar in taksa 500din za v 
Rastelo?  Da bomo še kdaj na »naš« Ja-
dran vlačili olje, kavo, jogurt in sladkor 
nam napoveduje Konzum! (ni EPP!)

 Da je med nami, relativno bogatimi, 
le še dovolj motiviranih z vero, druži-
no in demokracijo, ki se (še) opraviču-
jejo lačnim (vest, sram?), se jim smilijo 
milijarderji (?), skrbi prodaja  v Afriki 
proizvedenih avtomobilov (z živalskim 
izkoriščanjem  drugih in drugačnih!), 
so pripravljeni sprejeti odgovornost le 
za kupljene kavbojke preveč (?) in vse 
svoje sile usmerjajo v iskanje  drugih 
(ne naših), ki si za to zaslužijo kanto 
gnojnice več.

SDC* = Stranka Demokratičnega 
Centra (SDS +SMC) ali  kot če se spari-
ta razumevanje demokracije v stranki, 
ki bi zmagala, z modernim fašizmom 
stranke, ki nam vlada. Levi so le še levi, 
najštevilčnejše odvečne pa lovijo na re-
gres za vse.

EPP*= Ekonomski Propagandni Pro-
gram (na še enoumni TV)

Jožica Ličen

Veliki teden malo drugače…

Za razliko od ostalih dni v letu 
sem med tistimi, ki želijo Veli-
ki teden doživeti bolj v tihoti, v 

odnosu z Gospodom in domačimi. Pa 
kljub temu se prav v teh dneh dobi-
jo ljudje, ki so za nas izziv, ker rabijo 
človeka…

Ker verjamem, da je vsak med vami 
doživel kaj nepredvidenega in bi v na-
dalje želela, da si to med seboj po-
delimo, bom zapisala nekaj kratkih 
zgodb, ki so se me prav v letošnjem 
Velikem tednu dotaknile:

Med pripravo sestavin za potico za-
zvoni telefon. Najprej skušnjava ali 
naj se oglasim ali ne, potem pa le pri-
tisnem in poslušam. Gospod, ki ga si-
cer ne poznam mi razlaga, da je bil 
pri spovedi, kjer je povedal, da ga je 

strah, ker mu bodo izklopili elektriko 
in da mu je duhovnik dal mojo števil-
ko telefona. Najprej sem bila šokira-
na, da ljudje pri spovedi pripoveduje-
jo tudi take probleme, pravzaprav se 
mi je bolj zasmilil duhovnik kot go-
spod. Nisem preverjala ali je bila 'spo-
ved' samo izgovor ali resnica… seve-
da smo poravnali tisti 'veliki dolg' in 
človeku omogočili, da je imela mirne 
praznike. 

Že nekaj let zapored me gospod, ki 
me pozna samo zaradi Radia Ognji-
šče, pokliče, da mi vošči praznike, 
obenem pa ima vsako leto seznam 
stvari, ki bi jih potreboval. Navadno 
se malo pregovarjava, vendar kar tako 
enostavno le ni. Tokrat je rabil ela-
stične nogavice, ki si jih nikakor ne 
more kupit, stare pa so se mu raztrga-
le. Saj vem, da bi ga lahko napotila na 
'njegovo' Karitas, vendar  vem, da so z 
njim v stalnem stiku, ker je resnično 
v stiski, vem tudi, da nisem jaz edina, 
ki jo prosi za pomoč… toda Veliki te-
den? -  blagor tistim, ki znajo brez sla-
be vesti reči 'ne'. 

Se peljem z avtom in vidim na ploč-
niku enega naših dragih brezdomcev, 
ki ga noge nočejo in nočejo ubogat, 

očitno je bil kozarec preglobok. Kma-
lu za tem vidim našega br. Gregorja 
kako 'šiba' s praznim invalidskim vo-
zičkom. Ne moreš verjet, tudi on je 
srečal reveža, ki ga noge niso ubogale, 
vendar ni kot jaz skomignil z rameni 
ali si celo mislil 'prav mu bodi', pač pa 
ga naložil na voziček in zapeljal v Ma-
lorco. Ja, biti brat ni kar tako.

Na Veliki petek pa bi klic matere, 
ki je pred kratkim izgubila sina, lah-
ko mirno dala naslov 'Pieta'. Veliko je 
z njim potrpela, droga, zapor, smrt. 
Imel je veliko napak, Bog pa mu je dal 
tudi talent slikanja, vendar ga ni imel 
prilike razvit v polnosti. Pred leti je 
iz zapora celo poslal sliko za razstavo 
Umetniki za karitas. Očitno je za njim 
ostalo veliko slik, zato me je mati tudi 
klicala, da bi jih poklonila. Zagotovi-
la sem ji, da je spoštovanje sinovega 
dela pravilno, vendar, da prav danes 
na Veliki petek ne morem. Ob mojih 
besedah se je zjokala in njen jok me je 
spomnil na jok matere pod križem. 

Da zaključim z bolj prijetno zgod-
bo pa naj povem, da tudi v naši žu-
pniji namenimo nabirko velikega 
četrtka potrebam ljudi v domači žu-
pniji. Ker s hrano in plačilom položnic 

Marijan Božič

Sezonske smrti

Nesorazmerno in nevzdr-
žno je, da ima avto, ki pe-
lje lahko pet ljudi, pa še 

prikolico povrhu petinsedemdeset 
konjev moči. Cestni motocikel za 
dva človeka pa recimo stopetdeset 
konjskih moči. Če porabi za dose-
ganje maksimalne dovoljene hitro-
sti avtomobil recimo deset sekund, 
porabi motorist le tri sekunde. Ker 
so vsi udeleženci v prometu, (moto-
risti in avtomobilisti) v času sezone 
motoristov istočasno na vozišču, se 
morajo torej tudi počasnejši vozni-
ki »preleviti« v Rossije, in Kapiro-
sije. Za tiste bralce, ki ne veste kdo 
sta Rossi in Kapirosi naj povem, da 
sta to večkratna svetovna prvaka v 
motociklizmu.

Kako vozijo motoristi v prometu? 
Največkrat se zaganjajo kot nadle-
žne muhe. Marsikdaj žal tako tudi 
končajo. Pogledaš v stransko ogle-
dalo v avtu. Ne vidiš nikogar. Po-
gledaš v srednje ogledalo. Ne vidiš 
nikogar. Pogledaš še enkrat v stran-
sko ogledalo, in nenadoma zagledaš 
motorista, ki »špricne« mimo tvoje-
ga avta, ter čez par sekund izgine v 
ovinkih pred teboj. Tik pred prehi-
tevanjem je namreč nestrpno čepel 

tik za tvojim levim blatnikom v mr-
tvem vidnem polju med levim in de-
snim vzvratnim ogledalom. Da ne 
govorimo o skupinskih seansah, ko 
motoristi tudi v kolonah prehitevajo 
kar po sredinskih črtah, ali celo kar 
po desni strani. Mislim da bi mora-
li omejiti moč motociklov v javnem 
prometu omejiti glede na skupno 
maso. To bi glede na ostale udele-
žence v prometu znašala kvečjemu 
kakšnih dvajset konjskih moči.

Prevozna sredstva so v prvi vr-
sti nuja, nikakor pa stroji za zado-
voljevanje svojih strasti. A je to po-
šteno da starejši kmet, ki se je peljal 
pogledat kako mu poganja žito na 
bolj oddaljenem polju vrne domov 
kot »morilec iz malomarnosti«? Pa 
je pogledal levo, pogledal desno, kot 
piše v pravilih o cestnem prometu. 
Ter, ker v resnici ni videl nikogar, 
sicer okorno,ter letom in avtu pri-
merno speljal na glavno cesto. Po-
tem pa je od nekje priletel izstrelek 
ki se mu reče motorist in se vanj za-
letel.

Mislim da bi morali glede varno-
sti in krivde ob nesrečah v cestnem 
prometu vnesti tudi element pre-
komerne moči cestnih motorjev, 
(motociklov). Njihova prekomerna 
moč glede na njihovo maso omogo-
ča izjemne pospeške, in s tem hudo 
skrajša reakcijski čas za varno vo-
žnjo ostalih udeležencev v prometu. 
Najbrž tudi vas stisne pri srcu, ko v 
kakšnem časopisu vidite sliko raz-
bitega avta, ostanke motorja in dve 
bele rjuhe in piše, da sta pod njima 
dva mlada človeka. Ne ni bil princ 
na belem konju, kot je mlado dekle 
mislilo, ko se je zaupljivo privijala k 
njemu med drzno vožnjo. Bil je osel 
na stopetdesetih konjih …

pomagamo iz sredstev dekanijske ka-
ritas, smo se že večkrat odločili za 
'mali prispevek' družinam z več otro-
ki. In ko smo odhajali od bogoslužja 
me je za rokav pocukala gospa, ki re-
snično vidi s srcem in mi 'zaukazala' 
naj ne pozabimo na družino, ki se je 
tudi letos povečala še za enega člana. 
In prav to je tisto občestvo, ki zna skr-
beti drug za drugega in prav zato sem 
se odločila, da z vami podelim zgodbe 
in to Velikonočno molitev: 

Nisem videla VSTALEGA, toda vi-
dela sem; obrisane solze, pozdravljene 
rane, predane besede ljubezni, porav-
nane spore, usklajeno zaupanje, poza-
bljeno jezo in življenje polno radosti.

Nisem videla VSTALEGA, toda vi-
dela sem ljudi na obisku pri bolni-
ku, človeka, ki je poslušal obupanega, 
mladega ki se je počutil varnega in ra-
zumljenega, obupanega, ki so mu vr-
nili upanje, ostarelega, obkroženega s 
prijatelji, in življenje, ki je žuborelo.

Nisem videla VSTALEGA, toda vi-
dela sem vernike, ki so molili, ozna-
njevalce, ki so oznanjali BESEDO, 
skupnosti, ki so obhajale EVHARI-
STIJO, prižgane svetilke, ki so čaka-
le na jutranji svit... videla sem srca, ki 
so žarela od ljubezni in verujem: KRI-
STUS ŽIVI MED NAMI!
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Ponudba velja od 26. aprila do 8. maja 2017. 
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VELIKA IZBIRA 
BALKONSKEGA CVETJA IN 

GRMOVNIC

Poslanka Eva Irgl Miroslav Geržina

Praznik dela
Delu čast in oblast, je komu-

nistična oblast po drugi sve-
tovni vojni spočela še eno 

floskulo, s katero je zavajala delavce, 
da je tako lažje ohranjala oblast.

Delo,“brez dela ni jela“, pravi slo-
venski pregovor. Zanimivo je dejstvo, 
da je že davnega leta 1891, tedanji pa-
pež Leon XIII izdal okrožnico „Rerum 
Novarum„- O novih stvareh, ki govo-
ri o delu, delavcih in delavskih vpra-
šanjih, o lastnini in njeni obliki, o rev-
nih delavcih in bogatih ter pogoltnih 
delodajalcih. 

Okrožnica je pisana v duhu Leona 
XIII, ki je rad govoril: Brez dela ni ka-
pitala, a brez kapitala tudi dela ni! Več 
pa govori o delavcih, kot o kapitali-
stih. Njena ideja je sistem, ki daje take 
pogoje v gospodarstvu, da delavec s 
svojo plačo lahko preživi družino in 
lahko še nekaj prihrani tako, da kupi 
kos zemljišča ali vloži denar v delni-
ce in postane tudi sam delodajalec in 
s tem odločujoč faktor v proizvodnih 
odnosih. Taka oblika gospodarstva 

pa ni združljiva s Socialistično idejo, 
ki zahteva skupno lastnino, ki pa se je 
pokazala za neuspešno tudi pri nas in 
je pripeljala, do stečaja bivše države. 
Komunizem pa je vse obrnil na glavo; 
Poleg delavca je uvedel tudi delo nje-
gove žene pa oba skupaj ne zaslužita 
za normalno preživetje družine.

Že leta 1892, davno pred komunisti, 
je bil prvi katoliški shod o reševanju 
problemov treh stanov- kmečki, obr-
tni in delavski, in iskanju rešitev kot 
so kreditni zavodi, obrtniške zadruge, 
zahteve za odpravo dela otrok. Še bolj 
radikalen je bil drugi shod leta 1900, 
za katerega vsebine je postavil vsem 
znani Janez Evangelist Krek in so: 
zahteva za zmanjšanje nočnega dela, 
obvezno zdravstveno in pokojninsko 
zavarovanje, kmečko zavarovanje (po 
drugi vojni so se v socializmu pri nas, 
kmetje lahko pokojninsko zavarovali 
šele v poznih sedemdesetih letih, zato 
imajo ostareli kmetje približno take 
pokojnine, kot nekateri delomrzneži, 
socialno podporo-cca 300€), znižanje 
obresti, kreditne zavode, ipd. 

Stranka SLS je v Sloveniji že leta 1897 
ustanovila Slovensko krščansko-soci-
alno delavsko zvezo. Ta stranka je or-
ganizirala redne shode, ki so obrav-
navali urejanje statusa vseh treh prej 
navedenih stanov, tudi status žena, 
otrok in ostalih socialnih problemov, 
vse do začetka druge svetovne vojne.

Ob štirideset letnici izdaje zgoraj na-
vedene okrožnice je papež Pij XI. Iz-
dal okrožnico „Quadragesimo anno“ 
v kateri ugotavlja, da so se ideje Leona 
XIII. v veliki meri udejanjile. Življenj-
ske razmere prej navedenih stanov so 
se krepko izboljšale, razen v državah 

komunizma (SSSR). Ta okrožnica pa 
podrobneje govori o odnosih kapitala 
in dela do državne uprave. 

Ugotavlja, da je socializem nespre-
jemljiv, ker je zgrajen na prisili. Da 
pridemo do družbene lastnine, ki je 
osnova socializma, moramo nasilno 
nacionalizirati vsa proizvodna sred-
stva (tovarne, zemljo, obratovalnice, 
ipd.). Tak primer je Venezuela. Drug 
primer je Kitajska, ki na državni la-
stnini dovoljuje podjetništvo. V obeh 
primerih se delavcem godi veliko 
slabše, kot v kapitalizmu. V obeh pri-
merih so državljanom kršene osnovne 
človekove pravice.

Zanimivo dejstvo je, da so socialde-
mokrati v severni Evropi pristali na 
demokratičen način vladanja s priva-
tno lastnino in močno socialno drža-
vo, z visokim družbenim standardom, 
o čemer je govoril že leta 1931 papež 
Pij XI. Res pa je, da severnjaki niso na-
redili ovinka iz kapitalizma skozi ko-
munizem v kapitalizem, kot pri nas. 

Zaradi zaostanka, moramo pri nas 
pospešiti dvig standarda na vseh po-
dročjih, v šolstvu, ki mora tudi vzgaja-
ti učence v kreativne osebe, v znanosti 
z usmeritvijo v aplikativne (uporab-
ne) raziskave, v odnosih med delom 
in kapitalom tako, da tudi delavci do-
bijo del dobička, ki ga ustvari podje-
tje, v maloštevilni a državljanu prija-
zni upravi na državni in lokalni ravni, 
ipd. Da bi vse to dosegli v čim kraj-
šem času pa mora oblastna struktura 
postavljati res kompetentne (strokov-
njake) osebe na vodilna mesta in ne 
očitati desnici, ker sedanja oblast dela 
ravno to: ni pomembno kaj zna, po-
membno je le to, da je naš. Prostora je 
zmanjkalo pa drugič še kaj več.

V upanju na čim hitrejši razvoj naše 
družbe, vsem delovnim ljudem želim 
vesele prvomajske praznike.

Predsednik vlade in vladajoča koa-
licija pogosto govorita, da je stanje v 
državi dobro, da ljudje živijo v blagi-
nji. Vendar pa čutimo, da s sliko, ki 
nam jo skušajo prodajati predstav-
niki vlade in tudi njim naklonjeni 
mediji, nekaj ni v redu, ker na lastni 
koži občutimo, da stanje ni takšno, 
kakršnega nam prikazujejo. Da je 
temu res tako, nakazujejo tudi neka-
tera dejstva.

V naši državi pod pragom revščine 
živi že 300.000 ljudi. Najbolj ranljiva 
skupina, ki se obenem sooča še s so-
cialno izključenostjo, so upokojen-
ci. Ti za pošteno in trdo delo, pre-
jemajo nedostojne pokojnine, in to 
kljub temu, da so vse življenje plače-
vali davke državi. To seveda ne velja 
za tiste prvorazredne oz. privilegira-
ne upokojence, za katere vsakokra-
tne leve vlade vedno najdejo dovolj 
sredstev oz. poskrbijo za njihove vi-
soke pokojnine. Vendar pa statisti-
ka kaže, da več kot polovica upoko-
jencev mesečno dobi približno 600 
evrov pokojnine, veliko jih ima po-
kojnino nižjo od 500 evrov, okoli  
100.000 upokojencev pa ima pokoj-
nino nižjo od 300 evrov.

Kot predsednica komisije za peti-
cije ter za človekove pravice in ena-
ke možnosti ter kot poslanka se 
dnevno soočam z ljudmi, ki so v hu-
dih socialnih stiskah, ki pa jih seda-
nja vlada ne vidi in jim ne prisluh-
ne, saj v dosedanjem mandatu ni 
predstavila nobenega konkretnega 
ukrepa, ki bi izboljšal njihov social-
ni položaj. Obenem pa koalicija ne 
sprejme niti enega dobronamernega 
predloga, ki ga pripravimo v Sloven-
ski demokratski stranki.

Situacija, ko so slovenski državlja-
ni v socialnih stiskah obravnavani 

kot drugorazredni, je zame oseb-
no nesprejemljiva, še posebej, ker 
vemo, da vlada Mira Cerarja za vsa-
kega migranta nameni 1963 evrov 
na mesec. Čeprav sem prepričana, 
da je sočloveku v stiski potrebno po-
magati, pa je nedopustno, da se naj-
prej poskrbi za standard migranta, 
ki ni dosegljiv mnogim slovenskim 
družinam, ki sicer pošteno plačujejo 
vse davke in prispevke.

Seveda pa je nedopustnih ravnanj 
aktualne vlade še veliko več. Če po-
gledamo samo zdravstveni sistem, 
skoraj 260.000 ljudi z zdravstveni-
mi težavami čaka na pregled. Ča-
kalne dobe so se prav pod sedanjo 
vlado povečale za 30%. Zaradi tega 
so mnogi  prisiljeni poiskati pomoč 
drugje. V tujino odhajajo tudi mla-
di, ker ne vidijo priložnosti za zapo-
slitev in za razvoj svojih potencia-
lov.

Dvakrat smo tudi že sanirali ban-
čni sistem in prav vsak od nas je za 
sanacijo bank dal 2.500 evrov. Obe-
nem pa še nihče ni odgovarjal pred 
sodiščem za nastalo bančno luknjo. 
Na Islandiji so to storili zelo hitro in 
učinkovito. Tam danes zaradi ban-
čne kriminalitete v zaporu sedi več 
kot 30 ljudi. 

Pa tudi sicer – davčne ter druge bi-
rokratske obremenitve, ki jih vsem 
državljanom nalaga sedanja vla-
da, postajajo nevzdržne. Prav zato v 
Slovenski demokratski stranki pre-
dlagamo vrsto ukrepov za razbre-
menitev administrativnih bremen 
državljanov, še posebej pa kmetov 
in podjetnikov, zlasti zaradi neneh-
nega poslabševanja poslovnega oko-
lja v Sloveniji. Slovensko gospodar-
stvo je namreč zaradi neprijaznega 
in destimulativnega poslovnega 

okolja, ki zavira rast in razvoj pod-
jetništva, v neenakovrednem polo-
žaju s primerljivimi gospodarstvi po 
svetu. Osredotočeni smo torej na re-
šitve, ki morajo temeljiti najprej na 
enakosti pred zakonom in vladavi-
ni prava. Šele nato bomo lahko raz-
vili takšno okolje, ki bo vzpodbujalo 
inovativnost in samoiniciativnost, 
kar bo dolgoročno lahko pripeljalo 
tudi do novih delovnih mest. 

Eva Irgl,
predsednica komisije za peticije ter za 

človekove pravice in enake možnosti in 
poslanka 

MNENJA
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KDO: Alenka Močnik, prof.
DELAVNO MESTO: učiteljica matematike

Alenka, na šoli poučuješ 
matematiko. Vidimo, da se naši 
mladi prepogosto zatekajo k up-
orabi žepnega računala za izračun 
osnovnih računskih operacij, ki bi 
jih sicer morali in zmogli opravi-
ti na pamet. Na kakšen način se z 
nepotrebno uporabo tehnologi-
je spopadate matematiki in 
ali se naši mladi sploh zaveda-
jo, kam vodi tako zmanjševanje 
možganske aktivnosti?

Pri urah matematike dijakom v 
prvem in drugem letniku ne dovo-
lim uporabe žepnega računala. 
Kasneje je to potrebno, saj npr. za 
izračun logaritmov in kotnih funk-
cij ne uporabljamo več tabel, kot so 
jih v preteklosti. Žal pa vsako leto 
dijaki slabše računajo na pamet ter 
se že za preprostejše izračune zate-
kajo k uporabi pomožnih računov, 
kasneje pa se brezglavo poslužujejo 
žepnega računala. 

Zagotovo pa je uporaba in-
formaci jsko-komunikaci j ske 
tehnologije nujna in koristna. Ne-
malokrat je potrebno, da dijak po-
leg naprave, ki jo uporablja, pozna 
tako programsko opremo kot tudi 
matematično ozadje. Izkaže se, da 
imajo dijaki težave pri pravilni up-
orabi orodij, ki naj bi reševanje na-
loge poenostavila ter zaradi katerih 
naj bi bile rešitve preglednejše.

 A dejstvo je, da bodo po (na-
predni) tehnologiji posegale ved-
no mlajše generacije. Zato je prav, 
da pri njeni uporabi upoštevamo 
načelo zmernosti, torej da z up-
orabo orodij ne pretiravamo, po 
drugi strani pa je treba mlade 
naučiti pravilne uporabe IKT in 
jim jo približati, tako da kasneje na 
poklicnem področju ne bodo imeli 
prevelikih težav.

Z letošnjim šolskim letom si 
prevzela tajništvo poklicne ma-

ture. Kako po tvoji presoji dijaki 
doživljajo maturo, ki je zagoto-
vo ena ključnih prelomnic na nji-
hovi življenjski poti? Ali se mor-
da v bližnji prihodnosti obetajo 
vsebinske spremembe poklicne 
mature?

Ko sem bila sama maturantka, 
sem maturo dojemala prav tako, 
kot jo najbrž dojemajo današnji di-
jaki. Vedela sem, da je zrelostni iz-
pit, ki odpira vrata za študij, ki sem 
si ga izbrala, ter da bom želeni cilj 
dosegla z delom in  trudom. Z iz-
biro študija sem zadovoljna, saj mi 
je delo z mladimi v veliko veselje 
in sem ponosna, da poučujem na 
Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina.

Dijakom, ki jih srečujem ob pri-
javi na maturo in tudi sicer pri 
pouku, vseskozi pripovedujem o 
tem, da je matura pomembna ter 
naj premislijo, kaj želijo početi v 
življenju, saj vse prevečkrat vidi-

mo mladostnike, ki ne vedo, kateri 
predmet bi izbrali na maturi, kam 
bi se vpisali … Mnogi si ne znajo 
ali ne zmorejo postaviti življenjskih 
ciljev. Morda se jim včasih zdi, da 
jih z maturo »posiljujemo«, preti-
ravamo, a verjetno je to bolje, kot 
da se človek pri 40 letih ozre nazaj 
in mu je žal, da ni mogel študirati 
nečesa, kar ga je izredno veseli-
lo, zgolj zato, ker sta mu zman-
jkali dve točki na maturi. Je pa 
res, da je mladim na začetku nji-
hove življenjske poti to včasih težje 
dopovedati.

Vsakršne spremembe, ki se zgo-
dijo, tako na poklicni kot tudi na 
splošni maturi, so v pripravi že ve-
liko prej. Manjše spremembe v iz-
pitnih katalogih pri posameznih 
predmetih se neprestano dogajajo, 
medtem ko se vsebinske spremem-
be še ne obetajo.

Z razvojem otrok na 
matematičnem področju se 
srečuješ tako skozi teorijo kot 
skozi prakso. Poleg tega, da na 
programu PV poučuješ predme-
ta Igrajmo se vrste in Matema-
tika za otroke, si tudi mama 
predšolskega otroka. Ali se po 
tvojih izkušnjah kurikuluma teh 
predmetov pokrivata z dejanskim 
razvojem otroka? Ali so predme-
ti iz odprtega kurikuluma dovolj 
življenjski in uporabni za naše 
bodoče vzgojiteljice?

Menim, da so vsi predmeti, ki so 
namenjeni dijakom na predšolski 
vzgoji, zelo pomembni. Tako 
splošni kot tudi strokovni, med 
katere sodita tudi Matematika za 
otroke in Igrajmo se vrste. Vzgo-
jiteljica predšolskih otrok je za 
otrokov razvoj zelo pomembna. 
Torej mora biti splošno razgledana 
in strokovno podkovana oseba. 

Otroci skozi igro ogromno pri-
dobijo, znanje nenehno črpajo 
iz okolja, zato jim je tako najlažje 
približati določene informacije in 
vsebine, ki jih bodo potrebovali 
kasneje v življenju.

Predmeti iz odprtega kurikuluma 
so namenjeni tudi temu, da se z di-
jaki pogovarjamo o izkušnjah na 
praksi ter o povezovanju različnih 
področij pri dejavnostih v vrtcu. 
Dijaki hitro poiščejo matematiko v 
vsakdanjih opravilih v vrtcu, česar 
se mogoče prej niti ne zavedajo. 

Ti predmeti so za bodoče vzgo-
jiteljice zagotovo potrebni in ko-
ristni, saj sicer pri urah matema-
tike zaradi preobsežnosti snovi, 
ki jo je potrebno predelati, nima-
mo dovolj časa, da bi pridobljena 
znanja dovolj obsežno povezovali 
s stroko ali vsakdanjim življenjem.

Sama pri svoji hčerki spremljam 
tako matematična kot tudi osta-
la področja, ki jih uspešno razvi-
ja z dobrim delom vzgojiteljice in 
pomočnice vzgojiteljice.

MATURANTSKI PLES 

Srednješolsko šolanje so za-
znamovali učenje, spoznanja, 
smeh in tudi solze. Skozi vsa štiri 
leta pa so se med nami, dijaki pro-
grama Predšolske vzgoje in Gim-
nazije, spletle močne prijateljske 
vezi. Zato maturantje v petek, 31. 
marca, nismo simbolično proslav-
ljali zgolj zaključka pomembne-
ga življenjskega obdobja, temveč 
predvsem prijateljstvo, srečo in 
življenje. 

Po slavnostnem prihodu mat-
urantov se je pričel uradni del.  Na-
jprej smo pozdravili vse goste in k 
nagovoru povabili ravnatelja, gosp-
oda Rutarja, in se mu obenem za-
hvalili za ves trud in odgovorno 
izvrševanje dolžnosti do šole in nas.  
Na odru se nam je nato pridružil še 
župan občine Ajdovščina, gospod 
Beočanin, ki našo šolo vidi kot ene-
ga izmed mejnikov razvoja celotne 
lokalne skupnosti. Za njegovo pod-
poro smo mu zelo hvaležni. 

Sledil je plesni del, v katerem smo 
četrtošolci pokazali svoje plesno 
znanje, ki nam ga je na vajah vztra-
jno in potrpežljivo predajal Andrej 
Rebula, naš plesni učitelj. 

Za ves napor, vložen trud in 
predanost smo se zahvalili tudi 
svojim profesorjem. Z njihovo 

pomočjo nismo dozoreli zgolj in-
telektualno, temveč tudi osebnost-
no. Odrasli smo v odgovornejše 
in razmišljujoče posameznike. 
Prepričani smo da bomo zaradi 
tega uspešni tudi na prihajajočem 
zrelostnem izpitu – maturi.

Posebno zahvalo smo seveda na-
menili tudi staršem, ki so nam skozi 
vsa leta srednješolskega šolanja sta-
li ob strani ter verjeli v nas tudi 
takrat, ko sami nismo.  V imenu 
vseh smo izrazili svojo hvaležnost 
za njihovo brezmejno in brezpogo-
jno ljubezen. 

Po slavnostni večerji je nastopil 

kulturni del. Vsak razred je pred-
stavil svoj videoposnetek, ki ga je 
ustvaril izključno za ta dogodek. Iz-
delki so bili vsekakor izvirni in so 
odražali bistvo vsakega izmed raz-
redov.  Na prizorišču so se nam 
pridružili tudi razredniki. Namenili 
so nam nekaj lepih besed o pretek-
losti, ki smo jo krojili skupaj, in pri-
hodnosti, ki je pred nami. 

Maturantski ples se je nadaljeval 
z nasmehi na obrazih in ustvarjan-
jem lepih spominov. V sproščenem 
vzdušju smo na plesišče povabili 
starše in profesorje. Skupaj smo še 
zadnjič nazdravili ob torti, po kat-
eri smo maturantje z zabavo nad-
aljevali še pozno v noč.

Maturantski ples je bil resnično 
poseben in čaroben večer, ki nam 
bo vsem ostal v lepem spominu. S 
Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina 
bomo odšli zadovoljni in z nep-
recenljivim zakladom – znanjem. 
Odprtih misli odhajamo v nov, 
nam še ne poznan svet!

Monika Marc, 4. a

SREČANJE S CÉDRICOM VILLANIJEM
Konec marca je ob izidu prevo-

da svoje poljudnoznanstvene knjige 
Rojstvo teorema prišel v Sloveni-
jo francoski matematik svetovnega 
slovesa, dr. Cédric Villani. Knjiga je 
nekakšen dnevniški zapis, ki opisu-
je vsakdanje ustvarjanja enega od 
sodobnih genialnih matematikov. 

Villani je direktor prestižne fran-
coske ustanove za matematiko in 
teoretično fiziko, imenovane In-
stitut Henri Poincaré. Leta 2010 je 
prejel Fieldsovo medaljo, ki jo je 
mogoče primerjati z Nobelovo na-
grado. Ker hoče ljudem prikaza-
ti, da je matematika pomembna, a 
tudi zanimiva, predava po šolah, se 
udeležuje televizijskih  oddaj in dru-
gih medijskih dogodkov. Mogoče 
je temu namenjena tudi njegova 
arhaična pojava, a v prvi vrsti poz-
itiven vtis vzbuja s svojimi dosežki.

V predsedniški palači ga je 31. 
marca gostil predsednik Borut Pa-
hor, ki je na srečanje povabil nekaj 
slovenskih študentov matematike 
in dijakov. Dr. Villani je odgovarjal 
na naša vprašanja. Predstavil nam je 
svoj pogled na svet in življenje ter 
komentiral, zakaj mnogim ljudem 

matematika ni všeč. Včasih zmotno 
menimo, da je matematika operi-
ranje s številkami, svoje pa opravi-
jo tudi predsodki staršev in javne-
ga mnenja, a bistvo matematike 
ni računanje, temveč razumevan-
je, ki temelji na sklepanju in doka-
zovanju. Marsikdo se ne zaveda, 
kako zelo je pravzaprav prepletena 
z vsakdanjim življenjem – od tele-
fonov in računalniških igric naprej. 
Matematika je stara in nova hkra-
ti, v nekatere moderne tehnologije 
so vključena stoletja matematičnih 
raziskovanj. Spregovoril je o vz-
ponih in padcih, ki spremljajo tudi 
velike znanstvenike, in o letih ga-
ranja ter čistem užitku ob trenut-
kih, ko se stvari postavijo na svoje 
mesto. S svojim vehementnim pri-
povedovanjem zgodb iz mlados-
ti nas je navdušil in spodbudil, da 
bi skozi trdo delo še naprej odkri-
vali lepoto in uporabnost matema-
tike. Navdušen je, da je svet poln 
(matematičnih) problemov, ki 
čakajo na človeški um.

Simon Pavlič, 4. b

Avtor slike: Šimen Zupančič
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KDO: Alenka Močnik, prof.
DELAVNO MESTO: učiteljica matematike

Alenka, na šoli poučuješ 
matematiko. Vidimo, da se naši 
mladi prepogosto zatekajo k up-
orabi žepnega računala za izračun 
osnovnih računskih operacij, ki bi 
jih sicer morali in zmogli opravi-
ti na pamet. Na kakšen način se z 
nepotrebno uporabo tehnologi-
je spopadate matematiki in 
ali se naši mladi sploh zaveda-
jo, kam vodi tako zmanjševanje 
možganske aktivnosti?

Pri urah matematike dijakom v 
prvem in drugem letniku ne dovo-
lim uporabe žepnega računala. 
Kasneje je to potrebno, saj npr. za 
izračun logaritmov in kotnih funk-
cij ne uporabljamo več tabel, kot so 
jih v preteklosti. Žal pa vsako leto 
dijaki slabše računajo na pamet ter 
se že za preprostejše izračune zate-
kajo k uporabi pomožnih računov, 
kasneje pa se brezglavo poslužujejo 
žepnega računala. 

Zagotovo pa je uporaba in-
formaci jsko-komunikaci j ske 
tehnologije nujna in koristna. Ne-
malokrat je potrebno, da dijak po-
leg naprave, ki jo uporablja, pozna 
tako programsko opremo kot tudi 
matematično ozadje. Izkaže se, da 
imajo dijaki težave pri pravilni up-
orabi orodij, ki naj bi reševanje na-
loge poenostavila ter zaradi katerih 
naj bi bile rešitve preglednejše.

 A dejstvo je, da bodo po (na-
predni) tehnologiji posegale ved-
no mlajše generacije. Zato je prav, 
da pri njeni uporabi upoštevamo 
načelo zmernosti, torej da z up-
orabo orodij ne pretiravamo, po 
drugi strani pa je treba mlade 
naučiti pravilne uporabe IKT in 
jim jo približati, tako da kasneje na 
poklicnem področju ne bodo imeli 
prevelikih težav.

Z letošnjim šolskim letom si 
prevzela tajništvo poklicne ma-

ture. Kako po tvoji presoji dijaki 
doživljajo maturo, ki je zagoto-
vo ena ključnih prelomnic na nji-
hovi življenjski poti? Ali se mor-
da v bližnji prihodnosti obetajo 
vsebinske spremembe poklicne 
mature?

Ko sem bila sama maturantka, 
sem maturo dojemala prav tako, 
kot jo najbrž dojemajo današnji di-
jaki. Vedela sem, da je zrelostni iz-
pit, ki odpira vrata za študij, ki sem 
si ga izbrala, ter da bom želeni cilj 
dosegla z delom in  trudom. Z iz-
biro študija sem zadovoljna, saj mi 
je delo z mladimi v veliko veselje 
in sem ponosna, da poučujem na 
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Dijakom, ki jih srečujem ob pri-
javi na maturo in tudi sicer pri 
pouku, vseskozi pripovedujem o 
tem, da je matura pomembna ter 
naj premislijo, kaj želijo početi v 
življenju, saj vse prevečkrat vidi-

mo mladostnike, ki ne vedo, kateri 
predmet bi izbrali na maturi, kam 
bi se vpisali … Mnogi si ne znajo 
ali ne zmorejo postaviti življenjskih 
ciljev. Morda se jim včasih zdi, da 
jih z maturo »posiljujemo«, preti-
ravamo, a verjetno je to bolje, kot 
da se človek pri 40 letih ozre nazaj 
in mu je žal, da ni mogel študirati 
nečesa, kar ga je izredno veseli-
lo, zgolj zato, ker sta mu zman-
jkali dve točki na maturi. Je pa 
res, da je mladim na začetku nji-
hove življenjske poti to včasih težje 
dopovedati.

Vsakršne spremembe, ki se zgo-
dijo, tako na poklicni kot tudi na 
splošni maturi, so v pripravi že ve-
liko prej. Manjše spremembe v iz-
pitnih katalogih pri posameznih 
predmetih se neprestano dogajajo, 
medtem ko se vsebinske spremem-
be še ne obetajo.

Z razvojem otrok na 
matematičnem področju se 
srečuješ tako skozi teorijo kot 
skozi prakso. Poleg tega, da na 
programu PV poučuješ predme-
ta Igrajmo se vrste in Matema-
tika za otroke, si tudi mama 
predšolskega otroka. Ali se po 
tvojih izkušnjah kurikuluma teh 
predmetov pokrivata z dejanskim 
razvojem otroka? Ali so predme-
ti iz odprtega kurikuluma dovolj 
življenjski in uporabni za naše 
bodoče vzgojiteljice?

Menim, da so vsi predmeti, ki so 
namenjeni dijakom na predšolski 
vzgoji, zelo pomembni. Tako 
splošni kot tudi strokovni, med 
katere sodita tudi Matematika za 
otroke in Igrajmo se vrste. Vzgo-
jiteljica predšolskih otrok je za 
otrokov razvoj zelo pomembna. 
Torej mora biti splošno razgledana 
in strokovno podkovana oseba. 

Otroci skozi igro ogromno pri-
dobijo, znanje nenehno črpajo 
iz okolja, zato jim je tako najlažje 
približati določene informacije in 
vsebine, ki jih bodo potrebovali 
kasneje v življenju.

Predmeti iz odprtega kurikuluma 
so namenjeni tudi temu, da se z di-
jaki pogovarjamo o izkušnjah na 
praksi ter o povezovanju različnih 
področij pri dejavnostih v vrtcu. 
Dijaki hitro poiščejo matematiko v 
vsakdanjih opravilih v vrtcu, česar 
se mogoče prej niti ne zavedajo. 

Ti predmeti so za bodoče vzgo-
jiteljice zagotovo potrebni in ko-
ristni, saj sicer pri urah matema-
tike zaradi preobsežnosti snovi, 
ki jo je potrebno predelati, nima-
mo dovolj časa, da bi pridobljena 
znanja dovolj obsežno povezovali 
s stroko ali vsakdanjim življenjem.

Sama pri svoji hčerki spremljam 
tako matematična kot tudi osta-
la področja, ki jih uspešno razvi-
ja z dobrim delom vzgojiteljice in 
pomočnice vzgojiteljice.

MATURANTSKI PLES 

Srednješolsko šolanje so za-
znamovali učenje, spoznanja, 
smeh in tudi solze. Skozi vsa štiri 
leta pa so se med nami, dijaki pro-
grama Predšolske vzgoje in Gim-
nazije, spletle močne prijateljske 
vezi. Zato maturantje v petek, 31. 
marca, nismo simbolično proslav-
ljali zgolj zaključka pomembne-
ga življenjskega obdobja, temveč 
predvsem prijateljstvo, srečo in 
življenje. 

Po slavnostnem prihodu mat-
urantov se je pričel uradni del.  Na-
jprej smo pozdravili vse goste in k 
nagovoru povabili ravnatelja, gosp-
oda Rutarja, in se mu obenem za-
hvalili za ves trud in odgovorno 
izvrševanje dolžnosti do šole in nas.  
Na odru se nam je nato pridružil še 
župan občine Ajdovščina, gospod 
Beočanin, ki našo šolo vidi kot ene-
ga izmed mejnikov razvoja celotne 
lokalne skupnosti. Za njegovo pod-
poro smo mu zelo hvaležni. 

Sledil je plesni del, v katerem smo 
četrtošolci pokazali svoje plesno 
znanje, ki nam ga je na vajah vztra-
jno in potrpežljivo predajal Andrej 
Rebula, naš plesni učitelj. 

Za ves napor, vložen trud in 
predanost smo se zahvalili tudi 
svojim profesorjem. Z njihovo 

pomočjo nismo dozoreli zgolj in-
telektualno, temveč tudi osebnost-
no. Odrasli smo v odgovornejše 
in razmišljujoče posameznike. 
Prepričani smo da bomo zaradi 
tega uspešni tudi na prihajajočem 
zrelostnem izpitu – maturi.

Posebno zahvalo smo seveda na-
menili tudi staršem, ki so nam skozi 
vsa leta srednješolskega šolanja sta-
li ob strani ter verjeli v nas tudi 
takrat, ko sami nismo.  V imenu 
vseh smo izrazili svojo hvaležnost 
za njihovo brezmejno in brezpogo-
jno ljubezen. 

Po slavnostni večerji je nastopil 

kulturni del. Vsak razred je pred-
stavil svoj videoposnetek, ki ga je 
ustvaril izključno za ta dogodek. Iz-
delki so bili vsekakor izvirni in so 
odražali bistvo vsakega izmed raz-
redov.  Na prizorišču so se nam 
pridružili tudi razredniki. Namenili 
so nam nekaj lepih besed o pretek-
losti, ki smo jo krojili skupaj, in pri-
hodnosti, ki je pred nami. 

Maturantski ples se je nadaljeval 
z nasmehi na obrazih in ustvarjan-
jem lepih spominov. V sproščenem 
vzdušju smo na plesišče povabili 
starše in profesorje. Skupaj smo še 
zadnjič nazdravili ob torti, po kat-
eri smo maturantje z zabavo nad-
aljevali še pozno v noč.

Maturantski ples je bil resnično 
poseben in čaroben večer, ki nam 
bo vsem ostal v lepem spominu. S 
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bomo odšli zadovoljni in z nep-
recenljivim zakladom – znanjem. 
Odprtih misli odhajamo v nov, 
nam še ne poznan svet!

Monika Marc, 4. a

SREČANJE S CÉDRICOM VILLANIJEM
Konec marca je ob izidu prevo-

da svoje poljudnoznanstvene knjige 
Rojstvo teorema prišel v Sloveni-
jo francoski matematik svetovnega 
slovesa, dr. Cédric Villani. Knjiga je 
nekakšen dnevniški zapis, ki opisu-
je vsakdanje ustvarjanja enega od 
sodobnih genialnih matematikov. 

Villani je direktor prestižne fran-
coske ustanove za matematiko in 
teoretično fiziko, imenovane In-
stitut Henri Poincaré. Leta 2010 je 
prejel Fieldsovo medaljo, ki jo je 
mogoče primerjati z Nobelovo na-
grado. Ker hoče ljudem prikaza-
ti, da je matematika pomembna, a 
tudi zanimiva, predava po šolah, se 
udeležuje televizijskih  oddaj in dru-
gih medijskih dogodkov. Mogoče 
je temu namenjena tudi njegova 
arhaična pojava, a v prvi vrsti poz-
itiven vtis vzbuja s svojimi dosežki.

V predsedniški palači ga je 31. 
marca gostil predsednik Borut Pa-
hor, ki je na srečanje povabil nekaj 
slovenskih študentov matematike 
in dijakov. Dr. Villani je odgovarjal 
na naša vprašanja. Predstavil nam je 
svoj pogled na svet in življenje ter 
komentiral, zakaj mnogim ljudem 

matematika ni všeč. Včasih zmotno 
menimo, da je matematika operi-
ranje s številkami, svoje pa opravi-
jo tudi predsodki staršev in javne-
ga mnenja, a bistvo matematike 
ni računanje, temveč razumevan-
je, ki temelji na sklepanju in doka-
zovanju. Marsikdo se ne zaveda, 
kako zelo je pravzaprav prepletena 
z vsakdanjim življenjem – od tele-
fonov in računalniških igric naprej. 
Matematika je stara in nova hkra-
ti, v nekatere moderne tehnologije 
so vključena stoletja matematičnih 
raziskovanj. Spregovoril je o vz-
ponih in padcih, ki spremljajo tudi 
velike znanstvenike, in o letih ga-
ranja ter čistem užitku ob trenut-
kih, ko se stvari postavijo na svoje 
mesto. S svojim vehementnim pri-
povedovanjem zgodb iz mlados-
ti nas je navdušil in spodbudil, da 
bi skozi trdo delo še naprej odkri-
vali lepoto in uporabnost matema-
tike. Navdušen je, da je svet poln 
(matematičnih) problemov, ki 
čakajo na človeški um.

Simon Pavlič, 4. b

Avtor slike: Šimen Zupančič
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ČESTITKE!
Rokometašice ponovno navdušujejo, tokrat s 3. mestom v finalu 

državnega tekmovanju. Dekleta, želimo vam veliko uspehov še naprej!

EKSKURZIJA 1. LETNIKA GIMNAZIJE V FIRENCE 
O, blažen bodi čas pomladnih dni
in blažen mesec, leto, blažen kraj,

kjer bil od dvoje lepih sem oči
tako prevzet, da sem njih suženj 

zdaj.

6. aprila 2017, na obletnico, ko 
je Petrarca v avignonski cerk-
vi prvič uzrl Lauro, smo se dijaki 
prvega letnika ajdovske gimnazi-
je z učiteljico likovnega snovanja 
Damjano Plešnar in razredničarko 
Matejo Ceket Odar odpravili na 
strokovno ekskurzijo v Toskano, 
da bi spoznali italijansko kulturo in 
umetnost renesanse. Izleta smo se 
vsi zelo veselili, saj je bila to poleg 
pouka tudi priložnost za druženje 
in spoznavanje novih krajev.

Zgodaj zjutraj je avtobus zapustil 
Ajdovščino in se namenil pro-
ti oblačni Italiji. Na avtobusu smo 
prebrali prve referate, ki smo jih 
vnaprej pripravili, ter slišali veliko 
novega o Italiji, Toskani, Pisi in 
Firencah. 

Naš prvi večji postanek je bila ma-
jhna vasica Arquà Petrarca, kjer je 
zadnja leta svojega življenja preživel 
znani italijanski pesnik Frances-
co Petrarca. Obiskali smo njego-
vo hišo, ki je preurejena v muzej, se 
poklonili spominu poeta ob njegovi 

grobnici in se sprehodili skozi sliko-
vito vasico.

Naš naslednji postanek v Pisi 
je na vse naredil močan vtis. Vsi 
smo imeli svoje predstave o slav-
nem poševnem stolpu, nihče pa si 
ni predstavljal, da nas bo pogled na 
svetla marmornata pročelja stavb na 
trgu čudežev, ki kažejo vpliv Rima in 
islama, tako prevzel. Ogledali smo 
si stolnico, v njej občudovali Gali-
lejevo svetilko, s pomočjo katere je 
preizkušal zakone težnosti, Pisano-
vo prižnico, s katere so nas nagov-
orile prispodobe humanističnih ved 
in vrlin, prav tako sta nas navdušila 
Giambolognova angela in relikvi-
je sv. Ranierija. Baptiserij pa nas 
je presenetil predvsem z izredno 
akustičnostjo. Piso smo zapustili v 
poznih popoldanskih urah, po tem 
ko smo si vzeli uro za ustvarjan-
je likovnih izdelkov, ki jih bomo v 
avli šole razstavili. Naši ogledi so 
se za prvi dan končali s postank-
om na trgu pred Palazzo dei Cava-
lieri, nasproti katere stoji nekdanja 
srednjeveška mestna ječa, prizorišče 
najbolj srhljivega in sramotnega 
zgodovinskega dogodka Pise – grof 
Ugolino je bil namreč skupaj s sino-
voma in vnuki zazidan v ta stolp la-
kote. Po večernem druženju v hote-
lu blizu Firenc smo z veseljem legli 
v postelje in si nabrali moči za dru-
gi dan, ki smo ga tako kot tretjega 
preživeli v Firencah. 

Jutro drugega dne našega izleta 
je bilo za marsikoga precej zaspa-
no. To ni bilo nič čudnega, saj so 
naši pogovori noč močno skrajšali. 
Kljub temu pa smo bili ob devetih, 
ko so Firenčani in večina turistov še 
spali, mi že pred sirotišnico – Os-
pedale degli innocenti, ki označuje 
rojstvo renesančne arhitekture v 
Firencah. 

Raziskovanje mesta smo nadalje-
vali z ogledom veličastne firenške 

katedrale – duoma Santa Maria 
del Fiore in Brunelleschijeve ku-
pole, ki še danes buri domišljijo, 
saj si človek težko predstavlja, da 
je bila tako mogočna kupola zgra-
jena brez gradbenih odrov. Prav 
tako nas je prevzela veličina Kam-
panilla, 85 metrov visokega Giot-
tovega zvonika, ki je prav tako kot 
katedrala oblečen v raznobarven 
toskanski marmor. Povzpeli smo 
se nanj po tesnem zavitem kam-
nitem stopnišču in bili nagrajeni z 
očarljivim razgledom na Firence. 
Najbolj dih jemajoč pa je bil pogled 
navzdol, v neposredni bližini smo 
lahko opazovali kupolo in krstilni-
co San Giovanni z znamenitimi ra-
jskimi vrati, ki se je ponižno klan-
ja pred ogromnim obličjem kate-
drale. Po sestopu z zvonika je bilo že 
mogoče opaziti polne ulice, odprte 
trgovinice, zlatarne, restavracije ter 
ogromno turistov, ki so s fotoapara-
ti »lovili« spomine iz Italije. 

Že nekoliko izmučeni smo se spre-
hodili še do Piazze di San Lorenzo, 
kjer smo vstopili v baziliko svete-
ga Lovrenca, znano po svoji čisti 
renesančni notranjosti in kapelah, 
v katerih so pokopani člani družine 
Medičejcev. 

Seveda smo si vzeli tudi nekaj 
prostega časa in si privoščili kepi-
co sladoleda ali pa uživali v sončnih 
žarkih in sprehajanju po ulicah. A 
časa ni bilo na pretek, zato smo ga 
želeli izkoristiti – ogledali smo si 
še cerkev Santa Maria del Carmine 
s prečudovitimi freskami Maso-
linija in Masaccia, ki krasijo kape-
lo Branccaci, obiskali muzej Op-
era del Duomo in cerkev Santa 
Maria Novella. Ker pa je dan segel 
že v pozne popoldanske ure, smo 
naše raziskovanje zaključili v Gale-
rii de l’Acadèmia, kjer hranijo sve-
tovno znani kip Michelangelove-
ga Davida, ki nas je s svojo veličino 

in višino osupnil in gotovo zasenčil 
vsa druga Michelangelova kot tudi 
ostala dela, zbrana v Akademiji.

Zadnji dan v Firencah smo se, 
po tem ko smo na avtobusu kot 
prejšnja dneva prebrali novelo iz 
Boccaccievega Dekamerona, s Pi-
azzale del Michelangelo peš spusti-
li do reke Arno in čez most Ponte 
Vecchio ponovno prišli v srce mes-
ta, na Piazza Segnioria. Po rilcu 
smo spotoma podrgnili prašička na 
tržnici Mercato Nuovo, v upanju, 
da se bomo še kdaj vrnili v Firence. 

Na Piazza della Signoria smo si 
pobliže ogledali veliko kipov znanih 
umetnikov, največ pozornosti smo 
posvetili Perzeju z meduzino glavo 
in ugrabitvi Sabink. Ko so Firence 
v času poldneva ponovno doživele 
naval turistov, smo se mi umaknili 
na drugo stran reke Arno k palači 
Pitti in si nabrali moči v prelepem 
parku Boboli.  Nadalje smo se pok-
lonili Danteju pred njegovo ro-
jstno hišo in se spomnili njegove 
Božanske komedije, za konec pa 
smo občudovali eno najlepših zbirk 
italijanske umetnostne zgodovine 
v galeriji Uffici. Prepustili smo se 
umetnosti, videli smo znamenite 
slike svetovno znanih umetnikov. 
Vsi smo si zagotovo zapolnili Botti-

cellijevo Rojstvo Venere in Pomlad, 
videli smo Da Vincijevo Oznanjen-
je in na novo restavrirano, niko-
li dokončano tabelno sliko Poklon 
svetih treh kraljev, Bandinellijev kip 
Laokoontove skupine, Michelan-
gelovo Sveto družino, Caravaggije-
vo Muduzo ter številna druga dela. 
Iz galerije smo se vrnili popolnoma 
izčrpani, a polni vtisov in novega 
znanja. Za konec smo si privoščili 
sladoled v najstarejši prodajalni sl-
adoleda v Firencah – Vivoli, ki je 
dvignil naše razpoloženje, in se 
pred cerkvijo Santa Croce, zadnjim 
domovanjem Michelangela in Gali-
lea, poslovili od Firenc.  

Ekskurzija v Firence je bila nepoz-
abna, naučili smo se veliko novega, 
utrdili smo prijateljske vezi. Četudi 
smo se kdaj pa kdaj brez volje vlek-
li po mestu in se smili sami sebi, je 
bilo potovanje v družbi najboljšega 
razreda prečudovito. Na poti 
domov so v nas odzvanjale podobe, 
misli in duh renesanse. Tako kot se 
je Petrarca v svojih sonetih vedno 
znova vračal k Lauri, so se naše mis-
li vračale v brezčasne Firence. 

Hana Bizjak, Julija Krečič in Karolina 
Šavli iz 1. a

DOGODIVŠČINA NIZOZEMSKA – 2. DEL

 Naša pustolovščina se je nad-
aljevala v Amsterdamu. Med 
vožnjo z ladjico smo si radoved-
no ogledovali mesto, potep pa smo 
nadaljevali peš. Tri proste ure smo 
preživeli ob pohajkovanju po mes-
tu, smehu in fotografiranju. Brez 
besed smo ostali ob zanimivih 
slikah v van Goghovem muzeju.

Naslednji dan smo posvetili delu 
na projektu na temo vode. V pred-
stavitev smo vključili mite in legen-
de, raketo na vodni pogon, razlage 
o tem, kako nas voda lahko ogroža 
itd. Popoldne smo se razdelili v 
skupine in obiskali različne nizo-
zemska kraje – Rotterdam, Delft, 
okoliške mline. Čudovit večer smo 
preživeli na rojstnodnevni zaba-

vi ene od gostiteljic. Dan je bil res 
utrujajoč, a poln nepozabnih tre-
nutkov. Tudi zadnje jutro smo se 
v šolo odpravili s kolesi, kot je na 
Nizozemskem navada. Posveti-
li smo se izpopolnjevanju projekt-
nega dela, ki smo ga zvečer pred-
stavili staršem. Nekateri so popol-
dne preživeli na izletih, drugi pa 
smo uživali v druženju z gostitelji 
in njihovimi družinami.

 Nizozemske družine so bile zelo 
prijazne in gostoljubne, naši gos-
titelji so pokazali tudi veliko za-
nimanja za naš način življenja. 

Opazili smo, da je ena največjih 
razlik med nami v načinu preh-
ranjevanja, saj oni do večera jedo 
samo sendviče, mi pa smo precej 
pogrešali naše tople obroke. 

V soboto smo ob slovesu pretočili 
tudi nekaj solz. Kljub temu, da nis-
mo še hoteli oditi, pa smo si odd-
ahnili, ko je, za razliko od poti na 
Nizozemsko, naša pot domov po-
tekala po načrtu. 

 
Timija Fabčič, 2.č
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Srečanje z Miro Delavec Touhami
V četrtek, 13. aprila 2017, smo se osmošolci OŠ Šturje Ajdovščina v Lavričevi knjižnici srečali z Miro 
Delavec Touhami.

Veseli smo, da so nas po-
vabili v knjižnico, saj 
smo spoznali gospo 

Miro, humanitarno delavko. Sre-
čanje z njo je bilo zagotovo za vse 
nas nepozabno. Gospa Delavec 
Touhami je s svojo karizmatič-
no dobrosrčnostjo na nas pustila 
močan vtis. Volja, ki jo žene, da 
pomaga in spoznava tuje ljudi, je 
navdihujoča! 

Mira Delavec že 12 let potuje 
med Evropo in Afriko. Trenutno 
poučuje slovenščino v Nemči-
ji, ob tem pa v okviru Kulturne-
ga društva Josipine Turnograjske 
tudi pomaga revnim nomadskim 
otrokom Tuaregov in predstavlja 
Tuarege v Sloveniji in izven nje-
nih meja. 

Svoje delovanje v Afriki je pred-
stavila na zanimiv in prisrčen 

način. V trenutku, ko je začela pri-
povedovati, smo začutili posebno 
toplino, ki jo je težko razložiti z 

besedami. Nedvomno so ljudje, 
ki pri drugih vzbujajo take ob-
čutke, redki. Neverjetno je, kako 
močno voljo ima! Tako, ki jo žene 
naprej v boljšo prihodnost. Z res 
velikim srcem rada spoznava naj-
različnejše ljudi in jim tudi po-
maga po svojih najboljših močeh, 
če so v stiski. 

Njen pogled na svet ni črno 
bel, saj pravi, da danes ne mo-
remo ničemur »za sveto verjeti« 
na besedo. Pripovedovala je, naj 
ne verjamemo vsega, kar vidimo 
in slišimo v medijih, saj je veliko 
stvari izmišljenih in prenapihnje-
nih. Posebej je poudarjala, naj se 
ne zanašamo na to, da nam bodo 
materialne dobrine prinesle srečo 
in zadovoljstvo v življenju. Pra-
vo srečo prinašajo samo vezi med 
ljudmi in vsa čustva in dogodki, 
ki spadajo zraven. Kljub temu, da 
se zaveda, da živeti na tem svetu 
ni enostavno, je njen pogled na 
življenje vedno »raznobarven« in 
poln upanja. Obenem pa je previ-
dna in nekako selektivna. 

Znanje in vedenje, ki smo ju 
pridobili v knjižnici, bomo z ve-
seljem delili z drugimi. Gotovo 
bomo na življenje gledali malo 
drugače, saj nas je navdihujoča 
osebnost gospe Mire Delavec To-
uhami prepričala in nam pokaza-
la, kaj v življenju zares šteje – bi-
vati in deliti s soljudmi. 

Osmošolki Zarja Bizjak in Mali 
Vidmar Vrabec

Pravi starši...
... kar čudno se sliši, ne rastejo za vsakim vogalom in ne v vsaki hiši. 
Pravi starši so strašno redki primerki, podarjeni pravemu sinu ali 
pa hčerki. 
Pravi starši so z nami ob vsaki uri in so kdaj majhni kot droben 
škrat, da jih pobožamo in damo spat. 
(Tone Pavček)

V sredo, 5. aprila 2017, smo 
na Osnovni šoli Danila Lo-
karja pripravili prireditev 

za starše. Učenci so zapeli šolsko hi-
mno Pridi, prijatelj in nekaj pesmi o 
starših. Nato so se predstavili učenci 
posameznih oddelkov. Točke nasto-
pa so predstavljale pesmi o mesecu 
marcu, ko praznujemo tudi ma-
terinski dan. Deklamacije in plesi 

naših učencev so ogreli srca staršev. 
Na koncu pa so se učenci svojim 
staršem še zahvalili za vse, kar jim 
nudijo in kar skupaj doživijo. 

Vsak učenec je na koncu priredi-
tve razveselil svoje starše še s poseb-
nim darilom. 

Učenci in učiteljice 1. razredov 
OŠ Danila Lokarja Ajdovščina

Srečanje z različnimi športi 

Športni dan 
drugošolcev

Učenci imajo šport zelo radi. 
Za mnoge je ta predmet 
najljubši. Pri njem zadovo-

ljijo potrebo po gibanju, sprostijo se 
in razvedrijo. Razvijajo motoriko in 
koordinacijo, večajo moč in vzdr-
žljivost ter občutijo zadovoljstvo ob 
uspešno premaganih naporih. Ne-
kateri športi so otrokom bolj pozna-
ni, drugi manj. 

Prav zaradi tega smo se v dru-
gih razredih OŠ Danila Lokarja Aj-
dovščina odločili, da predstavimo 
učencem tudi športe, ki jih manj po-
znajo in se v njih še niso preizkusi-
li oz. jih redkeje izvajajo. Za pomoč 
smo prosili zunanje sodelavce. 

V sredo, 12. aprila 2017, smo v Pa-
lah izvedli športni dan. Učenci treh 
razredov so bili razdeljeni v meša-
ne skupine in vsaka skupina se je 
20 minut posvetila nekemu športu. 

Igrali so tenis, squash, plesali z Ele-
no Mikuž iz plesne šole EL1, se igrali 
s padalom, se vozili s skiroji po poli-
gonu, igrali hokej, vlekli vrv in bali-
nali z upokojenci. Slednja dejavnost 
se je zdela večini najbolj zanimiva, 
ker so se s kovinsko kroglo sreča-
li prvič. 

Za organizacijo takega dneva je 
potrebno veliko priprav in sodelu-
jočih, ki skrbijo za varnost in teko-
čo izvedbo. 

Radi bi se zahvalili Društvu upo-
kojencev in njihovim balinarjem 
Srečku Bolku, Vojteku Ferjančiču in 
Stanku Bizjaku, Eleni Mikuž in nje-
ni plesni šoli EL1, Teniškemu klubu 
Ajdovščina ter študentom na praksi: 
Rebeki Novinec, Jerici Krečič, Mati-
cu Krapežu in Poloni Lavrenčič. 

Saša Kravos

Kemijski večer na šturski šoli
V letošnjem šolskem letu praznujemo na naši šoli 10. obletnico ustanovitve in delovanja. V sklopu 
prireditev se odvijajo različne dejavnosti in ena izmed njih je bil tudi kemijski večer. V sredo, 29. mar-
ca, je bila avla OŠ Šturje nabito polna radovednih oči. Kaj pričakovati od večera z naslovom ‘Izkusi, 
poskusi, preizkusi’?

Mladi šturski kemiki so nas 
na izviren način popeljali 
v svet plinov. Neverjetna 

izkušnja je bila na lastne oči videti, 
kako vodik, ki nastane pri kemijski 
reakciji in se ujame v milne mehurč-
ke, zagori na dlani, kako se s kemij-
sko reakcijo stisne plastenka in kako 
burna je lahko reakcija nastajanja 
pene, v katero je ujet kisik. 

Zelo smo bili počaščeni, da se nam 
je na kemijskem večeru pridružil 
spoštovani mag. Tomaž Ogrin z In-
štituta Jožef Stefan v Ljubljani. Ver-
jetno nihče od obiskovalcev ni ostal 
ravnodušen ob njegovih poskusih, 

pri katerih so zelo dobro sodelovali 
tudi naši učenci eksperimentatorji. 
Videli smo lahko, kako intenzivno 
gorijo snovi v čistem kisiku, da je te-
koči kisik modre barve, nekateri so 
lahko v rokah potipali suhi led. Go-
rel je tudi vodik. Videli smo, kaj se 
zgodi, ko balone, napolnjene z zra-
kom, ali pa zelene liste rastlin damo 
v tekoči dušik. Na trenutke je tako 
pokalo, da smo se kar malo prestra-
šili, še posebno, ko je raketa z uteko-
činjenim dušikom poletela v drugo 
nadstropje. Dušik je zanimiv plin, z 
njim smo tudi zadušili ogenj, zato 
nosi tako ime. 

Dosti laže je razumeti abstraktne 
kemijske razlage ob praktičnih pri-
kazih lastnosti snovi. V prijetnem 
vzdušju smo teorijo dopolnjevali 
neposredno s poskusi in obiskoval-
ci so prišli bliže naravi snovi. 

Da je odkrivanje, proučevanje in 
poznavanje snovi pomemben ključ 
za razumevanje vplivov na življenje 
in okolje, so učenci poudarili v vi-
deu, ki so ga za kemijski večer sami 
posneli in montirali. 

Sledil je sladek konec – gospod 
Tomaž Ogrin je s pomočjo tekoče-
ga dušika izdelal pravi pravcat sla-
doled. 

Da so Šturci dobri kemiki, so v le-
tošnjem šolskem letu že dokaza-
li. V novembru 2016 sta na držav-
nem tekmovanju Mehurčki učenca 
Zala Gruntar in Filip Petrovič pod 
mentorstvom učiteljice Jelke Sorta 
za inovativen poskus ‘Dokazovanje 
prisotnosti ogljikovega dioksida in 
njegovih lastnosti’ prejela zlato pri-
znanje in osvojila skupno 2. mesto 
v državi. 

Mladim kemikom želimo obilo 
naravoslovne radovednosti, kemij-
ski večer pa nam bo zagotovo še dol-
go ostal v poučno obarvanem spo-
minu. 

Jelka Sorta
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Osnovna šola Otlica 

Spomladanska prireditev
Na Gori je pomlad vsako leto težko pričakovana, saj so zime po večini dolge in hude. Čeprav je bila 
letošnja zima milejša, so se otroci pomladi vseeno razveselili. Pozdravili so jo s prireditvijo, ki je pote-
kala na Osnovni šoli Otlica v četrtek, 30. marca.

Vsebinsko pester program 
sta sproščeno povezovala 
šestošolca Blažka Krapež 

in Nejc Bolčina. Najprej je nastopil 
šolski pevski zbor, sledile so različne 
točke učencev od 1. do 9. razreda: 

recitacije, lutkovna igrica, skeč, kla-
virski nastop in nastop s harmoni-
ko. Predšolski otroci so z glasbeno-
-plesno točko gledalce popeljali v 
svet pravljic, za veselo in poskočno 
razpoloženje pa je ob zvokih harmo-
nike poskrbela šolska folklorna sku-
pina. Veliko simpatij je požel skupni 
nastop otroškega pevskega zbora in 
učiteljev. Prireditev se je zaključila 
z modno revijo, na kateri so učenci 
klekljarskega krožka predstavili kle-
kljan nakit, modne dodatke in druge 
unikatne izdelke. 

Učenci so pripravili tudi spomla-
dansko tržnico z uporabnimi izdel-
ki, na ogled pa je bila tudi fotograf-
ska razstava ptic, avtorja Mirana 
Krapeža. 

Urška Makuc

Zlati priznanji na OŠ Col
Za turistično nalogo in njeno predstavitev na turistični tržnici v 
Ljubljani smo osmošolke, članice turističnega krožka Osnovne 
šole Col, prejele dve zlati priznanji Turistične zveze Slovenije – za 
sodelovanje na festivalu in za najboljšo turistično stojnico.

V šolskem letu 2016/17 sta 
Turistična zveza Slovenije 
in Zavod RS za šolstvo raz-

pisala 31. državni festival Turizmu 
pomaga lastna glava. Tema leto-
šnjega festivala je bila Potujem, to-
rej sem. Članice turističnega krožka 
Veronika Bajc, Adele Čebokelj, Nika 
Gorše, Ana Kobal, Tajda Lampe 
in Sandra Pregelj, vse iz 8. razreda, 
smo potovanje v naravo ubesedile 
v nalogi Med skale in škole … lovit 
burjo, s podnaslovom Fotozgodba 
poti Po robu. Mentorja naloge sta 
bila Jasmina Likar Štinjek in Pavel 
Makovec, pri oblikovanju in posta-
vitvi stojnice pa nam je bil v veliko 
pomoč naš hišnik Peter Vidmar. 

V naši nalogi vas popeljemo po 
robu Trnovskega gozda, od Cola 
do Otlice. Med pravljično potjo Po 
robu nas ves čas spremlja slikovit 
razgled na Vipavsko dolino, Kras in 

Jadransko morje. Ogledujemo si ka-
menje, skale in škole, ki jih je obli-
kovala narava (sonce in voda) oz. 
preoblikoval človek (kamnita zna-
menja). Z nalogo smo želele prika-
zati našo zanimivo in raznoliko na-
ravo … Kako pri nas med skalami in 
školi piha burja. 

Izjava fotografa Jacoba Riglina, ki 
je bila zapisana v razpisu 31. festi-
vala Turizmu pomaga lastna glava, 
in sicer, da »dobra fotografija zale-
že za tisoč besed«, velja tudi v na-
šem primeru. Pot Po robu je res sli-
kovita in le fotografija lahko prikaže 
lepoto narave. V ta namen smo na 
internetu (Facebooku in Instagra-
mu) objavljale fotografije naše poti 
in prepričane smo, da smo marsiko-
ga prepričale, da se poda na pot Po 
robu.  

Članice turističnega krožka

Svetla stran življenja 
V sklopu projekta Večgeneracijski center (VGC) Goriške – Svetla stran življenja na Ljudski univerzi Aj-
dovščina izvajamo brezplačno informiranje, druženje in različne zanimive aktivnosti. Namen projekta 
je prispevati k dvigu kakovosti življenja prebivalcev ter preprečiti socialno izključenost.

V Ajdovščini je center za in-
formiranje in druženje vseh 
zainteresiranih odprt vsak 

ponedeljek in sredo dopoldan. S po-
močjo dolgoletnih izkušenj izvajal-
cev, možnosti brezplačne uporabe 
interneta in zloženk številnih insti-
tucij občanom in drugim nudimo 
podporo ter pomoč pri reševanju 
številnih vprašanj. Dostop v center 
je urejen s klančino in dvigalom. Na 
voljo so prostor za druženje s knji-
žnico, prijeten otroški kotiček, kuhi-
nja in računalniška učilnica. 

V preteklih tednih je bilo živahno. 
Različne brezplačne in uporabne ak-
tivnosti potekajo tudi izven zgoraj 
navedenega časa. Aktivnosti so za-
snovane tako, da so čim bolj pestre, 
zanimive, naravnane na pridobiva-
nje uporabnih, aktualnih spretno-
sti in znanj. Med drugim je poteka-
lo učenje računalništva,na delavnici 

smo spoznavali potrebe slepih in še 
marsikaj. Pod vodstvom prostovolj-
ke deluje skupina za osebnostno rast 
in ohranjanje spomina, ki se ji še 
lahko pridružite. Naj omenimo še 
medgeneracijsko druženje in učenje 
španščine ter kuhanja. V skupini, ki 
ustvarja z glino in drugimi materiali, 
so udeleženci izjemno kreativni. Ni-
kakor jim ni dolgčas, saj pridobiva-
jo nova znanja, izkušnje in prijatelje. 
V drugi skupini medtem skupaj gi-
bajo in s tem ohranjajo psihofizično 
zdravje. Pripravili smo tudi preda-
vanja s praktičnimi vajami za starše, 
ki jih bo vodila otroška psihologi-
nja. Udeleženci bodo dobili vpogled 
v osnove krmarjenja med družino in 
kariero dandanes,vzpostavljanje rav-
novesja, postavljanje meja in načrto-
vanje družinskega koledarja. V maju 
še posebej vabimo vse brezposelne 
in tiste, ki iščete boljšo zaposlitev na 

sredine svetovalne urice, kjer bomo 
na različne načine spoznavali svoje 
prednosti, ovire in gradili nove pri-
ložnosti na trgu dela. Tiste, ki se vam 
bliža čas upokojitve, vabimo na pre-
davanje Kako se pripraviti na posto-
pek upokojitve, ki ga bo vodil Aleš 
Brežnjak, samostojni svetovalec pri 
Zavodu za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije. Iz prakse bo 
predstavil vsebine: splošno o pravi-
cah iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, postopek uveljavljanja 
teh pravic, kakšno dokumentacijo 
potrebujemo v postopkih uveljavlja-
nja in kdaj pričeti s postopkom ter o 
nadaljevanju z delom po izpolnitvi 
pogojev za upokojitev. 

Večgeneracijski center Goriške 
tako predstavlja osrednji prostor zbi-
ranja v lokalnem okolju in krepi po-
vezovanje javnih institucij, nevla-
dnih organizacij, občin. V naslednjih 
petih letih bomo pripravili še številne 
zanimive vsebine, ki bodo potekale v 
različnih krajih po vsej regijiv okvi-
ru sodelovanja z Ljudsko univerzo 
Nova Gorica in s Posoškim razvoj-
nim centrom. Projekt sofinancira-
ta Ministrstvo za delo, družino, so-
cialne zadeve in enake možnosti ter 
Evropski socialni sklad. V pripravi 
so že vsebine za letošnji junij in ju-
lij. Dogajalo se bo v obdobju med 
leti 2017–2021, zato vas vabimo, da 
na www.lu-ajdovscina.si spremljate 
objave mesečnega programa VGCin 
si izberete aktivnosti po vašem oku-
su. Prijave so zaradi lažje izvedbe de-
javnostiobvezne. Povabite tudi prija-
telje, naj se čim prej prijavijo. 

Za več informacij nas, prosimo, po-
kličite na tel. št. 05/ 36 64 750, 041 
437 785 ali pišite na info@lu-ajdo-
vscina.si. Še posebej vabimo, da nas 
kontaktiratetudi vsi, ki želite prosto-
voljno deliti svoja znanja in izkušnje. 

Helena Furlan, 
Ljudska univerza Ajdovščina
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Pomladno dogajanje na MDPM 
Ajdovščina
Pomladno dogajanje smo začeli 25. marca 2017 s premiero lutkovne predstave Salon Expon v vipa-
vskem kulturnem domu. 

Predstava je rezultat srečevanj in 
vaj lutkarjev v okviru študijske-
ga krožka Ko lutke oživijo, pri 

katerem s strokovnim mentorstvom 
sodeluje tudi znani lutkar in lutkovni 
režiser Jože Zajec. Lutke so v Vipavi 
zopet oživele po 25.-ih letih. Toliko let 
je namreč minilo od zadnje predstave 
članov lutkovne skupine pod vodstvom 
Ade Bačar na vipavski osnovni šoli. Lut-
karji so medtem odrastli, a ljubezen do 

lutkje ostala. Da pa ne bi vse ostalo samo 
pri premieri, so lutkarji pripravljeni tudi 
gostovati. Če bi želeli gostiti lutkovno 
predstavo tudi v vašem kraju, nas lahko 
kontaktirate prek e-pošte info@mdpm-
-ajdovscina.si ali tel. 041 490 360. 

29. marca 2017 smo v Ajdovščini prvič 
gostili tudi regijski otroški parlament, 
ki so se ga udeležili osnovnošolci višjih 
razredov iz območij društev prijateljev 
mladine Ajdovščina, Nova Gorica, Idri-
ja in Tolmin. Mladi parlamentarci so 
razpravljali na temo »Otroci in načrto-
vanje prihodnosti«. Njihovi zaključki pa 
so bili: znanja nam nihče ne more vzeti; 
svoje talente je težko odkriti, a ko jih od-
kriješ, jih moraš tudi razvijati; uporaba 

tehnologije ni nujno dobra za človeka, 
saj si npr. z ročnim zapisovanjem veliko 
več in bolje zapomnimo; ljudje bi mo-
rali stati za svojimi besedami, predvsem 
tisti na vodilnih položajih; prizadevati si 
moramo za trajnostni razvoj okolja, da 

bodo lahko tudi naši zanamci imeli vsaj 
takšno naravo, kot smo jo mi prejeli od 
svojih prednikov. 

Glas otrok je slišan na otroških parla-
mentih, prav tako pa tudi na natečaju 
Evropa v šoli, ki vsakoletno poteka pod 
okriljem Zveze prijateljev mladine Slo-
venije. Otrokom in mladim daje prilo-
žnost, da bolj opazno in konstruktivno 
sodelujejo pri načrtovanju svoje priho-
dnosti in se izražajo o aktualnih temah. 
Na natečaju lahko sodelujejo učen-
ci vseh treh triad osnovne šole, pa tudi 
srednješolci s svojimi literarnimi, likov-
nimi, fotografskimi ter video deli. Na-
slov letošnjega natečaja je »Svet, v ka-
terem želim živeti.« Na Medobčinsko 
društvo prijateljev mladine Ajdovščina, 
ki je regijski koordinator za goriško re-
gijo in zamejstvo, je letos prišlo 140 del. 
Dela je pregledala regijska komisija v se-
stavi: Irena Šinkovec, Beti Bučinel, Sil-
va Copič, Tea Curk Sorta in Maša Čibej. 
Na regijskem nivoju je bilo nagrajenih 
12 likovnih, 9 literarnih in 1 fotografsko 
delo, ki so bila poslana na nacionalni 
nivo natečaja. Pripravljamo tudi razsta-
vo izbora sodelujočih del, ki bo na ogled 
od 21.4. do 5.5. 2017 v Mercator centru 
v Ajdovščini. Vsa sodelujoča dela bodo 
na ogled tudi na naši spletni strani. 

Naše dejavnosti se že spogledujejo s 
poletnimi počitnicami. Tudi letos or-
ganiziramo letovanje otrok in mlado-
stnikov v Nerezine (28.6. – 8.7.2017) 
in v Piran (14.7. – 22.7.2017). Letova-
nje je namenjeno tudi otrokom iz soci-
alno šibkejšega okolja in takšnim z zdra-
vstvenimi težavami. Za te nudimo tudi 
možnost sofinanciranja. Poleg sred-
stev, ki jih otrokom namenijo občine in 
ZZZS, bomo v mesecu maju pričeli še z 
zbiranjem donacij. Naše položnice akci-
je ‘’Morje za vse otroke’’ bodo v poštnih 
nabiralnikih in pri bančnih okencih. 
Dosedanjim in bodočim donatorjem se 
lepo zahvaljujemo, prav tako tudi pod-
jetju KRO d. o. o., ki nam pomaga s ti-
skanjem humanitarnih položnic. Prijav-
nice za letovanje dobite v naši pisarni: 
MDPM Ajdovščina, Cesta IV. preko-
morske 61/a, 5270 Ajdovščina (Pale), za 
ostale informacije pa smo na voljo po te-
lefonu: 05/368 91 40 ali 041 490 360 vsak 
dan, od ponedeljka do petka, od 9.00 
do 15.00 ter na elektronskem naslovu: 
info@mdpm-ajdovscina.si. 

Urška in Maša, MDPM Ajdovščina

Učenje slovenščine
V nizu programov za dvig temeljnih kompetenc, ki jih financira 
Občina Ajdovščina, smo na Ljudski univerzi Ajdovščina izvedli 
program učenja slovenščine z naslovom Ajdovščina, moje mesto, 
ki se je izkazal za zelo uspešnega in privabil veliko različnih ljudi s 
ciljem, da bi se bolje naučili slovenščine in se lažje znašli v vsakda-
njem življenju. 

Program je namenjen prise-
ljencem, ki jim poleg učenja 
jezika nudimo tudi spoznava-

nje naše kulture ter lokalnega okolja 
z namenom večje vključenosti in 
boljše prilagodljivosti v novem ži-
vljenjskem okolju. 

20-urni program je potekal v ob-
dobju od februarja do aprila, ude-
ležilo pa se ga je 12 udeležencev, 
starih od 15 do 42 let. Udeleženci 
so tvorili zelo pestro narodnostno 
strukturo, in sicer so bili trije udele-
ženci iz Ukrajine in trije iz Kitajske 
ter ostali iz drugih držav: Nemčije, 
Danske, Italije, Srbije, Makedonije 

in Hrvaške. V Slovenijo oz. v Vipa-
vsko dolino so jih privedli različni 
razlogi, nekateri so tukaj našli ljube-
zen, druge pa je k nam pripeljal štu-
dij oz. boljše možnosti za delo, kot 
jih imajo v svojih državah. 

V začetnem tečaju slovenščine so 
se naučili osnovnih sporazumeval-
nih vzorcev v slovenskem jeziku in 
usvajali novo besedišče. Za učenje 
jezika so izkazaliveliko motiviranost 
in si vsi tudi želijo nadaljevanja iz-
obraževanja, ki ga bomo v okviru 
naše ponudbe zagotovili še do kon-
ca junija. 

Teja Volk

Brezplačni 20-urni 
jezikovni tečaji
Na Ljudski univerzi Ajdovščina v okviru Programa za dvig temelj-
nih kompetenc prebivalstva, ki ga financira Občina Ajdovščina, že 
od januarja potekajo 20-urni brezplačni jezikovni tečaji, in sicer 
začetni in nadaljevalni tečaji angleščine in italijanščine ter začetni 
tečaji nemščine, ruščine, španščine in slovenščine.

Zanimanje za tečaje tujih je-
zikov je bilo veliko, saj se je 
posameznega tečaja udeleži-

lo dvajset ali več slušateljev, z izje-
mo tečajev ruščine in slovenščine za 
tujce, ki ju je redno obiskovalo dva-
najst udeležencev. Odzivi udeležen-
cev že zaključenih tečajev in tistih, 
ki še potekajo, kažejo na to, da je 
bil program odlično sprejet. Pri tem 
udeleženci poudarjajo tudi kakovost 
in strokovnost izvedbe tečajev ter 
pomen druženja, ki ga ti omogočajo. 
Želijo si še več podobnih brezplač-
nih aktivnosti, saj si nekateri tečajev 
sicer ne bi mogli privoščiti. Posebno 
zanimanje pa so izrazili za nadalje-
vanja zaključenih tečajev. 

Cilj programa je pripraviti in iz-
vesti neformalne izobraževalne 

programe za izboljšanje temeljnih 
kompetenc odraslih, s poudarkom 
na ranljivih ciljnih skupinah (manj 
izobraženi, brezposelni, starejši, pri-
seljenci), saj rezultati zadnje razi-
skave spretnosti odraslih v Slove-
niji kažejo, da je potrebna krepitev 
usposabljanja odraslih v smislu vse-
življenjskega učenja še posebej tam, 
kjer gre za nižjo izobrazbeno raven 
in se kaže manjša stopnja usposo-
bljenosti ter prilagodljivosti usposa-
bljanja.  

Programi so zasnovani tako, da 
omogočajo udeležencem pridobiva-
nje ključnih kompetenc, med kate-
re spadata tudi komunikacija v tujih 
jezikih in učenje slovenščine kot tu-
jega jezika. 

Z izvedbo teh programov pospe-
šujemo vključenost odraslih v vse-
življenjsko učenje ter izboljšujemo 
kompetence, ki jih potrebujejo za-
radi potreb trga dela, večje zapo-
sljivosti in mobilnosti ter osebnega 
razvoja, vključenosti in delovanja v 
sodobni družbi. 

Tanja Badalič, foto: Samo Trebižan
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Biološka izmenjava na ŠGV 
V tednu od 20. do 24. marca je na ŠGV potekala izmenjava z dijaki iz Katoliške gimnazije v Požegi 
(Slavonija) na temo Narava nas zbližuje. Seveda smo se prijavili dijaki, ki nas zanima biologija.

Hrvaške goste smo spoznali 
v ponedeljek na kosilu in 
se nato skupaj odpravili na 

»otvoritveni« ogled Otliškega okna. 
Vsi smo bili osupli nad čudovitim 
razgledom na Vipavsko pokrajino, 
še posebej naši gostje, ki prihajajo 
iz pretežno ravninske pokrajine in 
jim je že ta višina vzela dih. Preosta-
nek popoldneva smo izkoristili za 
druženje in predstavitev dijaškega 
doma in Vipave. Trije dijaki so biva-
li pri nas v domu in tako spoznavali 
naš vsakdan. 

Vsak dan smo del dneva prežive-
li pri pouku, nato pa odšli razisko-
vat naravo in živa bitja v okolici. V 

torek smo tako odšli v Škocjanski 
zatok, največje polslano močvirje v 
Sloveniji. Močvirje, ki leži v nepo-
sredni bližini Kopra, ima ne glede 
na majhnost (144 ha) izjemen na-
ravovarstveni pomen, predvsem za 
ptice, dvoživke, organizme, ki živijo 
v polslanih vodah in slanoljubne ra-
stline. Ob pomoči vodičke smo opa-
zovali in določali ptice   in rastline 
vseh vrst. Za dobro voljo smo poleg 
profesorice Breščak poskrbeli kar 
vsi. Ogledali smo si Koper in tam 
zaigrali v kratkem filmu kot statisti. 

Na deževno sredo nam je Mario 
predstavil dijaški projekt, kako za-
ščititi ogroženega kuščarja, ki je 

značilen za Slavonijo. Opravili so 
res veliko delo in si zaslužijo vse če-
stitke. Ker se bliža poletje in v Vipa-
vi najdeš enega najboljših sladole-
dov v okolici, seveda nismo izpustili 
priložnosti, da obiščemo bar Pri 
Marjanci, kjer so se gostje   navdu-
šili nad sladoledom. Po večerji smo 
odšli na »nočni lov« za dvoživkami 
v dolino Branice (kraj Kodreti), ki 
je tudi območje Natura 2000. Dvo-
živke se v pomladanskih mesecih 
(marec, april) selijo iz prezimova-
lišč proti mrestiščem, kjer samičke 
npr. navadnega močerada v vodna 

telesa (jezera, mlake, kale, tolmu-
ne potokov …) odlagajo jajčeca ali 
že izlegle ličinke. Ker selitvene poti 

večkrat prečkajo ceste, mnoge dvo-
živke končajo pod kolesi vozil, kar 
jih še dodatno ogroža. Naš namen je 
bil dvoživke varno prenesti čez cesto 
in jim tako omogočiti nadaljevanje 
življenjskega cikla ter jih hkrati po-
bližje spoznati. Opazili smo 15 raz-
ličnih dvoživk, od tega največ nava-
dnih krastač, pa tudi dve rjavi žabi 
in navadnega močerada. Opazovali 
smo tudi par v paritvenem objemu, 
ko samica prenaša samčka na hrb-
tu, ki je že srečno  prečkal cesto. Ne-
kaj smo jih tudi ujeli in kasneje iz-
pustili. 

Četrti dan izmenjave smo se po 
zgodnjem kosilu odpravili v Po-
stojnsko jamo. Najbolj nas je nav-
dušila vožnja z vlakcem in lepote 
kapnikov, ki vedno znova osupne-
jo. Po ogledu jame je padla hitra od-
ločitev, da obiščemo še Predjamski 
grad, ki pa je bil žal zaprt. Po vrni-
tvi v dijaški dom je sledilo še sku-
pno druženje in zanimivi pogovori. 
V petek smo se lahko naspali. Hr-
vaški dijaki so se pripravljali na od-
hod, med pisanjem tega poročila pa 
smo se zabavali z igro Twister. Ka-
sneje smo izvedli košarkarsko tek-
mo, v kateri so zmagali naši južni 
sosedje. Po malici smo se s solznimi 
očmi poslovili in že zdaj komaj ča-
kamo ponovno snidenje čez 14 dni, 
ko bomo dijaki ŠGV obiskali Slavo-
nijo. 

Prof. Kristina Prosen in dijaki

Škofijska gimnazija Vipava 

Izmenjava z Girono
Dijaki prvih treh letnikov smo dopoldne, 18. januarja, začeli s potovanjem proti Španiji. Na različnih 
mestih v Vipavski dolini smo vstopali na avtobus, ki nas je peljal do letališča v Trevisu. Od tam smo 
leteli do Barcelone in nato nadaljevali pot z avtobusom do Girone – mesta, v katerem smo preživeli 
naslednjih šest dni. Na cilj smo prispeli proti večeru, tam pa so nas že čakali naši gostitelji.

Drugi dan smo se vsi skupaj 
zbrali v šolskih prostorih, 
kjer smo slovenski dijaki 

španskim podali nekaj podatkov o 
Sloveniji, jim predstavili našo kultu-
ro in kulinariko. Po predstavitvah so 
nas gostitelji popeljali po mestu in 
nam razkazali staro mestno jedro ter 
obzidje, zgrajeno že v času Rimlja-
nov. V petek smo dan preživeli v 
šoli, kjer smo eno uro sodelovali pri 
pouku, ostali čas pa smo sodelovali 
pri raznih aktivnostih: s tamkajšnji-
mi dijaki smo igrali kviz o umetno-
sti, okušali španske jedi, spoznavali 
legende ter druge zanimivosti o 

mestu in okolici. Zvečer nas je čakal 
skupinski bowling – še nikoli v ži-
vljenju se nismo bolj zabavali! 

Vikend je večini hitro minil, saj se 
nas je (spet vsaj večina) veliko dru-
žila med sabo ali pa šla z gostiteljsko 
družino na izlet. Naši novi prijatelji 
so se tukaj izkazali za zelo prijazne, 
saj so se precej potrudili, da smo se 
lahko vsi skupaj družili. Predzadnji 
dan izmenjave smo se odpeljali v 
prestolnico Katalonije – Barcelono. 
Ogledali smo si nekaj največjih zna-
menitosti, kot je npr. še vedno ne-
dokončana cerkev Sagrada Familia. 
Imeli smo tudi nekaj prostega časa, 

tako da so nekateri odšli po naku-
pih, drugi pa so si podrobneje ogle-
dali mesto. V Girono smo se vrni-
li proti večeru in odšli domov, kjer 
smo pripravili kovčke za odhod. 
Naslednji dan smo odšli zgodaj zju-
traj in srečno prileteli domov. 

Spoznali smo veliko novih ljudi, 
se srečali z novo, drugačno kultu-
ro ter drugačnim načinom življenja, 
se učili, izboljševali znanje anglešči-
ne in še bi lahko našteval. Bila je ne-
precenljiva izkušnja, ki je nihče na 
tem širnem svetu ne bi obžaloval iz-
kusiti! 

Jure Bužinel, 2.c 
Vtisi: 

Mene je presenetila predvsem 
španska družabnost, velikodušnost 
in odprtost. Ker izhajamo iz različ-
nih dežel, prihaja seveda do velikih 
razlik: Španci recimo navadno ve-
čerjajo zelo pozno, se precej ukvar-
jajo s športom in obiskujejo tekme. 
V času izmenjave sem bila kar na 
treh tekmah, dveh nogometnih in 
eni košarkarski. – Martina Gorenc 

Na izmenjavi sem se imela zelo 
lepo: spoznala sem katalonsko kul-
turo in ugotovila, da se od slovenske 
kar razlikuje. Najbolj me je presene-
tilo to, da uporabljajo veliko olivne-
ga olja in da jedo precej morske hra-
ne. Nenavadno za te kraje je bil dež, 
ki nas je spremljal skoraj vsak dan, a 
nas slabo vreme ni oviralo, tako da 

smo z dobro voljo in zanimanjem 
raziskovali mesto in šolo. Čeprav 
živimo v različnih državah, smo si 
s španskimi dijaki precej podobni, 
zato smo se kljub njihovi slabši an-
gleščini lepo ujeli. Izmenjava mi bo 
ostala v lepem spominu – s dijaki-
njo, ki me je gostila, se že pogovarja-
va o nadaljnjem druženju po konča-
ni izmenjavi. – Eva Brumat 

Z odkrivanjem španske kulture in 
predvsem ljudi sem se naučila ve-
liko novega. Kar mi je bilo najbolj 
všeč pri naših gostiteljih, je bila nji-
hova odprtost in polnost življenja. 
Začutila sem pozitiven utrip mesta, 
na katerega bi se zlahka privadila.  – 
Katarina Božič 

ŠGV Vipava

 

Občinski 
Odbor  
Ajdovščina  
 

Ob bujno zeleni Vipavski pomladi Vas prav lepo vabimo na 

OKROGLO MIZO  

NEZAVIDLJIV POLOŽAJ 

SLOVENSKEGA KMETIJSTVA 
v ponedeljek, 15. maja 2017, ob 19.00 uri  

 v Območno-obrtno podjetniški zbornici  

Ajdovščina  (Vipavska cesta 4) 

 

 Na okrogli mizi bodo sodelovali: 

Tomaž Lisec 

poslanec SDS in predsednik odbora za kmetijstvo v državnem zboru 

 

Radovan Štor 

 predsednik Foruma za kmetijstvo SDS 

 

Ivo Kodrič 

predstavnik Kmetijsko Gospodarske Zbornice Slovenije 

 

Pogovor bo vodila naša poslanka v državnem zboru: 

Eva Irgl 

 

 

Veselimo se srečanja z vami!        IO OO SDS Ajdovščina  

ŠOLSKA
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Karierni sejem z dodano 
vrednostjo
Povezovanje delodajalcev in iskalcev zaposlitve kot ključ do uspeha.

Inštitut   za mladinsko politiko, 
Ajdovščina se je v četrtek, 13. 
aprila 2017, s projektom “Lo-

kalno partnerstvo za povečanje za-
poslovanja mladih na lokalnem trgu 
dela” predstavil na Kariernem sej-
mu v Novi Gorici. 

Karierni sejem, ki poteka pod okri-
ljem zaposlitvenega spletnega por-
tala MojeDelo.com, je v avli Mestne 
občine Nova Gorica združil delo-
dajalce Goriške regije, zaposlitvene 
agencije, različne organizacije in iz-
obraževalne ustanove ter seveda is-
kalce zaposlitve. Glavni namen ude-
ležbe Inštituta za mladinsko politiko 

na Kariernem sejmu je bil predsta-
vitev aktivnosti projekta, ki udele-
žencem ponuja kakovostna uspo-
sabljanja in delovno prakso pri 
potencialnih delodajalcih ter tka-
nje novih vezi z delodajalci iz regi-
je. Ravno slednji bodo namreč glav-
ni akterji tretje faze usposabljanj, ki 
mladim omogoča praktična usposa-
bljanja na delovnem mestu. 

Mladi, stari od 15 do 29 let, ki išče-
te zaposlitev ali zaključujete šolanje 
in bi se radi zaposlili v svojem lokal-
nem okolju, se še vedno lahko pri-
družite brezplačnim kakovostnim 
usposabljanjem. Prijavo oddate 

preko spletnega obrazca. Po preje-
mu prijave, vas bomo kontaktira-
li glede nadaljnjih informacij vklju-
čitve. 

Brezplačna usposabljanja potekajo 
v treh sklopih:  

1. Uvodna usposabljanja: preda-
vanja in delavnice, na katerih ude-
leženci pridobivajo začetna znanja, 
potrebna za vključevanje v naslednji 
dve fazi usposabljanja, ki sta prak-
tično naravnani. 

2. Praktično delo pri mladinskih 
in drugih nevladnih organizaci-
jah: udeleženci pridobljena znanja 
uporabijo v praksi. V mladinskih 
in drugih nevladnih organizacijah 
krepijo kompetence, kot so timsko 
delo, samoiniciativnost, odgovor-
nost      kompetence torej, ki so do-
brodošle na vsakem delovnem me-
stu. 

3. Usposabljanje pri posameznem 
lokalnem delodajalcu: udeleženci so 
vključeni v praktično usposabljanje 
pri posameznem lokalnem deloda-
jalcu, pri katerem pridobivajo zna-
nja in izkušnje za potencialno za-
poslitev. Usposabljanje poteka pod 
mentorstvom. 

Prve aktivnosti trofaznega ciljno 
usmerjenega  usposabljanja, ki mla-
de iskalce zaposlitve povezuje s po-
tencialnimi delodajalci v regiji, so že 
v polnem teku. Urnik usposabljanj, 
katalog predavateljev in ostale in-
formacije projekta si lahko ogledate 
na tej povezavi: http://www.mladi-
-in-obcina.si/lokalno-partnerstvo-
-za-povecanje-zaposlovanja-mla-
dih-na-lokalnem-trgu-dela/. 

Vabljeni k spremljanju spletne 
strani Inštituta za mladinsko politi-
ko www.mladi-in-obcina.si ter face-
book strani https://www.facebook.
com/institut.IMP/ . 

»Naložbo financirata Republi-
ka Slovenija in Evropska unija iz 
Evropskega socialnega sklada.« 

Dodatne informacije lahko dobite 
na Inštitutu za mladinsko politiko, 
Tel.: 040 657 676 in pri Urški Trebi-
žan, na naslovu urska.trebizan@in-
stitut-imp.si.

Inštitutu za mladinsko politiko

Jaklič Boštjan s.p.

tehnična trgovina
urnik: po-pet od 8:00 - 16:00
          sobota zaprto

 031 327 304Gradiška cesta 5, Vipava 5271

PNEVMATIKA-INOX-VARINI MATERIALIVARILNI APARATI-REZERVNI DELI-

iskravar

Tu bomo, ko nas 
boste potrebovali ...
10. marca je Slovensko društvo hospic, Območni odbor severne 
Primorske praznoval prvo obletnico ustanovitve območnega odbora.

Na sedežu območnega 
odbora v Ajdovščini 
je navzoče nagovorila 

predsednica društva gospa Re-
nata Jakob Roban, ki je pouda-
rila pomen programov, ki jih 
izvaja Slovensko društvo hospic 
in so v pomoč žalujočim in umi-
rajočim. Gost, dolgoletni spre-
mljevalec bolnikov in umirajo-
čih duhovnik Janez Kržišnik, je 
z nami delil bogate izkušnje in 
nam osvetlil pomen duhovne 
opore v času bolezni in umira-
nja. Strokovna delavka Območ-
nega odbora Severne Primorske 

gospa Monika Čotar Gorup je na 
kratko predstavila vizijo delova-
nja za leto 2017. V prvem letu so 
se na območni odbor obračali 
predvsem žalujoči, ki ob izgubi 
bližnje osebe potrebujejo našo 
pomoč, zato bo poleg skupine 
za žalujoče, ki že deluje v Ajdo-
vščini ustanovljena tudi skupi-
na za žalujoče v Novi Gorici. V 
mesecu marcu so se začela tudi 
»levjesrčna« druženja, ki pote-
kajo vsak tretji torek v mesecu 
ob 16. uri v Novi Gorici, v info 

točki, Ulici Gradnikove brigade 
63, hiši Medartis. Na druženje 
so povabljeni vsi žalujoči otro-
ci in mladostniki, ki so izgubili 
njim ljubo osebo. Delavnice so 
brezplačne. 

Vse, ki žalujete vabimo, da se 
pridružite že delujoči skupini za 
žalujoče na sedežu območnega 
odbora v Ajdovščini vsak dru-
gi torek v mesecu ob 10. uri. 
Zaželeno je, da se predhod-
no najavite. Drug drugemu si 
bomo v oporo in opogumili srce 
za nadaljnje korake. 

Slovensko društvo hospic, 
Območni odbor za severno Pri-
morsko ima sedež v Ajdovščini, 
Gregorčičeva ulica 20,  kjer smo 
dosegljivi v času uradnih ur v 
ponedeljek med 12.30 in 16.30, 
v torek, sredo, četrtek in petek 
pa med 8. in 12. uro, enkrat te-
densko oziroma po potrebi pa v 
Novi Gorici, Ulica Gradnikove 
brigade 63. Izven uradnih ur 
nas lahko pokličete na telefon-
sko številko za svetovanje 031 
606 309 ali nam pišete na naslo-
va s.primorska@hospic.si. 

»Da bomo tu, ko nas boste 
potrebovali.« 

Strokovna delavka 
Univ. dipl. soc. delavka Monika 

Čotar Gorup
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Novi turistični spominki 
Vipavske doline
Vse drugače. Vse leto. S tem sloganom Vipavska dolina v zadnjem letu sporoča, da je privlačna tu-
ristična destinacija, ki navdušuje z edinstveno ponudbo in jo je vredno obiskati v vseh letnih časih. 
Tako sporočilo bodo v svet ponesli tudi turistični spominki z znamko Vipavska dolina, ki so jih zasno-
vali v ajdovski razvojni agenciji ROD.

V preteklih mesecih so ob 
pomoči številnih stro-
kovnjakov izvedli obse-

žno študijo, nato pa so v sode-
lovanju z lokalnimi ustvarjalci 
pripravili prvo serijo turističnih 
spominkov, ki o Vipavski doli-
ni pripovedujejo svežo, privlač-
nejšo in tudi drugačno zgodbo. 
“Najprej smo se potrudili zbrati 
čim več dejstev in zgodb, na ka-
tere smo v Vipavski dolini lahko 
resnično ponosni. Skupaj s stro-
kovnjaki s področij kulinarike, 
vinarstva, sadjarstva, naravne in 
kulturne dediščine smo izlušči-
li toliko zanimivih posebnosti, 
da je še nas, ki smo rojeni v teh 
krajih, prijetno presenetilo,” je 
povedala Tanja Krapež iz Ra-
zvojne agencije ROD, ki je vodi-
la projekt. Ko so ta dejstva nato 

primerjali s turističnimi trendi v 
svetu in s tem, kar turistinajbolj 
pogosto iščejo v Vipavski dolini, 
so zlahka prepoznali področja, 
na katerih ima Vipavska dolina 
kot turistična destinacija največje 
prednosti. Turiste v dolino naj-
bolj pogosto privabi želja po oku-
šanju lokalnih dobrot. Odlična 
vina in znamenite stare domače 
vinske sorte, sočno sadje, zani-
mive in zelo okusne domače jedi 
ter izvrstna ponudba kmetij in 
gostiln uvrščajo Vipavsko dolino 
med najbolj zanimive kulinarične 
destinacije v tem delu Evrope. V 
veliki meri turiste privlači tudi 
dejstvo, da so v Vipavski dolini 
vse leto naravnost idealni po-
goji za šport in rekreacijo, tudi 
za zelo priljubljene adrenalin-
ske športe, kot so prosto letenje, 

gorsko kolesarjenje in plezanje. 
Sodobne iskalce novih doživetij 
pa privlačijo številne naravne in 
kulturne znamenitosti ter redke 
posebnosti, kot so burja, avtoh-
tone sorte vin in nekateri domači 

običaji. Tovrstna izkustva goste 
očarajo, zato želijo nanje ohraniti 
spomin z nakupom primernega 
spominka. 

“Ko smo natanko vedeli, kaj že-
limo, smo k sodelovanju povabili 
domače ustvarjalce, tekstopisce, 
oblikovalce in likovne ustvarjal-
ce, pa tudi domače obrtnike, ki so 
nam pomagali ustvariti turistič-
ne spominke z zgodbo in podpi-
som Vipavske doline. To je serija 
enostavnih, uporabnih izdelkov, 
ki s podobo in funkcijo spomi-
njajo na okušanje, športne užit-
ke in posebnosti Vipavske do-
line. Pripravili smotudi serijo 
posebnih embalaž, opremljenih 
z dodatno oznako 100% lokalno. 
Namenjene so domačim dobro-
tam, kot so na primer steklenica 
vina, kozarček domače marme-
lade ali doma posušena panceta. 
V primerni embalaži so te dobro-
te najbolj tipičen, zelo zgovoren 
in hkrati okusen spominek iz Vi-
pavske doline,” poudarja Tanja 
Krapež. Med novimi turističnimi 
spominki so odslej na voljo tudi 
otroški predpasniki z dodanimi 
recepti kuharskih mojstrov iz Vi-
pavske doline, magnetki za hla-
dilnik z ilustracijami vipavskih 
kulinaričnih posebnosti in majice 

za športnike. Povsem prenovlje-
na pa je tudi ponudba razglednic, 
na katerih poleg tradicionalnih 
fotografij odslej najdemo tudi iz-
virne ilustracije kulinaričnih po-
sebnosti Vipavske doline. 

Novi turistični spominki so že 
v prodaji. V Vipavi jih najdete v 
Zavodu za turizem TRG Vipa-
va in v kampu Tura, v Ajdovščini 
jih prodajata Trgovina in vinski 
bar Faladur ter MC – Hiša mla-
dih, v Novi Gorici pa spominske 
Vipavske doline ponuja tamkaj-
šnji TIC.

Notranji nadzor pitne vode v občinah Ajdovščina in Vipava
Komunalno stanovanjska 

družba d.o.o.  Ajdovšči-
na upravlja pet javnih 

vodovodnih sistemov -   Hubelj, 
Vipava-skupni,  Skuk, Sanabor in 
Podkraj-Strelice, iz katerih oskr-
bujemo preko 22.000 uporabni-
kov. Kot upravljavec javnih vodo-
vodih sistemov, izvajamo notranji 
nadzor po  HACCP sistemu, skla-
dno s Pravilnikom o pitni vodi (UL 
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 
25/09 in 74/15) - v nadaljevanju 

Pravilnik. V letu 2016 smo zno-
traj notranjega nadzora na javnem 
vodovodnem omrežju izvedli 48 
mikrobioloških preskušanj  in 24 
fizikalno kemijskih preskušanj pi-
tne vode. 

Poleg upravljanja javnih vodovo-
dov, smo po pooblastilu in naročilu 
Občine Ajdovščina opravljali tudi 
interni nadzor (HACCP) na deve-
tih zasebnih vodovodih: Kamnje, 
Lokavec-Čohi, Lokavec-Slokarji, 
Lokavec-Brod, Lokavec-Kompari, 

Stomaž, Podkraj-Zgornji, Pod-
kraj-Spodnji in Višnje. Našteti vo-
dovodi oskrbujejo 1.200 uporabni-
kov. Na teh vodovodnih sistemih 
je bilo opravljenih 23 mikrobiolo-
ških in 9 fizikalno kemijskih pre-
skušanj. Tako vzorčenje kot ana-
lize vzorcev je izvajal  pooblaščeni 
izvajalec Nacionalni laboratorij za 
zdravje, okolje in hrano (NLZOH). 

Poleg notranjega nadzora pitne 
vode, Ministrstvo za zdravje izva-
ja tudi Državni monitoring pitne 
vode, s katerim zagotavlja dodaten 
nadzor nad kvaliteto pitne vode. 
V okviru Državnega monitorin-
ga je bilo na javnem vodovodnem 
omrežju izvedenih 33 mikrobiolo-
ških in 33 fizikalno kemijskih pre-
skušanj, na zasebnih vodovodih pa 
18 mikrobioloških in 18 fizikalno 
kemijskih preskušanj.
Rezultati analiz in 
komentar

47 mikrobioloških preskušanj iz-
vedenih na javnem vodovodnem 
omrežju, v sklopu notranjega nad-
zora, je bilo skladnih. En vzorec je 
bil neskladen zaradi napake na no-
tranjem vodovodnem omrežju. 
Vseh 24  fizikalno kemijskih presku-
šanj je bilo skladnih s Pravilnikom. 
Na zasebnih vodovodnih sistemih 
je bilo 9 vzorcev mikrobiološko ne-
skladnih. En vzorec je bil fizikalno 
kemijsko neskladen (motnost vode 
zaradi padavin). 

Rezultati Državnega monitorin-
ga so pokazali  podobne rezultate 
kot notranji nadzor. Od 33 mikro-
bioloških vzorcev odvzetih na jav-
nem vodovodnem omrežju je bil 1 
neskladen. En vzorec je bil kemijsko 
neskladen (notranje omrežje – do-
trajana vodovodna napeljava). Na 
zasebnih vodovodnih sistemih je 
bilo znotraj Državnega monitoringa  
7 mikrobioloških  vzorcev neskla-
dnih. Vsi  fizikalno kemijski vzorci  
so bili skladni.

Vzorec je neskladen, kadar  je vsaj 
en parameter višji od mejne vredno-
sti, ki jo predpisuje  Pravilnik. Re-
zultati analiz nam kažejo konstan-
to mikrobiološko neskladnost pitne 
vode na vseh tistih zasebnih vodo-
vodih, kjer ni urejena priprava vode 
(dezinfekcija) oziroma je bila dezin-
fekcijska naprava v okvari. Vsi izvi-
ri na tem področju so površinskega 
tipa, zato vsako dolgotrajnejše de-
ževje povzroči mikrobiološko ne-
skladnost pitne vode.  Edina traj-
na  rešitev  za oskrbo prebivalstva z 

neoporečno pitno vodo je ustrezna 
priprava pitne vode.  
Informacije

Letna poročila, načine obvešča-
nja uporabnikov in razširjene ana-
lize večjih vodovodnih sistemov si 
lahko ogledate na naši spletni strani 
www.ksda.si, pod dejavnostjo »Pi-
tna voda«, »Kakovost vode«.

Komunalno stanovanjska družba 
Ajdovščina
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Hubelj DA 27 1 KB, 
SK22

13 0 /

Vipava-skupni DA 10 0 / 6 0 /
Gora -Skuk DA 5 0 / 2 0 /
Sanabor DA 4 0 / 2 0 /
Strelice DA 2 0 / 1 0 /
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i v
od

ov
od

i

Lokavec-
Slokarji

NE 2 2 KB 1 0 /

Lokavec-Čohi NE 2 2 EC, 
KB, 
EN

1 0 /

Lokavec-Brod DA 3 3 KB 1 0 /
Lokavec-
Kompari

DA 2 0 / 1 0 /

Stomaž DA 2 0 / 1 0 /
Kamnje DA 4 2 EC, 

KB
2 0 /

Višnje DA 3 0 / 1 0 /
Podkraj-
Zgornji

DA 2 0 / 1 1 Motnost

Podkraj-
Spodnji

DA 3 0 / 1 0 /

Tabela 1: Notranji nadzor pitne vode na vodovodnih sistemih v Občini 
Ajdovščina in Vipava 2016
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Lavričev trg

AJDOVŠČINA V MAJU
26. - 28. maj

DAM-FEST

Petek 26. maj 

Sobota 27. maj

Nedelja 28. maj

ob spremljavi skupine Prizma

Slavko Ivančič
Tinkara Kovač
Tuljo Furlanič

Akustični 
večer 

primorske 
glasbe: 

Dnevni program sobota:
h

9.30 - 10
h h10  - 13
h h

11  - 12
h h15  - 16
h h16  - 18
h h

9  - 20

Triatlon klub Ajdovščina – Cici duatlon za otroke (tek/kolo/tek)
Ples mavričnih ropotulj - likovno glasbeni experiment z Nike
MC Hiša mladih - Dirka s poganjalčki
ADC plesni center
Maček Muri in Muca Maca, Neca Falk in Mačja godba pod vodstvom Jerka Novaka
Sejem lokalnih izdelkov, pridelkov in produktov ter unikatnih izdelkov

h h10  - 12
h h

15  - 16
h h16  - 17
h h

17  - 18
h h9  - 18

Dnevni program nedelja:

Biseri
Obvezna smer

KUKUC gledališče: Pika in Cene v pravljici ter zabava s Piko Nogavičko (Pikin žur)
EL1 plesna scena
Čarovnik: Magic Saturno
Ulično gledališče; Veronika Hana Grubič in Jošt Jesenovec: KAMPIRANJE
Sejem lokalnih izdelkov, pridelkov in produktov ter unikatnih izdelkov

ob 21:00

ob 21:00

ob 18:00

Trio Dado
Čuki

GREMO NA
POČITNICE

Splošni pogoji nagradne igre so na voljo na spletni strani www.avtokrka.si www.avtokrka.si

Čistilna akcija v Plačah
V soboto, 8. aprila, smo v Plačah organizirali čistilno akcijo. Zbrali smo se pred domom krajanov, se 
razdelili v tri skupine, dobili vreče in prijemalke za pobiranje smeti, ter začeli z delom.

Prva skupina je bila zadolže-
na za urejanje okolice doma 
krajanov, druga je pobirala 

smeti po širši okolici vasi, tretja pa 

se je lotila struge in okolice potoka 
Jevšček. Makadamska pot ob potoku 
je priljubljeno sprehajališče okoliških 
vasi in tudi tekaška pot. Burja prinese 

tja kar precejšnjo količino plastičnih 
odpadkov. Veliko smeti je bilo tudi v 
strugi Jevščka. Plačani smo vzeli ak-
cijo zares, saj se nas je udeležilo 40 
odraslih in 8 otrok. Pobrali smo za en 
velik kontejner smeti in tako vasi saj 
za nekaj časa polepšali okolico. Akcija 
je bila organizirana na pobudo Dru-
štva Lisjaki, ki je bilo konec lanskega 
leta ustanovljeno prav z namenom 
oživitve življenja v vasi in šteje več kot 
110 članov. Društvo je poskrbelo tudi 
za manjšo pogostitev na koncu akcije, 
kjer smo se pogovarjali tudi o aktiv-
nostih v prihodnje. 

Igor Česnik

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
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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Osvojita grajsko poroko
Poroka je korak v novo življenje, je trenutek, ki za vedno ostane zapisan v srcu. Zato ga preživite v 
grajskem okolju Ozeljana, ki pričara enkratno doživetje. Na nagradno igro, kjer lahko osvojite sanjsko 
poroko v Ozeljanu, se lahko prijavite do 8. junija 2017.

Naj se v zelenem objemu Oze-
ljana začne vajina srečna pot. 
Prijavo s skupno fotografijo 

in kratkim opisom najzanimivejšega 
ali najzabavnejšega doživljaja pošljite 
na e-naslov grajska.poroka@gmail.
com.  Nagrajeni par bo izbran na pod-
lagi največjega števila všečkov, zato 
pohitite s prijavami (več časa kot ste 
na glasovanju, več možnosti imate). 

Beneški baročni Dvorec Ozeljan je 
idealna izbira za mladoporočence, 
saj ponuja prenovljeno klimatizirano 

dvorano z odrom in plesno površino. 
Vse skupaj dopolnjuje izjemen po-
gled iz beneškega balkona na baročni 
vrt. In zamislita si, da lahko vse to do-
živita v družbi vajinih družin in naj-
boljših prijateljev v neposredni bližini 
Nove Gorice. 

Tik pod beneškim dvorcem leži graj-
ski vrt z bogato baročno zasnovo, ide-
alen za poroke na prostem. Zakaj ne 
bi usodni da izrekli v tako čudovi-
tem ambientu. Tukaj najdete kamnite 
in rastlinske lepote, ki bodo polepšale 

ozadje vajinih fotografij... vse to vam 
ponuja Grajski vrt v Ozeljanu. V spo-
dnjem delu vrta je bil včasih ribnik, 

Krvodajalska akcija
V Rdečem križu Ajdovščina vas vabimo na terensko krvodajalsko akcijo, ki bo potekala v sredo, 10. 
maja, in četrtek, 11. maja 2017, od 7. do 13. ure v prostorih Ljudske univerze Ajdovščina, Stritarjeva 
1 a, Ajdovščina. V petek, 12. maja 2017, bo krvodajalska akcija potekala od 7. do 13. ure v Vojašnici 
Janka Premrla Vojka Vipava, Beblerjeva ulica 28, Vipava.

Kri lahko darujete vsi, ki ste 
dobrega zdravja, stari od 
18 do 65 let, imate več kot 

50 kilogramov, v zadnjem letu ni-
ste prejeli transfuzije oziroma se v 
zadnjem času niste tetovirali ali si 
ustavili piercinga. Moški lahko kri 
darujete vsake tri in ženske vsake 
štiri mesece. 

Prosimo vas, da na odvzem ne pri-
dete tešči, ampak pred tem pojeste 
nemasten obrok (tudi brez mleka ali 
mlečne kave), na primer kruh, mar-
melado, med, sadje in podobno. Po 
odvzemu vam bomo postregli z ma-
lico. 

Prav tako vas prosimo, da s seboj 

prinesete veljaven osebni dokument 
s fotografijo. 

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

Že vnaprej se zahvaljujemo vsem, 
ki se boste udeležili akcije, za vašo 
solidarnost. Prav tako se za gosto-
ljubje zahvaljujemo Ljudski univer-
zi Ajdovščina in vipavski vojašnici. 

Lepo vabljeni! 
Irena Žgavc

Zdravstveno letovanje ob morju 

Toplo, topleje, počitnice!
V Rdečem križu Ajdovščina gremo na morje, se plavat naučit, od 1. do 8. julija 2017 v Mladinsko zdra-
vilišče in letovišče RKS Debeli rtič. Vsi otroci in šolarji ste lepo vabljeni, da se nam pridružite.

Nastanjeni bomo v mladin-
skem domu. Imeli bomo 
zagotovljeno bivanje, polni 

penzion z dvema malicama in napit-
ki med obroki, 24 urno spremstvo 
vzgojitelja in 24 urno zdravstveno 
pomoč. Skrbniki bodo pripravili bo-
gat animacijski in zabavni program. 
Plavali bomo lahko v morju in no-
tranjem bazenu hotela Arija ali v zu-
nanjem bazenu z morsko vodo. Ne-
plavalcem bo na voljo plavalni tečaj. 
Poleg plavanja bodo organizirane 
različne druge športne aktivnosti, ki 
se bodo odvijale na morju (kajaki) 
ali na športnih površinah in igriščih 
(košarka, nogomet, odbojka, štafe-
tne igre, med dvema ognjema, igra-
la). Skozi cel teden bomo ustvarjalni 
na različnih likovnih, kuharskih in 

drugih delavnicah, igrali se bomo 
družabne igre, lovili skriti zaklad 
in podobno. Na naravoslovnih de-
lavnicah bomo spoznali živalstvo 
in rastlinstvo ob morju, naravne 
znamenitosti Debelega rtiča, tipične 
lokalne pridelke in bogato zgodovi-
no. Z ladjico se bomo odpravili na 
izlet v Koper, kjer si bomo ogledali 
staro mestno jedro. Večeri bodo te-
matski in razposajeni: uživali bomo 
v nočnem kopanju, plesu z vodeni-
mi koreografijami, kino večeru in še 
bi lahko naštevali. Verjamemo, da 
se bomo z letovanja ob morju vrnili 
zadovoljni, spočiti in polni vtisov ter 
da bo morski zrak znatno prispeval 
k izboljšanju našega zdravja. 

Cena zdravstvenega letovanje je 
25 evrov za otroke in šolarje, pri 

katerih povprečni mesečni doho-
dek na družinskega člana ne presega 
30% neto povprečne mesečne pla-
če vseh zaposlenih v RS preteklega 
leta. Če povprečni mesečni dohodek 
presega 30% neto povprečne meseč-
ne plače vseh zaposlenih v RS prete-
klega leta, znaša prispevek za letova-
nje 45 evrov. 

Letovanje subvencionira Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije. 
Za uveljavitev subvencije ZZZS po-
trebujejo otroci potrdilo pediatra o 
zdravstvenem stanju. Poleg ZZZS 
letovanje subvencioniramo še Ob-
čini Ajdovščina in Vipava ter RKS - 
OZ Ajdovščina. 

Zdravstveno letovanje je namenje-
no otrokom in šolarjem, ki imajo v 
medicinski dokumentaciji zapise o 
večkratni hospitalizaciji (dva in več 
zapisov  v času od preteklega razpisa 
– od 29.1.2016 do 24.2.2017) ali so 
bili pogosteje bolni (dva in več za-
pisov v medicinski dokumentaci-
ji v času od preteklega razpisa – od 
29.1.2016 do 24.2.2017). 

Za kakršna koli vprašanja smo 
vam vedno na voljo na telefonski 
številki 05 366 4930 ali 051 430 722 
oziroma nam lahko pišete na ajdo-
vscina.ozrk@ozrks.si. Lepo vabljeni! 

Irena Žgavc

Psihosocialna pomoč 
po nesrečah in drugih 
kriznih dogodkih

Rdeči križ Ajdovščina bo or-
ganiziral predstavitev pri-
ročnika Psihosocialna po-

moč po nesrečah in drugih kriznih 
dogodkih v ponedeljek, 29. maja, ob 

18. uri v svojih prostorih na Tovar-
niški 3 g, Ajdovščina. Priročnik je 
lani izdala Uprava RS za zaščito in 
reševanje, predstavila pa ga bo avto-
rica Mateja Štirn, magistrica psiho-
logije, ki že več let dela na področju 
različnih travmatskih dogodkov. 
Ob tem bo sledil pogovor oziroma 
izmenjava izkušenj o odzivih in po-
sredovanju v primeru različnih kri-
znih dogodkov. Kot sta avtorici za-
pisali v predgovoru priročnika, sta 
pri njegovi pripravi izhajali iz slo-
venskih in sodobnih mednarodnih 
strokovnih spoznanj s področja 
psihosocialne pomoči ob nesrečah. 
Na predstavitev lepo vabimo vse, ki 
delujete v sistemu civilne zaščite, in 
seveda tudi vse ostale, ki vas temati-
ka zanima. 

Irena Žgavc

Hvala vsem 
darovalcem

V imenu sodelavcev Karitas, 
predvsem pa v imenu vseh 
prejemnikov pomoči, hvala 

lepa vsem, ki zaradi sočutja do lju-
di v stiski skozi vse leto darujete v 
košarice v Mercatorju in Eurospinu. 
Hvala tudi vsem, ki so imeli nabirke 
po župnijah ali pripeljali na Karitas 
oz. darovali denarna sredstva. Po-
sebna zgodba se pred Veliko nočjo 
piše dva petka in dve soboti pred 
Hoferjem. Vodstvo Hoferja je samo 
dalo pobudo Slovenski karitas, da se 
pred Božičem in Veliko nočjo zbira 
hrano in higienski material pred nji-
hovimi poslovalnicami. Sami so tudi 
pripravili plakate in letake, s kateri-
mi naši prostovoljci nevsiljivo nago-
varjajo darovalce. Tokrat ste spošto-
vani kupci v Hoferju v Ajdovščini 
darovali 700 kg različnih artiklov. Še 
posebej hvala v imenu otrok, ki so se 
veselili vaše čokolade in drugih slad-
karij. Morda za primerjavo; v vseh 
poslovalnicah Hoferja v Sloveniji se 
je zbralo tokrat 16 ton hrane.

Bravo Ajdovci, mislim, da smo pri 
vrhu lestvice dobrodelnosti! 

Jožica Ličen

kateri je bil povezan z vodometom v 
obliki ribe, ki še danes krasi vrt. 

Prijavijo se lahko vsi pari, ki poroko 
načrtujejo od praznika polente 08. ju-
lija 2017 do konca leta 2018. 

Izbrani par bo prejel bogate in pri-
vlačne nagrade, kot so uporaba graj-
ske dvorane in grajskega vrta za po-
ročno slavje; dobrodošlica s penino 
(Kmetija Malovščevo)  in predjedjo 
(polenta s pršutom in jurčki); popust 
pri poročnem cateringu –  Pizzerija 
Grad Ozeljan; poročna torta – Mlino-
test Ajdovščina; fotografiranje poroke 
–  ZOSO foto Damjan Simčič & Kle-
men Batagelj; snemanje poroke – Stu-
dio E-videoproduction; bon za poroč-
no obleko neveste – Butique Bella; bon 
za nakup poročne obleke ženina; po-
ročni šopek – Cvetličarna Svengalova; 

frizura za ženina in nevesto – Frizer-
stvo Tatjana Cepič Fik Fak; make up, 
nega obraza ter manikira –   Kozme-
tični salon Petra Mrhar;  bon za nakup 
poročnih prstanov – Zlatarstvo Škrlj; 
najem avtomobila za mladoporočen-
ca za poročni vikend – Trgo ABC in 
okrasitev grajskega vrta z baloni – Tr-
govina Pufeta 

Dodatne informacije si lahko prebe-
rete na spletni strani: www.ozeljan.ne
t.                                        

Naj se v zelenem objemu Ozeljana 
začne vajina srečna pot. 

pr



31Latnik 186, 28. april 2017 ŠPORT
Še en uspešen mesec 
za domači KK Črn trn
Ajdovski kolesarski klub Črn trn nadaljuje z aktivnim delom in no-
vimi uspehi doma in v tujini.

V aprilu so člani sodelo-
vali v organizaciji akci-
je urejanja gorsko ko-

lesarskih poti, katere sta se na 
pobudo vodstva kluba udeležila 
tudi častna gosta, župan Občine 
Ajdovščina, g. Tadej Beočanin 
in predsednik države, g. Borut 
Pahor. Akcija je potekala po celi 
Evropi, Slovenija pa si je, zaslu-
žila laskavi naslov “Naj evropska 
MTB skupnost 2017”, po bese-
dah nekdanje predsednice in čla-
nice Kolesarske zveze Slovenije, 
Milene Černilogar, tudi zato, ker 
»toliko srčnosti kot so jo poka-
zali  v Vipavski  dolini v zadnjih 
desetih letih si zasluži posebne 
čestitke. Svetovni prvak in sode-
lovanje predsednika države na 
akciji nista bila slučaj ampak sta 
plod trdega in požrtvovalnega 
dela ...«. 

V začetku aprila se je svetovni 
prvak iz Ajdovščine, Mitja Erga-
ver, udeležil Svetovne 4X serije 
Pro tour, ki je potekala na Azur-
ni obali.  Zaradi padca je zaklju-
čil tekmovanje že v četrtfinalu, 
na srečo le s poškodovano opre-
mo. 

V vikendu med 21. in 23. apri-
lom so se Črn trn-ovci spopadli z 
organizacijo in udeležbo tekmo-
vanj tako doma, kot v tujini. 

V Ajdovščini je v nedeljo, 23. 
aprila 2017, poleg MTB mara-
tona, potekala dirka za ponov-
no obujeni  B4X INVERTED.SI 
Pokal Slovenije 2017. Pale so na 
polno »zadihale« v gorsko - ko-
lesarskem duhu in po besedah 
Aljaža Kodriča, predsednika KK 
Črn trn »je to vredno razvijati in 

gojiti še naprej, z možnostjo te-
snejšega sodelovanja med orga-
nizatorji takšnih dogodkov«. 

Tekmovanje v kolesarskih dvo-
bojih, ki je v prvi vrsti namenje-
no popularizaciji športa mladih, 
so člani domačega kluba izpelja-
li na mali progi. Dobra promo-
cija, organizacija dveh različnih 
MTB dogodkov in lepo vreme, 
sta v Pale zvabila kar 63 tekmo-
valcev  v osmih kategorijah. Po-
leg pokalov so srečni tekmovalci 
domov lahko odnesli tudi boga-
te nagrade sponzorjev, ki se jim 
člani kluba iskreno zahvaljuje-
jo za podporo. Naslednja dirka 
pokala bo začetek junija zopet v 
naši regiji, tokrat v Šempetru pri 
Gorici. 

Izredno uspešen začetek tek-
movalne sezone so Črn trn-ov-
ci slavili tudi na Lošinju, kjer se 
je spustaška ekipa udeležila kr-
stne dirke Unior Downhill cup-
-a, »Downhill Lošinj« in pobrala 
dve medalji v članskih kategori-
jah. Zlato je v ženski konkurenci 
odnesla Monika Hrastnik, v mo-
ški konkurenci pa se je na sto-
pničke za Markusom Pekollom 
(AUT) in Juretom Žabjekom 
(SLO), uvrstil bronasti Miran 
Vauh. Dirko so uspešno zaklju-
čili še Luka Berginc (11. mesto), 
Vid Kovač (13.), Tilen Leban 
(27.) in Janez Turk (32.). 

Po uspešnemu začetku sezo-
ne si domači klub nadeja novih 
uspehov in se veseli podpore do-
mačinov, brez katere veliki uspe-
hi niso mogoči. 

AB

Lošinj (Klavdij Blažko)

Balinarski finale na Cesti
Balinarski klub Cesta je letos prevzel organizacijo finala državnega prvenstva v klasični igri posame-
zno. V finalu se je pomerilo osem tekmovalcev, ki se jim je uspelo prebiti skozi kvalifikacijska sita. 

Po zanimivih dvobojih so se 
v polfinale uvrstili štirje in 
se pomerili za najvišja me-

sta. Na koncu je največ zbranosti 

in znanja pokazal Magerl Brane 
(Krim), ki je v finalu premagal Žvo-
kelj Mateja (Planina). Končni vrstni 
red je naslednji: 

1. Magerl Brane - Krim, 2. Žvokelj 
Matej- Planina, 3. Šukljan Vlado - 
Jadran Izola, 4. Beguš Rok - Orlek 
OTO MET 

5. Štancer Jure - Loka 1000, 6. Rah-
ne Primož - Ihan, 7. Borovina Boris 
- Postojnska jama in 8. Smajli Azem 
- Mengeš Rakoll. Udeleženci so po-
leg osvojenih medalj in pokala prva-
ku, prejeli tudi praktične nagrade, ki 
jih je prispevala Fama Vipava. 

Po mnenju udeležencev tekmo-
vanja in obiskovalcev, je Balinarski 
klub Cesta z odliko izpeljal organi-
zacijo tega tekmovanja. S predvide-
nim pokritjem balinišča na Cesti -   
ki  naj bi se izvedlo jeseni letos, se 
obetamo še več takšnih in podobnih 
prireditev in prvenstev. 

Dietz Borut

Velikonočne praznike preživeli 
na turnirju v Franciji
V košarkarskem klubu Ajdovščina smo se med velikonočnimi prazniki udeležili turnirja v Franciji. Z 
ekipo smo se odpravili v mesto Montbrison, kjer je potekal tradicionalni 47. turnir za fante kategorije 
U-13, ki se v tem košarkarskem mestu odvija že od leta 1971.

Na turnir je bilo vabljenih 
12 ekip, udeležile smo se 
ga ekipe iz Španije, Belgi-

je, afriške Burkine Faso, Francije in 
Slovenije. Kakovost turnirja je bila 
na izjemno visokem nivoju, saj smo 
večinoma tekmovali proti ekipam, 
ki so bile selekcije regij, nekatere 
večje kot Slovenija. Ker je turnir za 
vse ekipe popolnoma brezplačen, je 
interes za udeležbo na tem turnirju 
izredno velik, saj se ga udeležijo le 
ekipe, ki prejmejo povabilo. Z veliko 
dopisovanja z organizatorji in nekaj 
vezami, ki smo jih imeli v Franciji, 
nam je to uspelo. 

Naša pot je vodila prek Milana in 
Torina pod   francoskimi Alpami 
v mesto Lyon. Tam smo si ogleda-
li živalski in botanični vrt, kjer so se 
fantje navduševali nad divjimi mač-
kami, opicami ter krokodili, rožice 
in drevesa pa so zanimale bolj starše 
in trenerje. Po kratkem sprehodu v 
centru Lyona smo se odpravili proti 
mestu Montbrison.  

Ajdovske leve so gostile franco-
ske družine, katerih otroci trenirajo 
v klubu BC Montbrison. Izkazali so 
se v svoji gostoljubnosti in izredno 
lepo poskrbeli za naše fante, ki so 

tako spoznali tudi francosko kultu-
ro in svoje vrstnike. Trenerji in ne-
kaj staršev, ki so potovali z nami, pa 
smo se nastanili v bližnjem dijaškem 
domu. Za podporo s tribun je bilo 
odlično poskrbljeno, saj so se naši 
starši predstavili kot dobro uigrana 
ekipa navijačev. 

V soboto in nedeljo smo konč-
no prišli na svoj račun, saj se je za-
čel glavni del turnirja. Igrali smo pet 
odličnih tekem proti ekipam Sel. 
Loire (Francija), UN Mataro (Špa-
nija-zmagovalci turnirja), CLFB1 
(Francija-finalisti), Chorale Roanne 
(Francija) in Es Prisse/Macon (Bel-
gija). Zmagali smo dvakrat, izgubi-
li trikrat ter turnir zaključili na zelo 
dobrem šestem mestu. Kako po-
memben je ta dogodek za Montbri-
son priča tudi podatek, da si je fi-
nalno tekmo ogledalo več kot 1500 
obiskovalcev.  

Poleg igranja košarkarskih tekem 
smo si ogledali tudi izjemno lep cen-
ter mesta, v soboto zvečer pa so v 
mestu organizirali zabavo, na kateri 
so se fantje družili s svojimi vrstni-
ki tudi izven košarkarskega igrišča. 

Naši levi so bili po koncu turnir-
ja zelo utrujeni, a srečni in polni 

vtisov. Napredovali so v košarkar-
skem znanju, spoznali nove prijate-
lje, nekateri so se zaljubili, prav vsi 
pa imajo isto željo, da bi drugo leto 
spet ponovili letošnjo izkušnjo. 

Takšni turnirji so zelo pomemb-
ni za razvoj otrok, tako po športni 
kot tudi po osebnostni plati. Fante 
spodbujajo k samostojnosti, samoi-
niciativnosti ter lastnem prevzema-
nju odgovornosti, kar so izjemno 
pomembne lastnosti za igranje ko-
šarke in dobra šola za življenje. In 
tudi za nas trenerje velja, da za kva-
litetno delo in napredek ni dovolj, 
da se primerjamo le z ekipami v svo-
ji regiji, pač pa predvsem z drugimi 
ekipami v Evropi. Tako lahko real-
no ocenimo, kje smo, kaj znamo in 
v čem se lahko še izboljšamo. Nima-
jo vsi klubi možnosti za udeležbo na 
mednarodnih turnirjih, zato mora-
mo ponujene priložnosti izkoristi-
ti. Z organizatorji smo se že začeli 
pogovarjati za sodelovanje v nasle-
dnjem letu in upam, da bo ta turnir 
postal tradicionalen v letnem načrtu 
kategorije U-13 v našem klubu. 

Luka Hrovatin 
 KK Ajdovščina

Tekmovalci s sodniki in organizatorji

Novo v Ajdovščini

SUPER AKCIJA ITALIJANSKIH 
KERAMIČNIH PLOŠČIC 

IZ ZALOGE
KERAMIČARJI Z VEČLETNIMI IZKUŠNJAMI vam 

keramiko hitro in kvalitetno tudi položijo.
KKeramika Fikus se nahaja pri Eurospinu 

(pred krožnim križiščem za Vipavo).
Urnik: od 8. do 16. ure ali po naročilu 041/537 950, Klavdija K
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nepremicnine@gaberit.si

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

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

Matija Ceket s. p.

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

Rally Vipavska dolina
V soboto, 22. aprila, se je s podelitvijo pokalov na Lavričevem trgu 
v Ajdovščini uspešno zaključila že 7. izvedba relija Vipavska dolina, 
ki ga je letos organiziral klub AK Ajdovščina Motorsport. To je bil 
letos v naši dolini največji športni dogodek, ki je v naše kraje znova 
privabil več kot 10.000 obiskovalcev ter poskrbel za odlično pro-
mocijo občin Ajdovščina in Vipava. 

Zmaga je šla v roke posadki 
Darko Peljhan - Anja Verbič 
z avtomobilom Mitsubishi 

Lancer Evo X, najbolj pa je gledal-
ce navdušila domača posadka Borut 
Bratina in Lucijan Vovk s šibkejšim 
avtomobilom Peugeot 208 R2, ki je z 
noro vožnjo osvojila drugo mesto v 
skupnem seštevku in hkrati tudi po-
stavila rekordni čas na 9. HP Žablje. 
Tretje mesto je pripadlo posadki 
Grega Premrl - Vili Ošlaj s avtomo-
bilom Citroen DS3 R3T. 

Sam reli se je sicer začel že v petek, 
21. aprila, ob 18h, s ceremonialnim 
štartom posadk na Lavričevem trgu, 
nato se je dogajanje preselilo v kom-
pleks C3, kjer je potekal spremlje-
valni program. Na avtobusni postaji 
je bilo poskrbljeno za naše najmlaj-
še motoršportne navdušence, ki so 
se lahko pomerili med seboj v vožnji 
malih avtomobilčkov po ograjeni 
progi. Hkrati so se na progo 1. hi-
trostne preizkušnje, torej super spe-
ciala, pred reli posadkami zapelja-
li oldtimerji s svojimi atraktivnimi 
osebnimi avtomobili, katere se da-
nes res redko vidi na cestah. Sledila 
je prva zelo atraktivna vožnja štirih 
drifterjev, ki so, glede na odziv gle-
dalcev zelo popestrili dogajanje in 

povečali dozo adrenalina. Za njimi 
so se gledalcem predstavili ponosni 
lastniki odlično ohranjenih fičkov, 
zatem pa še zadnje dejanje spremlje-
valnega programa in sicer druga 
daljša adrenalinska vožnja drifterjev 
po ozkih ulicah centra Ajdovščine. 

Vrhunec petkovega večera je bila 
seveda vožnja v 1. hitrostni preizku-
šnji vseh tekmovalcev. 

V soboto je posadke čakalo še 8 
hitrostnih preizkušenj in sicer šti-
ri trase, ki so se prevozile po dva-
krat. Dopoldan so se vozniki zape-
ljali po zelo težko pričakovani trasi 
HP Predmeja, ki je oživela po dol-
gih 21. letih ter popolnoma novi tra-
si HP Bela.  

Rally Vipavska dolina je tudi letos 
postregel z obilo zanimivega dogaja-
nja, številnimi napetimi boji in pre-
obrati. Začetek sezone je pokazal, 
da vendarle vsi vozniki niso še do-
volj ogreti, saj je od 56 posadk, ki so 
rally pričele, v cilj prišlo le 31 avto-
mobilov. Predvsem hitrostna preiz-
kušnja Predmeja je terjala visok da-
vek. Najprej jo je skupil do takrat že 
za 48 sekund vodilni Rok Turk, ka-
teri je po tehnični okvari in izletu v 
kamniti zid, moral parkirati svojega 
razbitega Peugeota 208 T16 R5. Bilo 

je kar nekaj spektakularnih nesreč, 
ki pa so se vendarle več ali manj tudi 
srečno končale. Še najbolj jo je sku-
pila sovoznica v Yugu, Tjaša Med-
vešek, ki so jo z reševalnim vozilom 
odpeljali v bolnišnico, vendar brez 
težjih poškodb in vsi ji želimo čim 
hitrejše okrevanje. Tudi italijan Cla-
udio De Cecco, z istim avtomobilom 
kot Turk, je po težavah z motorjem 
in nekonkurenčnimi časi po polovi-
ci relija odstopil. 

Za tem je sledilo 2-urni počitek 
posadk v centru Vipave, kjer je po-
tekal regrouping za popoldanski del 
relija. V tem času so si lahko vsi mi-
moidoči od blizu ogledali vse še pre-
živele reli avtomobile oz. specialke. 

Popoldanski del je voznike in gle-
dalce popeljal že na bolj znane 

preizkušnje v okolico Erzelja in zna-
menitih Žabelj. Kot vedno so je na 
najbolj znanih rajdah v Sloveniji 
zbrala velika množica gledalcev iz 
vse Slovenije in sosednjih držav. 

Na koncu sta najbolj zadovolj-
na zmagovalca – Darko Peljhan 
in Anja Verbič (Mitsubishi Lan-
cer EVO X), ki sta do zmage prišla 
v drugi polovici relija. Po odstopu 
Turka sta vodstvo suvereno zadrža-
la do konca in se zasluženo prešer-
no veselila uspeha. »Vesel sem, da je 
relija konec in da se je za naju tako 
uspešno razpletel. Imel sem namreč 
veliko tehničnih težav. Ponagajal mi 
je menjalnik, pa pedalo sklopke, na 
koncu je puščala izpušna cev. Reli je 
bil lep z meni všečno traso. Tudi hi-
trostna preizkušnja Bela, ki se mi je 
zdela na popisu še nekoliko nevar-
na, je bila v dirkaški različici zelo 
dobra,« je zmago  komentiral Pe-
ljhan. Predvsem za sovoznico Anjo 
Verbič je bil uspeh še toliko bolj ču-
stven, saj je bila to njena prva zmaga 
v državnem prvenstvu. 

Tudi drugo in tretje mesto je pri-
padlo slovenskima posadkama, in 
sicer Borutu Bratini in Lucijanu 
Vovku (Peugeot 208 R2)- katera sta 
bila tudi zmagovalca v Divizij II ter 
Gregi Premrlu in Viliju Ošlaju (Ci-
troen DS3 R3T). Prav Bratina je naj-
večji junak dirke, saj je to zanj naj-
večji uspeh v karieri, obenem pa je 
zmagal tudi v zadnji preizkušnji Ve-
like Žablje in to z rekordnim časom 
in precej manj zmogljivem avtomo-
bilu kot konkurenca.  

Italijanski posadki Bernd Zanon in 
Denis Piceno v odličnem in zmoglji-
vem Peugeot 207 S2000, so se sto-
pničke izmuznile šele v zadnji HP 
in sta končala na skupnem 4. mestu. 

Zelo napeto je bilo tudi v divizi-
ji I. Idrijska posadka Jan Mrak-Lu-
ka Kuštrin in domačina Rok Jerkič-
-Kristjan Prelaz (oba MG ZR 105) 
ter Martin Štucin-Gregor Maver 
(Škoda Felicia Kit car), ki so reli za-
čeli popolnoma izenačeni. Prvi je iz 
boja zaradi tehnične okvare izpa-
del Štucin sicer tudi vodja organiza-
cije samega relija, Jerkič je z odlič-
nimi vožnjami navdušil gledalce in 
si nabral prednost pred Mrakom, a 
na zadnji hitrostni preizkušnji, ne-
kaj kilometrov pred ciljem, je njegov 
MG odpovedal. Mrak je tako slavil 
pred Boštjanom Logarjem (MG ZR 
105) in Luko Kosom (VW polom) 
»Žal mi je Jerkiča. Sicer sem tudi 
sam tekmecem na podoben način 
podaril nekaj zmag, a tako ni lepo 

končati na vrhu. Jerkič je bil hitrej-
ši in danes bi bil raje drugi,« je po 
cilju povedal zmagovalec Jan Mrak. 

V prvi deseterici relija lahko iz-
postavimo še posadko Jernej Faki-
na-Gregor Fakin (Peugeot 208 R2), 
zmagovalca divizije III Aleša Zrin-
skega-Roka Vidmarja (BMW M3) 
in kljub zastarelemu Renault Cliu 
RS izredno hitrega in vedno atrak-
tivnega Vasjo Miklavčiča. Na šesti 
HP je Miklavčič postavil celo dru-
gi najhitrejši čas! Do cilja je s svojim 
Yugom prišla tudi domača posadka 
Aljaž Bratož - Marko Stopar in zase-
dla solidno 22. mesto v skupni raz-
vrstitvi ter sta dosegla zmago v Yugo 
pokalu pred posadko Blaž Benčina - 
Jordan Čuk. 

V odlični vremenski kulisi se je 
tako uspešno zaključil največji špor-
tni dogodek v Vipavski dolini. Ob 
tej priložnosti se v imenu organiza-
torja AK Ajdovščina Motorsport že-
limo zahvaliti vsem, ki ste kakorkoli 
pripomogli k izvedbi. 

Najprej hvala vsem prostovoljcem, 
članom kluba Ajdovščina Motor-
sport, redarjem, funkcionarjem, po-
liciji in reševalni službi, voznikom 
v spremljevalnem programu (old-
timerji, fičkoti, drifterji), reli po-
sadkam, njihovim ekipam in ne-
nazadnje tudi vam, gledalcem, za 
množičen obisk in podporo. To je 
največje potrdilo, da je bil ves trud 
za organizacijo takšne prireditve, 
vreden. 

Seveda izvedba 7. Rally Vipavska 
dolina ne bi bila mogoča tudi brez 
pomoči sponzorjev katerim smo or-
ganizatorji izjemno hvaležni za iz-
kazano podporo. 

Zahvala gre seveda tudi vsem pre-
bivalcem naselij, skozi oz. mimo ka-
terih je potekal reli, za strpnost v 
teh dveh dneh, za pozitiven odziv 
na povratek relija v vaš okoliš in ra-
zumevanje. Upamo, da zapore cest 
niso pretirano ovirale vašega vsak-
danjega življenja, dostopa do doma 
ali službe. 

Ekipa RACEMARKET.NET, ki 
je preteklih 6 mesecev z vami prek 
Facebooka in spletne strani obujala 
spomine na prejšnje izvedbe, skrbe-
la za obveščanje in odgovore na vaša 
vprašanja, pa se zahvaljuje za velik 
odziv na objavljene vsebine, vaše re-
akcije in delitve - pomoč pri promo-
ciji relija. 

Do prihodnjič... Hvala! 
AK Ajdovščina Motorsport, soavtorji 

Racemarket.net in Lokalne Ajdovščina - 
Matjaž Jazbar


