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Na 'gelati' v Trst

Ljudje velikokrat potujemo v 
daljne kraje in raziskujemo svet, 
našo domačo okolico pa zelo sla-
bo poznamo. 

Tudi sama zelo rada obiščem 
druge države, a se vedno bolj po-
gosto odločim tudi za razisko-
vanje Slovenije in moje okolice. 
Tokrat sem se odločila za razisko-
vanje obmorskega mesta v sose-
dni Italiji, ki se nahaja v naši ne-
posredni bližini. 

Moj nono mi večkrat razlaga, 
kako so včasih hodili v Trst in 
prodajali domača jajca in žganje. 
Ker ni bilo avtomobilov, so se od 
doma odpravili kar s kolesom.

Sama sem se že velikokrat pelja-
la mimo Trsta, ali pa ga opazova-
la med hojo po Napoleonovi poti, 
nikoli pa še nisem bila v centu. 
Prejšnjo nedeljo sem zato izkori-
stila za izlet in raziskovanje tega 
mesta. 

Danes je Trst znan predvsem 
po trgovskih centrih in 'šopingi-
ranju'. Ker me trgovine in naku-
povalni centri ne ganejo in se jim 
na daleč izogibam, sva se s fantom 
odločila za sprehod ob morju in 
ogled glavnih znamenitosti. 

Avto sva parkirala na parkirišču 
Bovedo, malce izven centra in se 
sprehodila do glavnega trga. Ob-
vezen je bil tudi postanek v enem 
od obmorskih barčkov, kjer sva 
preizkusila italijanski sladoled. 
Kljub oblačnemu vremenu so bili 
barčki in sprehajalne poti polne, 
med turisti pa precej Slovencev. 

Mesto me sicer ni preveč navdu-
šilo. Vsekakor pa je bil izlet prije-
ten. Že načrtujem, katere kotičke 
Slovenije in naše okolice bom raz-
iskovala naslednji vikend. 

Kristina Birsa

Prenovljena trgovina v Vrtovinu

Vrtovin je kraj v občini Ajdovščina in čeprav do sredi-
šča mesta ni prav daleč, imajo v Vrtovinu že dolga leta 
tudi svojo trgovino. Od danes naprej bo obiskovalce spre-
jela s prenovljeno podobo in osveženo ponudbo. Trgovi-
na bo tudi v prihodnje Mercatorjeva franšiza, kar pome-
ni, da bodo kupci lahko še naprej uporabljali kartico Pika, 
ponudba pa bo razširjena s proizvodi, ki jih ponuja Mli-
notestova mreža maloprodaje: poleg svežega kruha iz Mli-
notestove pekarne v Ajdovščini bo kupce privabljala tudi 
dopeka z dišečimi rogljički ter odličnim svežim in hrustlja-
vim pekovskim pecivom Mlinotestove proizvodnje. 

V prenovljeni prodajalni bo na voljo tudi ponudba sad-
ja in zelenjave, zamrznjenega programa ter mlečnega 
programa in mesnih izdelkov, nikakor pa ne gre prezre-
ti tudi Mlinotestovega slaščičarskega programa in med 
kupci vse bolj priljubljenih svežih testenin. 

Prvenstveno je trgovina seveda namenjena domači-
nom, ki jim bo omogočala vsakodnevno oskrbo z najpo-
membnejšimi življenjskimi artikli blizu doma. Ne glede 
na to, da se večina prebivalcev vozi na delo v bližnja me-
sta, jim trgovina veliko pomeni. Trgovina bo ob delavni-
kih odprta od 8. do 18. ure in ob sobotah od 8. do 12. ure. 

V prizadevanja za ureditev razmer v ZD Ajdovščina se je 
kot ustanoviteljica vključila tudi Občina Ajdovščina in z vod-
stvom zavoda ter v dogovoru z zdravstvenim osebjem so sku-
paj prišli do pomembnih praktičnih rešitev. Največja skrb je 
bila seveda namenjena umiku soglasja za nadurno delo sed-
mih zdravnikov družinske medicine, kar bi po uveljavitvi 
(20. aprila) lahko resno poslabšalo zdravstveno oskrbo obča-
nov. Vendar se to ne bo zgodilo, saj bodo družinski zdravni-
ki še naprej opravljali nadure. Prav tako je soglasje za strokov-
no vodenje zavoda podala Martina Terbižan Rupnik, potem 
ko je pred časom s tega mesta odstopila. Pogovori so poteka-
li tudi z zdravnicami in zdravniki, ki so pogoje za upokojitev 
že izpolnili ali jih bodo letos. Nekateri so pripravljeni še na-
prej opravljali svoje delo. Prav tako je vodstvu uspelo pridobi-
ti manjkajoče specialiste (pulmologa, ginekologinjo). 

Ajdovski zdravniki bodo še naprej 
opravljali nadure

Se pa iz ZD umika dosedanja direktorica Boža Ferfolja, ki 
je na svet zavoda poslala odstopno izjavo. 

O vsem tem bo govora tudi na sejah strokovnega sveta in 
sveta zavoda, ki sta sklicani za prihodnji teden. 
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Odkrili dobro ohranjen 
srednjeveški hram
Arheologi so na ajdovskem placu naleteli na zanimivo odkritje – zelo dobro ohranjeno sto-
pnišče in velban hram nekdanjega ajdovskega dvorca.

V vogalu travnatega dvorišča 
ob nekdanjem bifeju Nanos so 
arheologi naleteli na zanimivo 

odkritje – stopnišče, ki pe-
lje v velban hram. Preseneti-
lo jih je tako odkritje sam, kot 
tudi odlična ohranjenost najd-
be, ki je gradbeno navezana na 
ostanke rimskega obzidja. 

Ajdovski plac je prvo obno-
vo doživel domnevno že pred 
koncem 15. stoletja. Leta 1507 
je območje v posest dobila go-
riška plemiška družina El-
lacher, ki je zgradila dvorec, 

hkrati z obnovo antičnega ob-
zidja, domnevno ob vzho-
dnih vratih Kastre. Leta 1656 
je dvorec kupil baron Ludvik 
Edling. Pod Edlingi se je Aj-
dovščina začela hitreje razvi-
jati, tudi dvorec so prezida-
li in povečali. Okrog leta 1854 
je posest odkupila družina Bo-
laffio, nakar je dvorec večkrat 
zamenjal lastnike. V njem je 
deloval okrajni urad, potem 
sodišče z zapori, med drugo 
svetovno vojno je del dvorca 

Zaščita hribskega 
škrjanca
Občina Ajdovščina z več projektnimi partnerji sodeluje v 
projektu VIPava, financiranem iz kohezijskih sredstev EU 
za območja Natura 2000. Ena od ogroženih vrst projekta 
je hribski škrjanec, ki naseljuje tudi hribovito področje nad 
vasjo Gojače.

Območje njegove naselitve je 
močno zaraslo in ne predsta-
vlja več primernega gnezditve-
nega in prehranjevalnega habi-
tata. Zato je bilo določeno, da 
se bo v okviru projekta očistil 
naravni habitat hribskega škr-
janca (odstranitev večjega dela 
lesne zarasti). Ukrep in izvedba 
aktivnosti je usklajena s smer-
nicami Zavoda za varstvo na-
rave (ZVNRS) in Društva za 
opazovanje in proučevanje ptic 
(DOPPS). Njihovi sodelavci so 
skupaj s strokovnjakom z Za-
voda za gozdove nadzorovali 
odstranjevanje lesne zarasti, ki 
je potekalo do začetka marca. 

Urejanje terena (zlaganje lesa 
ob kamionski cesti, mletje le-
snih sekancev ter popravi-
lo ceste) pa bo trajalo do pr-
vega aprila 2019. Očistilo se je 
približno 25 hektarjev površi-
ne, kar je financirala Republika 
Slovenija iz programa »Ukre-
pi za ohranjanje in izboljšanje 
stanja ogroženih živalskih vrst 
in habitatov v Vipavski dolini 
– VIPava«. 

Čiščenje zarasti ter ureditev 
naravnega habitata bosta ne-
dvomno prispevali k ohranitvi 
ogrožene živalske vrste, pa tudi 
k ohranjanju kulturne krajine 
in morda celo k oživitvi kmetij-
ske dejavnosti na tem območju.

Glasbena šola dobiva 
končno podobo 
Objekt nove glasbene šole je vsak dan lepši – na zunaj izgle-
da že zaključen, na znotraj pa dela potekajo s pospešenim 
tempom. Do poletja morajo gradbeniki zaključiti svoje delo, 
da bo do septembra šola tudi opremljena.

Smreka na strehi pomeni za-
ključek prve faze gradnje neke-
ga objekta, toda tudi zaključ-
ka druge faze se tako gradbinec 
kot investitor upravičeno vese-
lita, saj radi rečemo, da je stav-
ba 'zaprta' in da se lahko po-
svetimo le še notranjosti. Na 
bodoči glasbeni šoli je namreč 
končan zunanji ovoj stavbe –
fasada, vgrajeno je stavbno po-
hištvo, nameščena je komple-
tna komunalna infrastruktura. 
Zunaj je potrebno le še dokon-
čati pločnik in tlakovanje oko-
li stavbe ter urediti okolico. 

Znotraj pa dela potekajo s pol-
no paro. Namešča se talne 
obloge – večinoma bo to par-
ket, barva se stene, montira se 
notranje stavbno pohištvo. Na 
strojnih in elektro-instalacijah 
potekajo še finalna dela – na-
meščanje luči, stikal, urejanje 
centralno nadzornega sistema 
… Do poletja bodo gradbinci 
opravili svoje delo. Medtem pa 
Glasbena šola Vinka Vodopiv-
ca že brska za notranjo opre-
mo, sama bo namreč poskrbela 
za javno naročilo ter preko po-
letja šolo tudi opremila.

Medobčinski otroški parlament 

Želijo si več šole za življenje
Na Otroškem parlamentu so sodelovali predstavniki vseh petih osnovnih šol iz občine Ajdo-
vščina ter predstavniki šole in CIRIUS-a iz Vipave. Uvodoma sta mlade pozdravila župan Ob-
čine Ajdovščina Tadej Beočanin in podžupanja Občine Vipava Sonja Lukin. Oba sta mladim 
zaželela konstruktivnih razprav in dobrih zaključkov.

Letošnji medobčinski otro-
ški parlament je potekal na 
temo Šolstvo in šolski sistem. 
V veliki sejni sobi Občine Aj-
dovščina ga je organiziralo 
Medobčinsko društvo prijate-
ljev mladine Ajdovščina, pred-
sedovanje pa je letos pripadlo 
Osnovni šoli Danila Lokarja 

Ajdovščina. Po predstavitvi 
dela v posameznih šolah so 
mladi razpravljali o našem šol-
skem sistemu. V šoli bi si žele-
li več prakse in šole za življe-
nje, čim bolj raznolike metode 
dela ter manj teorije. Meni-
jo, da je v primerjavi z ostali-
mi šolskimi sistemi, ki so jih 

spoznali, naše šolstvo kar do-
bro, bi si pa želeli več izbirno-
sti kar se predmetov tiče. Do-
ločili so tudi predstavnico, ki 
bo mlade iz ajdovske in vipa-
vske občine zastopala na naci-
onalnem parlamentu 8. aprila 
v Ljubljani, to bo Neja Polanc 
iz Osnovne šole Danila Lokar-
ja Ajdovščina. 

Pred zaključkom zaseda-
nja sta sledili še dve predsta-
vitvi. Jerneja Bone iz novogo-
riške enote Zavoda za šolstvo 
je predstavljala učenje učenja, 
predstavila je tehnike, učne 
strategije, načine razmišlja-
nja in motivacije. Lučila Hvala 
iz Zavoda za zaposlovanje OE 
Nova Gorica pa je govorila o 
karieri, o spletanju kariere, ki 
se začne že v odboju osnovne-
ga šolanja, o pomenu sposob-
nosti, o vrednotah, delovnih 
stilih in interesih.

zgorel. Nazadnje je bil dvorec 
v lasti trgovske družine Križaj. 
Sin lastnika, priznani ajdovski 

arhitekt Svetozar Križaj, je si-
cer načrtoval obnovo dvorca, 
kar pa je bilo za tiste čase pre-
več utopično. 

V šestdesetih letih 20. stole-
tja so dvoriščni zid z mogoč-
nim rustikalnim portonom 
vred podrli in tako povečali 
prostornino osrednjega trga. 
Z gradnjo blagovnice Nanos je 
bil baročni dvorec dokončno 
izgubljen. 

Da je pod nekdanjim dvor-
cem ohranjen hram, se je med 
domačini že dolgo šušljalo, 
najdba je to le potrdila.
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Pomoč na domu 

Uporabniki podražitve 
ne bodo občutili
Občine so po zakonu dolžne organizirati in (so)financirati 
javno službo pomoči družini na domu. Za ta namen Občina 
Ajdovščina prispeva več kot četrt milijona evrov letno.

Pomoč na domu je socialno-
varstvena storitev, namenjena 
upravičencem, ki imajo zagoto-
vljene osnovne pogoje za življe-
nje v svojem bivalnem okolju, 
se pa zaradi starosti ali invali-
dnosti ne morejo oskrbovati in 
negovati sami, njihovi svojci pa 
take oskrbe ne zmorejo ali za-
njo nimajo možnosti. Gre za 
pomoč pri temeljnih dnevnih 
opravilih, tako da občanom ni 
treba v domove za starejše, ki 
so že sicer polno zasedeni. 

Pomoč na domu v občini Aj-
dovščina trenutno koristi 119 
upravičencev, občina pa mora 
po zakonu pokriti najmanj po-
lovico cene storitve. Izvajal-
ca sta Dom starejših občanov 

Ajdovščina (načeloma za ob-
močje na levi strani Hublja) in 
Zavod za socialno oskrbo Pri-
stan iz Vipave (zahodno od 
Hublja). Dom starejših obča-
nov ima zaposlenih 6 oskrbo-
valk, Pristan pa devet. 

Z Aneksom h Kolektivni po-
godbi za dejavnost zdravstva 
in socialnega varstva Slovenije 
se je socialnim oskrbovalkam 
z novim letom plača zvišala za 

en plačni razred, s tem pa je 
tudi višja cena storitve. Občin-
ski svet je na zadnji seji odobril 
izvajalcema višjo ceno oskrbe, 
vendar podražitve uporabniki 
ne bodo občutili, saj bo razliko 
pokrila občina. Občani bodo 
še naprej plačevali 5,80 evra za 
uro oskrbe, ob nedeljah 7,50 
in na praznik 8 evrov. Ob ne-
deljah in praznikih oskrbo po-
trebuje bistveno manj občanov, 
okrog 20. 

Občina Ajdovščina bo tako 
subvencionirala skoraj 70 od-
stotkov storitve, kar je med viš-
jimi odstotki v državi. Svojo so-
cialno naravnanost pa Občina 
Ajdovščina potrjuje še s tem, 
da storitev koristi 93 % ciljne 

Ustanovno srečanje Kluba mladih 
svetnic in svetnikov Slovenije
Inštitut za mladinsko politiko je v sodelovanju z Mladinskim svetom Slovenije organiziral prvo, 
ustanovno srečanje kluba mladih svetnic in svetnikov Slovenije. Klub združuje občinske in me-
stne svetnice in svetnike iz vse Slovenije, ki so bili v letu izvolitve stari do vključno 29 let, njegov 
namen pa je izmenjava izkušenj in primerov dobrih praks na področju lokalne mladinske politi-
ke, strokovna podpora mladim svetnikom in druženje mladih svetnikov iz vse Slovenije. 

Ustanovno srečanje se je začelo 
z nagovoroma direktorice Inšti-
tuta za mladinsko politiko, Nine 
Bavčar Čargo in predsedni-
ce Mladinskega sveta Slovenije, 
Anje Fortuna. Obe sta povedali, 
da se danes vse prevečkrat mlade 
označuje kot apatične, pasivne in 
nezainteresirane za družbeno in 
politično dogajanje. In vendar je 
danes v Sloveniji sto osemdeset 
mladih svetnic in svetnikov, ki 

sedijo v mestnih oziroma občin-
skih svetih in so dokaz, da mlade 
še kako zanima družbeno doga-
janje ter da si mladi želijo soobli-
kovati prihodnost naše družbe 
in države. 

Da so mladi aktivni in da imajo 

lokalne oblasti pomembno vlogo 
pri sooblikovanju mladim prija-
znega okolja, so se strinjali tudi 
naslednji govorci. Prvi je svo-
jo zgodbo predstavil nekdaj naj-
mlajši poslanec Državnega zbo-
ra Republike Slovenije, danes 
uspešen mestni svetnik Mestne 
občine Ptuj, Andrej Čuš. Svojo 
pot od aktivnega nastopanja na 
odru, pa do aktivnega župano-
vanja je predstavil župan Občine 

Medvode, Nejc Smole, ki se je v 
svojem govoru pošalil, da mo-
raš biti pogumen in hkrati po-
zitivno nor, da se začneš ukvar-
jati z lokalno politiko. Za tem je 
sledila še predstavitev karierne 
poti nekdanjega podpredsednika 

Mladinskega sveta Slovenije, da-
nes odločnega župana Občine 
Ajdovščina, Tadeja Beočani-
na, ki je mlade svetnice in sve-
tnike opomnil, da je za uspešno 
vodenje občine potrebno ubrati 
dinamičen pristop, ki odgovarja 
na aktualno problematiko tako 
mladih, kot tudi ostalih občanov. 

Srečanje se je zaključilo z de-
lavnico, kjer so mlade svetni-
ce in svetniki aktivno sodelovali 
pri oblikovanju delovanja klu-
ba. Tekom delavnic so v spro-
ščenem duhu povedali svoje že-
lje in pričakovanja, ki jih imajo 
do ustanoviteljev kluba. Inštitut 
za mladinsko politiko in Mla-
dinski svet Slovenije vidijo kot 
dva pomembna partnerja, ki jim 
bosta nudila oporo in strokov-
no pomoč pri procesu oblikova-
nja mladinskih politik na lokalni 
ravni. 

Vsi prisotni so se strinjali, da 
mora Klub postati mladim sve-
tnicam in svetnikom opora in 
hkrati stičišče idej in znanja za 
nadaljnje delo v lokalnih sku-
pnostih, kjer se bodo različna 
mnenja cenila in spoštovala in 
kjer se bo skupaj gradilo boljši 
jutri.

populacije iz nacionalnega pla-
na socialne varnosti, kar pred-
stavlja eno najvišjih pokritosti 
v Sloveniji. 

Poleg tega so prejemniki traj-
ne denarne socialne pomoči in 
prejemniki nadomestila za in-
validnost po Zakonu o social-
nem varstvu oproščeni plačila 
pomoči na domu v celoti, zanje 
je v proračunu rezerviranih še 
dodatnih 10.000 evrov. 

Posvet z državljani o prihodnosti Evropske unije 
V petek, 5. aprila, ob 14. uri, bo v MKC Hiši mladih potekal posvet z državljani o prihodnosti Evropske unije. Prireja ga Vlada RS v sodelovanju z Občino Ajdo-
vščina, udeležili se ga bodo tudi nekateri evropski poslanci, pa tudi predstavniki vlade. Vabljeni!

Pogovor bo potekal na naslednje teme: 
- prisotnost Evropske unije v vsakdanjem življenju, pripadnost Evropski uniji in skupnim evropskim  
   vrednotam (solidarnost, različnost, demokracija, pravna država, socialna blaginja), evropska 
   identiteta, aktivno državljanstvo in volitve v Evropski parlament maja letos; 
- vloga mladih pri razvijanju evropske integracije in identitete; 
- financiranje in koriščenje sredstev EU v Sloveniji / občini, za učinkovit in trajnostni razvoj mesta in 
   podeželja, regije, države in evropskega prostora. 

V razpravi bodo sodelovali predstavniki lokalne, nacionalne in evropske ravni, kot sogovorniki drža-
vljanom, ki želijo povedati svoje mnenje in predloge. Urad vlade za komuniciranje in Ministrstvo za zu-
nanje zadeve sta s tovrstnimi posveti po občinah pričela lansko leto, izkušnje so dobre – predlogi drža-
vljanov zanimivi, mnenja vredna prisluha. 
Zato vas vabimo, da si vzamete čas in sodelujete v razpravi, v petek, 5. aprila, ob 14. uri, v prostorih 
MKC Hiša mladih.
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Prilagajanje kmetijstva 
na podnebne spremembe
V prostorih Območne obrtno – podjetniške zbornice Ajdovščina se je v 
četrtek, 7. marca 2019, odvijal predstavitveni dogodek projekta LIFE ViVaCCAdapt (LIFE15 
CCA/SI/000070) »Prilagajanje kmetijstva na podnebne spremembe v Vipavski dolini«, ki ga 
je v sodelovanju s podjetjema Hidrotehnik d.d. in BO-MO d.o.o. ter Univerzo v Ljubljani, Bi-
otehniško Fakulteto, Inštitutom za vode Republike Slovenije in Občino Ajdovščina priredila 
Razvojna agencija ROD Ajdovščina. Nato nas je (11. in 12. marca) 2019 obiskala Laura Giapi-
chelli iz Evropske komisije, ki je preverila samo izvajanje projekta.

Na dogodku so bili predsta-
vljeni rezultati, doseženi po po-
lovici projekta, ki se je začel 
izvajati 1. julija 2016 in se bo za-
ključil 30. junija 2021. Namen 
projekta je oblikovati ukrepe, s 
katerimi bi se izognili negativ-
nim učinkom podnebnih spre-
memb. Projekt je sofinanciran 
s strani evropskega programa 
LIFE in Republike Slovenije, 
Ministrstva za okolje in prostor. 

Po pozdravnem nagovoru 
Brigite Habjan Štolfa, direk-
torice Razvojne agencije ROD 
Ajdovščina in uvodni predsta-
vitvi projekta, je sledila zani-
miva predstavitev predstavni-
ka Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, Toma-
ža Primožiča, na temo »Stanje 
in vizija namakanja v Vipavski 
dolini«, ki je sprožila številna 
nadaljnja vprašanja in temelji-
to razpravo. 

Gospod Primožič je nazor-
no predstavil možnosti sofi-
nanciranja izgradnje ali poso-
dobitve namakalnih sistemov 
v okviru Programa razvoja po-
deželja 2014 - 2020 prek raz-
pisov podukrepa M4.1 – Pod-
pora za naložbe v kmetijska 
gospodarstva in zlasti podu-
krepa M4.3 – Podpora za na-
ložbe v infrastrukturo, poveza-
no z razvojem, posodabljanjem 
ali prilagoditvijo kmetijstva in 
gozdarstva. Na ministrstvu si 
želijo, da bi na letošnji razpis 
prišlo več prijav kot v preteklo-
sti, pri čemer se zavedajo, da je 
zgodba o namakanju veliko šir-
ša kot zgolj vzpostavljanje na-
makalnih sistemov. 

V nadaljevanju so sledile 
predstavitve izvedenih aktiv-
nosti projekta LIFE ViVaCCA-
dapt. Najprej je Štefan Trdan, 
predstavnik Inštituta za vode 
Republike Slovenije, predstavil 
opravljene dejavnosti, v okvi-
ru katerih je bila v začetku pro-
jekta opravljena analiza okolja 
in kmetijstva v Vipavski doli-
ni, ki je nato predstavljala osno-
vo za pripravo »Strategije prila-
gajanja kmetijstva na podnebne 
spremembe v Vipavski dolini 
2017-2021«. 

Na tej podlagi je nastala »Stra-
tegija prilagajanja kmetijstva 
občine Ajdovščina na podneb-
ne spremembe v Vipavski doli-
ni za obdobje 2018 - 2021«, ki jo 
je v letu 2018 sprejel Občinski 
svet Občine Ajdovščina. Posto-
pek sprejetja je predstavil Janez 
Furlan. Strategija predstavlja 
temeljni dokument Občine Aj-
dovščina z vidika strateškega 
načrtovanja kmetijstva občine 
Ajdovščina na podnebne spre-
membe v Vipavski dolini. Stra-
tegija narekuje ukrepe razvoja 
in način prilagajanja kmetijstva 
izzivom podnebnih sprememb 
od leta 2018 do leta 2021. Na-
men strategije je krepitev lokal-
nih zmogljivosti kmetijskega 
sektorja za prilagajanje pod-
nebnim spremembam, obvla-
dovanje tveganj (suše, poplave, 
pozebe in močni vetrovi) in iz-
koriščanje priložnosti v kmetij-
stvu, ki jih prinašajo podnebne 
spremembe. Izvajanje strategije 
je odgovornost vseh. 

V nadaljevanju so predstav-
niki Biotehnične fakultete Uni-
verze v Ljubljani predstavili 
»Sistem za podporo odločanju 
o namakanju« (SPON), ki je 
namenjen svetovanju uporab-
niku kmetijskega zemljišča gle-
de količinske in časovne kom-
ponente namakanja. V sklopu 
projekta je bilo vgrajenih 35 
TDR sond, ki merijo vlago v 
tleh. Ti podatki skupaj z napo-
vedjo evapotranspiracije in pa-
davin ter podatki o rastlini in 
tleh, so osnova za izračun po-
trebe po namakanju za nekaj 
dni vnaprej. 

Trenutno potekajo zaključ-
ne kalibracije merilnikov, tako 
da bo po izvedbi predvidene 

izobraževalne delavnice sis-
tem v začetku rastne sezone 
2019 začel vsem uporabnikom 
na njihove računalnike in pa-
metne telefone dnevno pošilja-
ti elektronska sporočila s pripo-
ročilom za namakanje. 

Predstavitveni dogodek je 
sklenil Mitja Turk iz Zavoda za 
gozdove, ki je predstavil v letu 
2018 izvedeno poskusno zasa-
ditev zelenega protivetrnega 
pasu, ki je prvenstveno name-
njen zaščiti vrhnje plasti zemlje 
pred negativnimi učinki bur-
je, kot so erozija in izsuševanje 
tal. Osnova za sadnjo predsta-
vlja elaborat »Poskusna zasadi-
tev protivetrnih pasov v Zgor-
nji Vipavski dolini«, v katerem 
je opisan izbor drevesnih vrst, 
6 različnih načinov poskusnih 
zasaditev (300 m dolg in 5 me-
trov širok pas združuje 6 x 50 
m dolgih odsekov z različno vr-
stno sestavo, gostoto sadnje, ve-
likostjo sadik in različnim ra-
strom sadnje), način priprave 
zemljišča, sadnje in zaščite ter 
vzdrževanja zasajenih površin. 

Mitja Turk je v svoji izčrpni 
predstavitvi povedal tudi, da so 
bili naravni omejki med parce-
lami kot zaščita pred orkanski-
mi vplivi burje v Vipavski dolini 
znani že pred izvedbo agrome-
lioracij. S slike Ajdovskega po-
lja po izvedbi melioracij je raz-
vidno, da je bila žal večina teh 
pasov bodisi odstranjenih ali 
pa so preostanki pasov z vidi-
ka funkcionalnosti za protivetr-
no zaščito v zelo slabem stanju. 

Prav tako kot gospa Laura Gi-
apichelli si tudi projektni par-
tnerji želimo, da bi demonstra-
cija vzpostavitve protivetrne 
vegetacijske zaščite in z leti pri-
dobljenimi podatki o najbolj 
uspešnem načinu zasaditve 
spodbudila več tovrstnih aktiv-
nosti v Vipavski dolini. 

Delovna skupina LIFE 
ViVaCCAdapt 
iz Ajdovščine

Združeni Moji pobudi 
združujeta
Med Ulico Vena Pilona in ulico Na Brajdi se uresničujeta še 
dve Moji pobudi – prostor za druženje je takorekoč nared, 
zeliščni vrt pa bo kmalu zasajen. Občina pa je celostno zao-
krožila območje še z ureditvijo parkirnega prostora.

Pobudi za ureditev zeliščne-
ga vrta v mestu in ureditev pro-
stora za druženje sta bili pred-
videni na istem območju, zato 
sta se tudi pobudnika strinja-
la, da se ju obravnava enovito. 
K celoviti ureditvi pa je Občina 
Ajdovščina dodala še parkir-
ni prostor za štiri avtomobile. 
Vrednost obeh pobud je znaša-
la 12.500 evrov. 

Prostor za druženje in parki-
rišče sta že urejena, oba platoja 
sta enotno tlakovana z beton-
skimi tlakovci. Družabnemu 
delu manjka le še oprema – tu 
bodo postavljeni miza in klopi 

ter inox konstrukcija za latnik. 
Načrtovalci ureditve predlaga-
jo zasaditev vzpenjalk, kot so na 
primer zimzeleni jasmin, div-
ja trta, ali razni okrasni srobo-
ti. Ob tem prostoru bo na dveh 
gredicah zeliščni vrt, zasajen z 
začimbami in dišavnicami kot 
so sivka, rožmarin, meta, me-
lisa … Želje in ideje za ureja-
nje v prihodnosti predvidevajo 
še drevesne zasaditve, pod nji-
mi ureditev opremljenega ko-
tička za otroke, pod obstoječo 
lipa pa še prostor za skulpturo. 

TIC bo v središču 
mesta
Turistično informacijski center Ajdovščina se bo še pred 
koncem pomladi preselil bliže dogajanju in turistom, v sre-
dišče Ajdovščine, v prenovljene prostore nekdanjega Peka 
na Prešernovi ulici.

Značilna trikotna stavba nek-
danje prodajalne čevljev Peko 
bo na znotraj temeljito preno-
vljena, urejena v enovit prostor, 
velik približno 40 m2. Na zunaj 
bo ostal enak, vendar z novi-
mi okni, vrati in ostalim stavb-
nim pohištvom. Prostor bo 
dobil nove omete, tlake, viseč 
strop in vse potrebne instalaci-
je. Preurejene bodo sanitarije, v 

nabavi je tudi že nova pohištve-
na oprema. Gradbena dela že 
izvaja podjetje Elita Nagode iz 
Žapuž. Naložba z opremo vred 
bo stala okoli 75.000 evrov, po-
krila jo bo Občina Ajdovščina. 

TIC se bo iz mladinskega ho-
tela v Palah v središče me-
sta preselil še pred začetkom 
poletja. 
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Urejanje rekreacijske 
poti proti Lokavcu
V sklopu rednega vzdrževanja se v teh dneh ureja rekreacij-
sko pot od parkirišča pred ajdovskim letnim kopališčem do 
Čohov v Lokavcu. Trajno se bo rešilo težave z odvodnjava-
njem v zgornjem delu poti.

Ajdovščina je v zadnjih letih 
pridobila precej urejenih re-
kreacijskih poti, tako za spre-
hode, kot tudi za tek in kole-
sarjenje. Radi se jih poslužujejo 
tako domačini kot obiskoval-
ci od drugod. Poti se stalno 
vzdržuje, ravno v teh dneh re-
dna vzdrževalna dela potekajo 
na poti, ki se prične na koncu 
makadamskega parkirišča pred 
ajdovskim letnim kopališčem 
in pelje do Čohov v Lokavcu. 
Prav po tej poti pelje tudi trasa 
Majskega teka, za katerega te-
kači že pridno vadijo. 

Celotna trasa poti je že na 
novo nasuta s tamponom, 

odvodni jarki ob njej so oči-
ščeni. V zgornjem delu, kjer te-
žave povzroča izvir vode, ki se 
ob vsakem večjem nalivu razli-
je in razdre pot, pa bo ta teme-
ljiteje prenovljena. Tu bo me-
teorno odvodnjavanje urejeno 
z betonskimi kanaletami ter z 
drugačnim nagibom poti, tako 
da bo voda kontrolirano odte-
kala v kanalete ter nato v po-
tok. Dela opravljata dve do-
mači podjetji – v spodnjem 
delu Ivan Kobal s. p. iz Višenj, 
v zgornjem pa Stopar PGM iz 
Lokavca. Vrednost opravljenih 
del bo okoli 20.000 evrov.

Odprimo vrata pomladi
V soboto, 16. marca, tik pred spomladanskim enakonočjem, smo v Lokavcu že drugič zapo-
red odprli vrata pomladi. Krajevni praznik namreč od lanskega leta praznujemo 15. marca, s 
čimer se spominjamo rojstnega dne izjemnega Lokavčana, Edmunda Čibeja.

Kot smo v Lokavcu že navaje-
ni, uradnemu delu, v katerem 
vsakoletno podelimo prizna-
nja Edmunda Čibeja, dodamo 
tudi kulturni program. Letos 
smo v njem izpostavili pomen 
vode tako v zgodovini kot tudi 
danes. Otroci podružnične 
osnovne šole Lokavec so nas 
pod budnim očesom mentori-
ce Petre Terbižan Slejko s pri-
srčnimi, odlično odigranimi 
prizori popeljali v zgodnje 20. 
stoletje, v programu, ki sta ga 
vešče povezovala Dominik So-
ban in Matej Kompara, pa so 
nastopili še Pritrkovalci Loka-
vec, ki jih vodita Nada Blažko 
in Maja Bratina, Skupina TPO 
s Tino Bolko in Larisa Štrukelj. 

Na prireditvi je vse navzoče v 
imenu Občine Ajdovščina poz-
dravil podžupan Mitja Trip-
ković, predsednik KS Lokavec 
Angel Vidmar pa je nato po-
delil priznanja Edmunda Čibe-
ja. Svet KS Lokavec je soglasno 

sprejel, da se priznanje podeli 
Stojanu Stoparju, ki v preteklih 
letih ni bil samo član sveta KS, 
njegov predsednik in podpred-
sednik, ampak je kraju poda-
ril ogromno svojega časa. Mar-
sikateri projekt v Lokavcu je 
plod njegovega dela in prizade-
vanj. V njegovem imenu je pri-
znanje prevzela hčerka Tadeja 
Stopar Mikuš. 

Poleg priznanja pa smo po-
delili tudi tri diplome Ed-
munda Čibeja, in sicer trem 

Lokavčanom za njihovo izje-
mno požrtvovalnost in priza-
devnost v KS. To so Jurij Lu-
lik, Marjan Bolko in Primož 
Černigoj. 

Po podelitvi je krajane nago-
voril tudi predsednik KS Angel 
Vidmar in na kratko predstavil 
glavne načrte za mandatno ob-
dobje, pri čemer je še posebej 
izpostavil željo Lokavčank in 
Lokavčanov, da v kraju ohrani-
mo otroški vrtec. Razveseljuje 
podatek, da se število prebival-
cev Lokavca in s tem tudi šte-
vilo otrok povečuje, posledič-
no pa bo lokavška šola postala 
kmalu pretesna, da bi gostila 
tudi vrtec. 

Simbolno lahko to našo željo 
povežemo tudi s sadiko češnje, 
ki jo je tik pred prireditvijo 
pred dvorano skupaj s predse-
dnikom KS posadila direktori-
ca Ljudske univerze Ajdovšči-
na Eva Mermolja (ob 60-letnici 
delovanja LU) – če hočemo, da 
nekaj (z)raste, moramo najprej 
(po)saditi.

Bojana P. Kompara 

Izbor One 2018 tudi 
ajdovsko obarvan
Revija Ona je pred dnevom žena razglasila prejemnico na-
ziva Ona 365 za leto 2018 – to je postala doc. dr. Sara Ahlin 
Doljak, izbor za ta prestižni naziv pa je bil tudi močno ajdo-
vsko obarvan.

Tako sta bili med nominiran-
kami dve ajdovski občanki - Jo-
žica Ličen s Ceste, ravnateljica 
Škofijske karitas Koper, ki je 
od upokojitve srce in duša pro-
stovoljstva ne samo v občini 

temveč na celem Primorskem, 
ter Irena Mihelj iz Ajdovščine, 
prva slepa prevajalka v Sloveni-
ji, ki je pred kratkim presene-
tila s prevodom norveške knji-
žne uspešnice Mrtvi tek.

Kateri bodo letošnji izbranci? 
Zaključna prireditev letošnjega vinskega ocenjevanja bo potekala v četrtek, 11. aprila, ob 
20.30, v hotelu Gold Club. Župan Tadej Beočanin bo najuspešnejšim vinarjem podelil listine 
odličnosti ter razglasil letošnje županovo vino, ob najboljših vinih pa bodo na pokušini tudi 
najboljša oljčna olja ajdovskih oljkarjev. Vabljeni, prireditev je odprta za javnost! 

Letošnje občinsko vinsko oce-
njevanje bo potekalo 2. apri-
la v hotelu Gold Club. Komi-
sijo bodo sestavljali petčlanska 
ekipa Kmetijsko gozdarske-
ga zavoda Nova Gorica ter dva 
zunanja člana – predstavnik 

gostinstva in predstavnik stro-
ke. Takoj po ocenjevanju bo 
komisija določila deset izbra-
nih vin, ki bodo prejela listine 
odličnosti, Občina Ajdovšči-
na pa jih bo nato do naslednje-
ga ocenjevanja odkupovala za 

svoje potrebe, predvsem za po-
gostitve na različnih priredi-
tvah. Izmed prejemnikov listin 
odličnosti pa bo župan izbral 
vino, ki bo do naslednjega oce-
njevanja ambasador vipavske-
ga vinogradništva, služilo bo 
kot promocijsko in protokolar-
no darilo župana. 

11. aprila zvečer bo v hotelu 
Gold Club prireditev, na kateri 
bo župan podelil listine odlič-
nosti in razglasil svojega iz-
branca. Na pokušini bodo vsa 
izbrana vina. Hkrati pa se bodo 
predstavili tudi najboljši ajdo-
vski oljkarji, ki so ponašajo z 
bogato bero odličij z medna-
rodnih ocenjevanj oljčnih olj. 
Dogodek je odprt za javnost, 
zato vabljeni na pokušino! 
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Pri letališču že skozi 
krožišče
Lepo vreme je pospešilo dela na gradbišču pri letališču, kjer 
so obrisi novega krožišča že pošteno vidni. Gradnja poteka 
brez zapletov, predvsem pa brez večjih prometnih zamaškov.

Investicijo krožišča pri letali-
šču skupaj vodita Direkcija RS 
za infrastrukturo in Občina Aj-
dovščina, ki financira izgradnjo 
pločnikov, kolesarskih poti in 
javne razsvetljave. Če bodo 
vremena delom še naprej tako 
naklonjena, bodo zaključena še 
pred rokom. 

Kompletna podzemna in-
frastruktura je že nameščena, 
urejena sta tudi že odvodnja-
vanje in javna razsvetljava. Za-
ključuje se polaganje cestnih 
robnikov ob robu cestišča ter 

granitnih kock v pasu, ki bo lo-
čeval cestno površino od povr-
šin za pešce in kolesarje. Sledilo 
bo urejanje cestne površine, ki 
jo bo zaradi odvodnjavanja po-
trebno višinsko prilagoditi. Gre 
za nekoliko bolj komplicirana 
dela, zaradi katerih bo verjetno 
občasno promet urejen eno-
smerno ali preko obvoza skozi 
bližnjo obrtno cono. Vendar je 
prometna situacija že sedaj, ko 
je tu že urejen krožni promet, 
bistveno boljša, predvsem pa 
varnejša.

Postopoma do kolesarskih stez 
skozi mesto
Gradbenih posegov po Ajdovščini kar ne zmanjka. Med drugim se urejajo kolesarske steze 
skozi mesto. Trenutno se gradi drugi sklop od štirih predvidenih. Promet na Goriški cesti je 
občasno moten od križišča pri pošti do križišča za avtobusno postajo. 

Izgradnja kolesarskih stez 
skozi mesto Ajdovščina je za-
snovana v štirih sklopih, ki 
bodo povezali prvo in zadnje 
mestno krožišče, torej od nek-
danjega BIS-a do letališča. Iz 

praktičnih vidikov se trenu-
tno ureja drugi sklop, od kro-
žišča za Lokavec do mosta čez 
Hubelj. Ta pa je gradbeno raz-
deljen na tri območja – v teku 
je urejanje stez od avtobusne 

postaje do Ceste 5. maja, ta-
koj po končanih delih se prič-
ne gradnja od tu do hubeljske-
ga mosta. Nato pa še zadnji del 
– od avtobusne postaje do kro-
žišča za Lokavec. Kolesarske 
steze bodo tekle ob obstoječih 
pločnikih, ob obeh straneh ce-
ste. Med cestiščem in kolesar-
skimi površinami bo urejen 
varnostni zeleni pas, z zasajeni-
mi različnimi trajnicami, osta-
nejo tudi obstoječa drevesa. 
Bo pa Goriška cesta v tem delu 
ožja. Zaključek del drugega 
sklopa kolesarskih poti je pred-
viden v začetku poletja. Za pre-
ostale tri sklope so trenutno v 
izdelavi projekti, gradnja pa se 
predvideva v prihodnjem letu. 

Urejanje kolesarskih poti sodi 
v širši, regijski načrt celovite-
ga urejanja kolesarskih in peš-
poti ter je sofinanciran s stra-
ni Evropske unije, ki je za prvi 
sklop ajdovskega projekta pri-
maknila dobrih 130.000 evrov. 
Občina Ajdovščina pa je na raz-
pis Eko sklada že oddala tudi 
vlogo za sofinanciranje preo-
stalih treh sklopov kolesarskih 
poti skozi Ajdovščino, od ko-
der si obeta približno 735.000 
evrov nepovratnih evropskih 
sredstev.

Lokalna skupina za krepitev zdravja
Zdravstveni dom Ajdovščina je bil v lanskem letu uspešen na javnem razpisu, ki ga je pripravilo Ministrstvo za zdravje za sofinanciranje nadgradenj in razvoja 
preventivnih programov ter njihovega izvajanja v primarnem zdravstvenem varstvu. Na podlagi tega, je kot samostojna enota v Zdravstvenem domu Ajdo-
vščina, začel delovati Center za krepitev zdravja, katerega namen je nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihova razširitev v lokalno skupnost.

S tem namenom je Zdravstve-
ni dom Ajdovščina v sodelova-
nju z Nacionalnim inštitutom 
za javno zdravje, Območna 
enota Nova Gorica vzpostavil 
skupino partnerjev na ravni lo-
kalne skupnosti, ki se imenu-
je Lokalna skupina za krepitev 
zdravja (LSKZ), s pomočjo ka-
tere bomo še učinkoviteje pri-
stopili k izboljšanju zdravja 
in zmanjševanju neenakosti v 
zdravju. V omenjeno skupino 
so se vključili predstavniki raz-
ličnih organizacij in institucij 
(obe občini, Center za socialno 
delo, Zavod za zaposlovanje, 
posamezne krajevne skupnosti, 
društva,…). 

Namen delovanja Lokal-
ne skupine za krepitev zdrav-
ja je s pomočjo povezovanja in 
skupnega sodelovanja članov 

izboljšati zdravje prebivalcev v 
obeh lokalnih okoljih - v Ob-
čini Ajdovščina in Občini Vi-
pava. S sodelovanjem v LSKZ 
pa lahko vsak član nenazadnje 
pripomore tudi k doseganju 
tako svojih, kot skupnih ciljev. 
Znotraj skupine želimo vzpo-
staviti tesno sodelovanje, ki bo 
s pripravo skupnega strateške-
ga načrta pripeljalo do dogovo-
ra o skupnih ciljih za celovito 
skupno delovanje. 

Prva skupna naloga vseh par-
tnerjev, ki sodelujejo v LSKZ, 
je bila priprava Kataloga infor-
macij/Zemljevida pomoči lo-
kalne skupnosti, ki bi omogočil 
lažjo komunikacijo in učinko-
vitejše sodelovanje med vsemi 
deležniki v lokalnem okolju. 
Katalog je že oblikovan, vklju-
čuje pa kontakte in informacije 

o razpoložljivih programih 
vseh deležnikov, ki podpira-
jo krepitev zdravja, preventi-
vo in zmanjševanje neenakosti 
v zdravju. Ker je to živ doku-
ment, ki se ga bo sproti še lah-
ko dopolnjevalo, bo zaenkrat 
dostopen le v spletni obliki na 
spletni strani ZD Ajdovščina. 

V začetku marca smo imeli v 
ožji sestavi prvi sestanek LSKZ 
na katerem nam je dr. Ivanka 
Huber (NIJZ OE Murska So-
bota) predstavila izsledke Ana-
lize ranljivosti in neenakosti v 
zdravju, ki je bila izvedena v lo-
kalnem okolju Zdravstvenega 
doma Ajdovščina. Raziskava je 
potekala od julija do novembra 
2018. Skupaj je bilo izvedenih 
21 intervjujev z 29 sogovorni-
ki iz različnih organizacij in in-
stitucij. Ranljiva skupina, ki je 

bila s strani sogovornikov naj-
bolj prepoznana so starejši (z 
nizkimi dohodki, brez lastne-
ga prevoza), še posebej starejše 
ženske (vdove). Ostale ranljive 
skupine, ki so bile prepozna-
ne v okolju so tudi brezposelni, 
dolgotrajno nezaposljivi, pre-
karni delavci, družine (z mini-
malnimi dohodki, brezposelni 
starši, enostarševske družine), 
tujci (albanska skupnost), pri-
seljenci, agencijski delavci in 
njihove družine, osebe v oskr-
bi VDC-ja, osebe s težavami 
v duševnem zdravju, invalidi, 
brezdomci, uživalci nedovo-
ljenih drog, osebe z neurejeni-
mi stanovanjskimi razmerami 
ter osebe brez urejenega zdra-
vstvenega zavarovanja.

Na podlagi raziskave in 
ugotovljenih potreb s strani 

partnerjev v lokalnem oko-
lju bomo v nadaljevanju pri-
čeli s pripravo strateškega na-
črta skupnosti. Vsi partnerji, 
ki v skupini sodelujemo se še 
kako strinjamo s starim slo-
venskim pregovorom, ki pravi: 
»V slogi je moč«. Verjamemo, 
da lahko s skupnimi močmi, 
partnerstvom ter medseboj-
nim povezovanjem pripeljemo 
našo skupnost oziroma prebi-
valce obeh občin, do še boljše-
ga zdravja in informiranosti. 

Naslednje srečanje skupine 
bo potekalo konec aprila. Če 
ste mogoče prepoznali dodano 
vrednost delovanja naše skupi-
ne vas vabimo, da se nam kot 
partnerji pridružite. 

 
Alenka Černe, vodja 

Centra za krepitev zdravja
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Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi Odloka o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa (Uradni list RS, št. 8/2018), 
Sklepa o začetku postopka in imenovanju komisije za izvedbo javnega razpisa za subvencioniranje socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alar-
ma št. 41031-14/2019-1 z dne 8. 3. 2019 in Sklepa o določitvi višine dohodkov in prihrankov upravičencev za subvencioniranje socialnega servisa celodnevne povezave pre-
ko osebnega telefonskega alarma št. 41031-14/2019-2 z dne 19. 3. 2019, objavlja 

Javni razpis za subvencioniranje socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave 
prek osebnega telefonskega alarma (varovanja na daljavo)

1. Predmet razpisa
Občina Ajdovščina bo subvencionirala socialno varstveno storitev socialnega ser-
visa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma (v nadaljevanju: va-
rovanje na daljavo) občanom občine pod pogoji iz Odloka o subvencioniranju 
socialno varstvene storitve socialnega servisa (Ur. list RS št. 8/18 - v nadaljeva-
nju: Odlok) in tega javnega razpisa, v obliki mesečne subvencije za obdobje 24 
mesecev.

2. Upravičenci 
Upravičenci do subvencije so fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije, 
s stalnim prebivališčem na območju občine Ajdovščina in tujci, ki imajo dovolje-
nje za stalno prebivanje v občini in dejansko bivajo na območju občine ter izpol-
njujejo pogoje iz tega razpisa. 

3. Razpisni pogoji
Prijavitelji morajo v svoji prijavi predložiti vse dokumente, zahtevane v javnem 
razpisu in razpisni dokumentaciji.

Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
1. so starejši od 70 let (za starejšega od 70 let se šteje, kdor v letu razpisa dopol-
ni 70 let)

 ali imajo ugotovljeno prvo, drugo ali tretjo stopnjo telesne okvare po seznamu 
 telesnih okvar, ki se uporablja za odločanje o pravici do invalidnine,

2. bivajo sami,
3. njihovi letni dohodki ne presegajo 8.626 €, oziroma ne presegajo 6.162 € za 
 upravičenost do subvencije za upravičence s slabšim socialnim statusom.

Dohodki:
Pri ugotavljanju upravičenosti do subvencije se upoštevajo dohodki, prejeti v ko-
ledarskem letu pred objavo javnega razpisa. Ti dohodki so:
- obdavčljivi dohodki po zakonu o dohodnini, ki niso oproščeni plačila dohodnine

Prosilec dohodek izkaže tako, da priloži izpolnjeno izjavo o dohodkih v prete-
klem koledarskem letu in občini dovoli pridobitev podatkov pri FURS.

4. Višina subvencije
Z Odlokom o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2019 (Uradni list RS, št. 7/19) 
so za subvencije varovanja na daljavo v letu 2019 zagotovljena sredstva v višini 
3.000 €. 

Upravičencem se dodeli subvencija v višini 10 € mesečno, za obdobje 24 mesecev 
(nepretrgoma). Upravičencem s slabšim socialnim statusom se dodeli subvencija 
v višini 25 € mesečno, za obdobje 24 mesecev (nepretrgoma).

Občina Ajdovščina bo zagotavljala subvencijo do izteka 24 mesečnega obdobja, 
pri čemer bo za leti 2020 in 2021 subvencijo zagotavljala, če bodo sredstva za ta 
namen zagotovljena v sprejetem občinskem proračunu za leto 2020 in 2021.

V nobenem primeru subvencija ne more biti višja, kot je mesečni strošek naroč-
nine na storitev varovanja na daljavo. Subvencija se ne dodeli za stroške priključ-
nine ali stroške nakupa opreme za vzpostavitev storitve.

5. Merila za oblikovanje prednostnega vrstnega reda upravičencev
Osebe s slabšim socialnim statusom imajo prednost pri pridobitvi subvencioniranja 

socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega 
telefonskega alarma - varovanja na daljavo.
V primeru, da je prejetih več vlog in sredstva ne zadoščajo za dodelitev subvencije 
vsem, se subvencije dodelijo tistim upravičencem, ki imajo nižje dohodke in pri-
hranke. Dodelitev subvencij poteka po zaporedju prednostnega vrstnega reda do 
porabe sredstev.

6. Ostale določbe 
Prejemniki subvencije so dolžni po prejemu odločbe v roku, ki bo določen v od-
ločbi o dodelitvi subvencije, Občino Ajdovščina pisno obvestiti ali bodo skleni-
li pogodbo za izvajanje storitve in koristili odobreno subvencijo, ter podati ustre-
zna dokazila o vzpostavitvi storitve, sicer se šteje, da od odobrene subvencije 
odstopajo. 

Z upravičenci do subvencije, ki bodo podali pisno obvestilo o sklenitvi pogodbe za 
izvajanje storitve in koriščenju odobrene subvencije, občino in izvajalcem storitve 
se sklene Pogodba o dodelitvi subvencije za socialno varstveno storitev socialnega 
servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma, v kateri se uredi-
jo medsebojne pravice ter obveznosti.

Upravičencu pripada subvencija z mesecem, ko je storitev pri upravičencu vzpo-
stavljena in sklene pogodbo o dodelitvi subvencije iz prejšnjega odstavka.

7. Kraj, način in rok prijave
Razpisna dokumentacija bo od 20. marca 2019 do izteka prijavnega roka dose-
gljiva na spletni strani Občine Ajdovščina www.ajdovscina.si pod rubriko: javna 
naročila, objave, razpisi; zavihek: javni razpisi, in v sprejemni pisarni Občine Aj-
dovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina. Občina Ajdovščina si pridružuje pra-
vico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavi kot popravek na sple-
tni strani največ 10 dni pred zaključkom razpisa.

Vloge na javni razpis morajo biti posredovane v zaprti ovojnici, označene s pripi-
som »Ne odpiraj - subvencija socialni servis«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti 
naveden polni naslov prijavitelja. 

Rok za oddajo vlog je petek, 10. maj 2018. Šteje se, da je prijava pravočasna, v ko-
likor je zadnji dan roka oddana na pošti priporočeno na naslov Občina Ajdovšči-
na, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina ali osebno prinesena v sprejemno pisarno 
Občine Ajdovščina do 12. ure.

Nepravočasno vložene vloge in vloge, ki ne bodo v roku dopolnjene, se s sklepom 
zavržejo.

Dodatne informacije lahko zainteresirani občani dobijo na Oddelku za družbene 
zadeve Občine Ajdovščina, kontaktna oseba Jerica Stibilj, tel. št. (05) 365 91 37, v 
času uradnih ur organa.

8. Izid razpisa
Prejete vloge bo komisija odpirala predvidoma dva dni po roku za prijavo. V pri-
meru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, se prijavitelja 
pozove, da vlogo dopolni v roku 5 dni. Občinska uprava izda odločbe o dodelitvi 
subvencije oziroma sklepe o zavrženju ali zavrnitvi vlog predvidoma v roku 30 dni 
od datuma odpiranja prijav.

Brezplačna promocija v digitalni kampanji
Slovenska turistična organizacija je objavila javni poziv za oddajo vsebin za promocijo turističnih ponudb slovenskega turističnega gospo-
darstva, z namenom tržno-promocijskih aktivnosti slovenske turistične ponudbe v času pred glavno sezono.
Turistične pakete za poletno obdobje je možno oddati do vključno 16. aprila 2019 za: 

• aktivne počitnice, 
• družinske počitnice, 
• wellness ponudbe, 
• kulinarične ponudbe in 
• ponudbe mest, kulture in festivalov. 

Oddaja vsebin preko spletne aplikacije na https://www.slovenia.info/sl/oddajpaket je za ponudnike brezplačna. Ponudnik mora zagotoviti 
lektorirano oddajo vsebin v slovenskem jeziku. Vsi  oddani paketi bodo brezplačno prevedeni in objavljeni na pristajalnih straneh digitalne 
kampanje v šestih tujih jezikih: angleškem, nemškem, italijanskem, francoskem, španskem in ruskem jeziku. 

TIC Ajdovščina
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25. rojstni dan dijaškega doma ŠGV
V petek, 15. marca, smo v kulturnem domu v Vipavi s prireditvijo Tečem skozi čas obeležili 
25-letnico delovanja dijaškega doma Škofijske gimnazije Vipava. Temelji dijaškega doma in 
gimnazije so bili postavljeni že z ustanovitvijo Malega semenišča leta 1952, leta 1957 pa je bila 
ustanovljena še Srednja verska šola. Do leta 1994 je bilo v Malem semenišču in Srednji verski 
šoli 585 gojencev, od leta 1994 do danes pa v Dijaškem domu 586 dijakov. Letos dom nudi 
gostoljubje 73 dijakom in dijakinjam iz koprske škofije in ljubljanske nadškofije. Zanje poleg 
kuharic Barbare, Vesne, Helene, Vesne in Sergeje, kuharja Erika, čistilk Irme in Jožice, hišnika 
Leona in kaplana Ivana skrbimo še vzgojitelja Robert in Simon ter vzgojiteljici Katarina in Ivica. 

V sklopu praznovanja smo 5. 
februarja darovali mašo, pri ka-
teri so maševali duhovniki, vpe-
ti v življenje in delo dijaškega 
doma, in dijaki, ki so v tem času 
postali duhovniki. Takih je bilo 
12.

Prireditev, postavljena prav na 
dan 25-letnice dijaškega doma, 
je potekala kot prikaz življenja v 
dijaškem domu in njegove rasti 
skozi 25 let. Priprava prireditve, 
zasnovane kot preplet umetno-
sti, glasbe, pričevanj, slik, besed 
in še marsičesa, je zahtevala veli-
ko dogovarjanja in usklajevanja, 
hvaležni in ponosni pa lahko re-
čemo, da nam je uspelo pripravi-
ti zares nepozaben večer. Svoj čas 
in ustvarjalnost so za prireditev, 
ki sta jo povezovala Klara Kav-
čič in Simon Ogorevc, darovali 
sedanji in nekdanji dijaki: skupi-
na kažiPot!, sestri Natalija Ho-
sta in Kristina Budin, fantovski 

Zdrav zajtrk za vse škofijce
V petek, 15. marca, smo dijaki 

člani Kluba ajdovskih študentov 
na Škofijski gimnaziji v Vipavi 
organizirali zdrav zajtrk. Že eno 
popoldne prej smo nakupili vse 
potrebno in voziček napolnili do 
vrha. Doma smo pripravili na-
maze in spekli čičeriko – in bili 
smo pripravljeni! V šoli smo se 
zbrali že malo prej, da smo ure-
dili prostor in začeli s kuhanjem 
kave ter pripravo smutijev. V 

jedilnico so se kmalu začeli zgri-
njati lačni dijaki, med katerimi 
je bilo opaziti tudi nekaj profe-
sorjev. Nekateri so prišli le po 
jutranjo dozo kave, drugi pa so 
si lahko privoščili pravi kralje-
vski zajtrk! Želodci so se polni-
li tako hitro, kakor je zmanjko-
valo roza in zelenih smutijev in 
kakor hitro so se praznile poso-
dice z namazi. Siti dijaki in pro-
fesorji so nato pohiteli k pouku, 

»kuharji zajtrka« pa smo po-
spravili in razglabljali o tem, ka-
tere novosti bi lahko uvedli na-
slednje leto. Z akcijo smo želeli 
spodbuditi vse, da vsako jutro 
pojejo najpomembnejši obrok v 
dnevu. Zaključila bom z geslom, 
ki smo si ga izposodili od zveze 
ŠKIS (organizacije nad vsemi 
študentskimi klubi v Sloveniji): 
Ne, resno. Jej zajtrk!

Nika Pregelj

Tekmovanje v 
pomnjenju števila »pi«

Le kdo ne pozna števila π (pi)? 
Prav tako vemo, da zanj upora-
bljamo približek 3.14. Njegova 
zrcalna slika, 14. 3., je tako postal 
kar »dan števila π «.

Tudi na Škofijski gimnaziji smo 
ga primerno obeležili, in sicer s 
prav posebnim tekmovanjem v 
pomnjenju njegovih decimalk. 
Pobudo za to je podal profesor 
Alojz Grahor, organizacijo pa je 
prevzela Dijaška skupnost, pred-
vsem z namenom druženja in da 
lahko dijaki pokažejo svoje ta-
lente tudi s tega področja. Slo-
venskemu rekordu se žal nismo 
približali, so se pa vsi tekmoval-
ci dobro odrezali. Z veliko pred-
nostjo je zmagala Laura Praček 
iz tretjega letnika, ki pozna kar 
900 decimalk. S svojim rezulta-
tom nas je prav presenetila, saj je 
bilo na projekciji, ki je gledalcem 
omogočala sledenje, pripravlje-
nih 600 decimalk. 

Slovenski rekord, postavljen na 
podobnem tekmovanju, ki ga or-
ganizira Fakulteta za matemati-
ko, je 3333. Ostali rezultati pa se 
lahko primerjajo s našimi.

Druga najboljša na ŠGV je bila 
Hana Valič s 314 decimalkami. 
Sledijo Mihaela Poljšak z 208, 
Uroš Tozan z 205 in Matic Kra-
vos s 155 decimalkami. 

Res pohvalni rezultati. Na kon-
cu je predsednik Dijaške sku-
pnosti Matej Kompara podelil 

nagrade – Rubikove kocke. Mor-
da pa je to namig, da se nam obe-
ta še eno tekmovanje? 

Za konec pa smo tekmovalce 
povprašali, na kakšen način so 
si zapomnili tudi do presunljivih 
900 decimalk. Največ jih upora-
blja tehniko »palača spomina«. 
Pri tem tekmovalec v mislih po-
tuje po prostorih in v vsakem iz-
bere pet predmetov, ki jim dolo-
či neko število. Spet drugi so se 
decimalke učili po »sklopih«, se-
stavljenih iz po treh ali več deci-
malk. Možnosti je veliko, ne mo-
remo pa reči, katera je najboljša, 

ker vsak zase ve, kako se najbo-
lje nauči. 

Tako publika kot tekmovalci 
pozdravljajo tovrstna tekmova-
nja. Vsa pohvala pa tudi tekmo-
valcem, ki so se, kljub pritisku 
publike in budnemu opazova-
nju naših profesorjev matemati-
ke, odlično odrezali in s tem obe-
ležili dan števila π. 

Luka Štrukelj

Maturantski večer

Na ŠGV smo letos prehiteli 
pomlad in maturantski ples pri-
pravili že 23. februarja. Letošnji 
postni čas se namreč konča šele 
konec aprila, ko se bodo morali 

maturanti že zelo od blizu za-
zreti v oči mnogim obvezno-
stim mature. Večer, ki se je od-
vijal v Grand hotelu Bernardin 
v Portorožu, ni bil samo večer 

Foto: Matic Slemič

zbor pod vodstvom Jureta Ferle-
tiča, Marko Rijavec in Robi Ro-
lih, recitatorji in domski bend, 
spomine na dijaške dni pa so z 
nami delili Helena Uršič, Miha 
Turk, Mojca in Jurij Brezavšček 
ter Luka Gorjan. Za likovno po-
dobo scene, vabil in logotipa so 
(po vrsti) poskrbele Ivana Žigon, 
Teja Milavec in Mateja Čuk.

Tovrstna praznovanja so pri-
merna priložnost tako za spo-
mine kot tudi čestitke. Kako je 
leta v dijaškem domu doživljal 
kot profesor in duhovni vodja, 
je spregovoril slavnostni govor-
nik, Ivan Albreht, ki življenje v 
dijaškem domu vidi kot dodano 
vrednost: »V dijaškem domu se 
mlad človek neprestano sreču-
je s sovrstniki, uči se vživljati v 
drugega. Od sošolcev sprejema 
povratne informacije o svojem 
vedenju. V taki skupnosti je tre-
ba sodelovati in si med seboj 

pomagati. Tako se izognemo in-
dividualizmu, ki je rak rana se-
danje presite potrošniške druž-
be. Vsak dan se lahko učimo, 
kako sproti in ustrezno reševa-
ti medsebojne nesporazume. Te 
socialne veščine pridejo še kako 
prav v poklicnem in družinskem 
življenju, ki je pred vsako gene-
racijo dijaškega doma.«

Navzoče so pozdravili še rav-
natelj Škofijske gimnazije Vladi-
mir Anžel, pomočnica ravnatelja 
za dom, Ivica Čermelj in kopr-
ski škof, msgr. Jurij Bizjak, ki je v 
imenu Škofije Koper izročil pri-
znanje vodji domske kuhinje ge. 
Barbari Koren, za njeno požrtvo-
valno, predano in vestno opra-
vljanje dela. 

Naj zaključim z besedami hva-
ležnosti vsem, ki so kakor koli 
pripomogli, da je bilo naše pra-
znovanje res praznično, tudi 
vipavskemu županu Goranu 

Kodelji in Občini Vipava za go-
stoljubje, in sklepno mislijo slav-
nostnega govornika: »Ostanite 
zvesti močni simboliki, na kate-
ri je dobesedno utemeljena hiša 
na Grabrijanovi 19. Ostanite hiša 
na skali, izpod katere naj tečejo 

studenci žive vode vere, upanja 
in ljubezni. Ad multos anos! Še 
na mnoga leta!«

Ivica Čermelj

plesa in lepih oblek, ampak tudi 
druženja, zahval in izvirnosti, 
s katero so nas s svojimi pred-
stavitvenimi prispevki navdušili 
prav vsi trije razredi 4. letnikov. 
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Senčenje na delovnem mestu
Področje karierne orientacije ter 

priprava mladih na njihovo poklicno 
pot je ena od pomembnejših 
nalog sodobne šole. Razumevanje 
karierne orientacije dobiva pod 
vplivom nenehno spreminjajočega 
se trga dela nove razsežnosti in 
seže od razvijanja osebnostnih in 
socialnih značilnosti posameznika, 
prepoznavanja lastnih močnih in 
šibkih potencialov ter talentov, 
raziskovanja lastnih interesov in 
poklicnih ciljev do spoznavanja 
obstoječih in perspektivnih delovnih 
okolij ter razvijanja zmožnosti za 
samostojno vodenje poklicne poti. 
Nujnosti prevetritve dejavnosti 
na področju KO se zavedajo tako 
strokovnjaki na ravni države kot 
tudi vsi, ki vsakodnevno delamo z 
mladimi. 

Kot eno od oblik sodobnega 
pristopa znotraj karierne orientacije 
smo v letošnjem šolskem letu na 
gimnazijskem programu uvedli 
senčenje na delovnem mestu. Gre 
za pristop, ki je v delovnem okolju 
že uveljavljen in omogoča vpogled 
v realno delovno okolje oziroma 
poklic. V našem šolskem prostoru 
še ni prisoten, ga pa ZRSŠ umešča v 
svoj predlog za posodobitev smernic 
karierne orientacije kot eno od 
dejavnosti šole. 

Pri sami zasnovi projekta smo 
izhajali iz dosedanjih izkušenj ter 
narave gimnazijskega programa. 
Vsi dijaki se namreč po zaključku 
srednješolskega izobraževanja 
odločajo o nadaljnjem študiju. 
Zavedajo se pomena in resnosti svoje 
odločitve, obenem pa sam program, 
čeprav omogoča zelo dobro podlago 
za nadaljevanje študija, ne daje 
vpogleda v posamezna delovna 

okolja. Znotraj projekta želimo 
dijake spodbuditi, da pričnejo 
dovolj zgodaj aktivno razmišljati o 
svoji nadaljnji poklicni poti, o tem, 
kaj jih veseli, kje se vidijo v bodoče. 
Tako čez leto dni lažje sprejmejo 
odločitev o samem študiju. 

Zaradi povezave in sodelovanja z 
lokalnim okoljem smo k projektu 
povabili Inštitut za mladinsko 
politiko, ki je prevzel sodelovanje 
z mentorji znotraj podjetij in 
organizacij, podporo pa smo dobili 
tudi s strani Občine Ajdovščina.

Ob začetku šolskega leta so dijaki 
podali želje glede posameznih 
delovnih mest. Medtem ko je 
koordinatorka IMP navezovala 
stike z delodajalci, so se dijaki pod 
mentorstvom šolske svetovalne 
delavke pripravili na obisk. Seznanili 
so se s potekom samega obiska in 
njihovimi zadolžitvami (razgovor 
z mentorjem, priprava poročila). 
V februarju in marcu so dijaki 
posamezno odhajali na delovna 
mesta. Po zaključku vseh obiskov 
bomo izvedli evalvacijo, dijaki pa 
bodo svojo izkušnjo predstavili 
ostalim sošolcem.

Med samo pripravo smo se 
razveselili pripravljenosti podjetij 
in organizacij iz lokalnega okolja za 
sodelovanje.  Vrata so dijakom odprli 
Taxa d.o.o., Studio Pikaplus, Net 
računalniški sistemi d.o.o., Pipistrel 
Vertical Solutions d.o.o., odvetnica 
Mali Lemut Vida, Primorske novice 
d.o.o., Osnovna šola Danila Lokarja, 
Osnovna šola Šturje in Zdravstveni 
dom Ajdovščina, za kar se jim 
iskreno zahvaljujemo.

 
 

Čeprav je še nekaj dijakov, ki še 
niso opravili obiska, vtisi dijakov 
pričajo, da je projekt uspešen in na 
pravi poti:

»Senčenje se mi zdi dobra ideja, 
to bi lahko izvedli tudi naslednja 
leta. Tako lahko spoznamo poklic 
in vidimo, ali je res pravi, preden 
izberemo študij.« 
(Tina)

»Senčenje je bila zame res izjemna 
izkušnja. Želela bi, da bi senčenje 
potekalo več dni, da bi pridobila še 
več znanja in nove izkušnje.« 
(Zala)

»Senčenje mi je bolj približalo, 
kakšno je pravzaprav delo učitelja, 
četudi sem že veliko vedela o tem.«
(Ajla)

»Na delovnem mestu sem se 
počutila lepo in sprejeto, mentorica 
mi je z veseljem odgovorila na vsa 
vprašanja in mi predstavila poklic.«  

 (Karolina)

»To je odlična izkušnja za dijake, ki 
se bodo morali odločiti za nadaljnji 
študij.« 
(Anej)

V prihodnjih letih želimo projekt 
nadgraditi in obogatiti ter upoštevati 
mnenja dijakov, ki pravijo, da bi 
želeli poklic senčiti več dni. Tako 
bi lahko poglobljeno spoznali samo 
delo ter se, če bi bilo mogoče, tudi 
sami preizkusili v kateri od nalog. 
Prav tako si želijo, da bi lahko senčili 
več poklicev. 

Tina Vrčon, svetovalna delavka

Podnebni štrajk
Pretekli petek so se v več kot 100 

državah po svetu dogajali protesti 
mladih proti politični neaktivnosti 
na področju okoljske problematike. 
V Sloveniji so protesti v osmih 
mestih s skupno udeležbo preko 
12 500 pokazali stališča mlajših 
generacij in predstavili predloge za 
odločne spremembe zakonodaje. 
Skupina dijakov in dijakinj Srednje 
šole Veno Pilon Ajdovščina se je 
po podrobnejšem spoznavanju s 

tematiko pridružila protestnikom v 
Ljubljani. 

Ob nujnosti novega pristopa 
za reševanje tako vseobsegajočih 
problemov pa smo prepoznali tudi 
možnosti za razvoj in izboljšanje 
načina življenja na državni in 
lokalni ravni z razvojem dostopnosti 
javnega prevoza, skupnostnim 
upravljanjem naravnih virov, 
lokalizacijo prehrane in agrarnega 
sektorja, obsežnimi čistilnimi 

akcijami in prehodom na trajnostne 
vire energije. 

Mladi smo se angažirali, ker gre za 
našo prihodnost in so za hiter odziv 
na to grožnjo potrebne sistemske 
spremembe. Upamo, da bodo 
resnost naše situacije razumele 
starejše generacije vključno z 
izvoljenimi predstavniki. 

Jakob Remškar, 4. b

Razglednica z Nizozemske
Dijakinje in dijaki iz 2. a in b razreda pošiljamo pozdrave z Nizozemske! 

Več o izmenjavi pa v naslednji številki ... 
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60 let delovanja Ljudske univerze Ajdovščina pomeni 60 let organiziranega izobraževanja odraslih v Zgornji Vipavski dolini. Ob jubileju pripravljamo vrsto 
dogodkov in prireditev, s katerimi želimo ljudem ponuditi številne priložnosti za učenje, sodelovanje in povezovanje.

Drevesa povezala Ljudsko univerzo in krajevne skupnosti

V mesecu marcu smo že izve-
dli prvo predavanje Mie Bone 
z naslovom Kako skupnost in 
povezovanje z ljudmi krepi ob-
čutek zadovoljstva in sreče. Po-
vezali smo se tudi s krajevnimi 
skupnostmi in pričeli s poseb-
no akcijo. Dogovorili smo se, 
da bomo v vsaki od 27 krajev-
nih skupnosti v občini Ajdo-
vščina posadili drevo. Za akcijo 
zasaditve dreves smo se odloči-
li zato, ker imajo drevesa veli-
ko sporočilno in simbolno vre-
dnost, hkrati pa bodo trajneje 
zaznamovala naš jubilej. 

Drevo lahko predstavlja sim-
bol človeške povezanosti z na-
ravo in nas spominja na osnov-
ne vrednote, ki ostajajo v toku 
časa nespremenjene. Drevesa 

sodelujejo pri ustvarjanju naše 
zgodovinske in kulturne dedi-
ščine in razkrivajo naš odnos 
do narave. Pogosto drevo po-
sadimo ob kakšnem pomemb-
nem dogodku, da bi nas spo-
minjalo nanj in bilo obenem 
pričevalec prihodnjim rodo-
vom. Tako se je pogosto npr. 
lipo zasadilo v spomin na roj-
stvo otroka, drevo pa je sim-
boliziralo tudi moč osebe, za-
radi katere so jo posadili. Lipo 
so posadili tudi, če se je na po-
sesti zamenjal gospodar ter ob 
pomembnih lokalnih, nacio-
nalnih in svetovnih dogodkih. 
Ker so drevesa, ki smo jih sadili 
ob našem jubileju, povezana z 
vseživljenjskih učenjem in sku-
pnostjo, predstavljajo v našem 

primeru tudi simbol učeče se 
skupnosti. 

Zelo veseli smo bili, da se je 
naši pobudi odzvalo vseh 27 
krajevnih skupnosti. Za sode-
lovanje in trud gre vsem naša 
pohvala in iskrena zahvala. Po 
dogovoru so krajani sami iz-
brali vrsto drevesa in kraj, kjer 
bo drevo stalo. Tako verje-
tno ni naključje, da so se npr. 
v Budanjah odločili za mare-
lico ali pa da so Lokavčani iz-
brali češnjo. Številne krajevne 
skupnosti so se odločile za sa-
ditev oljk in lip, nekatere so iz-
brale jablane, hruške, murve ali 
hrast. Krajevnim skupnostim 

smo prepustili organizacijo do-
godka ob zasaditvi drevesa in 
zvrstili so se zelo raznoliki do-
godki. Nekje so zasaditev dre-
vesa povezali s čistilno akcijo, 
krajevnim praznikom ali čim 
drugim, marsikje pa so ob po-
saditvi drevesa organizirali sa-
mostojen dogodek. Ob vsakem 
drevesu stoji tudi tabla z ime-
nom drevesa in kodo, s katero 
se lahko prek telefona povežete 
na spletno stran, kjer so objave 
dogajanja z vseh zasaditev dre-
ves. Tudi na ta način so drevesa 
trajneje povezala vse krajevne 
skupnosti in ljudsko univerzo. 

Zaposleni na Ljudski univerzi 

Ajdovščina smo bili prisotni 
v vseh krajevnih skupnostih. 
Zelo zanimivo je bilo opazovati 
razlike in podobnosti med nji-
mi, predvsem pa smo bili nav-
dušeni nad spoznanjem, kako 
aktivni so v krajevnih skupno-
stih. Z zadovoljstvom ugota-
vljamo, da ljudem ni vseeno 
za njihov kraj in so pripravlje-
ni veliko narediti za skupno 
dobro. Veseli smo, da lahko 
svoj del prispevamo tudi mi 
in skupaj živimo slogan 'Širi-
mo znanje, krepimo učečo se 
skupnost'.

Eva Mermolja, direktorica
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Nina Krašna, 
051 321 368

Matej Hosta dr. vet. med.

031 612 777
dr. vet. med.

OŠ Budanje

Šolarji na srečanju s preteklostjo

V mesecu februarju so učen-
ci na šoli zbirali stare predmete 
in vzporedno s tem tudi gostili 
starejše krajane, ki so učencem 
prikazali kulturno dediščino na 
vasi in s tem prikazali tudi del-
ček življenja iz preteklosti. 

Tako sta nas obiskali Anica 
Kodele in njena mama Ana, ki 
sta otrokom predstavila kolo-
vrat in način predenja ter upo-
rabo volne za različne namene. 

Domačina Edo Krašna in Va-
lentina Kogoj sta otroke s pri-
povedovanjem usmerila v pre-
teklost kraja in šolstva. Učenci 
so preko pripovedi in ogledov 

zvezkov ter fotografij spozna-
vali dogodke, ki jih je gospa 
Valentina doživljala kot učen-
ka in kasneje tudi kot učiteljica 
pri nas in v tujini na Švedskem. 

V svet pred domačim pra-
gom skozi čas nas je popeljal 
Edo Krašna. Njegova pripoved 
je obsegala različna področja 

delovanja na vasi. Učenci so 
ob pripovedovanju spoznali, 
da so se domačini v preteklo-
sti ukvarjali s kmetijstvom, po-
udaril je, da so bili in so krajani 
znani po pridelovanju okusnih 
marelic, ki so jih včasih vozi-
li prodajat v lesenih škatlah vse 
do Koroške. 

Bili so tudi mojstri, saj so ime-
li na vasi tudi krojače, čevljar-
je, zidarje, kolarje, izdelovali so 
tudi metlice in po tej dejavnosti 
tudi dobili svoj vzdevek »metli-
čarji.« Poleg metlic kot simbol 
kraja so tako učenci spozna-
li še vrsto drugih predmetov in 
njihovo namembnost, ki so jih 
krajani uporabljali včasih pri 
vsakdanjih opravilih in so jim 
olajšala delo. 

Dediščino Budanj so tako 
učenci spoznavali s produk-
tivnim pogovorom med raz-
ličnimi generacijami. S spo-
znavanjem načina življenja 
v preteklosti bodo tako naši 
učenci lažje razumeli sedanjost 
domačega kraja in bodo aktiv-
ni graditelji prihodnosti doma-
če vasi in širšega okolja. 

 
Darja Bolčina Furlan, 

vodja podružnice Budanje

Najmlajši s spretnimi 
prstki

Na OŠ Šturje Ajdovščina de-
luje krožek ročnih del, v kate-
rega so vključeni deklice in tudi 
dečki od prvega do tretjega ra-
zreda. Pri krožku kvačkamo. 
Nekateri učenci so se s kvač-
kanjem srečali že v domačem 
okolju, drugi so prvo pentljo 
naredili pri krožku. Pri kvačka-
nju je zelo pomembna vztraj-
nost. Otroke spodbujam, da 
vztrajajo in naredijo izdelek 
do konca, čeprav je to le zape-
stnica. Sami si izberejo izdelek, 
ki ga želijo narediti, jaz jih le 
usmerjam do cilja. 

S kvačkanjem urimo fino mo-
toriko, ki ima velik pomen pri 

mlajših otrocih. Nekateri stro-
kovnjaki trdijo, da le-ta vpli-
va na razvoj govora in fizičnih 
oziroma telesnih sposobnostih. 
Z izrazom fina motorika ima-
mo v mislih gibe majhnih mišic 
in mišičnih skupin, kot so roke, 
zapestje, prsti, obraz. 

Najlepše je videti zadovoljstvo 
otroka, ki mu uspe narediti iz-
delek. Da delamo dobro potr-
jujejo otroci, ki so z izdelki za-
dovoljni, ki so veseli, ko vidijo, 
da so zmogli narediti uporab-
ne reči. 

 
Suzana Gorup, mentorica

Dobrodelna sobota na OŠ Šturje

V soboto se je pod sloganom 
''Pomagajmo otrokom do še 
lepšega otroštva'' odvijal do-
brodelni dan z namenom zbi-
ranja denarja za šolski sklad 
OŠ Šturje iz Ajdovščine in 

športnega udejstvovanja. Ta je 
bil že deveti, skupaj z brevetom 
pa šesti. 

Kolesarji so se udeležili 200 
km dolgega breveta od Ajdo-
vščine preko Goriških Brd v 

Italijo in preko Krasa nazaj v 
Ajdovščino. Na igrišču pred 
šolo pa je potekal tek po siste-
mu ''prideš, kadar prideš in te-
češ (lahko tudi hodiš), kolikor 
tečeš''. Tisti, ki so kolesarili, so 
del startnine namenili za šolski 
sklad, ravno tako pa so s pro-
stovoljnimi prispevki otrokom 
pomagali tekači. 

Kolesarjenja in teka se je ude-
ležilo preko 80 udeležencev iz 
štirih držav. Glavni pobudnik 
akcije je, skupaj s Športnim 
društvom BIK.si in Športnim 
društvom Tekači Vipavske do-
line, ultra kolesar in tekač An-
drej Zaman. 

 
Lea Vidmar in 

Andrej Zaman
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Kaševa kulturna zima
Kulturna zima je projekt Klu-

ba ajdovskih študentov in dija-
kov, ki je nastala v želji po po-
pestritvi kulturnega dogajanja 
na Ajdovskem v zimskih me-
secih. Predstavlja preplet gle-
daliških, glasbenih, filmskih in 
komičnih večerov, ki so poleg 
zabavanja namenjeni tudi kul-
turnemu izobraževanju dijakov 
in študentov. 

Letošnja Kulturna zima je te-
meljila predvsem na glasbi in 
gledališču, nismo pa pozabi-
li tudi na komedijo. Otvorila 
jo je Alenka Lanz s potopisom, 
ki nas je teleportiral v čudovi-
ti Nepal. Sledila je nekoliko ne-
navadna gledališka predsta-
va Nika Škrleca, ki na odrskih 

deskah uporablja mnemoteh-
niko pomnjenja. V svojem več-
krat nagrajenem avtorskem 
projektu 'Naj gre vse v π' je Nik 

predstavil, kako si je zapomnil 
3141 decimalk števila π. 

V drugi polovici januarja so 
na oder MKC Hiša mladih sto-
pili lokalni izvajalci in sicer 
kantavtor Patrik Kobal s pri-
jatelji in bend Twoja mama. 
V začetku marca je sledil še en 
koncert – nastopili so Počeni 
škafi. V Hišo mladih so prinesli 
prijeten vetrič tradicionalnega 
jazza, ki ga preigravajo nemu-
zejsko, živo in samosvoje. Zimi 
smo naposled pomahali v slovo 
z večerom stand-up komedije. 
Eden najbolj perspektivnih slo-
venskih komikov Tin Vodopi-
vec je s pomočjo kolegov Mate-
vža Baloha in Aleša Novaka v 
smeh spravil vse udeležene. 

KAŠ-evo kulturno zimo smo s 
tem zaključili, mi pa že iščemo 
ideje za prihodnje leto.

Vaš KAŠ

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

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

www.megaterm.si

MKC Hiša mladih 

Pustovanje in počitniško varstvo
Med zimskimi počitnicami nam v MKC Hiša mladih Ajdovščina ni bilo dolgčas. Otroci so imeli na 
razpolago brezplačno počitniško varstvo, ki smo ga izpeljali v sodelovanju z MDPM Ajdovščina. 

Počitniško varstvo je pote-
kalo med 6.30 in 16.30, otroci 
pa so z doplačilom imeli tudi 
možnost kosila. Delavnice so 
bile tako ustvarjalne, kot tudi 

zabavne. Izdelovali smo različ-
ne izdelke, se učili plesnega iz-
ražanja z Ajo Franca in se glas-
beno- ustvarjalno izobraževali 
v družbi glasbene ustvarjalni-
ce Mala Momo. Veseli smo bili, 
da nam je bilo cel teden vreme 
zelo naklonjeno, zato smo ve-
liko časa preživeli zunaj, pihali 
velikanske balone, se igrali raz-
lične igre ter zadnji dan zaklju-
čili s peko domačih piškotkov. 
Lepo nam je bilo! Se vidimo 
med poletnimi počitnicami! 

V začetku marca smo 

organizirali tudi tradicional-
no pustovanje v veliki dvora-
ni Zavoda za šport Ajdovščina. 
Da je bilo rajanje plesno in raz-
igrano je poskrbela domača EL 

1 Plesna scena, pod vodstvom 
moderatorke programa Anite 
Štor. 

Kot vsako leto je bila velika 
dvorana polna zanimivih ma-
škar. Težko delo je imela žiri-
ja pri izboru najboljših mask, 
saj je bilo kar nekaj mask zelo 
izvirnih. Povedati je treba, da 
je vsako leto opaziti več in več 
mask, ki jih posamezniki izde-
lajo sami in med takimi smo iz-
brali najboljše (tri posamezne 
in eno skupinsko) in le te lepo 
nagradili. 

Program je povezoval DJ 
Samo. Vzporedno dogajanju so 
potekale ustvarjalne delavnice 
MDPM Ajdovščina ter poslika-
ve obraza iz strani MKC Hiša 
mladih. Maškare so se lahko 
kot vedno posladkale s krofi. 



KULTURA         13
Petek, 29. marec 2019 • številka: 207

Odmeven nastop okteta Sotočje 
na avstrijskem Koroškem

"Oktet SOTOČJE iz Črnič, ki 
združuje pevce iz Vipavske do-
line in krasa, je na povabilo go-
spoda Alexa Schusterja iz Ro-
žeka na avstrijskem Koroškem, 
v nedeljo 3. marca, nastopil 
v kapeli Deželne bolnišnice v 
Beljaku. 

Nekdanja cerkvica v obmo-
čju bolnišnice je že bila pred-
videna za rušenje, vendar se je 
za prenovo v kapelo zavzel go-
spod Marian Schuster, duhov-
nik v omenjeni bolnišnici, sicer 
pa brat gospoda Alexa, ki vodi 
pevski zbor MoPZ Jepa-Baško 
jezero.

Poleg nedeljskih maš se kapela 

uporablja tudi v kulturne na-
mene. V njej se je odvilo že pre-
ko 160 koncertov različnih 
glasbenikov, orkestrov ter zbo-
rovskih in glasbenih skupin. 
Zanimivost je, da se tako maše 
kot tudi koncerti preko interne 
televizije prenašajo v sobe bol-
nišnice, ki so vse opremljene s 
televizorji in si jih bolniki lahko 
neposredno ogledajo. 

Oktet je koncert otvoril z 
Vrabčevo "Zdravico", ki ji je 
sledil pozdravni govor župnika 
gospoda Mariana. Nato je v pr-
vem delu koncerta izvedel pet 
sakralnih del, in sicer skladbe 
Dona nobis, Otče naš, Cantate 

Domino, Salve regina in Bodi 
pozdravljena ter dve črnski spi-
ritualni Go tell it on the moun-
tain in Nobody knows. 

V drugem delu koncerta je 
oktet odpel pet slovenskih 
skladb: Imel sem ljubi dve, Vi-
pavska dolina, Ena ptička, Si-
jaj mi sončece in Večerni ave. 
Pred pesmijo Vipavska dolina 
je član okteta Boris Jež slikovi-
to in poetično opisal Vipavsko 
dolino kot vinorodno deželo, 
gospod Alex pa jo je povzel v 
nemškem jeziku, saj so se po-
leg koroških Slovencev koncer-
ta udeležili tudi gledalci iz vrst 
večinskega avstrijskega naroda. 

Odlično izveden koncert v iz-
redno akustičnem ambientu 
bolnišnične kapele je navdušil 
vse obiskovalce koncerta, ki so 
s "stoječim" ploskanjem in odo-
bravajočimi medklici iz okteta 
izvabili še tri dodatne skladbe. 

Gostovanje se je zaključilo v 
prijateljskem vzdušju in sreča-
nju po koncertu, kjer se je do-
govorilo za skupen koncert z 
člani MoPZ Jepa-Baško jeze-
ro v jeseni 2019. Oktetu se obe-
ta tudi nastop na pevski mani-
festaciji »Koroška poje«, ki bo 
ponovno utrjevala vezi z rojaki 
na avstrijskem Koroškem.

Polona in Anja razstavljata v Sežani
V veliki galeriji Ivana Varla v Kosovelom domu v Sežani je bilo, v četrtek zvečer, odprtje raz-
stave z naslovom 'Nevidno telo vidnega duha' dveh umetnic; Anje Kranjc in Polone Kunaver 
Ličen, pod umetniškim imenom Lone Verlich, ki živita in ustvarjata v zgornji Vipavski dolini.

Vidni in nevidni svet kipar-
ke Anje Kranjc in slikarke Lone 
Verlich nas na razstavi popelje-
ta v obsežen opus slik Polone/
Lone in kipov Anje. Umetni-
ci prvič razstavljata v tandemu, 
pred tem pa ju je povezal Skriv-
nostni gozd, knjiga za katero je 
Polona prispevala tekst, Anja 
pa ilustracije. 

Umetnostna zgodovinar-
ka Anamarija Stibilj Šajn je 
v obsežni predstavitvi obeh 
umetnic med drugim izpo-
stavila: "Polona/Lona s svoji-
mi deli prikazuje ujetost žen-
ske ustvarjalne duše – Anime, 
ki se ji na ustvarjalni poti po-
stavljajo ovire, ko uresničuje 

svoje ustvarjalne ideje. V svo-
ji delih prikazuje hrepenenje 
po svobodi, sprejetosti, pa tudi 
soočanje s težkimi izkušnjami 
iz preteklosti. Njen lik se ozi-
ra navznoter, v emocionalni in 
duševni svet. Anja pa v svojem 
delu raziskuje predvsem tanko 
mejo med notranjo človeško 
bitjo in zunanjo podobo člove-
ka: kako z gibi, držami, celopo-
stavnimi kipi, figurami, izobli-
kovati sodobno eksistencialno 
resnico o človeškem telesu. 

Slike Polone/Lone so spoj 
barvnih in risarskih prvin, sli-
karskih in grafičnih pristo-
pov. Kompozicije slik so pov-
sem uravnotežene, pa čeprav je 

slikovito polje polno igrivosti. 
Njene figure iščejo stik z gle-
dalcem, z njim vzpostavljajo 
komunikacijo in razkrivajo vso 
'svetost' življenja Anime. Anja 
pa je kiparski intimist s samo-
svojim, zelo močnim in sim-
bolno naravnanim izraznim 
repertoarjem. V središče po-
stavlja človeka. Sogovorniki so 
ji najbližnji ljudje, člani njene 
družine in prijatelji, in med nji-
mi ona sama. Avtorica povezu-
je toliko raznolikih materialov, 
vsakega s svojo obliko, barvo, 
strukturo, s specifično vizual-
nostjo in s svojstvenimi fizikal-
nimi zakonistostmi." 

Umetnici na pričujoči razsta-
vi govorita o sebi, iz sebe, želita 
povedati skozi asociacije, meta-
fore in simbole. Živita likovno 
različnost a znata Nevidno telo 
vidnega duha povezati z zlato 
nitjo. 

Glasbenik Lado Jakša je z av-
torskimi glasbenimi asociacija-
mi na slike Polone/Lone večeru 
dodal prav poseben čar. 

Razstavo si je mogoče ogleda-
ti do 1. aprila.

Niko Ličen

Literarno brstenje

V začetku februarja je Lavri-
čeva knjižnica ponudila uvod 
v Prešernovanje s predstavi-
tvijo romana 'Tam dol'. Avtor 
- Bizjak Bojan je roman posta-
vil na nebo, v metafizičen pro-
stor, kjer literarni junaki lebdi-
jo in so samo v obliki svetlob, 
ki se tu in tam materializira, 
torej se spremeni v zemeljsko 
razumljivo snov. Glavni ak-
ter romana je upokojeni filozof 
in zgodovinar, ki je bil za na-
meček v partiji, kar pri ostalih 
nebeščanih vzbuja posmehlji-
vost in začudenje - češ, kako je 
lahko komunist prišel v nebo. 
Svojo šaljivost prispeva frizer, 
nekaj pikantnih zgodb, navr-
že trafikantka, še več zdravni-
ca. Seveda pa je zgoraj tudi ki-
par, ki išče estetsko presežnost 
in skuša izklesati Boga. 

Roman so pomagali predsta-
viti izvrstni interpreti: Kristina 
Petrović, Peter Krkoč in Ma-
tjaž Stibilj. Predstavitev je bila 
režijsko dognana in podkre-
pljena z avtorsko elektronsko 
mistično glasbo Andreja Ko-
bala. Kristina se je potrudila z 
avtorskim intervjujem, in na ta 

način skušala publiki približa-
ti ozadje nastajanja literarnega 
dela in romanopisja nasploh. 

Omembe vredno je, da so vsi 
trije interpreti, zagnani obisko-
valci literarne delavnice, ki jo 
v Lavričevi knjižnici, že peto 
leto, vodi gospod Bizjak. Naj-
prej se je zasnovala poletna 
šola kreativnega pisanja (v letu 
2013), potem pa se je to razši-
rilo v celoletne delavnice, prek 
Zimske pisarije do lanske šole 
kreativnega pisanja, ki bo tra-
jala do meseca junija, ko načr-
tujejo javno branje. Delavnica 
je pridobila na prepoznavno-
sti, saj so udeleženci tudi iz 

drugih občin (Nova Gorica, 
Koper, Bohinj). Skupno je na 
delavnicah trenutno 12 literar-
nih zagnancev, ki si prizadeva-
jo osmisliti literarno izražanje. 
Dva sta že na stopnji roma-
na, ostali pa se še naprej pilijo 
v kratkoproznem pisanju. Ka-
kšna je njihova izrazna moč in 
literarna kvaliteta, se lahko pre-
pričate na portalu https://bur-
jac.si/, kjer so objavljeni njiho-
vi članki, in mnogi drugi. 

O portalu Burjač, je bilo ve-
liko že povedanega. Literarna 
spletna revija, ki jo je predla-
gal ravno gospod Bizjak, se je 
odlično uveljavila. Letos jo na-
meravajo opremiti tudi z zvoč-
nimi zapisi in s tem omogočiti 
dostop tudi slepim in slabovi-
dnim. Trenutno je na njem re-
gistriranih 52 uporabnikov, ki 
občasno tudi objavljajo. Obja-
vljenih je bilo 51 prispevkov, 
kar je za zagon take oblike lite-
rarne revije veliko. 

Gospod Bizjak pa pravi, da 
ima še veliko literarnih načr-
tov, tako svojih kot splošnih. 
V Ajdovščini bi rad organizi-
ral dan na temo novele, ki bi 

bil v povezavi z Lokarjevo hišo 
in njegovo literarno dediščino. 
K nam bi, za en dan, povabi-
li uveljavljene in neuveljavljene 
pisatelje, ki bi tu ustvarili krat-
ko prozo, zvečer pa bi izvedli li-
terarni festival. Prav tako ima v 
načrtih, da bi organizirali festi-
val narečne poezije, ki ga Slo-
venija še nimamo - zakaj ga ne 
bi organizirali prav v naši obči-
ni, na robu poletja za grajskim 
obzidjem, v sodelovanju s turi-
stičnimi organizacijami, živil-
sko industrijo in vinarji.

BB
Foto: Matjaž Stibilj
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Pipistrel izdelal 
tisoče letalo

Poleg 30. obletnice, ki jo pra-
znujejo letos, se lahko v podje-
tju Pipistrel pohvalijo z novim 
dosežkom. Izdelali so že 1000. 
letalo iz družine produktov Si-
nus/Virus, ki so ga prodali v 
Surinam.

 Ivo Boscarol: »Dosežek, kot 
je ta – izdelati tisoče letalo iz 
iste družine izdelkov - je zma-
ga na več načinov. Biti v klu-
bu »zlatih tisoč« pomeni, da 
mora trg sprejeti tvoje izdel-
ke in jim neprekinjeno zaupa-
ti dolgo časa. To pomeni, da je 
izdelek, že ko je prvič izdan na 
tržišče, dovolj dober, da se lah-
ko prodaja še desetletja - in si-
cer prodaja po vsem svetu, v 
različnih kulturah in različnih 
podnebjih.

 Imeti takšno letalo seveda ni 
dobro samo za naše stranke - 
predvsem je to prednost za nas, 
saj takšen produkt proizvajal-
cu zagotavlja dolgoročno vzdr-
žnost in varnost delovnih mest 
za zaposlene. Zelo sem pono-
sen na kolektiv podjetja. Rad 

Pomlad se v pivovarni Pelicon 
začenja z novim pivom

Konec prejšnjega tedna je pi-
vovarna Pelicon odprla nove 
prodajne prostore in predsta-
vila novo pivo Relax z 2,8 % 
alkohola. 

Povpraševanje po nizkoalko-
holnem pivu je v tujini velikan-
sko in ta trend se že odraža tudi 
pri nas, žal pa je za takšna piva 
doslej veljalo, da so precej vo-
dena in brez okusa. S pivom Re-
lax pivovarna Pelicon dokazuje, 
da lahko tudi pri tako imenova-
nih malih ali lahkih pivih z ino-
vativnim varjenjem in izbranimi 
sestavinami dosežemo bogat, za 
kraft pivo značilen okus.

Soustanovitelj Pivovarne Peli-
con in njen glavni pivovar Ma-
tej Pelicon, je pojasnil, da so tudi 
pri pivu Relax s kakovostnimi se-
stavinami skušali ustvariti zgod-
bo, kot to počnejo pri vseh pi-
vih Pelicon: »Bogato lahko pivo 
je težje ustvariti, zato za pivovar-
ja predstavlja izziv in priložnost, 
da pokaže svoje znanje in inova-
tivnost. Če želiš bogat okus, s ka-
kovostnimi sestavinami ne smeš 
skopariti, zato smo Relax izda-
tno hmeljili s hmeljema Relax in 
Enigma, poln kraft okus pa po-
leg ječmenovega sladu krojijo 

tudi ovseni in rženi kosmiči. Za 
stil piva smo izbrali priljubljeni 
pale ale jantarne barve, a ker gre 
za lahko pivo, smo ga poimeno-
vali kar mikro pale ale.« 

Relax bo v 500 ml steklenici 
moč dobiti v izbranih lokalih in 
trgovinah po Sloveniji, ga naro-
čiti na spletni strani 

www.pelicon.beer ali kupiti v 
novem prodajnem in predstavi-
tvenem prostoru Pivovarne Pe-
licon na IV. Prekomorske 61 v 
Ajdovščini, kjer se bodo v priho-
dnje vrstili tudi številni zanimivi 
dogodki za ljubitelje piva.bi čestital svojim delavcem, da 

proizvajajo tako visokokakovo-
stna letala, ki so bila vsa ta leta 
paradni konj Pipistrela. Zahva-
ljujem se tudi našim zastopni-
kom, predvsem pa Pipistrelo-
vim strankam po vsem svetu, 

ki so verjeli v naše izdelke. Nji-
hovo zaupanje je bila naša naj-
boljša promocija v vseh teh 
letih!«

Ivo Boscarol je upravičeno za-
dovoljen, saj ima njegova ekipa 
še en razlog za ponos. Pipistrel 
letos praznuje 30 let organizi-
rane proizvodnje letal kot pod-
jetje. V teh letih seveda niso iz-
delovali samo letal iz družine 
Sinus/Virus. Pravzaprav je Pi-
pistrel skupaj z vsemi ostali-
mi modeli (opomba: Taurus 
in Taurus Electro, certificira-
ni SW 121, linija letal za indij-
sko vojsko - Garud, Apis Bee, 
Panthera, unikatni projekti in 
motorni zmaji) do zdaj izdelal 
verjetno že več kot 2000 različ-
nih zrakoplovov!
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Kdo je Polona Batagelj (kako 
bi se predstavili)?

Največkrat sem predstavlje-
na kot športnica in študent-
ka prava. Sama bi se predsta-
vila kot preprosto, delavno in 
vztrajno punco, ki ji ogromno 
pomeni družina in dobra kava.
Ljudje vas poznajo kot odlič-
no kolesarko. Kdaj in kako 
ste razvili ljubezen do kole-
sarstva? Kdo vas je nad kole-
sarjenjem navdušil?

Nad kolesarstvom sem se 
navdušila že kot majhna de-
klica. Takrat so vsi v družini 
(brat, sestrična, bratranec) ko-
lesarili in seveda sem se želela 
preizkusiti tudi sama. 

Polona Batagelj

Uspešno prikolesarila do zaključka kariere

Ker sem bila najmlajša sem 
jim vedno skušala slediti in 
menim, da so bili prav oni 
moja prva motivacija za vse 
treninge in tekme. Svojo prvo 
tekmo sem odpeljala z deve-
timi leti, spomini nanjo pa so 
še vedno živi. Bilo mi je tako 
težko, da sem celo tekmo joka-
la, a se nikoli nisem predala in 
uspešno prišla do cilja. Od ta-
krat se je ljubezen do kolesar-
stva le še stopnjevala in lahko 
rečem, da je to eden najlepših 
športov. 
Prekolesarili ste kar nekaj te-
kem. Katera vam bo ostala še 
posebej v spominu?

Res je. Nastopila sem na šte-
vilnih tekmah, najbolj pa si 
bom zagotovo zapomnila svoj 
prvi olimpijski nastop v Lon-
donu, leta 2012. Šlo je za tako 
posebno tekmo oziroma za 
izpolnjeno življenjsko že-
ljo, česar se enostavno ne da 
pozabiti.

Letos ste se odločili 

zaključiti kariero. Boste po-
grešali kolesarjenje? 

Poslovila sem se od tekmo-
valnega kolesarstva, ne pa od 
kolesarjenja nasploh. Še vedno 
grem na kolo in menim, da bo 
kolesarjenje vedno del mojega 
življenja.
V vsakem športu imamo 
vzpone in padce. Je bilo 
kdaj tako hudo, da ste želeli 
odnehati?

Seveda sem tudi sama imela 
veliko padcev, vendar res ni-
koli nisem pomislila da bi od-
nehala. Kljub težkim dnem 
sem vedno rada sedla na kolo 
in odšla na trening.
V enem izmed intervjujev 

Polona Batagelj, v zadnjih letih kolesarka profesionalne ekipe BTC City Ljubljana, si je v svoji bogati karieri privozila kar devet naslovov državne prvakinje v 
cestni vožnji. Dvakrat je Slovenijo zastopala na olimpijskih igrah ter v reprezentančnem dresu na številnih prvenstvih. Odlične rezultate je nizala tudi v dresu 
prve slovenske profesionalne ženske ekipe BTC City Ljubljana, katere članica je bila od leta 2014.

Foto: Aljoša Rebolj

Foto: Bart Hazen

Foto: Tornanti_cc

Foto: Osebni arhiv Polone Batagelj

sem prebrala, da se boste se-
daj posvetili šolanju oz. do-
končanju doktorata. Ima-
te v načrtu še kakšne druge 
izzive?

Trenutno se povsem po-
svečam doktorski disertaci-
ji, in o drugih izzivih še ne 
razmišljam.
Kako vidite kolesarstvo v do-
mačem okolju? Imamo kar 
nekaj gorskih kolesarskih 
poti, trenutno pa se v občini 
Ajdovščina vlaga tudi v var-
nost cestnih kolesarjev z iz-
gradnjo kolesarskih poti. Kje 
so po vašem mnenju še mo-
žnosti za izboljšave?

Menim, da je kolesarstvo v 
naši občini v razvoju. Pred-
vsem je opaziti razvoj gorske-
ga kolesarstva, na kar kažejo 
vsi uspehi kolesarskega klu-
ba Črn trn, kot tudi sama gra-
dnja gorskih kolesarskih poti 
in kompleksov. 

Tudi izgradnja kolesarskih 
poti za cestne kolesarje je zelo 

dobrodošla, zato upam, da bo 
v prihodnje opaziti tudi več 
mladih cestnih kolesarjev in 
obenem obuditev kakšne ce-
stne ekipe, ki je v preteklosti 
že skrbela za cestni kolesarski 
podmladek v občini.
Kaj pa vaš pogled na Vipa-
vsko dolino in kolesarski 
turizem?

Vedno sem poudarjala, da 
imam srečo da živim v Vipa-
vski dolini, ker je kolesarjem 
zares naklonjena. 

Praktično lahko kolesarimo 
celo leto, saj zime niso pre-
mrzle in je sneg pri nas pra-
va redkost, mogoče nam ne-
kaj težav dela le burja. Tudi 

teren Vipavske doline je odli-
čen – imamo številne vzpo-
ne, kot tudi dolge ravnine, če 
se osredotočimo le na cestne 
kolesarje. 

Prav tako pa je Vipavska do-
lina s številnimi gorskimi ko-
lesarskimi potmi, ki jih je iz 
dneva v dan več, pravi raj tudi 
za gorske kolesarje. Mislim, da 
ima kolesarski turizem pri nas 
zelo velik potencial, ki upam 
da bo v prihodnje še bolje 
izkoriščen.
Ob zaključku kariere ste pre-
jeli tudi posebno priznanje 
občine Ajdovščina. Kaj vam 
to pomeni?

To priznanje mi pomeni ve-
liko. Vedno sem rada poudar-
jala, da prihajam iz Ajdovšči-
ne oz. Wajdušne in vedno sem 
bila ponosna ajdovka, zato mi 
še toliko več pomeni vsa pod-
pora, ki sem jo bila deležna 
tekom kariere in ob njenem 
zaključku.

Kristina Birsa
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Društvo MOST

V Planinski jami

Krajši pohod članov društva 
Most Ajdovščina je tokrat po-
tekal drugače kot običajno. 
Podali smo se v kraško pod-
zemlje Planinske jame. Parki-
rali smo pri Ravbarjevem stol-
pu na Planini pri Postojni, 
ki straži vstop v udornico, ki 
je bila nekoč del jame, a se je 
njen strop vdrl. Pod 65 metr-
sko skalno steno se odpira mo-
gočen vhod v Planinsko jamo. 

Vodnata reka Unica, ki teče 
iz jame, poganja manjšo hi-
droelektrarno, nekdanjo žago. 
Ta, največja vodna jama v Slo-
veniji, se ne ponaša z zname-
nitimi kapniki, ampak z najve-
čjim jamskim sotočjem dveh 
rek v Evropi (reke Pivke in 
reke Raka). Reka Unica je del 
reke s sedmimi imeni –Lju-
bljanice. En krak izvira izpod 
Snežnika na ilirsko bistriški 
strani. To je Pivka. V Postojn-
ski jami ponikne in pride na 
dan v Planinski. 

Drugi krak pa prihaja izpod 
Blok kot Obrh, Stržen in Rak. 
Rak ponikne v Tkalci jami 
(Rakov Škocjan) in se prika-
že spet v Rakovem rokavu Pla-
ninske jame. Od sotočja Raka 
in Pivke reko imenujemo Uni-
ca. Po vijuganju čez Planinsko 
polje ponikne v požiralnike na 
vzhodnem robu. Na dan pride 
potem kot Ljubljanica na Vrh-
niki in kot Bistra. 

V vodnem sistemu Planinske 
jame živi največja populacija 
človeške ribice v Sloveniji. Ker 
jama ni električno osvetlje-
na, smo si jo ogledali z bate-
rijskimi svetilkami. Mogočno 
šumenje reke nas je spremlja-
lo večji del poti. Stranski rov, 

ki se odcepi kmalu za vhodom, 
vodi do Tihe jame, v kateri 
lahko slišiš bitje lastnega srca. 
Vanjo vodijo stopnice, a ta del 
jame ni del običajnega turistič-
nega ogleda. 

Povzpeli smo se mimo ogro-
mnega lijaka – merilnika pre-
toka vode s stropa in zbiralni-
ka drobnih živalic, ki z vodo 
padejo s stropa. Ko smo vsto-
pili v umetni rov, je šumenje 
reke ponehalo. Prišli smo v 
Pivški rokav. Pot smo nadalje-
vali po opuščeni strugi – Piv-
ka teče tam skozi sifon - in v 
bližnjem jezercu zagledali člo-
veške ribice (Proteus anguine-
us). Verjetno jih lahko vidi-
mo v naravnem okolju samo 
v tej jami. Povsod drugje, kjer 
živi, je reka pregloboko pod 
potjo, da bi jih ugledali v soju 
svetilke. Videli pa smo jih 
tudi v akvariju. V Planinsko 

jamo hodijo lovit človeške ri-
bice tudi za oglede v Postojn-
ski jami. Vsake tri mesece jih 
namreč zamenjajo. Skozi Piv-
ški rokav je bila nekoč nadela-
na pot še nekaj kilometrov in 
je bilo na njej še pet mostov od 
sedmih – mi smo prečkali le 
dva – a so danes podrti in pot 
opuščena. 

Ob vračanju smo si ogledali 
jamsko sotočje Pivke in Raka. 
Rak priteka z močnim šume-
njem iz Rakovega rokava. V 
njem živi tudi edini jamski 
ožigalkar na svetu Velkovr-
hia enigmatica. Živalca mili-
metrskih velikosti tvori majh-
ne kolonije polipov. Opazili 
smo tudi iztrebke netopirjev, 
imenovane gvano. V Planinski 

jami živi okrog 60 vrst vodnih 
in 40 vrst kopenskih živali. 
Med vodnimi je za človeško ri-
bico po velikosti jamska kozi-
ca (Troglocaris anophtalmus). 
Po več kot enournem ogle-
du jame smo se sprehodili do 
Ravbarjevega stolpa in izvede-
li še nekaj zanimivosti. Kot še 
mlado upokojenko, ki sem v to 
jamo kar pogosto vodila biolo-
ški ali pa planinski krožek, me 
je razveselilo navdušenje ude-
ležencev, nekaterih kar precej 
starejših od mene. Zahvala pa 
tudi simpatični vodički Sabini 
Jakimov.

 
Irena Breščak 

Foto: Breščak, Maraš
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Najprej smo se spre-
hodili skozi območje stare 
avstroogrske vojašnice na  Me-
telkovi, ki  so znane kot eno 
najpomembnejših središč alter-
nativne kulture v Sloveniji. Ses-
tavljajo ga različni klubi, loka-
li in galerije. Tu se nahaja tudi 
ljubljanski  Hostel Celica, ki 
ima prostore v stavbi nekdanje-
ga vojaškega  zapora.  Nekateri 
so si tukaj privoščili tudi kosilo 
in bili zelo zadovoljni. 

Raziskovanje Ljubljane
Zgodovinski krožek Društva MOST je, za svoje februarsko 
srečanje, izbral spoznavanje znamenitosti Ljubljane v pre-
delu Tabor, katere so širše v Sloveniji manj poznane.

Pot nas je vodila na-
prej do  Stare mestne elek-
trarne,  ki  je začela obratovati 
leta 1898. Stavbo, ki je zaščitena 
kot kulturni, tehnični in zgo-
dovinski spomenik, so ob nje-
ni stoletnici temeljito prenovi-
li in je  eden redkih primerov 
ohranjene industrijske arhi-
tekture pri nas. V njej domu-
jejo številne kulturne vsebine, 
ki predstavljajo uspešen primer 
revitalizacije. In naprej na Ta-
bor.  Na robu parka je  Cerkev 
Srca Jezusovega,  ki pripa-
da misijonskemu redu  lazar-
istov.  V   Ljubljani je edina, ki 
je sezidana v  gotskem slogu. 
Takoj po odprtju (1883) jo je 
obiskal sam cesar Franc Jožef. 
V bližini je  Dom upokojen-
cev Tabor,  kjer je zadnja leta 

svojega življenja preživel naš 
domačin, pisatelj Danilo Lokar. 
Najbolj znana stavba tega pre-
dela pa je  imeniten  Sokolski 
dom,  zgrajen po načrtih arhi-
tekta Ivana Vurnika med leto-
ma 1923 in 1926. Tu so se ka-
lili naši olimpijci; Leon Štukelj, 
Miro Cerar, Mitja Petkovšek. 
Pokukali smo v veličastno os-
rednjo dvorano, pa tudi v 
sodobne fitnes prostore, ki 
jo obkrožajo. V Slovenskem 

etnografskem muzeju nas je 
že pričakovala  kustosinja, et-
nologinja Barbara Sosič (doma 
je iz Dobravelj) in nas vodila 
po zelo zanimivi razstavi  Kjer 
so čebele doma.  Za zaključek   
nas je pogostila še z medico. 
Naš potep po Ljubljani smo 
zaključili z obiskom Knjižnice 
slepih in slabovidnih Min-
ke Skaberne, kjer nam je pri-
jazna Katarina pokazala, kako 
nastajajo knjige v brajici (pisa-
vi za slepe), pa zvočne knjige, 
kakšen je vid pri različnih 
okvarah, različne pripomočke 
za slepe in slabovidne, kako 
se orientirajo v prostoru in še 
marsikaj zanimivega in korist-
nega smo izvedeli.

 
Zdenka Žigon

Odprtje razstave »JAN PALACH 69«
V prostorih Univerze v Novi 

Gorici v dvorcu Lanthieri v Vi-
pavi je potekalo odprtje raz-
stave »JAN PALACH 69«. S 
to razstavo se spominjamo 60. 
obletnice, ko se je 16. januar-
ja 1969 na praškem Venčesla-
vovem trgu zažgal dvajsetletni 
študent Jan Palach. 

Želel je spodbuditi svoje so-
državljane, da bi se uprli za-
čenjajoči se “normalizaciji” 
(zgodovinsko obdobje na Če-
škoslovaškem – od okupacije s 
strani vojsk Varšavskega pak-
ta leta 1968 do Žametne revo-
lucije leta 1989). Čeprav mu 
političnega razvoja na Češko-
slovaškem ni uspelo obrniti, 

se je vtisnil globoko v spomin 
družbe. Že od njegove smrti se 
ga spominjamo predvsem kot 
simbola – bakle, žrtve ali naro-
dnega junaka. Namen te razsta-
ve je ponuditi drugačen pogled 
in približati življenje in dejanje 
Jana Palacha v zgodovinskem 
kontekstu s pomočjo arhivskih 
dokumentov, fotografij, film-
skih posnetkov in predmetov 
(vključno z zadnjimi dopisi 
Jana Palacha). Razstava si pri-
zadeva uvrstiti njegovo zgodbo 
v kontekst praške pomladi in 
začenjajoče se “normalizacije”, 
približuje Palachovo življenje 
in idejno zaledje, iz katerega je 
izhajal, predstavlja načrtovanje 

in samo izvedbo njegovega de-
janja, kakor tudi odziv, ki ga je 
v družbi sprožil. Pozornost je 
bila posvečena tudi Ryszardu 
Siwcu, Janu Zajícu in Evženu 
Plocku. 

Razstavo so odprli rektor 
Univerze v Novi Gorici prof. 
dr. Danilo Zavrtanik, župan 
Občine Vipava Goran Kode-
lja in veleposlanica Češke repu-
blike v Sloveniji Nje. eksc. Věra 
Zemanová, vsebinsko pa je raz-
stavo predstavila predsednica 
Češko-slovenko društva Alena 
Šamonilová. 

Avtorji razstave so Petr Bla-
žek, Patrik Eichler in Jakub Ja-
reš, oganizatorja izvirne raz-
stave na Češkem sta Filozofska 
fakulteta Karlove Univerze in 
Narodni Muzej, v Sloveniji pa 
Češko-slovensko društvo in 
Zavod »Zimske urice. 

Ogled razstave na dvajsetih 
panojih je mogoč do 22. marca 
(od ponedeljka do petka med 
9.00 in 17.00 uro) v predd-
verju dvorca Lanthieri. Lepo 
vabljeni!

 
Andreja Leban,

Univerza v Novi Gorici

Most – UZTŽO na letni skupščini 
izvolili novo vodstvo

V petek 22. marca je bila re-
dna letna skupščina Društva 
Most – Univerze za tretje ži-
vljenjsko obdobje iz Ajdovšči-
ne. Obravnavana poročila o 

finančnem poslovanju v letu 
2018 in finančni plan za leto 
2019 sta bila soglasno sprejeta. 

Ugotavlja se, da so ocene stro-
škov v novih prostorih bili re-
alno ocenjeni in ustrezno po-
kriti s prihodki. Obravnavani 
in sprejeti so bili tudi manjši 
popravki statuta. Potrjen je bil 
program dela in višina člana-
rine, ki ostane nespremenjena. 
Posebna pozornost članstva je 
bila posvečena izvolitvi in ime-
novanju novega predsednika 
društva. Dosedanji predsednik 
Darko Mavrič, je po enem letu, 
zaradi osebnih razlogov odsto-
pil. Po enomesečnem kandi-
dacijskem postopku je bil pre-
dlagan za predsednika Branko 
Lavrenčič, ki je tudi do sedaj ak-
tivno deloval v UO društva. Bil 
je nosilec aktivnosti pri prido-
bitvi in urejanju novih prosto-
rov društva na sedanji lokaciji 

ter pobudnik tudi novih aktiv-
nosti v društvu. Soglasna potr-
ditev izvolitve in njegov nago-
vor o viziji društva ter zahvale 
dosedanjim aktivnim članom, 
dajejo lepo popotnico in pri-
čakovanje nadaljnjega razvo-
ja in povečanja članstva. Okrog 
350 članov starejše generacije 
je prepleteno tudi s članstvom, 
ki še niso upokojeni. Medgene-
racijsko sodelovanje zagotavlja 
boljšo kontinuiteto pri dejav-
nostih društva, kjer lahko vsak 
najde nekaj zase. Po zaključku 
skupščine je Ljubo Žgavc po-
pestril srečanje in kasnejše dru-
ženje s pogledi na Jakobovo 
pot, ki jo je že večkrat prepoto-
val. Čestitke Branku z željo po 
uspešnem vodenju društva.

Branko Lavrenčič

DU Vipava vas vabi na 

PREDAVANJE VARNE VOŽNJE ZA STAREJŠE VOZNIKE,
ki bo potekalo v torek, 16. aprila 2019 v OŠ Draga Bajca Vipava ob 18.00 uri.

Zaradi priprave prostora vas prosimo, da se za predavanje prijavite na DU Vipava vsak torek ali 
sredo med 9.00 in 11.00 uro ali na telefonsko številko 040 567 860.

Predavanje je namenjeno obnovitvi znanja za voznike z daljšim vozniškim stažem .

DU Vipava
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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 - 13:00

Ugodni nakupi za člane kluba Kalia!
Včlanite se lahko na vseh prodajalnih mestih 
Kalia ali na www.kalia.si

Sadike vrtnin in zelišč Sadike sadnega drevja in jagodičevja 

BRESKVE, HRUŠKE, JABLANE, MANDELJ, SLIVE, 
NEKTARINE, MARELICE, LIMON, GRANATNO JABOLKO, 
MALINE, RIBEZ, BOROVNICE, KOSMULJE, ROBIDA ...

Gnojila, zemlja in vrtno orodje

Širok izbor sort, tudi avtohtonih in tradicionalnih. ter hibridov. Slednji so vzgojeni brez 
biotehnoloških metod in torej niso gensko spremenjeni. S pomočjo Envirolyte metode izdela-
nega naravnega biocida, ki med zalivanjem uničuje škodljive mikroorganizme, so sadike bolj 
zdrave in odpornejše.

SAJENJE SADIK VRTNIN: Pri sajenju sadik zelenjave pazimo, da jih ne sadimo pregloboko. 
Posajene naj bodo na tako globino kot smo jih kupili v trgovini. 
Sadike solate, zelja, cvetače, brokolija in druge zelenjave sadimo v primerno suho zemljo, ki 
se ne oprijema prstov. Če je pred sajenjem suho, je potrebno zaliti tudi sadilno jamico, nato 
sadiko še na rahlo, zmerno pritisnemo v tla, da v spodnjem delu ne ostanejo zračni žepi, ki 
običajno povzročijo, da se korenine izsušijo.
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Spalni studio   Lavričev trg 3, Ajdovščina       T: 08 20 56 820      M: 041 497 170      Info@lineaflex.si        www.lineaflex.si 

Pon, tor, čet:     
 9h - 17h 
Sre, pet: 
9h - 15h 

Sob.: po dogovoru 

Vzmetnica CLASSIC 80x190 že od 115,80 € 

Anatomski VZGLAVNIK že od 29,00 € Pod SPECIAL90x200 že od 64,00 € 

posteljnina 

odeje 

nad vzmetnice 

Jogi rjuhe  

Platno, jersey 

Jogi tudi po meri       90x200    ... 179,90 € 
      120x200  … 249,90 € 
      140x200  … 299,90 € 
      160x200  … 339,90 € 
      180x200  ... 389,90 € 

Akcija:  jogi + podlaga 

Akcija:  jogi + podlaga 

Akcija:  jogi + podlaga    

Irma zatajila moža 
tudi na Gočah

Zadnjo februarsko sobo-
to smo na Gočah, v dvora-
ni osnovne šole, gostili dram-
sko skupino, ki deluje v sklopu 
Društva gospodinj s Planine, 
s komedijo Moža je zatajila. 
Zgodba govori o sveže poroče-
nem paru, Irmici in Bogomir-
ju, ki medene tedne preživljata 
kar doma v objemu drug dru-
gega. Nekega dne pa ju zmoti 

nenepovedan obisk Irmine 
tete, bogate zaprisežene sovra-
žnice moških, ki poskrbi, da se 
zgodba zaplete. Komedija v do-
mačem narečju je bila dobro 
sprejeta in je nasmejala zbrano 
občinstvo, ki je uživalo ob šte-
vilnih komičnih preobratih in 
zaključku, da ljubezen prema-
ga vse.

Anja Godnič

Predavanje o zdravi 
prehrani in počutju

Na Gočah smo v torek, 26. 
februarja, gostili gospo Alen-
ko Černe - dipl.medicinsko se-
stro in vodjo centra za krepitev 
zdravja Ajdovščina, ki delju-
je pod okriljem Zdravstvenega 

doma Ajdovščina. 
Tema srečanja je bila 'Zdra-

va prehrana za dobro počutje'. 
Prisluhnili smo pomenu zdra-
ve hrane in pomenu zajtrka, 
poseben poudarek je bil tudi na 
doma pridelani hrani in njeni 
vrednosti. Gospa Alenka je iz-
postavila, da je hrano potrebno 
uživati v miru, sede in počasi. 
Ena večjih napak, ki jo delamo 
danes pri prehranjevanju, je, da 
jemo na hitro, kar tja v en dan, 
ne da bi se zavedali, da smo 
pravzaprav jedli. Raziskave ka-
žejo, da je pomembno, da se pri 
obroku usedemo in ga poje-
mo počasi. To tudi pomeni, da 
bomo hrano dobro prežvečili. 

Še sonce se je smejalo

V nedeljo, 24. marca, še pre-
den je sonce dodobra obsija-
lo Vipavsko dolino, je nov mo-
deren avtobus, last prevoznika 
Stoparja iz Lokavca, rezal kilo-
metre proti Loški dolini. 

Ajdovski planinci smo se pe-
ljali na Planinsko polje. Na Pla-
nini so se nam pridružili še go-
stje z ljubljanskega konca ter 
planinska in turistična vodič-
ka Štefka, naša že stara znan-
ka. Preudarno je vzela taktirko 
v svoje roke in strokovno vodi-
la pot od začetka do konca.

Pot smo začeli na zahodnem 
delu, obkrožili polje in se po-
poldne vrnili na začetek. Do-
brih pet ur hoje je bilo za nami, 
čeprav nismo šteli kilometrov. 
Na poti smo spremljali reko 

Unico, srce polja. Reka ponika 
v okrog 150 požiralnikih. Naj-
več vode odteka v ponore Pod 
Stenami, to je na severu polja. 
Voda priteka iz treh strani, to 
je po treh pritokih, in sicer na 
južni strani priteka iz Planinske 
jame Unica, iz zatrepne doline 
ob zaselku Malni priteka Ma-
lenščica, iz izvirov pri ruševi-
nah gradu pa Škratovka.

Unica poplavlja večkrat na 
leto. Na posameznih krajih so 
ostanki velikih povodnji iz pre-
teklosti. Čeprav so dozidani in 
urejeni številni požiralniki in 
štirne, je ob nalivih in močnej-
šem deževju vode preveč.

Ob našem obisku jo je bilo 
ravno prav, da smo lepo vide-
li rečno dno in opazovali ribe 

v vodi. Polje ima ravno dno in 
na njem ni njiv in naselij, am-
pak so se ta dvignila višje, na 
rahlo dvignjeno obrobje. Pot so 
nam bogatile številne rastline, 
tudi avtohtone; kar 78 različnih 
vrst metuljev bi lahko srečali na 
njem in prisluhnili pomladne-
mu vabljenju mnogih ptic. 

Kot da se je narava hotela od-
dolžiti, je strnila v kratkem le-
tnem času, na prgišču zemlje, 
vse, kar ji je ostalo na širnih po-
ljanah. Pot, ki nas je vodila po 
polju in po gozdu, je lepo ure-
jena, primerna za kolesarjenje, 
tek in užitek.

Edina postaja je bila v nase-
lju Laze, kjer so naše veselje po-
sladkale dobrote, ki nam jih je 
pripravilo Planinsko društvo 
Ajdovščina.

Že na začetku poti nas je ob-
jela zgodovina in nas trdno dr-
žala do konca. V ozadju nas je 
opominjal Ravbarjev stolp, ki 
hrani svojo zgodbo. Razvali-
ne Haasbergovega gradu so se 
večkrat pokazale iz zavetja in 
nas opozarjale na preteklost, ki 
se ne sme ponoviti. 

Dan je bil prečudovit. Škoda, 
da vas ni bilo z nami.

 Irena Šinko

Ob prebavi hrane se v telesu 
sprožijo posebni hormonski in 
encimski sistemi, ki delujejo, če 
je telo umirjeno. Na dan naj bi 
popili dva litra tekočine. Pripo-
ročljivi so trije glavni dnevni 

obroki, zajtrk, kosilo in večer-
ja, vmes pa dodamo še eno do 
dve malici. S tako razporedi-
tvijo obrokov se tudi izognemo 
možnosti, da bi pojedli preveč 
za en obrok. Večer smo zaklju-
čili ob prijetnem klepetu in ob 
prigrizku sadnega krožnika.

Anja Godnič
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Društvo upokojencev Ajdovščina

Gregorjevo
12. marec velja za dan, ko pra-

znujemo Gregorjevo – dan, ko 
se ptički ženijo in ko pozdra-
vljamo pomlad. Gregorjevo je 
ime dobilo po papežu Gregor-
ju, ki je živel v 6. stoletju in je 
veljal za dobrega papeža. Temu 
svetniku so se priporočale žene 
za rodovitnost, pomagal je zo-
per kugo, predvsem pa je po-
krovitelj glasbenikov, pevcev, 
pevskih zborov ter zborovske-
ga in koralnega petja. 

Z Gregorjevim je povezanih 

več tradicionalnih verovanj. 
Eno od teh pravi, da sveti Gre-
gor prinaša luč in na ta dan “luč 
v vodo vrže”. Po ljudskem izro-
čilu se namreč do Gregorjevega 
dan toliko podaljša, da so lahko 
delavci, ki so do tedaj delali ob 
svetlobi petrolejk, luč “vrgli v 
vodo”. Danes ponekod v vodo 
spuščajo gregorčke: umetelno 
izdelane hišice, v katere posta-
vijo svečke. 

V društvu upokojencev Aj-
dovščina so letos Gregorje-
vo praznovali že tradicional-
no sedmo leto. Ženski pevski 
zbor Večernica DU Ajdovšči-
na pod vodstvom zborovodja 
Mirana Rustja zna ogreti srca 

poslušalk in poslušalcev po šte-
vilnih krajih naše domovine in 
izven nje. S svojim ubranim pe-
tjem so ogrela srca poslušalcev 
v dvorani Ljudske univerze v 
Ajdovščini. 

Za popestritev so poskrbeli 
člani Malega Holivuda, ki de-
luje v sklopu Medgeneracijske-
ga učenja na Ljudski univerzi. 
Igrico »Pujsa imamo za sose-
da«, v režiji Milojke Dobovšek 
in priredbi Ksenje Sulič so odi-
grali učenci OŠ Danila Lokarja, 

člani Društva ŠENT in dramski 
del Zarje, Mojca Slokar pa je iz-
delala kostume in sceno. Učen-
ci otroškega pevskega zbora OŠ 
Šturje pod vodstvom Danijele 
Čermelj, so s svojimi otroškimi 
glasovi priklicali pomlad. Sode-
lovanje z OŠ Šturje je nepogre-
šljivo, saj učenci popestrijo vse 
prireditve v Društvu upokojen-
cev Ajdovščina. 

Za zaključek so Gregorju v 
čast zapele še pevke Zarje pod 
vodstvom Marije Terčelj. 

Po prireditvi se je nadaljevalo 
druženje in veselo prepevanje. 

Alenka N. Bizjak in 
Nevenka Vidmar

Foto: Alenka in Nevenka

Planinsko društvo Ajdovščina, Gregorčičeva 20, 5270 Ajdovščina, na podlagi sklepa UO objavlja

RAZPIS
 za najem planinske koče Antona Bavčerja 

na Čavnu 
Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki izpolnjuje-
jo in sprejemajo pogoje na osnovi Zakona o gostinski dejavnosti, 
Pravilnika o planinskih kočah, bivakih in planinskih učnih sredi-
ščih in Pogoje za udeležbo na razpisu, ki so na vpogled na sedežu 
društva vsak četrtek v času uradnih ur (od 16. do 18. ure).

Pisne prijave je treba poslati na naslov društva v zaprti kuver-
ti, priporočeno po pošti, s pripisom »za razpisno komisijo« do 
25.4.2019. Prijavi morajo biti priloženi dokazi oziroma izjave 
o sprejemanju pogojev iz prejšnjega odstavka, morebitna dru-
ga dejstva, ki vplivajo na odločitev o izbiri najemnika in izjava o 
načinu zavarovanja resnosti ponudbe.

Ponudniki bodo o izidu razpisa pisno obveščeni. Z izbranim po-
nudnikom bo sklenjena najemna pogodba.

Za dodatne informacije je pristojen predsednik društva na tel. 
041 390 100 ali po dogovoru v času uradnih ur. 

Predsednik PD Cvetko Ušaj 

Vipavsko srečanje pod Nanosom
Ali ste vedeli, da obstaja v 

naši dolini tudi skupina Vera 
in luč, ki je dejavna že več kot 
33 let? Nanizala bom samo ne-
kaj osnovnih informacij, da 
nas spoznate. Vera in luč, ali 
na kratko VIL, je mednarodno 
duhovno gibanje, ki združuje 
osebe z motnjami v duševnem 
razvoju ali lučke, njihove dru-
žine, duhovnike in prijatelje, 
ki jim darujejo svoj prosti čas, 
svoje talente in ljubezen. 

Zaradi nesprejetosti, zapo-
stavljenosti in potisnjenosti na 
rob družbe tudi v Cerkvi, so 
se družine z otroki s posebni-
mi potrebami skupaj z Jeanom 
Vaniejem in Marie - Helen 
Mathieu po svetovnem ro-
manju v Lurdu odločile, da se 
bodo srečevali v manjših sku-
pinah v različnih državah. Kaj-
ti tudi drugačni so poklicani, 
da v globini zaživijo Jezusov 
nauk, prejmejo zakramente in 
postanejo vir edinosti za Cer-
kev in svet. In tako se je for-
mirala naša vipavska skupina, 
ki je ena izmed devetintride-
setih v Sloveniji in med najsta-
rejšimi. Poslanstvo VIL je tudi 
oznanjevanje in delitev med 
vse kar smo in kar doživljamo. 

Dan delitve in oznanjevanja v 
mesecu februarju nas je vipa-
vske lučkarje peljalo v župni-
jo Podnanos. Na mrzlo vendar 

sončno jutro nas je sprejelo žu-
pnišče že pred sv. mašo. Po ce-
lem mesecu smo se spet srečali 
z željo, da naše veselje, poveza-
nost med seboj in Bogom deli-
mo v naši najskrajnejši župniji, 
od koder prihajajo naše lučke, 
starši in prijatelji. 

Že priprava na mašo je bila 
pestra in živahna. Kljub bole-
znim in zaprtim vratom so tudi 
naše domske lučke našle izhod 
in prišle na srečanje. Cerkev 
sv. Vida smo pripravili malo 
po naše: rezervirali nekaj klopi 
spredaj, obesili svojo zastavo in 
logotip, izpostavili sliko guada-
lupske Marije in razdelili naše 
pesmarice. Ob izhodu smo raz-
postavili nekaj naših izdelkov, 
zgibank in starih glasil Lučk. 

Pokrižani z lurško vodo, s pri-
žgano našo svečo, smo v slav-
nostnem sprevodu ob petju 
lurške Ave, ave vstopili v cer-
kev. Visoko pod novo streho se 
je dvigal glas polne podnano-
ške cerkve. Naš lučkarski žu-
pnik g. Janez Kržišnik in do-
mači župnik g. Tomaž Kodrič, 
sta darovala sveto mašo s sode-
lovanjem vseh vipavskih luč-
karjev in domačinov. Ob pred-
stavitvi našega gibanja VIL in 
sodelovanju pri maši so doma-
či verniki lahko doživeli naše 
iskreno pričevanje, kdo smo in 
zakaj smo poklicani v življenje. 

Ob oživljanju evangelija daro-
vanja v templju smo bili kot 
na gledališki predstavi. Ob pe-
tju lučkarskih pesmih smo se 
preselili v musical. Pri pozdra-
vu miru je celo cerkev razža-
ril plamen majhnih svečk. Cela 
župnija je dihala in sodelovala 
z nami. Iz srca smo prosili, se 
zahvaljevali in slavili Boga. Za-
hvalili smo se prijaznim »Šem-
bidcem«, ki so nas s tako od-
prtim srcem gostili v svoji 
sredi. Povabili smo jih, naj se 
po maši ustavijo pred cerkvi-
jo in poklepetajo z nami na to-
plem pomladnem soncu. Boga-
ta pogostitev se je nadaljevala v 
župnišču. Ob zvokih Damjano-
ve harmonike smo se poslovili 
do naslednjega srečanja.

Ana Hlad

Sobotna druženja v Hiši Malorca
V Hiši Malorca Ajdovščina 

smo neprestano v polnem po-
gonu. Po novem je ena od za-
poslenih v hiši prisotna tudi ob 
sobotah. Jutra na ta dan prične-
mo ob 10. uri, in sicer z druže-
njem ob kavi, čaju in piškotih. 

Osrednji dogodek druženja 
je priprava sobotnega kosila za 
prisotne. Kaj bomo postavili na 
mizo, se dogovorimo že med 
tednom. Zaposlene nastanjene 
pozovemo k podaji predlogov. 
Tako želimo našim uporabni-
kom dati priložnost, da občuti-
jo, da so slišani ter da se upošte-
va njihove želje. Spodbujamo, 
da se v pripravo obroka vključi-
jo tudi fantje sami. 

V preteklosti se je izkazalo, 
da nekateri znajo kuhati, ven-
dar tega ne pokažejo. Potreb-
no je ujeti pravi trenutek ter 
način. Pregovor pravi: »Ljube-
zen gre skozi želodec«. Torej, 
v jezi ne bo nastalo nič dobre-
ga, zato je v naši hiši odločitev 
za pripravo obroka vedno pro-
stovoljna. In kadar se to zgodi, 
nekdo od zaposlenih pomaga 
in se potrudi, da je izkušnja za 
uporabnika pozitivna. Posame-
znik, ki pripravi obrok za sku-
pino pridobiva občutek, da ne-
kaj zna, s čimer se krepi njegova 
samozavest. Tisti fantje, ki so se 

pripravljeni učiti kuhati, pa pri-
dobivajo pomembne veščine za 
samostojno življenje. Pogovor 
med kuhanjem in ob ropotanju 
žlic ob krožnike pa tudi čisto nič 
ne škodi. 

Eno od druženj je minilo v 
znamenju špagetov s carbona-
ro. Glavna jed je nastala izpod 
rok našega stanovalca. Za posla-
dek so iz ponve na krožnik po-
skakale še palačinke z marmela-
do. Kakšna sreča, da poznamo 
pridne kokoške, ki so nam zne-
sla domača jajčka in jih poslale 
v našo hišo! Zahvaljujoč sodelo-
vanju in uigranemu vrtenju po 
kuhinji, smo si vsi prisotni po 
zaužitem obroku obliznili pr-
ste in sklenili, da prihodnji te-
den ponovimo vajo. In to smo 
tudi storili. Bil je pustni vikend, 
zato je bila na jedilniku krača, za 

posladek miške. 
Pustne norčije so minile, mi 

pa smo se odločili nadaljevati z 
našimi druženji ob sobotah. Na 
štedilniku se je skuhal pasulj, ki 
smo ga ocenili z oceno »s kru-
hom pomazano«. Naša sodelav-
ka ga je pripravila prvič, za kar, 
»kapo dol«. In ravno takšnih 
trenutkov si v naši hiši želimo 
še več. Trenutkov, ko praznuje-
mo (navidezno) majhne uspehe 
vsakdanjega življenja. Nekate-
rim le ti predstavljajo prelomni-
ce življenja. 

Naših sobotnih druženj nebi 
bilo moč izpeljati brez paketov 
hrane, ki jih prejmemo od Ka-
ritas vipavske dekanije in RK – 
območno združenje Ajdovščina 
in donacij drugih dobrih ljudi. 
En velik Bog povrni. 

Tadeja Marsek



Otroška pustna povorka v Lokavcu
Člani športnega društva Sla-

no blato smo vseskozi v is-
kanju novih zamisli in svežih 
idej, s katerimi želimo še doda-
tno popestriti dogajanje v Lo-
kavcu. Tako se nam je nedolgo 
nazaj utrnila zamisel o organi-
zaciji prve otroške pustne po-
vorke. Kljub dvomom in po-
mislekom, ali bo nov dogodek 

uspešen, ter koliko udeležen-
cev bo sploh privabil, smo na 
koncu le zbrali pogum in polni 
zagona začeli s pripravami. Na 
začetku nihče ni vedel, kaj pri-
čakovati, vse pa se je spreme-
nilo v trenutku, ko smo vabila 
razdelili med najmlajše. Njiho-
vi navdušeni vzkliki in vrišč, ki 
je odmeval vsepovsod po šoli, 
so nam dali še dodatno moti-
vacijo za izvedbo nepozabnega 
otroškega pustovanja.

V soboto, 2. marca 2019, na 
dan tega težko pričakovanega 

norčavega dogodka, nas je raz-
veselilo lepo sončno vreme. 
Organizatorji smo zgodnje do-
poldne izkoristili za zadnje pri-
prave, približno pol ure pred 
začetkom povorke pa je pred 
dvorano Edmunda Čibeja za-
čelo postajati vse bolj živahno 
in razigrano. Za to je poskrbel 
harmonikaš Anže Novinec, ki 

je z veselimi in poskočnimi me-
lodijami privabljal maškare od 
vsepovsod. Prišli so gasilci, po-
licaji, kraljične, princeske, su-
perjunaki in druge simpatične 
pustne šeme. Malce z zamudo, 
a v njenem stilu, pa je prikora-
kala še navihana Pika Nogavič-
ka in na ves glas zakričala: »Naj 
se otroška pustna povorka v 
Lokavcu začne!« In se je začela!

Radoživa, pisana in vesela 
druščina, ki je štela več kot 100 
pustnih navdušencev, se je v 
sprevodu začela pomikati skozi 

osrednji del Lokavca, maškare 
pa niso niti slutile, da jih čaka 
prav posebna misija. Gospodič 
Pust jih je namreč prosil, če mu 
lahko pomagajo pregnati teto 
Zimo, poleg tega pa jim zaupal, 
da jih bodo na različnih lokaci-
jah čakali posebni gostje z za-
nimivimi nalogami. Po poti so 
tako naleteli na lovca, vojaka, 

mušnico, ribo, čarovnico, glas-
benika ter kovanec, in se do-
govorili, da v zameno za pra-
vilno rešene naloge in uganke, 
s skupnimi močmi odžene-
jo Zimo in v vas spet privabijo 
teto Pomlad.

Razposajeno vzdušje pustova-
nja je pred hiše privabilo tudi 
sovaščane. Ti so nas pričaka-
li z nasmehi na obrazih in se 
nam za veselje in dobro voljo, 
ki smo jim jo prinesli, zahva-
ljevali s sladkarijami, sokovi in 
drugimi pustnimi dobrotami. 

Pustovanje v Selu na Vipavskem
Dan v Selu se je začel spokoj-

no, strehe hiš so lenobno božali 
topli, zlatorumeni sončni žarki. 
Nič ni kazalo, da se bo v kasnej-
ših urah ravno na ta dan razvila 
nenadejana snežna nevihta ter 
da bodo posredovali celo gasilci s 
Tanjo Žagar na vrhu Scanie. 

Pravi déja vu avgustovske šagre, 
razen snega seveda. Sicer je splo-
šno znano, da naj bi pustne šeme 
zimo preganjale, vendar je leto 
2019 v tem oziru izjemno. Prave 
zime skorajda ni bilo in maška-
re so morda bolj preganjale sušo. 
Torej so bile tako snežinke kot 
gasilci več kot odlična izbira za 
popoldanski pustni sprevod po 
ulicah Sela. Da o Tanji Žagar ne 
govorimo. Za pustno rajanje ni 
bil prikrajšan noben delček vasi; 
vse se je začelo v osrednjem delu, 
pri dvorani, nadaljevalo pa v na-
vedenem sosledju: Barkula, Bri-
tih, Bar Mojca, Mandrja, Maitov 
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hrib, Gornji konec, Guno, Na 
gorici, Bauč. 

Ker ni bilo junaka, ki bi udele-
žence preštel, nihče ne ve točne-
ga števila, vendar najbrž ne dosti 
manj kot 80 duš, je rajalo, pelo 
(globoko v podzavest se je zare-
zala »Številka 3«), prevažalo ga-
silske karjole na človeški pogon, 
ustavljalo promet, nabiralo jaj-
ca, klobase in sladkarije, metalo 
pustne konfetke, treniralo miši-
ce desne in/ali leve roke, pa tudi 
noge so morale (z)držati več kot 
štiri ure trajajoč pohod. Rajanje 

Iz vaške pekarne je zadišalo po 
slastnih miškah in čaju, pred 
trgovino pa so nas pričakali 
najboljši krofi. Že malce utru-
jeni smo se okrepčali in si na-
brali novih moči, nato pa nas je 
čakal še zadnji del naše naloge 
– odganjanje Zime. 

Ko smo jo zagledali, smo 
pogumno pristopili do nje. 

Poskušali smo jo prepričati, naj 
ugrizne v košček mušnice, spi-
je kozarček čarovničinega čaja, 
ji prigovarjali, naj vzame denar 
za letalsko karto in odide na 
Antarktiko, a je bil ves trud za-
man. Tudi ribi ni uspelo izpol-
niti naše želje, ko pa je glasbe-
nik zaželel zaigrati na ves glas 
ter jo tako prepoditi, si je za-
tisnila ušesa. Prestrašila sta jo 
šele lovec in vojak, ki sta jo že-
lela uloviti in odpeljati stran. 
Takrat nas je teta Zima zapro-
sila, če se lahko še malce zabava 

z nami in nato prostovoljno 
odide. Seveda smo ji dovolili in 
skupaj odšli nazaj do dvorane, 
kjer nas je pričakala … ugane-
te, kdo? Teta Pomlad. In tako 
se je povorka v veselem vzduš-
ju zaključila s pustno pojedino, 
glasbo in lepimi spomini. 

Športno društvo Slano blato 
se zahvaljuje vsem maškaram 

in obiskovalcem za nepozaben 
dan, sovaščanom za topel spre-
jem, vaški pekarni in trgovini 
za okusne dobrote, KS Lokavec 
ter harmonikašu Anžetu No-
vincu in drugim sooblikoval-
cem programa, ki so nam po-
magali pri izvedbi dogodka.

Naj se vas sreča, ki so vam jo 
prinesle maškare, drži celo leto.

ŠD Slano blato

se je zaključilo, kjer se je končalo 
– v centru – kjer so si snežinke, 
snežaki, gasilci, pevci in druge 
zabavne maske, kot so hobotni-
ca, čebelar, pike nogavičke, ča-
rovnice, mačke, miške, akcijski 
in drugi junaki, pravično sku-
hali in razdelili izplen. Ali so si-
uske maske zimo pregnale ali so 
jo priklicale, je sicer vprašanje na 
mestu, ampak zagnanosti, dru-
žabnosti, dobre volje in prešer-
nega vzdušja jim gotovo ni moč 
oporekati.

A. M. R.

Pust v Podragi

V Podragi smo pustovali že v 
petek 1.3.2019, ko so nas s svo-
jim obiskom ponovno razve-
seli kurenti iz etnografskega 
kulturnega društva Ježevka s 
Ptuja. Na sprejemu jih je priča-
kala pisana druščina maškar in 
domačinov, ki so se potem sku-
paj s kurenti odpravili na kraj-
šo povorko po Podragi.

Pustne maske, kurenti in do-
mačini so druženje nadaljevali 

v vaški kulturni dvorani, kjer so 
nam kurenti uvodoma zaple-
sali svoj ples, med okrepčilom 
pa prijetno poklepetali z zbra-
nimi domačini. Tudi tokrat so 
se zelo izkazale podraške go-
spodinje, ki so za goste s Ptuja 
pripravile obilno sladko-slano 
pogostitev, za kar se jim orga-
nizatorji iskreno zahvaljujemo.

TŠK 



Pustna povorka v Ajdovščini

"Pust je pust, vsak se šaliti 
zdaj zna. Pust je pust, vsaka 
šala zdaj velja." 

Na pustni torek smo se učen-
ci Osnovne šole Danila Lo-
karja odpravili na pustno po-
vorko po ulicah Ajdovščine. 

Pustovanje v Kamnjah

Po nekaj letih premora smo 
na pustni torek, 5. 3. 2019 čla-
ni ŠKTD Kamnje - Potoče po-
novno obudili pustovanje v vasi 
Kamnje. Ob 16h smo se zbrali 
pred šolo v Kamnjah, kjer smo 
animatorke pripravile pustno 
glasbo in nestrpno pričakovale 
pustne maske. Obisk je bil nad 
pričakovanji, saj se je na sončni 
pustni torek zbralo veliko tako 
malih kot malo večjih otrok ter 
nekaj staršev. 

Najprej smo se skupaj z glas-
bo sprehodili po vasi v dolgi 
koloni pustnih mask. Odpravi-
li smo se z namenom, da se pri 
vsaki hiši, če je le mogoče, usta-
vimo in pokažemo. Vaščani so 
nas veselo pričakali pred svo-
jimi domovi z različnimi do-
brotami. Po končani povorki 
smo se vrnili v dom krajanov, 
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To je bil poseben dan, kajti s 
svojimi maskami smo se spre-
menili v vile, kraljične, pirate, 
vojake, različne živali … Tako 
smo pričarali veselo vzdušje, 
ki smo ga želeli ponesti tudi 
drugim meščanom. Dobre 

kjer smo se okrepčali s pija-
čo in krofi. Vsak otrok je pre-
jel tudi pobarvanko, barvice ter 
balon, ki jih je darovalo podje-
tje Ciciban. Zahvala gre vsem 
otrokom, predvsem pa star-
šem in vaščanom, ki so omo-
gočili, da smo uspešno izpeljali 
ta dogodek. Glede na pozitivne 

Marijači v Ajdovščini
Po dolgih letih zopet na obi-

sku v Ajdovščini »Marijači 
Los Trios« iz mesteca Pueblo v 
Mehiki

Kdo se še spomni? Predvsem 
tisti malo starejši prav gotovo 
množičnih pustovanj, z veliko 
odličnimi maskami, ki so nas 
razveseljevale na pustno so-
boto, predvsem pa na velikih 
pustovanjih na pustni torek v 
športni dvorani Police. 

Na Lavričevem trgu smo si 
lahko ogledali boksarski dvo-
boj »stoletja«, ko je naš Mate 
Parlov pred številnimi navija-
či postal svetovni boksarski pr-
vak v dvoboju proti Quellu. Pa 
obiska naših planiških letalcev 
na smučeh, ki so nas tudi le-
tos na planiških poletih ponesli 
tja proti 250 metrom, dvonad-
stropnega rdečega avtobusa 
»Dixieland banda«, takrat za 

odzive in veliko udeležbo pu-
stnih mask, upamo, da bo pu-
stovanje v Kamnjah postalo 
tradicionalno. 

Se vidimo naslednje leto.

Avtor članka: EB
Avtor fotografije: DŠ

nekatere malo spornega obiska 
samega papeža z vsem vatikan-
skim spremstvom in še bi lah-
ko naštevali. 

Še kar nekaj let pred našteti-
mi dogodki nas je po ajdovskih 
ulicah s svojo glasbo navduše-
val ansambel »Marijači Los Tri-
os«, ki so k nam prišli iz dalj-
nega Puebla v Mehiki. Vesela 
melodična mehiška glasba je 

volje res ni manjkalo. 
Upajmo, da smo odgnali 

zimo in mraz, da bo med nas 
prišel topel spomladanski čas.

M.V.

napolnila ajdovske ulice, lokale 
podjetja in ustanove. In glej ga 
zlomka tudi na letošnjo pustno 
soboto in potem še na sam pu-
stni torek, so nas prav tako in 
ta isti »Marijači Los Trios« po-
novno obiskali v našem mestu. 

Nekoliko ostareli, saj je od pr-
vega obiska minilo že več let, so 
tudi letos mimoidoče razvese-
ljevali s svojo mehiško glasbo. 
Vrhunski izvedbi smo lahko 
prisluhnili v večini gostinskih 
lokalov po mestu, trgovinah, 
prisluhnila jim je tudi naša ob-
činska oblast. Da so lahko obi-
skali čim več ljubiteljev tovr-
stne glasbe po mestu in tudi 
izven Ajdovščine, so najeli ko-
čijo z dvema konjskima sila-
ma in seveda kočijažem, kar je 
še najbolj dobro delo njihovim 
starim kostem. S svojim nasto-
pom, predvsem pa dobro voljo, 

ki so jo prinesli na ulice, so do-
kazali, da za pustno veselje nisi 
nikoli prestar ali preresen.

Kdo ve, mogoče pa nas na-
slednje leto zopet razveselijo s 
svojim obiskom, morda pa tudi 
spodbudijo pustno dogajanje 
v Ajdovščini, da bo zopet tako 
kot je bilo nekoč.

MaK
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Odsev
Svetloba je odsev sonca,
barva morja je odsev neba,
zelena reka je odsev gozda,
motiv je odsev pogleda.

Vodni tok je odsev življenja,
gorski vzpon je odsev interesa,
utrip je odsev dihanja,
zdravje je odsev gibanja.

Počutje je odsev razpoloženja,
hrepenenje je odsev želja,
ljubezen je odsev srca,
zadovoljstvo je odsev duha.

Vztrajnost je odsev značaja,
pripadnost je odsev prijateljstva,
vera je odsev Boga,
pisanje je odsev razmišljanja.

Spomin je odsev starih časov,
vrisk je odsev veselja,
analiza je odsev stanja,
trend razvoja je odsev sodobnega sveta.

Dr. Drago Papler

Lavričeva knjižnica

Gostili smo popotnico Jasno Tuta

Jasna Tuta je svojo mladost 
preživela na morju in več kot 
deset let poučevala jadranje v 
domačem klubu. Njeno prej-
šnje življenje je bilo podob-
no našemu: služba, stanovanje, 
vožnja z avtomobilom in pla-
čevanje položnic. Nekega dne 
je ugotovila, da ni srečna. Ku-
pila si je enosmerno vozovnico 
za Avstralijo in tam spoznala 
Ricka in način življenja, za ka-
terega sploh ni vedela, da ob-
staja. Pred desetimi leti je na-
mreč njen stalni naslov bivanja 
postal jadrnica. 

2. aprila 2014 sta z Rickom 
dvignila sidro njune jadrnice 
Calypso v mehiškem mestu La 
Paz ter se podala v Tihi ocean. 
Cilj njune plovbe je bil trop-
ski otoček Hiva Oa v Francoski 

Polineziji. 32 dni nista videla 
kopnega. Njun vsakdan ni bilo 
podoben našim romantičnim 
predstavam sončenja v bikin-
kah in pitja koktajlov na prem-
cu jadrnice. Njun dan je bil 

Odkrivali smo 
skrivnosti narave

Konec februarja se je avtobus 
ajdovskih planincev odpravil 
proti Črnemu Kalu, kjer smo 
zavili v notranjost naše Istre. 
Naš cilj je bil Veli Badin - v Veli 
Badin. Popeljali smo se skozi 
naselji Kubed in Gračišče, ter 
po zelo ozki cesti, prispeli do 
cerkvice sv. Kvirina, kjer je bilo 
naše izhodišče. 

Označena pot nas je vodila po 
jugu kraškega roba. Od tu smo 
imeli čudovit razgled na Raki-
tovec in naselja z železnico vi-
soko pod robom. Na drugo 
stran je seglo oko do mejnega 
prehoda Sočerga in po celi do-
lini, kamor še ni segla pomlad. 

Visoki kraški greben nas je 
pripeljal do razgledne toč-
ke Orlovega gnezda. Naravni 
most je pritegnil našo pozor-
nost. V loku meri 6 m, v višino 
pa 4 m. Že tu je topla mikrokli-
ma, zato je zatočišče številnim 
ogroženim pticam. 

In kaj je Veli Badin? To so 

trije 17 m visoki in globo-
ki spodmoli v obliki morskega 
vala. Skrivnostna naravna zna-
menitost, ki jo bogatijo kapni-
ki, različnih barv in velikosti. 
Tudi mogočne previsne stene 
so različnih barv, kar daje čar 
in budi skrivnost. Po ljudskem 
pripovedovanju se tu sliši šepet 
okoliških vasi, zato so domači-
ni spodmole imenovali Ušesa 
Istre. Menim, da jim tako ime 
pripada tudi zaradi oblike. 

Vračali smo se po isti poti do 
avtobusa, ki nas je pripeljal do 
cerkvice v Hrastovljah. Čeprav 
smo mnogi poznali freske, kar 
je pomembna kulturna zname-
nitost, smo pozorno prisluh-
nili razlagi. Naš kulturno-na-
ravoslovni dan smo, preden 
smo zapustili vasico, zaključili 
z ogledom muzeja orožja. Eno-
lončnica v Kubedu pa nas je 
ogrela in razvedrila.

Irena Šinkovec

sestavljen iz dela, spanja in pre-
hranjevanja. Vsakih šest ur sta 
se izmenjevala na straži, med-
tem je drugi spal. Jasna nam v 
svoji prvi knjigi 'Moj svet sre-
di oceana' med 3000 milj dol-
go plovbo zaupa svoje želje in 
strahove. Zaveda se, da je jadr-
nica le drobna pikica sredi vse-
mogočnega oceana. Po konča-
ni čezoceanski plovbi sta Jasna 
in Rick kar tri leta jadrala med 
otoki Francoske Polinezije. O 
tem govori Jasnina druga knji-
ga 'Vse barve Polinezijke'. Knji-
ga je prežeta z barvami in vonji 
eksotičnih cvetov, z melodi-
jami južnih morij in nasmehi 
tamkajšnjih ljudi. 

Jasna pravi, da si lahko vsak-
do privošči takšno življenje, 
imeti mora le pogum. Jasna ga 
ima ima med vsemi konzerva-
mi, škatlami, vrečkami in jadri 
dobršno mero vedno s seboj.

Že 20. druženje erzeljskih deklet 
in žena ob dnevu žena

Erzeljčanke si leta 1999 naj-
brž niso predstavljale, da se bo 
njihovo druženje v počastitev 
mednarodega praznika žena 
obdržalo 2 desetletji. 

8. marec je tudi spomin na ža-
lostne čase, saj je na ta dan leta 
1943, okupator pregnal doma-
čine z domov. Živih prič takra-
tnih dogodkov skoraj ni več, 
kljub temu se vas trudi, da tudi 
mladi poznajo zgodovino svo-
je vasi. Letošnjega srečanja se je 
udeležilo kar 20 žensk, od zelo 
mladih do starejših. Osrednji 
del programa je bila predsta-
vitev študijskih krožkov, ki jih 
Ljudska univerza Ajdovščina 
izvaja po vaseh s podporo in 
usmerjanjem mentorjev. Pogo-
vor je stekel o temah, ki bi zani-
male večino, praktične primere 
krožkov je nazorno predstavi-
la mentorica Nataša Mohor-
čič. Ženske so si med seboj iz-
menjale tudi semena, razgovor 
pa je bil živ, saj je vrtnarstvo 

neizčrpen vir zanimanj vsa-
ke gospodinje. Sklepov je bilo 
več, a najpomembnejši je tisti 
glede odločitve, da bodo jese-
ni na Erzelju začeli s študijskim 
krožkom. 

Pozornost ženam je na začet-
ku izkazal tudi predsednik KS, 
Aleš Kobal, s čestitkami za pra-
znik in jim zaželel lepo življe-
nje vse leto, kasneje pa jim je 

čestital tudi Martin Jejčič iz 
Lovske družine Erzelj-Tabor, 
ki tudi domuje v stari Šoli. 

Na koncu so najmlajše va-
ščanke ob spremljavi Tjaše Ko-
bal zapele nekaj pesmi, kar je 
bilo še posebej lepo, zaradi pe-
tja kot tudi zaradi njihove šte-
vilčne udeležbe. 

TR
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Žapuže: KS pred vrati 
Ajdovščine

Srečanje zgodovinskega krož-
ka Društva Most Ajdovščina, 
konec marca, je bilo v Žapu-
žah. Sprehodili smo se po vasi 
in se seznanili z zgodovinskim 
razvojem, te bližnje vasi, ki se 
'zliva' v Ajdovščino.

Aleš Brecelj, krajan, ki so-
deluje pri življenju in obno-
vi vasi in zbiratelj, je predsta-
vil njen zgodovinski razvoj, 
današnje vaško življenje in po-
membnejše točke, ki so vredne 
ogleda. Od šestih zaselkov, kot 
so Bizjaki, Gornja vas, Dolnja 
vas, Breclji, naselje Andlovec 
ter Kožmani, se nekateri vedno 
bolj združujejo v Krajevno sku-
pnost Ajdovščina.

Območje vasi Žapuže je bilo 
tekom zgodovine v Avstro-
-ogrski, v njeni deželi Kranjski. 
Spadalo je pod gospodstvo Vi-
pava vse do konca prve svetov-
ne vojne. V letih 1811 do 1826, 
se je izdeloval tako imenovani 
Franciscejski kataster. Takrat 
so vas Žapuže katastrsko ume-
stili v občino in župnijo Štur-
je. Tako je ostala v tem katastru 
vse do danes. 

Vas je nastala ob neštetih 
močnih izvirkih hladne in pi-
tne vode, ki imajo še danes 
lepo ohranjena korita. V njih 
so v preteklosti napajali živi-
no, danes pa predstavljajo le še 
spomine in posebnost Žapuž. 
Voda teh izvirkov še vedno 
oskrbuje polovico vasi. 

Vas Žapuže je v preteklosti 
dala nekaj pomembnih mož. 

Sredi vasi je na rojstni hiši vzi-
dana plošča v spomin dr. Anto-
nu Breclju, znanemu zdravni-
ku, pisatelju in politiku. Njegov 
najstarejši sin Bogdan, je bil ki-
rurg, ortoped, ustanovitelj bol-
nice Valdoltra in Titov oseb-
ni zdravnik. Drugi sin Marjan, 
pa je bil politik in minister prve 
slovenske povojne vlade, usta-
novljene v Ajdovščini. 

Na jugu vasi je zanimiva got-
ska cerkvica svetega Martina. 
Izvira iz 15. stoletja, kar potr-
juje način izgradnje in naslika-
na freska Kristusa križanega, 
ki je delo mojstra Janeza Lju-
bljanskega. Cerkvico so krajani 
vključili tudi v veliko evropsko 
kulturno pot sv. Martina Tour-
skega ali Via Sancti Martini in 
je ena izmed devetindvajsetih 
kulturnih poti Sveta Evrope. 

Med drugo svetovno vojno so 
Nemci, 21. junija 1944, vas po-
žgali in se znesli nad domači-
ni. V spomin na ta dan kraja-
ni praznujejo krajevni praznik. 
V vasi, od leta 2008, deluje tudi 
Kulturno društvo DEŠK Žapu-
že. Vsako leto pripravijo števil-
ne kulturne, športne in ostale 
dogodke v novem Domu Kra-
janov Žapuže. Trenutno je v 
njem slikovna in fotografska 
razstava sestavljena iz zbranih 
vaških fotografij, ki so razvršče-
ne po posameznih tematikah.

Silvester 
(Povzeto po zapisu 

Rajka Gostiše) 

Občni zbor Škofijske karitas
V soboto 23. marca je v avdi-

toriju ŠGV potekal občni zbor 
Škofijske karitas Koper, ki je bil 
sestavljen iz treh delov. V pr-
vem delu je bila sveta maša, ki 
jo je, ob somaševanju duhov-
nikov, daroval škof msgr. Me-
tod Pirih. Zbralo se je več kot 
sto sodelavcev karitas iz celo-
tne koprske škofije. 

V drugem, statutarnem delu 

je sledil pregled dela za nazaj 
in sprejem programa za naprej. 
Splošne programe pomoči iz-
vajajo prostovoljci, specifične 
programe pa deset zaposlenih, 
ki jih v večini financira drža-
va. Dva zaposlena preko jav-
nih del financira občina Ajdo-
vščina. Morda le podatek, da je 
v Koprski škofiji 1.222 stalnih 
in 1.335 občasnih prostovolj-
cev, ki so v letu 2018 opravili 

119.096 prostovoljnih ur. 
In kako je na področju Karitas 

vipavske dekanije? 
Na področju občine Ajdovšči-

na in Vipava je vse delo Kari-
tas od organizacije, do koordi-
nacije in konkretne pomoči ter 
vodenje številne dokumentaci-
je opravljeno prostovoljno, saj 
je 239 stalnih in 481 občasnih 
prostovoljcev, ki so v lanskem 

letu opravili 29.949 prostovolj-
nih ur. 

Število prejemnikov pomo-
či je v primerjavi s preteklimi 
leti upadlo, je pa res, da so ti-
ste družine in posamezniki, ki 
so ostali, potrebni več pomo-
či. Še vedno prejema pomoč v 
hrani in drugih osebnih pred-
metih, kakor tudi pomoč pri 
plačilu nujnih računov 213 
družin in 105 takih, ki živijo 

sami. Razdelili smo kar 58 ton 
hrane. Šolske potrebščine in 
druge oblike pomoči je prejelo 
194 šolarjev, v različne progra-
me pomoči otrokom je vključe-
nih 974 otrok. Že 18 let se izva-
ja program 'Popoldan na cesti', 
kjer mladi prostovoljci sko-
zi vse leto nudijo učno pomoč 
in prijateljstvo otrokom. V ce-
lotnem programu sodeluje 117 
prostovoljcev Mlade karitas. 

Hiša Malorca – nastanitev za 
brezdomce v Ajdovščini, nudi 
streho nad glavo in pomoč pri 
reševanju različnih težav dese-
tim stanovalcem. 

Delo s starejšimi, bolnimi, in-
validi poteka preko Župnijskih 
karitas, vanjo je bilo na različ-
ne načine vključenih 3.417 lju-
di. Glavni vir za vse to je pro-
stovoljno delo, dragocena je 
podpora občine Ajdovščina in 
Vipava. Poleg tega pa smo del 
akcij Karitas. 

V končnem delu druženja je 
program oblikovala Mlada ka-
ritas in gost srečanja Gregor 
Čušin z Nepopolnimi rimami. 
V duhu Usmiljenega Samari-
jana pa smo domov odhajali z 
naročilom »Pojdi in tudi ti tako 
delaj!« 

Hvala lepa vsem, ki Karitas 
svoje stiske zaupajo in hvala 
vsem, ki pomagajo.

Jožica Ličen

Gočanke praznovale dan žena
Dan po dnevu žena, v sobo-

to 9. marca, smo se Gočanke s 
šoferjem Markom odpeljale na 
praznovanje dneva žena. Naj-
prej smo obiskale Prvačino in 
tamkajšnjo hišo Aleksandrink, 
ki stoji v starem delu vasi, tik 
ob župnijski cerkvi. V njej so 
prikazane posamezne zgodbe 
iz življenja Aleksandrink, po-
nazorjene s številnimi slikami 
in zanimivimi predmeti. Pred-
stavnica društva za ohranja-
nje kulturne dediščine nam je 
namenila uvodni pozdrav, za 

kulturni program pa so po-
skrbele tri prijetne gospe, ki so 
nam uprizorile odlomke iz ži-
vljenjskih zgodb Aleksandrink 
in mlad kitarist, ki je popestril 
vzdušje. Za pristno doživetje 
smo se še posladkale s poseb-
nim aleksandrijskim pecivom 
- kekom. 

Iz Prvačine smo pot nadalje-
vale na kmetijo Smodin z Vo-
grskega, kjer se ukvarjajo s pri-
delavo sadja v sokove. Sprejel 
nas je gospodar Tomaž, ki skr-
bi za sadovnjake. Predstavil je 

kmetijo in blagovno znamko 
sokov Smodin. Po degustaci-
ji sokov nas je čakala še večer-
ja na Frlanovi kmetiji na Vo-
grskem, kjer so nas postregli z 
okusno hrano. Za zabavni del 
večera je poskrbel ansambel 
Flaškon, ki igra povsod brez-
plačno. Po prijetnem druženju 
smo se polne lepih vtisov sreč-
no vrnile domov.

 
Anja Godnič
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SPOMLADANSKA ČISTILNA AKCIJA 

Čistilna akcija na Lozicah
V soboto, 16. marca 2019, je v 

vipavski občini potekala čistil-
na akcija, ki smo se ji pridružili 
tudi krajani Lozic.

Dogodek smo organizira-
li Krajevna skupnost Lozice in 
društvo Zdravljica, ob podpori 
občine Vipava. Dogovorili smo 
se, kje in kako bomo očistili Lo-
zice, Podgrič in delno tudi Oto-
šče. Zbrali smo se krajani vseh 
generacij, tudi kar nekaj otrok, 
tako da se za čisto prihodnost 
naših krajev ne bojimo. Sončno 

jutro nam je vlilo elan in dobro 
voljo, zato smo kar hitro raz-
delili vrečke in rokavice ter se 
po skupinah podali na različ-
ne poti. 

Dela smo imeli veliko, saj se je 
v času od prejšnje čistilne akci-
je nabralo precej smeti, ki kva-
rijo izgled naših krajev. Glede 
na lego Lozic pod Rebrnica-
mi in avtocesto, z mimoidočim 

prometom dobimo tudi nesna-
go, predvsem odpadno emba-
lažo in plastične vrečke. Am-
pak dokazali smo, da zmoremo 
in očistili našo vas, tudi za vse, 
ki bodo v prihajajočih spomla-
danskih mesecih kolesarili, ho-
dili ali se vozili po naši dolini. 
Lozice so prva vas ob prihodu 
v Vipavsko dolino, zato je po-
trebno poskrbeti za dober vtis.

Čistilna akcija je bila uspešna, 
kar je pokazal velik kup sme-
ti na kontejnerju ob zaključku 
dneva. Še vedno pa želimo na 
vest potrkati vsem, ki brezve-
stno mečejo in namensko od-
lagajo tudi večje količine smeti 
pod Rebrnicami - za to namreč 

obstaja urejeno smetišče, ne pa 
narava. Lozičani smo dokazali, 
da ne želimo živeti v onesnaže-
nem okolju in zato prijeli stvari 
v svoje roke ter očistili naravo, 
tako da nas bo pričakala lepša 
pomlad. 

Čez cel dan se je po vasi razle-
galo pozitivno vzdušje in dru-
ženje, hkrati pa smo združili 
prijetno s koristnim. Zato, da 
udeleženci niso bili lačni, smo 
po zaključku poskrbeli tudi za 
piknik. Tako se bomo priho-
dnje leto gotovo odzvali še v 
večjem številu. 

Tina Bizjak, 
predsednica KS Lozice

Čistejša Podraga
V soboto, 16. marca, je v Po-

dragi, v organizaciji Krajevne 
skupnosti ter ob podpori Obči-
ne Vipava in Komunalno - sta-
novanjske družbe d. o. o. Ajdo-
vščina, potekala čistilna akcija.

Podražanom očitno ni vsee-
no v kakšnem okolju živijo, kar 
so pokazali z dobro udeležbo; 
kar 39 prostovoljcev vseh sta-
rosti se je v skupinah podalo 
na posamezna območja Podra-
ge in njene okolice in pobiralo 
odpadke. Kljub, na prvi pogled 
čistemu okolju, so udeležen-
ci čistilne akcije nabrali za cel 
kontejner odpadkov! 

Največ odpadkov je predsta-
vljala plastika, ki je bila najde-
na pretežno v melioracijskih 
jarkih in strugah potokov. V 
določeni meri je ta pojav pripi-
sati tudi burji, ki z dvorišč hiš 
odnese številne predmete, ki 
nato kot odpadki končajo v na-
ravi. Nekatere smeti (zlasti ze-
leni odrez) pa so tam zavestno 
odloženi.

Burje tudi ne moremo okri-
viti za odpadke, ki so se znašli 
ob lokalni cesti, ki vodi v vas. 
Prazne pločevinke in cigaretne 

embalaže, ki so ležale ob asfal-
tu, so odraz brezbrižnosti lju-
di, zato ob tej priložnosti pozi-
vamo vse, da odpadke odlagajo 
izključno v koš za odpadke in 
nikakor ne v naravo. Vsak od 
nas je odgovoren za čisto in 
urejeno okolje. Pokažimo, da 
nam ni vseeno zanj.

Težko je tudi razumeti, da še 
vedno posamezniki, ki kosov-
ne in druge odpadke odlaga-
jo v naravno okolje. S tem ne 
pokažejo samo človekove ma-
lomarnosti in brezbrižnosti do 
lastnega okolja, ampak tudi do 
bodočih generacij, ki bodo pla-
čevale davek za to, kar človek 
počne dandanes. 

Zelo veliko bi naredili tudi, če 
bi vsak izmed nas na sprehod 
ali izlet v naravo vzel manjšo 
vrečko, namenjeno samo od-
padkom, v katero bi spotoma 
nabiral videne odpadke in jih 
nato kasneje odložil v zabojni-
ke na ekološkem otoku. In čez 
nekaj časa bi se morda lahko 
celo pohvalili, da v čistilni ak-
ciji nismo imeli dela …

Društvo 
Mala Moskva Podraga

Gočani na čistilni akciji
V okviru Občine Vipava je 

v soboto 16. marca poteka-
la vseobčinska čistilna akcija. 
Na Gočah smo se zbrali v ve-
likem številu in pokazali, da 
nam ni vseeno in da uživamo v 
lepi naravi ter urejenem in či-
stem okolju. Zbrali smo se pred 
Osnovno šolo, kjer nas je čaka-
la potrebna oprema (vreče za 
smeti in rokavice). 

Koordinator goške čistilne 
akcije, tajnik KS Goče, Miha 
Povh je zbrane najprej pozdra-
vil in nato usmeril na različne 

lokacije. Očistili in uredili smo 
balinišče, pešpoti in pas ob 
glavni cesti med Mančami in 
Trebižani. Med smetmi je pre-
vladovala plastična embala-
ža in pločevinke raznih pijač. 
Krajevna skupnost Goče je po-
skrbela za topel obrok. Okusno 
joto in odličen štrudelj je pri-
pravila družina Mesesnel, za 
kruh, sok in klobase pa je po-
skrbela Občina Vipava. Naš 
kraj je spet urejen in upamo, da 
tako tudi ostane. 

Anja Godnič

Lokavčanom je mar! Kaj pa vam?

Vam je mar za okolje, v ka-
terem živite? Ali vam bo zanj 
postalo mar šele, ko bo ime-
lo to neposreden vpliv na vaše 
zdravje, življenje, vaš vsakdan? 

Se sploh zavedate, da nam 
grozi ekološka katastrofa, ki 
bo uničila naš planet? In če se, 
kaj boste naredili, da do tega 
ne pride? Kdo bo tisti, ki si bo 
upal kaj spremeniti, in kdo bi 
moral? MI! Vsi skupaj in vsak 
posebej. Danes? Ne! Že dolgo 
nazaj bi bilo treba … 

Športno društvo Slano bla-
to že kar nekaj časa med svo-
je letne dogodke uvršča či-
stilno akcijo, katere namen je 
prijetno sosedsko druženje, 

ozaveščanje ljudi o pomenu 
varstva narave in spodbujanje 
k bolj odgovornemu ravnanju 
do okolja. 

Prav skrb za čisto okolje je 
na sončno, a vetrovno sobo-
tno jutro, 23. marca 2019, 
pred dvorano Edmunda Či-
beja v Lokavcu privabila lepo 
število vaščanov, med kateri-
mi skoraj zagotovo ni bilo ti-
stih malomarnežev, ki one-
snažujejo našo vas, in zaradi 
katerih je treba organizirati ta-
kšne dogodke.

Zbrane udeležence je na za-
četku akcije pozdravil in na-
govoril Bojan Pergar, predse-
dnik društva Slano blato, nato 
pa smo skupaj določili lokacije 
čiščenja, organizirali delovne 
skupine in začeli s pobiranjem 
odpadkov. Delo je poteka-
lo tekoče, velike rumene vre-
če pa so se hitro polnile, saj so 
bile pridne roke vseskozi pol-
ne plastenk, pločevink, stekle-
nic, cigaretnih ogorkov in dru-
gih smeti, ki jih iz avtomobilov 
mečejo nekulturni vozniki oz. 
njihovi sopotniki. 

Med prostovoljci ni manjka-
lo dobre volje in prav nič nam 
ni bilo težko pobrati tiste-
ga, kar so v obcestni jarek, na 
sprehajalno pot, med grmov-
je in še kam drugam odvrgli ti-
sti, ki ne vidijo smisla v ohra-
njanju čistega okolja. Vseeno 
pa smo se, vsak pri sebi, spra-
ševali, kdo so ti, ki si jemlje-
jo pravico do brezbrižnega 

odlaganja nerazgradljivih od-
padkov v naravo in posledič-
no do zastrupljanja našega ži-
vljenjskega prostora. Čistilno 
akcijo smo zaključili ob dva-
najsti uri, ko smo se udeležen-
ci ob zasluženi malici še malce 
podružili, pokomentirali od-
nos ljudi, ki brez pomislekov 
onesnažujejo okolico, in rekli 
nekaj besed o delu, ki smo ga 
v sobotnem dopoldnevu opra-
vili v dobrobit celega Lokavca. 

O uspešnosti akcije so pri-
čale tudi polne vreče smeti in 
kosovni odpadki, zbrani ob 
cestah ter drugih vnaprej do-
govorjenih lokacijah, od koder 
smo jih kasneje z avtomobili in 
traktorji peljali do kontejnerja. 
Vsi, ki smo ta dan namenili či-
ščenju okolja, lahko potrdimo, 
da je situacija bistveno boljša 
kot pred leti, še vedno pa ne 
tako zelo dobra, da bi akcijo 
lahko opustili. Prav tako smo 
si enotni, da si morajo za ure-
jenost kraja s pravilnim rav-
nanjem prizadevati vsi vašča-
ni. Dokažimo danes, da nam je 
mar za našo prihodnost. Jutri 
bo lahko že prepozno. 

ŠD Slano blato za zahvaljuje 
vsem udeležencem za prizade-
vanje pri ohranitvi čistega in 
urejenega okolja ter KS Loka-
vec za pogostitev.

ŠD Slano blato
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Notranji nadzor pitne vode
Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina upravlja sedem javnih vodovodnih sistemov: Hu-
belj, Vipava-skupni, Gora-Skuk, Sanabor, Podkraj-Strelice, Podkraj-Zgornji, Podkraj Spodnji. Kot 
upravljavec javnih vodovodih sistemov, izvajamo notranji nadzor po HACCP sistemu, skladno s Pra-
vilnikom o pitni vodi RS Slovenije. V letu 2018 smo znotraj notranjega nadzora na javnem vodo-
vodnem omrežju izvedli 54 mikrobioloških preskušanj in 19 fizikalno kemijskih preskušanj pitne 
vode. 

Poleg notranjega nadzora pitne vode, Ministrstvo za zdravje izvaja tudi Državni monitoring pitne 
vode, s katerim zagotavlja dodaten nadzor nad kvaliteto pitne vode. V okviru Državnega monito-
ringa je bilo na javnem vodovodnem omrežju izvedenih 37 mikrobioloških in fizikalno kemijskih 
preskušanj.

Rezultati analiz in komentar
Tabela 1: Notranji nadzor pitne vode na vodovodnih sistemih v Občini Ajdovščina in Vipava 2018

52 mikrobioloških preskušanj izvedenih na javnem vodovodnem omrežju, v sklopu notranjega nadzo-
ra, je bilo skladnih. Dva vzorca sta bila neskladna zaradi napake na notranjem vodovodnem omrežju. 
Vseh 19 fizikalno kemijskih preskušanj je bilo skladnih s pravilnikom o pitni vodi. 

Rezultati Državnega monitoringa so pokazali podobne rezultate kot notranji nadzor. Vseh 37 mikrobioloških vzorcev odvzetih na javnem vodovodnem omrežju je bilo 
skladih. En fizikalno kemijski vzorec ni bil skladen. Neskladen vzorec je bil posledica napake pri vzorčenju. Vzorec je neskladen, kadar je vsaj en parameter višji od mej-
ne vrednosti, ki jo predpisuje Pravilnik o pitni vodi (UL RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 , 74/15 in 51/17 ).

Informacije
Več informacij dobite na naši spletni strani, www.ksda.si, kjer si lahko med drugim ogledate Letna poročila o skladnosti pitne vode, načine obve-
ščanja uporabnikov v primeru motene, prekinjene ali omejene oskrbe s pitno vodo, razširjene analize pitne vode večjih vodovodnih sistemov… 

Prijavite se lahko na: SMS obveščanje ob morebitni neustrezni kakovosti vode iz vaše pipe in E-obveščanje (različne tematike).

Vrsta Vodovodni sistem Dezinfekcija 
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Hubelj DA 24 0 / 6 0 / 
Vipava - skupni DA 12 0 / 5 0 / 
Gora - Skuk DA 8 0 / 3 0 / 
Sanabor DA 3 0 / 2 0 / 
Strelice DA 2 0 / 1 0 / 
Podkraj-Zgornji DA 2 0 / 1 0 / 
Podkraj-Spodnji DA 3 2 KB 1 0 / 

 

Primorski kvartet prihaja iz 
osrčja Vipavske doline in nje-
ne neposredne okolice. Začetki 
enega redkih ansamblov na vi-
pavskem segajo v leto 2010, ko 
jih je združila neizmerna želja 
po preigravanju in prepevanju 
domačih viž. Poleg narodno za-
bavne glasbe, so svoj repertoar 
obogatili tudi s slovenskimi ter 
tujimi zabavnimi hiti, evergree-
ni, vse od rock'n'rolla in žurer-
skih YU rock komadov, do no-
stalgičnih melodij Dalmacije in 
»a cappella« petja. 

Prvotno zasedbo so sestavljali 
Matej Šček, Matevž Črv, Marko 

O ansamblu Špadni fantje smo že pisali, tokrat pa se javljamo z najnovejšo novičko. Mladi glasbeniki so se uvrstili v polfinalni izbor za najodmevnejši festival 
slovenske narodno zabavne glasbe - festival Slovenska polka in valček 2019. Izmed 81 prijavljenih skladbic, se je med 24 polfinalnih uvrstila tudi njihova 
najnovejša polka 'Srečen človek'.

Troha in Aljaž Žgavc. Skupaj so 
preigravali na privatnih dogod-
kih, porokah in rojstnih dnevih. 
Od prvih začetkov se je zasedba 
malce spremenila. 

Poleg Mateja Ščeka (Gradi-
šče pi Vipavi) so trenutno v an-
samblu še Tomaž Šček (Gra-
dišče pri Vipavi), Nina Kovšca 
(Col) in David Puc (Višnje pri 
Colu). Iz privatnih dogodkov 
pa so prešli tudi na javne nasto-
pe in tekmovanja. Prvič so se 
širši javnosti predstavili lani na 
tekmovanju v Števerjanu, kjer 
so bili s prvim njihovim avtor-
skim komadom (v novi zasedbi) 

absolutni zmagovalci festivala. 
Trenutno se ekipa pospešeno 

pripravlja na polfinalni nastop 
festivala Slovenska polka in val-
ček 2019. Letos bo festival po-
tekal malce drugače kot prej-
šnja leta. Polfinalni izbor bo 
potekal v dvanajstih glasbenih 
dvobojih v oddaji Slovenski 
pozdrav na RTVSLO1. Zma-
govalca posameznega dvoboja 
pa bodo določila glasbena ure-
dništva sedmih radijskih postaj. 

Špadni fantje bodo nastopili 
v osmem glasbenem dvoboju, 
ki bo 12. aprila ob 20:00. Pred-
stavili se bodo s skladbo 'Sre-
čen človek', ki je delo Roka Šva-
ba (melodija in aranžma) in g. 
Ivana Sivca (besedilo). Zaupali 
so mi, da so z Rokom Švabom 
iz ansambla Modrijani začeli so-
delovati prav po naključju, ko so 
se istočasno 'zaljubili v isto be-
sedilo z naslovom 'Čeprav se 
razhajava'. Rok je potem za be-
sedilo napisal glasbo in ga pre-
dal Špadnim fantom. Kmalu za-
tem je sledilo tudi povabilo na 
nastop na odmevnem koncertu 
'Noč Modrijanov 2018'.

Letošnja novost v ansamblu so 
nove obleke, ki bodo imele tudi 

Ansambel Špadni fantje v polfinalnem izboru

malce vipavskega pridiha. Čla-
ni so namreč mnenja, da se Vi-
pavsko dolino še premalo pro-
movira in jo zato promovirajo 
tudi sami s pomočjo videospo-
tov, glasbe in imidža. V polfinal-
nem nastopu festivala bodo Vi-
pavsko dolino predstavili tudi 
skozi ljudi. S sabo peljejo Te-
odozijeve vojake in Hermana 
Franca -Hilla (kitarista in izde-
lovalca kitar iz Vipave).

Člani ansambla pravijo, da si 
v prihodnje želijo še veliko do-
bre glasbe, uspehov in večje 

prepoznavnosti tudi izven do-
mače doline. Mi jim želimo vse 
dobro in držimo pesti za čim 
boljšo uvrstitev na prihajajočem 
festivalu. Bralce pa še enkrat va-
bimo k ogledu polfinalne odda-
je, 12. aprila ob 20:00.

Kristina Birsa



RAZNO         28
Petek, 29. marec 2019 • številka: 207

Dobra volja je pol 
zdravja

Kar nekaj časa je minilo od ta-
krat, ko smo se oglasili iz dru-
štva sladkornih bolnikov Aj-
dovščine in Vipave. Seveda 
pa to ne pomeni, da člani dru-
štva nismo aktivni. Nasprotno! 
Znamo ceniti življenje in prija-
teljstvo in se družimo kadar le 
moremo. 

Poleg športnih aktivnosti, 
predavanj in vsega kar diabetik 
potrebuje za zdravje, nas osre-
čujejo tudi enodnevni obiski 
naših slovenskih toplic. Pred-
vsem pa je za nas najlepše, ko 
se večkrat odpeljemo v Porto-
rož. V kristalno čistih bazenih 
hotela Bernardin se razvajamo, 
telovadimo in uživamo v med-
sebojnem prijateljstvu, ki nas 
veže že dolga leta in nas pove-
zuje kot dobre sorodnike. Po 
nekaj urah kopanja nas nadvse 
prisrčno, kot bi se šlo za ohcet 
pogostijo v restavraciji Taver-
na, le nekaj deset metrov stran 

od kopališča. 
Po kosilu se sprehodimo do 

Pirana, če dovoljuje vreme in če 
nimamo drugih načrtov. Vse-
kakor se utrujeni in zadovoljni 
vračamo proti Vipavski dolini, 
mimo kraških gmajn in borov-
cev, ki objemajo obe strani av-
toceste. Nehote ti misli pre-
vzame kakšen Kosovelov stih. 
Potem pa se že kar na avtobu-
su dogovarjamo za naslednji 
obisk Portoroža. Kako malo ra-
bimo, da se osrečimo. Le dobra 
volja in želja po druženju. 

Tudi skupščina društva, ki 
smo jo izvedli 5. marca na pust, 
je potekala zelo resno vendar s 
pridihom dobre volje. 60 čla-
nov se nas udeležilo. Na kon-
cu uradnega dela smo se še dol-
go veselili skupnega srečanja v 
prijatelskem vzdušju.

 
Sonja Groznik

Ne obupajte nad svojimi sanjami!
Za naslov današnjega prispev-

ka smo, v MDPM Ajdovščina, 
izbrali besede naše NIVEA šti-
pendistke Veronike Krapež, 
ki se je 11. marca predstavila 
na zaključnem dogodku akcije 
NIVEA v Ljubljani. 

NIVEA je skupaj z Zvezo pri-
jateljev mladine Slovenije že 13. 
leto zapored pomagala otro-
kom iz socialno šibkejših oko-
lij na poti do izobrazbe in tudi 
tokrat v učni sklad NIVEA na-
menila 20.000 evrov. Letošnji 
ambasadorji akcije so v mrzel 

in deževen dan v Ljubljani pri-
nesli tople srčne zgodbe, šti-
pendistki učnega sklada – Ve-
ronika Krapež in Celjanka Eva 
pa sta nas ganili do solz. Vero-
nika, ki je pri 12 letih izgubila 
očeta, je ostala sama z mamo, 
bratom in sestro. Šolanje je že-
lela nadaljevati na srednji vete-
rinarski šoli v Mariboru, saj so 
ji že od malega pri srcu živali. 
Brez štipendije, bi težko pokri-
la vse stroške. Sedaj je že v 4. le-
tniku, šolanje končuje z odliko 
in z optimizmom zre v priho-
dnost. Veseli smo, da smo lah-
ko 7 mladim iz našega okolja 

omogočili prejemanje štipen-
dije iz omenjenega sklada. 

V mesecu marcu smo zavzeto 
preganjali zimo na tradicional-
nem pustovanju v veliki dvora-
ni Zavoda za šport. Za vse ma-
škare smo pripravili dvourno 
ustvarjalno delavnico izdelave 
čarobnih pustnih očal, dovolj 
časa pa nam je ostalo tudi za 
pobarvanke in uživanje v sla-
stnih krofih. 

Sledil je resnejši dogodek - 
29. medobčinski otroški par-
lament, ki je potekal 7. marca 

v prostorih Občine Ajdovšči-
na. Mlade sta nagovorila žu-
pan Občine Ajdovščina Tadej 
Beočanin in podžupanja Ob-
čine Vipava Sonja Lukin. Mla-
di parlamentarci iz ajdovske in 
vipavske občine so ugotavlja-
li, da je naše šolstvo kar do-
bro, si pa v šoli želijo več prak-
tičnega pouka in več vsebin, ki 
bi bile povezane z vsakdanjim 
življenjem. Za starejše učence 
pa bi bilo potrebno več pouka 
pri predmetih, ki so povezani 
z njihovimi poklicnimi želja-
mi. Spraševali so se o pomenu 
ocen in o tem, ali je nacionalno 

preverjanje znanja sploh po-
trebno. Dogodek sta popestrili 
predstavnica Zavoda za šolstvo, 
Jerneja Bone, ki je predavala o 
učenju učenja in predstavni-
ca Zavoda za zaposlovanje, Lu-
čila Hvala, ki je spregovorila o 
poklicih prihodnosti in razvo-
ju kariere. Kot se za parlament 
spodobi, so mladi parlamentar-
ci izglasovali, da jih bo na naci-
onalnem otroškem parlamentu 
v Ljubljani 8. aprila zastopa-
la učenka OŠ Danila Lokarja 
Neja Polanc. Učenci OŠ Šturje, 
Oš Danila Lokarja, OŠ Dobra-
vlje in OŠ Draga Bajca Vipava 
pa so se 19. marca udeležili še 
regijskega otroškega parlamen-
ta v Tolminu. 

V kratkem bosta z delova-
njem začela dva študijska krož-
ka. Že tretje leto pripravljamo 
študijski krožek »Koraki iz al-
banščine v slovenščino«, ki je 
namenjen albansko govore-
čim ženskam pri spoznava-
nju slovenskega jezika in kul-
ture. Vsi ljubitelji italijanščine, 
predvsem začetniki pa lepo va-
bljeni v študijski krožek »Vita 
bella«, ki se bo pričel v aprilu. 
Svojo ustvarjalnost bomo 2. in 
3. aprila pokazali tudi na »Dne-
vih ustvarjalnosti Klementi-
na«, ki ga organizira MKC Hiša 
mladih. Za konec pa še lepo po-
vabljeni na dogodek »Dan brez 
alkohola« v Vipavo, 3. apri-
la, kjer se bomo predstavili z 
ustvarjalno in gibalno delav-
nico ter tako iskali načine za 
zdravo preživljanje prostega 
časa brez nezdravih navad. 

 
Urška Brežnjak

Gričevnato zaledje Ljubljane v 
družbi Društva MOST

Pohoda, po Čemšeniškem 
gričevju v zaledju Lavrice, se je 
udeležilo 44 pohodnikov dru-
štva Most. Od Lavrice smo se 
vzpeli po Šeparjevi poti skozi 

gozd, polnim prebujajočega 
spomladanskega cvetja, na Bu-
kov vrh in se spustili do zasel-
ka Lisičje. 

Romantičen dvorec iz 16. 

stoletja, ki se še obnavlja, je 
zamenjal kar nekaj lastnikov. 
Med drugim je bil tudi v la-
stništvu Janeza Vajkarda Auer-
sperga, pomembnega ministra 
avstrijskih cesarjev, ki je zadnja 
leta življenja preživel v dvor-
cu. Zadnja lastnica pred dru-
go svetovno vojno je bila Mary 
Lloyd iz Trsta. Okrog dvorca, 
ki se ga danes uporablja za pri-
reditve, je bil nekdaj največji 
cvetlični, sadni in botanični vrt 
na Kranjskem. 

Pot nas je vodila, preko naj-
večjega usek avtoceste v Slo-
veniji, proti vrhu Molnika. Na 
koncu nas je čakal še zadnji del 
- pohod mimo kamnoloma in 
vzpon v vas Orle, ter severni 
del Lavrice.

Silvester
Foto: Vetrih, Maraš

Volilni zbor članov DI 
Ajdovščina - Vipava

6. marca smo se invalidi v ve-
likem številu zbrali na volilnem 
zboru članov DI Ajdovščina - 
Vipava, ki je potekal v prosto-
rih osnovne šole Draga Bajca.

Volitve so bile izvedene v mir-
nem vzdušju, saj so bili stari 
člani vseh odborov in predse-
dnica DI edini kandidati. Pre-
dlagane kandidate so člani po-
novno izvolili za dobo štirih 

let. Novo izvoljeno vodstvo se 
je članom zahvalilo za zaupa-
nje in podporo in obljubilo, da 
bo društvo vodilo po potrjenih 
planih v dobrobit vseh.

Še posebej bi se zahvalili ose-
bju OŠ Draga Bajca za odlično 
pogostitev.

Društvo invalidov 
Ajdovščina - Vipava
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Seminar: izbira 
toplotne črpalke

Ogrevalna sezona se bli-
ža koncu in marsikdo v tem 
času že razmišlja o pripravi 
ogrevalnega sistema na nasle-
dnjo zimo. Potrebno bo očisti-
ti dimnik, nabaviti drva, pele-
te, kurilno olje ali utekočinjen 
naftni plin in po potrebi servi-
sirati kurilno napravo. Kaj pa, 
če bi jesensko ogrevanje priče-
li z enim samim pritiskom na 
gumb svoje nove najsodobnej-
še toplotne črpalke?

V mesecu maju se bo orga-
niziral brezplačen izobraževal-
ni seminar na temo izbire to-
plotne črpalke. Udeležencem 
bo predstavljena ponudba to-
plotnih črpalk na slovenskem 
tržišču in kaj vse moramo 

upoštevati pri izbiri. Ogledali 
si boste lahko, katere toplotne 
črpalke so najprimernejše za 
nove objekte z dobro toplotno 
izolacijo in talnim ogrevanjem, 
in pa predvsem, katere so naj-
primernejše za starejše objekte 
z radiatorskim ogrevanjem. Se-
minar bo v naši ali eni od so-
sednjih občin (odvisno od pri-
jav). Udeležba na seminarju je 
brezplačna, obvezna pa je pri-
java na GSM 041/ 692 410 do 
ponedeljka, 8.4.2019. O loka-
ciji in terminu predavanja bo-
ste prijavljeni obveščeni, ko bo 
znano število prijav. 

Vabljeni!

Robert Žibrik

Dnevi astronomije 
Od 11. do 27. marca potekajo 

Dnevi astronomije na osnov-
ni šoli Ivana Roba v Šempetru 
pri Novi Gorici. Na razstavi, ki 
se bo nato selila tudi v osnovni 
šoli v Ajdovščino in Dobravlje, 
sodeluje tudi astronomski kro-
žek Društva Most z devetimi 
panoji "Astronomija skozi čas". 

Razstavo '100 let pod skupnim 
nebom!' je odprl predsednik 
republike Slovenije Borut Pa-
hor. Društvo matematikov, fi-
zikov in astronomov Slovenije 
(DMFA Slovenije) in Osnovna 
šola Ivana Roba sta z razstavo 

obeležili petdesetletnico prve-
ga pristanka človeka na Luni in 
stoletnico ustanovitve Medna-
rodne astronomske zveze. Slo-
venija se tako pridružuje drža-
vam, kjer bo potekalo več kot 
sedemsto (700) astronomskih 
aktivnosti, s katerimi želijo po-
udariti pomen astronomije za 
izobraževanje, razvoj in pove-
zovanje med narodi. Društvo 
matematikov, fizikov in astro-
nomov pa praznuje tudi 70 let 
svojega delovanja.

Vabljeni na ogled!

Na pokopališču v Vipavi stoji-
ta ena zraven druge večji kapeli 
pravokotnega tlorisa s tempelj-
skim čelom, grobnici rodbin 
Lanthieri in Mayer. Slednja se 
je v Vipavsko dolino preseli-
la konec 18. stoletja z Bavar-
ske, ko je dr. Jožef Mayer kot 
kirurg spremljal Napoleono-
vo vojsko, 1822 pa je od grofa 
Coroninija kupil tudi dvorec 

Litoželezen nagrobni spomenik 
Ferdinanda Mayerja v Vipavi

Lože pri Vipavi. V njihovi ka-
peli je lep neogotski litoželezen 
nagrobni spomenik, izdelan v 
moravski livarni kneza Salma v 
Blanskem, ki se je uvrščala med 
vodilne v habsburški monarhi-
ji tako po količini kot kakovo-
sti odlitkov umetniškega liva. 
Zgodovina mesta Blansko je te-
sno povezana z železom. Leta 
1766 je tamkajšnjo železarno 
kupila plemiška družina Salm-
-Reifferscheid. Najzaslužnej-
ši za njen razcvet je bil Hugo 
Franc (František; 1776–1836), 
ki je vodenje livarne prevzel 
leta 1806. Leta 1896 je livarno 
kupila praška delniška druž-
ba Akciová společnost strojír-
ny/ Maschinenbau-Aktienge-
sellschaft (nekdanji Breitfeld, 
Daněk & Co.), ki pa je – kot 
bomo videli tudi v našem pri-
meru – ohranila veliko reperto-
arja Salmove livarne. 

Nagrobnik je oblike osemko-
tnega slopa (v. 156 cm) na koc-
kasti bazi s porezanimi voga-
li in meri v višino dva metra in 
pol ter tehta 270 kg. Slop zgo-
raj zaključuje friz v obliki lo-
kov z gotskimi fialami, polja 
pod njimi pa krasi osem kri-
latih glavic putov. Za čipkasto 
strukturo fial se slop piramida-
sto zoži in na nizkem podstav-
ku stoji kip mladega Jezusa (v. 
67 cm), oblečenega v prepasa-
no tuniko. Deček razpira roki, 
njegov obraz odlikuje heleni-
stična lepota. (V knjigi Uprav-
na enota Ajdovščina. Občini 
Ajdovščina in Vipava iz zbirke 

Umetnostna topografija Slove-
nije je ikonografsko interpreti-
ran kot molilec). Jezusov kip je 
v nasprotju s preostalim delom 
nagrobnika, ki je črn, belkaste 
barve (verjetno prvotno posre-
bren). Za njim stoji križ (v. 93 
cm), na križišču krakov so upo-
dobljeni arma Christi – trije že-
blji, obdani s trnjevo krono. 

Na sprednjih treh stranicah 
slopa teče ulit napis. Levo ver-
zi žalostinke Ruhe sanft, des/ 
Lebens Kummer/ Drükt nicht 
mehr/ dein edles Herz/ Dich 
umfängt des/ Grabes Schlum-
mer/ Uns allein uns/ bleibt der/ 
Schmerz, ki jih najdemo že v 
kronološkem popisu nagrob-
nih napisov dunajskih poko-
pališč iz leta 1833 E. M. Ham-
peisa. V sredini so podatki o 
pokojniku: Hier ruhen/ die ir-
dischen/ Ueberreste des/ Ferdi-
nand/ Mayer/ geb. am 24. Oc-
tbr./ 1816/ gest. am 25. Febr. 
1857./ gewidmet von/ der tief 
betrübten/ Mutter betrauert/ 
von seinen/ Geschwistern. In 
desno spet verzi, še danes obi-
čajni na nagrobnikih in pri 
osmrtnicah: Still und einfach/ 
war dein Leben,/ Treu und 
thätig/ deine Hand;/ Mustest 
doch hin/ über schweben./ In 
das bess're/ Vaterland. 

Risbo oblikovno enakega na-
grobnega spomenika najdemo 
pod št. 51 že v Salmovem kata-
logu iz okoli sredine 19. stole-
tja, torej pred uvedbo metrič-
nega sistema 1872, zato so mere 
navedene še v čevljih (Zoll – ') 
in teža v funtih z ligaturo lb; 

Fotografija 1

rahlo odstopa le detajl Jezuso-
ve glave, ki je nekoliko sklo-
njena in ne povsem frontalna. 
Podstavek in slop sta identič-
na tudi pri nagrobniku na risbi 
št. 50, kjer je namesto kipa Je-
zusa na vrhu križ s Križanim, 
višina celote pa je enaka. Tako 
oblikovno kot tudi po merah 
pa se Mayerjev spomenik pov-
sem ujema z risbo iz nekoliko 
mlajšega Salmovega kataloga, 
aktualnega po letu 1872 (Fürst 
Salm'sches Eisenwerk Blansko 
– Niederlagen: Wien (Marxer-
gasse Nr. 28) - Brünn (Grosser 
Platz 21), in sicer pod isto šte-
vilko kot v starejšem katalogu. 
To verjetno pomeni, da je bil 
spomenik postavljen nekoliko 
kasneje in ne v letu Ferdinan-
dove smrti 1857. Kip mladega 
Jezusa s križem (Jesukind mit 
Kreuz) s frontalno držo glave 
in enakih mer je bil aktualen še 
v prvih desetletjih 20. stoletja, 
ko je bila Salmova livarna že 
last omenjene praške delniške 
družbe; vidimo ga npr. v kata-
logu iz let 1910–1912 (nagrob-
nik št. 104), a spodnji, slopasti 
del je drugačen. 

Mayerjev litoželezen nagrob-
ni spomenik v Vipavi razširja 
repertoar do sedaj znanih Sal-
movih izdelkov na Slovenskem 
in lepo kaže, na kako visokem 
nivoju je delovala livarna in se-
veda izbran okus naročnikov.

Simona Kermavnar

Slikovno gradivo 
Fotografija 1. Nagrobni spo-

menik Ferdinanda Mayerja na 
vipavskem pokopališču (foto: 
Simona Kermavnar)

Fotografija 2. Slopni nagrob-
ni spomenik št. 51 z mladim Je-
zusom v ilustriranem katalo-
gu Fürst Salm'sches Eisenwerk 
Blansko – Niederlage Wien 
(Landstrasse, Marxergasse Nr. 
15) (© Muzeum Blanenska)

Literatura
-E. M. Hampeis, Epig. 224. 

Chron. 1323, v: Chronologi-
sche Epigraphik der Friedhö-
fe Wien's: Erster Band, Wien 
1833, str. 187.

-Igor Sapač, Lože (Leiten-
burg), dvor, dvorec, v: Grajske 
stavbe v zahodni Sloveniji. 1: 
Zgornja Vipavska dolina, Lju-
bljana 2008, str. 18–33.

-Franci Lazarini, Tanja Mar-
telanc, Tina Potočnik, Hele-
na Seražin, Vipava, v: Uprav-
na enota Ajdovščina. Občini 
Ajdovščina in Vipava (ur. He-
lena Seražin), 2, (Zbirka Ume-
tnostna topografija Slovenije), 
Ljubljana 2012, str. 564.
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Velikonočni koncert
Kot vsako leto Folklorno dru-

štvo Vipava prireja tradicional-
ni velikonočni koncert, ki se 
bo odvijal 22.4.2019 ob 18:00 
v Kulturnem domu v Vipavi. 
Poleg naše skupine bodo na-
stopali: Otroška folklorna sku-
pina Gorjački iz Osnovne šole 
Otlica, Kulturno društvo Karla 
Štreklja iz Komna, Pevski zbor 
Matija Vertovec Podnanos, 

Harmonikaški orkester glasbe-
ne šole Munda iz Prerada pri 
Ptuju pod vodstvom Danije-
la Šegula in Kvartet pod Skalco 
kateri deluje v okviru Folklor-
nega društva Vipava. Skupine 
nam bodo predstavile ples, pe-
tje in seveda glasbo. 

Lepo vabljeni na naš koncert, 
vstopnine ni.

Foto: Andrej Kodelja

Zmaga domačih 
rokometašic

V soboto, 16. marca, se je na 
Policah odvila tekma med Aj-
dovkami in Celjankami. Doma-
činke so bile za dve točki boljše 
in tako potrdile zaslužen vstop v 
končnico za prvaka. 

Ključ do uspeha je bila ponov-
no dobra obramba, kjer je ble-
stela Anamarija Klemenčič, ki 
je zbrala kar 19 obramb. Pohva-
la pa gre tudi ostalim dekletom, 
ki so držale precej izenačen re-
zultat. Ajdovke sedaj čaka liga 
za naslov prvaka, s formo, ki jo 
prikazujejo v zadnjih tekmah, 
pa postajajo resne kandidatke 
za osvojitev stopničk. 

Dokaz dobrega dela je tudi 
vpoklic Maje Svetik in Man-
ce Jurič v slovensko reprezen-
tanco. Slovenska članska ro-
kometna reprezentanca je 
minuli teden že opravila pripra-
ve na Obali in nato odigrala tur-
nir HEP Croatia Cup v Poreču. 

24-letna krožna napadal-
ka Manca Jurič je že sodelova-
la v članski reprezentančni ak-
ciji v Tarragoni. Za 23-letno 
levokrilno igralko in kapetanko 
Mlinotesta Majo Svetik pa je to 
prvi vpoklic za člansko izbrano 
vrsto.

ADC na festivalu v Brežicah
Februarjua se je v Brežicah 

odvijal plesni festival 'Lukec 
open', kjer sodelujejo plesalci iz 
različnih klubov v več različnih 

kategorijah (hip-hop, jazz, ba-
let, disco plesi...). 

Tokrat so plesni center ADC 
zastopali: solistka Lana Gorkič, 
duo Matic in Blaž Kolar Tra-
tnik ter Zlate dame. Vsem če-
stitamo za vsa dobljena odličja. 

Posebno pohvalo je prejela 
tudi najstarejša plesalka festi-
vala Sonja Okretič, za vztraj-
nost in marljivost, ki ji je kljub 
starosti ne manjka.Vedno zno-
va se veselimo vseh uspehov 
naših plesalcev, ki si jih z obi-
lo treningov in marljivostjo še 
kako zaslužijo. 

Plesna skupina Ajda pa le-
tos obeležuje okroglo 15- le-
tnico delovanja, zato v mese-
cu marcu pripravljajo jubilejno 

predstavo. Vsem njim ter vod-
ji Alice Stojko Saliu želimo še 
mnogo s plesom obarvanih let. 
Naj bo začetek teh, že skoraj 
pomladnih dni, poln energije 
in veselja.

13. salamijada na Slapu
V soboto, 23. marca se je na 

Slapu, že tradicionalno, odvi-
la 13. salamijada. Na dogodku, 
ki ga je tokrat organiziral lanski 
zmagovalec Robert Ferjančič, je 
sodelovalo 15 salam. Udeleženci 
so se podružili, izmenjali mnenja 
in nasvete, ter izbrali tri najbolj-
še salame.

Prvo mesto je zasedel Lucijan 
Ambrožič, drugo mesto Ro-
bert Ferjančič, tretje pa Andrej 
Petrič.

Letošnji organizator je povedal, 
da se je kvaliteta salam v zadnjih 
letih precej izboljšala. K temu je, 
po njegovem mnenju, malce pri-
pomogla tudi salamijada, kjer si 
udeleženci izmenjujejo majh-
ne skrivnosti, kako salame še 
izboljšati.

Do naslednjega leta se salamija-
da poslavlja, naslednja pa bo v or-
ganizaciji Lucijana Ambrožiča.

Križev pot na Školu
Križev pot je ljudska pobožnost v spomin na Jezusovo pot s križem. Med križarskimi vojnami 
in pozneje so to obliko pobožnosti prenesli v Evropo, širili so jo zlasti frančiškani. Na vzpeti-
nah blizu mest so bile razvrščene posamezne postaje, pozneje so podobe s križi nameščali 
tudi v cerkvah in na samostanskih hodnikih. 

Pobožnost križevega pota po 
naših cerkvah opravljamo v 
postu, navadno ob petkih in 
nedeljah. Že tradicionalno smo 

na drugo postno nedeljo ime-
li to pobožnost na Školu, na 
priljubljeni sprehajalni planoti 
nad Ajdovščino. Lepo vreme je 

k tej pobožnosti privabilo veli-
ko število tako mladih kot tudi 
starejših vernikov, letos kar iz 
treh župnij (Šturje, Ajdovšči-
na in Ustje). V vseh treh krajih 
poteka v postnem času misijon 
in eden od skupnih dogodkov 
je bil tudi križev pot na Školu. 
Z molitvijo ob štirinajstih po-
stajah smo premišljevali o Je-
zusovem trpljenju, o njegovem 
usmiljenju, mu priporoča-
li svoje drage, vse ljudi pa tudi 
sebe s svojimi slabostmi in te-
žavami ter prosili za blagoslov 
naših krajev. 

Želimo si, da bi nas tudi v pri-
hodnje taki in podobni dogodki 
notranje bogatili in povezovali. 

Niko Ličen

Maja Svetik in Manca Jurič
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TOUCH OF LUXURY

Jegliči na Ajdovskem
Zvončki in trobentice, ma-

čice, vijolice… tako je pela 
Marjana Deržaj v znani slo-
venski popevki.

 Rob Čavna in Gore je del 
Nature 2000 in spada po ra-
znovrstnosti živega sveta 
med najbogatejša območja v 
Evropi.

Pa spoznajmo trobenti-
ce in njihovo sorodstvo. 

Trobentica ali brezstebelni je-
glič (Primula acaulis) je naj-
bolj znana predstavnica rodu 
jegličev (Primula). Da je ta 
znanilka pomladi dobila ime 
po zvenu, ki nastane, če zapi-
skamo na cvet, je jasno. Nje-
ni cvetovi so uporabni za čaj 
ali solato. 

Med rumeno cvetočimi 

jegliči sta še dva, ki imata cve-
tove dvignjene na stebelcu. 
Prvi je spomladanski jeglič, 
drugi pa avrikelj.

Spomladanski jeglič (Primu-
la veris), katerega korenino 
uporabljajo za sirupe za izka-
šljevanje, je zelo podoben le-
pemu jegliču ali avriklju (Pri-
mula auricula). Najočitnejša 
razlika med njima je vidna po 
listih, ki pri pomladanskem 
jegliču spominjajo na troben-
tico, pri avriklju pa so trdi, 
usnjati. 

Avrikelj, ki je zavarovana 
alpska rastlina, je simbol Pla-
ninskega društva Ajdovščina. 
Nekoč smo imeli majice z zelo 
lepim motivom avriklja. Ško-
da, da jih ni več mogoče do-
biti. Avrikelj se okrog prve-
ga maja košati po robu Gore 
na Otliškem Maju in Navršu, 
pa na Kuclju in robu čavenske 
Male Gore. Razkošnemu cve-
tju avriklja delajo v prvomaj-
skih praznikih družbo še mo-
dri cvetovi clusijevega svišča 
(Gentiana clusii), ki jih lahko 
vidite na steklenicah z encija-
novo grenčico, in pa tržaški 
svišč (Gentiana tergestina). 
Za tako malo truda (skro-
men sprehod do Otlice) jih v 
Sloveniji, mislim da ne vidite 
nikjer.

Primula Auricula

Primula x Venusta

Poleg rumeno cvetočih je-
gličev premoremo tudi take z 
vijoličastim cvetom. Iz idrij-
skih grap se je naselil na našo 
stran kranjski jeglič (Primula 
carniolica). 

Klasično nahajališče tega ne-
žnega lepotca je Divje jezero 
pri Idriji ali, kot rečemo bo-
taniki, tam mu je bil napi-
san krstni list. Na naši strani 
uspeva nad Smrekovo drago, 
pod Malim Golakom in verje-
tno še v kaki temačni, vlažni 
vrtači. 

Še posebno imenitna ra-
stlina v ajdovski občini pa je 
idrijski jeglič (Primula x ve-
nusta). To je naravni križanec 
med avrikljem in kranjskim 
jegličem. Po avriklju je pode-
doval velike cvetove in velike 
liste, ki pa so malo mehkej-
ši. Vijoličasta barva cvrtov je 
dediščina kranjskega jegliča. 
Na Idrijskem so rastišča tega 
križanca zelo redka, saj uspe-
vata starša na ekološko pre-
cej različnih rastiščih: avrikelj 
je rastlina sončnih, apnenča-
stih tal, kranjski pa vlažnih, 
senčnih grap. Kako se je zna-
šel idrijski jeglič na naši strani 
Trnovskega gozda, je uganka. 
Zaenkrat vemo za eno samo 
rastlino, katere lokacije pa ne 
bom izdala.

Pa uživajte na spomladan-
skih pohodih!

Irena Breščak Primula carniolica
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UGODNO in ZANESLJIVO!

geodela

Predstava ob 15. 
obletnici Ajde

V sklopu Društva MOST – 
Univerze za tretje življenjsko 
obdobje Ajdovščina potekajo 
številne dejavnosti, med njimi 
tudi plesna skupina Ajda. 

Ime skupine izhaja iz žita 
ajda, ki dozori jeseni, kot so 
dozorele plesalke. Skupino je 
ustanovila Majda Gorup leta 
2003, v skupini pa že od za-
četka plešeta Anica Stojko in 
Majda Vidrih. 

Skupina pleše pod mentor-
stvom Alice Stojko Saliu iz 
Plesnega centra ADC, ki skr-
bi za raznovrstno koreogra-
fijo ter širok izbor različnih 
plesov. Program zajema uče-
nje različnih plesov predvsem 
na pop glasbo s poudarkom 
na slovenskih pesmih, uče-
nju 'line dance' plesov v vrstah 
na country glasbo, družabnih 
ter show plesov. Vse koreo-
grafije so prilagojene starosti 
udeleženk. 

Vsebino dela dopolnjujejo z 
organizacijo plesnih druženj 
oziroma priprav, ki jih orga-
nizirajo vsako leto že od začet-
ka delovanja skupine. Na teh 
pripravah po različnih krajih 
v Sloveniji ter na Hrvaškem 
predstavljajo široko paleto ple-
snega znanja in predstavljajo 
Društvo MOST, Plesni center 
ADC, ter Občino Ajdovščina. 

Zadnja leta se vsaj enkrat le-
tno udeležijo plesnega tek-
movanja, oziroma plesnega 

festivala, ki je večinoma 
tudi mednarodno odprto 
prvenstvo. 

Skupina se je udeležila sed-
mih tekmovanj. 

Petkrat so osvojile 1. mesto 
in zlato medaljo (Zagreb 2015, 
Malinska 2015, Zagreb 2016, 
Rijeka 2017, Malinska 2018).

Enkrat so osvojile 2. mesto 
(Rolly Dance Open Maribor 
2018) in enkrat so bile brona-
ste (Lukec Open Brežice 2019). 

Plesna skupina ima v svojem 
15-letnem delovanju za sabo 
že 270 nastopov, med drugim 
so tudi edina plesna skupina, 
ki je kdaj koli nastopila v par-
lamentu v Bruslju in so 'zla-
te plesalke', saj so nastopile v 
polfinalni oddaji Slovenija ima 
talent. 

Udeležile so se evropskega 
projekta Golden Age v Porto-
rožu, ki ga je obiskalo več kot 
2.500 obiskovalcev, vsakoletno 
pa se udeležujejo tudi Festiva-
la za tretje življenjsko obdobje 
v Ljubljani. 

Plesalke plesne skupine Ajda 
so vesele in razigrane zre-
le ženske, ki plešejo za dušo. 
Plesna skupina je namenjena 
vsem željnim plesa, druženja 
in je za vsakogar, ki ga navdu-
šuje plesna umetnost in špor-
tna rekreacija.

Ajdice vas lepo vabijo na nji-
hov nastop ob obletnici in 
obljubljajo vrhunski nastop.

VABITA NA PLESNO PREDSTAVO

in

ob 15. obletnici 
plesne skupine Ajda

v petek, 29. marca 2019, ob 18h

Dvorana prve slovenske vlade v Ajdov{~ini

  Pomlad

        
 v moji

jeseni

Rdeči križ in občina Ajdovščina vas vabita na

SREČANJE OBČANOV OBČINE AJDOVŠČINA, STARIH 80 ALI VEČ LET,

ki bo v soboto, 13. aprila 2019, ob 11. uri v večnamenskem prostoru Srednje šole Veno Pilon 
Ajdovščina (vhod skozi dijaški dom).

Častni pokrovitelj srečanja je župan Občine Ajdovščina Tadej Beočanin.

Prosimo vas, da vašo udeležbo (zaradi kosila) potrdite do torka, 9. aprila, 
na telefonsko številko 05 366 4930 ali 051 430 722.

Predsednik Rajko Troha


