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Vipavska dolina med top 10 destinacijami

Iznajdljiv kot osel !

V prejšnjem tednu nas je razveselila novica, da je med deset krajev v Evropi, ki jih je letos vredno obiskati, popotniški
vodnik Lonely Planet uvrstil tudi Vipavsko dolino. Pisce in popotniške strokovnjake vodnika Lonely Planet, ki so opravili
izbor in sestavili lestvico, je Vipavska dolina prepričala z lepoto pokrajine, izjemno vinsko ponudbo in lokalno vodenimi
turističnimi izleti.

V

Vipavskem Križu je bila v torek,
22. maja, izveden priložnostni dogodek, na katerm se je predstavilo
omenjeno priznanje. Dogodka so se med
drugim udeležili tudi župani Občin Ajdovščina, Nova Gorica, Vipava in Miren
– Kostanjevica. Vsi so zelo zadovoljni in
hkrati poudarjajo, da jih čaka v prihodnjih
letih, na področju turizma, še kar nekaj
dela.
Tadej Beočanin, župan občine Ajdovščina: "Vipavska dolina ponuja pester izbor kulinaričnih, športnih in adrenalinskih doživetji. Prav tako pa ponuja tudi
raziskovanje bogate zgodovine. Izjemno
smo ponosni na prejeto priznanje, ki je

nagrada za preteklo delo in velika spodbuda za naprej. Sicer pa menim, da je na tem
področju še veliko prostora za izboljšave
– predvsem pri povečevanju ponudnikov
prenočišč in ostalih dejavnosti. "
Dve leti nazaj se je v Vipavskem Križu zgodila seja šestih občin, ki administrativno

pokrivajo področje Vipavske doline. Na
seji so se župani odločili, da se bodo združili in ustanovili zavod za turizem, ki bo
luč sveta ugledal naslednji mesec (11. junij). Matej Arčon, župan Občine Nova

Gorica je mnenja, da se prvi rezultati sodelovanja že poznajo. "Turistu lahko s sodelovanjem in povezovanjem ponudimo
neko celoto in skupek doživetji in to je po
mojem mnenju prepričalo tudi pisce vodnika." Zaenkrat se bodo v zavod združile štiri občine (Ajdovščina, Brda, Nova

Gorica in Miren - Kostanjevica), župani
združenih občin pa upajo da se jim bodo v
prihodnjih letih pridružile tudi Občini Vipava in Šempeter-Vrtojba.
Kristina Birsa

Od besed k dejanjem
V torek, 29. maja, sta državni sekretar na Ministrstvu za obrambo, mag. Miloš Bizjak in direktor podjetja Stopar PGM d.o.o.,
Stojan Stopar, v Ajdovščini podpisala pogodbo o izvedbi izgradnje ploščadi za parkiranje in vzletanje helikopterjev.

M

inistrstvo za obrambo namerava na območju letališča urediti parkirišče in vzletišče za
helikopterje, povezavo z zračno vozno
stezo in zračno vozno potjo, dostopno
pot za intervencijska vozila in varnostno
ograjo.
Investicija vredna 227.000€, bo bistveno prispevala k logistični oskrbi severnoprimorske regije. Vzletišče bo omogočalo vzletanje in pristajanje helikopterjev
pri različnih reševalnih akcijah kot so
reševanje iz gora, gašenje požarov, helikopterska nujna medicinska pomoč,
medbolnišnični prevozi in reševanje ponesrečencev pri adrenalinskih športih, ki
so na tem območju kar razširjeni.
"Ponosen sem, da nam je uspelo v tako
kratkem času pripraviti dokumentacijo,
izbrati izvajalca in danes tudi podpisati pogodbo. Prepričan sem, da bo objekt
v prihodnosti služil svojemu namenu. Lokacija že ima odlične infrastrukturne povezave (avtocesta, železnica...),

s pomočjo vzletišča pa bomo lahko iz
Vipavske doline vršili logistično podporo silam zaščite in reševanja za celo

severnoprimorsko regijo," je po podpisu
pogodbe povedal mag. Bizjak.
Kristina Birsa

Izraz 'ti si osel' največkrat
predstavlja žaljivko. Besedo se
dojema kot opis ne preveč pametnega, trmastega in neiznajdljivega človeka. Zakaj pa bi
morali osla povezovati samo z
negativnimi pridevniki?
Nedavno sem naletela na pripovedko, ki mi je ostala v spominu. Zgodba pripoveduje o
kmetu in oslu, ki sta bila precej
stara in željna počitka. Nekega
dne je star, napol slep osel padel v star zapuščen vodnjak. Žival je bila ujeta, kmet pa ni vedel, kaj naj stori. Vodnjak je bil
zanj neuporaben, osel pa zaradi
starosti prav tako. Domislil se je
rešitve, kako bi z eno potezo rešil dva problema. Odločil se je,
da bo zasul vodnjak in to kar z
oslom vred. Menil je namreč,
da se mu ne splača reševati stare živali. Kmet je prijel za lopato in začel metati zemljo v vodnjak. Žival je tulila, naenkrat
pa utihnila. Kmet je radovedno
pogledal v vodnjak in ostrmel.
Vsakič, ko je na osla padla zemlja, je žival to zemljo preprosto stresla s sebe in stopila na
njo. Tako si je počasi utirala pot
na svobodo. Kmalu je osel preprosto stopil iz vodnjaka.
Nauk: v življenju vsakega posameznika lahko zemlja predstavlja vsakodnevne težave in
ovire na življenjski poti. Uporabite zvijačo in preprosto stresite vse probleme daleč stran. Iz
najglobljih lukenj se lahko rešimo le, če smo vztrajni in se ne
predamo.
Osel je torej lahko tudi pogumen in iznajdljiv. Namesto težav pa vidi rešitve!
Kristina Birsa
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Imenitna proslava ob občinskem prazniku

Vodopivčev duh ne pojema, še vedno plemeniti in navdušuje
Slavnostna seja ob občinskem prazniku je postregla z iskrivim
programom, ki sta ga oblikovala ženska vokalna skupina Glasbene
šole Vinka Vodopivca Ajdovščina in moški zbor Srečko Kosovel.
Župan Tadej Beočanin je v govoru navedel zadnje uspehe občine
in načrte za naprej ter podelil letošnje občinske nagrade. Rdeča nit
proslave je bil skladatelj Vinko Vodopivec, ob 140 letnici rojstva in
70 letnici ajdovske glasbene šole, ki nosi njegovo ime. Vodopivec
je bil plodovit skladatelj, kot človek pa odprt, širok, ljudski, veseljak, s primerno dozo humorja, duhovnik, ki je 'pridigal po notah'.
Zato je bila tudi proslava v tem duhu, ljudska in iskriva, z naborom
Vodopivčevih skladb, s himničnimi 'Žabami' za učinkovit zaključek.
Zlati znak so prejele prostovoljke v projektu Starejši za starejše
ter logopedinja Hermina Bavčar, najvišje, Petomajsko priznanje
Občine Ajdovščina, je prejel Andrej Furlan – za pogum, odločnost
in požrtvovalnost pri ohranjanju vinogradništva in vinarstva v Vipavski dolini.

Obrazložitve:

Andrej Furlan je kot predstavnik delavcev v Agroindu odigral
odločilno vlogo pred in med stečajnim postopkom podjetja. Poleg tega
je pomembno prispeval k motivaciji zaposlenih v podjetju, ki so v času
negotovosti uspeli ohraniti delujočo

Nadaljevanje poslovanja pa so
omogočili prav zaposleni in med
njimi kot najbolj izpostavljeni ravno naš občan Andrej Furlan.
Za strokovno, inovativno ter srčno pomoč otrokom in odraslim z
govornimi težavami prejme Zlati znak Občine Ajdovščina gospa

Hermina Bavčar.

proizvodnjo in prepoznavnost blagovne znamke vipavskih vin. S svojim delom je Andrej Furlan s sodelavci ključno prispeval k ohranitvi
vinogradniške in kletarske tradicije
v Vipavski dolini.
Andrej Furlan se je v Agroindu zaposlil leta 1996 kot kletar. Sčasoma
je opravljal vse bolj odgovorna dela
in ob tem dodobra spoznal organiziranost in delovanje podjetja. Od
leta 2006 do začetka stečaja je bil
predsednik sveta delavcev. Med stečajem sicer ni imel nobene formalne funkcije, je bil pa nesporni vodja
zaposlenih in modro krmaril med
zahtevami večinskega lastnika, sodišča in stečajnega upravitelja. Čeprav so bili več mesecev brez plač
in se je število zaposlenih zmanjšalo
s 45 na 24, je jedro ostalo in nadaljevalo z zavestjo, da je pod vprašanjem celotna panoga. S prizadevanjem in osebnim prepričevanjem so
ohranili zaupanje kupcev, tako gostincev kot trgovskih verig kot tudi
kooperantov vinogradnikov pri odkupu grozdja dveh kritičnih letin.
Kljub popolni odsotnosti oglaševanja so uspeli ohraniti prepoznavnost podjetja.
Še več, njihova pokončna in odločna drža je požela tudi zanimanje in simpatije medijev, ki so v svet
ponesli signal, da se v takšno zgodbo splača vlagati. Tako je bil Agroind kot celota prodan družbi z avstrijskimi lastniki. Lani so krepko
povečali odkup grozdja in uspeli
zagotoviti surovino za več kot dva
milijona litrov vina. Približno 70 %
vsega grozdja so dobavili kmetje iz
ajdovske občine, zato je bil obstanek vipavske kleti tudi v interesu
Občine Ajdovščina.

Rojena je v Avčah, osnovno šolo
in gimnazijo je obiskovala v Ajdovščini, študirala na ljubljanski Pedagoški akademiji in postala Specialna pedagoginja za gluhe in
govorno motene otroke. Izobraževanje je nadaljevala na Fakulteti za
defektologijo v Zagrebu ter postala profesorica defektologije za gluhe in naglušne.
Prvo zaposlitev je dobila v zavodu
v Vipavi. V 17 letih dela logopedinje se je nabralo ogromno izkušenj
in praktičnega znanja. Nato se je zaposlila na Osnovni šoli Danila Lokarja, kjer je ostala do upokojitve in
še dlje.

Hermina Bavčar s svojim strokovnim znanjem s področja logopedije,
surdopedagogike in specialne pedagogike kljub upokojitvi še vedno
nudi pomoč otrokom z govorno-jezikovnimi in bralno-napisovalnimi težavami. V svoji delovni karieri je pomagala številnim otrokom
ter jih popeljala v svet glasov, besed
in komunikacije. Z neprecenljivim
znanjem je pomagala gluhim in naglušnim ter odraslim osebam pri rehabilitaciji po možganskih poškodbah. Na področju integracije gluhih
in naglušnih učencev v osnovne
šole, je v ajdovski občini opravila
pionirsko delo. Zaradi njene izjemne strokovnosti je bila mentorica številnim pedagoškim delavcem
ter velika opora staršem z nasveti
in priporočili. Skupaj s sodelavci je
objavila več delovnih zvezkov, ki so
jih uporabljali pedagoški delavci in

učenci po vsej Sloveniji. Strokovna
javnost je njeno uspešno in inovativno delo prepoznala in nagradila
z najvišjim priznanjem na področju
defektologije, plaketo Antona Skale, ki ji jo je za uspešno delo podelilo Društvo defektologov Slovenije.
Hermino Bavčar odlikuje velika
strokovna usposobljenost, a še bolj
kot to je prepoznavna po toplini,
srčnosti in človeškosti. Zahvaljujemo se ji z Zlatim znakom Občine
Ajdovščina.
Za nesebično medsebojno pomoč, ki krepi humanost in solidarnost v družbi, prejmejo Zlati znak

Prostovoljci ajdovskega društva v
posameznem letu opravijo več kot
1000 obiskov, program izvajajo vse
dni v tednu, tudi v domu starejših
občanov. Delujejo tako v mestu in v
skoraj vseh krajevnih skupnostih v
občini. Prostovoljci dajejo del sebe
tistim, ki pomoč potrebujejo, s svojim nesebičnim delom marsikateremu polepšajo dan, svojega pa napolnijo z zadovoljstvom. Hkrati s
svojim delovanjem dajejo pozitiven
zgled ter krepijo humanost in solidarnost v družbi.
Projekt je v Ajdovščino pripeljala

Aleksandra Lestana, prav na
njegov 99. rojstni dan. Gospodu Lestanu sta izročila Jubilejno priznanje župana Občine Ajdovščina, za
45 let zavzetega duhovnega delovanja v župniji Črniče.
Priznanje bi moralo biti izročeno
na slavnostni seji ob 5. maju, prazniku občine Ajdovščina, ki pa se
je gospod Lestan ni mogel udeležiti. Tako sta mu župan in podžupan
prav na monsinjorjev rojstni dan v
Črničah slovesno izročila priznanje.
Gospod Aleksander Lestan izvira iz Mirna pri Gorici. Že kot otrok

zdaj že nekdanja predsednica Društva upokojencev Ajdovščina gospa
Metka Marušič, nasledila jo je gospa Janja Polanc, danes pa prostovoljsko delo programa v naši občini
organizirata Irena Vidmar in Dragica Ergaver.
Prostovoljkam in prostovoljcem v
projektu Starejši za starejše, za višjo
kakovost življenja doma, se za njihov prispevek k boljši družbi zahvaljujemo ter jim izročamo Zlati znak
Občine Ajdovščina.

je želel postati duhovnik. Po končani osnovni šoli je odšel na gimnazijo v Turin, nato pa na študij bogoslovja na teološki fakulteti v Gorici.
Posvečen je bil leta 1942 in v burnih
vojnih časih prvo službo nastopil v
politično zelo razgibani Idriji, kjer je
ostal do konca vojne. Gospod Lestan
je zaveden Slovenec, v času vojne je
bil v dobrih odnosih z osvobodilno
fronto, pridigal je v slovenskem jeziku, opravil mašo tudi za partizane.
Po vojni je najprej 8 let služboval v
Velikih Žabljah, nato v Prvačini. Pri
54 letih je prišel v Črniče, kjer je bil
pri 60 letih upokojen, vendar nikoli ni bil zares v pokoju. Posebno pozornost je posvečal obnovi kulturne
in sakralne dediščine, zelo aktiven je
v krajevni skupnosti, kjer si je stalno prizadeval za dobro svojih sokrajanov, za lepše bivanje v svoji vasi.
Leta 2010 je prejel naziv monsinjor.
Klen človek – zaupanja vreden duhovnik in zvest državljan – je monsinjor Aleksander Lestan. Pri svojih
častitljivih 99 letih še vedno mašuje, vozi avto in pošilja e-pošto. "Bistvo vere je človek in njegov odnos
do soljudi," je nekoč nekje zapisal
gospod Lestan.

prostovoljke in prostovoljci v projektu Starejši za starejše,
za višjo kakovost življenja
doma.

Občine Ajdovščina

Društvo upokojencev Ajdovščina je že vse od leta 2004 vključeno v državni socialnovarstveni program Starejši za starejše, katerega
namen je izboljšati kakovost življenja starejših, ki želijo tretje življenjsko obdobje preživljati v svojem domačem okolju. Nosilec programa je
Zveza društev upokojencev Slovenije, zanj je prejela nagrado Evropskega parlamenta Državljan Evrope
za leto 2017. Na ta način je Evropski
parlament prepoznal in potrdil pomen prostovoljske medsebojne pomoči, ki omogoča bolj kakovostno
in neodvisno življenje starejših.
Projekt Starejši za starejše, za višjo kakovost življenja doma, v Ajdovščini oblikuje 40 prostovoljk in
prostovoljcev, ki v svoji okolici obiskujejo starejše od 69 let ter jim pomagajo pri vsakodnevnih opravkih,
hkrati pa ugotavljajo potrebe po
različnih pomočeh ter te informacije posredujejo različnim socialnovarstvenim in humanitarnim ustanovam.

Župan Tadej Beočanin in podžupan Alojzij Klemenčič sta 14. maja
v Črničah obiskala monsinjorja

Foto: Fotografsko društvo
Veno Pilon
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Slavnostni govor župana Tadeja Beočanina ob občinskem prazniku
Spoštovane in spoštovani!
Ajdovščina za nekajdnevno prestolnico Slovenije 5. maja leta 1945 ni bila zbrana naključno, pač pa kot pomembno središče na Primorskem, predvsem pa zato, da se svetu pokaže, da je Primorska del Slovenije. Po 25-ih letih fašističnega zatiranja, strahu, vojnega trpljenja in uničenja je signal
svobode iz Ajdovščine pomenil veliko olajšanje za vse Primorce.
Tudi pred 73 leti je bila 5. maja sobota. Oči cele Slovenije so bile uprte v Ajdovščino. Seveda med takratnim in današnjim časom obstaja več razlik,
toda Občina Ajdovščina je tudi danes gospodarsko, izobraževalno in kulturno središče Vipavske doline. In tudi danes ima Ajdovščina marsikaj povedati Sloveniji. Še več, marsikateri naš dosežek služi drugim kot primer dobre prakse.
Pred dnevi je bilo na strokovni ekskurziji v Ajdovščini več kot 70 uslužbencev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Na licu mesta so
želeli spoznati, kako je lahko gospodarstvo ene občine v dveh, treh letih odprlo kar 800 novih delovnih mest, kako je lahko tako hitro in občutno
upadla stopnja brezposelnosti, s 16 na 7,5 %. Subvencije za kritje prispevkov delodajalca pri odpiranju novih trajnih delovnih mest, sofinanciranje
nakupa zemljišč, oprostitev komunalnega prispevka, komunalno opremljanje obrtnih con je dejansko občutno spodbudilo gradnjo ali širitev poslovnih in proizvodnih objektov in predvsem odpiranje novih delovnih mest. Vse naše razpoložljive površine so že zapolnjene, za vedno nove investitorje iščemo in urejamo prostorske pogoje. Do konca leta bo že marsikaj poznati v obrtnih conah Tale in Pod železnico.
Podjetja v občini so tako prišla do točke, ko je na trgu delovne sile začelo primanjkovati ustreznih kadrov. Zato je predstavnike ministrstva zanimalo tudi, ali lahko občina kaj stori in
pomaga podjetjem do primerno usposobljenega kadra. Odgovoril sem jim, da občina sama sicer ne veliko, lahko pa igra vlogo organizatorja in pospeševalca sodelovanja med ustreznimi ustanovami, v našem primeru z Ljudsko univerzo Ajdovščina, Razvojno agencijo ROD, osnovnimi šolami, Srednjo šolo Veno Pilon in podjetji – od analize potreb gospodarstva po
kadrih, informativnih dni in dogodkov, kot je bila izredno uspešna InCastra, ki je bila imenitna priložnost za promocijo ajdovskih podjetij, njihovih dejavnosti in načrtov, učencem, dijakom in študentom, da se ti lažje odločijo za nadaljnje šolanje oziroma zaposlitev. Še letos bo tudi v akreditacijo oddan srednješolski program za poklic 21. stoletja v živilski tehnologiji. Verjamem, da bomo tudi tu uspešni in bo Ajdovščina od septembra 2019 bogatejša za nov izobraževalni program.
V Občini Ajdovščina smo torej zavestno prevzeli ključno vlogo in odgovornost v korist prihodnjih generacij. Tako smo že oblikovati strateške razvojne usmeritve. V naši sredini si želimo gospodarstva z vizijo, ki bo s svojimi naprednimi idejami bogatilo naše okolje in trajnostno vplivalo na razvoj. Sprejetje in takojšnje uresničevanje strategije dolgoročnega razvoja občine je prepoznala tudi komisija, ki je presojala kandidate za letošnjo nagrado za najbolj razvojno prodorne občine Zlati kamen. Ajdovščina se je uvrstila v finale in postala zmagovalka zahodne Slovenije – kot piše v obrazložitvi, smo občina, ki se uspešno preobraža iz tradicionalnega industrijskega kraja v središče visokotehnološke industrije in je v zadnjem
času naredila izrazit zasuk v modernost. Veseli me, da so v zavetrju nekaterih tradicionalnih panog, kovinarske in živilsko-predelovalne, vendar na osnovi industrijske tradicije in znanja, vzniknila tudi mlada visoko tehnološka podjetja.
Občina Ajdovščina je v Sloveniji orala ledino s participativnim proračunom, ki smo mu nadeli bolj prijazno ime – Moja pobuda. Obiskale so nas delegacije številnih slovenskih občin,
ki so se želele prepričati, če je ideja neposredne demokracije tudi dejansko uresničljiva v praksi. Izkazalo se je, da imate občani v resnici veliko zanimivih idej in mnoge smo s skupnimi
močmi že pospremili v življenje, še več pa jih bomo, saj smo dvoletni projekt ponovili. Jutri je še zadnji rok za vaših pobud za leti 2019 in 2020. Prav hitra in učinkovita izpeljava projekta Moja pobuda je bila večkrat predmet okroglih miz in seminarjev na državni ravni.
Dober glas pa ne seže samo v deveto vas, ampak tudi v deveto deželo. Obiskale se nas vladne in gospodarske delegacije številnih držav, tudi takšnih trgov kot so Indija, Kitajska, Rusija.
Nismo se samo protokolarno nasmihali pred fotoaparati, pač pa smo na sprejeme vedno povabili predstavnike podjetij, da so predstavili možnosti sodelovanja. Prepričan sem, da iz te
moke še nekaj bo, čeprav so bili naši podjetniki pred časom še nekoliko zadržani – rekel bi, da so se ustrašili razsežnosti teh trgov in gospodarske moči držav. Toda samo naša majhnost
ne sme biti ovira, kar je dokazal Pipistrel, ki na Kitajskem, v prijateljskem mestu Jurong s kitajskimi partnerji gradi tovarno letal. Ovira ni v majhnosti kot taki, ovira je v ozkosti gledanja v času, ko so sodobne komunikacijske tehnologije in družabna omrežja svet spremenile v globalno vas. Upati si, je odgovor na izzive sedanjega časa.
Tako kot so si upali članice in člani občinskega sveta, ko so sprejemali proračune in s tem zagotovili denar za ukrepe, za katere ni bilo zagotovil, da delujejo, saj jih ni še nihče preizkusil
v praksi. Zavestno so sprejeli odgovornost, za kar se jim ob prazniku še posebej zahvaljujem. Zahvaljujem se vam tudi, da pri odločanju o vseh pomembnejših zadevah, postavljate skupno dobro pred posamične interese.
Upali smo si, občinski svet in jaz kot župan, da pospešimo komunalno urejanje vasi, kjer še ni rešeno odvajanje odplak. Lahko bi kot noji potisnili glavo v pesek in te časovno in denarno
zahtevne investicije preložili na zanamce. Zvišanje omrežnine, čeprav minimalno, ni volilcem všečno dejanje, toda dragocen je občutek, da se rešujejo namesto dveh po štiri vasi hkrati
in da bo občina celo ujela roke, ki jih pred Slovenijo glede čiščenja odpadnih voda postavlja Evropska unija.
Tako v življenju nasploh kot tudi pri delovanju občine ne gre vedno po željah. Nekateri, tudi inovativni prijemi, se v kmetijstvu niso posebej prijeli, izplen bi lahko bil bistveno ugodnejši. Tukaj mislim na uvajanje novih kmetijskih kultur, prilagojenih za napovedano segrevanje ozračja, na virtualno tržnico, torej prodaji domačega sadja in zelenjave po spletu in brez
posrednikov, ter na kilometer nič, ki pa je vendarle shodil. Najbrž pa gre v kmetijstvu z novostmi vedno nekoliko bolj počasi in se lažje uveljavijo ob menjavi generacij.
Čeprav se obisk Vipavske doline po statističnih podatkih viša po deset in več odstotkov letno, pa zasebna pobuda tega ne dohaja. Še vedno nam primanjkuje prenočitvenih zmogljivosti, kar se je še posebej pokazalo ob nedavnem svetovnem prvenstvu belgijskih ovčarjev. Nujno bi potrebovali vsaj še en hotel, ob celoviti ponudbi bi potem lahko goste obdržali dlje kot
(statistično vzeto) dan in pol. Pod občinskim okriljem delujeta kamp ob športnem centru in mladinski hotel v Palah – število nočitev se je lani skoraj podvojilo (skupaj 5.000). Trudimo
se in na vseh ravneh promoviramo Vipavsko dolino, ne samo zakaj jo je vredno obiskati, pač pa vanjo tudi vlagati.
Ko smo še nedolgo tega zastavili ambiciozen načrt investicij, se je na naše razpise za izvajalce del prijavilo po osem, deset, celo dvanajst ponudnikov. Konkurenca je bila velika, cene storitev nizke, obresti zelo nizke, najemanje kreditov najbolj ugodno. Takorekoč v hipu so se razmere v našem gradbeništvu radikalno spremenile, kar me seveda osebno veseli, kot župana pa skrbi. Na jadrih oživljene ekonomije se je povečalo število investicij, v krizi oskubljena gradbena operativa ni bila sposobna zagotoviti ustreznega kadra in gradbene mehanizacije.
Če temu dodamo še res ekstremne vremenske razmere, potem imajo gradbinci še eno opravičilo za zamude. Vendar jim vseskozi dihamo za ovratnik, saj si tudi sam želim čimprejšnjega zaključka začetih naložb. Ko gradbinci pripeljejo na gradbišče kanalete in robnike, je to dober znak. Verjamem, da bosta oba kraka Prešernove ulice v kratkem nared, prav tako krožišče pri pokopališču. Še vedno verjamem v letošnjo preselitev glasbene šole, verjetno najlepše darilo ustanovi ob njeni 70-letnici.
Uganka, kaj se je dejansko skrivalo pod asfaltom na Lavričevem trgu, je le delno razjasnjena. Rimskega foruma, ki so ga umeščali na trg, doslej niso našli. Stroka se bo odločila, ali so dosedanje najdbe tako pomembne, da zaslužijo drugačno prezentacijo, kot je bila predvidena.
Spoštovane in spoštovani!
Občina ni podjetje, ni šola, ni društvo. Je skupek zelo različnih ljudi. Med nami so mladi, starejši, delavci, učitelji, umetniki, športniki, podjetniki, zdravniki … Smo različnih poklicev
in interesov, tudi nimamo vsi enakih vrednot, želja in ciljev. Občina je torej sestavljanka iz številnih koščkov. Menim, da jih uspešno zlagamo in usklajujemo. Občina je kot institucija
postala središče dogajanja našega območja.
V občini Ajdovščina je tri tisoč mladih v starosti med 15 in 29 let oziroma 15 % prebivalstva občine. Da smo mladim prijazna občina, potrjuje tudi certifikat, ki smo ga pred kratkim
obnovili. V pripravi je tudi nova strategija za mlade – njen namen je zagotoviti pogoje za uspešno vključevanje mladih v posamezne dele življenja lokalne skupnosti ter spodbuditi čim
hitrejše osamosvajanje mladih. Med paketom ukrepov, ki izhajajo iz prejšnje strategije, je bilo največ zanimanja za subvencioniranje obrestne mere za najete stanovanjske kredite, novost je subvencioniranje plačila komunalnega prispevka ob reševanju prvega stanovanjskega vprašanja z novogradnjo ali obnovo. Mladi imajo tudi prednost pri razpisih za najem neprofitnih stanovanj v lasti občine.
Poleg stanovanjske problematike pa se občina zaveda težav tudi na področju zaposlovanja. Zato podpira različne oblike njihovega izobraževanja, s štipendijami za lokalno pomembne
in deficitarne poklice ter štipendijami za dijake in študente iz ekonomsko šibkejših družin. Za lažji vstop mladih na trg dela je v pomoč opravljanje prakse in počitniškega dela v javnih
zavodih in v občinski upravi. Občina tudi sofinancirala delavnice, krožke in druge oblike kariernega svetovanja.
Na drugi strani generacijske palete so starejši, ki so vsak zase po svojih močeh pripomogli k razvoju naše občine. V občini deluje veliko organizacij, društev in skupin, ki starejšim nudijo zanimive vsebine. Občina je pred petimi dnevi nabavila električni avtomobil, ki ga bodo vozili prostovoljci in bo namenjen izključno prevozom starejših, za razne opravke, recimo
za pregled pri zdravniku. Občina subvencionira tudi t.i. rdeči gumb, to je varovanje na daljavo s pomočjo osebnega telefonskega alarma.
Ko se pogovarjamo s potencialnimi investitorji za novo blokovsko gradnjo na Ribniku, ki bo ponudila streho nad glavo 800 ljudem, vztrajamo, da zagotovijo dovolj varovanih stanovanj
za starejše občane. Mnenja sem, da naše okolje starostnike spoštuje in da se zavedamo svoje odgovornosti tudi do tega koščka sestavljenke.
Lani je bilo v občini Ajdovščina prijavljenih 143 javnih prireditev. Sem niso všteti dogodki v tej dvorani, ki le redko sameva. To kaže na izredno pestro družabno in društveno življenje
in delovanje. Vse več je v prireditev v ekstremnih športih, s katerimi se v tujini zaokroža podoba doline, ki je naklonjena adrenalinskim doživetjem. Toda pri vsem tem opažam, da se
organizatorji soočajo s pomanjkanjem prostovoljcev, posebno pri prireditvah, ki zahtevajo veliko število rediteljev in podobno. Razmišljam, da bi si društva v takšnih primerih morala priskočiti na pomoč.
Kajti uspešni smo lahko le, če smo povezani. Danes našteti uspehi so dokaz. Ponosen sem, da se znate odzvati, ko ste povabljeni k sodelovanju za ustvarjanje lepše in boljše skupnosti.
Skupaj znamo in zmoremo načrtovati takšno prihodnost, ki se je lahko vsi veselimo. Še več, skupaj jo lahko ustvarimo. In skupaj jo bomo tudi živeli.

OBČINA AJDOVŠČINA
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Učenje kot vseživljenjska navada

Marjuta Slamič

Občini Ajdovščina priznanje
Andragoškega centra Slovenije

Tantadruj za igralsko
stvaritev

Na slavnostnem odprtju letošnjega Tedna vseživljenjskega življenja v Šmarjah pri Jelšah je Občina
Ajdovščina prejela nagrado Andragoškega centra Slovenije za promocijo učenja in znanja odraslih za
leto 2017. Nagrado so prevzeli župan Tadej Beočanin ter Katarina Ambrožič in Erika Zavnik iz oddelka
za družbene zadeve (na fotografiji).

A

ndragoški center Slovenije podeljuje priznanja za
spodbudo k vključevanju v
učenje. To namreč pomembno vpliva na naše zdravje, zaposljivost, na

to, kako dobro se učijo naši otroci
… Le opolnomočeni posamezniki
spreminjajo sebe in svet na bolje ter
so odličen navdih ostalim, da nadaljujejo s svojim razvojem.

Med organizacijami je nagrado za
leto 2017 osvojila Občina Ajdovščina, ki s pomočjo strategije, podpornih analiz in programov ciljno vlaga
v svoje najbolj ranljive prebivalce:
mlade, brezposelne in ljudi s podeželja. »Z izboljševanjem dostopnosti
učenja in povezovanjem gospodarstva z javnimi zavodi in društvi zadovoljujejo najbolj aktualne potrebe
v lokalnem okolju,« je še zapisano v
obrazložitvi.
Tudi del nagrade za delo v skupini prihaja v Vipavsko dolino. V interdisciplinarni skupini strokovnjakov, ki je ustvarjala podporno okolje
za osebe s posebnimi potrebami, da
bodo lahko doživeli planine, je delovala Tanja Princes iz CIRIUS-a.
Pripravili so orodje za aktiviranje
invalidov (Dnevnik in Planinec) in
usposabljanje strokovnih delavcev
(Priročnik in Planinec).

Mladinski svet Ajdovščina

V

Slovenskem narodnem gledališču (SNG) Nova Gorica
so podelili letošnje nagrade
tantadruj. Za igralsko stvaritev je nagrado prejela Marjuta Slamič, ki je vso
svojo mladost preživela v Ajdovščini.
Nagrado za življenjsko delo je dobil
njen kolega iz novogoriškega gledališča
Bine Matoh, tantadruja pa je prejela še
predstava Barufe.
Prav v komediji o pregretih ribiških
zdrahah, Goldonijevih Barufah je blestela Marjuta Slamič, ki pa se je sočasno spopadla z diametralno nasprotno

vlogo, namreč tragično Hekabo v Trojankah.
"Obe vlogi je suvereno in imenitno
dozirala, pokazala natančnost pri odrskem govoru, njena prezenca je bila izstopajoča in hkrati je s svojo igro nastavila tudi raven igre pri soigralcih in bila
osišče in opora odrskega dogajanja. Pri
tem je pokazala, da suvereno obvlada tako komedijske kot tragične registre in ustvarila vlogi, ki jih bo pomnila
gledališka zgodovina," je v obrazložitvi
zapisala žirija, ki so jo sestavljali Marij
Čuk, Matej Bogataj in Vojko Belšak.

V znamenju galerijske dejavnosti

Slišim – vidim – povem – ukrepam! Mednarodni dan
muzejev
Slišim – vidim – povem – ukrepam! Slogan nove Strategije za mlade 2019 - 2023, s katerim želimo, da
mladi povedo naglas, česa si želijo v naši občini. Slišati želimo njihove želje, mnenja, predloge in ideje.
Sredi maja smo se predstavniki Mladinskega sveta Ajdovščina in nekaj več kot dvajset mladih skupaj
zbrali na prvi delavnici v Mladinsko kulturnem centru Hiša mladih, kjer smo željo do vključevanja in
soustvarjanja nove Strategije za mlade udejanjili.

A

ktivnost mladih je v naši občini velika in zagotovo se še
povečuje. Na delavnici je bilo
predstavljenih kar nekaj idej, kaj si
mladi v naslednjih petih letih v občini
želijo. Ideje smo iskali na različnih področjih, od mladinskega organiziranja
in prostega časa, zaposlovanja, stanovanjske problematike, mobilnosti in
mednarodne mobilnosti, izobraževanja ter participacije mladih.
Za mlade je ajdovska Hiša mladih postala premajhna, želeli bi dodatnih prostorov, kjer bi se lahko družili. Prostor,
kjer bi lahko igrali namizni nogomet,
biljard, pikado, se udobno namestili
na kavču in si med seboj izmenjali kakšno novo idejo ali izkušnjo, ki se jim
je zgodila. Izpostavili so, da potrebujejo

enoten prostor, kjer bi se mladi lahko
družili, izmenjevali mnenja, ideje in izkušnje. Željni so obnove športne infrastrukture, kot je renovacija skate parka
v Palah, novo plezalno steno. Več dejavnosti na kulturnem področju, literarnih večerov, natečajev, gledaliških
predstav ter galerije na prostem, kjer
bi se predstavljali mladi lokalni ustvarjalci. Strinjali so se, da je bilo za mlade
že veliko narejenega, vendar je še prostor za izboljšave. Mladim ni vseeno za
njihovo prihodnost in je želja po soustvarjanju velika. Mladih z idejami
je veliko, o prihodnosti razmišljajo in
imajo jasno vizijo v kakšni občini si želijo živeti.
Delavnica, ki smo je izvedli je bila
prva delavnica namenjena mladim

iz Ajdovščine. V prihodnje načrtujemo izvedbo delavnic tudi po krajevnih
skupnostih občine Ajdovščina. Vse informacije o tem, kje se bodo delavnice
izvajale, spremljajte na strani Mladinskega sveta Ajdovščina na socialnem
omrežju Facebook in Instagramu. Novice o aktualnem dogajanju na vseh
področjih objavljamo tedensko, na
spletni strani winfo.si 'Wajdovski informator za mlade'.
Vse mlade pozivamo, da se delavnic
udeležijo in predstavijo svoja mnenja,
želje in potrebe, saj bomo le tako skupaj
soustvarili boljši jutri. Aktualen je tudi
anketni vprašalnik Strategije za mlade 2019-2023, ki ga lahko v pisni obliki dobite v pisarni Mladinskega sveta
Ajdovščina, TIC Ajdovščina, Mladinski kulturni center Hiša mladih, Lavričevi knjižnici in poslovalnici M servisa ali pa rešite spletno anketo na spletni
povezavi www.1ka.si/a/164012. Za vse
predloge, mnenja, vprašanja in ideje
smo vam na voljo na facebook strani
Mladinski svet Ajdovščina in na elektronskem naslovu info@msa.si.
Izkoristi priložnost in sodeluj pri načrtovanju svoje prihodnosti v občini!
Ostanite mladi!
Mladinski svet Ajdovščina

Mednarodni dan muzejev, ki poteka 18. maja, smo obeležili tudi v
Ajdovščini. Letošnja tema mednarodnega muzejskega dne je bila
'Hiperpovezani muzeji: Novi pristopi, novi obiskovalci.'

P

ilonova galerija Ajdovščina je
v svojih prostorih pripravila
likovne delavnice (samostojno raziskovanje s pobarvankami,
sestavljankami in dopolnjevankami) in brezplačen ogled stalne zbirke Vena Pilona ter občasne razstave
DKV_ Intimna/Intima. Potekala je
tudi raz(pro)daja publikacij 'Menjam katalog za idejo'. Za najmlajše
je Pilonova galerija na Trgu 1. slovenske vlade pripravila izkustveno-gibalne delavnice na temo burje.
V Lokarjevi galeriji so omogočili

strokovno vodenje po mednarodni
razstavi Open Way, na ogled je bila
tudi Lokarjeva spominska soba.
Lična hiša je ta dan še posebej lepo
sprejela svoje obiskovalce in predstavila svoje dejavnosti. Muzej Ajdovščina je ponujal voden ogled po
muzejski zbirki in ogled arheoloških
ostankov v mestnem središču ter
delavnici Arheopeskovnik in Izdelaj
svoj fosil. Obiskovalci so si muzej
lahko ogledali brezplačno.
TIC Ajdovščina

OBČINA AJDOVŠČINA

Varni doma tudi v starosti

Ž

elja ostati samostojen in varen v svojem domu, je verjetno želja vsakega izmed
nas. Še večja pa postane, ko nam
pohajajo moči in nam peša zdravje.
Zgodi se nam, da še pred kratkim
samostojni starostnik, nenadoma
potrebuje pomoč pri osnovnih življenjskih opravilih. Takrat se v nas
poraja veliko skrbi, kako naprej in
začne se iskanje ustreznih rešitev.
Varovanje na daljavo starostnikom zagotavlja podporo in pomoč
na daljavo v njihovem domačem
okolju. Prav tako storitev nudi pomoč tudi svojcem, ki se zaradi hitrega življenjskega tempa znajdejo
v stiski, da bi ustrezno poskrbeli za
ostarele starše, svojce, prijatelje.
Programa varovanja na daljavo
deluje 24 ur na dan, vse dni v letu.
Pomoč je dosegljiva s pomočjo posebne naprave za priklic pomoči na
domu starostnika, s preprostim pritiskom na »tipko« obeska ali zapestnice. Starostnik v težavah se preko
tipke poveže z operativnim centrom, kjer mu zaposleni pomagajo
organizirati vse potrebno, da prejme pomoč, ki jo potrebuje. Lahko je
pomoč pri priklicu nujne medicinske pomoči, ob padcu doma, slabem
počutju, ko ni nikogar drugega v bližini ali le potreba po pogovoru.

Z uporabo varovalnega telefona, se
tako starostniku ali invalidni osebi
omogoči daljše in kakovostnejše bivanje doma, hkrati pa se ga tudi razbremeni pritiska po odhodu v institucionalno varstvo (dom).
Ponudnikov omenjene storitve na
trgu je več, ki se glede na vstopne
pogoje in vsebino storitve, cenovno
medseboj razlikujejo, razlikujejo pa
se tudi glede višine stroškov montiranja naprave. Na območju Občine Ajdovščina se lahko tako odločite za socialnovarstveno storitev
varovanja na daljavo Rdeča tipka, ki
jo preko Obalnega doma upokojencev Koper izvaja Center za pomoč
na domu Mali princ ali Telekomovo
storitev E- oskrba.
Občina Ajdovščina je zaradi želje
po zagotavljanju kakovostnejšega in
varnejšega bivanja svojih občanov
in občank ter zavedanja vse večjih
finančnih stisk starostnikov, hkrati
pa želje po večji dostopnosti storitve za vse, sprejela Odlok o subvencioniranju socialnovarstvene storitve varovanja na daljavo. Subvencijo
se lahko uveljavlja s prijavo na javni razpis, ki bo v letošnjem letu ponovljen v jesenskih mesecih. Tako
se lahko zainteresirani občani in občanke prijavijo na objavljen razpis, v
katerem so podrobno opisani pogoji

za pridobitev subvencije, in preko katerega jim Občina Ajdovščina
glede na višino dohodkov prosilca,
omogoča možnost pridobitve mesečne subvencije za storitev varovanja na daljavo v znesku od 10 pa do
25 evrov za obdobje 24 mesecev.
Z namenom predstavitve in ozaveščanja občanov in občank, o omenjenih storitvah tako Občina Ajdovščina skupaj s koordinacijsko
skupino, ki skrbi za razvoj storitev,
ki starostnikom omogočajo kakovostnejše bivanje v svojem okolju, organizira srečanje za vse zainteresirane za naslovom »Kako varno bivati
doma tudi v starosti«, ki se bo odvijalo 7.6.2018 med 18.00 in 20.00
uro v domu krajanov v Ajdovščini.
Srečanje je namenjeno spoznavanju težav, ki prežijo na starostnika
na domu ( padci, ureditev bivalnega
okolja,…) in spoznavanju možnih
rešitev za preprečevanje le teh. Prav
tako pa bosta ta dan na srečanju
prisotna tudi oba ponudnika storitve varovanja na daljavo, kjer se boste lahko osebno seznanili o vrstah
in vsebinah storitve, z napravami za
priklic pomoči, in še čem.
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Z izvozom do četrtine prihodkov

Rast ajdovskega
gospodarstva
Znani so podatki in kazalniki o poslovanju gospodarskih družb in
samostojnih podjetnikov v letu 2017 v občini Ajdovščina. Večina
kazalcev se je po podatkih AJPES-a dvignila za okrog 10 odstotkov.

K

onec lanskega dela je v občini Ajdovščina poslovalo
delovalo 448 gospodarskih
družb, ki so zaposlovale 3.378 delavcev. Število zaposlenih se je povečalo za devet odstotkov. Poleg tega
je bilo v občini še 618 samostojnih
podjetnikov, pri katerih je delalo še
330 zaposlenih. Samostojni podjetniki so število zaposlenih povečali
za šest odstotkov. Ustvarili so za 13
odstotkov več prihodkov (blizu 50
milijonov evrov), kar je približno

desetina prihodkov gospodarskih
družb, ki so lani ustvarili 463 milijonov evrov prihodkov (12 odstotkov več kot leta 2016). Ajdovsko
gospodarstvo na tujih trgih ustvari
že četrtino vseh prihodkov in lani
se je izvoz zvišal za dodatnih osem
odstotkov. Neto čisti dobiček se je v
gospodarskih družbah lani zvišal za
skoraj 20 odstotkov, medtem ko so
samostojni podjetniki za tri odstotke zaostali za letom 2106.

Srčno vabljeni, da se nam pridružite.

VARNI DOMA TUDI V STAROSTI
Občina Ajdovščina s Koordinacijsko skupino za reševanje problematike starejših
organizira predavanje in predstavitev

»Kako varno bivati doma tudi v starosti«,
v četrtek 7. 6. 2018 med 18.00 in 20.00 uro v Domu krajanov v Ajdovščini.
Srečanje je namenjeno spoznavanju težav, ki prežijo na starejše osebe v njihovem domu
in spoznavanju možnih rešitev za preprečevanje le teh.
LEPO VABLJENI VSI,
ki želite sebi ali drugim omogočiti kakovostnejše bivanje v svojem okolju!

Maj naklonjen Ajdovščini

A

jdovščina v maju praznuje in letošnji maj je bil
Ajdovščini nadvse naklonjen - tako glede vremena, kot
množice pestrih dogodkov, ki so
doživeli tudi lep obisk.
Letošnja Ajdovščina v maju se
je dogajala na dveh prizoriščih pretežno v grajskem obzidju, sobotno večerno dogajanje pa se je
preselilo v Pale. Svoje je pridodal
tudi Lavričev trg z odkritimi ruševinami, ki so očitno že sedaj nadvse zanimive za obiskovalce. Šotor nad njimi, o katerem je nekaj
časa krožila šala, da ga postavljajo za namene Ajdovščine v maju,
pa skrbi le, da so artefakti in arheologi v tem 'aprilskem' vremenu vsaj od zgoraj na suhem.
Posebnost letošnje Ajdovščine v maju je bil sobotni popoldanski program - Dan mladih s
predstavitvijo mladinskih društev in namenom spodbuditi mlade k sodelovanju pri kreiranju

nove Strategije za mlade. V okviru dogodka je potekala Kafetarnica, kjer se je na popoldanskem
klepetu z mladimi oglasil tudi župan Tadej Beočanin. Prvi dogodek je bil nadvse uspešen, saj je
bilo v nagradni igri, za katero je
bilo potrebno aktivno obiskati

vsaj tri stojnice mladinskih društev, podeljenih kar sto vstopnic
za večerni koncert v Palah. Maj je
letos torej nadvse naklonjen družabni Ajdovščini.

Usposabljanje za
deficitarne poklice

Po zadnjih podatkih Zavoda za zaposlovanje, območne službe
Nova gorica, ki pokriva severnoprimorske občine, se je v prvih
štirih mesecih tega leta zaposlilo 1.130 dotlej brezposelnih oseb.
Število brezposelnih se je tako zmanjšalo na 3.104. Ob tem pa
je v regiji odprtih kar 2.292 delovnih mest, za katere ni ustreznih
kadrov. Gre torej za izrazito neskladje na trgu delovne sile, zato je
območna služba stopila v akcijo z novim javnim povabilom 'Usposabljamo lokalno'.

N

ovo javno povabilo je
namenjeno usposabljanju brezposelnih oseb za
deficitarne poklice kot so v tem
trenutku kuhinjski in natakarski

pomočnik, upravljavec strojev
pri obdelavi kovinskih izdelkov,
komercialist in skladiščnik. Program se izvaja kot usposabljanje
na konkretnem delovnem mestu, neposredno pri delodajalcu.
Usposabljanje traja tri mesece in
poteka brez delovnega razmerja.
Predpogoj je, da so brezposelni
prijavljeni na ZRSZ najmanj tri
mesece.
Cilj ukrepa je izboljšati zaposlitvene možnosti brezposelnih, povečati njihovo konkurenčnost na
trgu dela ter pridobitev in krepitev sposobnosti, znanj, veščin in
spretnosti ter odpravljati strukturno neskladje na trgu delovne
sile.
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Ob prazniku KS Cesta

Po obnovljenih poljskih poteh
okoli Vipavskega Križa

Incom med najbolj
inovativnimi

Zaključuje se še eden od projektov iz 'Moje pobude' - pot okoli Vipavskega Križa. Nastala je na podlagi pobude, da se obstoječe poljske poti okoli Vipavskega Križa funkcionalno obnovijo in ustrezno
opremijo za namen turistično rekreacijske vloge. Dobrih 7 kilometrov dolga krožna pot bo namenjena pohodnikom, kolesarjem in tekačem.

P

rojekt je Občina Ajdovščina
financirala v letu 2017 in 2018
in skladno z metodologijo
'Moje pobude' (ker sega na območje dveh krajevnih skupnosti - Cesta
in Vipavski Križ) namenila skupno
25.000 € proračunskih sredstev.
Pot okoli Vipavskega Križa vodi
po obnovljenih poljskih poteh in
sprehajalce, tekače ali kolesarje popelje skoz vasi Cesta, Plače in Male
Žablje. Je domiselno speljana med
polji, vinogradi, oljčniki in sadovnjaki ter včasih zavije skozi gozdiček, ves čas pa jo spremlja čudovit
pogled na srednjeveški biser Vipavski Križ. Podlaga je večinoma makadamska, delno asfaltna. Pot je
označena z usmerjevalnimi tablicami.

Dolžina same krožne poti je 7,1
km, če pa jo začnemo in končamo
v Vipavskem Križu, znaša 8,2 km.
Pot je položna, brez večjih vzponov
in spustov, saj poteka na nadmorski višini od 80 m do 140 m. Resnejši je le vzpon v Vipavski Križ (176 m
nad morjem), v središču poti, do katerega lahko dostopamo iz različnih
smeri. Gost bo dobrodošel na postanku pri lokalnih ponudnikih.
Poljske poti so bile skozi zgodovino 'žile življenja' za prebivalstvo
okoliški vasi. Poleg čisto praktičnega pomena, dostopa do osnovnega
vira preživetja, so predstavljale pretakanje življenjske energije prebivalstva. Ta energija se bo z novim namenom poti prelivala v obiskovalce,
ki jo bodo uporabljali v prihodnosti.

Odprtje nove pridobitve bo del dogodkov ob tradicionalnem krajevnem prazniku na Cesti - 2. junija ob
17. uri pred Domom krajanov. Uradno bo pot odprl župan Tadej Beočanin, nakar se bodo po njej podali
pohodniki in se iz Malih Žabelj po
novi poti 'po rebri' povzpeli v Vipavski Križ, kjer se bodo ravno začenjali Kriški semanji dnevi. Med potjo bo brezplačna degustacija vin in
lokalnih dobrot domačih vinarjev.
Novo progo bodo preizkusili ajdovski tekači z 'otvoritvenim treningom'.
Bogomir Tomažič,
predsednik KS Cesta in
sopobudnik projekta

T

radicionalno 23. srečanje
gospodarstvenikov
Primorske je letos potekalo v
Ajdovščini. Osrednja tema gospodarskega foruma je bila četrta industrijska revolucija. Med najboljšimi
primorskimi inovatorji je tudi podjetje Incom, linija bolj zdravih sladoledov Leone Alive se bo potegovala tudi za nacionalno priznanje.
Direktorica Gospodarske zbornice Slovenije mag. Sonja Šmuc je
uvodoma poudarila pomen inovacij, ki so nujno potrebne, če želi
gospodarstvo slediti zastavljenemu cilju - dvigniti slovenski izvoz
iz zdajšnjih 35 na 50 milijard evrov.
Gospodarstvenikom je dobrodošlico izrekel tudi župan Občine Ajdovščina Tadej Beočanin. Izpostavil
je dosežke občine na področju gospodarstva v zadnjih letih ter omenil tudi zadnje pomembno priznanje - uvrstitev Vipavske doline med
10 najboljših destinacij po izboru Lonely Planeta. Osrednja tema

letošnjega gospodarskega foruma
je bila industrija 4.0, o kateri so na
okrogli mizi z direktorico GZS razpravljali predsednik uprave ajdovskega Mlinotesta Danilo Kobal,
ustanovitelj in vodja Pipistrela Ivo
Boscarol in vodja IKT horizontalne
mreže GZS Nenad Šutanovac. Gre
za četrto industrijsko revolucijo, na
podlagi vedno večje računalniške
zmogljivosti, z namenom ustvariti čim boljo izkušnjo za uporabnika. Srečanje gospodarstvenikov
Dogodek je zaključila slovesnost s
podelitvijo priznanj najboljšim letošnjim inovatorjem. Med štirimi
zlatimi primorskimi inovatorji, ki
se bodo potegovali za nacionalna
priznanja, je tudi domače podjetje
Incom z linijo bolj zdravih sladoledov Leone Alive. Nagrada je bila
pričakovana, in ni prva - podjetje je
v letošnjem marcu že prejelo mednarodno nagrado wabel za najbolj
inovativen sladoled.

Po poteh naših non šestič in rekordno

Na prvega maja se je v Velikih Žabljah zbrala druščina 59 pohodnikov
in se po poteh naši non podala na dobrih 30 km dolgo pot proti Trstu.

P

ot nas je peljala iz Žabelj čez Zavino in po stezi na Lukovec ter
naprej do Kobjeglave. Tu smo
se po treh urah hoje ustavili na ranču
sorodnikov enega izmed pohodnikov,
se okrepčali on odpočili.
Letos smo pot spremenili in jo namesto okrog Repentabra, kjer je treba
hoditi po asfaltu, ubrali čez Kosovelje Pliskovico na hrib Volnik ( 620 m). Tu
je krasna razgledna točka tako nazaj na
Slovenijo kot naprej na Tržaški zaliv. V
izogib spustu z Občin v Barkovlje smo

tokrat odšli čez Prosek in se nato spustili do morja pri Miramarju.
Nekateri smo si namočili noge v
morju, nekateri pa grlo s …, še kakšno
uro posedeli in se z avtobusom vrnili domov.
Ker je bil pohod zanimiv in uspešen
ter s strani udeležencev dobro sprejet,
ga bomo ponovili tudi naslednje leto v
še večjem številu in tako ohranili spomin na naše none, ki so z jerbasom na
glavi odhajale v Trst zaradi preživetja.
Vili Durnik
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IV. mednarodni pomladni festival petja

Inštitut za mladinsko politiko

Moško petje včeraj, danes, jutri

Obisk iz Celovca

V soboto in nedeljo, 12. in 13. maja, se je v Vipavski dolini odvijal mednarodni pomladni festival petja,
ki ga že četrto leto zapored organizira Moški pevski zbor Srečko Kosovel Ajdovščina. Letošnji festival
je bil posvečen moškemu zborovskemu petju v različnih sestavih in oblikah: od fantovske do moške
zasedbe, od kvinteta do vokalnih skupin in zborov.

Inštitut za mladinsko politiko Ajdovščina je v sodelovanju z organizatorjem festivala Okusi Vipavske Razvojno agencijo ROD Ajdovščina, letos povabil na celodnevni obisk v Vipavsko dolino in na obisk
festivala Okusi Vipavske, ki je vsako leto maja na Zemonu, študente
dvojezične Višje šole za gospodarske poklice Št. Peter iz Šentjakoba v Rožu pri Celovcu, ki se bodo v naslednjih dveh letih dodatno
izobraževali za someljeja. Namen obiska je seznaniti študente z
vipavskimi ponudniki vina in kulinarike ter vzpostaviti prijateljske in
kulturne vezi med mladimi iz Koroške in Vipavske. Pri izvedbi obiska
so poleg organizatorja festivala sodelovali tudi predstavništvo Slovenske turistične organizacije na Dunaju, Občina Vipava in Občina
Ajdovščina, Slovenska gospodarska zveza iz Celovca ter organizacija mladih slovenskih vinarjev v ustanavljanju.

U

vod v festival je v Vipavskem Križu predstavljal
strokovni posvet na temo
Moško petje včeraj, danes, jutri.
Po pozdravnem nagovoru župana
Občine Ajdovščina Tadeja Beočanina in uvodnih besedah predsednika zbora Srečko Kosovel Martina Gregorca je besedo prevzela
moderatorka okrogle mize, režiserka na Radiu Trst A, pevka in
zborovodkinja Tamara Stanese, ki
je s svojim strokovnim pristopom
še dodatno obogatila debato. Na
okrogli mizi so sodelovali zborovodje sestavov, ki so nastopili na
festivalu (Andrej Makor, Mira Fabjan, Iztok Kocen in David Bandelj, pridružil se jim je še dirigent
Stojan Kuret). Posvet je načel kar
lepo število tem in težav: kako naj
si zborovodja zastavlja cilje oz. jih
tekom sezone tudi prilagaja; kako
izbrati sestavu primeren program;
kako se soočiti z mutacijo glasu
pri fantih; vključevanje dečkov
in fantov v otroške in mladinske
zbore ... Vsi prisotni so soglašali,
da je v Sloveniji največja težava
v tem, da imajo srednješolci le
malo možnosti, da se vključijo v
kak zborovski sestav. Posledice so
vidne kasneje, ob vpisu na fakulteto, ko je potrebno ponovno oz.
znova vlagati v vokalno tehniko
in izobraževanje pevcev. Debata
se je mestoma kar razživela in so
se vanjo dejavno vključevali tudi
številni prisotni.
Skratka, posvet je je ponudil

Š
tako razpravljalcem kot udeležencem marsikatero izhodišče za razmislek oziroma predlog za bodoče delo.
Na prvem koncertu v grajski kleti v Vipavskem Križu se je
predstavilo šest skupin. Večer so
odprli gostitelji, sledil je nastop
kvinteta Vintgar iz Blejske Dobrave, ki je občinstvo presenetili
s svojo sproščenostjo in dovršeno
interpretacijo. S svojim mladimi
glasovi je navzoče navdušila Fantovska skupina Devin-Nabrežina,
ki jo sicer vodi Mirko Ferlan, ga
je pa tokrat nadomestila Mira Fabjan. Oktet Žetev iz zgornje Savinjske doline je kljub okrnjeni
zasedbi zelo ubrano zapel nekaj
skladb iz 'železnega' repertoarja za moške zbore. S svojo mladostno svežino in zagnanostjo so

pevci Primorskega akademskega
zbora Vinko Vodopivec z zborovodjo Iztokom Kocenom počastili
tako Vipavsko dolino s Simonitijevo Na Vipavskem, kot tudi skladatelja Vinka Vodopivca, po katerem je zbor poimenovan. Kot
zadnja je nastopila Skupina Claudio Monteverdi iz Rude (Italija)
pod vodstvom Mire Fabjan z izbranimi skladbami na temo Ljubezenska pisma v glasbi.
V nedeljo, 13. maja, je v cerkvi
Marije tolažnice žalostnih v Logu
pri Vipavi potekal drugi večer Festivala s sakralno glasbo. Uvodoma je zapel Moški pevski zbor
Srečko Kosovel Ajdovščina pod
vodstvom Andreja Makorja, ki je
izredno ubrano in prefinjeno izvedel skladbo Beati mortui Felixa
Mendelssohna Bartholdya. Sledil
je krstni nastop fantov Mešanega
mladinskega zbora Emil Komel
iz Gorice (Italija) pod vodstvom
Davida Bandlja, ki so s svojimi
pretanjenimi glasovi nadvse očarali občinstvo. Tudi na nedeljskem koncertu je nastopila Skupina Claudio Monteverdi iz Rude
pod vodstvom Mire Fabjan. Kot
zadnji pa je pred občinstvo stopil
Slovenski oktet, ki velja za najbolj
reprezentativen slovenski moški
vokalni komorni ansambel v Sloveniji. Iz širokega in raznolikega
repertoarja okteta je umetniški
vodja Jože Vidic za priložnost izbral med drugim tudi dela umetniškega vodje festivala Andreja
Makorja.
Še to, obe prizorišči sta bili povsem zapolnjeni z ljubitelji zborovskega petja od blizu in daleč.
K uspehu IV. Mednarodnega
pomladnega festivala petja so pripomogli Občina Ajdovščina, Javni sklad za kulturne dejavnosti,
Zveza kulturnih društev Ajdovščina in Krajevna skupnost Vipavski Križ.
Mednarodni pomladni festival
petja v organizaciji Moškega pevskega zbora Srečko Kosovel Ajdovščina je letos privabil res številno in raznoliko občinstvo, tako iz
Vipavske doline kot tudi iz bolj
oddaljenih krajev in iz Italije ter
številne pevce in priznane dirigente.

tudentje so se najprej ustavili
v Vinoteki Vipava, kjer jih je
pozdravila vršilka dolžnosti
direktorja Inštituta za mladinsko
politiko Nina Bavčar Čargo, saj je
inštitut tudi pobudnik in glavni izvajalec obiska. Pridružili so se jim
še direktorica Razvojne agencije
ROD Ajdovščina Brigita Habjan
Štolfa, župan Občine Vipava Ivan
Princes ter predstavnica mladih vinarjev Špela Štokelj.

festivala avstrijskih vinogradnikov.
Obiska se je udeležil tudi podpredsednik Slovenske gospodarske zveze iz Celovca Felix Wieser.
Vipavska dolina postaja vse bolj
prepoznavna vinsko-kulinarična
destinacija. Ponudniki iz Vipavske
doline želijo svoje pridelke ponujati
tudi na avstrijskem Koroškem, ker
je turistično močno območje in ker
med deželama že obstajajo zgodovinske vezi. Občasno sodelovanje je

Obiskali so tudi Muzej vinogradništva ter v Vipavi Visoko šolo za
vinogradništvo in vinarstvo Univerze v Novi Gorici, kjer jih je sprejela dekanja Branka Mozetič Vodopivec. Sledilo je kosilo v Gostilni pri
Lojzetu na dvorcu Zemono. Tam so
jih pričakali chef Tomaž Kavčič in
mladi vinarji s svojimi vini. Posebno dobrodošlico so jim izrekli župan Občine Ajdovščine Tadej Beočanin, predsednik Društva za razvoj
pivske kulture Sommelier Slovenije Ivan Peršolja in novopečeni najboljši somelje Slovenije 2018 Martin Gruzovin. Tako podkrepljeni
so študentje obiskali festival Okusi
Vipavske, kjer so na stojnici predstavili svojo šolo in vino koroškega
pridelovalca Hrena ter tako dopolnili predstavitev letošnjih gostov

sicer stalno, vendar je želja mladih
vinarjev, ki širijo svojo ponudbo na
kmetijah, da postane še močnejše.
Prihodnost vidijo v povezovanju z
bodočim kadrom v turizmu. Prav
tako želijo, da koroški turistični delavci spoznajo, da lahko zaradi bližine Vipavske svojim gostom popestrijo ponudbo.
Poslanstvo Inštituta za mladinsko politiko je oblikovanje lokalnega okolja, ki bo mladim prijazno
ter jim bo nudilo dovolj možnosti
za življenje, razvoj in delo. Z organizacijo tovrstnih obiskov želimo
mladim slovenskim vinarjem omogočiti povezovanje s perspektivnimi trgi in jim olajšati pot do uspeha.
Nina Bavčar Čargo

Igrajmo se za varnost – v petek, 8. junija
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ajdovščina v petek, 8. junija dopoldan, prireja redno letno preventivno akcijo
Igrajmo se za varnost. Dogodek bo tudi letos potekal v športnem parku na Policah, po ustaljenem scenariju. Predstavila se bo večina služb
in društev, ki sestavlja sistem zaščite in reševanja v naši občini. Novost bodo reševalci iz vode, potapljači, ki se bodo predstavili z atraktivnim prikazom dejavnosti v posebnem bazenu. Osrednji dogodek
bodo oblikovali reševalni psi, ki bodo v ruševinah iskali ponesrečence. Prireditev, ki velja za eno boljših preventivnih akcij v Sloveniji, si
vsako leto organizirano ogleda več kot tisoč otrok iz vrtcev in šol ajdovske občine.

8

OBČINA AJDOVŠČINA

Naše kmetije

Vina Ferjančič - Planina
Prejšnji mesec je potekala zaključna prireditev letošnjega občinskega vinskega ocenjevanja, kjer je laskav naziv županovega vina dobila pinela (letnik 2017) s posestva
Ferjančič. Kmetijo vodita Peter in Anica Ferjančič, v delo pa je vpeta celotna družina. Peter Ferjančič si je z veseljem vzel čas zame in kljub delu, ki ga je čakalo, prijazno
odgovarjal na vsa vprašanja. "Načrtov za naprej je kar nekaj," mi je povedal, ko mi je razkazal nove degustacijske prostore, ki so trenutno še v fazi gradnje.
Koliko let se že ukvarjate z vinogradništvom?
Kmetija obstaja že od leta 1809,
sam pa sem kmetijo prevzel leta
1989. Na začetku smo imeli 5.000
trt, ki so jih obdelovali moji starši.
Velikost vinograda smo z leti povečevali, pred približno petimi leti pa
sem se začel ukvarjati samo s kmetijo in se zaposlil doma. Trenutno
imamo 33.000 trt oz. 7,5 ha vinogradov.
Katere vinske sorte lahko najdemo
na vašem posestvu?
Trenutno imamo deset različnih
vinskih sort: pinelo, zelen, rebulo,
laški rizling, sauvignon, chardonnay, rumeni muškat, cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc in
malvazijo. Največ povpraševanja je
trenutno po pineli, merlotu in sauvignonu. Teh treh sort prodamo
največ.
Že kar nekajkrat ste prejeli naziv
'županovo vino'. Kaj vam ta naziv
pomeni?
Res je. Naše vino je zmagalo že na
prvem ocenjevanju vin in prejelo
naziv protokolarnega vina leta 1998,
ko je bil župan Kazimir Bavec. Od
takrat redno sodelujemo na izboru.
Ta naziv nam predstavlja predvsem

odličen način promoviranja naših vin, dokaz da delamo dobro, da
imamo odlična vina in spodbudo za
nadaljnjo delo.
V zadnjih letih slabih vin ni več.
Vsa vina, ki pridejo na ocenjevanje,
so odlične kakovosti in o prvem mestu največkrat odločajo stotinke. Sicer je pa pinela, odkar so uvedli nov
sistem izbire, prvič izbrana za županovo vino. Prejšnja leta so se bolj
nagibali k zorjenim vinom.
Kako bi opisali okus pinele? Pri
katerih jedeh se jo najpogosteje
postreže?
Pinela ima zelo svež in lahkoten
okus, v katerem lahko zaznamo nežne sadne in cvetne arome. Primerna je za začetne predjedi in lahke
glavne jedi, ki bazirajo na ribah in
zelenjavi.
Katera sorta pa je vam najljubša?
Osebno so mi ljubša bela vina. Na
prvem mestu je vsekakor pinela, sledi zelen, ki ima posebno aromatiko.
Velikokrat pa rad preizkusim tudi
sauvignon, ki je kar velik izziv. Letniki se med sabo razlikujejo, saj je
zelo težko pridelati dvakrat podobnega, nemogoče pa dvakrat enakega.
Kako bi opisali lansko letino?

Precej stresna, bi rekel. Konec aprila smo imeli pozebo, ki je povzročila nekaj škode. Sledilo je vročinsko
obdobje in suša, ki je najbolj prizadela mlade trte. V avgustu je bilo nekaj toče, med trgatvijo pa smo imeli
še dež. Ko potegnem črto, pa lahko
rečem, da je bila letina, kljub vsem
vremenskim pojavom odlična.
Z vinogradništvom se ukvarjate že
kar nekaj let. Katere so po vašem
mnenju največje spremembe na
področju vinogradništva?
Sprememb je kar precej. Opazne
so tako na področju opreme kot na
področju pridelave vina in kulturi
pitja. V dobi socializma je bila pomembna količina vina in ne kvaliteta. Okrog leta 1990 se je to spremenilo. Vinarji so se začeli izobraževati
in se trudili pri izboljšavi kvalitete
vin. Bolj je bila pomembna kvaliteta
kot kvantiteta. Danes je med nami
vedno več poznavalcev vin, ki radi
posežejo po dobrih vinih in prepoznajo kvaliteto. Večje zanimanje je

zaznati tudi med mladimi.
Se pri pridelavi vina zanašate predvsem na svoj okus in izkušnje ali
mogoče bolj zaupate raznim analizam?
Oboje je pomembno. Vsekakor pa
je pomembna neka meja med sodobnostjo in tradicijo. Pomembno
je namreč, da spoštujemo tradicijo
naših prednikov. Sodobnih tehnologij se poslužujejo predvsem tisti veliki svetovno poznani vinogradniki,
ki prodajajo vina raznim trgovskim
verigam. Manjši vinarji pa se poslužujejo bolj tradicionalnega postopka in uporabljajo sodobne pristope
samo po potrebi.
Koliko časa traja trgatev na vaši
kmetiji? Tržete tudi strojno?
Strojno ne tržemo predvsem zaradi lege. Vinogradi so večinoma v terasah, kjer strojno obiranje ni mogoče. Stroji se uporabljajo predvsem
na ravninskih področjih, vinograd
pa mora biti primerno urejen. Sicer
pa trgatev pri nas traja več kot en

Brez parkiranja na Lavričevem trgu

V

oden ogled po rimskih ostalinah Arheološka raziskovanja
Lavričevega trga se pospešeno
izvajajo. Večji del trga je že 'odkrit', dosedanje najdbe pa arheologom narekujejo, da še razširijo območje raziskovanja na večino trga. Tako parkiranje
na Lavričevem trgu ni več možno, po
dosedanjih parkiriščih namreč poteka
promet le za dostavo lokalom na trgu.
Parkirišča pred Famo ostajajo. Vendar
se vsem obiskovalcem lokalov na ajdovskem placu svetuje, da svoje jeklene
konjičke pustijo na okoliških parkiriščih. Največje (99 parkirnih mest) je za
starim mlinom, zelo blizu trgu je tudi
parkirišče ob Lokavščku (ob stavbi 3
nekdanje osnovne šole). Ima 50 parkirnih mest, parkiranje tudi ni časovno
omejeno. Do njega pridete v minuti ali
dveh skozi 'kolono' pri Maksu in nato
po gasi navzgor. Zelo prikladno je tudi
parkirišče za občinsko stavbo (32 parkirnih mest). Je sicer v območju modre cone in med 8.00 in 16.00 časovno
omejeno na 45 minut, vendar dovolj za
krajše opravke, nakup, kavo ali sladoled. Potrebno je le nastaviti parkirno
uro, če je nimate, jo dobite v sprejemni

pisarni občine.
Med prenovo trga so arheologi odkrili nekaj pomembnejših najdb. Po
najdenih ostankih vojaške opreme,
orožja, različnih novcev in sponk arheologi domnevajo, da je v sedanjem
centru Ajdovščine nekoč stal kompleks vojaškega poveljništva, upravnega in religioznega središča poznoantične utrdbe iz 3. in 4. stoletja našega
štetja, v ta časovni okvir uvrščajo tudi
največjo dejavnost rimske Kastre. Nekaj najdb je tudi iz prejšnjih obdobij, iz
1. in 2. stoletja našega štetja. To pa zgolj
potrjuje domnevo, da je na tem območju že pred vojaško utrdbo stala poštna oziroma cestna postaja. Doslej so
arheologi predvidevali, da se pod mestnim središčem nahaja forum, po zadnjih najdbah temeljev velike stavbe pa
predvidevajo, da gre za principi, vojaško poveljništvo.
V četrtek, 31. maja, bo po arhitekturnih ostalinah Kastre ogled za javnost
vodil vodja raziskav Luka Rozman.
Zbirno mesto bo ob 17. uri na Lavričevem trgu.
Vabljeni!
Foto Mateja Prosen

mesec, vendar ne vsak dan. Približno 10 do 14 dni se trže. Najprej potržemo sauvignon in chardonnay,
zadnji pa pride na vrsto cabernet.
Na katero nagrado ste še posebej
ponosni?
Vsaka nagrada, ki jo dobimo, nam
pomeni veliko. Mogoče bi izpostavil
nagrado 'šampion', ki smo jo dobili
štiri leta nazaj v Gornji Radgoni. Takrat je merlot, letnik 2011, dobil najvišjo oceno med rdečimi vini. Nekaj
nagrad pa smo dobili tudi na ocenjevanjih v Ameriki.
V mesecu maju ste se udeležili tudi
festivala 'okusi Vipavske' na Zemonu. Kako bi opisali dogodek?
Na Zemonu smo se predstavljali
z vini. Za najmlajše in tiste, ki niso
ljubitelji vina, pa smo imeli za pokušino tudi nekaj prvih češenj. Festival se mi zdi zelo lepo organiziran.
Opazil sem, da se ga je udeležilo tudi
nekaj zamejcev, kar je odlična promocija tako naših vin kot tudi celotne Vipavske doline. Ključno vprašanje je, kako privabiti ljudi, da bo
obiskanost festivala še boljša. Na
tem področju vidim še prostor za izboljšave.
Za konec se dotakniva še češenj.
Na vaši kmetiji imate približno sto
dreves. Zakaj češnje in kakšna je
letošnja letina?
Češnje smo posadili z namenom
dodatne promocije. Ko začnejo zoret, povabimo naše stalne kupce
vina na druženje ob češnjah in vinu.
Sicer pa češnje prodajamo po takem
principu, da si jih kupci sami naberejo. Letos jim zaenkrat kaže precej
dobro.
Kristina Birsa
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Ljudska univerza Ajdovščina

Praznovanje dvajsete Učenje in gibanje z roko v roki
obletnice delovanja

Ljudska univerza Ajdovščina je skupaj s partnerji za letošnji osrednji dogodek Tedna vseživljenjskega
učenja 2018 (TVU) pripravila medgeneracijski pohod 'Učenje in gibanje z roko v roki', ki je potekal v
sredo, 16. maja 2018.

Društvo Most ustvarja pogoje za aktivnost članov v tretjem življenjskem obdobju in organizira različne aktivnosti. Veliko starejših si zna prosti čas izpolniti, veliko je pa tudi takih, ki rabijo
spodbudo, ko zaključijo delovno dobo. Društvo poskrbi za razne
aktivnosti, ki spodbujajo druženje, razvoj posameznikovih sposobnosti in pridobivanje novih znanj, predvsem pa nudi socialno
okolje, v katerem se posameznik dobro počuti.

V

dvajsetih letih je društvo
zamenjalo štiri predsednike. Prva predsednica je bila
Marija – Uča Brecelj (štiri leta), sledili so ji Dora Furlan (pet let), Peter
Žgavec (eno leto) in Ljudmila Kovač
(sedem let). Od leta 2016 je vodstvo
zopet prevzela Dora Furlan.
Marija – Uča Brecelj nam je zaupala, da so bili začetki zelo težki. "Leta
1997, ko smo po poletni andragoški šoli začeli z našim druženjem,
nismo imeli na voljo stalnih prostorov, kjer bi lahko naše druženje
potekalo. Prvo leto smo delovali v
okviru knjižnice, leta 1998 pa smo se
odločili in ustanovili svoje društvo.
Skupaj z Zdenko Žigon in Vero Kodrič smo uredile vse papirje za registracijo društva in izbrale ime. Zakaj
MOST? Ker most ponazarja povezovanje in sodelovanje, kar je tudi
poslanstvo našega društva. MOST
skrbi za povezovanje starejših, za
medgeneracijsko povezovanje in za
povezovanje z drugimi univerzami
za tretje življenjsko obdobje."
Prvo pisarno je društvo dobilo šele
šest let pozneje v prostorih Doma
krajanov. Za vedno več dejavnosti
so prostore morali najemati po celotni Ajdovščini in okolici. Leta 2014
so končno dobili skupaj z DU Ajdovščina in RK Ajdovščina prostore v novem Centru za TŽO, kar se
pa ni najbolje obneslo. Stroški najema so bili previsoki in stavbo je
zato prevzela, za svojo dejavnost,
LU Ajdovščina. Zopet so se dejavnosti MOST-a izvajale na šestih različnih lokacijah. S skupnimi močmi
in z veliko podporo občine Ajdovščina pa so oktobra 2017 le dobili
svoje prostore na Gregorčičevi ulici

21 (bivši SDK). Ti obnovljeni prostori jim sedaj omogočajo izvajanje
skoraj vseh dejavnosti, ki jih društvo ima.
V letošnjem študijskem letu organizira društvo različne dejavnosti v
kar 35-ih skupinah, ki potekajo pod
vodstvom strokovnih sodelavcev –
mentorjev in animatorjev – povezovalcev v skupinah. Organizirajo
se tečaji tujih jezikov, računalništva,
ustvarjalne delavnice kot so likovno
ustvarjanje, kamnoseštvo, rezbarstvo, ročna dela, vezenje, pletenje,
kvačkanje, klekljanje, vrtnarjenje,
in zeliščarstvo. Zanimivi in dobro
obiskani so tudi krožki: astronomija, dramski krožek, fotografski krožek, krepitev spomina, kitara, umetnostna zgodovina, zgodovina naših
krajev, ustvarjalno pisanje in literarno ustvarjanje slovenskega zahoda.
Za gibanje in krepitev zdravja je organizirana telovadba, tai chi, folklora v parih in ženska skupina, plesna
skupina AJDA, ples v parih, pohodništvo in rekreativno kolesarjenje. Prirejajo tudi razna predavanja,
medgeneracijska srečanja, sodelovanja z drugimi društvi in lokalnimi skupnostmi, ekskurzije, razstave
in družabna srečanja.
Ob dvajsetletnici pripravljajo osrednjo prireditev, ki bo potekala 13.
junija v dvorani prve slovenske vlade. V tednu pred in po prireditvi pa
bodo potekale tudi odprte delavnice. Izdali bodo glasilo (20. številko),
ki bo letos obsežnejša. Vsako leto se
v glasilu predstavi pregled delovanja, letos pa bo predstavljen predvsem povzetek delovanja zadnjih
dvajsetih letih. Društvo se bo predstavilo tudi na panojih pri starem
grajskem obzidju (od junija do avgusta).
Za konec, dragi bralci, še prijazno povabilo na osrednjo prireditev. Starejšim bralcem pa velja tudi
povabilo društva MOST, ki vas vabi,
da se v jeseni vpišete in aktivno sodelujete v društvu. Med vsemi dejavnostmi boste zagotovo našli vsaj
eno, ki vam bo vzbudila zanimanje.
Kristina Birsa

U

deležence, ki so se v lepem
številu zbrali pred Ljudsko
univerzo Ajdovščina je
najprej pozdravila Eva Mermolja,
direktorica Ljudske univerze Ajdovščina. V pozdravnem nagovoru je
poudarila pomen vseživljenjskega
učenja za razvoj posameznika in
družbe. Izpostavila je, da se učenje
dogaja resnično na vsakem koraku
našega življenja, da je priložnosti za
učenje na vsakem koraku res veliko
in da je učenje lahko zelo zabavno,
sploh ko se učimo skupaj in drug
od drugega. "Ljudska univerza Ajdovščina tudi letos prevzema vlogo
območnega koordinatorja prireditev. Skupaj z 52 partnerskimi organizacijami pripravljamo skoraj
100 različnih dogodkov, ki se bodo
zvrstili v maju in juniju. Z njimi širimo idejo vseživljenjskega učenja
po Zgornji Vipavski dolini, krepimo
sodelovanje med partnerskimi organizacijami, povezujemo ljudi in na
ta način tudi krepimo skupnost. Z
vsemi temi dogodki in prireditvami,
ki potekajo po številnih krajih in vaseh, prispevamo svoj del k pestremu
dogajanju v naši dolini. Vse to nas
kot skupnost bogati, tako kot pridobljeno znanje bogati vsakega posameznika," je še povedala direktorica
ljudske univerze.
V nadaljevanju je pohodnike nagovoril tudi častni pokrovitelj TVU
2018, župan Občine Ajdovščina Tadej Beočanin. Veliko množico udeležencev, ki so se zbrali pred ljudsko
univerzo je spomnil na osrednji dogodek lanskega Tedna vseživljenjskega učenja. Na njem so učenci osnovnih šol, dijaki Srednje šole
Veno Pilon Ajdovščina in udeleženci izobraževanja odraslih iz občine
Ajdovščina pisali županu razglednice z vprašanji, željami in pobudami.

Župan je nekaj najbolj izvirnih želja, pobud in misli v nagovoru tudi
prebral. Udeležencem je zaželel čim
bolj uspešen in učenja ter novih spoznanj poln pohod.
Zbrana množica je svojo pot nadaljevala najprej skozi mestno središče do mosta čez Lokavšček, kjer jih
je čakala prva učna točka z gibalno
kreativnimi nalogami. Zanje je poskrbela fizioterapevtka iz Centra za
krepitev zdravja, ki deluje v okviru
Zdravstvenega doma Ajdovščina.
Pot se je nato nadaljevala po Vilharjevi ulici do Hiše Mladih v Palah, kjer je udeležence v plesne ritme zumbe pospremila Elena Mikuž.
Najbolj jih je navdušila pesem Gremo na vrh sveta. Glavno sporočilo
pesmi, da je lahko prav vsak prvak
in junak, če se le povezuje z drugimi
in od njih sprejema znanje in izkušnje, je tudi vodilo vseživljenjskega
učenja. Segreti od ritmov zumbe so
udeleženci svojo pot nadaljevali do
Lavričeve knjižnice, kjer jih je najprej pozdravil direktor knjižnice Artur Lipovž. Gospa Zdenka Žigon je
s pomočjo kamišibaja zbrani množici povedala zgodbo o Raheli in
Pepetu. Jože Likar pa je razmigal

možgane s pomočjo rebusov, ki jih
izdeluje sam.
Pohod se je zaključil na Ljudski
univerzi Ajdovščina z zeliščno pogostitvijo, ki so jo pripravile zeliščarke iz študijskega krožka Sivka
in študijskega krožka Zeliščna mavrica. Za krajši kulturni program
so poskrbele pevke dramsko-pevske skupine Zarja, ki deluje v sklopu Društva upokojencev Ajdovščina. Udeleženci programa PUM-O
pa so program dopolnili s predstavijo XXL glasbil in novega PUM-O komada.
Medgeneracijski pohod je dokazal, da gresta učenje in gibanje z
roko v roki ne glede na starost ali
na vsebino učenja, le zavedati se je
potrebno pomena, ki ga za življenje
in delovanje posameznika ima vseživljenjsko učenje.
Vabim vas, da se udeležite še katerega od dogodkov in zajemate znanje z veliko žlico, vsak dan na vsakem koraku vse življenje. Pa tudi
kasneje prav prijazno vabljeni, da
prikorakate na našo ljudsko univerzo, kjer je priložnosti za učenje čez
vse leto res veliko.
Ksenja Sulič

Z novim krožiščem nov pogled
na Ajdovščino

Novo krožišče pri pokopališču že nakazuje svojo končno podobo. Vstop v mesto z zahodne strani je
bistveno lepši, predvsem pa se bo večina prometnih zagat na tem koncu mesta razrešila, ko bodo (do
konca junija) vsa dela končana.

H

koncu gre pomembna naložba – izgradnja krožišča
pri pokopališču. Takoj ko je
bil položen asfalt, zarisane talne oznake in postavljeni prometni znaki, se je
odprlo Goriško ulico. Promet skozi
novo krožišče sicer še poteka enosmerno – urediti je namreč potrebno še povezovalne ceste in zaključiti
zunanje ureditve. Navezava v smeri
obrtne cone je urejena in zaključena.
Na Goriški cesti se zaključuje nameščanje nove kanalizacije, sledi še urejanje pločnikov, robnikov ter drugih
detajlov celostne zunanje ureditve. V
smeri proti Lokavcu pa je potrebno
urediti krožišče z Gregorčičevo ulico
z novimi pločniki, robniki, javno razsvetljavo. Gregorčičeva ulica bo po

novem tekla le do tega križišča – del
pred pokopališčem ostaja zaprt tudi
po zaključku investicije, oziroma bo
to območje namenjeno drugi vsebini.
Za sedaj torej promet na zahodnem
vhodu v krožišče na Goriški cesti

ureja semafor, ki se bo kasneje preselil še na križišče z Gregorčičevo ulico.
Smo pa že zelo blizu konca, investicija bo namreč v celoti zaključena konec junija.
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VABIJO
v nedeljo, 27. maja 2018, na prireditev, v spomin na delovanje kurirske postaje P2 - P14.
Dogodek se bo pričel ob 8:00 s pohodom po poteh kurirjev
Kurirskih postaj P2 - P14 in bo imel postanke na Wousci
in Ucjnci pri kurirski postaji P14.

Slovo od Marijana Furlana

V soboto 05.05.2018 je na stari šoli v Vipavi od 14. uri potekala žalna seja Občinskega odbora NSi
Vipava na kateri so se prisotni poklonili pokojnemu članu Marijanu Furlanu, ki je bil soustanovitelj
Občinskega odbora Vipava in njegov večkratni predsednik.

Ž

alne seje so se poleg članov
Občinskega odbora Vipava
udeležili tudi poslanec Jernej
Vrtovec, glavni tajnik Robert Ilc, nekateri svetniki Občine Vipava, člani
drugih občinskih odborov NSi in prijatelji pokojnega Marijana Furlana.
Po minuti molka v počastitev spomina na pokojnika je imel govor
poslanec Jernej Vrtovec v katerem
je orisal svoje spomine na pokojnega Marijana, njuna prva srečanja ter poudaril njegov pogum in

požrtvovalnost za krepitev in razvoj
krščanske demokracije. Predsednica
RO Severna Primorska, Nadja Pregeljc Ušaj, pa se mu je v govoru zahvalila za zgled modrega politika in
krščanskega človeka, zavednega Slovenca in aktivnega državljana.
Pogrebno slovo je bilo v Podnanosu, v rojstnem kraju, ki ga je Marijan
neizmerno ljubil. Besedo slovesa mu
je namenila predsednica OO NSi Vipava Orjana Curk v katerem je orisala njegovo politično delovanje, ki je

bilo prepoznano tudi izven meja občine, saj je leta 2014 na 8. kongresu
stranke NSi prejel zlati znak. Na koncu govora je izpolnila poslednjo željo
pokojnega, ki ji je dan predno je njegov glas za vedno utihnil naročil naj
pozdravi vse prijatelje.
Hvala, hvala Marijan za vse. Spominjali se te bomo kot dobrega človeka, ki je veliko svojega časa in energije posvetil Občini Vipava v dobro
vseh občanov.
Orjana Curk

Ob 13:00 bo krajša slovesnost s položitvijo venca pri
spomeniku padlim v Podragi z nagovorom
podpredsednice Zveze združenj borcev za vrednote
NOB Slovenije in podžupanje občine Sežana, prof. dr.
Ljubice Jelušič ter predsednika krajevnega
odbora Združenja borcev za vrednote NOB,
tovariša Erika Ščeka.
Sklepni del prireditve bo koncert Partizanskega pevskega zbora Ljubljana ob 16.00, v Kulturnem domu v Podragi. Cena vstopnice za koncert znaša 10 EUR.
Sledilo bo tovarniško druženje.
Več informacij na 051 414 566 (Erik) ali
041 558 249 (Tina).
Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Cena kosila 5€.
"Dogodek je sofinancirala Občina Vipava."

Dogodki v Vinoteki
Vipava

V

mesecu aprilu in maju smo
v Vinoteki Vipava izpeljali zanimive dogodke in
sprejeli številne skupine iz Slovenije in tujine. V sredini aprila smo
pripravili večer z vinskim strokovnjakom Robertom Gorjakom, ki je

predstavil svojo novo knjigo Slovenija, vinska dežela.
Obiskale so nas različne skupine
študentov iz Italije in Avstrije ter
iz Fakultete za turistične študije

Turistica iz Portoroža.
Našim gostom želimo poleg vina
ponuditi tudi ostale domače dobrote, zato se nemalokrat zgodi,
da se nam v času skupin pridružijo tudi ostali ponudniki, katerim omogočimo prodajo gostom.

In ravno povezovanje je ključ do
uspeha turistične destinacije, katero odkriva vedno več obiskovalcev.
Tic Vipava

Avgusta se v Vipavo ponovno
vrača intenzivni tečaj angleščine

Na vipavski osnovni šoli bomo tudi letos gostili angleške učitelje iz organizacije English in Action.
Zadnji teden v avgustu bo na šoli potekal intenzivni tečaj angleškega jezika za učence od prvega do
devetega razreda in tudi za odrasle.

L

etos bomo na šoli tečaj izvedli že osmič, saj smo s
tovrstno dodatno ponudbo
pričeli že leta 2012, ko smo izvedli
najprej zimski, potem pa še poletni tečaj, ki se ga je udeležilo kar
95 učencev z naše šole, pa tudi iz
Ajdovščine, Šturij in Dobravelj. V
naslednjih letih se je dober glas o

tečaju razširil še dlje in tako smo
gostili učence iz celotne Vipavske
doline, pa tudi izven nje.
Poletna šola angleškega jezika traja od ponedeljka do petka, učence
pa poučujejo usposobljeni učitelji –
materni govorci angleškega jezika
iz Velike Britanije. Otroci so torej
ves čas obkroženi z angleščino, na

koncu tečaja pa za starše pripravijo tudi končni nastop, kjer govorijo, prepevajo in igrajo v angleškem
jeziku.
Pouk poteka v skupinah okrog
15 učencev, temelji pa na zabavnih poučnih aktivnostih, predstavitvah, projektnem delu in gledališki igri. Po tečaju učenci govorijo
angleško bolj tekoče in samozavestno, bolj so motivirani za pogovore v angleščini.
Lansko leto so se tečaja prvič udeležili tudi odrasli in bili z njim zelo
zadovoljni, tako da podobno obliko načrtujemo tudi letos. Več informacij o tečaju lahko dobite preko elektronske pošte eiavipava@
gmail.com ali na spletni strani OŠ
Draga Bajca Vipava
Sonja Simonič Puc,
koordinatorica tečaja
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Rogoviljenje 2018

V

soboto 12.5 točno ob treh,
se nas je dobra dvajseterica
prijateljev z rogačkami v
rokah, dobila v vinogradu Darkota

Rose nad Podnanosom. Po prijetnem sprejemu, smo zavihali rokave in v parih začeli z okopavanjem
trt. Seveda med rogoviljenjem nismo bili žejni, na koncu pa smo še
še podkrepili s mesnimi dobrotami,
pečenimi na trtinem lesu, glavnega
kuharja Jankota Gnijdiča. Po končanem druženju, nam je Darko Rosa
zaupal njegove politične namene na
lokalnih volitvah, ter da tako letos,
kot tudi drugo leto, spet računa na
nas, ko bo čas za rogoviljenje.
K.K.
Foto: Andi Gnijdič

Manče

Vista 2018

V petek, 11. maja je Vipavo in Ajdovščino preplavil zvok trobelj, traktorskih motorjev in prešerno vriskanje mladine, tokrat letnika 2000.

Nova pridobitev na Gočah
V dobrih treh mesecih nam je tudi na Gočah uspelo kupiti nov defibrilator, za potrebe Gočanov in
širšo skupnost. Špotno društvo Hudournik Goče ga je, v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Goče,
slavnostno predalo v uporabo. Predaja je potekala 13. 5. 2018 pred osnovno šolo na Gočah, kjer se
defibrilator nahaja.

Foto: Nika Vodopivec

K

o je bila v Sloveniji vojaška
obveznost, ki je veljala do leta
2004 z uvedbo profesionalne
vojske ukinjena, je krašenje vozov postalo običaj, ki je ohranil samo ime iz
preteklosti, konjske vprege in kmečke
vozove so že pred desetletji zamenjali
traktorji in prikolice. Odhod v najbližjo vojašnico je za večino udeležencev
potrditev zrelosti in nič več začetek
čakanja poziva na služenje obveznega
vojaškega roka. Vloženo delo v pripravo in krašenje voza je ohranjanje tradicije in zaključek skupnega dela fantov
iste generacije. Letos so ta prag zrelosti prestopili trije fantje iz Manč; Blaž
Šček, Gašper Semenič in Rok Kodelja.
Tudi tokrat se niso izneverili tradiciji,
kot že leta poprej so se jim pridružili še
vistarji iz drugih krajev; Nik Ambrožič
iz Vipave, Aleks Posega iz Plač in Dominik Malik iz Goč, v Vipavi se jim je
pridružil še Žan Krševan iz Sela. Da
znajo sodelovati pri delu za skupen cilj,
dokazuje tudi to, da so sprejeli pomoč.
Teo Škerjanec iz Vipave jim je pri delu
veliko pomagal. Od konca marca so
Gašper, Blaž in Teo na v domačo garažo pripeljani nakladalki začeli izdelovati leseno konstrukcijo, ki je potrebna
za nastanek vistarskega voza. Blaž in
Teo sta vse proste popoldneve namenila izdelavi le te. Ves potreben material so fantje kupili sami. V skupini je bil
Teo lepo sprejet in jo je spremljal, kljub
temu, da sam ne pripada generaciji leta
2000.

Da je bilo v izvedbo viste vključenih
veliko posameznikov, dokazujejo tudi
deščica z vžganimi verzi Gašperjevega
očeta, ki so polni iskrivosti in upanja.
Fantje so ponosni tudi na novo desko
z napisom Manče, ki se bo prenašala iz
roda v rod. Tudi na ljudi, ki so s svojim
delom in znanjem pomagali v preteklosti ne smemo pozabiti, dno soda, na
katerega je Prešernove verze pred devetindvajsetimi leti napisal, žal že pokojni Leon Hrovatin, ko se je viste udeležil Blažev oče, je tudi letos krasilo čelo
voza. Hvala vsem, ki za ta kos lesa skrbijo in ga hranijo.
Dogodka se ne bi mogli udeležiti; Blaž, Gašper, Rok, Nik, Aleks, Dominik in Žan, če ne bi gospa Romana
Nabergoj iz Lož posodila nakladalke,
gospod Matija Bizjak traktorja, ter za
varno vožnjo in varnost udeležencev
ne bi skrbel gospod Matej Lisjak iz Ajdovščine. Vsem imenovanim se udeleženci viste, na tem mestu še enkrat
zahvaljujejo, kot tudi vsem neimenovanim za vso pomoč izdelavi.
Vsem fantom, ki so letos prestopili prag zrelosti, krajani Manč sporočamo, da smo ponosni nanje. Tistega
sončnega 11. maja so s svojim nastopom pokazali, da so odrasli v zrele in
odgovorne ljudi. Ob tej priliki želimo
tudi vsem naslednjim generacijam fantov, da bo vista tudi za njih samo ohranjanje običaja, ki obeležuje prvi korak
odraslosti.

Z

godba o defibrilatorju se je
začela v začetku januarja, na
pobudo mladih Gočank. Z
namenom večje ozaveščenosti in
usposobljenosti krajanov, je bila prva
od aktivnosti izvedena 30. januarja, ko smo v organizaciji Športnega
društva Hudournik Goče, v sodelovanju z RK Ajdovščina, prisluhnili

obnovitvenemu tečaju nudenja prve
pomoči in predstavitvi defribilatorja.
Kot mnogi prebivalci vasi, ki so bolj
oddaljene od najbližjih enot nujne
medicinske pomoči je prav, da se tudi
prebivalci Goč zavedamo, da smo mi
sami tisti, ki lahko najbolj pripomoremo k hitremu in uspešnemu posredovanju v primeru nenadne obolevnosti

med sokrajani. Z defibrilatorjem lahko vsak očividec prične s postopkom
oživljanja že veliko prej, preden pride
reševalna ekipa. Po dobrih treh mesecih se lahko danes tudi na Gočah veselimo novega avtomatskega defibrilatorja, otroških elektrod in omarice.
Zaradi njega se bomo varneje počutili,
čeprav vsi upamo, da ga ne bomo potrebovali. Defibrilatorja na Gočah pa
ne bi bilo brez vseh donatorjev, ki so
nas denarno in tudi materialno podprli ter nam omogočili nakup le tega.
Vsem se najlepše zahvaljujemo, ker
so prisluhnili našim prošnjam. Hvala
tudi Krajevni skupnosti Goče za pomoč, prostovoljkam RK Ajdovščina
za obnovitev znanja uporabe defibrilatorja, učencem in učiteljem osnovne
šole Goče, ki so s petjem obogatili dogodek ter vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k lepemu dogodku.
Anja Godnič

Vipavski konjeniki na Štjaku

Sobota, 19.5.2018, je bila na Štjaku dobrodelno obarvana. Tamkajšnji konjeniški klub Štjak je ob svoji
10-letnici delovanja priredil dobrodelni dogodek, katerega denarni izkupiček je odšel 10-letni deklici
Keli. Deklica, ki se za svoje zdravje bori že od rojstva, nujno potrebuje operacijo srca, po kateri bi lahko živela polno in dolgo življenje.

P

ester program so poleg štjaških jahačev, ki so z lipicanci
predstavili šolo nad zemljo
in druge elemente dresurnega jahanja, popestrili še vipavski konjeniki s prav posebno točko werstern
dresure. Predstavile so se tudi 3
kočije – družina Lokar iz Lokavca
(KK Štjak), Eugen Stibilj iz Ajdovščine (KK Sveti Štefan Vipava) in
Dejan Beloševič iz Austrije, plesalci
plesne skupine Srebrna iz Senožeč,
plesna skupina Trieste 800 in mlada pevka Zala s svojim angelskim
glasom. Pestremu programu pa so
sledile še degustacije. Gostje so lahko okušali dobrote Vipavske doline
in Krasa. Pridružili so se nam oljkarji Goriškega oljkarskega društva
– Žarko Vižintin – Ronki iz Prvačine, Žarko Leban iz Kromberka in
Kmetija Kante iz Šempasa; vinarji

– vinska klet Pri Starčih – Tavčar
iz Križa in Vina Sanabor iz kraja
Ravnje. Poleg oljčnega olja in vina
pa smo lahko okušali še pršut Kmetije Večko iz Sela, razne sire kmetije Škapin iz Sela, pecivo pekarne
in slaščičarne Ajda iz Bizeljskega in
kavo podjetja Kerinba d.o.o. Poleg

zgoraj omenjenih, pa se je dogajanju priključila še Ksenija Birsa s
pletenimi modnimi dodatki Ksenka in Formis s.p. Knežak s spominki. Celotno dogajanje je popestrila
skupina Amor.
Mateja Kante
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Vrtec Podnanos

Oš Draga Bajca Vipava

Na festivalu Sobivanja

Zmagovalci kongresa

V

rtčevski otroci iz Podnanosa so v letošnjem šolskem
letu sodelovali v projektu
Turizem in vrtec. Z vzgojiteljem
Arminom Vidmarjem in Saro Lukin so otroci iz skupine Slončkov
v sodelovanju s TIC-em Podnanos
in Turističnim društvom Podnanos
spoznavali domač kraj Podnanos,
rojstni kraj slovenske himne in
vse njene kulturne in zgodovinske
značilnosti.
Že konec januarja so skupaj s TIC-em v Podnanosu pripravili prireditev v kulturnem domu, kjer so

vsem prisotnim predstavili, na kakšen način so spoznavali vas v sotočju dveh potokov. Ob Pasjem Repu
v središču vasi stoji cerkev svetega Vida, ki ima v Sloveniji največjo
skrilasto streho. V okviru projekta
so posneli tudi pol urni film in pripravili makete pomembnih objektov v vasi. Vsi njihovi izdelki so bili
dlje časa na ogled v predprostoru
kulturnega doma.
Za nagrado so se otroci na pobudo Turističnega društva Podnanos v sodelovanju z Občino Vipava
udeležili Festivala Sobivanja, ki so

jih podprle številne občine iz Slovenije. Tema festivala je bila 'Slovenija – kot jo vidimo otroci – Slovenske bajke in legende'. Na festival je
bilo prijavljenih 500 otrok.
V petek, 18. 5. 2018, so se otroci
z avtobusom odpeljali v Ljubljano,
kjer so skupaj z Jožico Kodre, Cecilijo in Terezo Vitežnik (predstavnice Turističnega društva Podnanos)
opremili stojnico, razstavili makete, sestavljanke o Podnanosu in slovenski himni ter promovirali Občino Vipava in kraj, v katerem otroci
obiskujejo vrtec. Velik poudarek so
dali tudi na zgodbo o slovenski himni, ki jo večina obiskovalcev festivala ni poznala. Na festivalu so se
otroci predstavili z lastno himno,
Druščina iz Podnanosa. Po nastopu pa so še uživali v adrenalinskem
parku.
Z lepimi spomini smo se vsi skupaj v popoldanskem času vrnili v
Podnanos.

N

adarjeni učenci 7. razreda
Osnovne šole Draga Bajca
Vipava smo sodelovali v
naturopatskem natečaju z naslovom
'Najdi sporočilo, ki ti ga puščajo
predniki'.
Z mentorico, gospo Ano Kobal,
smo pripravili ankete za naše starše in stare starše, o tem kako je bila
depresija včasih pogosta, in kako so
take ljudi včasih sprejemali, in s čim
so si pomagali. Ugotovili smo da je
bila depresija včasih manj pogosta,
depresivni ljudje so bili nerazumljeni, obsojani. Pomagali so si z različnimi zelišči, čaji. Nekaj znanja smo
poiskali tudi v knjigah.

Po pisnem delu smo začeli izdelovati vizualno predstavitev- animacijo z mentorico, gospo Kristino Lavrenčič. Animacijo, v katero smo
vložili veliko truda, smo izdelovali na belo tablo. Pripravili smo več
kot 1600 fotografij, ki smo jih potem
sestavili v risanko, uporabili pa smo
tudi prava zelišča. Po animaciji smo
naredili še plakat, na katerem smo
predstavili svoj projekt.
Dva tedna pred naturopatskim
kongresom smo se začeli pripravljati na predstavitev, v kateri nas je sodelovalo pet učencev. Trije so predstavljali naše delo ustno. Dve učenki
pa smo imele vizualno predstavitev.
Pri predstavitvi nam je bila v pomoč
naša mentorica, gospa Urška Kumar.
Na kongresu naturopatov v Ljubljani so nas prijazno sprejeli. Za
zmago smo bili navdušeni, saj smo
v naše delo vložili veliko truda. Vabimo vas, da si našo animacijo ogledate na spletni strani naše šole ali pa
na spletni strani Združenja naturopatov Slovenije.

Fotografija in besedilo:
Cecilija Vitežnik

Neža Lemut, 7.b

Plezalni vikend Tura 2018 v Vipavi
V soboto 21. in nedeljo 22. aprila je potekal 13. plezalni vikend, ki ga je organiziral alpinistični odsek PD Vipava. V soboto zjutraj smo organizirali tekmo za otroke. Na tekmi
je nastopilo 52 otrok v petih različnih kategorijah. Letos je bilo manjše število otrok kot v lanskem rekordnem letu.

Prvi štirje v vsaki kategoriji:
Rezultati plezanja po sektorjih
Uvrstitev

Ime in Priimek

Klub / Točke

1.

Hana in Aljoša Polak

1240

2.

Elvis Krečič in Denis Lipušček

1231

3.

Rok Filipčič in Marko Fabčič

896

4.

Anja Fabčič in Jure Leban

696

Kategorija: 2003 - 2004

N

ajmlajši otroci so plezali
dve smeri na visoki plezalni steni, ostali otroci pa so
tekmovali v vsaki kategoriji v petih
balvanih, ki smo jih postavili na
igrišču zraven visoke stene v kampu Tura. Smeri na visoki steni in
balvanski problemi so bili narejeni
tako, da so otroci lahko pokazali vse
svoje znanje in spretnosti pri premagovanju plezalnih problemov.
V soboto zvečer je bilo predavanje
Dareta Juhanta o njegovih alpinističnih podvigih od domačih Alp do
Himalaje. V nadaljevanju večera je
bila še tekma za člane z zanimivim
plezanjem balvanov.
V nedeljo smo imeli 8 urno plezanje po sektorjih plezališča pod Gradiško Turo.
Ta izziv so sprejele štiri naveze domačega odseka in plezalci smo se selili od enega sektorja do drugega in
pridno plezali določeno število smeri v posameznem sektorju. Pravila so sestavljena tako, da je potrebno za dober rezultat plezati v čim

1.

Nara Beber Boštjančič, Maj Trampuž

ŠPD Korenjak, PK Divača

2.

Hana Krajnc

DEŠ

Kategorija: 2005 - 2006
večjem številu sektorjev. Plezanje je
trajalo od 9. do 17. ure in v popoldanskem času je sonce vplivalo na
utrujenost in hitrost plezanja. S podelitvijo nagrad se je zaključil letošnji Plezalni vikend.
Marko Fabčič,
Načelnik AO Vipava

1.

Zala Mlakar Starič, Jaka Lužnik Robba

AO Kranj, PŠ Peter Mrak Soški AO

2.

Lina Furlan, Amadej Žigon

ŠPK Plus, PK Stena

3.

Petra Smrtnik, Nejc Černuta

ŠPD Korenjak, DEŠ

4.

Nara Beber Boštjančič, Jure Obreza

ŠPD Korenjak, PK Divača

Kategorija: 2007 - 2008
1.

Ana Uršič, Jernej Lipanje

ŠPK Plus, ŠPK Plus

2.

Špela Weber, Nik Černuta

ŠPK Plus, DEŠ

3.

Neja Popovič, Jakob Bat Zupan

AO Vipava, AO Vipava

4.

Neža Rebec, Marko Lipanje

ŠPK Plus, ŠPK Plus

Kategorija: 2009 - 2010
1.

Tinkara Mrak, Luka Kete

PŠ Peter Mrak Soški AO, AO Vipava

2.

Tinkara Weber, Anže Tomažič

ŠPK Plus, AO Vipava

3.

Petra Lipanje, Nejc Mozetič

ŠPK Plus, PŠ Peter Mrak Soški AO

4.

Ela Furlan, Miha Tribušon

AO Vipava, PŠ Peter Mrak Soški AO

Kategorija: 2011 in mlajši
1.

Neža Polanc Golob, Anže Rutar

AO Vipava, PŠ Peter Mrak Soški AO

2.

Sara Štravs, Kristjan Nagode

PŠ Peter Mrak Soški AO, AO Vipava

3.

Dominika Mrak

PŠ Peter Mrak Soški AO

4.

Tinkara Klančnik

AO Vipava
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CIRIUS Vipava

DU Vipava

Dobrodelna akcija motoristov

Izlet na Veliki Brijon
in v Pulo

Motoristi iz goriške pripravili že 11. krvodajalsko akcijo, hkrati pa zbirali sredstva za dobrodelne namene - za izvajanje hipoterapije v CIRIUS Vipava.

Č
V

četrtek, 19. 4. 2018, je bil
v CIRIUS-u Vipava prav
poseben dan. Obiskalo nas
je veliko število motoristov Moto
skupine OK RIDERS, ki so v sodelovanju z Moto Klubom Kavalir iz
Šempetra, Moto Klubom Soča iz
Tolmina in Moto Klubom Qvejtr iz
Ajdovščine ter njihovimi podporniki pripravili že 11. Krvodajalsko
akcijo, hkrati pa zbirali sredstva za
dobrodelne namene. V letošnjem
letu so zbrana sredstva namenili

CIRIUS–u Vipava za izvedbo
hipoterapije.
V naši ustanovi hipoterapijo izvajamo že od leta 1997, ker pa je dejavnost vezana na donatorska sredstva,
smo se zbranih prispevkov zelo razveselili. Prispevki bodo namenjeni
stroškom najema konja in vodnika
na kmetiji Naglost na Brjah, s katero dobro sodelujemo že od začetka.
Hipoterapija je ena izmed fizioterapevtskih metod, ki temelji na nevrofizioterapevtski osnovi, predpiše

lani društva upokojencev
smo se 8. maja odpeljali na
izlet na Hrvaško. Pot nas je
vodila preko Kopra do juga Istre - v
Fažano, potem pa s trajektom na Veliki Brijon, ki je od kopnega oddaljen
le tri kilometre.
S turističnim vlakcem smo se zapeljali naokrog, kjer smo si ob izčrpnem vodenju ogledali zanimivosti
otoka (oljke iz IV. stol., drevored iz
leta 1905, rimske vile v zalivu Verige iz 1.stoletja, safari park z živalmi,
ki jih je Tito prejel od raznih državnikov ...).
Po vožnji smo si ogledali še obnovljeno cerkvico Sv. Germana iz 15.
st., Brijonski mediteranski vrt in muzej.
Po štirih urah ogledov smo se vrnili na kopno in zapeljali do Pulja – danes največjega in najpomembnejšega istrskega mesta tako na področju
kulture, kot gospoddarstva. Njegovi

začetki segajo v leto 178 pr.n.št. Vrhunec moči v rimskem obdobju je
Pulj doživel v času Avgustove vladavine. Po razpadu zahodnorimskega cesarstva je zamenjal mnogo gospodarjev in doživel veliko padcev in
vzponov, v 16. in 17. st. pa tudi epidemijo malarije in kuge. Leta 1814 je
prišel pod avstrijsko oblast. Glede na
njegovo bogato zgodovino ima kar
nekaj kulturno-zgodovinskih spomenikov kot so Avgustovo svetišče,
Herkulova vrata, Slavolok Sergijevcev, med vsemi pa je najbolj znan
Rimski amfiteater, kjer se je vsako
leto odvijal festival jugoslovanskega
filma.
Zadovoljni in malce utrujeni smo
se zapeljali proti Sloveniji, kjer so nas
v Kopru pričakovali s poznim kosilom. Lepo je videti nove kraje, se za
nekaj ur ozreti v preteklost, še lepše
pa se je vrniti domov.
Graovac Mirjam

pa jo zdravnik specialist. Poteka na
konju ali z njegovo pomočjo. Učinki terapije pri otrocih se kažejo tako
na gibalnem, kot tudi na socialnem
in psihološkem področju. Predstavlja krasno dopolnitev naši bogati nevrofizioterapevtski dejavnosti.
Predvsem je konj velik prijatelj našim otrokom.
Zato bi se radi zahvalili vsem motoristom in udeležencem te akcije,
ki so nam z donacijo omogočili, da
bomo lahko še naprej izvajali hipoterapijo.
Hvala!

Pihalni orkester Vrhpolje

NK Vipava

Uspešni tudi na mednarodnem
prizorišču

Memorialni turnir
Matej Loverčič

V soboto, 28. aprila 2018, je v Opatiji potekalo 9. mednarodno tekmovanje pihalnih orkestrov 'Mitteleuropa Blasmusikfest', na katerem so se predstavili tudi orkestraši iz Vrhpolja, ki so v hudi konkurenci
dosegli 2. mesto.

P

ihalni orkester Vrhpolje se je
udeležil večdnevnega festivala v Opatiji na Hrvaškem,
kjer so s svojim muziciranjem navdušili tudi glasbene poslušalce izven
meja Slovenije. Festival se je začel že
v petek, ko je orkester nastopil na
svečani otvoritvi na Reki. Skupaj z
njimi je na paradi nastopilo še okrog

10 orkestrov in domače mažoretke.
V soboto zjutraj pa je že sledilo
tekmovanje. Mednarodna žirija, v
sestavu Branimirja Slokarja (Slovenija), Mattea Firmija (Italija), Giorgija Prašelja (Italija), Vanje Lisjaka
(Hrvaška) ter Marijana Oreškovića
(Hrvaška), je imela vse prej kot lahko delo. Pihalni orkester Vrhpolje se

je predstavil z uvodno skladbo Ammerland, skladatelja Jacoba de Haana, sledila je obvezna skladba tekmovanja – Festa Paesana. Za izbirno
skladbo si je orkester izbral zahtevno delo slovenskega skladatelja
Roka Goloba – Godba gre v vesolje.
Prepričljiva izvedba mladih glasbenikov, pod vodstvom akademskega glasbenika in dirigenta Matjaža Medena, je navdušila žirijo in si
s tem prislužila 2. mesto v kategoriji, dirigent orkestra pa je dobil tudi
posebno nagrado za najboljšega dirigenta tekmovanja.
Orkestraši pa ne počivajo, saj se že
pridno pripravljajo na tradicionalni
poletni koncert, ki vsako leto privabi lepo število poslušalcev. Koncert
se bo letos odvijal 24. junija, in sicer
ob 20.30 v Vipavi. Vljudno vabljeni!
Lara Rojc

V

soboto, 12.5.2018, se je v
Šempasu odvijal tradicionalni 21. memorialni turnir
Matej Loverčič. Na turnirju je sodelovalo 20 ekip (tudi iz sosedne Italije
in Hrvaške).
NK Vipava selekcija U9 je nastopila z dvema ekipama. Ekipi NK Vipava 1 žal ni uspelo priti v polfinale,
ekipa NK Vipava 2 pa je bila v skupini prva in se je v polfinale uvrstila.

Po izenačeni tekmi v polfinalu je NK
Vipava 2 premagala NK Ankaran po
izvajanju kazenskih strelov. V finalu
je žal zmanjkalo sreče in moči zato
so turnir zaključili z osvojenim drugim mestom. Za ekipo NK Vipava 2
so nastopili: Filip Kodelja, Tim Neškovič, Tadej Jež, Tian Krašna, Nik
Črnigoj, Patrik Lavrenčič in Dalibor Petkovič pod vodstvom trenerja Egidija Paviča.
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Socialni demokrati

Cenjene občanke in spoštovani
občani Občine Ajdovščina!

Cenjene občanke in spoštovani
občani Občine Vipava!

Vsesplošna rast, ki je posledica gospodarske rasti in smo ji v zadnjih letih priča v Sloveniji, nas
navdaja z optimizmom za prihodnost. V razmerah, ko prihodki državnega proračuna rastejo, je recept preprost: vlagati moramo v razvoj
in ohranjanje dobrega ter izboljševanje slabega; nekaj pa je dobro prihraniti za čas, ko se situacija obrne. Menim, da bi lahko zadnja vlada
v takšnih razmerah naredila bistveno več, kot ji
je uspelo, predvsem na področjih, ki so za ljudi najpomembnejša. Moje mnenje, ki se odraža
tudi pri vodenju občine, je, da imamo lahko kakšno krožišče manj, če dobimo v zameno delujoče zdravstvo, dobre odnose, spoštovanje med
ljudmi in sodelovanje pri skupnih družbenih ciljih.
Takšno in drugačno eksperimentiranje na zadnjih nekaj državnozborskih volitvah ni obrodilo sadov. Zato si želim, da bi na teh volitvah
izbrali preverjene in zajamčene načine vodenja
države. Želim si tudi, da se obrne trend udeležbe na volitvah in vas zato (kljub temu, da sam
ne kandidiram) vabim, da se udeležite letošnjih
parlamentarnih volitev. Osebno si želim, da nam
bodo izvoljeni poslanci z našega območja pomagali pri razvoju občine, da bodo ob sprejemanju
zakonov imeli v mislih tudi Vipavsko dolino in
Goro in bodo aktivna vez med našo občino in
državo. Glede na dozdajšnje izkušnje bo zato
moj glas šel kandidatu socialnih demokratov,
mag. Milošu Bizjaku, ki je s svojim delovanjem
v tem in preteklem obdobju z dejanji dokazal,
da je vreden mojega zaupanja. Z njim smo že
izpeljali številne projekte, številne smo zastavili
za prihodnost.
Naši regiji in občini se izrazito pozna, da med
ministri te vlade ni bilo Primorca. Tako so bile
marsikdaj odločitve vlade in ministrstev za naše
območje prepuščene iznajdljivosti nas županov
in naših poslancev. Zato smo v naši občini izpeljali kar nekaj ukrepov in projektov, ki bi jih sicer
morala zagotoviti država sama. Prepričan sem,
da se to lahko spremeni in da države ne bomo
več prehitevali po desni, temveč z njo delali z
roko v roki.
Spoštovane občanke, spoštovani občani, udeležite se volitev! Glasujte po svoji volji vedoč, da je
vsak glas pomemben. Ne samo za izvolitev nekega kandidata, ampak predvsem za razvoj našega
okolja in večjo kvaliteto življenja nas vseh.
Tadej Beočanin,
župan Občine Ajdovščina

Pred nami so volitve za poslance v Državni zbor Republike Slovenije. Dejstvo, da
lahko volimo kogar hočemo, je velika pridobitev zadnjih desetletij. Vsak se odloča
sam in obkroži tisto ali tistega kandidata, ki
mu je najbolj pri srcu in za katerega meni,
da bo za družbo, skupnost, državo, napravil največ dobrega. S tem pismom ne nagovarjam nikogar, koga naj voli, si pa dovolim
zmotiti vašo pozornost in povedati koga in
zakaj bom volil sam.
Moj glas bo 3. junija šel kandidatu Socialnih demokratov, magistru Milošu Bizjaku.
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Podprite SD in
obkrožite številko

16

VABILO
Tovariši in tovarišice,
cenjeni simpatizerji, dragi prijatelji.
Volilna kampanja se končuje.
V nedeljo 3. junija bomo državljani odločili kako bomo živeli v naslednjem
obdobju in po kateri, od več možnih poti, bo šla naša država. Socialni demokrati
smo v tem mandatu dokazali, da smo kredibilna politična sila. Tudi v naslednjem
obdobju želimo sodelovati pri upravljanju države kakor tudi lokalnih skupnosti.
Ob tej priložnosti se vam zahvaljujem za podporo, ki ste mi jo dali v času volilne
kampanje in vas vabim, da se mi pridružite na zaključni, družabni prireditvi
ajdovskih in vipavskih Socialdemokratov,
ki bo v petek 1. junija 2018, pred okrepčevalnico Amon v Ajdovščini,
od 18.00 ure naprej.
Veselim se srečanja z Vami.
Miloš Bizjak

Samozavestna Slovenija

Zakaj? Zaradi njegovega dosedanjega
dela in mojih dosedanjih izkušenj z ostalimi kandidati. Naš občan, magister Bizjak
je, kot morda veste, že skoraj desetletje visok funkcionar Vlade republike Slovenije
in nikdar mu ni bilo težko priti na občino
Vipava ter se z nami pogovoriti o zadevah,
ki so težile našo občino. Vedno je priskočil
na pomoč in pomagal po svojih močeh. Naj
omenim samo telovadnico ter igrišča ob
vojašnici v Vipavi, ki jih je slovenska vojska odprla in opremila tudi za naše občanke
in občane. Nova tartanska preobleka atletske steze je samo ena od pridobitev, ki bi jo
brez magistra Bizjaka dosegli težje, če sploh
kdaj. Vipavskim radioamaterjem je omogočil uporabo radijskih zvez, brez katerih Ultra trail Vipavska dolina ne bi bil izvedljiv
in še bi lahko našteval.
Tudi sedaj imamo v načrtih kar nekaj večjih projektov ter zemljiško knjižnih zadev,
pri katerih smo deležni enake pomoči in razumevanja. Vsi si namreč želimo urejeno in
razvito občino Vipava, le da nekateri nekaj
tudi naredimo za to.
Kakorkoli, želim Vam obilo zdravja, razumevanja v družinah, uspehov pri delu
ter seveda čisto običajne sreče. Želim Vam
tudi, da se boste volitev udeležili ter z mirno vestjo izbrali svojega kandidata.
Lep pozdrav, mag. Ivan Princes.
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Spoštovane volivke in volivci!
Stranka DeSUS je stranka, ki se ne zavzema zgolj in samo za
upokojence, temveč za vse generacije.
Vse, kar danes imamo, so ustvarile generacije, ki so delale pred nami; vse, kar bomo imeli jutri, pa ustvarjajo generacije, ki delajo danes in da bo to doseženo
moramo ljudem vrniti dostojanstvo.
Delavci morajo za pošteno delo prejemati pošteno plačilo, upokojenci pa pošteno pokojnino. Tu je potrebna ureditev trajnostnega pokojninskega sistema, ki
bo z gospodarstvom vezan na višino poštene minimalne plače. Najnižja pokojnina s polno delovno dobo mora biti enaka najnižji ceni oskrbe v domovih, ki
se usklajujejo z rastjo življenjskih stroškov.
Potrebno je ustvariti efektivno in progresivno davčno politiko in gospodarstvu priskrbeti prijazno okolje, v katerem se bo lahko razvijalo in ustvarjalo.
Izkoriščevalce in goljufe je potrebno pripeljati pred roko pravice, prav tako pa sodstvu omogočiti tako zakonodajo, da bodo povzročitelji primorani povrniti vso nastalo škodo.
Seveda ne smemo pozabiti na mlade, ki so korenine naše bodočnosti, obenem pa polni znanja in zanosa. Poskrbeti moramo, da jih čimprej vključimo v delo; tiste najbolj izobražene pa ustrezno pripraviti, da bodo lahko prevzeli odgovorna
delovna mesta. Pustiti jim moramo ustvarjalnost in domišljijo. Prav tako jim moramo omogočiti stanovanja po dostopni
ceni, da si bodo lahko ustvarili družine - na ta način bomo namreč preprečili beg možganov v tujino.
Da vse to izpeljemo, pa so potrebni medgeneracijska povezanost, sodelovanje, sožitje in solidarnost. Prav tako pa ne smemo pozabiti tudi na ohranjanje javnega zdravstva in šolstva.
Dobra komunikacija med poslanci in okoljem bo prinesla novo vrednost in kvalitetno odločanje.

Zaupajte svoj glas človeku, ki je s svojim delom in vrednotami dokazal, da je vreden vašega zaupanja.

Zaupajte glas Jožetu in obkrožite številko 12.
Vrnimo ljudem dostojanstvo!
Vabimo vas, da 3. junija 2018 pridete na volitve in oddate svoj glas.

BLAGINJA
ZA VSE,
NE LE
ZA PEŠČICO
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Lara
Jankovič

Volitve v Državni zbor 2018

JERNEJ
VRTOVEC
MISLI RESNO
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ZAVEZUJEMO SE, DA BOMO
DO 1. 1. 2020:
1. ZMANJŠALI ČAKALNE VRSTE V
ZDRAVSTVU NA DOPUSTNO RAVEN,
2. ZAPOSLENIM ZVIŠALI NETO PLAČO ZA
VSAJ 600 € NA LETO,

LETOS
VOLIMO

3. POSPEŠILI POSTOPKE ZA ODVZEM
NEZAKONITO PRIDOBLJENEGA
PREMOŽENJA.

3

MOJA ZAVEZA ZA
VIPAVSKO DOLINO:
1. POMOČ PRI INVESTICIJAH V
NOVA DELOVNA MESTA,
2. IZBOLJŠANJE
PROMETNE INFRASTRUKTURE,
3. UVELJAVITEV VIPAVSKE DOLINE
KOT IZJEMNE TURISTIČNE
DESTINACIJE.

NAROČNIK: NOVA SLOVENIJA

22

Naročnik: SDS, Trstenjakva 8

16

EVA IRGL
Pojdi na volitve.
Naredimo Slovenijo
pravično, saj je to naš
skupni dom in domovina.
Zate. Za Vipavsko dolino.
Za Slovenijo.

DOGODKI
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Ajdovščina
Goriška 64, obrtna cona Gmajna,
Tel: 05/ 850 15 06
ODPIRALNI ČAS:
pon - pet: 8:00 - 18:00
sob: 8:00 - 12:00

Ugodni nakupi za člane kluba Kalia!

Včlanite se lahko na vseh prodajalnih mestih
Kalia ali na www.kalia.si
Ljudska univerza Ajdovščina

Čipke povezale Ajdovščino in Idrijo

Na Ljudski univerzi Ajdovščina udeleženke študijskega krožka Od nitke do čipke razvijajo klekljarske spretnosti in nitke pridno prepletajo v prečudovite čipke. Ljubezen
do čipk je povezala naše klekljarice z idrijskimi z razstavo Pomlad je tu.

"

Osnovni namen in poslanstvo
našega 120 članskega Društva
klekljaric idrijske čipke (DKIČ)
je ohranjanje klekljanja idrijske čipke kot nesnovne kulturne dediščine ter povezovanje in sodelovanje z
ostalimi društvi in posamezniki na

področju klekljanja v domovini in
tujini. Iz velike želje naših članic po
sodelovanju z drugimi klekljaricami,
je nastalo prisrčno druženje tudi v
Ajdovščini," je povedala predsednica društva, Andreja Uršič. "Ljudska univerza Ajdovščina je gostila

razstavo klobukov članic DKIČ. Ob
otvoritvi razstave smo pripravili
druženje članic idrijskega društva
klekljaric s članicami ajdovskega študijskega krožka. Prizadevale si bomo,
da bo prijazen osebni odnos, ki smo
ga skupaj stkale ostal, in nas še naprej
razveseljeval," je svoja razmišljanja
strnila predsednica društva.
Mentorica idrijskega študijskega
krožka Dragica Boškin nam je predstavila pot od ideje do razstave: "Vedno večje vremenske in klimatske
spremembe so nam porodile ideje o
zaščiti pred sončnimi žarki ob prihajajočem poletju, zato smo se odločile okrasiti poletne klobuke s čipko.
Vsaka klekljarica je izbrala klobuk po
svoji meri in čipko. Tako je nastala
paleta zelo različnih, inovativnih klobukov. Papirci za čipke so v glavnem
od Irme Pervanja, iz Čipkarske šole
in Mestnega muzeja Idrija, vendar
pa so vsi delno prilagojeni oblikam

klobukov. Čipke pa smo izdelovali
na naših rednih srečanjih. Ko se nam
je uspelo povezati z Ljudsko univerzo
Ajdovščina in njihovimi klekljaricami, smo se z veseljem odzvali in postavili razstavo Pomlad je tu, ki je bila
zelo pozitivno sprejeta."
Svoje vtise o razstavi je takole strnila članica društva, Vera Kostanjšek: "Že med postavljanjem razstave
so naključni mimoidoči z zanimanjem občudovali naše unikatno z
idrijskimi čipkami okrašene klobuke
in uokvirjene klekljane rože. Dobro
znamenje. Dan se je nadaljeval s popoldanskim druženjem in skupnim
klekljanjem z ajdovskimi klekljaricami. Izkazalo se je, da so nekatere med
njimi prave mojstrice. Čestitke Saši,
da ji uspeva prenašati in ohranjati tradicijo idrijske čipke tudi v novem okolju. Otvoritveno slovesnost
je popestrila naša pesnica gospa Ivica
Pirih. Ne samo, da znamo klekljati,

tudi dobro pecivo pečemo, kar so
dokazale nekatere naše klekljarice. Še
malo druženja in nato povratek domov z dobrimi občutki in z dogovorom, da ponovimo srečanje z ajdovskimi klekljaricami v Idriji."
Članica idrijskega društva Anica
Makuc je z nami delila misel o čipkastih klobukih in klekljaricah, ki so
jih izdelale: "Tako kot smo si različne klekljarice, so tudi klobuki in čipke na njih različni po obliki, barvi in
sestavi. Idej nam ne manjka," nam je
povedala.
In prav različnost nas bogati, še posebej takrat, ko jo znamo prepoznati in se povezati ter skupaj razvijati
nove ideje. To smo dokazali z organizacijo skupnega dogodka tudi članice idrijskega društva in udeleženke
krožka, ki deluje na naši ljudski univerzi v Ajdovščini.
Eva Mermolja,
Ljudska univerza Ajdovščina

Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo Univerze v Novi Gorici

Študentski festival vin

Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo Univerze v Novi Gorici je v petek, 25. maja 2018, v dvorcu Lanthieri organizirala že 11. Študentski festival vin.

N

a letošnjem festivalu so
lahko obiskovalci poskusili različna bela vina kar
devetnajstih študentov iz Slovenije in Hrvaške. Poleg naših študentov Vinogradništva in vinarstva 1.
stopnje smo gostili tudi študente
Živilstva in Agronomije iz Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in študente strokovnega študija Vinogradništvo, vinarstvo in
sadjarstvo iz Veleučilišta Požega
iz Hrvaške. V okviru festivala so
študentje krepili znanja s področja promocije in trženja vina, ki so
danes nujna za uspešen nastop na
trgu.
Študentje so predstavljali šolska
vina in vina priznanih vinarjev na
klasičen festivalski način. Obiskovalci so lahko poskusili tudi vina

Univerze v Novi Gorici in sicer
Univerzitetno Rdeče, Univerzitetni Zelen in Rektorjev izbor.

Festival je prevevalo študentsko vzdušje, v katerem so uživali obiskovalci različnih generacij.

Študentke in študentje so se na festival dobro pripravili, tako, da
obiskovalci niso imeli lahkega dela
pri izboru tistega, ki jih je najbolj
prepričal z znanjem in predstavitvijo vin. Največ glasov je prejel
študent Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani David Mlakar s
predstavitvijo vin Mlakar, sledila
je domačinka Margareta Lavrenčič
(Visoka šola za vinogradništvo in
vinarstvo Univerze v Novi Gorici),
ki je predstavljala Vina Benčina,
tretje mesto pa je zasedla Snežana
Prijić iz Veleučilišta Požega, ki je
predstavljala šolska vina in vina, ki
jih je sama pridelala v času študija.
Andreja Leban,
Univerza v Novi Gorici
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Majske aktivnosti
Ta mesec na MDPM Ajdovščina sledimo pregovoru pisatelja in
grofa Lev-a Nikolajevič-a Tolstoj-a: "Pomlad je čas načrtov in projektov." Ker so naše misli kljub vmesnim deževnim dnem, že na
plaži ob morski vodi, končujemo nekatere projekte in načrtujemo
poletne aktivnosti.

9

. maja smo se sodelavke skupaj z otroki, ki so sodelovali na
natečaju Evropa v šoli ob 8.00
odpravili iz Ajdovščine proti Ljubljani na zaključno prireditev. Nagradna
prireditev je potekala v Pionirskem
domu, v program je bila vključena
evropska komisarka Violeta Bulc,
ki so ji otroci radovedno postavljali
različna vprašanja; dogajanje pa sta
popestrila ambasadorja projekta dr.
Igor Saksida in Rok Terkaj. Na isti
dan, pa sta se v Ljubljani na Gospodarskem razstavišču EVS prostovoljka Monika in sodelavka društva
udeležili dogodka Erasmus + Mladi
v akciji. Na dopoldanski tematski
delavnici sta se spoznali z drugimi
gostujočimi organizacijami in njenimi vodji, razprava je tekla o izzivih,
s katerimi se srečujejo gostujoče organizacije in prostovoljci vključeni
v projekte. Neformalno druženje

po koncu delavnice je obema prineslo nova poznanstva in prijetno
izkušnjo.
V okviru Tedna vseživljenjskega

učenja smo pod okriljem Ljudske
univerze Ajdovščina pripravili nekaj
dogodkov. V tednu po 20. maju smo
tako organizirali delavnico povezano s čebelami. Izdelovali smo hotele za vse insekte, se pogovarjali malo
o pridnih čebelicah. Izdelane hotele
bomo ob sončnem vremenu postavili, s skrivališči za žuželke poskrbeli za
ravnotežje v naravi.
Kar pa je povezano z poletjem, so
letovanja otrok in mladostnikov v
Nerezinah in v Piranu, za obe destinaciji se mesta hitro polnijo. Če želite, da vaš otrok v skupini z vrstniki
in pod skrbnim očesom vzgojiteljev
pridobi izkušnjo letovanja, spoznavanja okolja in bivanja v skupini, vas
vabimo da se oglasite pri nas v Palah.
Po zaključku šolskega leta bo to nagrada za vse dosežke in vzpodbuda
za njihovo delo naprej.
Mateja Črv
MDPM Ajdovščina
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Colski gasilci počastili
sv. Florjana

C

olski gasilci smo se tudi letos, ob praznovanju zavetnika sv. Florjana, udeležili
svete maše in se mu s tem priporočili v varstvo. V soboto, 5. maja, smo
skupaj z drugimi gasilci iz severnoprimorske regije sodelovali pri sveti
maši na Sveti Gori, naslednji dan pa
smo obiskali cerkev v Podkraju, kjer
smo se zahvalili za preteklo leto in
se priporočili za naslednje, da bi bilo
naravnih nesreč čim manj.
Svetega Florijana smo si vzeli za
zgled, saj je ta leta 304 umrl mučeniške smrti, ko ni hotel zatajiti svoje vere. Bil je namreč rimski častnik
in cesarjev namestnik, ki je pogumno stal ob strani svojim vojakom,
ki so jih zaprli med preganjanjem

kristjanov v Avstriji. Ob tem smo
se spomnili na vse pokojne gasilce
in druge podpornike društva, za katere smo tudi darovali sveto mašo.
V Podkraju smo zadnjič sodelovali pri sveti maši štiri leta nazaj, saj
vsako leto sodelujemo v eni izmed
treh cerkva v našem požarnem okolišu (Col, Podkraj in Otlica). To tradicijo negujemo že od leta 1994, ko
se vsako leto priporočimo v varstvo
svojemu zavetniku. V Podkraju je
bil hud požar leta 1865, ko je popolnoma pogorelo 25 hiš, na kar smo
se spomnili med mašo in si obenem
zaželeli, da takih ali podobnih tragedij ne bi bilo več.
Janez Tratnik, PGD Col

Tehnični pregledi v AMZS,

člani imate 20 % popusta!
tehnični pregledi, homologacije,
registracije, zavarovanja, članstvo
AMZS Ajdovščina, goriška cesta 75, 5270 Ajdovščina. t: 05 364 42 10, del. čAS pon - pet: 7-19, sob: 8-12
AMZS Vipava, goriška cesta 13, 5271 vipava. t: 05 367 11 99, del. čAS pon-pet: 8-16, sre: 8-18, sobota: zaprto

amzs.si
amzs.si

DOGODKI
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3. turistična moto
Teniški turnir 'Odprto prvenstvo
avantura v Ajdovščini Ajdovščine 2018'

P

redzadnja majska nedelja je
v Ajdovščini minila v znamenju bencinskih hlapov
številnih motoristov. Moto Klub
Q Vejtr Wajdušna je namreč že
tretjič zapored v Športnem parku
PALE organiziral turistično moto
avanturo z namenom spoznavanja
Vipavske doline in njenih znamenitosti, poznavanja reševanja motorista v prometni nesreči, predstavitev delovanja motorističnega
airbag-a ter učenja spretnostne vožnje po poligonu. Pripravljenih pa
je bilo še veliko družabnih iger, ki
so bile tudi tekmovalne narave. Od
preko 300 udeleženih motoristov,
se jih je 55 odločilo za tekmovanje
na moto avanturi.
Tekmovalci so morali opraviti
spretnostno vožnjo na poligonu,
metati podkev, navidezno gasiti z gasilskim 'brentačem', streljati s puško ter s fračo in na koncu
še popeljati kroglico po zapletenem labirintu. Po opravljenih nalogah na prizorišču, so se odpravili na vožnjo po Vipavski dolini:
po okoliških hribih, dolini, vaseh,
robu kraške planote in robu Trnovskega gozda. Vožnja jim je vzela
cca. 3. ure, prevozili so okrog 80
km, med samo vožnjo pa so morali poiskati določene turistične
točke, znamenitosti, in vse skrite poti med vasicami. Na poti so
se prebijali skozi vprašalnik z ne
pretežkimi vprašanji turistične in
zgodovinske narave. Vprašalnike

Klemen Kadivnik, Nejc Lavrenčič in Bor Zorzut

je pregledala in ocenila komisija,
najboljše pa nagradila s pokali in
bogatimi praktičnimi nagradami.
Ne glede na zbrano število točk pri
opravljenih nalogah so bili zmagovalci vsi, ki so se udeležili dogodka, saj pri takih druženjih niso toliko pomembni rezultati ampak
predvsem druženje in nova avantura.
Na sami prireditvi se je predstavila tudi ekipa Rdečega križa iz
Ajdovščine s prikazom reševanja
ponesrečenega motorista, Slovenska vojska z laserskim trenažerjem
Top Gun za streljanje s puško SAR
80, Prostovoljno gasilsko društvo
Ajdovščina, ter reli vozniki iz Vipavske doline s svojimi dirkalniki,
ki se jih je dalo ogledati od zunaj
in od znotraj.
Poskrbeli smo tudi za najmlajše
tako, da smo jim pripravili poligon s poganjalčki. Vsi tekmovalci
na prireditvi so bili nezgodno zavarovani pri Zavarovalnici Vzajemna. Ob tej priložnosti se najlepše
zahvaljujemo še vsem ostalim donatorjem in sponzorjem prireditve iz ožje in širše okolice za njihovo finančno in materialno pomoč
ter vas ponovno vabimo naslednje
leto že na tradicionalno 4. Turistično Moto Avanturo in upamo
na še večjo udeležbo.
Predsednik Moto Kluba Q
VEJTR WAJDUŠNA, Elvis Marc

T

eniški turnir 'Odprto prvenstvo Ajdovščine 2018' je že
16. po vrsti, na kar smo v
našem klubu upravičeno ponosni.
Prva leta so se na turnirje prijavili
igralci iz lokalnega okolja, z leti pa se
je dober glas o kvalitetnem turnirju
razširil po celi državi. In tako smo
imeli letos najmočnejšo udeležbo
do sedaj.
Letošnje vreme je bilo pravo 'Ajdovsko' saj smo turnir začeli v rahli
burji kot bi rekli Wajdovci, oziroma
'kolk močno piha' kot bi rekli gostje.
A do kosila in že tradicionalne pašte, se je burja popolnoma umirila.
Tako smo od četrtfinalnih dvobojev
do finala spremljali izvrsten tenis in
prav vsak od fantov bi lahko postal
končni zmagovalec. Izreden dvoboj
smo spremljali že na začetku turnirja med Klemnom Kadivnikom in
Maticem Bevčarjem, ki ga je po dramatični končnici malce presenetljivo dobil Klemen. Nekateri so dejali,

da je bil to finale pred finalom. Bator, Pleteršek, Črnilogar, Vanceta se
kljub odlični igri niso uspeli uvrstiti med osem. Žal! Pa drugo leto, fantje! Matej Jarc se je z zelo dobro igro
in zmago nad Ambrožem Kodeljo
uvrstil v polfinale, Miha Pohar lanski finalist, pa je kljub pomoči največje navijaške skupine, letos žal ostal
brez polfinala. V prvem polfinalu sta

se pomerila Desklana, v katerem je
bil mlajši Nejc Lavrenčič boljši od
rahlo poškodovanega Bora Zurzuta. V drugem, ljubljanskem polfinalu, je Kadivnik z zmago nad Jarcem
prikazano borbenostjo napovedal
vrhunski finale. In tako je tudi bilo.
V finalu smo od začetka spremljali
vrhunski tenis, a so naporni dvoboji
očitno na Klemnu pustili posledice,
saj je zaradi krčev žal moral predati finalno tekmo. Popolnoma zasluženo je torej slavil Nejc Lavrenčič
in tako je tudi letos zmaga ostala na
Primorskem. V tolažilni skupini, v
kateri je bila letos presenetljivo kvalitetna zasedba, je zmago slavil Primož Strel, drugi je bil Robert Grbec,
tretji pa mladi Tim Strel.
Po podelitvi nagrad in pokalov, pa
je ob vrhunski kulinariki sledila natančna in poglobljena, predvsem pa
večurna analiza dvobojev in turnirja. In kakšen je bil končni sklep? Ker
smo se imeli tako fajn, se vidimo
tudi naslednje leto!
Velika zahvala pa obema sponzorjema: Crono d.o.o Ajdovščina in
Tomas Vin Podraga.

Gasilska zveza Ajdovščina

Gasilke in gasilci na 17. kongresu
GZ Slovenije

V

petek 18. in soboto 19.
maja je na Ptuju potekal
17. Kongres gasilske zveze
Slovenije. Na naši skupščini, ki je
potekala v mesecu marcu, smo izbrali svojega delegata in sicer predsednika naše zveze g. Sergeja Škrlj,
da zastopa našo zvezo na volilnem
kongresu. Delegati iz vseh gasilskih
zvez v Sloveniji, so izvolili novo
vodstvo ter načrtovali delovanje
gasilstva v naslednjem mandatu.
V soboto, pa je bila na Ptuju veličastna parada, kjer je sodelovalo
preko 5000 gasilcev in gasilk iz cele
države .
Tudi iz Ajdovščine smo se zjutraj
odpravili z avtobusom do Ptuja. Na
paradi so sodelovala vsa društva ajdovske občine s prapori. Parada je
potekala skozi stari del mesta mimo
častne tribune z visokimi državnimi gosti. V ešalonu severnoprimorske regije pod vodstvom poveljnika Stanka Močnika je bilo preko
120 gasilcev in gasilk. Zaključek

kongresa je potekal na mestnem
stadionu s postrojenjem vseh sodelujočih služb zaščite in reševanja.
Stadion sta preletela tudi vojaški
helikopter in letalo, ki sta prikazala gašenje z njuno pomočjo. Veseli
in ponosni smo, da smo bili tudi mi

del tega velikega dogodka. Na poti
domov smo se ustavili še na skupni
odlični večerji v Braslovčah in tako
preživeli lep dan poln lepih vtisov.
Poveljnik GZ Ajdovščina,
Kristjan Polanc

DOGODKI
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Straniščna školjka ni zabojnik za
odpadke
Čistilne naprave v upravljanju KSD Ajdovščina letno prečistijo 2750 000 m3 odpadne vode.
Občina Ajdovščina
•Centralna čistilna naprava Ajdovščina 42000 PE		
•Čistilna naprava Col 500 PE
•Čistilna naprava Velike Žablje 400 PE
•Čistilna naprava Gojače 400 PE
•Čistilna naprava Dobravlje 200 PE
•Čistilna naprava Vipavski Križ 700 PE

Na čistilne naprave priteče voda iz mešanega kanalizacijskega
sistema, v katerega se steka tako komunalna odpadna voda kot
padavinska voda, voda iz ločenega kanalizacijskega sistema ter
industrijska odpadna voda. Trenutno imamo v obeh občinah na
kanalizacijski sistem priključenih 3533 objektov. V občini Ajdovščina je na javno kanalizacijsko omrežje priključenih 44%
objektov, v Vipavi pa 53% objektov.

Občina Vipava
•Čistilna naprava Vipava - stara 9333 PE
•Čistilna naprava Vipava - nova 6000 PE
•Čistilna naprava Podraga 600 PE
•Čistilna naprava Sanabor 100PE

Ker so cevi kanalizacijskega sistema precej manjših dimenzij kot
cevi za odvajanje padavinskih vod, lahko povzročajo padavinske vode v deževnem času hidravlično preobremenitev kanalizacijskega sistema. Takrat prihaja do dvigovanja pokrovov jaškov,
prelivanja vode čez pokrove na cestišče ter do preobremenitve
črpališč. Vzrok za preobremenitev pa so predvsem nedovoljeni priklopi meteornih voda iz dvorišč, streh in drenažnih cevi.

*PE nam pove kolikim ljudem je čistilna naprava namenjena

Poleg padavinskih voda, tako občanom kot nam upravljavcem kanalizacijskega sistema, povzročajo sive lase tudi zamašitve cevi in
zaustavitve delovanja črpališč oz. črpalk v črpališčih. Glavni vzrok zanje so odpadki, ki jih neosveščeni občani še vedno mečejo
v svoje odtoke. Najpogostejši odpadki v komunalni odpadni vodi so razne bombažne krpe, osvežilni robčki, palčke za ušesa, damski vložki, tamponi, kondomi, deli oblačil (npr. spodnje perilo, hlačne nogavice, deli kavbojk…), ostanki hrane, ostanki iz predelave
sadja, večji skupki raznih maščob, pogonska goriva in motorna olja, gnojevka in gnojnica in celo ostanki živalskih trupel. V zadnjem
času povzročajo v črpališlih kanalizacijskega sistema Ustje ter Velike Žablje velike probleme neobičajne količine maščob. Odpadki
v kanalizacijskem sistemu ovirajo ali onemogočajo pretok odpadne vode, povzročajo okvare črpalk v črpališčih ter posledično velike stroške za popravila črpalk in porabljeno električno energijo.
Straniščna školjka ni zabojnik za odpadke!
Prisotnost padavinskih voda v kanalizaciji vpliva negativno na proces čiščenja odpadnih voda, ker zniža učinkovitost čiščenja na čistilnih napravah. Nekatere nevarne snovi (npr. močne baze ali kisline) pa spremenijo sestavo odpadne vode do take mere, da se upočasni ali povsem zavre biološka stopnja čiščenja na čistilnih napravah. Te snovi so lahko nevarne tudi za zaposlene, ki vzdržujejo kanalizacijsko omrežje. Poleg vseh omenjenih nevšečnosti, ki jih povzročajo odpadki v
kanalizacijskem sistemu je kanalizacija z ostanki hrane idealen kraj za podgane, saj se z vsem, kar ljudje mečejo vanjo, predvsem pa z ostanki hrane, rade hranijo.
K nemotenemu delovanju kanalizacijskega sistema in čistilnih naprav lahko največ prispevamo uporabniki sami, zato odpadkov ne odlagajte v straniščno
školjko temveč v ustrezen zabojnik za odpadke!

Evropski viri, priložnost ali/in ovire?

Javna okrogla miza Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina

S

rednja šola Veno Pilon Ajdovščina je v zadnjih letih
izkoristila številne priložnosti, ki jih omogoča sofinanciranje
iz evropskih virov. V sodelovanju
z Lavričevo knjižnico Ajdovščina
so jih 17. maja 2018 predstavili na
okrogli mizi. Prepričani so, da so
številne priložnosti, ki jih omogočajo EU viri, premalo izkoriščene.
Dogodek so organizirali v okviru
kampanje EU projekt, moj projekt
2018, s katero je želela Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pokazati, da je naš
vsakdan boljši in lepši tudi zaradi
dobrih projektov, ki smo jih skupaj uresničili s pomočjo evropskih
sredstev.
Eden takih je projekt Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja, ki spodbuja trajnostno
vključevanje mladih na trg dela
in preko katerega so zaposlili kar
osem mladih učiteljev. Ravnatelj
Srednje šole Andrej Rutar je dejal,
da so lahko tako v času, ko je število vpisanih dijakov zaradi manjšanja generacij padalo, na novo zaposlovali in s tem dijakom omogočili
izkušnje, ki jih sicer ne bi mogli.
Šolo so obogatili z mladostno energijo in svežimi idejami, obenem pa
doprinesli h kakovosti izkušenejših
mentorjev, saj so skozi vodenja in
usmerjanje mladih učiteljev dobili vpogled v svojo lastno prakso ter

s tem strokovno rasli in se razvijali.
Učitelj začetnik sodeluje pri urah
pouka, jih sooblikuje in tudi samostojno izvaja. Usposobiti se mora za
delo na izbranem delovnem mestu
ter izpolniti pogoje za pristop k strokovnemu izpitu. Poleg aktivnosti, ki
jih opravlja v okviru dela na izbranem delovnem mestu, sprejme tudi
druge naloge, kot so povezovanje z

Ceket Odar je osvetlila delo mlade
učiteljice skozi oči mentorice. Pravi,
da je sodelovanje mladega učitelja in
njegovega mentorja koristno za oba,
predvsem pa za dijake. Poleg tega, da
je mentor učitelju začetniku v oporo in pomoč na poti k opravljanju samostojnega dela, lahko pri tem prevetri tudi svoje delo. Biti mora odprt
za nove pobude ter predloge učitelja

zunanjim okoljem, medpredmetno
sodelovanje in sodelovanje z drugimi
zaposlenimi v zavodu. Sodeluje tudi
pri organizaciji in izvedbi različnih
šolskih prireditev, pri dejavnostih razrednika in razredne skupnosti, pri
pripravi Letnega delovnega načrta
ter načrtovanju dela v šolskem letu.
Profesorica slovenščine Mateja

začetnika. Pripravništvo zahteva od
mentorja več kakovostnega dela, pripravo novih materialov, sodelovanja,
bolj aktivno poučevanje, pripravljenost posredovati izkušnje in znanje
mlademu učitelju. To mentorju daje
tudi dodatno motivacijo za delo, pa
tudi potrditev in priznanje. »Učitelji
začetniki so prinesli nove poglede in

pristope k delu, ne samo k lastnemu,
pač pa tudi znotraj aktiva in kolektiva. K pripravništvu je treba pristopiti profesionalno in odgovorno, saj je
rezultat dela v veliki meri odvisen od
kakovosti dela in odnosa med obema
udeležencema«, je še dodala.
Mlada učiteljica Staša Benko se je
po uspešnem zaključku prve zaposlitve prijavila na razpis projekta Popestrimo šolo, in sicer na delovno mesto multiplikator. To je oseba, ki si je
pridobila izkušnje in veščine na določenem področju ter jih preko različnih dejavnosti deli (ali dobesedno
– množi) med druge. Preko projekta uresničujejo vzgojno-izobraževalne aktivnosti, ki niso del rednega izobraževalnega programa. Stašina
naloga je, da z različnimi dejavnostmi dijake in učitelje spodbuja k razvijanju jezikovnih, socialnih in medkulturnih kompetenc, aktivnemu
in demokratičnemu sodelovanju na
lokalni, nacionalni in evropski ravni, razvijanju kritičnega mišljenja,
globalnemu učenju, trajnostni naravnanosti, podjetnosti, raziskovanju, razvijanju digitalne pismenosti,
ustvarjalnosti, inovativnemu profesionalnemu razvoju itn.
Eden izmed pomembnejših projektov je tudi Projekt OBJEM (Ozaveščanje Branje Jezik Evalvacija Modeli). Bralna pismenost se kot
zmožnost in družbena praksa razvija vse življenje v različnih okoliščinah

in na različnih področjih. Prežema vse človekove dejavnosti, zato
je projekt še kako aktualen in zato
sestavni del delovanja vsakega učitelja. V njegovem okviru bodo
razvijali štiri vsebinska področja:
bralno pismenost in razvoj slovenščine, pripomočke za prepoznavanje ravni bralne pismenosti v
predšolskem obdobju in v 2. in 3.
razredu, slovenščino kot drugi jezik in šolsko knjižnico. Cilj projekta je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo
pripomogli k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju bralne pismenosti otrok, učencev in dijakov, tako rekoč od vrtca
do fakultete.
Idej in dela na šoli ne zmanjka,
zato nameravajo podobne priložnosti EU sofinanciranja še poiskati in izkoristiti. Ugotavljajo, da so
za prijave na državne in mednarodne razpise potrebni čas, znanje in
izkušnje. Predvsem pa je pomemben jasen načrt s cilji, ki jih želijo z
vključitvijo v projekt doseči, in to
zagotovo niso le finančni. Šola je
vzgojna in izobraževalna ustanova,
zato morajo biti cilji, ki jih z vsako tako vključitvijo lahko dosežejo,
vedno povezani s strokovnim oziroma profesionalnim razvojem zaposlenih in z rezultati, vezanimi na
dijake. Poiščite tudi vi svoje priložnosti na www.eu-skladi.si.
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Ivan Cankar na lovu za uspešnimi dijaki
dijake, uspešne na področju
športa; mogočni Batman poišče
priznanja za naravoslovce; Cankar
najde dijake, uspešne na področju
materinščine; zapeljivi Superman
pa na oder povabi dijake, ki so
zaslužni za štiriletno sodelovanje pri
dejavnostih in na šolskih dogodkih.

Kdo bi si mislil, da se bodo
na istem dogodku kdaj znašli
narodni junak Ivan Cankar in
stripovski super junaki. Prav to
se je namreč zgodilo v četrtek,
10. maja 2018, na Zaključni
prireditvi Srednje šole Veno
Pilon Ajdovščina, kjer vsako leto
nagradimo uspešne dijake.
V čast Cankarjevemu rojstnemu
dnevu in obenem stoletnici njegove
smrti smo prireditev začeli v
duhu umetnika, ki vztrajno nekaj
ali nekoga išče in svojo mater
obupano prosi za skodelico kave. Po
scenariju, ki so ga napisale dijakinje
Katja Cigoj, Gabriela Stanković in
Veronika Kojić, pa se izkaže, da je
na pomoč že sklical junake, tiste z

nadnaravnimi močmi, ki mu bodo
pomagali pri iskanju uspešnih
pilonovcev. Slednje jim gre odlično
od rok: iznajdljivi Spiderman
najde dijake, ki so bili uspešni na

natečajih; čudežna Wonderwoman
poišče vse tiste, ki so bili aktivni v
dijaškem domu; ponosni Captain
America ulovi dosežke s področja
tujih jezikov; hitri Flash zbere

Vzporedno s pripravami na
Zaključno prireditev je na šoli med
februarjem in aprilom potekala tudi
akcija Junaki za en dan, v okviru
katere si je vsak razred prizadeval,
da bi nekomu polepšal dan, podaril
nasmeh, olajšal kakšno nalogo ali
spregovoril o perečem problemu.
Tako se na koncu prireditve na
odru končno prikaže še Thor, ki
je med svojim iskanjem prišel do
zanimivega video posnetka in s tem
uspešno zaključil misijo. Posnetek
priča o tem, da je na šoli veliko več

junakov, kot smo si sprva mislili.
Naši pilonovci namreč delijo srečo
in veselje po šoli, na ajdovskih
ulicah, v Domu starejših občanov,
VDC-ju, v okoliških vrtcih, na
Karitasu, v zavetišču za živali …
Na Cankarjevem obrazu se nariše
nasmeh, ponosen je na dijake
in njihove učitelje, predvsem pa
opominja, da lahko z majhnimi
dejanji
skupaj
spreminjamo
svet. Thor in njegova druščina
se strinjajo, da je junak lahko
vsakdo izmed nas, četudi nimamo
supermoči. Skupaj s plesalkami,
pevci in instrumentalisti se zberejo
na odru in v ritmu proslavijo (še
eno) uspešno zaključeno misijo.
Mentorice: Laura Brataševec, Maja
Marc, Urška Kompara, Staša Benko

Kako so pilonovci spreminjali svet?
– Dijaki in dijakinje 1. a in 1. b razreda so del petkovega dopoldneva preživeli v Domu starejših občanov. S
seboj so prinesli veje lovorja, rožmarina in oljke; starejši so dodali svoje navdušenje, mlajši pa spretne prste —
skupaj so izdelali velikonočne butare.
– 1. d razred je iz plastenk izdelal lončke za rože in jih odnesel v bližnji vrtec, kjer so vanje skupaj z vrtčevskimi
otroki posejali rastline.
– Dijaki 2. a razreda so se odzvali prizadevanjem VDC Ajdovščina, da vzpostavi obojestransko socializacijo
med gojenci in lokalnim okoljem ter Center obiskali. Toplo so jih sprejeli v svojih prostorih in jim predstavili
svoj svet, za kar so jim dijaki hvaležni. Pilonovci pa so jim približali svojega in spoznali, da nista tako drugačna,
kot se na prvi pogled zdi.
– 2. d razred je pripravil igrico za otroke v vrtcu.
– 2. e razred je od doma prinesel svoje knjige iz otroštva in z njimi obdaril vrtčevske otroke. Srečanje je
potekalo v mestni knjižnici. V majhnih skupinah so z otroki brali zgodbe in v knjige pisali posvetila.
– Dijaki 2. č so organizirali čistilno akcijo.
– Dijaki 3. a razreda so nas v okviru projekta Junaki za en dan povabili k zbiranju izdelkov za osebno higieno
in šolskih potrebščin za Karitas. Napovedujejo, da bodo akcijo izvedli še enkrat.
– Dogajalo se je tudi na ajdovskih ulicah. Dijaki 3. d razreda so na mednarodni dan žena mimoidoče presenečali
s papirnatimi rožami, ki so jih izdelali sami. Na mednarodni dan sreče so dijaki 1. č in 1. e razreda po Ajdovščini
delili lepe misli in objeme.
– 3. e razred je pred šolo ves dopoldan pekel palačinke in v zameno zanje zbiral denarna sredstva, ki jih je
podaril zavetišču za živali v Vitovljah.
– V 4. č razredu so se s šolskim knjižničarjem dogovorili, da mu pomagajo iz knjižnice odstraniti velik kup
odpisanih knjig. Hkrati so z večjo količino papirja prispevali k svoji maturantski akciji in storili nekaj dobrega
tudi za okolje.
– Dijaki 4. d razreda so za starejše občane v njihovem domu pripravili nastop.
– Dijaki 4. e razreda so želeli 21. marca obeležiti svetovni dan Downovega sindroma. Ker sta simbol za Downov
sindrom različni nogavici, so se odločili, da bodo v znak spoštovanja vseh z Downovim sindromom na ta dan v
šolo prišli obuti v različni nogavici. Izdelali so tudi plakate in k dejanju spodbudili ostale dijake.

O naših hrabrih dejanjih priča tudi video posnetek, ki sta ga ustvarili dijakinja Tina Ardela in profesorica
Urška Kompara.
Ogledate si ga lahko na povezavi: bit.ly/ssvp-junaki.

Imamo Cankarjeva priznanja

Kot vsako leto so se dijaki in
dijakinje Srednje šole Veno Pilon
Ajdovščina tudi letos prijavili
na tekmovanje iz slovenščine
za Cankarjevo priznanje. Naše
dijakinje so bile pod mentorstvom
profesoric Laure Brataševec in
Alenke Vidmar zelo uspešne.
Pet dijakinj se je uvrstilo na
državno tekmovanje, kjer so dosegle

izjemne rezultate. Sara Šantelj, Tina
Mozetič in Elizabeta Božič so prejele
srebrno, Iris Žiberna in Anja Kobal
pa zlato priznanje.
Laura Brataševec, prof.

Iskrene čestitke!
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Domska zaključna prireditev

Obiskali smo učence na
OŠ Danila Lokarja Ajdovščina
V torek, 15. maja, je skupina
dijakinj iz 3. č razreda pod
mentorstvom profesorice Karmen
Ferjančič Žgavc obiskala učence 1.
in 3. razreda OPP NIS Osnovne šole
Danila Lokarja Ajdovščina. Skupaj
smo razvijali občutek za ritem,
izvajali glasbeno didaktične igre,
peli in tudi zaplesali. Otroci so z

V torek, 15. maja, so se dijaki 4.
letnikov poslovili od vzgojiteljev
Dijaškega doma Ajdovščina in
skupaj z ostalimi dijaki organizirali
zaključno
prireditev.
Bodoči
maturanti so pripravili kviz za
svoje vzgojitelje in se jim z lepimi

mislimi zahvalili za skrb, ki so je bili
deležni skozi leta bivanja v dijaškem
domu. Dogodka se je udeležil tudi
ravnatelj, ki je vse dijake spodbudil k
uspešnemu zaključku šolskega leta.
Dijaki, ki so celo šolsko leto pridno
pospravljali svoje sobe, so prejeli

veseljem sodelovali ter kazali veliko
navdušenje. Bilo nam je v veselje, da
smo se lahko družile s tako super
otroki in sklenile nova prijateljstva s
svojimi šolskimi sosedi in z njihovo
učiteljico Darjo Benčina.
Tjaša Božič

nagrade. Prireditev so popestrile
različne točke, kot so petje, ples,
igranje instrumentov, ki so izkazale
nadarjenost dijakov.
Vzgojitelji

Festival pomladi 2018 – štirje fantastični dnevi
Članice pevskega zbora naše
šole smo se konec aprila udeležile
Festivala pomladi v Italiji (Festival
di Primavera 2018). V zgodnjih
jutranjih urah smo se odpravili
najprej proti Firencam in po kar
dolgi vožnji le prispeli v čudovito
italijansko mesto. Ogledali smo si
nekaj zgodovinskih in kulturnih
znamenitosti. Po ogledu nas je
čakala še ura vožnje do našega cilja,
kraja Montecatini Terme, ki je gostil
festival. V večernih urah smo si že
ogledale prvi koncert. Naslednje
jutro smo se prvič udeležili pevske
delavnice Okrog sveta (Around
the World) in začeli spoznavati
nove skladbe, nove tehnike petja in
nastopanja. Vsak dan smo imeli pet
ur pevskih vaj z zelo karizmatičnim
zborovodjem, maestrom Josepom
Vilo Joverjem. Na delavnicah
smo stkali nova prijateljstva z
italijanskimi pevci še dveh zborov,
ki sta sodelovala na isti delavnici,
in pripravljali program za sobotni
Veliki koncert. Zvečer smo se spet
udeležili koncerta in občudovali
glasove mladih pevcev, ki so peli

privlačne pop-polifone pesmi.
Tudi petek je bil zelo delaven, saj
smo poleg delavnic morali utrditi
še naš domači program – zvečer se
je namreč predstavil naš zbor. V
poznih urah smo se vrnili v hotel
in od utrujenosti hitro zaspali. V
soboto smo imeli generalko za
Veliki koncert, kjer so nastopili
pevci vseh šestih delavnic, skupaj
več kot tisoč pevcev iz 35 zborov. Z
naše delavnice smo odpeli tri pesmi,
vse z atraktivnimi koreografijami.
Veseli in polni novih dogodivščin

smo se počasi odpravili proti domu.
Hvaležni smo profesorici Bojani
Šaljić Podešva, ki je organizirala
ekskurzijo in profesoricama Vidi
Červ ter Metki Buček, ki sta bili del
naše ekipe. Verjamem, da nam bo ta
dogodek ostal za vedno v spominu
in verjetno bi se marsikatera od nas
ponovno udeležila festivala.

Zaigraj kamišibaj

Ana Bajc, 1. č

V sredo, 9. maja, smo tudi na
naši šoli obeležili vseslovenski dan
kamišibaja, japonske umetnosti
pripovedovanja zgodb ob slikah. V
okviru dogodka Zaigraj kamišibaj

Bravo, naši atleti!
Ta mesec se je v Mariboru odvilo posamično atletsko prvenstvo Slovenije
za Srednje šole
Naši dijaki in dijaki in dijakinja so se izvrstno izkazali:
3. mesto: Žiga Leban, 100 m s časom 11:02 s
3. mesto: Štafeta 4x100 m (Ivan Rudolf, Luka Gobec, Tine Kočevar in Žiga
Leban) s časom 44:36 s
9. mesto: Tjaša Mihelj, višina 150 cm
Iskrene čestitke za te zgodovinske rezultate na državnem tekmovanju.
Igor Sever, prof.

so pri posameznih urah ves dan
potekali nastopi, tem pa je sledil
tekmovalni del, kjer so dijaki in
učitelji glasovali za najbolj izvirne
kamišibaj zgodbe.

Kako iz plastenk izdelamo makovo polje?
V četrtek, 17. maja, smo se v
dijaškem domu v okviru interesne
dejavnosti Ustvarjalnice pridružili
Tednu vseživljenjskega učenja 2018.
Med razpisanimi temami nam je bila
najbližja Gremo mi zeleno. V domu
smo trajnostno naravnani, saj veliko
odpadnih stvari predelamo in jih
ponovno uporabimo. Tokrat smo se
odločili, da širši javnosti pokažemo,
kaj lahko izdelamo iz odpadnih
plastenk, ki smo jih zbirali v avli
doma. Povabilu so se odzvali mladi
iz CIRIUS-a. Ker se bliža poletje,
smo se odločili, da bomo skupaj
izdelali polje maka.
Dela smo se lotili tako, da smo
najprej izrezali dno plastenke in
oblikovali cvet. Cvet smo nato
pobarvali v rdeče. S flomastrom
smo na rdečo podlago nanesli nekaj
črnih detajlov in nastal je makov
cvet. Sledil je malce težji del, pri
katerem smo dijakinje priskočile

na pomoč nekaterim učencem iz
CIRIUS-a. Za steblo smo uporabili
zeleno cvetličarsko žico in jo
pritrdili na cvet tako, da smo konec
segreli na ognju in žico vtaknili
skozi plastični cvet. Vse nastale
cvetlice smo postavili na stiropor in

s tem uprizorili makovo polje.
Najbolj pomembno je, da smo pri
delu zelo uživali in se zabavali. Poleg
tega smo bili ekološki varuhi narave.
Kristina Felc in Janja Bizjak
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Zaključna konferenca projekta 'Lokalno partnerstvo za
povečanje zaposlovanja mladih na lokalnem trgu dela'

Pilotni projekt 'Lokalno partnerstvo za povečanje zaposlovanja mladih na lokalnem trgu dela', ki ga izvaja Inštitut za mladinsko politiko Ajdovščina, se preveša v zaključno fazo. V ta namen so na Inštitutu izvedli zaključno konferenco, ki je potekala pretekli četrtek v Ajdovščini. Projekt v ospredje postavlja sodelovanje med lokalnimi
akterji, ki s svojim delovanjem vplivajo na zaposlovanje mladih. Delovanje Lokalnega partnerstva v občini Ajdovščina in občini Sežna, ki je bilo vzpostavljeno na pobudo
Inštituta ter uspešna izvedba modela trofaznega usposabljanja je vzpostavila učinkovit sistem reševanja problematike zaposlovanja mladih na lokalnem trgu dela.

P

rogram zaključne konference se je začel s pozdravnimi
nagovori ter izkazanim zadovoljstvom nad uspešnostjo projekta tako s strani obeh županov,
Tadeja Beočanina in Davorina

Terčona kot tudi s strani v.d. direktorice Inštituta za mladinsko politiko Nine Bavčar Čargo in sektretarja
Urada RS za mladino Zorka Škvora.
V projekt se je namreč vključilo 95
mladih brezposelnih oseb starih do

29. let iz Goriške in Obalno-kraške
regije. Trofazna usposabljanja je redno obiskovalo 58 udeležencev od
tega je kar 22 mladih že pridobilo
zaposlitev v lokalnem okolju.
V nadaljevanju programa je vodja projekta Barbara Pfeifer vse prisotne povabila na zanimivo okroglo
mizo z naslovom: Prihodnost zaposlovanja mladih v lokalnem okolju.
Svoje poglede na tematiko so s polno dvorano obiskovalcev delili gostje, ki so tudi sodelovali v projektnih aktivnostih. Najbolje ocenjena
predavateljica uvodnih usposabljanj
projekta, Mojca Frančeškin je poudarila, da bodo morali v bodoče vsi
zaposlovalci sprejemati drugačnost
generacije milenijcev oz. generacije
y in z, ki šele prihajajo na delovna
mesta, saj lahko le drugačnost prinese nove rešitve. Ravnatelj srednje
šole Veno Pilon Andrej Rutar se je
pridružil razmišljanju in dodal, da
se tudi sam na njihovi šoli zavzema
za nove oz. drugačne načine podajanja znanja. Na okrogli mizi je sodelovala tudi mlada udeleženka projekta Nina Fridl, ki je bila vključena
v trofazni model usposabljanja in je
sedaj pridobila zaposlitev v lokalnem okolju. "V projektu sem videla

priložnost, da poiščem še druge potenciale, kot odskočno desko za nadaljne delo in priložnost za spoznavanje novih ljudi. Mreženje je danes
zelo pomembno." Kadrovnik podjetja Salonit Anhovo, Peter Korenjak
in mentorica udeleženki projekta iz
podjetja Mlinotest, Andreja Bregar
sta poudarila, da so takšni projekti
pri iskanju kadrov na trgu delovne
sile več kot dobrodošli saj jim omogočajo, da spoznajo kandidate in o
njih pridobijo številne informacije.
Predvsem pa pričakujejo pozitivno energijo, voljo do dela in prilagodljivost.
Okrogla miza se je zaključila v
pozitivnem duhu z zavezo po nadaljnem uspešnem delu Lokalnega partnerstva tudi v prihodnje ter
s predstavitvijo dveh primerov dobrih praks, in sicer mentorskega sistema v podjetju Kolekor Group ter
trainee sistema v podjetju Lidl Slovenija.
"Ustrezna ureditev področja zaposlovanja mladih je ključna za
uspešen razvoj družbe. Z delom
se posameznik preživlja, uresničuje svoje potenciale, razvija svojo osebnost in družbeno odgovornost. Za uspešen razvoj družbe in

države je zaposlovanje mladih in
s tem povezane predhodne aktivnosti, ki ustvarjajo primerne pogoje za učinkovito zaposlovanje mladih, ključnega pomena", je svoje
misli ob zaključku konference strnila v.d. direktorice Inštituta za
mladinsko politiko, Nina Bavčar
Čargo.

KONTAKT:
Inštitut za mladinsko politiko,
Ajdovščina
Tel.: 040 657 676
Barbara Pfeifer,
barbara.pfeifer@institut-imp.si
Matjaž Zgonik,
matjaz.zgonik@institut-imp.si

OŠ Danila Lokarja

OŠ Col

Zlato priznanje za turistično nalogo Državno tekmovanje iz
V
prve pomoči
šolskem letu 2017/18 sta
Turistična zveza Slovenije
in Zavod RS za šolstvo razpisala 32. državni festival 'Turizmu
pomaga lastna glava'. Tema letošnjega festivala je bila Kultura in
turizem. Članice turističnega krožka: Veronika Bajc, Adele Čebokelj, Nika Gorše, Ana Kobal, Tajda
Lampe in Sandra Pregelj, vse iz 9.
razreda, smo v naših krajih ponovno
odkrile že pozabljeno kulturno dediščino – ledarstvo – in zato pripravile
turistični program 'Ledene skrivnosti naših jam' s podnaslovom 'Odledenitev kulturne dediščine'.
V nalogi smo pripravile privlačen

in raznolik kulturni program rezanja
in prevoza ledu. Ledarstvo je bilo
značilno za naše kraje – na planoti
Nanos in v Trnovskem gozdu. V turističnem programu vas popeljemo
po Nanosu, obiščemo Mali in Veliki vipavski ledenik ter Slapensko
brezno. V nalogi ponujamo posebno doživetje: odkrivamo skrite kotičke planote Nanos, spustimo se v
ledenico, kjer lomimo led, poskušamo se kot furmani in na koncu uživamo v kulinariki naših krajev. Program je zelo aktiven, obiskovalci
niso le gledalci, temveč jih vključimo v samo dejavnost.
Mentorja naloge sta bila Jasmina

V

Likar Štinjek in Pavel Makovec. Pri
pripravi naloge sta nam pomagala
društvo Doli in Planinsko društvo
Vipava. Nalogo nam je na stojnici
pomagal predstavljati tudi učenec 8.
razreda Jure Puc, pri oblikovanju in
postavitvi stojnice pa nam je bil v
veliko pomoč hišnik Peter Vidmar.
Za izdelano turistično nalogo in
njeno predstavitev na turistični tržnici v Kopru smo prejele zlato priznanje Turistične zveze Slovenije.
Na zaključku festivala v Mariboru pa smo prejele še nagradni ogled
gradu v Slovenski Bistrici.
Hvala vsem, ki so kakorkoli pripomogli k velikemu uspehu turistične
naloge in njene predstavitve.
Turistični krožek

soboto, 12. 5. 2018, je na Debelem Rtiču potekalo 12. državno tekmovanje iz prve pomoči
za osnovnošolske ekipe. Udeležila se ga
je tudi naša ekipa iz osnovne šole Danila Lokarja, saj je prej zmagala že na
lokalnem področju in v severnoprimorski regiji. Člani ekipe Tamara Rijavec (vodja), Lea Rožič in Lana Marc,
vse 9.a, Neja Polanc, 8.b, Patricija Černigoj, 7.a, Urša Rožič, 6.a, in Dominik
Birsa, 5.b, so med dvanajstimi najboljšimi ekipami iz cele Slovenije zasedli
deveto mesto. Svoje znanje so pokazali
tako na teoretičnem področju, kjer so
odgovarjali na vprašanja iz zgodovine
Rdečega križa, kot področju, kjer so
odgovarjali na vprašanja o poškodbah

in nudenju pomoči. Praktično znanje
so pokazali na petih deloviščih, kjer so
morali oživljati utopljeno osebo brez
zavesti, poskrbeti za ranjence po eksploziji plina, rešiti invalida in njegovega spremljevalca z epileptičnim napadom in še kaj bi se našlo. Posamezni
scenariji naši ekipi prve pomoči niso
predstavljali večjih težav, pohvaljeni so
bili za zbrano in hitro reševanje.
Ob tej priložnosti se celotna ekipa
prve pomoči in mentorica Izidora Černigoj zahvaljuje gospe Ireni Fajdiga za
strokovno pomoč in znanje, ki ga je
nudila vsem članom krožka Ker nam
ni vseeno, podmladek Rdečega križa.
Izidora Černigoj
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Šolski plesni festival 2018
10. maja se je v osnovni šoli Dobravlje, odvijal šolski plesni festival, ki ga na kratko poimenujemo ŠPF.
Plesni klub ADC iz Ajdovščine je kot soorganizator s Plesno zvezo Slovenije združil moči, da je tekmovanje potekalo zabavno, pestro in brez zapletov.

P

lesno tekmovanje je otvorila
predstavnica PZS s pozdravnim
govorom, mimohodom vseh
udeleženih tekmovalk in tekmovalcev
(približno 200 otrok). Nadaljevala je
ravnateljica OŠ Dobravlje gospa Mirjam Kalin, nato pa so otroci zaplesali
himno ŠPF ter pričeli z ogrevanjem
in dalje s tekmovanjem. Tekmovanje katero poteka v hip hopu, popu,
latinu, plesih v paru in produkcijskih
nastopih so popestrili plesalci ADC in

se predstavili z Zumbo, pionirsko ter
mladinsko tekmovalno skupino, ter s
plesom plesalcev in plesalk od 1. do 4.
razreda MI plešemo 2.
Ekipa ADC je poskrbela, da je bil
prostor lepo urejen, da je bilo v dvorani prijetno vzdušje, s sponzorji pa so
razveselili vse tekmovalce, nastopajoče
plesalce ter sodnike in vse , ki so tako
ali drugače pripomogli za uspešnost
plesnega tekmovanja. Leone, kraljevski
sladoled je pogostil s sladoledom, za

pozitivne misli je poskrbela Ulica lepih
misli Katjuše Kosovel, z napolitankami jih je posladkala Fama d.o.o, Slaščičarna Šturje pa je z nagradami v obliki
bonov nagradila prvo uvrščene tekmovalce. Vsi tekmovalci so dobili diplome, finalisti medalje, ekipe pa pokale
ter praktične nagrade Coca cole in bidončke ADC.
Ekipa ADC pa ni bila samo v položaju organizatorja temveč tudi vodje
določenih, tudi tokrat uspešnih ekip.
Svoje plesalce, ki so na tekmovanju zastopale osnovne šole in ne plesne šole
so vodile Brigita Kuštrin, Maruša Leban, Anja Pertovt in Alice Stojko Saliu
ter pomočnica Nika Kobol.
Ekipno (od 4. do 6. razreda) je zmago
slavila OŠ Danila Lokarja Ajdovščina,
drugo mesto je zasedla OŠ Dobravlje,
tretje pa OŠ Šturje. Med starejšimi ekipami (od 7. do 9. razreda) pa je zmagala OŠ Col, sledila ji je OŠ Cerknica, tretje mesto pa je odnesla Ilirska Bistrica.
Prav tako so se izkazali posamezniki, pari in produkcija. Iskrene čestitke
vsem tekmovalcem, tekmovalkam ter
njihovim mentorjem.
N.N.
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Bralni maraton

V

tem šolskem letu smo se še
posebej posvetili promociji
branja in dvigu bralne pismenosti z obstoječimi dejavnostmi in celo
vrsto nabora novih idej. Med letom so
starejši učenci brali mlajšim in učencem na OPP NIS pri urah slovenščine
ali tematsko obarvanih razrednih urah.
Prav tako so se medgeneracijsko družili učenci, ki obiskujejo OPB, z učenci OPP NIS. Z različnimi zgodbami,
prebranimi ali dramatiziranimi, so
promovirali branje. Sklepno dejanje v
prizadevanju za uspešno branje je bil
bralni maraton. Izvedli smo ga v petek,
11. maja 2018, dan po praznovanju
dneva šole, ki nosi ime znanega ajdovskega pisatelja Danila Lokarja.

Bralnemu maratonu je bil posvečen
cel dan. Začel se je že v jutranjem varstvu, nadaljeval dopoldan v šolski knjižnici in se zaključil ob koncu pouka
OPB-ja. Učenci so prisluhnili različnim zgodbam. Med njimi so bile dogodivščine Petra Nosa, Nikca in Pike
Nogavičke, zgodba Muc išče čarovnico ter zgodba Petra Svetine Sredi sreče
in v četrtek zjutraj, nekatere pravljice,
zbrane v knjigi Mamka Bršljanka, odlomki iz mladinskih romanov (Skrivnost modre špilje, Blazno resno o šoli
…), uganke in še kaj se je našlo. V bralnem maratonu so z branjem sodelovali
tudi strokovni delavci šole.
Bilo nam je lepo.
Nataša Markič

ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA VIPAVA
Vsaka generacija maturantov je nekaj posebnega. Tudi letošnja je na šoli pustila izjemne sledi, vsaka dijakinja in vsak dijak po svoje. Med njimi pa velja posebej izpostaviti posameznike, ki so ob šolskih obveznostih zmogli še marsikaj.
Aleks Birsa Jogan je s svojim izjemnim čutom za lepo slovensko besedo bogatil članke v novinarskem krožku ter prireditve na šoli. Poleg tega je osvojil zlato
Cankarjevo priznanje in 2. mesto v državi. Prav tako posebna zahvala velja Juretu Ferletiču; neumorno je svoje glasbeno znanje in ljubezen do zborovske glasbe predajal pevcem fantovskega zbora in korepetiral mešanemu. Vsemu temu
pa je dodal še dva izjemna uspeha: zlato priznanje je prejel na državnem tekmovanju v zgodovini in geografiji.
Omeniti pa velja še zlati priznanji iz finančne matematike, prejela sta ju Luka
Škodnik (2. v državi) in Andrej Kodrič (4. v državi), ter vsa srebrna priznanja:
Mirjam Smrdelj (finančna matematika in srebrno Cankarjevo priznanje), Sergej Praček (biologija), Maja Križnič (razvedrilna matematika), Patrik Mikuž in
Mojca Rijavec (logika).

Maturanti predali ključ šole

S predajo ključa in zažigom 'cveka' so se dijakinje in dijaki 4. letnika v petek, 18. 5., uradno poslovili
od rednega pouka. S tem njihovega sedenja v šolskih klopeh še ni konec, saj jih konec maja čaka še
zrelostni izpit.

P

redaja ključa je ena izmed tradicionalnih šolskih prireditev na
Škofijski gimnaziji Vipava. Četrtoletniki vsako leto pripravijo tekmovanje, na katerem se za čast, postati varuh
ključa, med seboj 'spopadejo' posamezni razredi 3. letnika. Letos si je to priboril 3. c. Del prireditve, ki sledi predaji,
pa je tudi zažig 'cveka': dijaki tako na
simboličen način opravijo z neprijetnim
spremljevalcem srednješolskih klopi.
Po končani prireditvi so škofijci družno
s pilonovci točno ob 12.00 zaplesali še
maturantsko četvorko v obzidju castre
v Ajdovščini. Dijakinjam in dijakom
obeh šol kličemo: Srečno! Tako na maturi kot v nadaljnjem življenju.

Zlati mladi raziskovalci

Škofijska gimnazija Vipava že osem let sodeluje na tekmovanju
mladih raziskovalcev, ki ga organizira Zveza za tehnično kulturo
Slovenije (ZOTKS) in ima v svojih vitrinah že prav toliko zlatih priznanj.

T

ekmovanje je organizirano
tako, da dijaki svoje raziskovalne naloge najprej predstavijo na regijskih srečanjih po Sloveniji. Za severnoprimorsko regijo
srečanje poteka v Idriji. Komisija
vsako leto izbere sedem nalog iz različnih področij, ki se uvrstijo v prvi
krog državnega srečanja. Posebna
komisija z vsakega področja nato
izbere po šest nalog, ki se uvrstijo v
drugi, finalni krog. Po predstavitvi
in zagovorih se podelijo po dve zlati

in štiri srebrna priznanja.
V prejšnjih letih so bili zlati naslednji raziskovalci (vsi s področja matematike): Tilen Marc in Dominik Šurc (maj 2007), Luka Kobal
(maj 2010), Rok Miklavčič in Jan
Križnič (maj 2013), Matjaž Vovk
(maj 2014), Jakob Božič, Miha Debenjak in Primož Ruter (maj 2015),
Sara Maraž, Tjaš Božič in Miha Torkar (maj 2016), Tjaša Valič in Martina Lokar (maj 2017). Sara Maraž,
Tjaš Božič in Miha Torkar so bili

povabljeni tudi na evropsko tekmovanje mladih znanstvenikov septembra 2017 v Estonijo, kjer so prejeli posebno nagrado.
Na državnem tekmovanju, ki je
potekalo 14. 5. 2018 v Murski Soboti, pa sta zlato priznanje letos dosegla Rok Jurinčič in Patrik Mikuž z
nalogo Pitagorejske peterice. Uspeh
šole pa sta dopolnili še dve raziskovalni nalogi, ocenjeni s srebrnim
priznanjem: Maja Križnič in Lenart
Žežlina sta priznanje dosegla z matematično nalogo Ali je pokončna
piramida res pokončna? (Neskladja v gimnazijskih učbenikih za matematiko) in Polona Ušaj z nalogo
s področja sociologije: Izseljevanje
mladih Slovencev.
Čestitamo!
Bojana Pižent Kompara
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OŠ Danila Lokarja

Prva nagrada z odliko

PE Nova Gorica t. +386 (05) 333 40 77
PE Koper
t. +386 (08) 205 65 37
PE Postojna t. +386 (05) 726 21 96

Letošnji prvomajski prazniki so pevkam in pevcem predmetne
stopnje OŠ Danila Lokarja ter njihovi zborovodkinji Petri Habjanič Gregorc prinesli nepozabno izkušnjo in neverjeten uspeh:
1st prize cum laude – prva nagrada z odliko! Mladinski pevski
zbor se je namreč prvič podal na glasbeni mladinski festival v
Neerpelt na skrajnem severovzhodu Belgije (flamski del) ter
navdušil tako strogo mednarodno žirijo kot tudi vrhunskega
petja vajeno publiko.

www.megaterm.si

OŠ Dobravlje

Srečanje v Skriljah
Zavod Republike Slovenije za šolstvo OE Nova Gorica je na Osnovni šoli Dobravlje, Podružnični šoli Skrilje
organiziral srečanje ravnateljev, šolskih svetovalnih delavcev in vodij podružničnih šol iz goriške regije.

T

ema srečanja, ki ga je vodila dr.
Natalija Komljanec z ZRSŠ, je
bila analiza stanja podružničnih šol. Na srečanju je zbrane pozdravila gospa ravnateljica Osnovne šole
Dobravlje Mirjam Kalin, ki je predstavila šolo in njene štiri delujoče podružnične šole. Povedala je, da je skrb
za dobro delo na podružničnih šolah
vedno na prvem mestu. Gospa Mirjam Kalin je izrazila veselje, ker se na
podružničnih šolah število otrok povečuje. Starši se odločajo, da bodo otroka
vpisali v šolo v domačem kraju, tako da
je odhajanj s podružničnih šol na večje,
mestne šole malo.
Podružnične šole opravljajo svojo
prvo nalogo, to je vzgojna in izobraževanje. Pomembna pa je tudi njihova druga naloga, ki je včasih ne vidimo,
ta je, povezovanje ljudi, povezovanje
generacij in skrb za kulturno življenje
na vasi. Šola je na vasi velikokrat edina
ustanova ter srce vasi. Udeleženke srečanja so se strinjale, da s šolo živi tudi
vas. Če šole v vasi ni, kraj začne počasi
umirati. Učitelj na podružnični šoli je
povezan s krajem in z vaščani ter tako
posredno prispeva tudi k razvoju kraja.

Učiteljice so zadovoljne z urejenostjo
in opremljenostjo podružničnih šol, pa
tudi s tem, da je v vseh vaseh urejen internetni dostop, kar olajša tudi komunikacijo s centralno šolo in drugimi
podružničnimi šolami.
Podružnične šole so kakovostne.
Učenci, ki se v nižjih razredih šolajo na
podružnični šoli v čistih ali kombiniranih oddelki, so pri šolskem delu uspešni. Na podružničnih šolah je poskrbljeno, da so učenci vključeni v številne
dejavnosti, tako kot njihovi vrstniki na
matični šoli. Razlik med delom na podružnični ali centralni šoli ni. Učiteljice
so povedale, da imajo učenci na podružničnih šolah prednost, ker so lahko
več zunaj, se učijo v naravi in od nje.
Izpostavile so tudi pomen dobrega sodelovanja staršev in šole. Starši, pa tudi
stari starši postajajo vedno bolj dejavni deležniki na podružnični šoli in so
pomembni pri delovanju šole ter njene
povezanosti s krajem.
Gospa Komljanec je izpostavila vedno večjo vlogo podružničnih šol v
evropskem prostoru, kjer se vedno bolj
poudarja spremljanje napredka vsakega posameznika. Prav na podružničnih

šolah, kjer so razredi večinoma manjši,
imajo učitelji več možnosti, da se posvetijo posamezniku in mu pomagajo
pri njegovem napredku. Učiteljice so
povedale, da je na podružnični šoli več
priložnosti, da vsak učenec najde svoje mesto, da vsak nastopa na prireditvi,
da vsak sodeluje pri športni dejavnosti.
Vizija podružnične šole je skupna viziji matične šole, a ob njej soustvarja
tudi vizijo kraja, v katerem deluje.
Srečanje je spremljal verz Toneta
Pavčka: "Majhno je v majhnosti polno in bolj kot veliko popolno." Velja
to tudi za podružnične šole? Izmenjava mnenj ravnateljev, šolskih svetovalnih delavcev in vodij podružničnih šol
o delovanju podružničnih šol v goriški
regiji je pokazala, da so majhne šole v
svoji majhnosti polne znanja, dogodkov, dejavnosti, srčnosti in topline ter
usmerjene k posameznikom, ki bodo
rasli v velike ljudi in samozavestne,
močne osebnosti.

Tina Žagar,
vodja Podružnične šole Skrilje

V

Belgijo so se podali z avtobusom v organizaciji
potovalne agencije Perun.
Preko 1.200 km so prepotovali v
približno šestnajstih urah vožnje
preko noči, nastanjeni pa so bili
v počitniških hišicah letoviškega
kampa ob enem izmed mnogih
umetnih jezerc v okolici Neerpelta. Kljub neprespanosti in vsesplošni utrujenosti od dolge poti ter
natrpanega vsakodnevnega programa so zborovodkinja in pevci
zbrali dovolj koncentracije za odličen tekmovalni nastop.
Visok nivo tekmovanja je že
predhodno oklestil pričakovanja
nastopajočih, zato je bilo presenečenje in veselje ob neverjetnem rezultatu toliko večje. Prva nagrada
z odliko je bila najlepša možna nagrada za ogromno vloženega časa
in energije v pevske vaje ter dveletnega trdega dela zborovodkinje
Petre, da je pripravila odličen program, opravila z vso potrebno papirologijo ter poskrbela za dobro
in varno organizacijo potovanja.
Ker je potovanje v tako oddaljen
kraj precejšen finančni zalogaj, se
je na različne načine potrudila pridobiti čimveč donatorskih sredstev, da staršev ne bi preveč udarilo po žepu ter da bi se tekmovanja
lahko udeležili vsi.
Gre za odlično organiziran festival, ki ga v Neerpeltu prirejajo
vsaki dve leti, traja kar teden dni,
vključuje stotine mladih prostovoljcev ter privablja pevske zbore in komorne zasedbe inštrumentalistov z vsega sveta, letos so se
ga udeležili celo otroci z drugega
konca zemeljske oble, iz Ekvadorja. Tekmovalne nastope pevskih
zborov ocenjuje petčlanska mednarodna žirija vrhunskih glasbenih strokovnjakov s praktično nezmotljivimi ušesi, ob tekmovalnih
nastopih pa je poskrbljeno tudi za
veliko spremljevalnih dogodkov,
ki so namenjeni zdravi zabavi in
druženju, medsebojnemu spoznavanju mladih iz različnih držav,
širjenju obzorij ter spoznavanju

novega. Tako so članice in člani
MPZ OŠ Danila Lokarja lahko uživali v paradi skozi mesto, kjer so
jih pozdravljali meščani, na zabavnih večerih z živo glasbo in plesom ter na glasbeni delavnici, kjer
so spoznali zanimiv način skupinskega komponiranja v živo zgolj
na podlagi znakov, ki jim jih je z
rokami pokazala dirigentka. Lahko so občudovali lepo mestece, kot
iz škatlice urejena naselja v predmestju, lične hiše, popolne zelene vrtove ter ob tem občutili prijaznost in gostoljubnost domačinov,
za katere se zdi, da vsi 'dihajo' s
svojim festivalom.
Zborovodkinja Petra in mladi
pevci so po tekmovalnem nastopu navdušili še dvakrat. Ker so se
uvrstili med prvih pet najboljših
zborov tistega dne (od enaintridesetih), jih je še isti večer čakala
ponovitev nastopa za mestne povabljence ter glasbeno 'smetano'.
Na tem nastopu se je izkazala tudi
ena izmed pevk, Larisa Štrukelj, ki
je na klavirju suvereno spremljala
zbor pri dveh skladbah. Naslednji
dan pa je zbor čakal še daljši nastop, saj so poleg tekmovalnih zapeli še šest drugih pesmi iz svojega bogatega repertoarja. Cerkvica
nedaleč od Neerpelta je bila napolnjena do zadnjega kotička, vzdušje
je bilo nepozabno, zborovodkinja
in pevci pa so lahko sproščeno uživali in so v svoj nastop vnesli mladostno razigrano energijo ter pristno veselje ob izjemnem uspehu.
Občinstvo je bilo ne samo navdušeno, ampak tudi ganjeno.
Iskrene čestitke zborovodkinji
Petri Habjanič Gregorc ter vsem
njenim pevkam in pevcem za pogum ter za vsega spoštovanja vreden uspeh! Obenem pa iskrena
zahvala vsem donatorjem, ki ste
prepoznali neprecenljivo vrednost
takšne izkušnje za naše otroke ter
jo pomagali omogočiti!
Katja Zagorc
Foto: Matjaž Simonič
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Humanost na poti v
Afriko

Lokarjeva galerija

Razstava Open Way

V

soboto, 19. maja, je bila v
Lokarjevi galeriji otvoritev
zelo zanimive mednarodne
razstave Open Way. Razstavo organizira v sodelovanju z Lokarjevo
galerijo kulturno društvo Associazione Culturale Il Sestante iz Trsta.
Razstavljena dela sodobnih avtorjev
ponujajo gledalcu vpogled v različne ustvarjalne poglede na sodobno
umetnost tako v slikarstvu, grafiki,
kiparstvu, risbi in fotografiji. Kuratorja razstave Enea Chersicola
in Riccardo Tripodi sta izbrala 14

sodobnih umetnikov, ki obiskovalcem omogočajo, da dela občutijo na
zelo oseben način in s tem pokažejo,
da v umetnosti ne velja le didaktični
pristop, temveč tudi osebno raziskovalni, ki je lahko tudi orodje za nadaljnje raziskovalne poti.
Razstavljajo: Biljana Aleksić in
Ljiljana Kostić iz Srbije, Ricardo
Aleodor Venturi, Chiara Faini, Tullio Fantuzzi, Andrea Fidone, Ilaria
Finetti, Irene Gittarelli, Lina Leoni, Riccardo Giovanni Patriarca,
Michele Recluta, skupina G·Riot

iz Italije, Li Zhiyingi iz Kitajske in
Michael Busse iz Nemčije.
Razstava bo na ogled do 7. junija.
Vladimir Bačič

VEČER ŠPARGLJEV
V petek, 01.06.2018, od 20 ure dalje,

Vas vabimo na kulinarično razvajanje s šparglji.
Ponudba bo oplemenitena z bogato izbiro vin.
Dragi ljubitelji vina in kulinarike se vidimo v restavraciji Pigal.

MENU:

§

POPEČENI IN MARINIRANI ŠPARGLJI NA SOLATNI POSTELJICI Z
NARIBANIM JAJCEM
LUMACONI Z JASTOGOM IN ŠPARGLJI
ali
LUMACONI S PRŠUTOM IN ŠPARGLJI

§

Budimpešte do Bamaka v državi Mali. Na poti sta se ustavila v lokalnih bolnišnicah in šolah ter tam
pustila zbrana sredstva. Po besedah
gospe Lee so bili vseh darov zelo veseli ter se nam iskreno zahvaljujejo.
Da pa smo pobližje spoznali njuno pot, nas je v aprilu obiskala ga.
Lea. Predstavila ter pokazala nam je
fotografije in posnetke s poti. Bilo
je zelo zanimivo in poučno za male
glavice, ki so imele vrsto vprašanj.
Najbolj pa je otroke navdušil avtomobil, ki se je peljal v Afriko in nazaj. Imel je tako velika kolesa, kot so
veliki otroci. V njega smo odšli čisto vsi otroci iz ene skupine in še bi
se našel prostor za koga. Gospa Lea
nas je presenetila tudi z darilom in
nam poklonila plastenke s čisto pravim afriškim peskom.
Strokovne delavke enote Selo

NABODALO Z GRDOBINO, ZELIŠČNA FRTALJA, GRATINIRAN
KROMPIR, ŠPARGLJEVA OMAKA
ali
PURANJI ZVITKI S ŠPARGLJI, ZELIŠČNA FRTALJA, GRATINIRAN
KROMPIR, ŠPARGLJEVA OMAKA

§

P

renašanje vrednot iz starejše
generacije na mlajšo je temelj
za obstoj današnje družbe. V
vrtcu vrednotam posvečamo posebno pozornost tudi skozi oči projekta
'Zmagujmo z vrednotami'. V okviru
drugega modula Humanost in skrb
za sočloveka smo vzgojiteljice v
vrtcu Selo otrokom predstavile humanost na malce zanimivejši način.
Otrokom smo predstavile življenje
v afriških državah. Starše in otroke
smo povabili k zbiranju starih oz.
rabljenih oblačil in igrač ter šolskih
potrebščin. Nabrali smo kar nekaj
škatel darov za otroke iz Gambije.
Ker pa sami ne moremo na tako
dolgo pot v Afriko, smo moči združili z Leo in Jurijem Levpušček, iz
ekipe Adventure soul. Lea in Jurij sta se s svojim 'defenderjem' v
mesecu januarju odpeljala vse od

SIROVA PITA S ŠPARGLJI IN VANILIJEVO KREMO

Cena menuja: 30,00€
V ceno je vključena večerja s štirimi hodi in izbranimi vini.
Potrebna je predhodna rezervacija na tel: 040 378 303

PIGAL HOTEL & CASINO GOLD CLUB
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DU Ajdovščina

Majske športne igre
V počastitev občinskega praznika 5. maja v Ajdovščini, je DU Ajdovščina organiziralo že 33. športne igre v balinanju in pikadu.

Spalni studio
Lavričev trg 3, Ajdovščina

Odprto:
pon - pet:

9h - 17h

Postelje: dvižno dno ali predal
Nočne omarice
Predalniki
Garderobne omare

B

Obisk planincev iz Savinjskih
planinskih društev

D

a je tudi tretje življenjsko
obdobje zanimivo in pestro so dokazali četrtkovi
pohodniki, kot se sami imenujejo
planinci upokojenci iz Savinjskih
planinskih društev, ki se vsak tretji
četrtek v mesecu odpravijo na planinski izlet po lepi Sloveniji.
Za majski izlet so si tokrat izbrali
Kamnje in našo Malo goro. Z dvema avtobusoma so se pripeljali v
Kamnje, kjer smo jih pod mogočnim hrastom v začetku vasi prijazno sprejeli, jim predstavili naš kraj
in jih pogostili s sladkimi češnjami.
Razdelili so se v dve skupini. Ena
skupina se je z avtobusom prepeljala
na Predmejo in se od tam po planinskih poti odpravila do koče na Čavnu, druga, številčnejša pa se je skozi
Kamnje in po Poti koscev in grabljic
odpravila proti Mali gori. To skupino je spremljal tudi naš vodnik. Čeprav vreme za pohod ni bilo najbolj

primerno, saj je vmes rahlo deževalo, jih to ni motilo in so z zanimanjem opazovali pokrajino in streme
stene Kuclja. Pri koči na Mali gori
smo jih pričakali s toplim čajem, v
pokušino pa smo jim ponudili tudi
frtaljo s srčnim zeljem in klobaso.
Predstavili smo jim tudi zgodbo o
Mali gori in našo navezanost na ta

kraj – kraj trdega dela in lepih spominov. Med pohodniki je bil tudi
ljubiteljski botanik in z veseljem
smo mu pokazali Hladnikovko – endemit, ki raste v skalnjaku ob naši
koči.
Zadovoljni nad doživetim, so se v
dolgi koloni odpravili prosi koči na
Čavnu.

alinanje je konec aprila potekalo v športnem parku Pale.
Mednarodnega
ženskega
turnirja Društev upokojencev se je
udeležilo 14 ekip iz Vipave, Kanala,
Postojne, Solkana, Pivke, Mirne na
Dolenjskem, Medane, Lovrana, Sovodnje, Ljubljana – Moste, Prvačine, Vrtojbe, Tolmina, Nove Gorice
in Ajdovščine.
Najboljše ženske ekipe:
1. mesto Tolmin,
2. mesto Lovran,
3. mesto Vrtojba
4. mesto Prvačina
Moškega turnirja se je udeležilo
12 društev upokojencev in sicer: Vipava, Kanal, Postojna, Solkan, Pivka, Mirna na Dolenjskem, Medana,
Branik, Vrtojba, Tolmin, Nova Gorica, in Ajdovščina.
Najboljše moške ekipe:
1. mesto Ajdovščina
2. mesto Tolmin
3. mesto Medana
4. mesto Mirna na Dolenjskem.
Ob tej priliki je Ljuban Saša prejel priznanje za 30 let, Marjan Mihelj pa za 10 let uspešnega delovanja
v balinarski sekciji DU Ajdovščina.

Čestitke vsem za uspešno športno
udejstvovanje v društvih.
Majski turnir v pikadu je v začetku maja potekal v telovadnici OŠ
Šturje. Udeležilo se ga je 10 moških
in 8 ženskih ekip iz društev upokojencev. Povabljeni so bili iz društev
upokojencev: Loška dolina, Deskle-Anhovo, Idrija, Kanal, Gaberje, Bovec, Logatec, Solkan, Vipava in gostitelji iz Ajdovščine.
Najboljše moške ekipe:
1. Loška dolina
2. Deskle- Anhovo
3. Idrija
Najboljše ženske ekipe:
1. Kanal
2. Ajdovščina
3. Bovec
Posamezni najboljši iz moških vrst
je bil Branko Oblak iz Loške doline,
prvo mesto pri ženskah pa je osvojila Magda Rijavec iz DU Ajdovščina.
Vsa tekmovanja so potekala nemoteno in uspešno ob veliki pomoči
prostovoljk iz DU Ajdovščina.
Nevenka Vidmar
Foto: Alenka N. Bizjak, Ivan
Skvarča in Nevenka Vidmar

Pohodniki pri koči na Mali gori

Zahvala

Vedno boš z nami v naših srcih in mislih, draga Vlasta
Ko sem se zadnje dni v mesecu aprilu vračal od tebe iz bolnišnice, tako
kot mnogokrat prej, nisem mogel verjeti, da si odšla. Ob slovesu sem te
gledal v tvoje lepe oči, katere mislim, da me niso več videle. Končno sem
dojel, da si se poslovila.
Na velikonočni ponedeljek si spravila skupaj vso našo družino. Pred
vsemi, si se mi iz srca zahvalila za vse dobro kar sva v vseh teh letih preživela skupaj in mi okrog vratu obesila tvoj ročni izdelek, medaljo za posebne zasluge, kot si sama rekla. Žal je prišel torek in treba se je bilo posloviti. Nedoumljivo in grozljivo je bilo to slovo.. Hvala ti, draga Vlasta,
za vse kar si meni in najini družini podarila na najini skupni poti.
Želeli bi se iz srca zahvaliti vsem in vsakemu posebej za vso izkazano
pomoč, izrečene besede sočutja in podpore v najtežjih trenutkih. Zahvaljujemo se osebju bolnišnice dr. Franca Derganca – oddelku za paliativo,
še posebej doktor Figlu in celotnemu kolektivu. Hvala vsem sosedom za
sveto mašo. Vsem še enkrat iskrena hvala.
Družina Groff
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Rdeči križ Ajdovščina

Zdravstveno letovanje ob morju

Počitnice so za vogalom in v Rdečem križu Ajdovščina se intenzivno pripravljamo na zdravstveno
letovanje otrok in šolarjev, ki ga organiziramo od 30. junija do 7. julija 2018 v Mladinskem zdravilišču
in letovišču RKS Debeli rtič. Se nam pridružite?

N
Plesno tekmovanje
'Rijeka dance open'

Plesni klub ADC se je, 5. maja, udeležil plesnega tekmovanja 'Rijeka dance open'. Na tekmovanju niso sodelovali samo plesni klubi
iz Rijeke temveč iz različnih krajev Hrvaške in Slovenije. Z veliko
treningov, truda, vztrajnosti in plesnega intuziazma se, plesalci
plesnega kluba ADC, iz plesnih tekmovanj vedno znova vračajo s
pokali, priznanji in najvišjimi uvrstitvami.

T

ako so Dura iz Ajdovščine
osvojile 1.mesto, Štorje- Jungle 1. mesto, osnovnošolske
tekmovalke iz Cola-Born ready 1.
mesto, Sandra in Tajda duo 1. mesto,
Katjuša in Evelin duo 1. mesto, Nick
in Lana 2. mesto, ter solisti Lana 1.
mesto, Nick 2. mesto ter Tim 3. mesto.Vsem iskreno čestitamo, prav
tako pa njihovim trenerjem: Maruši
Leban, Brigiti Kuštrin ter Alice Stojko Saliu.
Iz starševskega vidika pa je svoje
doživetje opisala ena izmed mam takole:
Zame si vedno zmagovalka!
Pa ne zato ker ti okrog vratu visi
medalja ali pa zato ker v rokah držiš
bleščeč pokal ampak zato ker se trudiš in daš vse od sebe. Pred 14 dnevi
sem imela to možnost da se s hčerko
udeležim plesnega tekmovanja, kot
gledalka seveda in glasna navijačica.
Seveda me je bilo malce strah, pa ne
zato ker sem pričakovala ampak zato
ker sem si želela, da bi to zanjo in za
skupino bila lepa izkušnja. Na tekmovanje smo se odpravili z avtobusom, kjer je celo pot vladalo sproščeno vzdušje, kot da se ne odpravljamo
na tekmo ampak gremo na en lep izlet na morje. Po dobri uri smo prišli na prizorišče tekme, ki je bilo tokrat urejeno v večjem nakupovalnem
središču. Najprej me je kar malo presenetilo, potem pa sem dojela, da so
taka tekmovanja dobra priložnost, da
se ples predstavi širšemu krogu gledalcev in ne samo staršem, ki spremljajo svoje otroke. Pričakal nas je

vrvež otrok vseh starosti, oblečenih v
najrazličnejše kostume. In kar naenkrat otroci niso bili več navadni otroci ampak so postali del skupin, ki so
se predstavljali na odru. Naša dekleta
so z zanimanjem in malce vznemirjenja opazovala konkurenco. Postala so mali sodniki in opazovala vsako napako in neroden gib njihovih
predhodnic. Ničesar niso želele pustiti naključju zato so koreografijo ponavljale znova in znova, da bi
kar najboljše uspela pred sodniki. Po
dveh urah plesnih predstav je prišla
na vrsto tudi njihova točka. Prav zanimivo je kaj se zgodi, ko je na odru
tvoj otrok, v istem trenutku se pomešajo občutki strahu, ponosa, vznemirjenja želiš spodbujati, navijati in
obenem mižati in čakati da gre nastop mimo. Ob glasnem spodbujanju vseh gledalcev so dekleta odplesala odlično. Zasedle so prvo mesto.
Če si zjutraj tega niso niti predstavljale so sedaj imele zlato medaljo
okrog vratu. In ves trud in vsak naporen trening se je v trenutku poplačal. Ko smo se odpravljali domov
vsi utrujeni in veseli sem razmišljala o tem, da je za veselje, za vsak rezultat pomembna volja in vztrajnost,
predvsem pa neustavljiva pozitivna
in energija, ki jo v otroke vliva ekipa plesne šole. Brez energije, veselja in volje Alice in njenih punc, ne
bi bilo energije, veselja in volje naših
punc. Zato lahko po tej naporni ampak pozitivni izkušnji rečem le hvala.
V življenju pridejo tudi porazi zato je
vsaka zmaga toliko bolj sladka.

astanjeni bomo v mladinskem domu. Imeli bomo
zagotovljeno bivanje, polni
penzion z dvema malicama in napitki med obroki, 24 urno spremstvo
vzgojitelja in 24 urno zdravstveno
pomoč. Skrbniki bodo pripravili
bogat animacijski in zabavni program. Plavali bomo lahko v morju
in notranjem bazenu hotela Arija ali
v zunanjem bazenu z morsko vodo.
Neplavalcem bo na voljo plavalni
tečaj. Poleg plavanja bodo organizirane različne druge športne aktivnosti, ki se bodo odvijale na morju
ali na športnih površinah in igriščih
(košarka, nogomet, odbojka, štafetne igre, med dvema ognjema, igrala). Skozi cel teden bomo ustvarjalni
na različnih likovnih, kuharskih in
drugih delavnicah, igrali se bomo
družabne igre, lovili skriti zaklad in
podobno. Z ladjico se bomo odpravili na izlet v Koper, kjer si bomo
ogledali staro mestno jedro. Večeri
bodo tematski in razposajeni: uživali bomo v nočnem kopanju, plesu z vodenimi koreografijami, kino
večeru in še bi lahko naštevali. Verjamemo, da se bomo z letovanja ob
morju vrnili zadovoljni, spočiti in
polni vtisov ter da bo morski zrak
znatno prispeval k izboljšanju našega zdravja.
Cena zdravstvenega letovanje je 20

evrov za otroke in šolarje, pri katerih povprečni mesečni dohodek na
družinskega člana ne presega 30%
neto povprečne mesečne plače vseh
zaposlenih v RS preteklega leta. Če
povprečni mesečni dohodek presega 30% neto povprečne mesečne
plače vseh zaposlenih v RS preteklega leta, znaša prispevek za letovanje
40 evrov.
Letovanje subvencionira Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Za uveljavitev subvencije ZZZS potrebujejo otroci potrdilo pediatra.
Poleg ZZZS letovanje subvencioniramo še Občini Ajdovščina in Vipava ter RKS - OZ Ajdovščina.

Zdravstveno letovanje je namenjeno otrokom in šolarjem, ki imajo v
medicinski dokumentaciji zapise o
večkratni hospitalizaciji (dva in več
zapisov v času od preteklega razpisa
– od 25.2.2017 do 16.2.2018) ali so
bili pogosteje bolni (dva in več zapisov v medicinski dokumentaciji v času od preteklega razpisa – od
25.2.2017 do 16. 2. 2018).
Za kakršna koli vprašanja smo
vam vedno na voljo na telefonski
številki 05 366 4930 ali 051 430 722
oziroma nam lahko pišete na ajdovscina.ozrk@ozrks.si. Lepo vabljeni!
Irena Žgavc

Vabimo vas, da obiščete Svetovalnico, ki je namenjena osebam, ki imajoo težave s tvegano in
škodljivo rabo alkoholnih pijač in drugih psihoaktivnih snovi. Namenjena je tudi njihovim
bližnjim ter vsem posameznikom, ki želijo več informacij.
URNIK in LOKACIJA:
Ajdovščina, Prešernova ulica 26
Ponedeljek od 13.00 do 16.00 (Tomaž Makovec, 051 337 347)
Torek od 9.00 do 12.00 (Miranda Krašna, 031 417 244)
Nova Gorica, Gradnikove Brigade 63
Sreda od 9.00 do 12.00 (Vlasta Birsa, 051 678 151)
Četrtek od 12.00 do 15.00 (Vlasta Birsa, 051 678 151)
Program je brezplačen, izvaja ga Zveza klubov zdravljenih alkoholikov Slovenije
(031 479 296, Teja Kumar), financirata pa ga MDDSZ in MZ.
Za dodatne informacije glede objave smo vam na voljo na telefonu
(031 489 269 ali 041 753 412) ali preko e-maila.

BOGATA PONUDBA RAZLIČNIH MODELOV
VLEČNIH KLJUK in NOSILCEV ZA KOLESA
ZA VSE VRSTE VOZIL
Altrade d.o.o., Goriška cesta 29e, 5270 Ajdovščina

Več informacij:
��� ��� ���
www.altrade.si

Na željo kupca uredimo tudi montažo.
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KK Ajdovščina
05 994 71 76

3D STUDIO
Avtomobilska Grafika

Dekoracija Stekel

barvne nalepke za vaša vozila
transparenti, roll up bannerji
oglasne table, sejemski napisi
barvne dekoracije na steklu

Oglasne table

3d@pipistrel.si
www.3d-studio.si

Bili smo na turnirju v Srbiji

Digitalni Tisk

grafična oprema trgovin, lokalov in pisarn
profesionalna obdelava fotografij
visokoresolucijski barvni tisk velikih formatov
inovativno oblikovanje tiskovin

Pipistrel 3D Studio, Cankarjev trg 19a, SI-5270 Ajdovščina

N
IMO?
KAJ VAM NUD

a mednarodni turnir v Srbijo smo se letos odpravili
s štirimi ekipami. V Bečej smo prispeli v petek v jutranjih
urah, kjer so vse ekipe že popoldne
odigrale svoje prve tekme. Čas pred
tekmami smo izkoristili za sprehod
in ogled mesta, namestitev v prenočiščih ter si za kosilo privoščili prve
'čevape'. Po petkovem tekmovalnem
delu nas je čakala večerja, nato pa
smo se hitro odpravili k počitku,
saj sta dolga vožnja in utrujenost
po tekmah naredili svoje. V soboto
nas je v dopoldanskem času čakalo
nadaljevanje tekmovanja, ki se je
nato zaključilo v nedeljo s tekmami za razvrstitev. Po zadnji odigrani tekmi smo se odpravili na kosilo
ter na dolgo pot proti domu. Skozi
celotno tekmovanje smo imeli tudi

podporo s tribun, saj je v Bečej prispela skupina navijačev - staršev, ki
so z glasnim in športnim navijanjem
na vseh tekmah fantom pomagali do
rezultatov.
In kako so se fantje odrezali na
turnirju? Najmlajši levčki (U-11 letnika 2007 in 2008) so v tekmi za
finale morali priznati premoč makedonskih vrstnikov iz Strumice, v
borbi za tretje mesto pa so klonili
proti Novogoričanom. Fantje ekipe
U-14 (letnik 2005 in 2006) so v uvodni tekmi premagali romunsko ekipo New Generation, svojo premoč
pa sta pokazali fizično močnejši ekipi Kiss Lenke (Madžarska) in Zrenjaninac (Srbija). V boju za tretje
mesto je malo športne sreče zmanjkalo proti ekipi Velike Kikinde (Srbija). Fantje ekipe U-15 (letnik 2004

in 2005) so po porazih proti srbskima ekipama Proleter Zrenjanin in
Vrbas ter po zmagah proti Novogoričanom in domačinom iz Bečeja osvojili tretje mesto. Tretji so
bili tudi naši najstarejši (U-17 letnika 2002 in 2003), saj so po zmagah
proti ekipama New Generation (Romunija) in Bosanska Dubica (BiH)
morali priznati premoč fantom iz
Zrenjanina, k porazu proti ekipi Velike Kikinde pa je pripomogla tudi
zapisnikarska miza.
Vse doseženo je uspeh, a bolj kot
rezultati je pomembna izkušnja, saj
smo se v teh dneh skupnega druženja in tekmovanja vsi nekaj naučili,
tako igralci kot trenerji, pa tudi naši
zvesti navijači.
Luka, Jure, Matija, Rene in
Dejan (KK Ajdovščina)
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straši zaigrali tri priredbe njihovih
uspešnic, Beatles collection, Let me
entertain you in Thank you for the
music.
Kot se za državni praznik spodobi, je orkester poskrbel tudi za

va, saj že načrtuje projekte, s katerimi bodo ponovno razvajali svoje
poslušalce.
Lara Rojc
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Rokometni turnir v Rovinju

V marcu smo se kadetinje rokometnega kluba ŽRK Mlinotest Ajdovščina odpravile na štiri dnevni
mednarodni rokometni turnir 'Croatia trophy' na Hrvaško. Turnir se je odvijal po dvoranah in igriščih
v kar treh mestih: v Puli, Poreču in Rovinju, udeleženih pa je bilo več kot 3000 mladih športnikov in
športnic iz različnih evropskih držav.

Ž

e kmalu po nastanitvi v Resortu Amarin smo šle na
prvo tekmo proti dekletom
iz nemškega kluba Zweibrücken ter
z zmago otvorile turnir. Naslednji
dan smo se pomerile tudi z zelo

kvalitetnimi rokometašicami iz
kluba Bajnok Nemesvamos z Madžarske, ter doživele poraz. Tretji
dan smo igrale v dvorani v Poreču
proti Avstrijkam iz kluba Stockerau in Hrvaticami iz kluba Arena

Pr

Pula ter odšle nazaj v Rovinj z dvema prepričljivima zmagama.
Zadnji dan, smo za 2. mesto igrale proti Velenjčankam in jih kljub
temu, da so bile prepričane v zmago, z borbeno igro predvsem v
obrambi premagale ter si prisvojile srebro.
To doživetje nam bo zagotovo ostalo v zelo lepem spominu in
upamo, da se turnirja v prihodnosti
še udeležimo.
Na mednarodnem turnirju so ekipo zastopale naslednje igralke:
Lara Bratina, Laura Brzelak, Pia
Stibilj, Leila Štrancar, Adelisa Rušitoska, Tamara in Tinkara Rijavec, Katarina Makovec, Nena Černigoj, Tina Plahuta, Nika Troha,
Asja Štrukelj, Nina Kovšca in trenerka Ana Žigon.
Turnir so nam omogočili: Mlinotest d.d., Fructal d.d. in sadje Šabani. Celotna ekipa se jim za izkazano
podporo iskreno zahvaljuje.

Obi
Potr

Za
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Kolesarski klub Črn Trn

OŠ Danila Lokarja

Tri zmage na BMX tekmi

Pri nas je rokomet
doma

V soboto in nedeljo sta bili v Mariboru na sporedu tretja in četrta preizkušnja BMX pokala Alpe Adria.
Tekmi sta se odlično razpletli za člane ajdovskega Črnega Trna. Žan Godina je v nedeljo dosegel zmago v elitni konkurenci, med dečki do 13 let, pa si je oba dneva konkurenco pokoril Tim Rovtar.

O

rganizatorju, BSX Maribor, je kljub slabi vremenski napovedi čez vikend
na mariborski BMX progi uspelo
izpeljati tretjo in četrto dirko pokala Alpe – Adria BMX 2018, ki
poteka še v Avstriji, Italiji in na
Madžarskem. Tokrat je v Mariboru
nastopilo več kot 100 tekmovalcev
in tekmovalk.
Močno je bilo zastopano tudi ajdovsko kolesarstvo saj je rumeno
– črne barve Črnega Trna zastopalo kar devet mladih BMX tekmovalcev.
Najbolj prestižno zmago za Črn
Trn je v elitni in najmočnejši konkurenci dosegel Žan Godina, ki je
v nedeljo premagal prav vse konkurente in se zasluženo veselil lepega uspeha. Blizu mu je bil že v
soboto, a se je na koncu moral zadovoljiti z drugim mestom. Godina
je tako potrdil status trenutno številke ena v slovenski BMX sceni.
Brez konkurence pa je bil oba
dneva Tim Rovtar, v kategoriji dečkov do 13 let je slavil tako v soboto
kot tudi v nedeljo. Po dveh drugih
mestih v Rivignanu, Rovtar nadaljuje uspešno sezono in bo tudi v
prihodnje močan adut ajdovske in
slovenske BMX ekipe. Tudi ostali člani Črnega Trna so v Mariboru
dobro nastopili in prikazali precej
znanja v konkurenci, ki ima sicer
na voljo mnogo boljše razmere za
trening kot pa ajdovski tekmovalci. Finale sta si privozila še Beno
Batič in Nik Prek, blizu najboljšim
pa so bili tudi Maxim Jazbar, Tine
Dovžak, Ožbej Golja, Vito Plahuta
in David Zabukovec.

Letošnje šolsko leto, si bomo še kako dobro zapomnili, po uspehih
naših rokometašev in rokometašic. Tekmovanje v rokometu poteka skozi celo šolsko leto. Učenci in učenke so se preko občinskih,
področnih, četrtfinalnih, polfinalnih tekmovanj uvrstili v finale.
Rasli so iz tekmovanja v tekmovanje.

F

antje so na finalnem turnirju nastopali v Sevnici.
Njihovi nasprotniki so bili
učenci iz Sevnice in Boštanja. Furlan Mark, Marc Marko, Rupnik
Žan, Miletič Kristjan, Kevin Faganel, Mark Gomizelj, Brian Božič, Jure Kranjc, Benko Oto, Anže
Pergar, Marko Medvešček, Timon
Hreščak, Jure Petrič in Žan Kovač
so osvojili bronasto odličje.
Finalni turnir za dekleta je 18.
aprila gostila naša šola. Dekleta so imela bučno podporo svojih sošolcev iz tribun. Po enakovrednih tekmah, so naša dekleta
pokazala veliko srčnosti in želje
po uspehu. Premoč so morale priznati le učenkam iz osnovne šole

iz Žalca. Nena Černigoj, Nina Kovšca, Pia Stibilj, Nika Troha, Ela
Vunjak, Sandra Mahić, Plahuta Tina, Tinkara Rijavec, Tamara
Rijavec, Adelisa Rušitoska, Štrancar Lejla, Kretič Zala in Brecelj
Laura so postale republiške podprvakinje.
Čestitke Neni Černigoj, ki je bila
najboljša strelka turnirja. Skupaj
s Pio Stibilj, sta bili izbrani med
sedem najboljših igralk turnirja.
Čestitke in zahvala tudi g. Lapajne Aleksandru in g. Ani Žigon za
pripravo ekip.
Dekleta in fantje, hvala vam za
vse lepe trenutke, ki smo jih z
vami doživeli ob igrišču!
Učitelji športa
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Zlati in srebrni Domen Pregeljc
ima svoje korenine v Ajdovščini
V začetku maja 2017 je na olimpijadi znanstvenih projektov ISWEEEP v Houstonu v kategoriji medicina osvojil srebrno medaljo; sredi junija pa se je iz ZDA vrnil z zlato medaljo in absolutno prvim
mestom v naravoslovju na GENIUS olimpijadi nadarjenih v New Yorku.

Podelitev medalj v Ameriki

D

omen je zaključil tretji letnik gimnazije Vič v Ljubljani. V prostih popoldnevih in med počitnicami je vztrajno
zahajal na Kemijski inštitut, kjer
je razvijal svojo raziskovalno žilico pod mentorstvom tamkajšnjih
strokovnjakov: Urške Jug, dr. Janeza Mavrija in dr. Jerneja Stareta.
Po dveh letih trdega dela je pripravil raziskovalno nalogo s področja
razumevanja nevrodegenerativnih

bolezni. Z najsodobnejšimi orodji
molekularne simulacije je proučeval delovanje encimov v centralnem
živčnem sistemu, ki so odgovorni za
uravnavanje nivoja živčnih prenašalcev, obenem pa je njihovo delovanje vir oksidativnega stresa, ki vodi
v poškodbe in odmiranje nevronov
ter s tem povezane nevrodegenerativne bolezni, kot sta Alzheimerjeva
in Parkinsonova bolezen. Njegove
ugotovitve predstavljajo pomemben

prispevek k razumevanju nevrodegeneracije na molekularnem nivoju
in utrjujejo vlogo računskih simulacij v interdisciplinarnih raziskavah,
ki povezujejo klinično nevrologijo
in kemijsko fiziko. S pomočjo šolske
mentorice Alenke Mozer, profesorica kemije na Gimnaziji Vič, se je
prijavil na omenjena tekmovanja
ter bil v hudi konkurenci držav in
udeležencev povabljen na zagovor
in predstavitev svoje raziskovalne
naloge. Za prvo mesto med zlatimi
medaljami je prejel štiriletno šolnino na State University of New York
in štipendijo Rochester inštituta.
Na Domnov uspeh smo ponosni
vsi sorodniki. Za ta svetovno priznan in tudi v Sloveniji odmeven
uspeh je bilo potrebno veliko odrekanja, truda, vztrajnosti ter podpore v domači družini. Domnu iz srca
čestitamo!
Nadja Pregeljc

Gasilci na Sveti Gori

Ž

e enajsto leto zapored, smo se
gasilci iz Severno Primorske
regije zbrali na Sveti Gori,
da se zahvalimo našemu zavetniku
Svetemu Florijanu. Pred enajstimi
leti, smo se člani iz prostovoljnega
gasilskega društva Col na pobudo
vojaškega kaplana g. Milana Preglja
odločili, da bi poromali na god Sv.
Florijana k Svetogorski kraljici. Povabili smo zraven še ostala društva
iz naše Gasilske zveze Ajdovščina
in Vipava. Tako je iz lepe ideje in
pobude, nastal lep dogodek, kjer se
srečamo gasilci iz vseh koncev naše
regije. Tudi letos smo se 5. maja v
organizaciji GZ Ajdovščina zbrali v
lepem številu. V samem ešalonu je
bilo prisotnih 24 praporov in preko
100 gasilcev in gasilk iz cele severnoprimorske regije in skupina gasilcev in gasilk iz Knežaka. Posebej

veseli smo bili prihoda poveljnika in
njegovega namestnika iz sosednjega
Beljaka. Sveto mašo je daroval koprski škof dr. Jurij Bizjak, somaševal je
tudi g. Milan Pregelj in Frančiškovi bratje s Svete Gore, ki nas vsako
leto tako lepo sprejmejo z odprtimi
rokami. Z ubranim petjem je pri daritvi sodeloval MePZ Duri s Cola.
Po končani Sv. maši je sledil blagoslov vozil in gasilcev za Svetogorsko
baziliko. Kot se po takem dogodku
spodobi, smo se ustavili pri prijateljih gasilcih v Novi Gorici, kjer smo
se v dobri družbi lepo imeli in si izmenjali mnenja. Obljubili smo si, da
se drugo leto, prvo soboto v maju
ponovno srečamo na Sveti Gori in
se še v večjem številu zahvalimo našemu zavetniku Sv. Florijanu.
Poveljnik GZ Ajdovščina,
Kristjan Polanc

Vabilo na praznovanje 70-letnice delovanja RD Ajdovščina

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

Jaklič Boštjan s.p.

Latnik 198, 31. maj 2018

031 327 304

Gradiška cesta 5, Vipava 5271

VARILNI APARATI-REZERVNI DELI- PNEVMATIKA-INOX-VARINI MATERIALI

Letos obeležujemo 70 let od ustanovitve naše ribiške družine. Obletnico
bomo praznovali v soboto, 2. junija 2018 v dvorani in avli Prve slovenske
vlade v Ajdovščini.
Slavnostna seja z govori povabljenih gostov, podelitvami priznanj in prikazom utripa delovanja RD Ajdovščina se bo pričela ob 18:00. V sklopu
seje bo ZZRS predstavil projekt za ohranitev in ponovno naselitev primorske podusti 'LIFE FOR LASCA'. Po zaključku seje bomo organizirali druženje s pogostitvijo. Vabljeni ste tudi na ostale dogodke, ki smo jih organizirali preko celega dneva.
8.00 - 12.00: Ribiška tržnica
10.00: Razdelitev ribolovnih dovolilnic in začetek registracije tekmovalcev
11.00 - 16.30: Začetek ribolova in tekmovanja v lovu s fotografijo največje
in najlepše ujete ribe dneva
17.00: Registracija ulova s predložitvijo fotografij
18.00: Osrednja slovesnost v dvorani Prve slovenske vlade.

iskravar

Predsednik RD Ajdovščina, David Marc

ara Rojc

Matija Ceket s. p.

Tovarniška cesta 4a (C3),
5270 Ajdovščina
t: +386 (0)5 99 280 75
f: +386 (0)5 99 268 56
g: +386 (0)51 690 437
nepremicnine@gaberit.si

Pri nas poskrbimo za varno in strokovno izpeljavo vseh vaših nepremičninskih želja.
 Posredovanja pri prodaji oz. nakupu ter najemu oz. oddaji nepremičnin
 Urejanja pravnega statusa nepremičnin
 Svetovanja s področja nepremičninskega poslovanja
 Izpeljave pravnega posla v prometu z nepremičninami

Obiščite nas na sedežu agencije ter nam zaupate vaše želje in pričakovanja.
Potrudili se bomo da kar najbolj upravičimo vaše zaupanje.

Za znane stranke iščemo vse vrste nepremičnin za nakup ter najem!

www.gaberit.si
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