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Evropski parlament dobil 24 novih 
poslancev iz Ajdovščine
Evropski parlament je ustanova, ki predstavlja državljane Evropske unije, sprejema zakone in ima velik vpliv na 
ureditev v državah, ki so članice Evropske unije. Res je, da predstavnike Evropskega parlamenta volimo državljani 
sami, a pogosto se zgodi, da državljani, predvsem mladi, ne poznamo vloge in načina delovanja Evropskega 
parlamenta. To nam onemogoča pravilno izbiro predstavnikov, ki naj bi zagovarjali naše pravice in stališča v 
Evropskem parlamentu.

Več znaš, več veljaš
Dokaj žolčni od-

ziv Ministrstva za 
šolstvo RS ter sin-
dikata učiteljev na 
javno objavo re-
zultatov učnega 
uspeha šolajoče 
mladine po šolah, 
ki jo je objavila 
na podlagi sodne 
odločbe ena od 
zasebnih fakultet 
(AME iz Maribo-
ra), je povedal dvoje. Najprej, da 'stroka' ne mara 
primerjav, katera šola bolje uči in več nauči, kate-
ri dijaki in učenci na sicer 'državnih' preverjanjih 
znanja (matura), ki so za vse enaka, dosegajo boljše 
rezultate in kateri dijaki in učenci, navzlic enakim 
programom in enakemu številu učnih ur, znajo 
manj. Drugič, učiteljska stroka težko  priznava, da 
je slabo znanje učencev lahko tudi rezultat slabega 
dela učiteljev - glavni razlog slabših rezultatov naj 
bi bil 'slabši material', torej vpisani učenci s slabšim 
predznanjem, tako ali drugače 'deprimirana', nera-
zvita socialna okolja ipd.

 Seznam pa so z radovednostjo in veseljem pre-
brali starši otrok, ter kajpak učitelji iz šol 'na sto-
pničkah', z vrha lestvice. Ampak, tako je tudi, če 
igraš briškolo. Kdor izgublja, kdor je slabši, se jezi. 

Staršem je seveda važno, koliko bo njihov otrok 
znal, saj je tudi od tega odvisna kvaliteta življenj-
ske in zaposlitvene poti njihovih otrok. Starši si že-
lijo biti na jasnem, kakšno opravilno sposobnost bo 
otrok skozi šolanje pridobil in kako opremljen bo 
vstopil v svet odraslih. Šola je seveda le ena od de-
javnikov, najvažnejši dejavnik so prav starši sami, 
pa vendar …

Razmišljanja gredo tudi v tej smeri … če nek uči-
telj nauči za 30 % več, naj dobi tudi temu primer-
no plačo - in obratno. Nagrade ravnateljem naj se 
vežejo na državno povprečje znanja – nadpovpreč-
ni  ravnatelj naj dobi več, slabši manj. In tako do 
šolskega ministra – po drugem zaporednem padcu 
povprečnega znanja otrok v državi, mu pripada od-
stop oz. mesto v vrsti na Uradu za delo.

Jasno je, da popolna preslikava tržnih principov v 
javni sektor ne zdrži kritike, pa vendar … Podobne 
debate ravnokar poslušamo o zdravnikih, uradni-
kih. Tudi je verjetno res, da se kot družba ne bomo 
kar tako izkopali iz krize, če ne bomo dodajali, bo-
lje rečeno ustvarjali dodane vrednosti povsod. Če 
ne bomo bolje delali. Tudi v šolstvu, zdravstvu, da 
ne rečem - na občinah. Gospodarstvo počne ravno 
to vsak dan. Komur ne uspeva, bije težke bitke in se 
preusmerja, a lahko tudi propade. 

In ja, seveda vas zanima, kako so se odrezale naše 
osnovne šole. Pravzaprav dobro, nekatere zelo do-
bro. Med 450-imi osnovnimi šolami v državi so leta 
2011 na nacionalnem preverjanju znanja (šesti in 
deveti razred) pokazali največ znanja učenci OŠ 
Col, saj zasedajo 14. mesto, OŠ Šturje 32., OŠ Dani-
la Lokarja Ajdovščina 51., OŠ Dobravlje 69. mesto 
od, kot rečeno, 450-ih.  Ostalih šol iz naše bližine 
med prvimi stotimi ni zaslediti. 

V razmislek … So navedene razlike odraz različ-
nega predznanja otrok in različnosti okolij, naselij 
zgornje Vipavske doline, ali česa drugega? Bi po-
stali boljša družba, če bi bili učitelji plačani glede 
na učni uspeh prav vseh učencev v razredu, ali ne?   

Mitja Tripković

Da bi Evropsko unijo bolj 
približali mladim, je 
Evropski parlament usta-

novil projekt Euroscola, pri kate-
rem dijakih iz vseh 28 držav Evrop-
ske unije v Evropskem parlamentu 
v Strasbourgu za en dan prevzamejo 
vlogo evropskih poslancev. Del tega 
projekta smo imeli čast biti tudi di-
jaki 3. b razreda gimnazijskega pro-
grama Srednje šole Veno Pilon Aj-
dovščina iz Ajdovščine. 

Center za razgradnjo vozil

Slano blato se je spet prebudilo
Neverjetna količina padavin, ki 

nas 'osrečuje' že mesece (kaj bi 
za delček te moče dali poleti!), je 

spet 'aktivirala' plaz Slano blato nad Lo-
kavcem. Strokovnjaki ocenjujejo, da pla-
zi okoli 90 tisoč kubičnih metrov materi-
ala, v židko blato pa je 'utekočinjenih'  več 
kot 10 tisoč kubičnih metrov zemljine. 

Morda je za ponovno nevarnost večjega 
zdrsa kriva pomanjkljiva sanacija, saj bi 
morali zgraditi še tri dodatne vodnjake, 
urediti 'avstrijsko' pregrado, predvsem 
pa sproti čistiti odvodne kanale in odva-
žati nabrani material. 

Vendar je težava, kako čudno, spet v 
denarju, ki ga država pač ne daje dovolj. 
Ob katastrofalnem žledu ga bo za Slano 
blato še težje napraskati. Vendar pa ne-
kaj upanja vendarle vzbuja obisk mini-

stra Dejana Židana, ki se je na lastne oči 
prepričal o razsežnosti plazu in  obljubil, 

da bi se nekaj denarja za nujna opravila 
vendarle dalo nekje dobiti.                    rl 

Ajdovski šolarji v Bristolu
Na osnovni šoli Danila Lokar-

ja Ajdovščina so se pridruži-
li ekološkemu in kulturnemu 

mednarodnemu projektu Comenius, z 
naslovom 'Z roko v roki za lepši svet'. V 
programu večstranske medkulturne iz-

menjave sodeluje devet šol iz devetih raz-
ličnih držav, projekt pa traja dve leti. Ja-
nuarja se je sedem petošolcev udeležilo 
izmenjave v partnerski šoli v angleškem 
Bristolu. 

Teden so preživeli v družbi angleško 
govorečih sovrstnikov, spoznali njihov 
način šolanja, aktivno sodelovali pri po-
uku, se seznanili z njihovo kulturno de-
diščino, poslušali predstavitve okoljske 
problematike v drugih državah ter pred-
stavili domač sistem ravnanja z odpadki. 

Marca bodo ajdovski šolarji gostili vr-
stnike iz partnerskih držav.

rl
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Ponudba velja od 5. 3 . do 31.  3. 2014

Ugodni nakupi za člane kluba Kalia!
Informacije o članstvu so na voljo na vseh prodajnih 

mestih Kalia ali na www.kalia.si

Nekaj akcijskih izdelkov iz naše ponudbe - več v Kalia letaku

Postanite član Kluba Kalia!
Z brezplačnim članstvom boste pridobili 
kartico ugodnih nakupov Kalia, prejemali 
boste letak Kalia in v njem našli ekskluzivne 
popuste samo za člane Kluba. 
Popust lahko koristite že pri prvem nakupu.

Posebna ponudba velja v maloprodajnih enotah Kalia po Sloveniji od 5. 3.  do 31. 3. 2014 oziroma do prodaje zalog. Izdelki so iz naše redne ponudbe. Vsi izdelki, predstavljeni v oglasu, so na voljo v vseh vrtnih centrih tipa A, v ostalih vrtnih centrih in prodajalnah pa v okviru prostorskih zmožnosti. Nekateri artikli iz letaka so 
sezonski, zato so na voljo le v določenih mesecih. Pridržujemo si pravico do sprememb. Nekatere slike so simbolne, dekorativni material ni vključen v ceno. Popusti se ne seštevajo. Cene artiklov so v € in vključujejo DDV.  Semenarna Ljubljana d.d., Dolenjska cesta 242, Ljubljana, www.kalia.si, www.semenarna.si

10 % popust 
za upokojence 

v vrtnih centrih in prodajalnah 
Kalia. Vsak četrtek, celo leto.

Popust ne velja za izdelke iz Kluba Kalia. Popusti se ne seštevajo.

VULKANIZERSTVO ROVŠČEK, Goriška 58 in 
VRTNI CENTER KALIA, Goriška 64

v obrtni coni Gmajna, 
objavljata skupno prodajno akcijo 

do konca leta 2014 ! 
Vsak kupec Vrtnega centra KALIA lahko z 
računom iz trgovine, ki je višji od 40,00 €, 

uveljavi enkraten, 25 % popust 
pri storitvah Vulkanizerstva Rovšček.
(montaža in premontaža pnevmatik, centriranje 

koles, krpanje zračnic ipd.
Izkoristite priložnost !

Akcijska ponudba sadik 
aktinidij in jagodičevja
Kivi 
hayward ženska 
rastlina ali 
tomuri moška rastlina
Art:1497, 1498

Redna cena:7,60
Cena klub Kalia:

6,08    
   

Ameriška borovnica,
2-letna,

Art:32716,

Redna cena: 8,00
Cena klub Kalia:

              6,40 
   

Jagodičevje (ribez, malina, robida, 
josta, kosmulja) v loncu 2L
Art:184163

Redna cena: 5,49
Cena klub Kalia:

4,94      
    

Bogat izbor različnih vrst in sort jagodičevja za 
samooskrbo z odličnimi mermeladami, jami, sokovi in 
seveda svežimi sadeži!.

Semenske vrečke 
Univerzal

Vrtnice mnogocvetnice,
čajevke, pokrovne in 
vzpenjalke, 
v loncu 2L,
Art:36402, 36403, 36405, 36406, 184194

Redna cena: 5,99
Cena klub Kalia:

4,99

Sadjarske škarje
M-F30 
Art:198482

Redna cena:20,90
Cena klub Kalia:

14,90    
 

Kalilnik MINI, 
za semena, 
s pokrovom (36 gnezd)
Art:15790

 Redna cena: 8,08 
Cena klub Kalia: 

5,90

Anthurium, 
v lončku p. 17 cm

Art:6073

Redna cena: 17,99
Cena klub Kalia:

10,99

Organsko gnojilo 
Valentin EKO, 7,5 kg
Art:45172

Redna cena: 6,99
Cena klub Kalia: 

Gerbera, v lončku 
p. 12 cm
Art:6060, 

brez okrasnega lonca

Redna cena: 4,49
Cena klub Kalia:

2,49 

Vrtnice na deblu, 
višina debla 120 cm

Art: 34244

Redna cena: 30,90
Cena klub Kalia:

          23,18

PESTRA PONUDBA 
SEMENSKEGA KROMPIRJA
Od velikih do majhnih pakiranj

Sadike solate
9 kos

Art:32114

Ajdovščina  
Goriška 64, obrtna cona Gmajna, Tel:  05 / 850 15 06
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Dogajanje v Vrtnem centru Kalia Ajdovščina v marcu 

Semenske vrečke 
Univerzal

DOGODKI

Za vsakim dežjem posije sonce in 
najbrž ni vrtičkarja in kmetoval-
ca, ki bi si ne želel, da se po sicer 

za zimo nenavadno toplem in deževnem 
obdobju, kakršnem smo priče zadnjih ne-
kaj mesecev, vse skupaj vsaj malo 'odcedi'. 
Narava je narava, ki nas znova in znova 
preseneča, pa vendar vsak dan uči in ve-
dno daje možnost, da vse postorimo ob 

pravem času.
V teh dneh je bil izdan nov letak Kalie - 

Marec 2014, z bogatim izborom izdelkov 
s popusti za člane kluba Kalia, ki veljajo v 
mesecu marcu, in sicer od srede, 5. marca, 
pa vse do konca meseca.

V katalogu boste našli poseben izbor 
zelenega programa (zunanje rastline in 
lončnice), pri čemer bi še posebej izpo-

stavili akcijsko prodajo sadik aktinidij 
(kiwi), ameriške borovnice, jagodičevja 
(ribez, malina, robida, josta, kosmulja) 
ter vrtnih zelišč (timijan, šetraj, origa-
no, meta, melisa, majaron, peteršilj...). 
Posebno bogata bo ponudba raznovrstnih 
sadik vrtnic.

Med ostalo ponudbo vrtnin, cvetlic in 
zelišč bodo posebej v akciji in ugodni po-
nudbi tematske semenske vrečke Seme-
narne Ljubljana (Mehika, Mediteran, Azi-
ja) ter semenske vrečke Univerzal.

Med ponudbo poljščin bo akcijska po-
nudba +200 gr gratis za travne mešanice 

Tivoli in Opatija 1,2 kg, koruza Semenar-
ne Ljubljana ter jerine Semenarne Ljublja-
na (pšenica, ječmen, oves, krmni grah, 
grašica …) ter BIO ponudba jarih žit. V 
ponudbi bo tudi novost – večletna, kom-
pleksna deteljna travna mešanica Njiva 2, 
zelo primerna za 2 do 3 letno košnjo na 
njivi, nezahtevna za gnojenje z dušikom. 
Dobro prenaša sušna obdobja.

Med opremo za dom in vrt bi še posebej 
poudarili akcijsko ponudbo kalilnikov za 

potaknjence in kalilnikov s pokrovom za 
semena, trsne in sadjarske škarje.  

Program za oskrbo rastlin bo imel v ak-
cijski prodaji bogat izbor organskih in mi-
neralnih gnojil, specialno gnojilo za vrtni-
ce, zemlje za presajanje in balkonske rože, 
cepilne smole …

Na ZOO programu bodo akcijski popu-
sti od 25 - 30% na nekatere brikete za pse 
in mačke ter sezonska razprodaja lojnih 
pogač.

V dneh pred in ob 8. marcu bodo kupce 
čakali že pripravljeni cvetlični aranžmaji 
različnih velikosti in cen. 

Poleg vsega naštetega in še vrste izdel-
kov v akcijski in posebni ponudbi za ma-
rec, bodo kupci v Vrtnem centru Kalia v 
Ajdovščini deležni še dodatnega svetoval-
nega programa ob sobotah, ki ga pripra-
vljamo za vsak mesec posebej. V februarju 
smo s strokovnjakom za semenski krom-
pir iz Semenarne Ljubljana izvedli sveto-
vanje o izboru in uporabi različnih vrst 
krompirja v prehrani. Naši kupci in obi-
skovalci so bili navdušeni tudi nad jedmi 

iz krompirja, ki 
jih je v različnih 
oblikah pripravil 
kuharski mojster 
Gostilne Tratnik.

V mesecu marcu pa pripravljamo:
V soboto, 1. 3., med 9. in 12. uro, bo inž. 

Anton Košuta odgovarjal na vprašanja na 
temo: »Spomladanska priprava zemlji-
šča za okrasne vrtne trate, izbira ustre-
znih gnojil, substratov in travnih meša-
nic.«

V soboto, 8. 3., med 9. in 12. uro, vam 
bosta inž. Silva Rojc, vodja drevesnice Bi-
lje, in tehnologinja v drevesnici, inž. Silva-
na Božič, odgovarjali na vprašanja v zvezi 
z izborom ter vzgojo aktinidij (kiwi) in 
jagodičevja. 

V soboto, 15. 3., med 9. in 12. uro, bo o 
pravilnem in učinkovitem gnojenju vr-
tnic in trajnic ter o sredstvih za zatira-
nje mahu na trati odgovarjal na vprašanja 
agronom, strokovnjak kluba Gaia.

V soboto, 22. 3., med 9. in 12. uro, bo 
obravnavana tema: »Uporaba šote, od-
pravljanje težav z zelenico in pravilna 
košnja okrasne trate.« Na vprašanja bo 
odgovarjal inž. Anton Košuta.

V soboto, 29. 3., med 9. in 12. uro vas 
vabimo na posvet o organskem trajno-
stnem vrtnarjenju za pridelavo zdrave 
domače hrane brez uporabe kemikalij. 
Na vprašanja bo dogovarjal inž. Marko 
Hočevar, direktor razvoja v podjetju Ho-
meOgarden.

In še v naprej napoved za prvo soboto 
v aprilu: 5..4., med 9. in 12. uro, vam bo 
za odgovore na vprašanja na temo »Sadi-
ke vrtnin in balkonskega cvetja« na vo-
ljo Ivan Slokar, lastnik in direktor podjetja 
Inva d.o.o.,ki je uveljavljen in priznan do-
mač proizvajalec sadik vrtnin in okrasne-
ga cvetja.                         ZM
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Ptujski kurenti 
ponovno med nami!
Tudi letos nas bo, že dvanajstič, na povabilo Fame, obiskalo 
Etnografsko društvo ‘Ježevka’ s Ptuja in nam pomagalo, da tudi 
tokrat preženemo iz naših krajev zimo in vse slabo.

Ptujski kurenti bodo na Pri-
morskem rajali v petek, 28. 
februarja, in soboto, 1. marca 

2014. V petek bodo najprej obiskali 
Knežak in Zagorje pri Pivki, kjer sta 
marketa Fame, že ob 11. uri pa bodo 
zvonci zadoneli na Glavnem trgu v 
Vipavi, kjer bo kurente sprejel vipa-
vski župan mag. Ivan Princes. Sledi 
obisk Centra starejših Pristan, po-
poldne ob 16.00 pa bo v trgovskem 
centru FAMA Vipava tradicionalno 
pustovanje s kurenti in izbor naj-
boljših pustnih mask (v šotoru na 
notranjem parkirišču centra). Nato 
se Ob 17.30 se bo povorka kuren-
tov premaknila na Planino, do vin-

ske kleti Štokelj, kjer jih bo pričakala 
slovenska vinska kraljica Špela Što-
kelj (ob 17.30). 

V soboto bodo kurenti svojo pot 
začeli v Pobegih pri Kopru, obiskali 
market Fama in se z domačini 
družili v zadružnem domu. 

Zvečer (ob 21.00) bo v šotoru na 
notranjem parkirišču Centra Fama 
Vipava še pustovanje za staro in 
mlado s skupinami MI2, Climax 
in The users z lepimi nagradami za 
najboljše maske. 

Veselimo se vaše udeležbe in lepo 
pozdravljamo. 

Aleksander Lemut, direktor

Opozorilo kmetovalcem: 

Ukrepi kmetijske politike za leto 2014
Sedaj je čas, da kot nosilci kmetijskih gospodarstev uveljavljate Ukrepe kmetijske politike za  leto 
2014, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št 113/13.

Rok za oddajo Zbirne vloge 
je  do 6. maja 2014, zamudni 
rok z odbitki za vsak delovni 

dan pa je do 2. junija. Upravičencem 
priporočamo , da prilagodite Gra-
fične enote rabe zemljišč kmetijske-
ga gospodarstva (GERK-e) dejan-
skemu stanju na UE Ajdovščina, še 
preden se prijavite na izpolnjevanje 
obrazcev na Kmetijsko svetovalno 
službo Ajdovščina. 

Zbirno vlogo morajo vložiti vsi 
nosilci kmetijskih gospodarstev, ki 
želijo v letu 2014 vložiti zahtevek 
za katerikoli ukrep kmetijske 
politike, izpolnjujejo 5- letno 
obveznost za katerikoli podukrep 
KOP, so zavezanci za izpolnjevanje 
zahtevkov navzkrižne skladnosti, 
dajejo v promet živinska gnojila ali 
pa bodo postali člani organizacije 
proizvajalcev v sektorju zelenjave. 

V letošnjem letu ni bistvenih 
novosti pri uveljavljanju 
neposrednih plačil. Uvedena pa je 
Modulacija plačil zaradi znižanja 
evropskega dela neposrednih 

plačil, za leto 2014.   Gospodarstva, 
ki prejmejo nad 300.000 EUR 
neposrednih plačil bodo sredstva 
znižana za 4 %. Druga novost pa 
je preračunavanje letne mlečnosti 
pri izračunu zahtevka za ERG – 
ekstenzivno rejo govedi, kjer se ne 
upošteva povprečna letna mlečnost, 
ampak dejanska mlečnost na 
kmetijskem gospodarstvu. 

Že v letu 2013 pa je bila pri 
posameznih izplačilih neposrednih 

plačil upoštevan ukrep finančne 
discipline, ki ga uvede Evropska 
komisija v primeru znižanja 
evropskega proračuna za kmetijstvo. 
Komisija določi odstotek znižanja 
plačil. 

Izpolnjevanje vlog je časovno 
zahtevno, upravičencev veliko, zato 
prosim vse vlagatelje, da pokličete 
čim prej! 

Marta Koruza, Kmetijska svetovalna 
služba Ajdovščina

Bilanca leta v Kamnjah 

‘Kej smo nardili v lejti 2013’
Čeprav smo že skoraj v pomladnem mesecu marcu, se včasih z veseljem ozremo nazaj in se 
spominjamo lepih in veselih trenutkov iz preteklosti. In ker se bilance zaključujejo v marcu, smo se 
tudi v Kamnjah odločili, da našo bilanco iz leta 2013 pokažemo bralcem. Naredili pa smo jo že konec 
decembra.

V Vipavski dolini imamo naj-
boljšega kuharja Tomaža. 
Imamo pa Kamenjci tudi 

svojega naj kuharja. Izbirali smo 
ga celo leto 2013. Finale je bilo 28. 
decembra, ko smo, kot že nekaj let 
poprej, izpeljali prireditev ‘Kej smo 
nardili v lejti 20xx’. Na njej naredi-
mo inventuro opravljenega dela in 
sicer v krajevni skupnosti, našem 
društvu ter izberemo športnika leta. 

Kljub težkim časom smo bili tudi 
v minulem letu pridni. Organizirali 
smo dva teka (Kamenjski kros 
in Gorski tek na Malo goro), 
Velikonočni pohod na Malo 
goro, ustvarjalne delavnice, izlet 
v predbožični Gradec, pohod po 
zaselkih, izlet na Dolenjsko ... 
Najbolj aktivna je bila planinska 
sekcija. 

Laskavi naziv športnika leta 
in prehodni pokal sta si letos 
priborila Boris in Peter Vodopivec, 
namiznoteniška igralca, člana 
ekipe Kamnje. Že vrsto let uspešno 
tekmujeta in skupaj s svojo ekipo 
dosegata dobre rezultate. 

Na odru naše 
dvorane pa je skozi 
ves večer potekalo 
tekmovanje za izbor 
Naj kuharja. Odlomke 
iz predtekmovanja 
smo si najprej ogledali 
na kratkem filmu, 
nato pa sta se nam 
v živo predstavila 
oba finalista - Rado 
Marmelado in Rudl 
Štrudl. Njuna finalna 
naloga je bila ustvariti 

najbolj izvirne palačinke. Rado si je 
izbral palačinke z marmelado, Rudl 
pa s čokoladnim namazom. Izredno 
okusna jed in predvsem enkraten 
izgled krožnika sta navdušila tudi 
zelo strogo šest člansko komisijo, 
ki pa se je o zmagovalcu težko 
odločila. Zato so morali pri izboru 
pomagati tudi obiskovalci in sicer 
otroci. Odločili so se, da je bila 

najboljša jed kreacija, ki jo je ustvaril 
Rado Marmelado – palačinka z 
marmelado. 

Našo prireditev pa so popestrili 
tudi plesalke in plesalec iz Goriških 
Brd. Plesna skupina Pupa Zaplaš 
(vodi jih Lili Grudina) nam je 
dokazala, da lahko tudi v manj 
mladih letih v plesu uživamo. 
Navdušil nas je tudi plesni trio 
Lil Getness (Vanessa Benak, Lili 
Grudina in Brigita Kuštrin) s svojim 
plesnim šovom, ki se mu je pridružil 
plesalec Danjel Mutič. Njegov stil 
plesa Electric je zelo zahteven, sploh 
na našem malem odru. 

Na koncu smo še izžrebali srečno 
vstopnico, njena lastnica je dobila 
lepo praktično darilo. 

S prijetnim druženjem po 
prireditvi ob dobri hrani in pijači 
smo se poslovili od leta 2013 in si 
zaželeli srečno v 2014. 

M. Č.

OTROŠKI VRTEC 
AJDOVŠČINA

VPIS OTROK V VRTEC ZA ŠOL. LETO 2014/15
Starše predšolskih otrok obveščamo, da bo vpis otrok v vse 
enote in oddelke vrtca letos potekal v marcu: 

Od 3.3. do 7.3. 2014
• V vrtcu Ob Hublju bomo vpisovali otroke za vrtec Ob Hublju, Črniče, 
Selo in Vipavski Križ, vsak dan od 9.00 do 15.00 ure, v sredo 5. 3. 2014 
pa do 17.00 ure;
• V vrtcu na Ribniku bo vpis otrok za vrtec Ribnik, Lokavec, Budanje in 
Col, vsak dan od 9.00 do 15.00 ure, v sredo 5. 3. 2014 pa do 17.00 ure;
• V vrtcu Vipava bo potekal vpis za vrtec Vipava, Vrhpolje in Podnanos 
v času od 9.00 do 15.00, v sredo 5. 3. 2014 pa do  17.00 ure.

Obrazce za vpis boste starši 
dobili v vrtcu ali na spletni 
strani mojedete.si. 

S seboj prinesite enotne 
matične in davčne številke 
obeh staršev in otroka, ker 
jih potrebujete pri izpolnitvi 
vloge za vpis.

Starše otrok, ki so v vrtec 
že vključeni, pa želijo 
spremembo enote za 
prihodnje šolsko leto, 
ponovno obveščamo, da morajo to željo javiti pomočnici 
ravnateljice v tednu, ko poteka vpis za š. l. 2014/2015.

Starši, ki imajo otroka v vrtcu že vpisanega, ga za prihodnje 
šolsko leto ni potrebno ponovno vpisovati.

Vloge sprejemamo po pošti na upravo vrtca ali osebno v času 
vpisa.
                                                                                                   Uprava vrtca
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SC Cerkno poskrbi za prijetno smuko in nepozabno poroko

Kjer zima postane užitek
Verjetno se sprašujete zakaj bi šli smučati  v Cerkno, ko pa so večja italijanska smučišča bližje, pa še 
lažje dostopna.

Ko se odločamo za smučanje 
je prvi dejavnik, ki odloča 
kam se bomo odpeljali ta, 

da ponudba smučišča ustreza našim 
potrebam. Smučarski center Cerkno 

je bil  s strani obiskovalcev kar  tri-
krat zapored izbran za najsmučišče  
Slovenije med velikimi centri, nosi 
pa tudi naziv Družini prijazno smu-
čišče .

Center je iz zgornje Vipavske do-
line in Nove Gorice oddaljen uro 
vožnje. V Cerknem se nahaja ho-
tel Cerkno, na vrhu smučišča pa je 
na razpolago 6 apartmajev, kjer je 
sama ponudba prilagojena druži-
nam, saj se tam nahaja tudi igralnica 
za otroke z organiziranim varstvom 
in animacijo za najmlajše, malčki pa 
se lahko iz zgornjega nadstropja v 
pritličje spustijo tudi po toboganu. 

V prijetno urejenem hotelu Cerkno, 
kjer se potrebam gostov, če se le da, 
prilagodijo, pa je na razpolago 180 
ležišč. Hotel pa ponuja tudi veliko 
možnosti za razvajanje po smučanju 
(bazen s termalno vodo, wellnes, fi-
tnes …).

Da  je  ponudba SC Cerkno prila-
gojena družinam nam pove tudi ak-
cija – družine smučajo ceneje, saj 

štiričlanska družina z dvema šolo-
obveznima otrokoma lahko uživa v 
smučanju že za 61 €. Verjetno je to 
edina tovrstna ponudba na sloven-
skih smučiščih.

Poroka v alpski restavraciji s po-

gledom na Triglav
Poročni dan bo takšen, kot sta si 

mladoporočenca vedno želela. Vsak 
trenutek mora biti popoln. Poroka v 
alpski restavraciji, v osrčju škofjelo-
škocerkljanskega hribovja s pogle-
dom na Triglav, pa dnevu doda še 
dodatno noto unikatnosti. Resta-
vracija stoji na vrhu smučišča, kjer 
si lahko privoščite celoten poročni 
protokol zunaj na prostem ali v po-
sebnem delu restavracije, popoldan 
ali kar čez cel dan.

Poročno slavje se prične ob ape-
ritivu na terasi, kjer se vam odpre-
jo razkošni pogledi po okoliških 
hribih. Slavlje se lahko nadaljuje s 
hladnimi predjedmi poročne večer-
je, ob klepetu, kozarčku in poseb-
nem vzdušju med svati, ki ga pri-
čara sončni zahod 1000 metrov nad 
morjem. Po koncu slavja se lahko 
mladoporočenca in njuni svati na-
mestijo v apartmajih, ki prevzamejo 
z romantiko in toplino lesa. 

Če si mladoporočenca želita po-
roko malo drugače in čarobnost 

alpskega vzdušja, je restavracija na 
Smučarskem centru Cerkno prava 
odločitev.

Informacije:www.hotel-cerkno.si, 
05 37 43 400 ali info@hotel-cerkno.
si

Vipavska dolina na sejmu Expomego
Od 20. do 23. februarja se je na sejemskem razstavišču v Gorici v Italiji odvijal eden najbolj obiskanih sejmov v naši okolici – EXPOmeGO ... sejem brez meja. Na sejmu se 
tradicionalno  predstavlja mnogo obrtnikov in podjetnikov iz Slovenije, v zadnjih letih tudi turistične destinacije. 

Letos se je prvič predstavil tudi 
TIC Ajdovščina v okviru regi-
onalne turistične destinacije 

Smaragdna pot. Turistično ponud-
bo Vipavske doline sta skupaj zasto-
pala TIC Ajdovščina in TIC Vipava, 

z nami so bili še Pekarna Ježek iz Lo-
kavca, vinoteka Faladur iz Ajdovšči-
ne, Vinska klet Vipava in nekateri 
drugi vinarji iz Vipavske doline. 

V soboto in nedeljo so se nam 
pridružili še člani društva DOLI 
iz Lokavca. Predstavili so bogato 
lokavško ponudbo, obiskovalce 
povabili na osmico   in na festival 
češenj, ki se bo odvijal v juniju. 
Odziv obiskovalcev, ki so prihajali 
tako s slovenske kot italijanske 
strani, je bil več kot pozitiven. 
Marsikdo je bil presenečen nad tem, 
kaj vse Vipavska dolina ponuja.  

TIC Ajdovščina  

   

 
 

Snežaki, pa čeprav 
brez snega

Prvošolci iz Podnanosa smo s 
spretnimi prstki ustvarili de-
želo snežakov. Ker pa nam 

zima letos še ni poslala pravega sne-
ga, so naši snežni prijatelji nareje-
ni kar iz odpadne embalaže. Tako 
njihovi debeli trebuščki, polna lica 
ter pisani klobuki in gumbi v sebi 
skrivajo plastenke, plastične lončke 
in zamaške. Upamo, da smo s tem 

vsaj malce razveselili in razbreme-
nili odpadkov polno naravo. Ko pa 
nas zima končno razveseli s pošiljko 
snega, bomo naredili še čisto prave-
ga snežaka na šolskem dvorišču. Ta-
krat se vam ponovno oglasimo in 
pokažemo tudi to našo snežno moj-
strovino. 

Prvošolci z učiteljicama 
Marjano in Polono
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Po Vojkovih poteh na 
Nanos
PD Podnanos organizira v nedeljo, 2. marca 2014 svoj že 31. 
tradicionalni pohod na Nanos - Po Vojkovih poteh. Začetek 
pohoda je pred šolo v Podnanosu - ura ni določena, ker pohodniki 
startajo sami časovno poljubno, kot pač prispejo v Podnanos. 

Pot pelje čez potok Močilnik, 
nato pa skozi vas Podbreg čez 
Tabor in se vzpenja na plano-

to Zatrep. Od tu se steza strmo dvi-
gne v pobočje Nanosa. Na vrh pri-

demo pri kapelici, takrat smo ‘na 
Konju’ na višini 920 m. Če je lepo 
vreme, je od tu lep razgled po zgor-
nji Vipavski dolini, Krasu ter do 

morja in naprej v Furlansko nižino. 
Od kapelice se steza spušča do 

kmetije ‘Pri Strgarjevih’, nato gremo 
delno po gozdni cesti, delno pa po 
stezi do lovske koče, kjer je konec 
pohoda. Tu se pohodniki lahko 
okrepčajo in potrdijo vzpon.  

Sam pohod traja okrog štiri ure 
in je primeren za vse kategorije 
pohodnikov. 

Udeležba na pohodu je na lastno 
odgovornost. Startnine ni, pijača 
in jedača pa bo na razpolago po 
simbolični ceni. 

Dodatne informacije lahko dobite 
pri vodji prireditve Elvisu Krečiču 
(tel. 041 535 118) ali pa na e - 
naslovu: info@pd-podnanos.si. 

Lepo vabljeni v čim večjem številu 
na Nanos! 

Irma Božič, PD Podnanos

Zaključek pohoda bo pri lovski koči

Poni d.o.o.
SVET METRAŽE

Striterjeva 3, Ajdovščina 5270

Tel.: 05 366 16 658

Urnik: od 9 - 18    sreda od 12 - 19   sobota od 8 -12 ure
Vsako sredo od 15.30 vam je navoljo šivilja.

VELIKA IZBIRA ZAVES

- Velika izbira raznega blaga

- Tkanine za prte

- Platna za posteljnino

- Dekorativne tkanine za vrtne garniture

- Velika izbira jersey iz viskoze in bombaža

- Vzorčasti jeans 

 

- Zavese po naročilu
- Šivanje in svetovanje 
- Izmera
- Montaža

Prvo srečanje partnerjev 
projekta BEWATER 
Več kot 30 sodelujočih iz Evrope in Tunizije se nas je udeležilo prvega srečanja evropskega projekta 
BEWATER v Barceloni v Španiji, katerega namen je aktivno vključevanje družbe pri prilagajanju na 
klimatske spremembe v Sredozemlju. 

Na srečanju, ki je potekalo 
od 13. do 15. januarja 2014, 
smo opredelili osnove za 

sodelovanje v prihodnjih treh le-
tih in pol, kolikor traja projekt. Na 
srečanju smo uporabili različne pri-
stope medsebojnega sodelovanja in 
opredelili delovne metode za iskanje 
skupnih ciljev ter izzivov za učinko-
vito izvajanje projekta. 

Udeleženci srečanja smo si ogleda-
li porečje reke La Tordera, ki je eno 
izmed štirih sredozemskih pilotnih 
porečij (Slovenija - porečje reke 
Vipave, Španija, Ciper, Tunizija) 
in se tako seznanili s problemi lo-
kalnih interesnih skupin, ki sode-
lujejo pri upravljanju voda na tem 
območju. Spoznali smo hidrološke 
in morfološke značilnosti reke, 
problematiko kakovosti vode in s 
tem povezanimi težavami pri za-
gotavljanju ekosistemskih storitev 
na porečju reke Tordera. Obiskali 
smo tudi observatorij Tordera, kjer 
so nam predstavili lokalne razis-
kovalne in izobraževalne programe. 

Iz Slovenije se je srečanja poleg 
predstavnikov Inštituta za vode 
RS udeležil tudi direktor Razvo-
jne agencije ROD iz Ajdovščine 
David Bratož, kot eden izmed 
pomembnejših deležnikov na 
porečju reke Vipave. Na ta način 
se bodo spoznanja pridobljena v 
okviru projekta lahko neposredno 
prenesla na območje porečja reke 
Vipave. 

Konzorcij projekta BEWATER 

vključuje partnerje iz raziskovalnih 
inštitutov, podjetij, nevladnih or-
ganizacij in evropskih institucij iz 
11 držav Evrope in severne Afrike. 
Projekt vodi Center za ekološke ra-
ziskave in gozdarstvo (CREAF) iz 
Španije. V projekt so že od začetka 
aktivno vključeni deležniki vseh 
štirih pilotnih porečij. S tem se 

bo znanje na lokalni ravni lahko 
preneslo na nacionalno in medn-
arodno raven. 

Glede na podnebne napovedi  naj 
bi v prihodnosti Sredozemlju gro-
zilo še večje pomanjkanje vode 
in suša, kar naj bi povzročilo ve-
like družbeno-ekonomske izgube 
in močno vplivalo na okolje. 
Ozaveščanje lokalnega prebivalstva 
o pomenu trajnostnega gospodar-
jenja z vodami in dolgoročno sode-
lovanje civilne družbe ter interesnih 
skupin so bistvenega pomena za za-

gotovitev uspešnih strategij za pril-
agajanje podnebnim spremembam 
in za njihovo izvajanje. 

V okviru projekta BEWATER 
bomo opredelil možnosti trajnost-
nega gospodarjenja z vodami v pi-
lotnih porečjih v obliki Prilagodit-
venih načrtov, ki bodo v končni fazi 
pripeljali do učinkovitih politik pril-
agajanja na nove razmere v okolju, 
hkrati pa ozaveščale o izzivih uprav-
ljanja z vodami in sonaravne rabe 
voda med lokalnim prebivalstvom. 
Pristop je podprt z novo razviti-
mi metodologijami, ki vključujejo 
ekološke, socialno-družbene in up-
ravljalske procese na nivoju pilotnih 

porečij, kar omogoča učinkovito 
razširjanje rezultatov, ki so tako na-
cionalnega kot tudi mednarodnega 
pomena. 

Projekt BEWATER je financiran 
iz 7. Okvirnega programa Evrop-
ske unije v okviru pobude Znanost v 
družbi. Vrednost celotnega projekta 
je 3,6 milijona  € (EU prispevek 2.9 
milijona €). 

Kontakt: 
dr. Aleksandra Krivograd Klemenčič 

aleksandra.krivograd@izvrs.si

GEODELA
UGODNE geodetske�storitve

kontakt:
BREŠČAK�Marko

pisarna:�Goriška�c.�25a,
5270 Ajdovščina

e-mail:
internet:

tel.�(041)�28-38-29

info@geodela.si

www.geodela.si

-

15%�POPUST

NA�STORITVE�!!!

*�GEODETSKI�NAČRT
za ADAPTACIJO,�NOVOGRADNJO

*�UREDITEV�MEJE

*�DELITEV�PARCELE

*�ZAKOLIČBA

*�VRIS�OBJEKTA V�KATASTER

*�HIŠNA ŠTEVILKA...

GORIŠKA CESTA
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Šembijska bajta
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'V Pigalu kuhamo in hujšamo!'

Drage bralke in bralci, od 
prejšnjega Latnika do da-
nes se je pri nas v Pigalu 

zgodilo veliko lepega! Imamo novo 
omamno dišečo kavo – pridite jo 

poskusit z brezplačnim kuponom v 
naše restavracijo, pivnico in pizzeri-
jo! Srečali smo se s Petrom Grašem 
in razveselili njegove številne obože-
valke (in vse naše sodelavke).

V marcu nas čaka veliko prijetnega 
dela. V interaktivnem kuharsko te-
levizijskem spektaklu 'Cooking star' 
se bodo pri nas pomerili domači in 
tuji ljubitelji kuhanja, ki jih bo skozi 
pripravo odličnih jedi vodil naš exe-
cutive chef Matjaž Šinigoj! Večere 
ob četrtkih v naši restavraciji bomo 
odprli vsem, ki si bodo v neposre-
dnem televizijskem in internetnem 
prenosu, ki ga bosta povezovala in 
komentirala Marjana Remiaš in 
Luca Babbucci, želeli ogledati na-
stajanje večerje ... Začenjamo v četr-
tek, 20. marca ob 20.00 uri!

Dekleta in žene bomo nagradili 
in razveselili ob letošnjem 8. mar-

cu, Dnevu žena, skupaj s prijazni-
mi pevkami pevskega zbora Večer-
nice bomo skozi leto organizirali 
več glasbenih dogodkov, na katere 
bomo povabili ljubitelje zborovske-
ga petja in vse glasbene sestave, ki 
delujejo v dolini ...

V naši igralnici bomo vsak petek 
v marcu izžrebali dobitnike bogatih 
nagrad za vse goste v nagradni igri 

'Brez muje se še čevelj ne obuje'. 
In za konec ... ne spreglejte veli-

ke zabavno nagradne igre 'V Pigalu 

hujšamo', s katero vas bomo nasme-
jali v aprilski številki Latnika! 

PR

Ana Štokelj predstavlja novo skladbo   

‘K tebi vleče me srce’
Mlada pevka s Planine nad Ajdovščino si je po radijsko uspešni in 
lahkotni skladbi ‘Midva sva zaljubljena’ omislila novo skladbo, ob 
kateri bodo marsikoga zasrbele pete. Nastala je živahna skladba 
z ljubezenskim besedilom, ki ga je ustvarila Ana. Uglasbitev 
besedila je zaupala izkušenemu mojstru glasbe Damjanu Pančurju 
iz glasbene produkcije in pop akademije Pancho, kateremu je 
uspelo ustvariti mladostno skladbo, polno energije.

Ana Štokelj je mlada pevka. S 
petjem se je začela ukvarjati že pri 
petih letih, saj je že takrat pokazala 
zanimanje za glasbo in petje v 

otroških pevskih zborčkih, ki jih 
je obiskovala skozi svoje otroštvo. 
V osnovni šoli je začela igrati 
klavirsko harmoniko in kasneje 
tudi kitaro. Poleg inštrumentalnega 
znanja se je odločila, da svoje petje 
nadgradi z obiskovanjem solo petja 
pri Damjani Golavšek. Pred dvema 
letoma pa se je prvič predstavila 
tudi javnosti na festivalu mladih 
glasbenikov Fens s skladbo ‘Glasba 
me prevzame’. Leta 2013 je začela 
sodelovati z uveljavljeno ekipo 
PanchoMusic producenta Damjana 
Pančurja, s katerim je ustvarila 
že omenjeno skladbo ‘Midva 
sva zaljubljena’, ki je na mnogih 
radijskih postajah dosegla visoko 
predvajanje. »K tebi vleče me srce 
je energična in živahna skladba 
s hitrim tempom, ki tudi tokrat 
opisuje zaljubljenost. In je tudi 
prava za pomladni čas. To je moj 
že tretji single. Upam, da bo pesem 
dobro sprejeta, tako na radijskih 
postajah kot med poslušalci,« je 
mlada Planinka pospremila svoj nov 
pevski doseže.

Marjana Remiaš in Matjaž Šinigoj executive chef in »coach« zabavno kulinaričnega dogodka 
»Cooking star«

Marjana Remiaš in Luca Babbucci
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Tudi v Domu starejših občanov 
Ajdovščina obeležili kulturni dan
Naj je bil včasih tak ali drugačen praznik, so se mladi in stari zbirali skupaj ob vaškem koritu ali za 
pečjo v eni izmed vaških hiš in si tako podajali iz ust v usta bogato kulturno dediščino -  skozi pesmi, 
pripovedi ali igre - od starejših na mlajšo generacijo, z izkušenejših prebivalcev na mladi rod.

Tudi nam postane prijetno, ko 
se v našem Domu združimo 
in obujamo te stare sloven-

ske navade, sami ali pa z družbo, ki 
pride med nas. 

Tak praznik in to staro navado 
smo obudili z našimi stanovalci 
prav na slovenski kulturni praznik, 
ki smo ga obeležili na petek, 7. 
februarja  2014. 

Zbrali smo se dopoldne v avli 
in medse sprejeli učence 3. b   
razreda OŠ Danila Lokarja iz 
Ajdovščine. Prinesli so nam bogat 
kulturni program, s katerim so 
nam prikazali dogajanje v stari 
Prešernovi   Ljubljani. Živahnost 
mladih učencev in obleke so 
prikazale ples bogatih Ljubljančank 
z Urško in povodnim možem   na 

čelu, njihov meščanski ples ter 
zadnji Urškin ples med valovi. 

Ja, prav zaradi vse te živahnosti smo 
vsi takoj prepoznali Prešernovega 
Povodnega moža. 

V nadaljevanju je stanovalec   
našega Doma Štefan Čičigoj skupaj 
z dvema delavkama doma  slikovito 
odrecitiral še Prešernovi pesmi Od 
železne ceste ter Lepo Vido. 

Seveda pa najlepše zaokroži vsako 
srečanje oz. prireditev pesem. Za 
slovesni zaključek je tako iz mladih 
grl in grl naših stanovalcev privrela 
še Prešernova Zdravljica. 

Naša slovenska kultura je vedno 
pomenila in še pomeni pesem in 
pripoved in je vedno pomenila 
druženje in povezovanje. 

Vsi si želimo druženja in ko pridejo 
naši stanovalci skupaj z mladimi, je 
tisto pravo slovensko kulturo čutiti 
prav na vsakem vogalu naše hiše oz. 
našega doma. 

Mojca Klavžar, delovna terapevtka

Ko listje odpada
Vsak četrtek se članice skupine Teloh, ki deluje pod okriljem MD Štirje letni časi iz Ajdovščine, 
sestanejo v Domu starejših občanov v skupini za samopomoč.

Skupina je naključno izbrana 
zaradi prijateljevanja. Temelj-
na dejavnost v njej je pogovor, 

ki se nanaša na teme, ki člane pove-
zujejo. Negujejo kulturo poslušanja, 
ki je pogoj za poglobljen pogovor. 
Program skupine starejših ljudi za 
samopomoč je eden najobsežnejših 
na področju zadovoljevanja nema-
terialnih potreb teh ljudi v Republi-
ki Sloveniji in je edinstven v Evropi. 

Bilo je na prvi zimski dan. Sestale 
smo se kot običajno ob štirinajstih. 
Armanda Stanković, ki je v skupini 
že tri leta, je po uvodnem pozdravu 
najavila, da ima danes glavno besedo 
ona. Sicer ne ravno govorljiva gospa 
je iz velike torbe potegnila knjigo. V 
njej so bile pesmi, ki jih je napisala 
sama. Po prvotnem začudenju smo 
jih začele prebirati, zdele so se nam 

tople in domače. Za pokušino eno 
objavljamo: 

Malo, malo še in ti povem vse,  
malo, še malo usojeno mi je.  
Saj vabi beli žrebec me na bele kamnite čeri, 
ki svetijo se kot biseri in nebo zažarelo bo. 
Malo za te, malo za me, malo za srečo,  
malo za slovo, z ljubeznijo ali brez nje. 

Naša pesnica nam je potem 
zaupala: »Zavedam se, da je jesen 
življenja poseben čas. Samota in 
dolgočasje sta me vedno bolj srkala 
vase.  Odločila sem se, da napišem 
kakšno pesem. Moj notranji svet 
je dobil navdih in veselje za novo 
izkušnjo. Po nekaj letih se je nabralo 
kar precej papirja, zato sem vse 
skupaj   povezala v knjigo, ki je 
v moje veliko veselje danes pred 
nami.«  

Zvonka Kotnik

Dan kulture v VDC 
Ajdovščina
V petek, 7. februarja 2014, dan pred kulturnim praznikom, smo 
učenci in učiteljice četrtih razredov Osnovne šole Danila Lokarja 
obiskali varovance Varstveno-delavnega centra v Ajdovščini. Naš 
namen je bil, da skupaj doživimo kulturni praznik.

Najprej nam je vodja gospa 
Sonja Hočevar predstavila 
sam center, dejavnosti, ki 

jih izvajajo, organizacijo centra ter 
varovance. Sledil je kulturni pro-
gram, ki smo ga skupaj z učiteljica-
mi pripravili četrtošolci. Varovance 

smo navdušili z interpretacijo pesmi 
Povodni mož Franceta Prešerna in 
Urška Andreja Rozmana Roze. Za-
ključili smo ga s himno. Bili smo 
ponosni nase in hvaležni za vse lepe 
besede in pohvale. 

Druženje z varovanci smo 
nadaljevali ob pogostitvi, nato pa 
smo skupaj izvajali dejavnosti, 
ki so del njihovega vsakdana. Ob 
tem smo se zelo, zelo zabavali, se 
spoprijateljili z varovanci in opravili 
veliko konkretnega dela. Čas je 
hitro minil in ob slovesu nam je bilo 
težko, zato smo si obljubili, da se ob 
prvi priložnosti spet srečamo. 

Zahvaljujemo se vsem varovancem 
in zaposlenim Varstveno – 
delavnega centra Ajdovščina za 
gostoljubnost. 

Četrtošolci in učiteljice 
OŠ Danila Lokarja Ajdovščina

VARSTVO PRED POŽAROM:

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU:

ŕ projektiranje požarne varnosti (izdelava študij in zasnov požarne varnosti),
ŕ izdelava požarnih redov,
ŕ

ŕ

ŕ

usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom,
opravljanje nalog odgovorne osebe za izvajanje ukrepov varstva pred požarom,
pogodbeno izvajanje vseh vrst storitev s področja varstva pred požarom.

ŕ izdelava izjave o varnosti z oceno tveganja,
ŕ izdelava varnostnih načrtov, 
ŕ izvajanje koordinacije za varnost in zdravje pri delu na gradbiščih,
ŕ svetovanje s področja varnosti in zdravja pri delu,
ŕ usposabljanje zaposlenih za varno delo,
ŕ opravljanje nalog strokovnega delavca varnosti in zdravja pri delu,
ŕ pogodbeno izvajanje vseh vrst storitev s področja varnosti in zdravja pri delu.

POŽARNI SEKTOR d.o.o.
Goriška cesta 25b, 5270 Ajdovščina
telefon:  030 277081(Matej) / 030 277082 (Simon)

POŽARNI SEKTOR d.o.o. je specializirano podjetje za opravljanje storitev na področju VARSTVA 
PRED POŽAROM in VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU.

splet: www.pozarni-sektor.si
e-pošta: info@pozarni-sektor.si
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Pevska duša kot podedovan genski žig 

Dober zborovski glas seže v 
deveto vas - že več kot 25 let
S svojim nastopom 8. februarja letos je MePZ Stanko Premrl Podnanos ponovno navdušil. V prostorih 
Kulturnega doma Podnanos si je oder delil z Oktetom Vidus. Od 1. do 8. februarja je namreč v 
Podnanosu potekala že tradicionalna prireditev Teden kulture. Na vabilo h kulturnim dogodkom 
v tem tednu so se letos podpisali: Krajevna skupnost Podnanos, Turistično društvo Podnanos in 
Kulturno društvo -  Mešani pevski zbor Stanko Premrl Podnanos.

Živeti v Podnanosu, rojstnem 
kraju slovenske himne, po-
meni biti zapisan melodiji. 

Ne le melodiji burje in pojočega vi-
pavskega narečja, pač pa tudi uni-
verzalni glasbeni govorici, ki jo pod-
nanoško kulturno društvo - Mešani 
pevski zbor Stanko Premrl Podna-
nos neguje že več desetletij, zadnjih 
25 let pa pod nepretrganim vod-
stvom zborovodkinje Vide Fabčič.   

Pomembno obletnico delovanja, 
25 let dela pod vodstvom Fabčičeve, 
je zbor obeležil že 19. oktobra 2013 
na prazničnem nastopu v prostorih 
telovadnice OŠ Podnanos. Zbor se 
je takrat predstavil v popolni ses-
tavi, saj KD - MePZ Stanko Prem-
rl deluje kot posvetni in cerkveni 
zbor, istočasno pa vključuje tudi 
pevce Okteta Vidus, slednje pod 
umetniškim vodstvom prof. Anje 
Frelih. Na odru sta se tedaj zvrsti-
la tudi istoimenski otroški zbor in 
zbor malčkov pod vodstvom Vide 
Fabčič, ki pa ga je v času delovan-
ja nekaj let vodila Erna Kalin, sicer 
tudi dolgoletna organistka. Funkci-
jo organistke in korepetitorke je po 
odhodu Kalinove prevzela Anja Fre-
lih, prof. glasbe. 

 Pevci so že jeseni številni publiki 
pripravili navdušujoč, glasbeno bar-
vit, skrbno načrtovan in odlično iz-
peljan glasbeni dogodek. Dokazali 
so, da zborovsko petje pod nanoško 
planoto ni naključno. Številne pe-
vce navdihujejo trije kulturnimi 
velikani: Vertovec, Prešeren in 
Premrl. Vse tri kulturne velikane 
in človekoljube je v neminljivost 
povezala vizija o napredku, svo-
bodi, humanosti in domoljubnosti. 
Le da je vsak od teh treh velikih mož 
za izraz te vizije uporabil drugačno 
izrazno sredstvo: Vertovec znanje 

o trti, Prešeren znanje o jeziku in 
Premrl znanje o melodiji. Zato ni 
čudno, da so domačini kot genski 
žig podedovali pevsko dušo, pol-
no ljubezni do slovenskega petja in 
polno spoštovanja do vsega, kar je 
pošteno, dobro, lepo in plemenito. 
V tem duhu so potekale tudi letošnje 
kulturne prireditve v februarju. 

Februarski Teden kulture se je 
začel 1. februarja s tradicionalnim 
pohodom Z Vertovcem v rojstni 
kraj slovenske himne. Na predvečer 
kulturnega praznika, 7. februarja, se 
je na prireditvi Petje na vasi zboru 
Matija Vertovec pridružil še Oktet 
Vidus. 

 Proslavo ob kulturnem dnevu pa 
sta na sam kulturni praznik izpeljala 
MePZ Stanko Premrl Podnanos in 
Oktet Vidus. 

Pevci si zaradi odrekanja, 
požrtvovalnosti, truda in strokovne 
rasti na kulturnem in pevskem 
področju resnično zaslužijo naziv 
‘čuvarji pevske dote’. Tistim, ki se 
dogodka niso utegnili udeležiti, je 
lahko resnično žal. Kajti, če povza-
mem verze znane Zorzutove pesn-
itve, lahko rečem: »Lepu je blu, 
šaldu lepu!« 

Alenka Skupek, foto iz arhiva MePZ 
Stanko Premrl Podnanos  

8. februar, ki se je zgodil 18. oktobra lani

Nagrajena 
samozaložniška 
knjiga Tine Kodre
Računalniška tehnika in digitalni tisk sta bistveno poenostavila 
in pocenila pot do izdaje knjig. Zato pogosto velja prepričanje, 
da je vsebina knjige, izdane v samozaložbi, nekvalitetna. Da je to 
prepričanje lahko zelo zmotno, in da ne more veljati kar vsevprek, 
dokazuje nagrajeni roman Beli morski pes, vitez v postelji, katere-
ga avtorica je vipavska novinarka in pisateljica Tina Kodre.

Roman je bil po mnenju stro-
kovne komisije oktobra 2013 
razglašen za najboljšo samo-

založniško knjigo, izdano v predho-
dnem letu. Zato se je za Tino Kodre 
in za njene zveste bralce letošnji 8. 
februar zgodil že oktobra lani, ob 
razglasitvi nagrade v Slovenj Grad-
cu. 

Javni sklad Republike Sloveni-
je za kulturne dejavnosti že vrsto 
let organizira natečaj za najboljšo 
samozaložniško knjigo. To naj 
bi pripomoglo tudi k temu, da 
kvalitetne samozaložniške knjige 
med izdelki velikih založb in 
številnih samozaložb ne bi ostale 
neopažene. Natečajna pravila so 
zahtevala, da mora biti knjiga v ce-
loti ali delno financirana z lastni-
mi sredstvi, spadati pa sme med 
pesniška, prozna ali dramska bese-
dila. Avtorica je izdajo nagrajenega 
romana v celoti financirala sama. 

 Na natečaj je izpod peresa 25-ih 
avtorjev ali avtoric prispelo 31 knjig. 
Člana komisije Goran Gluvič, pis-
atelj in dramaturg, in mag. Barbara 
Rigler, svetovalka za literarno deja-
vnost ter odgovorna urednica revije 
Mentor, sta med petimi finalisti za 
najboljšo knjigo ocenila prav zadn-
ji roman Tine Kodre, rojene 1978 v 

Šempetru pri Novi Gorici in s stal-
nim bivališčem v Podnanosu. 

Roman Beli morski pes, vitez v 
postelji, je strokovna komisija oce-
nila kot knjigo »daleč najbolj us-
trezno glede kriterijev izdajanja sa-
mostojnih knjig« ter kot knjigo, ki 
»tudi po kvalitetni vsebini in obliki 
presega ostale avtorje«. Najbolj las-
kav pa je naslednji del strokovne 
utemeljitve nagrade: »Roman Tine 
Kodre, poleg zanimive in napete 
zgodbe, vsebuje nekaj več, kar vse-
bujejo povprečni, pa tudi vrhunski 
slovenski romani: vedno prisotno 
samoironijo, ubesedeno v duhovite 
prispodobe.« 

Revija Mentor je najboljši avtori-
ci na osrednji prireditvi Festivala 
mlade literature Urška v kultur-
nem domu v Slovenj Gradcu za na-
grado podelila grafiko akademskega 
slikarja Karla Pečka.

 Avtorica se aktualnih ter hkra-
ti večnih literarnih tem loteva na 
kritičen in samoironičen način, ki 
ga je zasnovala že v svojih prejšnjih 
delih (Obračun, 2008; Tovarna 
marmelade, 2012). Snovi za pisanje 
ji zagotovo ne bo zmanjkalo, zato 
bralci nestrpno pričakujemo, s čim 
nas bo presenetila v bodoče.  

Tekst Alenka Skupek, foto Ivo SkupekTRGOVINA ZELENI VRT 
Vipava Gradiška 13

tel.: 05/368 52 36, gsm 041 719 333

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

sadike vrtnic v lončku 4,90 €

krompir 6,60€/10 kg

 

jabolka 0,89€/kg na zaboj

domači radič

Široka ponudba vseh vrst sadnih sadik, 
sadike kostanja marona, kakija, žižule, asimine, 
goji jagod, razičnih vrst jagodičevja,...
 

Semenski krompir, 
zemlja in

razna semena za vaš vrt.



10 Latnik 148, 28. februar 2014DRUŠTVA
18. pohod iz Žapuž na Sinji vrh  
Po tradiciji organizirajo člani Društva DEŠK in KS Žapuže pohod na Sinji Vrh v februarju, naslednji 
vikend po kulturnem prazniku.

Kot mnogokrat doslej je bilo 
tudi za tokrat napovedano 
bolj slabo vreme. Zjutraj je 

bilo nebo sivo in megleno, a brez 
dežja. Na startu pred domom kra-
janov se nas je zbralo lepo število 

pohodnikov. Najmlajši ‘planinec’, 
David, je imel 7 let. Po fotograf-
skem obredu smo se podali na pot. 
V strnjeni koloni smo se podali čez 
Hrib v borov gozd. Med potjo sta se 
nam pridružila še dva pohodnika v 
spremstvu psov. Od Zagriže proti 
vrhu Gore, ko se je začela gostiti me-
gla, smo naleteli na prve posledice 
letošnjega žledoloma. Čez stezo so 
padla največja drevesa, ki so še klju-
bovala hudi strmini. Megla nam je 
zastirala pogled na razsežnosti ško-
de, ki je bila že ob stezi zelo velika. 
Planincem iz Doge Poljane in Žapuž 
gre zahvala, da je bila steza lepo pre-

hodna, ker so požagali in odstranili 
vse padle veje na stezo. 

Pred prehodom vrha je bila 
obvezna postaja še pri ‘Ublcovi’ 
kapelici. Na prehodu čez vrh nas 
pa je poškropil dež in nas spremljal 
občasno do Sinjega vrha. Da nam 
ni mraz preveč škodil,   je poskrbel 
Florjan s toplim čajem v njegovi 
skriti hišici za robom. 

Po dveh urah in pol smo stopili 
v Hieronimovo gostišče, kjer smo 
se odpočili in privezali dušo. Za 
mizo so že sedeli trije pohodniki, 

ki so šli, kot izvidnica pred nami, 
z najstarejšo udeleženko Rozalijo 
s svojimi častitljivimi 83-imi leti. 
Zaradi megle smo morali skupinski 
posnetek napraviti kar za mizo ob 

kaminu. 
Ko je Jože vsem odtisnil žig v 

izkaznico, se je karavana podala 
v dolino. Pot je peljala mimo 
Gabrijela, ki je tudi letos ponudil sir. 
V domu krajanov nas je pričakala 
okusna jota z dodatki, ki jo je v času 
pohoda pripravil Damjan. Glede 
na vreme je 38 udeležencev lepa 
številka. Če bi bilo pa vreme lepo, bi 
bil verjetno dom premajhen. 

Aleš Brecelj

Tečaj prve pomoči za 
dojenčke in otroke
Rdeči križ Ajdovščina ob materinskem dnevu vsem mamicam 
pa tudi očkom, babicam, dedkom in drugim skrbnikom podarja 
brezplačni tečaj prve pomoči za dojenčke in otroke.

Tečaj bo potekal v torek, 25. 
marca, od 18. do 20. ure v 
sejni sobi Rizzatove vile, Go-

riška cesta 17, Ajdovščina. Naučili 
se bomo, kako se odzvati, ko potre-
bujemo prvo pomoč, kako ukrepa-
ti, če pride do motenj dihanja, ka-
kšni so temeljni postopki oživljanja, 
kako pravilno oskrbeti rane ter usta-
viti krvavitev, kaj storiti ob visoki 
vročini in kdaj obiskati zdravnika 
… Poudarek bo na praktičnih va-

jah na lutkah (lutki dojenček in mali 
otrok). Udeleženci se bodo poučili, 
kako pravilno reagirati v kritičnem 
trenutku ter bodo tako pridobili več 
zaupanja v lastno ravnanje in večji 
občutek varnosti. Prosimo vas, da 
nam vašo udeležbo predhodno spo-
ročite na 051 430 722 ali ajdovscina.
ozrk@ozrks.si. Vljudno vabljeni! 

Irena Žgavc

Povprečna poraba goriva: 3,9 - 7,2 l/100 km. Emisije CO2: 104 - 170 g/km. Vse nadaljnje informacije o specifični porabi goriva in 
specifičnih emisijah CO2  novih osebnih vozil najdete v Priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno 
pridobite na pooblaščenem prodajnem mestu in na spletni strani www.chevrolet.si. Ponudba velja izključno za vozila iz zaloge, 
pod posebnimi pogoji nakupa, pri trgovcih, ki sodelujejo v akciji. Navedene priporočene maloprodajne cene že vključujejo 
akcijski popust. Prodajne informacije so bile točne v času priprave tiska. Kovinska barva je za doplačilo. Ne izključujemo 
možnosti tiskarskih napak. Slike lahko prikazujejo opremo, ki ni serijska. Za več informacij se obrnite na pooblaščene trgovce 
z vozili Chevrolet. Naročnik: Chevrolet CEE L.L.C., Budaors, Madžarska.

Sawal | Industrijska cesta 5 | 5000 Nova Gorica

Tel: 05 330 45 10 | GSM: 051 681 525 | www.sawal.si

NAJBOLJŠA PONUDBA VSEH ČASOV.

10.979 €
chevrolet 

cruze sw

•  6 zračnih blazin
•  Klimatska naprava
•  CD MP3 radio

chevrolet 

trax

•  6 zračnih blazin
•  Klimatska naprava
•  5 varnostnih zvezdic Euro NCAP13.909 €

Klub krščanskih izobražencev

Gost večera 
Tino Mamić
Klub krščanskih izobražencev Ajdovščina že tradicionalno v 
mesecu kulture vsako leto gosti v Lični hiši znane osebnosti  iz 
Vipavskega doline. Letošnji gost v sredo, 12. februarja, je bil 
zgodovinar, novinar in predsednik Združenja novinarjev in 
publicistov Slovenije Tino Mamić.

Tino  je  rojen v Šturjah, danes 
z družino živi v vasi Man-
žan pri Kopru. Dela kot sa-

mostojni novinar in se ukvarja z 
izdelavo rodovnikov. Leta 1999 je 
diplomiral na Filozofski   fakulteti - 
smer zgodovina in na Fakulteti za 
družbene vede - smer novinarstvo. 
Po diplomi se je zaposlil pri založ-
bi Ognjišče, potem za tri leta odšel v 
Luxemburg in Bruselj. Domoljubje 
ga je pripeljalo nazaj  v slovensko Is-
tro, se zaposlil na dnevniku Primor-
ske novice kot novinar, kasneje je bil 

tudi odgovorni urednik. 
Prav v času njegovega 
urednikovanja je naklada 
Primorskim novicam ra-
sla, vendar pa je kasneje 
po cenzuri in večjih pri-
tiskih Primorske novice 
zapustil. 

Danes lahko njegova 
razmišljanja   prebiramo 
na njegovem blogu Mu-
oja besejda ... 

Tino je novinar, ki 
jasno in iskreno izraža 
stališča in odpira teme, 
ki jih marsikdo pometa 
pod preprogo. V zadn-
jem času precej piše o 

ozadjih dogajanja znotraj vatikan-
skega obzidja. Črpa iz različnih vi-
rov, domačih in tujih, posvečenih in 
laiških. Objavlja samo informacije, 
ki jih večkrat preverja in ne gre le za 
povzemanje govoric. 

V sproščenem pogovoru smo 
spoznali človeka - novinarja, ki 
se jasno in pokončno odziva na 
politična in družbena dogajanja pri 
nas. ‘Za medijsko osveščanje slov-
enske družbe’ je leta 2012 prejel 
Meškovo nagrado. 

Niko Ličen
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Tečaj - Nega bolnika na domu
Rdeči križ Ajdovščina v skladu s svojim poslanstvom organizira tečaj Nega bolnika na domu. Zaradi 
staranja prebivalstva je vse več obolelih in tistih, ki potrebujejo nego na domu.

Bivanje bolnika/starostnika v 
svoji družini in okolju pri-
speva k boljši kakovosti ži-

vljenja. Da bi bližnji laže skrbeli za 
takšno osebo, morajo poznati teme-
lje laične nege bolnika/starostnika 
na domu. Tako ne bodo samo bolj 
kakovostno oskrbeli bolnika/staro-
stnika, pač pa tudi zmanjšali svojo 
obremenitev in stres. Tečaj smo pri-
pravili z namenom, da spodbudimo 
prebivalce za oskrbovanje starostni-
kov/bolnikov v domačem okolju in 
usposobimo družinske člane, svoj-
ce, prijatelje bolnih/ostarelih, tako 
da bodo s pridobljenim znanjem in 
spretnostmi, prispevali k boljši ka-

kovosti življenja le-teh. 
Tečaj bo zajemal vsebine, kot 

so: opazovanje bolnika, merjenje 
in beleženje telesne temperature, 
utripa, krvnega tlaka in dihanja. 
Teoretično in praktično bo prikazana 
tudi nega bolnika (ureditev prostora 
za bolnika, primerna postelja, 
postiljanje, preoblačenje bolnika,   
kopel v postelji in samostojno, 
osebna higiena, uporaba nočne 
posode, uporaba in poznavanje 
inkontinenčnih pripomočkov, 
položaji bolnika, preprečevanje 
nastanka preležanin in zaščita 
negovalca.

 Predstavljeni bodo načini 

dajanja zdravil; telesna dejavnost 
okrevajočega bolnika (telesna vadba, 
hoja okrevajočega/kroničnega 
bolnika); prehrana (potrebe po 
energiji, načrtovanje prehrane s 
pomočjo prehranske piramide, 
zdrav krožnik, specifičnost 
bolnikove prehrane);

 nega bolnika pri različnih 
boleznih (nega pri sladkorni 
bolezni, boleznih srca in ožilja, po 
možganski kapi, pri osteoporozi, 
pri nalezljivih boleznih, nega 
umirajočega), izvajanje temeljnih 
postopkov oživljanja. 

Tečaj bo obsegal 16 pedagoških 
ur. Izvedli bomo predvidoma 6 
srečanj in sicer dvakrat na teden 
po dve uri, oziroma bomo tečaj 
izvedli v dogovoru z udeleženci. 
Tečaj bo potekal v popoldanskem 
času. Cena tečaja znaša 20 evrov. Ob 
zadostnem zanimanju bomo tečaj 
izvedli v prostorih Ljudske univerze 
Ajdovščina na Vipavski cesti 4J, 
Ajdovščina. Ob tem se iskreno 
zahvaljujemo Ljudski univerzi, 
ki nam bo brezplačno odstopila 
prostor in bolniško posteljo za 
izvajanje praktičnih vaj. 

 Za vse dodatne informacije smo 
vam na voljo na telefonski številki 
051 430 722 oziroma nam lahko 
pišete na ajdovscina.ozrk@ozrks.si. 
Prijave zbiramo do 18. marca 2014. 

Irena Žgavc 
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11. pohod iz Šmarij v Podnanos 

Srčnih pohodnikov 
tudi ujma ne prestraši
Po uverturi v Vertovčevo leto, ob 230-letnici rojstva Matije Vertovca, v Jakulinih, je bil 1. februarja 
2014 že 11. tradicionalni pohod ‘Z Vertovcem v rojstni kraj slovenske himne’, ki ga organizira 
Turistično društvo Podnanos. 

Kljub vremenski ujmi, ki je 
zajela našo državo, se je po-
hoda udeležilo lepo število 

pohodnikov. Zbrali so se v Šmar-
jah, na kmetiji ‘Poljšakova brajda’, 
kjer so se pred odhodom okrepča-
li. Predsednik Turističnega društva 
Podnanos Stojan Vitežnik je vse 
navzoče pozdravil, jezuit, pater Mi-
ran Žvanut, pa je dal blagoslov za 
srečno pot. 

Začetek pohoda je vodil v Jaku-
line, do rojstne hiše Matije Vertov-
ca, kjer so položili cvetje ob spo-

minski plošči. Od tu pa na Erzelj, v 
cerkev sv. Mihaela, kjer je bila maša. 
Somaševala sta domači župnik Ivan 
Furlan in pater Miran, ob spremlja-
vi MoPZ ‘Matija Vertovec’ iz Pod-
nanosa. 

Sledila je pokušina vin pri družini 
Volk na Erzelju. Pohodniki so pot 
nadaljevali med vinogradi, do Goč, 
kjer so se okrepčali s toplo malico na 
‘Furlanovi kmetiji’. 

Zaključek pohoda je bil v Pod-
nanosu - najprej z režnjo trsa 
najstarejše avtohtone trte z Lenta in 

potem s krajšo kulturno slovesnost-
jo in pokušnjo vin domačih vinarjev 
v hramu domačije Janka Trošta v 
Podbregu. 

Tu so pohodnike nagovori-
li predsednik Krajevne skupnosti 
Podnanos Darko Rosa, predsed-
nik TD Podnanos Stojan Vitežnik 
in predstavnik društva vinograd-
nikov iz Šentjura Franc Zabukošek, 
MoPZ ‘Matija Vertovec’ pa je s svo-

jim bogatim repertoarjem pesmi 
popestril zaključek pohoda. 

Kljub slabemu vremenu lahko z 
zadovoljstvom trdijo, da so se s po-
hodom dostojno poklonili  rodolju-
bu, duhovniku in velikemu buditel
ju.                                                  JK

Olimpijski duh na 
PUM-u

K dobrim rezultatom pa str-
mimo tudi udeleženci pro-
grama PUM, saj skozi pro-

jektno delo in interesne delavnice 
pridobivamo nova znanja in izku-
šnje, z namenom krepitve svoje-
ga osebnega razvoja. Z drugačnim 
načinom dela lahko postane tudi 
učenje zabavno. To smo poleg stra-
stnega navijanja za naše olimpijce 
izkusili tudi z učenjem ruščine. 

V februarju smo se dvakrat na 
teden seznanjali   z rusko kulturo, 
zgodovino in nenazadnje tudi z 
jezikom. Skozi igro in smeh smo 

se naučili osnovnih fraz in besed, 
ki bi nam koristile, če nas bo pot 
kdaj popeljala v sanjsko Rusijo. 
Zanimiv učni pristop predavateljice 
Katje Pečnikar je prispeval k temu, 
da je bilo tudi učenje cirilice lažje. 
Pri učenju nam je pomagala tudi 
lutka Sirjoža, s katero nas je gospa 
Katja spodbujala k sodelovanju.   
Prav drugačen pristop učenja je v 
meni pustil pozitiven pečat, saj sem 
odkrila, da se lahko jezika učimo na 
drugačen in zabaven način. 

Vanja M., udeleženka programa PUM

Sneg, polna luna in dobra družba 

Nočni pohod na Golak
Športno društvo Slano blato Lokavec je letos v svoj koledar prireditev 
drugič po vrsti uvrstilo tudi nočni pohod na Mali Golak. Ker je letošnja 
zima z zamudo pobelila gorske vrhove, polne lune pa tudi ni vsak 
teden, nam je pohod namesto predvidenega januarskega uspelo 
izpeljati šele v petek, 14. februarja 2014. In splačalo se je čakati.

Na petkov večer se nas je du-
cat planincev zbralo pred 
dvorano Edmunda Čibeja 

v Lokavcu. Z avtomobili smo se za-
peljali do Predmeje, od koder smo 
pot nadaljevali peš. Prvih nekaj me-
trov smo prehodili po asfaltni stezi, 

vendar smo morali nato že kaj kma-
lu zagaziti v sneg. Pohod do vrha je 
bil zaradi neutrjenega snega kar na-
poren. 

Po spustu z Malega Golaka smo 
se ustavili še v Iztokovi koči, kjer je 
društvo vse udeležence pogostilo z 
nekaj tople hrane in pijače, ki smo 
si jo po skoraj triurnem pohodu 
zagotovo zaslužili. Udeležba na 
pohodu kaže na to, da smo člani 
društva in ostali pohodniki pohod 
že vzeli za svojega, za svoje pa nas je 
očitno vzela tudi polna luna, ki nam 
je skupaj s snegom pričarala pravo 
zimsko pravljico. 

Blaž Lokar
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Gospodarski minister brez 
gospodarstva??

Končno smo le dobili no-
vega gospodarskega mini-
stra! Res, neverjetna je bila 

'lahkotnost', s katero je vlada pri-
stopila k iskanju novega gospodar-
skega (in zdravstvenega ) ministra. 
Kot da je imela na razpolago ves 
čas tega sveta. Kot da imamo go-
spodarsko rast, polno zaposlenost 
in proračunski presežek. Pa seve-
da nič od tega! Ravno nasprotno! 
In prav ob iskanju novih ministrov 
se je vlada 'razgalila' do golega. Na 
dan je prišla vsa 'beda' te vlade, ne-
sporno najslabše vlade samostojne 
Slovenije. Kljub odličnemu piaru 
in medijem, ki jih ima pod svo-
jo 'komando', to seveda ni ostalo 
skrito. Po zadnjih podatkih aktual-
ne vlade ne podpira že več kot 70 
% državljanov. To pa je tako kata-
strofalen podatek, ki bi moral biti 
dovolj velik razlog za odstop in 
predčasne volitve. Res pa je tudi, 
da se ob našem volilnem sistemu 
ne bi prav nič spremenilo. Torej 
strošek zaradi stroška in lažnega 
videza, da imamo pri nas demo-
kracijo in izbiro! Alternativa pa je 
jasna, vendar obema političnima 
elitama tuja! Potrebna je nova in 
trdna 'funda'! Nova ustava, decen-
tralizacija države ter predvsem nov 

način upravljanja z državo in jav-
nim denarjem!

Izbor in ime novega gospodar-
skega ministra je na prvi pogled 
zelo pozitivno presenečenje. Tež-
ko bi Metodu Dragonji karkoli 
očitali. Ima ministrske izkušnje, 
ima izkušnje v vodenju velikih go-
spodarskih sistemov, je svetovljan 
in zna se gibati na 'evropskem' par-
ketu. Le kaj je človeka takega 'kali-
bra' vodilo, da se pridruži aktualni 
vladi. Vladi, ki realno o gospodar-
stvu nima 'pojma'. Vladi, ki sanja 
sredi belega dne? Ki v novo koa-
licijsko pogodbo mirno zapiše, da 
bo v naslednjih dveh letih odprla 
60.000 novih delovnih mest. Take 
neumnosti pa že dolgo, zelo dol-
go nisem slišal. No, mogoče pa se 
le še da 'čarati' in se nova delovna 
mesta lahko odpira v tako negosto-
ljubnem gospodarskem okolju, kot 
ga imamo sedaj pri nas. Tuji in-
vestitorji se nas zato izogibajo kot 
hudič križa! Multinacionalke pa 
so ena za drugo že odšle 'via Zaga-
bria'! Lahko da bodo stimulativno 
delovali novi davki (predvsem ne-
premičninski), višje obremenitve 
in manjše davčne olajšave gospo-
darstvu. Mogoče pa bo odločilno 
novo, nepotrebno administrira-
nje, ki je z novim letom preseglo 
vse meje zdravega razuma. Le kje 
je končala zdrava kmečka pamet? 
Pri tej 'oblasti' je preprosto izgini-
la neznano kam. Morebiti pa vlada 
računa na bančni sistem, ki je 'po-
goltnil' na milijarde evrov. Učin-
kov pa še ne daje nobenih? Veliki 
infrastrukturni projekti? Le kaj je 
to? Objektivno in realno - v tej dr-
žavi ni niti enega samega razloga, 
da bi se na novo odprlo eno samo 
delovno mesto. Ravno nasprotno! 
V mesecu januarju smo dosegli 
nov zgodovinski mesečni rekord. 
Po podatkih Ajpesa je bilo vlože-
nih kar 143 novih predlog za stečaj 
podjetij. Povem vam svoje mnenje, 
da v tej državi vztrajaš kot podje-

tnik in se iz meseca v mesec še bo-
riš za golo preživetje, moraš biti res 
velika 'mona'. 

Kaj lahko v teh 'sibirskih' razme-
rah naredi novi (stari) gospodarski 
minister? Resno se bojim, da si je 
usodo 'zapečatil' že na samem za-
slišanju pred parlamentarnim od-
borom za gospodarstvo. Tedaj 
nam je razkril, da je njegova am-
bicija zmanjšati število zaposlenih 
na ministrstvu za 30 %. Da le ne bi 
tega rekel! Dregnil je naravnost v 
'tabu' temo. V nedotakljivo javno 
upravo! Le kako je lahko bil tako 
naiven in to pri njegovih izku-
šnjah? In komu je hotel pravzaprav 
ugajati? Vsem nam je kristalno ja-
sno, da je to 'misija' nemogoče! Po-
datki so namreč dovolj zgovorni. 
Po analizi časopisa Finance z dne 
20. februarja smo v času krize od 
leta 2008 do danes izgubili 106.074 
delovnih mest v gospodarstvu, kar 
je na letnem nivoju 'odneslo' za ne-
verjetne 2,3 milijarde dodane vre-
dnosti. V tem času pa smo javno 
upravo uspeli 'okrepiti' za doda-
tnih 10.000 zaposlenih. To 'arma-
do' pa se je zaposlilo predvsem v 
Ljubljani, medtem ko se je na 'po-
deželju' celo zmanjšala. In to je še 
ena tragedija naše brutalne centra-
lizacije. Za mene je minister Me-
tod Dragonja praktično že 'mrtev'. 
Sindikalni 'liderji' javnega sektor-
ja namreč že sestankujejo in samo 
vprašanje časaje, kdaj bo stopil na 
'mino', ki ga bo odnesla s položaja.

V petek in soboto bo v šotoru 
pred centrom Fama v Vipavi ve-
selo pustovanje. Obeta se dobra 
pustna zabava z bogatim progra-
mom, nagradami za najboljše ma-
ske, tudi ptujski kurenti pridejo! 
Med drugim pa bomo v soboto 
tudi slovesno razglasili, da je naše 
gospodarske in finančne krize de-
finitivno konec. No, in to bo pribli-
žno tako resno, kot je novi vladni 
koalicijski gospodarski program. 

Dragica Čuk Novak

Bakterije izločijo 
goljufe

Med vsemi novicami o 
dogodkih zadnjega me-
seca, ki sem jih lahko 

spremljala na TV ekranu, je bila 
tudi ta: »Slovenski znanstveniki 
so objavili presenetljive rezultate 
o obnašanju najštevilnejših živih 
bitij na našem planetu, bakterije 
iz svoje sredine izločijo tiste po-
samezne osebke, ki ne porabijo 
dela energije za funkcioniranje 
skupnosti.«

Novinarka, ki je pripravila pri-
spevek, je naredila tudi primer-
javo med vedenjskim vzorcem 
najštevilnejših bitij na planetu in 
med nami. Na bakterije običajno 
pomislimo le takrat, ko sežemo 
po antibiotiku ali ko razkužuje-
mo naše domove z vedno novimi 
vse dražjimi čistili znamk, za ka-
tera nas številne reklame prepri-
čujejo, da so rešitev za vse naše 
težave z umazanijo. Pa so naše 
babice, za svojo generacijo lahko 
napišem tudi mame, to znale do-
bro s kisom in soljo in še kakšnim 
drugim pripravkom, ki ga ni 
manjkalo v nobenem gospodinj-
stvu. Koliko bolj ali manj so bili 
takrat čisti naši domovi, ne mo-
rem soditi, koliko milijonov bak-
terij več je bilo na mizah in stolih, 
kljukah in tleh, tudi ne - o njih 
nismo razmišljali. Upam pa si tr-
diti, da je bila naša okolica veliko 
manj zastrupljena, otroci smo bili 
zdravo umazani in manj alergič-
ni na vsako travo in cvet. Če smo 
se na naših potepanjih postali žej-
ni, nas ni bilo strah piti iz studen-
cev in potokov. Če so bile teža-
ve s prebavo, ker je bilo nezrelih 
plodov preveč, so nas mame hitro 
pozdravile s kamilicami ali z ne-
kaj kapljicami brinovegaolja na 
žlici sladkorja. 

Zelo lahko in tudi prijetno je 
soditi o dosežkih in medaljah iz 
toplega doma, ko se ne sliši  po-
kanja lomečih dreves pod tonami 
ledu in se hišnemu pragu ne pri-
bližuje voda. Ko se v Sočiju delijo 
medalje tudi našim športnikom, 
se lesket medalj čez ekrane preli-
je na nas, gledalce v mehkih fote-
ljih, ki za hip dobimo občutek, da 
so to priznanja našim uspehom, 
našim zmagam. Za hip malo go-
ljufamo - naše hrupno navijanje 
preglasi glas športnika, ko v šte-
vilne kamere in mikrofone odgo-
varja na vprašanja. Vsi odgovori 
dobitnikov medalj so si podobni, 
skoraj enaki, so kot refren; trdo 
delo, odrekanje, sodelovanje, 

trdo delo, leta trdega dela. 
V začetku meseca mi je pogled 

na vrh hriba in drevesa pod vse 
težjim ledenim oklepom obudil 
spomin na zimo izpred šestdese-
tih let - z žledom in veliko snega. 
Dnevi brez elektrike, ko je ob ve-
čerih petrolejka zamenjala komaj 
brlečo žarnico, razcvetele ledene 
rože na vseh oknih (toploto in 
varnost smo iskali na zakurjeni 
peči), so bili takrat za nas, ujetni-
ke snega in ledu, manj polni stra-
hu in stisk. Na zime, in vse kar so 
prinašale s seboj, smo bili v me-
jah takratnih možnosti tudi bolje 
pripravljeni. In tisto najvažnejše 
- zavedali smo se moči narave in 
lastne šibkosti, zato so bile drvar-
nice polne drv, v shrambi krom-
pir in moka, v deži mast. Tudi 
takrat so ljudje sodelovali, kidali 
sneg, ga žagali s streh in se pre-
bijali do posameznih hiš, z lopa-
tami, sekirami in žagami je tedaj 
trajalo malo dlje. 

Kar malo goljufiva sem se po-
čutila, ko sem računala, če sem 
še pravočasno poslala voščilo so-
rodniku za okrogli jubilej. Lahko 
bi kasneje tudi poklicala, vendar 
sem domnevala, da kot dolgole-
tni prostovoljni gasilec, zagotovo 
pomaga z motorno žago odpira-
ti kakšno pot, ali polni vreče pe-
ska. Tudi sorodnikov na vojskar-
ski planoti nisem klicala, ko sem 
pomislila na to, da bi jim moj klic 
lahko izpraznil baterije … 

O bakterijah in sodelovanju sem 
vam hotela pisati, pa bi bilo bo-
lje, če bi pisala o vseh tistih ne-
štetih gasilcih prostovoljcih, o 
patronažnih sestrah, cestnik de-
lavcih, tabornikih in skavtih, ki 
so nam vsem, z zelo malo besed, 
ampak z veliko poguma, solidar-
nosti, odrekanja in trdega dela, te 
dni pokazali, kako se stvari streže. 
Vedno, ko pozabimo, kako nelo-
čljivi del narave in planeta smo, 
ko pozabimo sodelovati z njo, nas 
ta kaj hitro opomni ter kaznuje za 
naše neprimerno početje. 

V začetku marca, nekaj dni po 
pustovanju, na katerem bomo 
v številnih mestih znova obudi-
li stare običaje in obsodili Pusta 
za vse naše napake in grehe in si 
dali duška pod maskami, ne sme-
mo pozabiti 8. marca, dneva pra-
znovanja ekonomske, politične 
in socialne enakopravnosti in do-
sežkov žensk. Ker te ni brez sode-
lovanja nas vseh, je že čas, da pre-
nehamo goljufati in skrbeti samo 
za svoje preživetje. Da je naša to-
leranca do tovrstnih goljufov pre-
segla vse meje, se zavedamo vsi. 
Spremenili ne bomo ničesar, do-
kler se bomo samo razburjali nad 
prevarami in lažmi posamezni-
kov v naših varnih in toplih fote-
ljih.

Se še spomnite, kaj so ugotovi-
li naši biologi - bakterije goljufe 
izločijo in te brez skupnosti od-
mrejo. 
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0,35€
krofi 80 g

1,39€2,49€
ŠTRAUBE 250 g krofi  4  x 80 g 

FAMA PRIPOROČA

0,59 

0,79 €

V FAMI PRIHRANIM

PUST ŠIROKIH UST! 0,79 €1,85 €

MOKA TIP 500 1 kg

NEKTAR JABOLKO 1,5L

TRAJNO MLEKO 3,5% 1L

NAPOLITANKE
800g

0,89 €
SLADKOR BELI 1kg

od 27.02. do 15.03. 2014 OZIROMA DO RAZPRODAJE ZALOG PO P.E.

ŠOTOR 

CENTER 

FAMA  VIPAVA

PUSTOVANJE

SOBOTA, 01. marec

PETEK, 28. februar
16.00 -  CENTER FAMA VIPAVA - ŠOTOR
   PUSTOVANJE S PTUJSKIMI KURENTI

   21.00 PUSTOVANJE  ZA STARO IN MLADO
   MI2, THE USERS, CLIMAX 

NAGRADE ZA NAJBOLJŠE MASKE

2014

V CENTRU FAMA VIPAVA
NA NOTRANJEM PARKIRIŠČU

NOVO V PO-

PREHRANSKA DOPOLNILA L’ANGELICA

HIŠA DARIL

NOVO V PONUDBI
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»Država, to sem jaz!«

... je menda vzkliknil absolutist, 
francoski kralj Ludvik štirinajsti. »Se 
najde kje pogumen mož, ki bo danes 
na enak način, a demokratični uredi-
tvi primerno, vzkliknil: »Država, to 
smo mi!« Jaz, ti in on, torej. In kdor 
preklinja državo, preklinja mene, 
tebe in njega. 

Svojo mladost sem preživel v do-
brohotnem socializmu. Služba se je 
našla za vse. Če je ni bilo, so jo na 
novo ustvarili. Podjetju (državnoemu 
saj drugih itak ni bilo), ki je poslovalo 
z izgubo, je le - to pokrila država. Jaz, 
ti in on. Ostali, ki smo delali. 

Humanost je bila na višku in za 
vse. Sleherni človek v naši državi je 
bil zdravstveno zavarovan. Tudi naj-
večje 'zgube' in lenuhi, ki nikoli niso 
niti ficka prispevali v državno blagaj-
no, so bili deležni enake obravnave 
in stroškov za zdravljenje kot najbolj 
marljivi in vestni ljudje. Plačala je 
kdo? Država. Torej, jaz, ti in on.

Bil je takrat čas velikih posojil, pa 
tudi velike inflacije. Vsi tisti, ki so bili 
marljivi, so si z 'lastnimi rokami' sezi-
dali hiše. Seveda tudi s pomočjo ban-
čnih posojil, ki pa jih zaradi velike 
inflacije nikoli dejansko niso vrnili. 
Razliko je seveda pokrila dobrohotna 
... Kdo? Država. Jaz ti in on!

In potem so tu še bolniške za vsak 
drek, predčasno upokojevanje iz ti-

soč razlogov, najboljša leta za izračun 
pokojnine (kaj pa ta slabša, plačamo 
tudi jaz, ti in on?) ... In tako so (neka-
teri) požrli državo.

Obrtniki in podjetniki je nismo. 
Plačnega nadomestila za bolovanje 
do trideset dni praktično ne pozna-
mo, ker denarno bremeni nas same, 
saj po navadi kljub bolezni delamo. 
Dopust? Lepo vas prosim! Morda 
na hitro, še en teden se nam zdi pre-
več. Osemurni delavnik? Šestnajstur-
ni in po navadi skoraj vse sobote in 
premnoge nedelje. Mi bi morali biti 
vstajniki! Proti takšnim nepravičnim 
zakonom, ki večini daje odpustke za 
nedelo in nezaslužene stvari. Deset 
največjih in najboljši podjetij v naši 
občini so iz nič ustvarili marljivi, po-
šteni in častni ljudje, prav takšni, kot 
tisti domačini, ki so ustvarjali podje-
tja pred drugo svetovno vojno. Samo 
takšni bodo rešitev za našo državo. In 
če bomo takšni tudi jaz, ti in on!

Pripis za Roberta Kovšco: Vaše pi-
sanje me nič ne moti, odgovarjal sem 
samo na tiste trditve, ki se nanašajo 
name. Vaš poziv in dokončna ocena 
- dva kolumnista brez napake, tri-
je pa blagohotno: »Pejte se nmalčk 
oddahnt!« A najdete v mojem pisa-
nju kje več neprikrite, vzvišene pre-
vzetnosti, če povzamem vaše besede? 
Sračje gnezdo je objektivno dejstvo, 
še posebej če ga tudi dokažeš. Pod 
a.b.c. sem pisal o svojih kriterijih in 
ne sprevračajte dejstev, ki so tako ja-
sno napisane. Demos je ljudstvo in 
demokracija je v bistvu 'oblast ljud-
stva'. Pošiljati vsakega na svoje mesto 
je pot k idealni in varni družbi. Smu-
čarja v smučino, pilota v kabino, v 
svetišče pa rabina ...

Srčno pa čakam od vas, kot profe-
sionalnega novinarja, kakšen odličen 
članek, tako da bomo mi obnemeli, 
pa četudi objavite v drugih občilih. 
Bomo pa mi 'malčk' pokritizirali. En 
lep amaterski pozdrav ... Marijan

Dušan Krečič

»Držimo pesti, da bi se ...« 
Ja, pa ja de! (kej pej!)

Bog nam pomagaj, če je to tisto 
'drugačno oziroma sveže razmi-
šljanje'!

Velika večina državljanov smo prete-
klih dvajset let stiskali zobe, upali, zau-
pali in držali pesti, da bi odgovorni in 
pristojni ukrepali. Medtem so nas do-
volj brezsramni in od istih 'odgovornih 
in pristojnih' izbrani okradli in zadol-
žili.

Ta 'naš zagaman' svet ni več naš. Že 
drugo leto vam 'vpliven posameznik' 
vztrajno ponavljam, da so nam svet ola-
stninili. Zadnjič sem za drugimi pono-
vil, da samo 87 posameznikov poseduje 
toliko kot polovica človeštva. Velika ve-
čina v ta svet rojenih ('ne po lastni kriv-
di' je že pred desetletji ugotovil Tone 
Fornezzi - Tof), hoteli ali ne in z več 
ali manj odpora (upora), samo živimo. 
Dokler je večina zemeljskega bogastva 
v lasti samo nekaj stotin 'izbrancev', so 
samo navidezno naše tudi 'naše' usode.

Živimo ga tudi vsi na oddihu za (še) 
nedoločen čas - čakanju - do bolj ali 
manj srečnega in prej ali slej družbeno 
koristnega umrtja. S tega oddiha v za-
tečenem gospodarskem in družbenem 
stanju in stanju duha ni vrnitve, saj v 
okradenem gospodarstvu ni dela niti za 
mlade in bolj izobražene. Opravičujem 
se za 'družbeno koristno umrtje'!

Žal je to samo 'briljantno' izbrana in 
'drugače' zapisana, v bilance, statistiko, 
zakone in črno kroniko od drugih zabe-

ležena ugotovitev, da je največja škoda, 
če umre mlad izobraženec, škoda (če?) 
za družbo pa je najmanjša, če posame-
znik umre tik pred ali takoj po upokoji-
tvi. Žal, ker nisem v časopisu spregledal 
naslova, da si bolnišnice že 'podajajo' 
najdražje (nerentabilne!!!) bolnike!

Tak svet (in naša družba z njim) ni 
samo 'zagaman', je iz dneva v dan bolj 
izprijen! Zaradi 10 % psiho in socio-
patov, ki brezsramno kradejo in nas 
ponižujejo in velike večine nevednih, 
brezvoljnih, ustrahovanih, nemočnih, 
razpuščenih, pa tudi preračunljivih ali 
izprijenih, ki so zamudili in ki čakajo, 
da bodo ukrepali (se izpostavili) drugi.

Tarče ne razmišljajo, da bi zbežale 
ali odšle same s prizorišča. Prestrelje-
ne, javno naštete in s prstom pokaza-
ne brezsramno in neprizadeto ostaja-
jo. Treba jih bo odnesti! Še pravočasno 
z javnim razgaljanjem, preganjanem, 
kaznovanjem in demokratičnimi voli-
tvami!  Kako to gre (če gre?) po preveč 
stiskanja pesti in predolgem čakanju, 
pa nam zadnje tedne 'demonstrirajo' 
Ukrajinci, Tajci, državljani BiH ... 

Moč in vrednost posameznika je v 
enem glasu na volitvah (kjer zmaguje-
jo EUR-i) in so izkušnje. Odgovornost 
slehernega je, da priznamo in opozori-
mo na napake, ki smo jih v preteklosti 
storili, in na vse slabo, na kar smo, tudi 
zmanipulirani ali v dobri veri, pristali. 
Da jih mlajši ne bi ponavljali, stiska-
li pesti in čakali, da bo zanje to opravil 
drugi. Toda drugih ni! 

Prav je, da se vas je že veliko zbudilo iz 
dremeža, v katerega da smo vas 'vplivni 
posamezniki' pahnili.

Toda samo zbuditi se ne bo dovolj. 
Prej ali slej bo treba vstati! 

Takrat, lepo prosim, nikar z levo nogo 
in (ali) na pleča starejših, staršev, ded-
kov in babic, upokojencev. 

Kakšen vzgled boste dali svojim otro-
kom, pa še brez non in nonotov bodo 
ostali!?

Stopimo za vrat izprijenim politikom, 
poslancem, stotinam 'gospodarstveni-
kom' in državnim birokratom. V stra-
hu za lastno, izvoljeno ali v upravi za 
nedoločen čas zaposleno in izprijeno 
rit, ter od še bolj izprijenih postavljeni 
pred dejstvo, da 'ni kosila zastonj', so 
prisiljeni in že pripravljeni razkriti (iz-
dati) ne samo 'drugih', pač pa tudi vse 
več svojih. Še pred letom, dvema red-
kim okostnjakom (Kordež, Črnigoj …) 
ste danes priča plazu imen izprijenih 
pidovskih baronov, kriznih menedžer-
jev, bankirjev, stečajnih upraviteljev, na 
kredit investitorjev, državnih uradni-
kov, ki so v neskončnem nizu 'neverje-
tnih' interesnih povezav zakockali našo 
in predvsem vašo prihodnost. Tako kot 
se znesek 'našega', v resnici njihovega, 
nikoli poravnanega dolga v slabi banki 
nezadržno veča, se seznami kreditoje-
malcev in kockarjev daljšajo.

Naj jih pristojni in odgovorni razkri-
jejo, obtožijo, obsodijo, kaznujejo in 
razlastijo ukradenega. Če je bila kri-
vična nacionalizacija po osvoboditvi, 
pravična denacionalizacija po osamo-
svojitvi, bo pravična in zakonita tudi 
zaplemba ukradenega po streznitvi. 

Skrajni čas je, da z izprijenim prestre-
ljeno družbo prisilimo k samoočiščenju 
in utirjenju na pot, ki jo lahko odgovor-
no narekujete in uresničujete predvsem 
mladi. Če ne? Ostali boste sirote brez 
prihodnosti!

P.s.: Za imena in priimke naštetih kli-
knite: Uradni list RS (volitve in imeno-
vanja), strani parlamentarnih strank, 
strani GZS, odvetniške in notarske 
zbornice, strani združenj menedžerjev, 
nadzornikov … 

Lepa beseda lepo mesto najde 

Praznovanje dneva šole in kulturnega praznika v Dobravljah
Ivana Čermelj, Božo Rustja, Neli Filipić, Jožica Pizzoni, Neva Štokelj, Jurij Paljk, Miran Rustja, Pavel Peter Bratina, Lojze Bratina, Slavica Remškar, Ivana Slamič, Magda Saksida, 
Pavlina Bizjak in Bogdan Troha so bivši učenci Osnovne šole Dobravlje, ki se vsak na svoj način ukvarjajo s slovensko besedo že od šolskih dni.  Literarne ustvarjalce iz našega 
šolskega okoliša smo prosili, naj za prireditev v počastitev dneva šole in kulturnega praznika, ki je bila v petek, 7. februarja 2014, napišejo svoje razmišljanje o besedi.Vsi so se 
prijazno odzvali našemu povabilu in nekateri na srečanju učencev, učiteljev in staršev tudi sami prebrali ali povedali svoje zapise za to priložnost. Zapise ostalih so prebrali učenci.

Tako je Jurij Paljk, doma iz 
Velikih Žabelj, ki pa živi v 
Ogleju, zapisal: »Živim v ita-

lijanskem svetu, a sem doma v ma-
ternem, slovenskem jeziku.« Iva-
na Čermelj je razmišljala o svojem 
otroštvu, ki ga je živela pod fašiz-

mom in se ga boleče spominja kot 
časa, ko je bil materni jezik prepo-
vedan. Božo Rustja ima, kot je za-
pisal: »Tako rad besede prijazno-
sti, ker vsak dan doživljam, da me 
Bog sprejema kljub številnim na-
pakam, ki jih imam.« Jožica Pizzo-

ni razmišlja, da so besede »najlepši 
dar, ki smo ga v življenju prejeli.« 
Neli Filipić je najljubša beseda svo-
boda, zapisala je: »Tudi svoboda, da 
lahko besede mislim, jih izrečem 
in jih zapišem.« 

Gotovo si zasluži posebno 

omembo Ivana Slamič, upokojena 
profesorica slovenščine, ki kot 
mentorica spremlja številne 
literarne ustvarjalce v naši občini, 
skrbi za jezikovno pravilnost 
njihovega pisanja in jih v najlepši 
luči predstavi v spremnih besedah k 
izdajam njihovih del. Poleg tega pa 
je njih in njihova dela v pogovorih 
tudi zmeraj pripravljena približati 
javnosti. 

Vsa razmišljanja literarnih gostov 
naše prireditve so objavljena v 
šolskem glasilu Čaven, ki smo 
ga letos četrtič izdali hkrati s 
prireditvijo in je bilo, kot tudi 
posebej za ta dogodek izdelano 
bralno znamenje, za prostovoljen 
prispevek namenjen šolskemu 
skladu, na voljo vsem obiskovalcem 
prireditve. V glasilu so objavljeni 
tudi prispevki učencev naše šole na 
temo ljudskega reka Lepa beseda 
lepo mesto najde, kakor je bila 

naslovljena četrta prireditev Učenci 
Osnovne šole Dobravlje pojejo in 
igrajo, skupaj z likovnimi deli naših 
učencev prav tako na temo lepe 
besede. Bila so tudi razstavljena na 
prireditvi, da so si jih obiskovalci 
prireditve lahko ogledali. 

Že tradicionalno smo program 
prireditve sestavile podružnične 
šole, pet jih je, in matična šola 
Dobravlje. Živahno, ubrano petje 
štirih šolskih pevskih zborov, 
nastopi učencev s podružničnih 
šol in višješolcev, pa zanimiva, zelo 
raznolika razmišljanja literarnih 
ustvarjalcev, saj vsakomur izmed 
njih beseda pomeni nekaj drugega, 
le da naj bo slovenska, se strinjajo vsi 
– vse to se nam bo vtisnilo v spomin 
na letošnje srečanje učencev, 
učiteljev in staršev v Dobravljah. 

DT, foto Peter Valič

Foto Peter Valič
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Mednarodni ekološki in kulturni projekt  

Ajdovski šolarji v Bristolu ‘Z roko v roki za lepši svet’
Z novo zakonodajo se je tudi ajdovska občina podala na pot k bolj ekološkemu načinu življenja. Menjava uličnih svetilk, ki povzročajo manj svetlobnega onesnaževanja, 
ureditev mnogih ekoloških otokov, smetnjaki za biološko razgradljive odpadke, ki so jih v dar dobila vsa gospodinjstva in druge akcije, so majhni in hkrati veliki koraki, ki 
prebivalcem omogočajo in jih osveščajo o bolj ekološkem načinu življenja. Občinski upravi in službam se učenci in učitelji OŠ Danila Lokarja zahvaljujemo za vse, kar so 
že storili (in še bodo) v tej smeri.

Šola je tista, ki lahko pripomo-
re k vzgoji in izobraževanju 
občanov. Na OŠ Danila Lo-

karja smo se v želji po osveščanju 
učencev, posredno še staršev in tudi 
mnogih gospodinjstev v Ajdovšči-
ni,  pridružili ekološkemu in kultur-
nemu mednarodnemu projektu Co-
menius, z naslovom ‘Z roko v roki 

za lepši svet’. Projekt traja dve leti. 
V programu večstranske medkul-
turne izmenjave sodeluje devet šol 
iz devetih različnih držav (Slovenija, 
Italija, Poljska, Madžarska, Velika 
Britanija, Bolgarija, Španija, Turči-
ja, Nemčija). Preko gostovanj v vseh 
partnerskih državah in srečanj raz-
ličnih učiteljev in učencev ter pre-

ko različnih akcij, ki uresničujejo 
naloge in cilje programa, se izme-
njujejo izkušnje in ideje, ki bodo v 
prihodnosti pomagale reševati pro-
blematiko, povezano z neekološkim 
načinom življenja. 

Za izmenjavo v Veliki Britaniji smo 
na šoli izbrali sedem petošolcev iz 
vseh petih razredov in podružnične 
šole.   Nina, Žan, Pia, Sebastjan, 
Hana, Matic in Gabrijela so 
v januarju obiskali Wheatfield 
primary school v Bristolu, v Veliki 
Britaniji. Teden so preživeli v družbi 
angleško govorečih sovrstnikov, 
spoznali njihov način šolanja, 
aktivno sodelovali pri pouku, 
se seznanili z njihovo kulturno 
dediščino, poslušali predstavitve 
okoljske problematike v drugih 
državah ter predstavili domač 
sistem ravnanja z odpadki. Naši 
učenci so, kljub temu, da se šele 
drugo leto učijo angleški jezik, 
navdušili partnerje iz vseh držav. 
Predstavili so jim del slovenske 
kulture, opisali nekaj ekoloških 

akcij, ki jih izvajamo v okviru 
pouka in obšolskih dejavnosti ter 
prikazali, kako poteka zbiranje, 
ločevanje, razgradnja in ponovna 
raba odpadkov pri nas. Predstavitev 
je dosegla veliko odobravanja in 
mnoge ideje smo prenesli tudi 
na šole v drugih državah, kjer je 
ravnanje z odpadki še vedno zelo 
obremenjujoče za okolje. 

V mesecu marcu bomo na OŠ 
Danila Lokarja gostili učitelje in 
učence partnerskih držav. Pri 
nas bodo spoznali, kako poteka 
izobraževalni sistem v Sloveniji, 
predstavili jim bomo našo kulturno 
dediščino in prikazali izvajanje 
okoljevarstvenih ukrepov na šoli in 
v okolici. Med drugim bodo vsi člani 
partnerskih držav prisostvovali pri 
urah rednega pouka, sodelovali v 
delavnicah in predstavili poizkuse 
na temo onesnaženosti zraka v 
njihovem okolju. 

Tako kot z rednimi programi, 
ki potekajo na šoli, se tudi s 
sodelovanjem v mednarodnem 

projektu ‘Z roko v roki za lepši 
svet’ na OŠ Danila Lokarja trudimo 
širiti obzorja naših učencev in širše 
družbe. Vabimo vas k spremljanju 
projekta na spletni strani: http://
forawonderfulland.wordpress.com/ 

Saša Kravos in Anuša Blažko

ŠOLSKA

Otroci kot umetniki 

Obisk francoske slikarke Maksim Pettit
Skupino Modre pike iz Otroškega vrtca Ajdovščina, enota Ribnik, je obiskala francoska slikarka Maksim Pettit, ki je priletela naravnost iz Francije.

Otroci, stari 5 - 6 let, so se 
usedli v krog, kjer jih je po-
močnica Alenka vprašala, 

kaj je slika. Nato so se pogovarjali, 
kje najdemo slike. Otroci so ji odgo-
varjali na vprašanja. Nato jim je po-
vedala, da jih bo prišla obiskat fran-
coska slikarka Maksima Pettit. 

Med tem časom sem se preoblekla, 
si nadela lasuljo, baretko, paleto, 
čopič ter haljo. Ko sem prišla, so 
otroci kar utihnili in me občudovali. 
S seboj sem prinesla vrečke s čevlji 
in svojo umetniško sliko. Sliko 
sem obrnila narobe in jo postavila 
na tablo. Predstavila sem se in jim 
pokazala sliko. Vprašala sem jih, 
kaj vidijo na njej. Otroci so mi 
odgovorili, da vidijo svečo, teleskop, 
vilice, pol kokosa, instrument, 
elektriko, število tri, srček, jamo. 
Nato sem sliko obrnila pravilno in 
otroci so opazili tudi naslikan čevelj. 

Povedala sem jim, da ima slika 
naslov Čevelj. Prosila sem jih, če mi 
lahko narišejo različne čevlje, ker 
sem v svojem ateljeju izgubila vse 
slike. Otroci so bili takoj pripravljeni 
za sodelovanje. Niti eden me ni 

prepoznal. Razdelila sem jih tako, 
da si je vsak par izbral svojo vrečko 
in mizo z likovnim materialom. 

Otroci so se posedli k mizam, 
si dobro ogledali čevelj in začeli 

ustvarjati. Med delom sem jih 
spodbujala. Deček je rekel deklici, 
če mu lahko eleganten čevelj 
bolj dvigne v zrak. Deklica mu je 
pomagala. Drugi deček je vprašal 
pomočnico Alenko, kdaj se bo lahko 
predstavil gospe Pettit. Nato sem 
šla do njega in se mu predstavila. 
Tudi deček se mi je predstavil. Za 
njim sta ponovili še dve deklici. 
Ena od njiju me je vprašala, kako 
se po francosko napiše njeno ime 
in me pri tem vikala. Povedala sem 
ji, da se ime napiše enako, izgovori 
pa se drugače. Ko sem zavihrala z 
lasmi, so vse deklice to ponovile za 
menoj. Deček, ki je risal nogometni 
copat, si ga je ogledoval od blizu in 
narisal vse detajle. Tudi deček, ki 
je imel pred seboj poletni sandal z 
rožami, je narisal vse rože in jih je 
preštel. Drugi je narisal samo dve 
roži, kot ju je videl. Deček je narisal 
čevlju številko 41, ki je bila napisala 
na njem. Videlo se je, da so otroci 
zelo uživali v likovnem ustvarjanju 

in nastale so zelo dobre slike. 
Otroke sem povabila, da gremo na 
hodnik pogledat pano, kjer bomo 
razstavili naše slike. Postavili so se 
v kolono, slike zalepili na pano in 

si jih ogledali. Ko sem se poslovila 
od otrok, so se želeli z menoj še 
fotografirati. Pustila sem jim tudi 
čevlje in ena deklica je rekla, da 
bo gospo Pettit vprašala, če si jih 
lahko obuje. Deklice so si z veseljem 
obuvale čevlje in z njimi hodile po 
prostoru. 

Ko sem prišla nazaj kot Mateja, 
so mi otroci pripovedovali, da je 
bila pri njih slikarka in da je velika 

škoda, ker je nisem videla. Pokazali 
so mi svoje slike in fotografijo, na 
kateri smo skupaj fotografirani. 

Otroci so se vživeli v vlogo 
umetnikov ter z veseljem ustvarjali. 
Vse to se je odražalo na njihovih 
izdelkih. 

In otroci še danes ne vedo, da sem 
to bila jaz … Pa naj ostane skrivnost! 

Mateja Stopar in Alenka Stopar

Robert Ferjančič s.p. Slap 41, Vipava

041 675 948

Video predstavitev vašega 
podjetja, kmetije, proizvodnje,
trgovine z video animacijo.

- oblikovanje foto knjig

- oblikovanje katalogov in tisk

- poroke - birme - obhajila - obletnice

FOTOGRAFIRANJE-VIDEO
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Za nagrado v Strasbourg 

Evropski parlament dobil 24 novih poslancev iz Ajdovščine

Po zmagi na regijskem tekmo-
vanju smo že delno prevzeli 
vlogo evropskih poslancev. 

Vsi dijaki smo se začeli pripravljati 
na obisk v Evropskem parlamentu, 
brali in preučevali smo gradiva, sta-
tistike, premišljevali o problemih, 
s katerimi se državljani Evropske 
unije soočamo, in njihovih rešitvah. 
Pridobili smo veliko znanja, ki smo 
ga 30. januarja v Evropskem parla-
mentu tudi uporabili. 

V zgradbo Evropskega parlamenta 
smo prišli zgodaj zjutraj, po 
vhodu v zgradbo sta glavna jezika 
komuniciranja postala angleščina in 
francoščina. Čeprav smo na začetku 
nekoliko dvomili v svoje znanje 
tujih jezikov, smo ugotovili, da je 
bil ta dvom pravzaprav nepotreben. 
Med zajtrkom je vsak učenec dobil 
priponko, na katero je napisal svoje 
ime in državo, iz katere prihaja. 

Po predstavitvi celotnega programa 
smo se razdelili v večjezične delovne 
skupine in se skupaj z dijaki iz 
21 držav združili v veliki dvorani 
Evropskega parlamenta, kjer smo 
na mestih, na katerih običajno 
sedijo evropski poslanci, tokrat 

sedeli mi. Program so vodili štirje 
uslužbenci Evropskega parlamenta, 
ki so nam predstavili Evropsko 
unijo in Evropski parlament. Sledile 
so predstavitve šol in držav - tako 
smo spoznali okolje in različne 
kulture, iz katerih prihajajo ostali 

udeleženci. Imeli smo možnost tudi 
postavljati vprašanja ali razpravljati 
o različnih problemih Evropske 
unije z uslužbenci Evropskega 
parlamenta. Vprašanja so se kar 
vrstila in razprava se je razvijala, 
a časa ni bilo na pretek, saj nas je 

najpomembnejši del dneva, to je 
oblikovanje delovnih skupin in 
razprava, še čakal. 

Po kosilu smo se sprostili in 
spoznavali skozi igro Eurogame. 
Sestaviti smo morali skupine, ki so 
imele štiri člane iz različnih držav in 
odgovarjati na vprašanja, ki so bila 
postavljena v različnih evropskih 
jezikih. Tako smo se učenci različnih 
narodnosti povezali, izčrpali znanje 
vsakega tujega jezika, ki smo ga 
znali, in odgovarjali na vprašanja. 

Po zabavni igri pa smo spet 
prevzeli vloge evropskih poslancev 
in oblikovali 6 delovnih skupin. 
Vsaka delovna skupina je bila 
osredotočena na aktualen problem 
v Evropski uniji in sicer smo dijaki 
razpravljali o obnovljivih virih in 
okolju, aktivnem državljanstvu in 
svobodi informacij, prihodnosti 
Evrope, udeležbi na volitvah, 
zaposlovanju mladih in velikih 

količinah ostankov hrane. Vsaka 
delovna skupina je imela svojega 
govornika in zapisnikarja, ki sta bila 
izvoljena demokratično, z glasovi 
članov delovne skupine. V delovnih 
skupinah smo delili svoje ideje 
in poglede na določen problem, 
predlagali rešitve, lahko smo 
opozorili na določene probleme 
ali prednosti v naši državi in z 
izmenjevanjem mnenj in izkušenj 
spoznali stanja v ostalih državah 
Evropske unije. Ko smo sklenili naše 
pogovore, predstavitve in pogajanja, 
smo se vsi udeleženci zopet združili 
v veliki dvorani, kjer so govorniki in 
zapisnikarji vsake delovne skupine 

predstavili zaključke. Te zaključke 
smo lahko poslanci komentirali 
in kritizirali, na koncu pa smo še 
glasovali o sprejetju ali zavrnitvi 
predlogov. Naš dan je bil precej 
uspešen, saj je bila večina predlogov 
sprejetih, kar je bil dokaz, da smo 
se vsi udeleženci potrudili in našli 

rešitve za probleme, ki so nam bili 
podani. 

 Veliko ljudi je mnenja, da je 
delo poslancev precej enostavno, 
da je njihova edina naloga sedenje 
v usnjenih stolih in prejemanje 
visoke plače, da poslanci nikoli ne 
rešijo nobenega problema, če pa 
že pride do sprememb, te niso v 
korist ‘običajnih’ državljanov. Tudi 
dijaki smo imeli tako mnenje, a 
ta izkušnja nam je pokazala, kako 
hudo smo se motili. Poslanci smo 
bili en dan in v tem dnevu ugotovili, 
da je problemov veliko, do rešitev 
pa je težko priti, če je v sobi 600 
ljudi in ima vsak svoje, drugačno 
mnenje. Ugotovili smo, da imata 
vsak predlog in vsaka rešitev svoje 
pomanjkljivosti in prednosti, za 
uresničljive rešitve in ideje pa je 
potrebno veliko dela in časa, saj do 
sprememb ne more priti čez noč. 

Delo v delovnih skupinah in 
končna razprava sta bili kar naporni 
izkušnji, saj je bilo potrebno veliko 
koncentracije, razmišljanja in 
napora, da pridemo do novih idej in 
potencialnih rešitev – nenadoma so 
tudi tisti udobni, usnjeni stoli postali 
neudobni. A novih izkušenj nismo 

pridobili le v Strasbourgu, ampak 
tudi v ostalih krajih, ki smo jih na 
poti domov obiskali. Naša pot je bila 
kar dolga, v petih dneh smo obiskali 
pet držav in vsak dijak si je želel 
obiskati drugi kraj. Na koncu smo 
prišli do dogovora in vsem dijakom 
so bile želje izpolnjene. Tako so si 

ljubitelji športa ogledali skakalnici 
v Garmisch Partenkirchnu in 
Innsbrucku, ljubitelji umetnosti 
so videli rojstno hišo Wolfganga 
Amadeusa Mozarta v Salzburgu 
in Julijin balkon v Veroni, ogledali 
smo si tudi pravljični Colmar in 
švicarski mesti St. Gallen in Basel. 
Pot je bila kar naporna, a nam je 
prinesla tudi veliko dobrih stvari, 
cel razred je veliko časa preživel 
skupaj, kar nam je dalo priložnost, 
da se bolje spoznamo in delimo 
svoja mnenja. Kljub temu da je kdaj 
prišlo tudi do nesporazumov, smo 
se vsi skupaj kot celota potrudili, 
da bi te odpravili in bi jih bilo čim 
manj.  

Veliko časa na naši poti je bilo 
namenjenega družabnosti, še 
posebej petkov večer, ko smo si 
v Strasbourgu privoščili bowling. 
Prav tako smo sklenili tudi precej 
novih prijateljstev z dijaki iz drugih 
evropskih držav, na koncu pa smo 
prejeli še diplomo Euroscole, ki 
nas bo vedno spominjala na naše 
zanimivo doživetje. 

Sabina Halilović, 
3. b SŠ Veno Pilon Ajdovščina

Aktivne in 
ustvarjalne počitnice
Rdeči križ Ajdovščina je zimske šolske počitnice polepšal 22-im 
socialno ogroženim otrokom, ki jim je omogočil brezplačno 
letovanje v Mladinskem zdravilišču in letovišču RKS Debeli rtič.

Otroci so se lahko kopali v 
notranjem bazenu, vzgoji-
telji in animatorji pa so za-

nje pripravili še dodatne aktivnosti. 
Najlepše se zahvaljujemo Športne-
mu društvu Rekreativček, ki je ene-
mu otroku iz socialno šibkejše dru-
žine, ki ga je predlagal RK, v času 
zimskih počitnic omogočil brez-

plačni tečaj smučanja na Cerknem. 
Otrokom preživljanje prostega časa 
v družbi vrstnikov veliko pomeni 
in veseli smo, da je vsaj nekaj otrok, 
ki sicer ne bi imeli te možnosti, lah-
ko počitnice preživljalo aktivno in 
ustvarjalno. 

IŽ

BREZPLAČEN KOMPLET ZIMSKIH 
PNEVMATIK NA PLATIŠČIH PRI
NAKUPU KATEREGAKOLI MODELA

REB ZPLAČNO!

BREZPLAČEN KOMPLET ZIMSKIH 
PNEVMATIK NA PLATIŠČIH PRI
NAKUPU KATEREGAKOLI MODELA

Z VAMI ŽE 20 LET
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AVTO VUGA d.o.o.   Prodaja vozil:     Servis vozil:     www.avtovuga.si05/33 33 444 05/33 33 440
Hvala za zaupanje!
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Zimske radosti 
V času zimskih počitnic je na ustvarjalnih in športnih delavnicah 
MDPM Ajdovščina, ki so potekale od 17. do 21. februarja 2014, kar 
mrgolelo otrok. Ob ustvarjanju in športnih aktivnostih so se otroci 
sprostili, pozabili na skrbi in se našportali ter naigrali, kot že dolgo ne.

Na ustvarjalnih delavnicah 
so se otroci ob pomoči in 
vodstvu spretnih in izku-

šenih mentoric potopili v ustvarja-
nje in oblikovanje pravljičnih sovic, 
pisanih obešalnikov, enostavnih na-
ravnih ikeban in dekoracij iz suhega 
cvetja in furnirja, prekrasnih sonč-
nic, uporabnih kartonastih map in 
še in še ... Čas med odmorom pa so 
otroci izrabili za pripravo ‘kokic’, ki 
so jih tudi z užitkom pozobali. 

Na MDPM Ajdovščina smo 

med zimskimi počitnicami ob 
sofinanciranju Zveze za šport 
otrok in mladine Slovenije izvedli 
tudi športne aktivnosti Za zdravo 
zabavo, ki so potekale v notranjem 
večnamenskem prostoru Hiše 
Mladih in zunanjih igriščih v Palah 
v Ajdovščini. Otroci so se v okviru 
programa ‘Športajmo pozimi 
na toplem’ ob vodstvu športnih 
vaditeljev v notranjih prostorih 

razgibali, našprintali, nahopsali, 
naplesali ... Poskrbljeno je bilo 
tudi za aerobiko, namizni tenis, 
vaje z obroči, razne igre z žogo itd. 
Na zunanjih površinah pa so se 
mali nadobudneži skozi program 
‘Športajmo zunaj tudi pozimi’ učili 
in igrali nogomet, rokomet, tenis, 
odbojko, košarko, udeležili pa so 
se tudi ‘pomladanskega’ pohoda ob 
Hublju, kjer so ob učni poti otroke 
‘veselo pozdravljali’ nežni beli 
zvončki, zlate trobentice in žametni 

žafran. 
Ponovno smo se imeli lepo! 

Otroška igrivost in smeh sta nam 
ponovno segla do srca in tudi nam 
‘ta starim’ v društvu mladih narisala 
na obraz zadovoljen nasmeh 
ter nas napolnila z domišljijo in 
živahnostjo, ki se lahko rodi le v 
majcenih otroških glavicah. 

Sara Šorc, MDPM Ajdovščina

Življenje je najlepša pravljica
V vrtcih se celo šolsko leto marsikaj dogaja in tudi v vrtcu Ob Hublju v Ajdovščini je tako. Otroci in 
vzgojiteljice skupin Ježki, Pikapolonice in Petelinčki smo se podali v pravljični svet, kjer nam dobre 
pravljice bogatijo življenje z modrostjo. Tako spoznavamo modrost in verjamemo v čudeže.

Pravljice pritegnejo našo po-
zornost, nas zabavajo in dra-
mijo radovednost. Vzpod-

bujajo nas k ustvarjalnosti na 
različnih področjih. Likovna, glas-
bena in dramska umetnost se pre-
pletajo. Spoznavamo pa tudi druge 
veščine, ki so potrebne za življenje. 

V zimskem času mora dišati po 
nečem sladkem in prijetnem. Zato 
smo se preizkusili v peki piškotov. 
Ker so nam odlično uspeli, smo 
z njimi pogostili tudi naše starše. 
Svoje izkušnje pa smo predstavili 
tudi kuharici Julijani Krapež, ki nas 
je obiskala v tednu pred božičem. 
Predstavila nam je svoj poklic in 
nas povabila v kuharsko delavnico. 
Izdelovali smo različne čokoladne 
lizike. Ob spoznavanju različnih 
sestavin smo tudi mešali, gnetili, 
oblikovali in krasili. Čokoladne 
lizike so bile odlične, takih res nismo 
še nikoli jedli. V družbi   kuharice 
Julijane nam je bilo prijetno in tako 
otroci kot tudi vzgojiteljice smo 
se od nje veliko naučili. Učenje je 

potekalo na sproščen in zabaven 
način. Za pridobljeno znanje se ji 
najlepše zahvaljujemo. 

Z glasbo v srcu smo nadaljevali 
tudi v novem letu, v mesecu kulture. 
Otroci so spoznavali različne zvrsti 
glasbe in poklice, ki so povezani z 
umetnostjo. Zelo ponosni smo bili, 

da se je na naše povabilo odzvala 
tudi pevka Tinkara Kovač, ki je 
otrokom predstavila svoj poklic, 
ter otrokom zapela nekaj pesmi in 
zaigrala na flavto. Z njo smo tudi 
skupaj zapeli pesem ‘Ko si srečen’ in 
na obrazu vseh (otrok in odraslih) 
se je izražala sreča. V pogovoru nam 
je povedala, da večkrat sodeluje 
z vrtci in da zelo rada pripravlja 
festivale za otroke. Njena želja je 
z glasbo razveseljevati ljudi in to 
ji je pri nas prav gotovo uspelo. 
Hvaležni smo ji za prijetne trenutke, 
ki jih je delila z nami. V naslednjih 
dneh so se otroci preizkusili v petju 
ob pravem mikrofonu in ritem 
glasbe jih je navdušil za ples in 
rajanje. Spoznavali smo različne 
instrumente in nekatere tudi 
preizkusili. 

Ob spoznavanju različnih poklicev 
je marsikateri otrok izjavil: »Ko 
bom velik, bom kuhar.« »Ko 
bom velika, bom pevka.« Če smo 
otrokom postavili sanje, smo veliko 
dosegli. Naša želja je, da polepšamo 
dneve otrokom, staršem in sebi. 
Sledili smo misli pravljičarja Hansa 
C. Andersena: »Življenje je najlepša 
pravljica.« 

Tatjana Kranjc

POPOLNA PRENOVA 
KOPALNIC
- polaganje keramike, ogrevanje
- vodovodne instalacije
- elektro instalacije
- montaža kopalniške opreme

GLAJENJE IN BELJENJE 
STEN IN STROPOV

MONTAŽA GIPS STEN 
IN STROPOV
- spuščeni stropovi
- predelne stene
- obloge zidov
- armstrong stropovi
- mansardni stropovi

Z VAMI ŽE 20 LET
ZAKLJUČNA DELA
DEAN VOLK s.p.

Plače  28d
5270 Ajdovščina
Tel. 041 773 849

“NAJ POMLAD V VAŠ DOM PRINESE SVEŽINO”

UGODNO

Novo v Ajdovščini
TOVARNIŠKI OUTLET KERAMIČNIH PLOŠČIC

RAZPRODAJA KERAMIČNIH 
PLOŠČIC

KERAMIČARJI Z VEČLETNIMI IZKUŠNJAMI vam 
keramiko hitro in kvalitetno tudi položijo

Keramika Fikus se nahaja na koncuKeramika Fikus se nahaja na koncu Ajdovščine 
(pred krožiščem za Vipavo)

Urnik: od 8. do 16. ure ali po naročilu 041/537 950, Klavdija
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Društvo upokojencev Vipava,
Društvo invalidov Ajdovščina - 

Vipava in 
Društvo sladkornih bolnikov 

Ajdovščina - Vipava

VABIJO NA 
PRAZNOVANJE 
DNEVA ŽENA,

   v petek, 7. marca 2014 ob 18. 
uri v Kulturnem domu v Vipavi.

Nastopili bodo:
dramsko pevska skupina zarja 

iz DU Ajdovščine, humoristična 
skupina DU Vipava, glasbenik 
Dejan s kovinskimi bobni in 

Goran s harmoniko.

  Po proslavi bomo nadaljevali z 
druženjem in plesom.

Cena vstopnice je 2 € in se 
vplača ob prihodu na predstavo.

DU Vipava
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Dobrodelno kolesarjenje na OŠ Šturje Ajdovščina z brevetom, 8. marca 2014 

Pomagajmo otrokom do še 
lepšega otroštva
Na osnovni šoli Šturje Ajdovščina smo se v sodelovanju s kolesarskim društvom BIK.SI odločili, da bo 
letošnje, že 4. dobrodelno kolesarjenje, nekoliko drugačno.

Že pred osmo uro zjutraj bo 
pred šolo potekal start bre-
veta. Brevet je netekmo-

valna kolesarska preizkušnja, ki 
poteka v vsakem vremenu, udele-
ženci vozijo po cestno prometnih 
predpisih, podnevi in ponoči, kjer 
je zmagovalec vsak, ki pride v cilj, 
predvsem pa je to družabni dogo-
dek in doživetje za vsakega ude-
leženca, ki se preizkusi prevoziti 
progo, dolgo od 200 do 1600 kilo-
metrov. Brevet ni dirka. Tokratni 
brevet bo dolg 200 km, prevoziti 

pa ga je potrebno v 13 urah in pol. 
Trasa je lahka in vsebuje le okoli 
1200 višinskih metrov. Vsak ude-
leženec plača startnino. Del le-te 
bo namenjen šolskemu skladu OŠ 
Šturje za otroke iz socialno ogro-
ženih družin, da se bodo lahko 
udeležili šole v naravi, zato je ta 
brevet tudi dobrodelen. 

Več o samem dogodku (startnina, 
podatki o progi, opozorila) si 
lahko preberete na spletni strani 
OŠ Šturje http://www.os-sturje.
si/ , o brevetu pa na spletni strani 
ŠD Randonneurs Slovenija http://
www.randonneurs.si. 

Foto Oton Naglost

ŽRK Mlinotest šesti po rednem delu prvenstva 1. A DRL

Mlinarke v končnico od 6. do 10 mesta
Končan je redni del tekmovanja v 1. A ženski državni ligi, ki se je začel septembra. Mlinarke so na koncu osvojile 6. mesto in se uvrstile v končnico za mesta od 6. do 10. 
V odigranih 18 kolih so Ajdovke osemkrat zmagale, enkrat igrale neodločeno ter devetkrat izgubile. Tako so zbrale 17 točk. Le domači poraz proti Žalcu jim je preprečil 
uvrstitev v ligo za prvaka. Vendar je tudi 6. mesto lep uspeh, saj se trend vsakoletne višje uvrstitve nadaljuje.

Zato se na kratko ozrimo na-
zaj in preletimo končani re-
dni del prvenstva. Ajdovske 

rokometašice so priprave na novo 
prvenstvo začele že 29. julija 2013. 
Do prve prvenstvene tekme so tako 
'oddelale' 42 treningov in 10 pripra-
vljalnih prijateljskih tekem. 

Mlinarke so prvenstvo zače-
le doma proti ekipi Celjskih me-
snin. V izenačeni tekmi so izgubile 
za dva zadetka. Predvsem se je po-
znala neuigranost, saj je bilo v ekipi 

pet novih igralk. V drugem kolu so 
Mlinarke doma gladko premagale 
ekipo Naklo Peko Tržič. Na prvem 
gostovanju v sezoni proti ekipi Za-
gorja so se naše igralke srčno bori-
le in odigrale morda najboljši polčas 
sezone. V drugem delu pa so doma-
činke, ki imajo skoraj same repre-
zentantke, prestavile v višjo brzino 
ter z ostro in na trenutke tudi grobo 
igro v obrambi vseeno pričakovano 
zmagale. 

Sledil je prvi primorski derbi v do-

mači dvorani proti Piranu. Tekmo 
so Ajdovke slabše začele, a so do 
konca tekme gostje ujele in prehite-
le ter tekmo dobile z golom razlike. 
Na gostovanju proti do tedaj še ne-
poraženemu Velenju so se Mlinar-
ke srčno borile, a so morale pošte-
no priznati premoč domačim. Na 
tekmi na ajdovskih Policah proti 
Krki iz Novega Mesta je bila prava 
srhljivka - zmaga se je nagibala zdaj 
na eno, zdaj na drugo stran, končala 
pa se je, lahko bi rekli kar s pravično 
delitvijo točk. Tudi na gostovanju 
v Žalcu so bile Ajdovke tri četrtine 
tekme enakovredne domačim, a so 
zaradi nekaj napak v končnici ostale 
praznih rok.

Sledila je gladka domača zmaga za 
12 zadetkov proti ekipi Ptuja ter go-
stovanje v Kopru, proti novim prvo-
ligašicam. Mlinarke so dobro začele, 
vodile skozi celo tekmo, domače so 
sicer proti koncu razliko znižale in 
celo izenačile, a so izkušnje prevla-
dale. Dosežena je bila sladka zmaga 
za gol v drugem primorskem derbi-
ju.

Z gostovanjem v Kopru se je kon-
čal prvi del rednega dela prvenstva. 
Vendar se je prvenstvo do zimskega 
premora kar nadaljevalo. V 10. kolu 
so tako Mlinarke gostovale v Celju, 

kjer so, kljub zelo dobri igri, osta-
le praznih rok proti drugouvrščeni 
ekipi Celjskih mesnin. V napeti tek-
mi so z veliko športne sreče za gol 
zmagale domačinke, čeprav bi si Aj-
dovke po prikazanem zaslužile vsaj 
točko,  Sledilo je še gostovanje v Na-
klem, na katerem so igralke Mlino-
testa rutininirano premagale doma-
činke z rezultatom 25:34.

V sklopu proslave 35. letnice žen-
skega rokometnega kluba so odigra-
le domačo tekmo proti favorizira-
ni ekipi Zagorja, kjer so si, glede na 
prikazano, zaslužile nižji poraz. V 
Piranu so Mlinarke popolnoma od-
povedale in zasluženo visoko izgu-

bile, že naslednjo domačo tekmo pa 
so presenetljivo gladko premagale 
Velenje. V Novem mestu proti Krki 
so bile igralke Mlinotesta večino 
tekme enakovredne domačinkam, 
za poraz pa je krivih slabih 5 minut 
ob zaključku prvega polčasa. Sledi-
la je že omenjena tekma na Policah 
proti ekipi Zelene doline Žalec, ki 
so jo pod pritiskom odigrale slabše 
od pričakovanj. Za tekme visokega 
vložka pač domače igralke še niso 
dovolj zrele.

Sledili sta še zanesljivi zmagi pro-
ti ekipama iz spodnjega dela lestvice 
(Tenzor Ptuj 34:19 in ŽURD Koper 
27:20).

Do konca prvenstva čakajo ajdo-
vske rokometašice še štiri domače in 
štiri gostujoče tekme. Domače tek-
me v športni dvorani Police bodo po 
naslednjem razporedu: v soboto 8. 
marca ob 20.00 proti Piranu, v sre-
do 15. marca ob 20.00 proti Tenzor 
Ptuju, v soboto 26. aprila ob 20.00 
proti Kopru in za konec še 10. maja 
ob 20.00 proti Naklo Peko Tržiču.

 Za več informacij o klubu in tek-
mah pa obiščite njihovo spletno 
stran www.zrk-ajdovscina.si.

Tekst DB, foto ŠG

Istega dne bo od 8. ure dalje 
potekalo tudi dobrodelno 
kolesarjenje za posameznike in 
družine. Tako kot prejšnja leta se 
bo kolesarsko dogajanje odvijalo 
pred osnovno šolo Šturje. 

Vsak udeleženec bo na startu 
pred šolo dobil zemljevid z 
vrisanimi kolesarskimi potmi, 

podpisal bo izjavo in lahko daroval 
prostovoljni prispevek v šolski 
sklad OŠ Šturje Ajdovščina. 

Več o kolesarskih trasah si lahko 
ogledate na spletni strani naše 
šole. 

Vabljeni!
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Kolesarska zveza Slovenije je 
v sodelovanju s Kolesarskim 
klubom Črn trn 22. febru-

arja v Ajdovščini organizirala  'Prvo 
slovensko gorsko kolesarsko kon-
ferenco'.  V Hiši mladih v Palah se 
je konference udeležilo več kot 60 
predstavnikov vseh vej gorskega ko-
lesarstva v Sloveniji. 

Predstavljene so jim bile vsebine s 
področja razvoja gorskega kolesar-
stva v državi, podlage v veljavnih 
in predlaganih predpisih, postopki 
pri umeščanju in označevanju gor-
sko kolesarskih poti ter priložnosti 
na področju gospodarstva. Prisotni 
so v okviru konference aktivno so-
delovali v razpravi, katere namen 
je bil najti odgovor na vprašanje: 
Kako nacionalno, regionalno in lo-
kalno pristopiti k sistematičnemu 
vzpostavljanju in vzdrževanju ter fi-
nanciranju gorsko kolesarske infra-
strukture? 

Ne glede na dejstvo, da imamo v 
Sloveniji na področju kolesarstva 
veliko organizacij, tako na državni 
kot tudi na lokalni ravni, in da ko-
lesarstvo predstavlja velik potencial 
tudi za gospodarstvo, predvsem za 
turizem, ter da je kolesarstvo po-
memben segment trajnostne mo-
bilnosti, javnega interesa športa in 
zdravja, žal ugotavljamo, da na rav-

ni države nismo prepoznani kot so-
govornik, pa čeprav kolesarski po-
tencial v državi predstavlja najmanj 
pol milijona prebivalcev naše drža-
ve.

Organizacije in pobude, kot so Ko-
lesarska zveza Slovenije s svojimi 
klubi in društvi, Slovenska kolesar-
ska mreža s svojimi člani, Slovenska 
kolesarska pobuda s svojimi podpi-
sniki, ter številni projekti, ki so bili 
in so v teku v naši državi, niso kos 
dejstvu, da kljub prizadevanjem še 
naprej za kolesarje ostaja v veljavi 
Uredba o prepovedi voženj v na-
ravnem okolju, ne glede na dejstvo, 
da so slovenski gorski kolesarji v sa-
mem svetovnem vrhu.

Udeleženci konference so se se-
znanili z zahtevnimi in dolgotrajni-
mi postopki pri legalizaciji kolesar-
skih poti, kot to določata Zakon o 
gozdovih in Zakon o planinskih po-
teh in kdo vse mora v teh postopkih 

sodelovati. Pri tem pa veliko obetajo 
predstavljene pozitivne izkušnje na 
področju gorsko kolesarskega turiz-
ma s Koroške in Posočja. 

Konferenca v Ajdovščini je potr-
dila pomen gorskega kolesarstva v 
slovenskem prostoru. Predstavnik 
ajdovskega kluba Črn trn Tadej Stu-
belj je poudaril, da so v lanski sezo-
ni dosegli izjemne uspehe na sve-

tovni ravni, vendar za nadaljevanje 
te uspešne zgodbe nujno rabijo pri-
merno infrastrukturo - poti in pro-
ge, kjer bi lahko trenirali in tekmo-
vali. 

Udeleženci so si na konferenci iz-
menjali mnenja, izkušnje ter skle-
pali nove poslovne priložnosti in 
poznanstva. To so pomembna iz-
hodišča za nadaljnji razvoj gorskega 
kolesarstva v državi in želimo si, da 
bi bilo tako tudi v prihodnje.

Po zaključku konference še vedno 
ostaja aktualen poziv kolesarjem in 
pristojnim: »OdprimoPoti.si«, ker:

• je gorsko kolesarjenje in kolesar-
stvo ena izmed najbolj trajnostnih 
oblik športne, rekreativne, tekmo-
valne in turistične dejavnosti in zato 
družbeno pomembna aktivnost ter 
ekonomska dejavnost;

• je dejavnost potrebno urejati in 
ne prepovedovati in sicer skladno in 
enakopravno z ostalimi uporabniki 
prostora;

• je pomemben del dejavnosti do-
življanje narave in posebnosti po-
sameznih okolij v njihovi prvinski 
obliki;

• bo sistematično razvijanje gor-
skega kolesarstva na regionalnem in 
nacionalnem nivoju pripomoglo k 
krepitvi zavesti o izjemnosti narave 
in kvaliteti okolja v Sloveniji ter pro-
mociji Slovenije kot trajnostno na-
ravnane turistične destinacije;

• se zavedamo pomembnosti vla-
ganj v človeški kapital, tudi v smislu 
izobraževanja ciljnih uporabnikov, 
koncipiranja in vzdrževanja poti ter 
povezovanja na regionalnem, naci-
onalnem in mednarodnem nivoju;

• se zavedamo, da ima vsaka člove-
ška dejavnost tudi vplive na okolje, 
pri tem pa številne empirične razi-
skave v okoljih z dolgoletnim insti-
tucionaliziranim varstvom okolja in 
narave dokazujejo, da gorsko kole-
sarjenje nima večjega vpliva na oko-
lje in naravo kot druge primerljive 
oblike rekreacije, npr. pohodništvo 
ter da so konflikti in percepcije vpli-
va na okolje najpogosteje družbene-
ga vzroka (različne skupine uporab-
nikov istega prostora).

Milena Černilogar Radež

ŠPORT
Bi gorski kolesarji lahko pomagali pri sanaciji gozdov?

Pomen in razvoj gorsko 
kolesarske infrastrukture

Vir: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.640113099412578.1073741876.1320490668
85653&type=1

Na konferenci v Ajdovščini je bilo slišati tudi  zanimivo pobudo, da bi namreč lahko  gorski kolesarji pomagali 
pri sanaciji nastale škode zaradi žledu v gozdovih. Kolesarji so vajeni gibanja po zahtevnem terenu in so tele-
sno dobro pripravljeni, tako da bi ob ustrezni organizaciji in usposabljanju lahko tudi dejansko pomagali.  Na 
roko gre tudi dejstvo, da so kolesarski klubi razpršeni po vsej državi in bi lahko sodelovali z upravnimi enotami 
in regijskimi zavodi za gozdove na svojih območjih. Koliko gorskih kolesarjev bi v tej akciji lahko sodelovalo, pa 
je zdaj še težko reči. Kolesarji se namreč zavedajo določenega tveganja pri tem početju. 

Košarka – razmišljanje ob robu igrišča 

Od staršev za starše – 
šola za vse
K tokratnem pisanju me je spodbudil nedavni neljubi dogodek 
na košarkarski tekmi, kjer so glavno vlogo po tekmi imeli sodniki 
in znana osebnost slovenske estrade. Gospod se je naslednji dan 
sicer opravičil za svoje obnašanje, a njegovo dejanje je sprožilo kar 
nekaj ogorčenja v širši javnosti.

In tu se mi je postavilo vprašanje 
- kakšno vlogo imajo na tekmi 
sodniki in kakšno navijači? 

Sodniki - možje v črnem ali sivem 
(in ostalih pisanih barvah), ki 
delujejo po športnih predpisih in 
spoštujejo pravila svojih sodniških 
organizacij - odlična tarča za 
verbalne in včasih, na žalost, 
tudi fizične napade. Razlog, da 
se navijači kar naenkrat najbolj 
spoznajo na pravila igre. Največkrat 
‘krivci’ za domače poraze. Večni 
kamen spotike. Nujno zlo. A brez 
njih ne gre. So del športne igre. Ki 
imajo škarje in platno v rokah (beri 
– piščalko v ustih). In imajo (skoraj) 
vedno prav. In njihova je zadnja 
beseda. 

A tudi sodniki so ljudje, ki se kdaj 
pa kdaj zmotijo. In se, tako kot 
igralci, učijo na svojih napakah. 
Zato niso ravno na mestu odzivi 
navijačev – staršev na nekaterih 
tekmah, ki večkrat krivdo za 
neuspehe svojih igralcev – otrok 
pripisujejo sodnikom. Na spletni 
strani Košarkarske zveze Slovenije 
je objavljena Častna košarkarska, 
katere del je tudi Častna starševska. 
To je projekt, ki vsebuje smernice 
želenega obnašanja vseh udeležencev 
športnega dogodka. In tam lepo 
piše, da smo starši svojemu otroku 

vzor, da ne podpiramo verbalnega 
ali drugega nasilja. Tu pa bi se dalo 
marsikaj napisati. Saj je marsikateri 
starš s svojim navijanjem na tekmah 
daleč od vzora. In bi včasih izrečenim 
besedam na tribuni največkrat lahko 
rekli verbalno nasilje. 

Sama sem na tekmah kot mama 
in navijač. Kot navijač športno 
navijam za našo ekipo, kot starš pa si 
želim, da se moj otrok izkaže in igra 
po svojih najboljših močeh. Ko se 
pa taisti otrok ne strinja s sodniško 
odločitvijo in mu z ustnic preberem 
sočno kletvico v stilu ***** *****, 
takrat sem pa najglasnejša mama. 
A se ne derem na sodnika, ampak 
na mulca. Ostali starši na tribuni pa 
me z nasmeškom   prepričujejo, da 
sem prav gotovo narobe slišala in 
da otrok premore bogat slovenski 
besedni zaklad – ‘krščen Matiček 
in tristo kosmatih’. A tako pač ne 
gre. Ker mulc krši tudi ‘interno’ 
družinsko pravilo, da se s sodniki 
ne obremenjuje in spoštuje vsako 
njihovo odločitev. Da se s sodniki 
ne pogaja. Da se z jezikanjem 
prisluži kazen. Ker bo itak na koncu 
‘potegnil ta kratko’. Na igrišču je 
zato, da igra košarko. Mladi igralci 
se morajo že zgodaj naučiti tudi te 
kvalitete – športnega obnašanja. Pri 
tem pa smo poleg trenerjev v prvi 
vrsti (na tribuni ali doma) zaslužni 
starši. Da bomo v popolnosti 
zadostili vsem 12-im točkam Častne 
starševske, posebno pa druge 
trditve: »Z ravnanjem na tekmah in 
izven igrišča sem svojemu otroku 
vzor.« 

Je pa res, da včasih na članski 
tekmi ‘padem noter’ in si, ko sodnik 
zapiska ‘kar nekaj’, ne najbolj 
vzorno olajšam dušo in na ves glas 
zaderem: »Dej, sodnik, ne ga lomit! 
Gromska strela!«          Saša Brecelj
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ŠD Tekači Vipavske doline vabi nove člane začetnike in 
vse tiste, ki radi tečete v skupini
Marsikateri tekač začetnik, ki se šele podaja v tekaški svet, kar hitro odneha zaradi premajhne vztrajnosti, ki je potrebna, da se tek prevesi v vsakdanjo rutino. »Kako začeti in 
kako vztrajati pri teku?« je vprašanje, ki muči marsikaterega tekača novinca. Splošnega odgovora na to vprašanje ni, trening v skupini pa nam pri tem lahko veliko pomaga.

Ena izmed možnosti je včla-
nitev v ŠD Tekači Vipavske 
doline, kjer trening teka po-

teka v skupini.  Takšen trening ima 
številne prednosti, ki tekača začetni-
ka motivirajo ter ga tako navdušijo 
za nadaljnje treninge, udeležbo na 
množičnih tekih, tekmovanjih ali pa 
krepijo dobro in zdravo počutje. 

Skupine se pri takšnem načinu 
treninga oblikujejo po težavnostnih 
stopnjah. Tako so tekači, ki 
imajo približno podobne tekaške 
sposobnosti združeni v eno skupino, 
tekači, ki pa zmorejo treninge večje 
intenzivnosti in obsega, pa so 
združeni v svojo, ločeno skupino. 

Tako nam pri skupinskem treningu 
teka ni potrebno skrbeti, ali bomo 
zmogli predpisan trening teka ali ne. 

Velika prednost tekaškega 
treninga v skupini je tudi ta, da 
nas pri treningu vodi ter nadzoruje 
strokovno usposobljen izkušen 
tekač ali atletski vaditelj. Tekač 
začetnik marsikdaj ne ve, kako 
začeti, kakšnega tipa treninga naj 
se loti, kaj mu bo bolj koristilo in 
kaj ne? Kakšna je pravilna tehnika 
teka? Kako spremeniti način teka, 
da tečemo bolj lahkotno, hitreje in 
dlje? Kako postati pravi tekač, to je 
tisti, ki zna v teku zelo uživati? To 
so vprašanja, na katera bomo dobili 

odgovore in pojasnila med treningi 
v skupini in tako sproti zvedeli kaj 
in zakaj počnemo. 

Skupinska motivacija je zelo 
močna, saj nekaj, kar se na prvi 
pogled za nekoga zdi nedosegljivo, 
postane s skupnimi močmi in 
odličnimi motivatorji dosegljivo. 

Prvi informativni trening bo 
6. marca 2014 ob 16,30 uri pred 
Športnim centrom Police in skupaj 
z Zavodom za šport bomo pričeli 
priprave za Majski tek. 

 Tea Bajc, ŠD Tekači Vipavske doline 

9. plezalni vikend Tura 2014
Planinsko društvo Vipava prvi vikend v aprilu (od 4. do 6. aprila 2014) že devetič zapovrstjo organizira 
plezalni vikend pod Gradiško Turo nad Vipavo. 

Tudi letos člani Planinskega 
društva Vipava z gonilno silo 
in ustanoviteljem plezalnega 

vikenda Dejanom Korenom prire-
jajo bogat program, ki se bo začel v 
petek, 4. aprila, ob 20. uri z uvodnim 
alpinističnim predavanjem Jerneja 

Arčona, člana AO Nova Gorica. 
Osrednje dogajanje na letošnjem 

plezalnem vikendu prinaša sobota. 
Ves dan bo potekalo plezanje po 
različnih sektorjih plezališča nad 
Kampom Tura, posebna nagrada 
pa čaka tiste, ki bodo preplezali 
največ smeri v enem dnevu. Ob 
9.30 bo začetek tekme za otroke 
(kombinacija balvani in težavnosti), 
popoldne od 16. ure dalje pa se bodo 
v balvanskem plezanju preizkusili 
člani (kvalifikacije), finalna 
tekma ob 21. uri pa bo zagotovo 
eden izmed vrhuncev sobotnega 
večernega dogajanja, ki ga bo odprla 
Anastazija Davidova - Nasty z 
alpinističnim predavanjem ob 20. 
uri. Za glasbeni odtenek plezalno 

obarvane sobote pa bosta poskrbeli 
domači rock glasbeni skupini 
Sabalmoza in Antioksidanti. 

Zadnji dan vipavski plezalni 
vikend že tradicionalno prinaša start 
atraktivne tekme Adventure Race 
ob 9. uri. Letošnja novost sta dve 
kategoriji, in sicer Adventure Race 
na 50 km za bolj izkušene in Mini 
Adventure Race na 15 km, ki se je 

lahko udeleži vsak. Obe vključujeta 
preizkušnje v plezanju, gorskem 
teku, kolesarstvu in spretnostnem 
poligonu ter za najboljše zaslužene 
nagrade. 

Osrednje prizorišče 9. plezalnega 
vikenda so športne površine v 
Kampu Tura, ki udeležencem v 
času plezalnega vikenda ponuja tudi 
brezplačno kampiranje. Vabljeni 
torej pod Turo. 

PD Vipava, foto Oton Naglost

Tekači iz ŠD Nanos Podnanos najhitrejši  

8. Kamenjski kros
Kros, ki je bil napovedan za 19. januarja, smo morali zaradi dežja 
in ogromno vode na progi preložiti. Novi datum, 16. februar, je 
bil pravi. Proga je bila še vedno blatna, spolzka in zelo težka, a je 
sonce, ki je tisto nedeljo posijalo, pregnalo vso slabo voljo.

Prijavljenih tekačev je bilo manj 
kot prejšnja leta. Pomerili so se 
v desetih kategorijah, na raz-

lično dolgih progah. Razgibana pro-
ga, speljana po travnikih, se je začela 
pri znamenitem vaškem hrastu, kjer 
je bila na koncu tudi podelitev medalj 
in praktičnih nagrad najboljšim. 

Najmlajša udeleženka krosa, Lea 
Kranjc, letnik 2009, je 300. metrsko 
progo pretekla v času 1:38, najmlajši 
med dečki, Matevž Maver pa je za 
isto razdaljo porabil 1:19. 

Na najdaljši progi, dolgi 8000 m, 
je bil najhitrejši Marko Tratnik s 
časom 30:53, drugo mesto je zasedel 
Nejc Lokar s časom 31:12, tretji pa je 
bil Tomaž Ferjančič (vsi ŠD Nanos 
Podnanos) s časom 31:49. 

Ostali zmagovalci po kategorijah so 
bili: Miša Sardoč, Tomi Bajc, Julija 
Dezgiusto Kuzmin, Andrej Skočir, 
Ema Rodman, Sašo Zorč, Bar-

bi Melihen, Žiga Kravanja, Urška 
Arzenšek, Enej Kovač, Niki Kme-
tec, Petra Tratnik, Metka Kenda, 
Klavdij Torkar, Lucija Galuzzi, 
Stanko Čufer in Stanka Batagelj. 

Kamenjci smo imeli tudi letos dva 
svoja predstavnika - Sara Valič je 
500 m pretekla s časom 2:26, Vik-
tor Čermelj pa je 6000 m pretekel s 
časom 35:32. 

Za najbolj vztrajno tekačico, ki se 
vsako leto udeleži našega teka, smo 
letos nagradili Metko Kenda. Za svoj 
uspešen tek (6000 m je pretekla v času 
50:00) je dobila prav poseben pokal. 

Tekače je po končanem tekmovan-
ju čakalo druženje ob čaju in drugih 
napitkih ter sadje in domače pecivo 
naših gospodinj. 

Zahvaljujemo se vsem, ki so nam 
pomagali pri organizaciji teka, pred-
vsem pa sponzorjem za nagrade. 

MČ, foto Denis Šušmelj
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Rojstni kraj francoske himne, pastisa, grofa Monte crista in Zinedina Zidana

Marseille, Provansa, Francija

Morda sem po Provansi ali 
zgolj skozi potoval vsaj 
desetkrat, pa se za razli-

ko od večine drugih mest in krajev 
kar nisem mogel odločiti za obisk 
Marseilla. Čeprav mi ga je stric Sta-
ne iskrivo opisoval – pravzaprav 
bolj dogodivščine, ki jih je doživel 
kot soldat. Kot mnogo primorskih 
fantov v italijanski vojski je končal 
v zavezniških taboriščih, njega so 
pobrali Američani in je po Sardiniji 
in Korziki končal prav v Marseillu, 
kjer je 'šraufal' avione in tudi »ka-
kšno bombo smo morali naložiti«.  
Demobilizarali so ga šele dve leti po 
koncu vojne. Včasih, ob kozarčku 
v hramu na Lozicah, je stresal spo-
mine in ob tem francoske izraze za 
priljubljene pojme, ki so stalnica 
besednjaka vseh vojsk tega sveta. 

Čeprav me je v 'Marsiljo' vlekla 
radovednost, pa sem imel vsaj dva 
zdržka. Prvi je sloves, ki si ga je me-
sto pridobilo kot eden najbolj ne-
varnih krajev v Evropi, češ da je to 
ena sama kriminalna združba, po-
sebej v pristanišču in njegovi okoli-
ci. Potrditev se je zgodila pred leti, 
ko so sestri nepridipravi povsem 
'očistili' avtomobil, ob prijavi pa so 
se policisti valjali od smeha, ko so 
zapisovali svakovo ime - Božo - so 
seveda napisali kot Bozo, ta pa je 
priljubljen komični lik, klovn. Dru-
gi zadržek, v bistvu izgovor pa je v 
legi Marseilla, ko je treba zapustiti 
avtocesto in se potem še spopasti s 
prislovičnim prometnim kaosom v 
mestu. 

Prav ti dve zadevi, se pravi zmanj-
šati kriminal in povečati pretočnost 
prometa v mestu, so imeli v mislih 
Francozi, ko so Marseille prijavili 
za kulturno prestolnice Evrope (po 
Mariboru in skupaj s Košicami). 
Projekt je bil zares zajeten in čeprav 
se je nanašal na celo Provanso, še 
posebej na Arles in Aix en Proven-
ce, pa je največ denarja namenjeno 
prav Marseillu – skupaj se govori o 
kar 660 milijonih evrov. Temelji-
to so se lotili prenove degradirane 
obale ob vhodu v staro pristanišče, 
od katedrale do trdnjave sv. Jane-
za, kjer so številne objekte, denimo 
skladišča ipd, ki so ostale brez prave 
funkcije, podrli, nekatere prenovi-
li, trdnjavi recimo pa vdihnili nove 
vsebine, seveda kulturne.  Sočasno 
so se spopadli še s prometno ure-
ditvijo (pešcem prijaznejšo) in pre-
novo obale starega pristanišča ozi-
roma zaliva, ki se zajeda globoko v 
kopno in tam seveda tvori tudi ožje 
središče mesta. Povabili so najbolj 
znana imena evropske arhitekture 

in nastale so nekatere drzne stva-
ritve, pri čemer izstopa MuCEM 
- Muzej civilizacije Evrope in Me-
diterana (arhitekt Rudy Ricciotti). 
Večine naložb niso uspeli dokon-
čati do januarja, ko so Marseille 
za prestolnico kulture tudi uradno 
okronali, pač pa so večino odprli 
šele na polovici mandata.  

Pa sta naložba in status kultur-
ne prestolnice tudi zares zmanjša-
la kriminal? Za uradne podatke je 
medna še prezgodaj, na prvi po-
gled pa se zdi odgovor pozitiven. 
Vsaj kar se strogega središča mesta 
tiče. Nič drugače se nisem poču-
til kot v Neaplju ali Genovi, ne čez 
dan ne ponoči, res pa je, da nisem 
tvegal sprehoda v notranjost mesta, 
tja, kamor še policisti neradi zaha-

jajo. Marseille je namreč milijon-
ski konglomerat, francoski talilni 
lonec in drugo največje francosko 
mesto. Menda je kar tretjina prebi-
valstva arabskega izvora, veliko se 
jih je priselilo iz nekdanjih franco-
skih kolonij iz podsaharske Afrike, 
med ostalimi etničnimi skupinami 
preseneča veliko število Armencev, 
ki so uspeli pobegniti ob turškem 
genocidu v začetku prejšnjega sto-
letja. Zato je pestra tudi religiozna 
sestava prebivalstva, vendar pa bo 
vaše drezanje o sobivanju različ-
no verujočih naključni domačin, 
kristjan ali musliman, prislovično 
odpravil z uveljavljeno krilatico – 
»Naša vera je nogomet!« Kultni 
klub v Marseillu je seveda Olym-
pique, iz katerega je izšel Zinedine 
Zidan, nogometno polbožanstvo. 
Tudi Franck Ribéry, za mnoge naj-
boljši nogometaš lani na zemeljski 
obli, je pred prestopom k Bayernu 
dve leti navduševal v Marseillu in 
mu pomagal do odmevnih rezulta-
tov. Žal pa klubu danes ne gre več 
tako dobro kot še nekaj let nazaj, 

tako da so Provansalci hudo ljubo-
sumni na Paris SG, ki je ob zajetni 
podpori bogatih mecenov prevzel 
primat v državi. Prav dvoboji med 
tema dvema kluboma so francoski 
'classique', pri čemer seveda ne gre 
zgolj za nogomet, pač pa za pra-
star rivalski odnos med severom 
in jugom, med metropolo in pro-
vinco, obremenjen z vsemi zgodo-
vinskimi, kulturnimi in socialnimi 
razlikami, pri čemer je enfant ter-
rible seveda ‘južnjaški’ klub. Stadi-
on, ki leži v južnem predelu mesta, 
nosi ime Velodrom. Olympique na 
njem igra od leta 1937, v tem času 
je doživel dva temeljita posega, da-
nes pa sprejme nekaj več kot 60 ti-
soč temperamentih gledalcev. Ob 
tem se ponaša z najvišjim obiskom 
domačih tekem v Franciji, pa tudi 
prihodki niso zanemarljivi – letno 
obrne 135 milijonov evrov, kar ga 
uvršča med 20 najtežjih klubov na 
svetu.  

Glede na vse to morda preseneča 
odločitev evropskih velmož, da ta 
multi kulti postane evropska pre-
stolnica kulture. Ali pa prav zato, 
kdo ve  – dejstvo je, da mesto pre-
more kar dva ducata muzejev in 
neverjetnih 42 gledališč! Da ne pri-
štejemo še vseh kulturnih znameni-
tosti svetovnega kalibra. Primerja-
va z Mariborom naenkrat postane 
smešna. 

Da imajo obiskovalci kaj videti, 

pričajo že številke same – mesto le-
tno obišče več kot 4 milijone ljudi, 
več kot polovica se jih pripelje po 
morju, skoraj milijon jih letno iz-
bruhajo samo križarke. 

Redki so, ki se ne povzpnejo na 
najvišjo točko mesta, kjer stoji bazi-
lika, posvečena Dobri materi Mari-

ji, vidna tako z morja kot s kopnega. 
In obratno – je imenitno razgledi-
šče, kjer ti mesto leži kot na dlani in 
ga lahko dojemaš v vsej svoji razse-
žnosti. Denimo da razgled  (ob le-
pem vremenu) celo odtehta versko 
komponento obiska. Največja zna-
čilnost cerkve je kip Marije z Jezu-
som v naročju, skoraj deset metrov 
visok, kakih pet ton težak – sveti se 
daleč v svet, saj so za ta lesk pora-
bili 30 tisoč zlatih lističev. Kip so 
postavili leta 1931, ob blagoslovu 
pa je hribček zavzela množica kar 
300.000 vernikov.

Za ta simbol Marseilla je značilna 
ostra belina, bleščavost in žal tudi 
skomercializiranost, pa kot proti-
utež deluje mestna katedrala nižje 
doli ob obali pred starim pristani-
ščem. S temačnostjo, mirom, ne-
nazadnje hladom, omogoča tudi 
intimnejše doživetje posvečenega 
prostora. Postavili naj bi jo že v 4. 
stoletju, jo večkrat pozidali, dokler 
ni v 19. stoletju dobila današnje im-
presivne (notranje in zunanje) po-
dobe. Tudi ta je posvečena Mariji, z 
vzdevkom La Major. 

Lahko bi bile še druge cerkve po 
mestu posvečene Marijam, saj je po 
legendi prav ob tej obali pristal čoln 
z Jezusovimi prijatelji: v njem naj bi 
bili Marija Magdalena, Marija Salo-
ma, Marija Jakobeja, Lazar, Marta 
… In prav ta čoln je postal še en od 
simbolov mesta in sicer kot piškot 
z okusom pomaranče, dolg ovalen 
kot čolniček (navette). Na svečnico 
menda nadškof, ob siceršnjem bla-
goslovu celega mesta posebej bla-
goslovi tudi prvo peko 'čolničkov' 
iz peči najstarejše pekarne v me-
stu. Sploh je Marseille kulinarična 
meka, kjer se sicer prepletajo okusi 
celega sveta, vendar pa se mesto ne 
odreče tradiciji – darovom morja in 
plodovom žgočega provansalske-
ga sonca. V preprosti jedi ribičev, 
nekakšni ribji juhi (bouillabaisse) 
se morajo zmešati okusi petih vrst 

rib, celino pa v prvi vrsti zastopata 
oljčno olje in česen, kot osnovni se-
stavini različnih namazov, začimb, 
omak, ki jih velja okušati v eni šte-
vilnih slikovitih gostilnic starega 
mestnega jedra, ob seveda tipičnih 
provansalskih vinih, ali pa se zgolj 
odžejati (ali okrepčati) s pastisom, 

pijačo, ki je prav iz Marseilla zače-
la svojo zmagovito pot po Franciji 
in svetu. Morda pa nad vso to me-
šanico najrazličnejših dišav lebdi 
najbolj značilen provansalski vonj 
– vonj sivke – v obliki mila. Njega 
dni je bilo menda v mestu kar 50 
tovarnic mila, je pa to še danes eden 
glavnih spominkov – običajno sku-
paj s čolničkom, toda ne iz pečene-
ga testa, pač pa iz keramike. Tudi ta 
industrija je bila nekdaj značilna za 
mesto. 

'Nesnovna kulturna dediščina' 
Marseilla pa je tudi Grof Monte 
Cristo. Kot veliko znanih pisate-
ljev in slikarjev je dlje časa bival v 
mestu tudi Alexandre Dumas, ki 
je svojega junaka umestil prav v 
to okolje. Še več – kadri istoimen-
skega filma (filmov) so bili posneti 
v trdnjavi na otoku (Château d'If), 
dejanskem zaporu, iz katerega je 
menda pobegnil zgolj domišlijski 
junak Edmond Dantes.  In zato je 
otok If druga najbolj oblegana toč-
ka v Marseillu.

Marseille se ponaša tudi s statu-
som najstarejšega francoskega me-
sta in v 26 – ih stoletjih od nastanka 
se je v njem zgodilo še marsikaj – 
najmanj dvoje boste zasledili v zgo-
dovinskih učbenikih – da so leta 
1789 svoj pohod na Pariz prosto-
voljci iz Marseilla začeli z današnjo 
francosko himno na ustih, zato 
Marseljeza. In da je bil na prome-
nadni ulici La Canebière 9. oktobra 
1934 v atentatu ubit prvi kralj Kra-
ljevine Jugoslavije Aleksandar Ka-
rađorđević. 

Edo Pelicon
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Občani Lavričeve ulice v Ajdovščini
Občina Ajdovščina,
Cesta 5. maja 6/a,
5270  Ajdovščina

Zadeva: Vloga in predlog za izgradnjo Doma krajanov Lavričeve ulice v Ajdovščini

Spoštovani župan gospod Marjan Poljšak, podžupan Drago Vidrih, in še posebej podžupan Igor Česnik.
Pišemo vam z Lavričeve ulice oziroma celo ceste, ki ima preko 60 številk in na njej živi več kot 120 prebivalcev mesta 
Ajdovščina. V zadnjih letih in mesecih opažamo izjemno naklonjenost lokalne skupnosti izgradnji domov za krajane, zato 
si na podlagi uzanc iz zadnjega proračuna občine Ajdovščina drznemo zahtevati izgradnjo doma krajanov Lavričeve ulice 
skupaj z otroškim igriščem in ekološkim otokom (s tablo za obvestila krajanov ulice in brez reklamnih panojev). Glede na 
to, da je ulica zelo razpotegnjena in da je najbližji dom krajanov oddaljen 462,5 m, kar za starejše ljudi predstavlja bistveno 
oviro pri njihovi kvaliteti življenja, se nam zdi naložba več kot upravičena. Poleg tega na ulici živijo številne mlade družine, ki potrebujejo tozadevno infrastrukturo, ki predstavlja temelj za 
medosebne odnose in razvoj pestre društvene dejavnosti. 
Dom krajanov mora vsebovati najmanj igrišče za šport mladostnikov in starostnikov – SQUASH in sicer v merah, ki dovoljujejo izvedbo mednarodnih tekem. Prav tako so potrebne tribune, 
kajti v tekmah s sosedi iz Grivške ulice oz. poti, ki šele pripravljajo vlogo za izgradnjo doma krajanom, se pričakuje masoven obisk in prave derbije. 
 Kratek predlog investicijskega načrta:
- odkup zemljišča (pri nekdanjem marketu)              50.000 EUR
- izgradnja 250 m2 velikega doma krajanov             250.000 EUR
- aneks k izgradnji (sobane za vodstvo ulice)              72.500 EUR
Lavričeva ulica je sicer edina ulica v mestu, po kateri ni mogoče priti z avtomobilom od prve do zadnje številke. Celo več, del nje nima niti asfaltne 
prevleke.  Glede na to, da bi želeli krajanom zagotoviti enakopravno dostopnost doma krajanov Lavričeve ulice, se nam zdi več kot nujna izgradnja 
povezovalnega mostu med nepravično ločenima deloma ulice ter asfaltacijo makadamskega dela ulice. S tem bi tudi izboljšali dostopnost doma 
krajanov v primeru mednarodnih tekem v SQUASHU. 
Kratek predlog investicijskega načrta:
- most                         780.000 EUR
- asfaltacija                  54.000 EUR   
Krajani Lavričeve ulice se obvezujemo, da bomo z udarniškim delom spekli potrebno 
pecivo za svečano otvoritev. Občani  se pritožujejo tudi nad veliko oddaljenostjo 
pokopališča in mrliške vežice, o tem pa več prihodnjič.

Občani  Lavričeve cestet

Najprej dom krajanov št. 7, ograja naj čaka ...

CTŽO, Lavričev trg, Dom krajanov št. 5PLAČE, Dom  krajanov št. 6
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Goriška cesta 12, 5270 Ajdovšcina

T: 059 211 656

UREDITE SVOJO 

NEPREMICNINO 

IN JI DAJTE

PRAVO VREDNOST!

PLES  ZA DAN ŽENA

SKUPINA MEGA MIX
SOBOTA 8.03. 2014, ob 19.uri

Vinarska cesta 5, VIPAVA   Info:  05 365 78 53, restavracijavipavskihram@gmail.com

Vipavski hram

ŽRK Mlinotest tretji v državi

Lepo priznanje za 
klub in potrditev 
pravilne usmeritve
V nedeljo, 23. februarja je bila ob polčasu finalne tekme pokala 
Slovenije za ženske v Hrpeljah opravljena podelitev priznanj za tri 
najbolj uspešne ženske rokometne klube v tekmovanju mladih v 
minuli sezoni 2012/2013.

V tej elitni druščini si je za-
gotovil mesto tudi Ženski 
rokometni klub Mlinotest 

Ajdovščina, ki je zasedel tretje me-
sto v skupnem seštevku rezultatov 
tekmovanj v mlajših kategorijah pri 
dekletih.

To je še eno priznanje, ki dokazuje, 
da v klubu delajo v pravi smeri ter 
da z vzgojo svojih lastnih igralk skr-
bijo, da bo ženski rokomet, ki ima 
bogato tradicijo, tudi v prihodnje v 
vrhu slovenskega ženskega rokome-
ta ter da se za prihodnost ni bati.

Prvo mesto v sezoni 2012/13 je 
osvojil Krim Mercator, na drugem 
so Celjske mesnine Celje, na tretjem 
pa Mlinotest Ajdovščina.

Priznanje je iz rok generalnega se-
kretarja Rokometne zveze Slovenije 
Gorana Cvijiča v imenu kluba pre-
vzel strokovni vodja kluba Branko 
Leban, hkrati tudi trener članske in 
mladinske ekipe. Ob tem gre seve-
da zahvala in priznanje za delo vsem 

trenerjem, ki so v sezoni 2012/2013 
vodile posamezne selekcije. To so 
ob Lebanu še: Jurko Pergar (mlajše 
deklice A in B, starejše deklice B), 
Mateja Kavčič (starejše deklice A) 
ter Mirko Žvokelj (kadetinje). Prav 
tako si pohvalo in čestitke zasluži-
jo tudi vse igralke mlajših selekcij v 
klubu, saj so s svojim znanjem, od-
rekanjem ter borbenostjo dosegle ta 
velik uspeh.

Gre za začetek tekmovanja, ki naj 
bi po zamisli združenja klubov tek-
movanja mladih prinesel dodatno 
motivacijo klubom za delo in vzgojo 
mladih igralk in igralcev. Obenem 
je to zanimiv pregled dogajanja in 
stanja v izjemno pomembnem delu 
slovenskega rokometa.

Pravila točkovanja so preprosta, 
avtor le-tega pa je Marjan Potokar, 
predsednik združenja tekmovanja 
mladih. Točkujejo se uvrstitve ekip 
v vseh starostnih kategorijah v tek-
movanju mladih. Prvi trije klubi v 

ženski konkurenci bodo ob 
plaketah dobili še 50 vstopnic 
za prvo naslednjo reprezen-
tančno tekmo, torej za tekmo 
Slovenija – Švica, ki bo 30. 
marca v dvorani Kodeljevo v 
Ljubljani.

 Tekst in foto: DB

1. Krim Mercator 90 točk    
2. Celjske mesnine 83 točk         
3. Mlinotest Ajdovščina 78 točk                 
4. Zelene doline Žalec 73 točk                   
5. Adriatransport Logatec 70 točk              

Vrstni red v tekmovanju mladih v državnem prven-
stvu v sezoni 2012/13

Pohod na Kucelj iz Vrtovina
Krajevna skupnost Vrtovin prireja v nedeljo, 9. marca, pohod na Kucelj. Začete pohoda je oklican za 
8. uro, zbirališče pa bo na parkirišču v zaselku Lozarji, tri kilometre od avtobusne postaje v Vrtovinu. 

Glede na svojo telesno pri-
pravljenost bodo pohodni-
ki lahko izbirali med polo-

žno in strmo potjo. Po slednji je do 
vrha poldrugo uro hoje, lažja inači-
ca je za pol ure daljša. Nazaj grede 
bo v cerkvi na Školju sv. Pavla tudi 
maša (ob 13.00), pol ure kasneje pa 
bo na Školju še proslava ob krajev-
nem prazniku, sledila bo pogostitev 
pohodnikov z vrtovinsko joto in do-
mačo kapljico. Če bo vreme slabo, 
bo proslava s pogostitvijo v dvorani 
v Vrtovinu. Lahko pa si omislite le 
popoldanski obisk Školja – od Lo-
zarjev je pol urice hoje.               rl


