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V Ajdovščini cilj etape dirke Po Sloveniji

Marljive delavke

V petdnevni kolesarski dirki Po Sloveniji bo Ajdovščina odigrala pomembno vlogo, saj bo gostila cilj 4.
etape (na Goriški cesti pri avtobusni postaji). To bo na soboto, 22. junija. Udeležba bo kakovostna, saj je
prijavljenih kar pet ekip svetovne serije UCI World Tour. Sicer bo ekip kar 18 z več kot 125 kolesarji.

Dirke že dolgo niso več samo športni dogodek, pač pa
tudi priložnost za promocijo države. S tem, ko etapa dirke poteka skozi našo občino, se poveča tudi pojavnost Vipavske doline kot turistične destinacije, saj bosta dirko v
živo prenašala Eurosport 1 in RTV Slovenija. Posebnost

so posnetki iz helikopterja, delno pripravljeni že vnaprej.
Občina Ajdovščina bo zastopana s štirimi znamenitostmi.
'Ajdovska' etapa bo dolga 154 km, začela se bo v Novi
Gorici, pot bo kolono vodila v Brda in potem čez Kras v
Vipavsko dolino. Najhitrejši kolesarji naj bi v Ajdovščino
zapeljali nekaj minut pred 15. uro.
Organizacija tako velike prireditve je velik zalogaj, sploh
na etapnih ciljih, ki zahtevajo močno logistično podporo
in nenazadnje tudi prostorske možnosti za vse nastopajoče in spremstvo. Za postavitev ciljne arene bodo potrebovali več časa, zato bo Goriška cesta v tem delu zaprta za
ves promet že od jutra. Občina bo zagotovila tudi prostore za tiskovno središče in doping kontrolo.
Še ena zanimivost – vse občine, kjer bodo tako starti kot
cilji letošnjih etap, se bodo potegovale za pokal NAJ gostitelja. Eden od kriterijev je tudi število gledalcev. Po zgledu največjih dirk bodo gledalci dobili promocijske materiale, kar izdatno popestri neposreden televizijski prenos.
Gre za dobro priložnost dodatne promocije naše destinacije kot tudi sponzorjev in partnerjev dirke.
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Deževno in mrzlo majsko vreme
ne napoveduje ničesar dobrega za
marljive delavke v naravi – govorimo seveda o čebelah. O slabi letini je bilo govora tudi 20. maja, ko
je potekal že 17. čebelarski praznik
Slovenije in 2. svetovni dan čebel.
Čebelarji ocenjujejo, da bodo letos
izgubili več kot tretjino letne pridelave medu v Sloveniji, kar je res zaskrbljujoče. Zaskrbljujoče pa je tudi
dejstvo, da čebele zaradi človeka izumirajo in da so ena od ogroženih
vrst.
Ljudje se premalo zavedamo, da je
čebelja vrsta ogrožena tudi zaradi
naših vsakodnevnih nespametnih
dejanj v okolju. Brez čebel in drugih opraševalcev preprosto ne bo
hrane, zato jim moramo zagotoviti
takšno okolje, da bodo lahko preživele in opravljale svoje poslanstvo.
Čebele oprašujejo kar 170.000 vrst
rastlin in s tem pomagajo pridelati tretjino svetovne hrane. Kot zanimivost … za kilogram medu morajo obleteti kar štiri milijone cvetov
in preleteti štiri dolžine ekvatorja. Človek ogroža čebele predvsem
s škropljenjem poljščin s pesticidi
in onesnaževanjem. Tudi sama sem
še prejšnji teden opazovala kmete,
ki so se s škropilnicami odpravili
na njivo, v sadovnjake in vinograde
čez dan takrat, ko so čebele najbolj
aktivne. V splošnem naj bi se škropljenje izvajalo šele zvečer, ko čebele niso aktivne in če je le možno s
pesticidi, ki ne škodujejo koristnim
rastlinam in živalim.
Poskrbimo že enkrat za naš planet in ne ravnajmo nespametno! Če
škodujemo naravi, škodujemo tudi
sebi.
Kristina Birsa
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5. maj 1945 - oči cele Slovenije so bile uprte v Ajdovščino

V spomin na ustanovitev Narodne vlade Slovenije 5. maja
leta 1945 v Ajdovščini slavi
Občina Ajdovščina svoj praznik. Osrednja proslava je bila
5. maja na istem mestu, v naslednici Bratinove dvorane, v
Dvorani prve slovenske vlade,
ki je bila tako kot pred 74-imi
leti nabito polna.
Ajdovščina za nekajdnevno
prestolnico Slovenije 5. maja
leta 1945 ni bila izbrana naključno, pač pa kot pomembno središče na Primorskem.
Občina Ajdovščina je tudi danes gospodarsko, izobraževalno in kulturno središče Vipavske doline. In tudi danes ima
Ajdovščina marsikaj povedati Sloveniji. Še več, marsikateri dosežek služi drugim kot primer dobre prakse. O vsem tem
je govoril župan Tadej Beočanin govor objavljamo posebej),
ki je nato s predsednikom Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja Matjažem Bajcem izročil letošnja občinska priznanja.
Praznični dan je 'počastila' morda celo največja ajdovska znamenitost, burja, ki je
'odpihnila' predvideno odprtje razstave fotografij glavnih
prelomnic v 30 letih od ustanovitve podjetja Pipistrel (na

Jožica Ličen

Jožica Vrčon iz Malih Žabelj
je prišla na svet ravno v času,
ko se je Primorska priključevala k Sloveniji. Njena družina
je bila čuteča do soljudi in razumevajoča do njihovih stisk,
zato sama pravi, da ima dobrodelnost zapisano v genih.
Končala je ekonomsko šolo
in 23 let delala na davčni upravi. Vmes se je poročila, z možem Cirilom sta si na Cesti
zgradila topel dom in ustvarila ljubečo družino. Potem
je prišla bolezen, zaradi katere se je upokojila. Kmalu se je
vključila v ravno takrat ustanovljeno Slovensko karitas ter
pomagala ustanavljati podružnico – Škofijsko karitas Koper. Odtlej je Jožica Ličen srce

panojih ob grajskem vrtu).
Zato je župan Tadej Beočanin
ustanovitelju Pipistrela Ivu Boscarolu Jubilejno priznanje župana Občine Ajdovščina izročil
na proslavi v dvorani.
Zlate znake so prejeli Zlate
znake so prejeli Planinsko društvo Ajdovščina - za uspešno
vsestransko delovanje in prispevek k turistični prepoznavnosti občine prejmejo, Jožef
Batič - za 60-letno prizadevno
delo v Radioklubu Ajdovščina
in nesebično prenašanje znanja
na mlade, Sergej Randjelović
- za tolkalske dosežke in izviren avtorski pristop v sodobni glasbi, Dnevni center ŠENT
Ajdovščina - za pomoč ljudem
s težavami v duševnem zdravju ter Športno društvo Tekači Vipavske doline - za spodbujanje zdravega življenjskega
sloga in organizacijo tekaških
prireditev.
Petomajsko priznanje je prejela Martina Batič, ki kot zborovodkinja in dirigentka žanje
izjemne uspehe na domačih
in tujih odrih. Čeprav Martino Batič delo in ambicije vodijo daleč od doma, vedno s ponosom pove, da je Ajdovka in
da se rada vrača domov. »Vedno ko odhajam, pustim v Ajdovščini delček svojega srca in

in duša prostovoljstva v Ajdovščini, Vipavski dolini, na Primorskem. Sčasoma je postala namestnica ravnatelja, lani
pa jo je škof Jurij Bizjak imenoval za ravnateljico. Še vedno
vodi tudi Karitas vipavske dekanije, ki združuje več kot 200
prostovoljcev, na kar je nadvse
ponosna.
Jožica Ličen je eno veliko odprto srce, ki daje in ničesar ne
pričakuje v zameno. Njena predanost sočloveku je neizmerna, prav tako njeno razumevanje do vsakovrstnih stisk. Svojo
plemenitost izkazuje v brezpogojnosti dobrodelnega delovanja – prizadeva si pomagati
vsakomur, ki pomoč potrebuje – pa najsi so to begunci, ali

delček vašega vzamem s sabo,«
je v zahvali dejala letošnja petomajska nagrajenka.
Kot prva ženska je naziv častne občanke prejela Jožica Ličen - za plemenito predanost
človekoljubnemu in prostovoljnemu delu ter širjenju dobrodelnosti. Je ravnateljica
Škofijske karitas Koper, srce
in duša prostovoljstva. »Dober
večer, dobri ljudje! V Ajdovščini je veliko, veliko dobrih ljudi,

pa prizadeti v naravnih nesrečah, brezdomci ali zasvojenci,
osamljeni ostareli ljudje ali pa
mlade družine – no, prav te in
pa otroci, imajo posebno mesto
v njenem srcu. Težko ji je bilo
v času gospodarske krize, ko so
po pomoč prihajali tisti, ki so še
nedavno sami pomagali, pa so
se znašli v hudih materialnih in
še hujših osebnih stiskah. Najhujša stiska je, ko je prizadeto
človekovo dostojanstvo. Skupaj s prostovoljci si zato prizadeva pokazati spoštovanje, sočutje in razumevanje, pridobiti
zaupanje in ponuditi pogovor.
Ob razdajanju pomoči potrebnim nas delovanje Jožice Ličen stalno opominja, da
je smisel sobivanja v sodelovanju, da dobroto poplača hvaležnost, da bomo lepše živeli, če
se bomo med seboj razumeli, si
pomagali.
Skozi tri desetletja prostovoljnega humanitarnega delovanja
se je razdajala v nepreštevnih
akcijah zbiranja in dajanja. Nekatere teh akcij so posebne, saj
presegajo zgolj materialno pomoč in širijo pomembne vrednote za celotno družbo. Tak
je denimo Materinski dom na
Cesti, kjer je skozi leta nastajal
danes tako zgleda vreden program učne pomoči Popoldan

jaz sem samo delček v tej zgodbi,« je v zahvali dejala častna
občanka. »Previharili smo viharje, od najhujših kriznih časov prihaja po pomoč k nam
še tretjina. Toda človek ne živi
samo od kruha, mnogi pridejo predvsem na pogovor.« O
inovativni obliki dobrodelnosti kot so Umetniki za karitas
pa je častna občanka dejala, da
je 'poslastica' v njenem prostovoljnem delu, saj je v vseh teh

letih na Sinjem vrhu srečala
1.800 umetnikov z vseh petih
celin, njihova dela pa so bila na
ogled na 300 razstavah od Bruslja do Rima.
Glasbeno podobo dogodku so oblikovale Plejade pod
vodstvom Patricka Quaggiata,
ki je tudi priredil Siddhartino
skladbo Calvi – rdečo nit slovesnosti ob prazniku priključitve Primorske 14. septembra v
Ajdovščini.

Foto: Miran Krapež

na Cesti, podobni domovi pa
so danes v več krajih na Primorskem. Pa hiša Malorca v
Ajdovščini, kjer si topel dom
delijo nekdaj brezdomni. Mnogi otroci in družine so s pomočjo Jožice in Karitasa prvič videli morje, prvič doživeli prave
počitnice.
Dragulj v tej Jožičini dobrodelni zgodbi pa je čisto njena
ideja, prvič udejanjena avgusta
leta 1995, na domačiji Vidmarjevih na Sinjem vrhu. Likovna kolonija Umetniki za karitas prinaša v naš prostor zavest,
da človek ne živi samo od kruha, da je umetnost dodana
vrednost materialni oziroma
finančni pomoči. Hkrati so sodelujoči umetniki dokaz, da na

tem svetu in v tem času le ni vse
samo črno, da torej obstaja tudi
solidarnost, skrb za sočloveka,
ne le pehanje za dobičkom, medijsko pozornostjo ali slavo.
Ob vsem delu pa Jožica najde
čas za pisanje za različne medije, redno objavlja na socialnih
omrežjih, ki so žal postala polje nestrpnosti. Tudi pri tem se
vidi njena veličina, saj zmore z
lepo besedo razorožiti negativce in preseči delitve.
Jožica Ličen s svojim zgledom plemeniti našo družbo. Njen zgled je velik in pomemben, zato ji hvaležnost
izražamo tako, da jo imenujemo za častno občanko občine
Ajdovščina.
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Martina Batič

Za Vipavsko dolino velja, da
imamo nje prebivalci glasbo in
muzikalnost v krvi. Menda k
temu pripomore toplota sonca, moč vode, opojnost vina in
razigranost burje. Z naravnim
glasbenim občutkom oplemeniteni izhajajo iz doline vrhunski
glasbeniki in igrajo na velikih
slovenskih in evropskih odrih vidno vlogo. Med njimi ima
posebno mesto Martina Batič,
zborovodkinja in dirigentka.
Tudi Martini je bila glasba položena v zibelko – z lahkoto je
končala nižjo glasbeno šolo v
Ajdovščini, kot dijakinja spotoma obiskovala še orglarsko šolo
v Ljubljani, z odliko diplomirala iz glasbene pedagogike na
Akademiji za glasbo v Ljubljani,
prav tako z odliko končala podiplomski študij zborovskega

dirigiranja na minhenski Visoki glasbeni šoli, se izpopolnjevala na številnih mojstrskih tečajih doma in v tujini. Prelomnica
v njeni karieri je bila zmaga na
prestižnem tekmovanju mladih
zborovskih dirigentov za nagrado Erica Ericsona leta 2006 in
od takrat na koncertnih odrih
projektno sodeluje s priznanimi evropskimi zbori, med njimi
tudi z mešanim zborom francoskega radija, ki ga je prevzela lani. Na domačih tleh je med
drugim vodila zbor ljubljanske
opere, osem let pa zbor Slovenske filharmonije.
Ne glede na sestave, ljubiteljske
ali profesionalne, zbore ali orkestre, Martina vedno daje vse
od sebe in pri tem še neizmerno uživa. Na odru jo vodi ljubezen do glasbe in njena lepota.

Obvladuje vse prvine, ki pritičejo vrhunskemu nastopu. S svojo
karizmo zna navdušiti izvajalce,
kar občutijo tudi poslušalci. Za
izjemne poustvarjalne dosežke
je letos prejela nagrado Prešernovega sklada.
V domačem okolju je Martina Batič izpeljala tudi nekaj
zelo odmevnih projektov, kot
sta glasbena spektakla Carmina
Burana Carla Orffa na grajskem
vrtu v Ajdovščini ali Mozartov
Rekviem v božjepotni cerkvi v
Logu. K sodelovanju je povabila tako že uveljavljene soliste
iz Vipavske doline kot njihove
nadarjene naslednike. Pevskemu oddelku ajdovske glasbene
šole je skupno muziciranje prineslo nastope na abonmajskih
koncertih in turnejah z Zborom
Slovenske filharmonije.

Čeprav Martino Batič delo
in ambicije vodijo daleč od
doma, vedno s ponosom pove,
da je Ajdovka, da se rada vrača domov, na ajdovski kor. Citiram: »Tu je moj dom. Brez
njega ne bi bila to, kar sem.
Rada imam to mestece, rada

imam to dolino in ljudi v njej.«
Občina Ajdovščina z veseljem in ponosom Martini Batič podeljuje Petomajsko priznanje za leto 2019.

Pravijo, da ni pravega planinca brez nahrbtnika – v njem pa
ne nosi zgolj prigrizka in rezervne opreme, pač pa si oprta tudi
veliko vztrajnosti in planinske
trme, podkrepljene z znanjem
in izkušnjami. Nahrbtnik Planinskega društva Ajdovščina pa
bi bil prevelik in pretežak, če bi
želeli vanj spraviti vse dejavnosti, ki jih tako uspešno opravlja.
Če samo naštejemo nekatere
odseke: mladinski, alpinistični,
vodniški, markacijski, orientacijski, za varstvo gorske narave,
skupina Gorske reševalne službe, planinska sekcija Kamnje,
tudi odsek za turno kolesarjenje

in turno smučanje … Temeljnemu poslanstvu, zaradi katerega
je bila društvo ustanovljeno že
daljnega leta 1903, da torej posreduje lepote narave in življenja z gorami planincem in ljubiteljem narave, vseskozi dodajajo
nove, času primerne dejavnosti.
Osnovno poslanstvo društva je
skrb za vzgojo in izobraževanje
v planinstvu, ki je hkrati dragocena vzgoja za življenje, s katero
na mlajše rodove prenašajo veščine, koristne tudi za vsakdanje
življenje. Tako na več ravneh
razvijajo medgeneracijsko sožitje. Poleg tega si planinci hribe in gore danes pogosto delijo

s turisti, kolesarji, smučarji, kar
zahteva kulturo sobivanja, razumevanja in povezovanja. Odprtost se kaže tudi pri sodelovanju s šolami, drugimi društvi
in lokalnim okoljem pri prirejanju skupnih dogodkov. Še posebej so množično obiskani tradicionalni pohodi, prav tako
planince privabljata zgledno
vzdrževani koči – na Čavnu in
pod Golaki.
Za učinkovito in razvejano delovanje, ki se zrcali tudi v turistični prepoznavnosti občine, prejme Planinsko društvo
Ajdovščina Zlati znak Občine
Ajdovščina.

S svojim požrtvovalnim delom
je to dejavnost približal številnim posameznikom Pod njegovim uspešnim mentorstvom je
izpit za radio-operaterja opravilo več kot 350 kandidatov.
Mnogi so v tej smeri nadaljevali svojo poklicno kariero, postali uspešni inženirji, celo doktorji znanosti.
Jožefa pa so že od malega zanimala tudi druga področja tehnike. Med prvimi pri nas je postal

pilot motornega letala in več kot
desetletje deloval v ajdovskem
aeroklubu. Bil je tudi ustanovni
član fotokluba. Svojo zagnanost
in neizmerno voljo do dela je izražal tudi kot planinec – sodeloval je pri obnovi postojank na
Čavnu in Golakih.
Vse svoje znanje in veščine z
veseljem in nesebično prenaša na mladi rod, zato Jožef Batič prejme Zlati znak Občine
Ajdovščina.

Foto: Erna Furlan

Hkrati si ŠENT prizadeva informirati širšo javnost o duševnih boleznih in tako odstira stereotipe, ki so se v družbi
razvili. V svojih prostorih na
Ribniku omogočajo sproščene pogovore, kjer lahko izrazite svoje bojazni, ste deležni
podpore, izveste novosti in se
hkrati naučite živeti polno življenje. Vključitev v program

je brezplačna in na voljo vsem.
ŠENT se trudi zapolniti vrzeli, ki jih uradne institucije ne pokrivajo ter bistveno
pripomore k zmanjšanju hospitalizacij, predvsem pa lajša življenje posameznikom
in njihovim svojcem. Zato si
Dnevni center ŠENT Ajdovščina zasluži Zlati znak Občine Ajdovščina.

Planinsko društvo Ajdovščina
Foto: Erna Furlan

Jožef Batič
Jožef Batič je dolgoletni radioamater, zaslužen za razvoj
in prenašanje znanja o radioamaterstvu na mlade. Je še edini ustanovni član Radiokluba
Ajdovščina, ki je uradno začel
delovati 5. maja 1959, torej Radioklub prav na današnji občinski praznik šteje že 60 let.
In vseh teh šest desetletij je Jožef zvest klubu, še več, je pobudnik in izvajalec številnih dejavnosti, vrsto let je bil tudi

predsednik kluba. Kot največji
izziv velja omeniti postavitev
tekmovalne lokacije – kovinskega stolpa in bivalnega prostora na Malem Modrasovcu.
Kljub težavnosti in zahtevnosti tega podviga – ves material
je bilo potrebno ročno prenesti na vrh – Jožefu ni zmanjkalo energije in dobre volje, s katero je spodbujal tudi druge, da
je projekt uspel.

Foto: Miran Krapež

Dnevni center ŠENT Ajdovščina
Že od oktobra 2003 domuje na
Ribniku Dnevni center ŠENT
Ajdovščina, neprofitna, nevladna, prostovoljna organizacija,
ki pomaga ljudem s težavami v
duševnem zdravju. Pomaga jim
pri enakovrednem vključevanju
v družbo, pomaga jim pri ohranjanju dostojanstva in varovanju človekovih pravic.
V dnevnem centru so

uporabnikom in njihovim svojcem namenjena najrazličnejša izobraževanja in delavnice,
ki jih vodijo strokovnjaki z različnih področji. Nudijo možnosti za izboljšanje vsakodnevno
potrebnih socialnih spretnosti. Spodbujajo samoaktivnost,
prevzem lastne odgovornosti in
samopomoč ter odpirajo nove
poti reševanja težav.

Foto: Erna Furlan
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Sergej Randjelovič

Življenje Sergeja Randjeloviča je prepleteno z glasbo že od
malih nog. Z radovednostjo je
vpijal vse zvoke iz okolice, jih
skladal, nadgradil in predajal
naprej. Vse veščine in znanje
je Sergej osvajal sam in čeprav
nima formalne glasbene izobrazbe, sodi danes v sam vrh
slovenske popularne glasbe. Je
eden najbolj iskanih slovenskih
bobnarjev.
Že 20 let sodeluje v številnih
zasedbah pestrih žanrov – kot
tolkalec, bobnar, vokalist, pa

tudi kot avtor besedil, glasbe in
aranžmajev. S sebi lastnimi prijemi ustvarja tudi gledališko in
filmsko glasbo.
Pri vsakem projektu pusti pečat s svojo ustvarjalnostjo in
inovativnostjo, včasih pa tudi
z razpoznavnim ajdovskim
narečjem.
Ob vsem tem pa je tudi strasten zbiralec in prava enciklopedija svetovne zgodovine popularne glasbe – njegova zbirka
šteje več kot 8.000 originalnih
nosilcev zvoka.

Vse pridobljeno znanje je od
nekdaj rad delil z drugimi. Bil
je prvi učitelj tolkal na Glasbeni šoli Vinka Vodopivca. S svojo karizmo in neizmerno ljubeznijo do glasbe je navduševal
kar sedem generacij tolkalcev,
mnogi med njimi so postali
uspešni glasbeniki.
Za ustvarjalno delo in inovativne prijeme v sodobni glasbi
prejme Sergej Randjelovič Zlati
znak Občine Ajdovščina.
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Športno društvo Tekači Vipavske doline
Športno društvo Tekači Vipavske doline deluje od junija
2012 in danes šteje že več kot
80 članov.
Začelo se je s pripravami na
domači Majski tek, kasneje so
jim bile zaupane tudi priprave
na večje tekaške prireditve kot
so Pospeši ritem, Triglav tek in
Ljubljanski maraton. Skupni
tekaški treningi so kmalu prerasli v organizacijo dodatnih
aktivnosti, športnih vadb, izletov in udeležbo na različnih tekih. Z množično udeležbo in
spretno promocijo društva so
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vedno znali opozoriti nase, kar
je pripomoglo k prepoznavnosti dogodkov, ki so jih začeli
tudi sami organizirati. V tekaškem koledarju so si svoje mesto izborili v mesecu decembru - z dogodkom 100 ob Mrzli
reki. S tem uresničujejo usmeritev iz turistične strategije,
da je Vipavska dolina primerna za športno delovanje skozi
celo leto. Pri dogodku 100 ob
Mrzli reki gre za zahtevno organizacijo, pri kateri sodeluje
več sto prostovoljcev. Zagnano in učinkovito delo društva

se odraža s stalno rastjo članstva, tudi mladih. Brezplačni
treningi pod vodstvom izkušenih trenerjev so prilagojeni
tako začetnikom kot maratoncem. Z odprtostjo želijo občanom omogočiti čim več zdravega gibanja na svežem zraku.
Za spodbujanje zdravega življenjskega sloga in organizacijo tekaških prireditev Športno
društvo Tekači Vipavske doline prejme zlati znak Občina
Ajdovščina. Čestitamo!

Slavnostni govor župana Tadeja Beočanina ob prazniku
Spoštovane in spoštovani!
Ustanovitev slovenske vlade 5.
maja 1945 v Ajdovščini je eden
pomembnejših dogodkov, po
katerih je ajdovska občina poznana tudi širše. Manj znano je,
da je bila Ajdovščina potem še
dobri dve leti glavno mesto cone
B Julijske krajine.
Ustanovitev vlade v Ajdovščini
ni bila izrednega simbolnega pomena le za Primorce, temveč za
celo Slovenijo. Z občinskim praznikom želimo pokazati spoštljiv
odnos do nedvomno pomembnega dogodka v naši zgodovini.
Prav je, da poznamo svojo zgodovino, jo sprejemamo, takšno
kot je, vendar moramo imeti ob
tem v mislih tudi prihodnost.
Ajdovščina za nekajdnevno
prestolnico Slovenije 5. maja
leta 1945 ni bila zbrana naključno, pač pa kot pomembno središče na Primorskem, predvsem
pa zato, da se svetu pokaže, da
je Primorska del Slovenije. Po
25-ih letih fašističnega zatiranja,
strahu, vojnega trpljenja in uničenja je signal svobode iz Ajdovščine pomenil veliko olajšanje
za vse Primorce. Občina Ajdovščina je tudi danes gospodarsko, izobraževalno in kulturno
središče Vipavske doline in lahko smo ponosni na prehojeno
pot.
Občinski praznik je priložnost
za obračun dela zadnjega leta.

Obdobje med lansko in letošnjo
proslavo so nedvomno zaznamovale volitve. Oceno našega
dela v preteklem mandatu so podali že volilci in mi zaupali še en
mandat. Toda vredno se je ozreti
na ta štiri leta.
Župan je politik, občinski svet
je tudi politično telo, toda v preteklem mandatu se nismo šli politike v tradicionalnem pomenu
besede, oziroma takšne, kot jo
poznamo na državni ravni – nismo pogrevali prežvečenih ideoloških vprašanj in se preštevali na naše in vaše in brezplodno
izgubljali energijo. Raje smo se
vsi skupaj posvetili iskreni želji
izboljšati pogoje življenja vsem
našim občankam in občanom,
v mestu in na podeželju. Pri tem
smo se najprej osredotočili na
aktivno generacijo, ki se je znašla v primežu gospodarske krize; pred očmi smo imeli mlade,
ki nas bodo nadomestili in za katere bo vsekakor pomembno, v
kakšno zapuščino bodo vstopili.
V mislih smo imeli tudi generacije, ki so v nekih drugih časih že dovolj prispevale za razvoj
občine. Ob tem smo si bili na jasnem, da nam država ne bo ničesar podarila sama od sebe, da si
moramo vse izboriti sami. Stanje
leta 2014 je bilo alarmantno, posledice zloma paradnih konjev
ajdovskega gospodarstva so
se globoko zarezale v življenje

občine. V zraku je bilo čutiti negotovost, rdeči križ in karitas
sta imela polne roke dela, tudi v
času prometnih konic na cestah
in ulicah ni bilo nobene gneče.
V iskanju možnih rešitev smo
najprej trčili ob dilemo, do kje
smemo, kje se pristojnosti občine nehajo. Osnovne naloge občine so zakonsko določene, nanašajo se v prvi vrsti na
komunalno opremo, šolstvo,
osnovno zdravstvo, socialno
skrbstvo, prostorsko planiranje
in druge upravne postopke …
Toda v predpisih je tudi formulacija o generalni pristojnosti občine. Ta občini omogoča,
da določene stvari ureja po svoje – pod pogojem, da to zmore
opravljati samostojno, zagotavlja lastne vire financiranja, infrastrukturo, kadre in ne posega v pristojnost države in drugih
občin. V ekonomijo naj se občina ne bi vpletala, še država ne,
lahko pa je do podjetnikov in
podjetništva prijazna.

Zdaj že legendarni paket gospodarskih spodbud in ukrepov
je deloval kot infuzija - podjetniki so začutili, da niso sami, ob siceršnjem oživljanju gospodarstva se je število delovnih mest
skokovito povečalo. Kot šofer seveda nerad zastanem v prometnem zamašku, toda kot županu
mi je tista izgubljena minutka v
prometni konici potrditev, da je
novih delovnih mest res veliko.
Lahko rečem, da tisti, ki resnično želi delati, bo delo tudi dobil.
V bistvu imamo sedaj že druge skrbi - kako zagotoviti ustrezne kadre za ambiciozne načrte
naših obrtnikov in podjetij. Tudi
pri tem nismo držali križem rok
- občina je prevzela vlogo pospeševalca sodelovanja med ustreznimi ustanovami - Ljudsko
univerzo Ajdovščina, Razvojno agencijo ROD, Srednjo šolo
Veno Pilon, osnovnimi šolami in podjetji, nekaj pa prispeva
tudi sama - s štipendijami za deficitarne poklice. Z raznimi dogodki, kot je denimo InCastra
in drugimi informativnimi dnevi smo šele spoznali, kako razvejano, raznoliko, tehnološko
napredno obrt in podjetništvo
imamo - da lahko učenci, dijaki
in študenti izbirajo med zelo široko paleto zaposlitev tako rekoč na domačem borjaču in da
temu prilagodijo tudi nadaljnje
šolanje.

Marca letos se je na enega od
naših ukrepov za ohranjanje delovnih mest obregnilo Računsko sodišče. Gre seveda za nakup delnic Mlinotesta. Občina
je namreč aktivno sodelovala, da ne bi prišlo do sovražnega prevzema našega največjega
delodajalca, da bi ohranili firmo v domači lasti, sedež družbe
z vsemi ključnimi funkcijami pa
v Ajdovščini. Zgolj 'obregnilo' je
prava beseda, saj Računsko sodišče ni uvedlo nobenih sankcij.
Morda je s tem posredno priznalo svojo zmoto - trdim, da
smo z vložkom uspešno zaščitili občinski interes. Še več, spotoma je občina še zaslužila nekaj
sto tisočakov.
Gospodarnost z javnim denarjem je seveda nujna, toda dobiček, zaslužek, pridobitništvo, to
ne sme biti osnovni cilj občine.
Govorim o nakupih in prodaji
zemljišč v obrtnih conah. Občina ni nepremičninska agencija
in ne išče razlike v ceni. Občina
zemljišča kupuje zato, da zaokroži določeno površino, jo komunalno opremi, razparcelira
in nato proda domačim in tujim investitorjem. Pa ne vsakemu, ki ponudi višjo ceno, pač
pa lahko opravi selekcijo - zavrne lahko podjetja z dejavnostjo, ki bi bila moteča ali škodljiva za okolje, lahko pa tudi zato,
ker bi podjetje zavzelo veliko
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površine, toda odprlo malo delovnih mest. Dejstvo je, da se
obstoječe poslovne cone v Ajdovščini polnijo, zato smo že
usmerjeni v Gojače in Črniče.
Interes za prihod in gradnjo
poslovnih prostorov v občini je
občuten, žal pa to dolgo ni veljalo za investitorje za stanovanjsko gradnjo. Občina Ajdovščina je postorila že vse potrebno,
da bi se gradnja na Ribniku lahko že začela. Občina sama celotnega zalogaja ne zmore, lahko
nudi pomoč in podporo. Toda
prav nobeno slovensko investicijsko podjetje ni pokazalo zanimanja za gradnjo v Ajdovščini,
kjer ne more računati na tako
visoke cene kvadratnega metra
stanovanj kot v prestolnici ali na
obali. Zato smo bili primorani
iskati investitorje v tujini. Situacija se je letos toliko spremenila, da smo že v resnih dogovorih in lahko še letos podpišemo
pogodbo z domačim ali tujim
investitorjem. Sedmim stanovanjskim stolpičem se bosta pridružila tudi dva z oskrbovanimi
stanovanji in dnevnim centrom
za starejše.
Pospešena vlaganja v javno infrastrukturo so se izkazala za
pravilno. Tej infrastrukturi namreč sledijo zasebna vlaganja.
Pri tem investitorji niso sami,
Občina po svojih močeh pomaga vsakemu.
Najhitreje rastoča gospodarska
panoga v občini je nedvomno
turizem. Temeljni preboj je bil
dosežen pred tremi leti, ko so
na skupni seji občinskih svetov
vseh šestih občin razglasili enotno turistično blagovno znamko Vipavska dolina. Tudi v tem
primeru je pobuda prišla z naše
strani. Na podlagi analiz je Občina Ajdovščina sprejela še strategijo razvoja turizma in predvidela tudi že prvi paket ukrepov
in spodbud za sedanje in bodoče ponudnike v turizmu.
Verjamem, da bodo ukrepi
vsaj podobno uspešni, kot so
bili tisti za odpiranje novih delovnih mest, saj se je miselnost
glede turizma močno spremenila - turizem je postal oprijemljiv vir dohodka, možnosti pa
ogromno, tudi zaradi dosedanje nerazvitosti. Strategija temelji na treh stebrih: prvi steber
predstavljajo enogastronomska

doživetja, torej vino in kulinarika, za drugi steber so značilni
rekreacija in adrenalinski športi,
kot so pohodništvo, kolesarstvo,
jadralno padalstvo, zmajarstvo,
ekstremno kolesarstvo ter plezanje, tretji pa temelji na bogati naravni, kulturni in tehnični dediščini. Prvi steber je daleč
najbolj razvit, pečat pa mu dajejo vinarji, ki so vipavska vina
postavili na svetovni zemljevid
in ob bok uveljavljenim vinskim
deželam ter pripomogli k povečanemu zanimanju za Vipavsko
dolino.
Enotna blagovna znamka Vipavska dolina se je res lepo prijela in kar je pomembno, tudi v
praksi zaživela. Potrditev pravilne usmeritve je bila uvrstitev
med 10 evropskih destinacij, ki
jih je po ocenah prestižnega turističnega vodnika Lonely Planeta treba obiskati. Tako imenitne priložnosti ne gre zamuditi,
zato smo z Burja busom obiskali nekatere množične prireditve
in sejme. Priznanje Lonely Planeta nam je odpiralo vrata med
vlagatelje, specializirane za turizem. Smo v fazi odločilnih pogajanj za gradnjo mestnega hotela v Ajdovščini, morda se mu
pridruži še gradnja hotela na
Predmeji.
Glavne učinke priznanja Lonely Planeta in Burja busa pričakujemo v poletni sezoni, čeprav je tudi v tem času težko
dobiti prosto posteljo. Letošnji
obisk je namreč večji za 40 odstotkov, nekoliko se je podaljšal
tudi čas bivanja, na čemer pa bo
treba še veliko delati.
Še eno veliko potrditev, da
smo na pravi poti, je občina prejela leta 2018, namreč nagrado
Zlati kamen, za razvojno najbolj
prodorno občino v zahodni Sloveniji, ki se s svežimi in inovativnimi prijemi iz tradicionalnega industrijskega kraja uspešno
preobraža v moderno središče,
kot so zapisali v obrazložitvi.
Zagotovo je največ pozornosti, tako medijske kot strokovne javnosti, deležen participativni proračun, ki smo ga mi
poimenovali Moja pobuda. Ne
le zato, ker smo ga v občini Ajdovščina prvi speljali do konca,
pač pa predvsem zato, ker se želi
politološka in sociološka stroka v živo prepričati, ali model v
Foto: Miran Krapež

praksi zares deluje. Pa še kako
deluje! Seveda gre velika zasluga občankam in občanom, ki ste
v obeh krogih predlagali res veliko odličnih pobud. Sami najbolje veste, kaj je za vaš kraj, za
vaše okolje najbolj primerno
in potrebno, pa doslej ni našlo
prave poti skozi redne postopke
odločanja.
Ker se je Moja pobuda, predvsem na podeželju, zelo dobro
prijela, smo lani projekt ponovili. Spet smo dobili nabor zelo
zanimivih projektov, ki bodo v

cestnih zapor smo opravili že
pred dnevi, z relijem Vipavska
dolina, najbrž pa se obiska ne
bo dalo preseči. Nočni superspecial si je ogledalo več kot 10
tisoč ljudi.
V še enem letošnjem velikem
dogodku nastopa Občina Ajdovščina kot organizatorka. Praznik priključitve Primorske bo
14. septembra v Ajdovščini.
Moja velika želja, in storil bom
vse kar je v moji moči in pristojnosti, da bo Vstajenje Primorske
zadonelo znotraj obnovljenega

teh dveh letih zagotovo obogatili življenje po krajevnih skupnostih občine. O fenomenu našega
participativnega proračuna so
posneli več TV oddaj, obiskale
so nas številne slovenske občine, celo uradne delegacije nekaterih držav.
Občina Ajdovščina je orala ledino tudi s strategijo za mlade.
Prva se je letos iztekla in občinski svet je že potrdil novo - za
obdobje šestih let. Pri strategijah obstaja bojazen, da postanejo samo kos papirja, če za uresničevanje potem ni denarja. V
našem primeru imajo vsi predvideni ukrepi jamstvo v občinskem proračunu. Pri tem ne
gre zgolj za sofinanciranje mladinskih organizacij, ampak za
ukrepe, katerih koristniki so neposredno mladi, kot so ugodnosti pri reševanju stanovanjskega vprašanja, pomoč pri iskanju
zaposlitve, izvajanje izobraževalnih programov za podjetništvo mladih, občinske štipendije
… Namen strategije je predvsem spodbuditi čim hitrejše
osamosvajanje mladih. Občina
Ajdovščina je veljavnost certifikata Mladim prijazna občina
podaljšala še za nadaljnja štiri
leta.
Skratka, prepoznavnost Občine Ajdovščina se je v zadnjem obdobju izrazito povečala. Doma in v tujini nas poznajo
kot občino, ki je prijazna za življenje, ki je naklonjena vlaganjem v gospodarstvo ter gostoljubna za obiskovalce. Vedo, da
smo dovolj opremljeni in usposobljeni tudi za velike prireditve. Lani smo gostili svetovno
prvenstvo belgijskih ovčarjev,
prihodnje leto svetovno prvenstvo v orientaciji, letos junija pa
nas čaka še en velik dogodek,
cilj kraljevske etape kolesarske
dirke po Sloveniji. Generalko

Lavričevega trga. Lahko mi verjamete, da sem prvi, ki si želim
dokončanja teh del. Toda včasih
ne gre vse po načrtih, še huje je,
če na potek dogodkov ne moreš
vplivati ali jih spremeniti.
Načelno imamo kot občina
sprejete dolgoročne plane, strategije, oblikujemo in sprejemamo srednjeročne razvojne načrte in zelo podrobno razdelane
naložbe znotraj letnega proračuna. Toda družbene razmere so nepredvidljive in se hitro lahko spremenijo in zato
zahtevajo takojšnje ukrepanje,
prilagajanje.
Dva taka primera smo imeli v
zadnjem času. Najprej Gasilsko
reševalni center. Nismo se odpovedali že pridobljenim standardom, namreč da se lahko noč in
dan zanesemo na profesionalne
gasilce. Tudi v preteklosti Občina ni pristala na ukinitev urgentnega centra, za katerega se
je skupaj z vodstvom zdravstvenega doma pred časom borila in
ga s težavami uspela obdržati. Z
njegovo ukinitvijo bi razbremenili družinske zdravnike in do
takšnih napetosti najbrž ne bi
prišlo. To bi bila res enostavna
poteza, toda tudi čista predaja.
In četudi so razmere zapletene,
vozli trdni, je treba iskati rešitve
v več smeri, tudi tam, kjer jih na
začetku ne pričakuješ.
Zagotovo pa se je treba pogovarjati, znati poslušati, pretehtati argumente, ene in druge in
pravočasno ukrepati.
Ne predstavljam si, da naši občani in občani vipavske občine,
ne bi več mogli računali na nujno medicinsko pomoč. Še več,
naša ambicija je še razširiti dejavnosti v ZD Ajdovščina. Saj
smo komaj dobro preselili fizioterapijo na Ribnik in tako sprostili nekaj prostora za ambulante. Mimogrede, naložba ni bila

5
majhna, skoraj milijon evrov je
stala. Prav tako se uspešno končuje prenova nekdanje gimnazije v glasbeno šolo, s tem pa se
končuje tudi cikel velikih investicij v šolstvo.
Pozornost zdaj namenjamo
pomanjkanju stanovanj. V občini smo tradicionalno čustveno vezani na hiše, stanovanja,
posest, težko jih damo v najem,
prodamo. Veliko jih je praznih
in bi z nekaj obnove lahko začasno sprejeli mlado družino, denimo. Znotraj vasi je tudi še veliko zazidljivih parcel, ki pa jih
lastniki hranijo za potomce ali
jih sploh ne želijo prodati. To
nam povzroča težave pri pridobivanju soglasji za OPN, saj je
teh parcel veliko, soglasodajalec pa vztraja na stališču, da je
treba najprej pozidati razpoložljive parcele in šele nato iskati in urejati nove. Pripravljamo
ukrepe tudi v tej smeri. Bomo
pa vendarle komunalno opremili nekatera zemljišča za stanovanjsko gradnjo - na Planini,
v Dobravljah in Lokavcu.
Zadnje čase se tudi veliko govori o koriščenju denarja iz Evropske unije, da je težko
uspeti na zahtevnih in zapletenih razpisih. Občina Ajdovščina
trenutno sodeluje v petih evropskih projektih neposredno, več
projektov vodijo javni zavodi.
Pomembno – ne samo zaradi
denarja, je tudi, da ljudje, ki so
zaposleni za določen čas, za trajanje projekta, pridobijo znanje
in izkušnje in jih kasneje s pridom uporabijo na trgu dela.
Spoštovane in spoštovani,
v Občini Ajdovščina smo torej
zavestno prevzeli ključno vlogo in odgovornost v korist prihodnjih generacij. Občine ne jemljemo zgolj za zadovoljevanje
osnovnih komunalnih potreb.
Elektrika je danes samoumevna,
telefonija tudi, virov pitne vode
imamo dovolj, dolgoročno je
pripravljen plan gradnje kanalizacij po vaseh, ceste obnavljamo
s sodelovanju s krajevnimi skupnostmi …
Toda občina tudi ni podjetje,
ki bi se podrejalo zakonu dobička. Je preplet potreb, želja in
možnosti, ki so zapisane v strateške dokumente. Usmeritve ciljajo na gospodarstvo z vizijo,
ki bo trajnostno vplivalo na razvoj vseh nas. Prizadevamo si
namreč za skladen razvoj vseh
starostnih skupin, pomembno
je, da želijo kot posameznik ali
skupina, obogatiti naše okolje.
Ajdovščina torej praznuje v
maju. Maj je mesec cvetja in radosti. Ogromno prireditev pripravljajo naša društva prav v
maju. Zagotovo boste našli nekaj zase.
Drage občanke, cenjeni občani, čestitam vam za peti maj.
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Egona Stoparja bo nasledila
Nataša Uršič Praček
Skupščina Komunalno stanovanjske družbe Ajdovščina
je danes za direktorico družbe
imenovala Natašo Uršič Praček. Njen mandat se začne s 1.
junijem in bo trajal do imenovanja novega direktorja. Razpis
za direktorja KSD je bil objavljen včeraj.

Mag. Egon Stopar, dosedanji direktor KSD, s 1. junijem
prevzema vodenje Zdravstvenega doma Ajdovščina. Njegovo mesto bo začasno prevzela
Nataša Uršič Praček, univerzitetna diplomirana pravnica s
pravniškim državnim izpitom,
zaposlena v KSD na delovnem

mestu pravnice. Svojo poklicno pot je začela v Ljubljani, v takratni Službi družbenega knjigovodstva, pred sedanjo
zaposlitvijo pa je bila najdlje
časa zaposlena v družbi Primorje v Ajdovščini. Z družino
živi v Vipavi.

Obisk škofjeloške
občinske uprave

Občino Ajdovščina je obiskala praktično vsa občinska uprava Občine Škofja Loka. Srečanje je namenjeno izmenjavi
dobrih praks in izkušenj med zaposlenimi. Prav prenašanje
pristopov, različnih pogledov in možnosti krepi sodelovanje
in prinaša nov zagon za še učinkovitejše delovanje občine.

Po sedem zborov v Vipavskem Križu in Logu

Festival moškega petja

Kar sedem moških pevskih sestavov je nastopilo na pomladnem festivalu petja, ki ga je ob
pomoči Občine Ajdovščina izpeljal MoPZ Srečko Kosovel. Najprej so se zbori v grajski kleti v
Vipavskem Križu predstavili s poljudnim programom, na nedeljo pa so v božjepotni v cerkvi
v Logu peli sakralne skladbe. Festival je postregel z visoko kakovostjo in raznolikim programom, tako da so poslušalci dobili zelo dober vpogled v trenutno dogajanje na področju
moške vokalne glasbe.

Uvod v festival je predstavljala okrogla miza, posvečena tako čarom moškega zborovskega petja, pa tudi težavam,
kako privabiti v moške sestave
mlade pevce. Umetniški vodje gostujočih zborov so si edini, da je treba za petje navdušiti
že dečke v osnovni šoli, pri tem
pa imajo odločilno vlogo pedagogi, nujna pa je tudi izvirnost
tudi pri izbiri programa. Potem
je treba znati prebroditi obdobje mutacije in srednješolska
leta, ko se mladi pevci običajno
'razgubijo', saj le redke srednje
šole gojijo zborovsko petje.
Na osip odraslih zborov je
vplivala tudi cepitev na oktete
in manjše zasedbe, tako iz logističnih razlogov kot tudi tržnih
vzgibov (klape). Celovito izkušnjo in vse čare moškega petja
pa vendarle moč doživeti v večjih sestavih. Vsak zbor lahko
dobro deluje, če ima složno jedro, če so pevci med seboj povezani, se radi skupaj družijo,

Martin Gregorc in Andrej Makor ob
odprtju festivala.

če stremijo po napredku in
skupnem poustvarjanju. Iz tega
sledi, da zborovskega tekmovanja niso cilj delovanja neke
skupine, pa če le pot oz. način,
kako izboljšati kakovost samega sestava.
Kosovelovci kot gostitelji so
pod vodstvom Andreja Makorja (tudi umetniškega vodje festivala) na obeh koncertih
ogrevali občinstvo in oder predali koroškim pevcem s Prevalj, ki ga tako kot fante iz Črnega Vrha vodi ženska (Vres
- Helena Buhvald, Pobje - Veronika Škedelj). Edini manjši
sestav je bil Goriški oktet Vrtnica, v katerem je večina pevcev iz zgornje Vipavske doline,
umetniški vodja pa je legendarni Matjaž Šček. Fantovsko zasedbo je iz zamejstva pripeljal
David Bandelj, sicer člane mešanega mladinskega zbora Emil
Komel, ki mu je v Logu dodal
še deško zasedbo in s tem požel
dodatne simpatije občinstva.
Dodatno mednarodno dimenzijo je festivalu dodal moški
zbor El Vajo iz okolice Vicenze
(Francesco Grigolo) z značilnim italijanskim melosom. Za
poslastico so na koncu v obeh
primerih poskrbeli pevci Vokalne akademije Ljubljana pod
vodstvom Stojana Kureta.
Festival je postregel z zelo raznolikim programom, torej
je tudi v obstoječi literaturi za

moške zbore moč najti zanimive koncertne izzive. Umetniški
vodja festivala Andrej Makor
ni skrival zadovoljstva: »Ocenjujem, da se umetniški kot
tudi organizacijski nivo festivala izredno dviguje. Z lanskim
festivalom smo festivalsko dogajanje usmerili v izključno
moško petje vseh generacij in
različnih zasedb. Že lani smo
gostili vrhunske zasedbe (naj
omenim legendarni Slovenski
oktet), letos pa smo nivo še dvignili z nastopom VAL-a, Vokalne akademije Ljubljana, ki
je tako v slovenskem kot tudi
svetovnem glasbenem svetu
dosegla res veliko. Z gotovostjo
trdim, da je moško petje vse
bolj priljubljeno, saj se število
naših obiskovalcev iz leta v leto
povečuje. Pomembnost našega
festivala je prepoznal tudi Radio Koper in ga zadnji dve leti
snema, na koncerte redno prihajajo ugledni dirigenti, akademiki in skladatelji (Stojan Kuret, Matjaž Šček, Ivan Florjanc,
David Bandelj), novinarji in
glasbeni kritiki (Branka Kljun,
Tatjana Gregorič) ter se o festivalu vse bolj poroča v različnih
medijih.«
Predsednik ajdovskega zbora
Martin Gregorc pa je za Latnik
dejal: »Z organizacijskega vidika je bil to zajeten logističen
preizkus, saj je bilo potreba namestiti in prenočiti več kot 90
pevcev, organizirati večje število primernih prostorov za vaje,
pripraviti koncertne prostore,
koordinirati dogodek … Naše
delo je bilo poplačano, saj je
več kot 600 obiskovalcev festivala v obeh dneh in več kot 130
nastopajočih prepoznalo trud
našega zbora. Pozitivni odmevi
nam nalagajo, da takoj pristopimo k organizaciji 6. mednarodnega pomladnega festivala
petja.«

V sejni sobi Občine Ajdovščina jih je najprej nagovoril župan Tadej Beočanin, ki je
predstavil glavne smernice delovanja, projekte in strategije, na katerih temelji delovanje
občine. Poudaril je predvsem
težnjo po prizadevanju za skladen razvoj vseh starostnih skupin. Na sestanku, ki je potekal
po posameznih oddelkih, so
predstavniki obeh občinskih
uprav izmenjevali načela svojega poslovanja in delovanja.

Občine imajo namreč poleg zakonsko določenih nalog tudi
možnosti, da lahko določene
usmeritve organizirajo v skladu s posameznimi ukrepi in
predlogi. Prav posamična organizacija delovanja je bila glavni
predmet pogovorov.
Po sestanku posameznih oddelkov obeh občinskih uprav
je Janja Lazar, strokovna sodelavka za razvoj turizma, popeljala goste na ogled ajdovskih
znamenitosti.

Vipavska dolina na
turistični borzi
Slovenska turistična organizacija je v maju organizirala že
22. Slovensko turistično borzo (SIW), kjer se srečujejo vodilni predstavniki slovenskih
turističnih podjetij in organizacij, hotelov, turističnih agencij, zdravilišč, javnega sektorja
v turizmu, kongresnih centrov
in ostalih ponudnikov v turizmu ter predstavniki tujih organizatorjev potovanj ter turističnih in specializiranih agencij.
Na borzi je sodelovalo 155 tujih podjetij iz 37 držav, ki so
opravili več kot 3500 poslovnih

sestankov in srečanj. Na tem
osrednjem slovenskem poslovnem dogodku, ki je letos potekal v Termah Olimia v Podčetrtku, se je predstavila tudi
Vipavska dolina. Tujim udeležencem smo na vnaprej napovedanih srečanjih predstavili
Vipavsko dolino kot destinacijo aktivnega oddiha, naravnih
čudes, biserov kulturne dediščine, vrhunskih vin in kulinarike – produktov, ki se povezujejo v butična doživetja.
TIC Ajdovščina
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Šolarji spoznavali
živelj ob Lokavščku

Občina Ajdovščina sodeluje v kohezijskem projektu ''VIPava'', v katerem je vodilni partner Zavod za ribištvo Slovenije.
V sklopu tega projekta so pripravili delavnice za učence 3.
in 5. razreda OŠ Danila Lokarja Ajdovščina ob potoku Lokavšček. S poučnim, pestrim in zanimivim programom so več
kot navdušili vedoželjne šolarje.

Javni razpis za spodbujanje
inovacij v turizmu

Na spletni strani Občine Ajdovščina je objavljen Javni razpis za spodbujanje inovacij s področja razvoja turističnih produktov in storitev v letu 2019.
Predmet javnega razpisa je
sofinanciranje oblikovanja inovativnih produktov in storitev

s področja turizma in s tem
krepitev konkurenčnosti in kakovosti destinacije Vipavska

dolina. Inovativni produkt ali
storitev je po tem razpisu produkt ali storitev, ki ga prijavitelj do sedaj še ni imel v svoji
ponudbi in s katerim dviguje
kakovost svoje ponudbe in prispeva k večji pestrosti ponudbe
turistične destinacije Vipavska
dolina.
Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 17. junij 2019.
https://www.ajdovscina.si/
javna_narocila_in_razpisi/javni_razpisi/2019051507245277/

Foto: Miha Bratina

Organizatorji so učencem ponudili pet različnih postaj, na
katerih so na interaktiven način predstavili pomen biotske
raznovrstnosti naših krajev, ki
predstavlja pestrost organizmov in njihovih bivališč.
Na prvi postojanki, poimenovani prebivališče močvirske
lepotice, so učenci spoznavali, kako pomembno je varovati
habitat enega najbolj ogroženih
plazilcev pri nas – močvirske
sklednice, ki je edina domorodna sladkovodna želva v Sloveniji. Med potepom do bližnjega

merjenja vodotokov – bolj kot
je vodni tok pester, več različnih živalskih vrst bomo našli v
njem.
Predstavniki iz Zavoda za ribištvo Slovenije pa so predstavili vrste rib, ki so značilne za
Vipavsko dolino. Ribe predstavljajo osnovno hrano za vidre
in so predpogoj, da ta redka živalska vrsta na nekem območju sploh domuje, kar so lansko
leto v okviru projekta potrdili.
V okviru projekta (Zavod za
ribištvo Slovenije – vodilni partner, Občina Ajdovščina, Zavod

travnika so skupaj s članico
Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije opazovali in določevali različne vrste ptic, ki naseljujejo Vipavsko
dolino. Pri opazovanju so si
pomagali z daljnogledom, zanašali pa so se tudi na svoj sluh.
Strokovnjaki iz Zavoda RS
za varstvo narave so učencem
predstavili najpogostejše tujerodne rastline, ki rastejo v Vipavski dolini. Učenci so izvedeli, kako so v dolino prišle,
kakšne težave povzročajo in
kako z njimi ravnati. Neposredno ob Lokavščku so strokovnjaki iz Direkcije RS za vode
otrokom predstavili načine

RS za varstvo narave, Direkcija
za vode, DOPS, MONG, Občina Miren-Kostanjevica) izvajajo še različne druge ukrepe za
ohranjanje in izboljšanje stanja
ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini. Projekt temelji predvsem na zaščiti dvoživk (laška žaba, veliki
pupek, hribski urh, močvirski
krešič), vidre, hribskega škrjanca, črnočelega srakoperja, strašničinega mravljiščarja (metulj) ter rogača.
tv
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija
in Evropska unija iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj.

Šifra operacije: OP20.01929.

Potrebna dovoljenja za uvedbo
namakanja

Predpogoj za načrtovanje namakalnega sistema je jasna in močna pobuda za njegovo postavitev, ki se lahko oblikuje na enem kmetijskem gospodarstvu ali znotraj skupine le-teh. V
slednjem primeru se mora z gradnjo javnega namakalnega sistema strinjati toliko lastnikov,
da je s privoljenji pokrito najmanj dve tretjini zemljišč.

Pri pripravi projektne dokumentacije za izgradnjo namakalnega sistema je treba
upoštevati več zakonodajnih
področij, kar potrjuje, da je namakanje medsektorska vsebina. Poenostavljeno prikazano
je bistveno, da v postopku pridobimo odločbo o uvedbi namakanja, vodno dovoljenje,
vodno soglasje, okoljevarstveno soglasje (če je potrebno),
dovoljenje za gradnjo in preostala soglasja (če so potrebna)
(Slika 1).
Vlogo za odločbo o uvedbi
namakanja bodoči investitor
(zasebni ali pravna oseba) posreduje na Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
z vsemi potrebnimi prilogami, soglasji in dovoljenji, ki so
zahtevana.
Poseg v prostor, ki bi lahko
trajno ali začasno vplival na
vodni režim ali stanje voda, se
lahko izvede samo na podlagi
vodnega soglasja. Med posege
spada tudi poseg na vodnem ali
priobalnem zemljišču, hidromelioracija ali druga zemljiška
operacija, zaradi katerih lahko
pride do vpliva na vodni režim.
Vodno dovoljenje je treba
pridobiti za neposredno rabo
vode za namakanje kmetijskega zemljišča ali drugih površin, in sicer za odvzem vode
iz vodotoka, jezera, vodnjaka/vrtine, drenaže, skladno z

Zakonom o vodah. Vlogo za
pridobitev projektnih pogojev,
vodnega soglasja in vodnega
dovoljenja se pošlje na Direkcijo RS za vode.
Po Zakonu o varstvu okolja
je pred vzpostavitvijo namakalnega sistema treba preveriti,
ali je treba izvesti presojo vplivov na okolje (PVO) in pridobiti okoljevarstveno soglasje. V
predhodnem postopku se ugotavlja, ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti PVO.
Potreba po predhodnem postopku in PVO je odvisna od
velikosti površine za namakanje in količine vode za črpanje. Te lastnosti namakalnega
sistema se opredelijo v tehnično-tehnoloških izhodiščih projektne dokumentacije. Nosilec posega zahtevo za začetek
predhodnega postopka pošlje
ARSO na obrazcu za začetek
predhodnega postopka z ustreznimi prilogami.
Skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju je osnova za umestitev namakalnega sistema v prostor občinski
prostorski načrt oz. občinski podrobni prostorski načrt.
Na območju trajno varovanih
kmetijskih zemljišč in na preostalih kmetijskih zemljiščih
se lahko brez spremembe kmetijske namenske rabe načrtujejo agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe

namakanja kmetijskih zemljišč. Investitor na občini zaprosi za lokacijsko informacijo
o možnostih gradnje namakalnega sistema. Lokacijska informacija po Zakonu o gradnji
objektov ni več obvezna, vendar vključuje vsebine, na katere
je treba biti pozoren pri pripravi celotne dokumentacije.
Za pogoje in soglasja je treba
zaprositi tiste državne in občinske nosilce urejanja prostora, ki
so tangirani z načrtovanim posegom. Vsaka občina ima svoje
nosilce občinskih javnih pooblastil za področje cest, vodovoda in kanalizacije. Če namakalni sistem leži v varovalnem
pasu oz. varovanem območju infrastrukturnih objektov,
mora investitor vložiti zahtevo za izdajo soglasja pri pristojnem organu oziroma službi.
Prav tako v primeru varovanja
narave ali kulturne dediščine.
Pričujoče besedilo je privzeto
iz brošure Priročnik za načrtovanje namakanje (avtorice Rozalija Cvejić, Marsela Podboj
in Marina Pintar), ki jo je izdalo Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano kot pomoč bodočim uporabnikom,
investitorjem in načrtovalcem
namakalnih sistemov ter ostalim deležnikom, ki so vključeni v procesu, ki ga naslavlja
priročnik.
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Pot sv. Martina – velika evropska
Za
lepši
igrišči
kulturna pot
Delovna akcija

Sodelavci ZRC SAZU (Raziskovalne postaje iz Nove Gorice in Inštituta za kulturne in spominske študije) smo 26. aprila 2019 gostili popotnika Sergeja Giusta iz Albenge, ki peš hodi po
poti sv. Martina (v okviru projekta NewPilgrimAge). Popotnik se je ustavil tudi v Ajdovščini,
kjer so ga gostoljubno sprejeli Učenci osnovne šole Šturje, župan Tadej Beočanin in krajani
Vipavskega Križa.

Ob tem se mi je postavilo
vprašanje, kaj je kulturna dediščina: ljudje ali materialne
stvari? Ob zaključku zanimivega dneva se mi je odgovor
na vprašanji vnovično potrdil.
Lokalno kulturno dediščino
lahko odkrivamo, spoznavamo in doživljamo na različne načine in pristope. V dobi
digitalnih tehnologij se lahko
po dediščinskem kraju sprehodimo kar iz domačega fotelja. S pomočjo tehnologije
izboljšana/obogatena resničnost (ang. augmented reality) lahko v resnični svet dodamo elemente iz preteklosti
in si tako lažje ustvarimo sliko, kako so živeli naši predniki. Če smo bolj tradicionalni, si lahko v zgodovinskem
kraju najamemo turističnega vodnika. Najlepše doživetje in izkustvo kulturne dediščine pa je, ko utrip življenja v
kraju na spontan in edinstven
način pričarajo domačini, ki
v kraju živijo in mu s svojim
načinom življenja dajejo svoje
srce in dušo.
To pristno doživetje sta izkusila tudi slikar Sergio Giusto in njegov prijatelj iz Albenge – kraja v Liguriji (blizu
Genove), ki v okviru evropskega projekta NewPilgrimAge: Reinterpretacija dediščine
sv. Martina in z njim povezanih vrednot (več https://www.
interreg-central.eu/Content.
Node/NewPilgrimAge.html)
hodita po Martinovi poti od
njenega začetka na Madžarskem (kraj Sombotel) do Albenge. V različnih mestih na
Madžarskem, Sloveniji, Hrvaškem in Italiji se srečujeta in povezujeta z župani, šolami in domačini. Na pristen
način želita širiti spoznanje,
da nas lahko prav dediščina

spodbuja k povezovanju med
kulturami in narodi, hkrati pa
lahko različne dediščinske aktivnosti veliko pripomorejo k
opolnomočenju ljudi, ki dediščino na različne načine ohranjajo in predstavljajo.
Pot sv. Martina (Via Sancti
Martini) poteka tudi po Sloveniji in Vipavski dolini. Zaradi
zgodovine in vpliva Oglejskega patriarhata, ki je bolj častil svoje svetnike, življenje
sv. Martina na Primorskem ni
toliko poznano kot na Štajerskem. Kljub temu pa je želja
ZRC SAZU sodelavcev, ki pri
projektu NewPilgrimAge sodelujemo kot strokovni partnerji, da s pomočjo projekta in popotnika Sergeja tudi v
Vipavski dolini začnemo bolje promovirati dediščino sv.
Martina in širiti njegove vrednote, ki so povezane s solidarnostjo, deljenjem in pomočjo šibkejšim. Legenda sv.
Martina namreč pravi, da se
je kot rimski vojak v 4. st. n.
št. pred vrati Amiensa v Franciji usmilil prezeblega reveža
in mu ponudil polovico svojega plašča, ki ga je razrezal
z mečem. S tem dejanjem je
sv. Martin postal simbol vzajemne delitve, solidarnosti in
gostoljubnosti. Hkrati je namen poti, ki jo je Svet Evrope
leta 2005 proglasil za Veliko
evropsko kulturno pot, promovirati pohodništvo, kulturni turizem, t.i. počasni turizem in večjo solidarnost in
povezanost med ljudmi.
Poleg tega si Sergio Giusto prizadeva, da bi na svoji večmesečni poti stkal prijateljske vezi z šolami. Tako se
je v Osnovni šoli Šturje udeležil ure italijanščine, ki jo
vodi učiteljica Andrejka Repič. Najprej pa je popotnika

gostoljubno sprejela ravnateljica Lea Vidmar. Učenci so se
s pomočjo Skypa najprej pogovorili s svojimi vrstniki iz
Albenge, nato pa so gostu postavljali zelo zanimiva vprašanja o izkušnjah na poti po
Sloveniji in širše. Z veseljem
je bilo opazovati učence, kako
so z zanimanjem poslušali popotnika in se hkrati z njegovo
pomočjo soočili z lepoto italijanskega jezika. Želja projektnih partnerjev iz Albenge
namreč je, da bi se šole tudi
v prihodnosti povezovale in
sodelovale.
Čeprav Občina Ajdovščina
uradno ni vključena v projekt
NewPilgrimAge, je župan Tadej Beočanin z veseljem sprejel popotnika. Po sproščenem
klepetu mu je podaril županovo vino, s posestva Stegovec iz
zaselka Sveti Martin nad Brjami. Župan je imel s pomočjo
Skypa možnost govoriti tudi s
predstavnikom za turizem iz
Občine Albenge.
Po okusnem kosilu v gostilni Pri izviru Hublja smo gosta
peljali še v Vipavski Križ, kjer
so se domačini nadvse izkazali s svojo vipavsko gostoljubnostjo. V domu krajanov si
je naš popotnik najprej ogledal velikonočno razstavo ročnih izdelkov in tam tudi kupil
darilo za svojo ženo. Nato pa
ga je bližnji sosed Januš Valič povabil v svoje kletne prostore. Ob okušanju domačega
vina je stekel pogovor o vipavskem vinogradništvu in sv.
Martinu, zavetniku novega
vina. Gosta je tudi nagovoril
kapucin br. Placit Prša.
Kaj je kulturna dediščina? Vsekakor so pri njenem
raziskovanju,
ohranjanju,
upravljanju in predstavitvi
pomembni ljudje, ki v dediščinskem kraju živijo. Občine
in druge dediščinske institucije se lahko zelo trudimo za
ohranjanje in promocijo dediščine, v kolikor pa jo domačini ne čutijo in sprejemajo za
svojo, je vsak trud zaman. Z
veseljem lahko povem, da se
prebivalci Zgornje Vipavske
doline zavedamo pomena dediščine in vse spodbujam, da
bi bilo takih zgodb še veliko.
Hvala vsem za tako lep dan.
Jasna Fakin Bajec,
Raziskovalna postaja ZRC
SAZU Nova Gorica

V soboto, 11. maja, je potekala delovna akcija prenove
košarkarskega in rokometnega igrišča na Cesti 5. maja v
Ajdovščini, na kateri so sodelovali dijaki prvih letnikov programa gimnazija na Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina in
člani občinske uprave.

Pobudo za prenovo igrišča (barvanje ograj in talnih
oznak) so dali dijaki Srednje
šole Veno Pilon Ajdovščina,
ki so prav za ta namen pridobili sredstva za sofinanciranje
dogodkov v okviru Evropskega
tedna mladih 2019. Na delovni
akciji je sodelovalo 40 gimnazijcev in nekateri profesorji, ki
so ograjo najprej obrusili, nato
pa nanesli sloj temeljne barve.
Pridružil se jim je tudi župan

Tadej Beočanin.
V nadaljevanju obnove, ki
jo financira Občina Ajdovščina, bosta obe igrišči temeljito ozaljšani, dobili bosta nove
klopi z nadstreškom, zamenjali bodo tudi zaščitno mrežo na
vzhodni strani, prebarvalo se
bo tudi vseh deset nosilcev za
razsvetljavo, na asfaltu so na
novo zarisane črte, že pred časom je rokometno igrišče dobilo nova gola.

V Velikih Žabljah že
pridno vadijo
V Velikih Žabljah so za šagro predali namenu vadbeni poligon, ki je plod drugega kroga Moje pobude, participativnega proračuna Občine Ajdovščina. Zunanje vadbene naprave bo s pridom uporabljala domača mladež, pa tudi številni
rekreativci, ki dnevno prečijo vas.

To je prva zaključena pobuda
v letu 2019, izglasovana pa je
bila v kategoriji 'mladi'. Pobudo je podal Anže Samec in sicer
v imenu skupine domačinov,
ki sicer čez zimo pridno vadijo v dvorani, v toplejših mesecih pa bi seveda raje uporabljali zunanje vadbene naprave.
Doslej so telovadili na preprostih, doma narejenih napravah
pred dvorano, ki pa niti približno niso zadoščale varnostnim
standardom.
Dvorana z igriščem v Velikih Žabljah leži približno na

polovici poti med Dolenjami
in Batujami, zelo priljubljenimi med pohodniki, tekači, kolesarji. Igrišče je torej primeren prostor tako za oddih kot
za razgibavanje ali spremembo vaje. Namen ulične vadbe
(street workout) je sicer predvsem povečati telesno moč s
pomočjo lastne teže. Naložba
je veljala 15.000 evrov, postavili
so pet atestiranih orodji iz Elanovega programa, za mehkejši
doskok pa so tla prekrili s posebno gumo.

OBČINA AJDOVŠČINA
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Optimalno namakanje
kmetijskih kultur

Projektni partnerji projekta LIFE ViVaCCAdapt (LIFE15 CCA/SI/000070), med katerimi je tudi
Občina Ajdovščina, so v torek, 14. maja 2019 v prostorih Območne obrtno-podjetniške
zbornice Ajdovščina pripravili že tretjo delavnico na temo strokovno pravilnega namakanja,
na katero so bili vabljeni predstavniki kmetijskih gospodarstev, ki so že od samega začetka
vključeni v projekt. Po delavnici je sledilo še šesto delovno srečanje projektnih partnerjev.
Delavnica se je začela s pozdravnim nagovorom koordinatorice Patricije Štor iz Razvojne agencije ROD, ki je najprej
predstavila rezultate dosedanjega dela projekta LIFE ViVaCCAdapt. Sledila je predstavitev dr. Andreje Sušnik iz
Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) na temo
sorodnega projekta DriDanube – Tveganje za sušo v Podonavski regiji. Pri slednjem gre
za razvoj inovativnega sušnega uporabniškega servisa, ki
bo združeval raznolike podatke, vključno s podatki, pridobljenimi s poročanjem s terena.
Razmere tako spremlja več kot
1000 poročevalcev, ki preko
enostavnega spletnega obrazca posredujejo povratne informacije. Poročevalska mreža je
vzpostavljena tudi v Sloveniji, kjer je trenutno registriranih
60 poročevalcev. Poročevalci
spremljajo razvoj suše na svoji
kmetiji ter posredujejo podatke na ARSO, kjer jih obdelajo,
izdelajo karto posledic suše in
jih primerjajo s satelitskimi podatki. Sateliti namreč zaznavajo, kje suša je, opišejo stopnjo
poškodbe in prizadetost rastlin.
Dr. Andreja Sušnik je svojo
predstavitev projekta zaključila s povabilom novim poročevalcem k vključitvi v projekt na
našem območju.
V nadaljevanju delavnice je
dr. Marina Pintar iz Biotehniške Fakultete Univerze v Ljubljani predstavila rezultate in
ugotovitve dosedanjega dela
na sistemu za podporo odločanja o namakanju imenovanem SPON. V sklopu projekta
LIFE ViVaCCAdapt je bilo namreč vgrajenih 35 TDR sond,
ki merijo vlago v tleh. Ti podatki so, skupaj z napovedjo

evapotranspiracije in padavin
ter podatki o rastlini in tleh,
osnova za izračun potrebe po
namakanju za nekaj dni vnaprej. Predstavila je rezultate
meritev vode v tleh na parcelah udeležencev ter samo delovanje sistema. Omenila je težave, ki jih povzročata vipavska
težka zemlja in glinasta ilovnata tla, ki narekujejo potrebo po
dodatni kalibraciji merilnikov.
Luka Honzak, predstavnik
podjetja BO-MO d. o. o. je udeležencem delavnice podrobno pojasnil delovanje sistema
SPON, predvsem s tehničnega vidika. Sistem namreč uporabnikom omogoča vpogled v
dnevno ažurirana priporočila za namakanje prek domačega računalnika ali pametnega
telefona. Udeležencem so bili
posredovani tudi uporabniški

podatki za dostopanje do sistema SPON. V zadnjem delu
delavnice so bili vsi omenjeni strokovnjaki na voljo udeležencem za individualni posvet.
Podali so jim tudi priporočila
za učinkovitejšo uporabo sistema na podlagi meritev iz njihovih zemljišč.
Deževen in hladen majski dan
so projektni partnerji izkoristili še za delovno srečanje, na katerem so podrobno predelali
poročilo kontrolnega obiska iz
Bruslja iz marca 2019 in si začrtali nove delovne korake uspešne izvedbe projekta.
Delovna skupina
LIFE ViVaCCAdapt iz
Ajdovščine
»Operacija se delno sofinancira iz programa LIFE za obdobje 2014-2020, podprograma za podnebne ukrepe, prednostnega področja prilagajanje podnebnim
spremembam, št. projekta LIFE15 CCA/
SI/000070 – LIFE ViVaCCAdapt«.

Igrajmo se za varnost – 7. junija

Drugo delovno srečanje v
Staranzanu

Projekt GREVISLIN

V okviru strateškega projekta GREVISLIN smo se v četrtek,
9. maja 2019, projektni partnerji sestali v Staranzanu v
Italiji. Rdeča nit srečanja so bile projektne aktivnosti, ki nagovarjajo zeleno infrastrukturo, ohranjanje in izboljšujejo
stanje ogroženih vrst in habitatnih tipov ob rekah. Projekt
je sofinanciran v okviru Programa Sodelovanja Interreg V-A
Italija Slovenija 2014-2020 iz sredstev Evropskega sklada za
regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Zeleno infrastrukturo predstavljajo naravna in druga območja, ki so načrtovana na
strateški ravni z okoljskimi elementi. Zasnovani so in se jih
upravlja na način, da zagotavljajo širok spekter ekosistemskih storitev. Primer dobre
prakse je naravni rezervat »Riserva naturale regionale Foce
dell'Isonzo - Isola della Cona«

Soče. To je zamočvirjeno območje, obdano s številnimi lagunami in otočki. Znotraj parka je urejena tudi krožna učna
pot, kjer je moč videti številne
ptice, dvoživke, žuželke, bujno
rastlinje ter konje, ki se prosto
pasejo znotraj parka.
V sklopu projekta GREVISLIN se bo tudi na območju
občine Ajdovščina izvedlo dve

blizu Tržiča, kjer se Soča izliva
v Jadransko morje.
Namen delovnega srečanja je
bila seznanitev projektnih partnerjev z napredkom opravljenih aktivnosti. Predstavljeno
je bilo trenutno izvajanje projekta ter razprava je potekala o
izzivih in predlogih boljše izvedbe projekta. Po razgovoru
s projektnimi partnerji, torej
strokovnjaki na področju zelene infrastrukture, smo začrtali skupno učinkovito izvajanje
prihajajočih aktivnosti.
V popoldanskem času smo se
partnerji udeležili zanimivega
študijskega obiska zavarovanega območja naravnega rezervata Isola della Cona. Rezervat zajema 2.400 ha ob izlivu

pilotni investiciji v zeleno infrastrukturo. V okviru protipoplavnih ukrepov bo postavljen
protipoplavni nasip, izvedli
bomo vzpostavitev razlivnih
površin ob reki Vipavi ter renaturacijo poplavnega območja ob reki Hubelj. Nadejamo si
velik prispevek projekta k dolgoročnemu razvoju in varstvu
zelene infrastrukture na našem
območju.
Oddelek za gospodarstvo
in razvojne zadeve Občine
Ajdovščina
“Projekt GREVISLIN je sofinanciran v
okviru Programa Sodelovanja Interreg
V-A Italija Slovenija 2014-2020, iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj in
nacionalnih sredstev.”

Letošnja prireditev Igrajmo se za varnost, ki jo prireja Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ajdovščina, bo v petek, 7. junija dopoldne, v
Palah. Namenjena je dijakom, šolarjem in otrokom iz vrtca, pa tudi vsem ostalim, ki jih zanima delovanje različnih služb za varnost in preventivo.

Da bodo tudi letošnje igre zanimive in atraktivne, govori nabor sodelujočih. Svoje delo bodo
predstavili Policija, Gasilsko reševalni center Ajdovščina in
Gasilsko reševalna zveza Ajdovščina, urgentna služba Zdravstvenega doma Ajdovščina,
Gorsko reševalna služba Tolmin
– skupina Ajdovščina, Jamarsko
društvo Danilo Remškar Ajdovščina, Radioklub Ajdovščina,

Društvo reševalnih psov Nova
Gorica, Agencija za varnost v
prometu RS in drugi. Aktivnosti
in predstavitve pripravljajo tudi
šolske ekipe prve pomoči Rdečega križa Ajdovščina, ena od
ajdovskih avtošol ter Prometna
šola Šolskega centra Nova Gorica, pri organizaciji pa bodo pomagali ajdovski taborniki.
Posebej so na prireditev povabljeni šolarji iz vseh petih

ajdovskih osnovnih šol in otroci
Otroškega vrtca Ajdovščina, tudi
tisti iz Vipave. Za oddelke izven
Ajdovščine bo organiziran brezplačni avtobusni prevoz.
Dogajanje se bo začelo okoli 9.
ure dopoldan, uro kasneje pa bo
osrednji dogodek letošnjih iger –
podrobnosti vam še ne bomo izdali, napovejmo le, da bodo tokrat pomembno vlogo odigrali
reševalni psi. Vabljeni!
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O spominih in hrepenenju na zaključni prireditvi

V mesecu maju, ko se maturanti
že skoraj poslavljajo od šolskih
klopi, na Srednji šoli Veno Pilon
Ajdovščina organiziramo zaključno
prireditev, na kateri se želimo
zahvaliti in nagraditi dijake, ki so
s svojo prizadevnostjo in dosežki
zaznamovali iztekajoče se šolsko
leto. Tako smo se letos zbrali v
četrtek, 16. maja, v Dvorani prve
slovenske vlade. V prisotnosti
dijakov, sedanjih in nekdanjih
zaposlenih delavcev šole ter
častnih gostov smo preleteli vse
pomembnejše dogodke in rezultate
našega dela.
Pilonovci smo bili v tem šolskem
letu zelo aktivni. Sodelovali smo na
različnih natečajih ter območnih

in državnih tekmovanjih, kjer
smo dosegli odlične rezultate v
znanju materinščine, tujih jezikov,
matematike, zgodovine, poznavanja
sladkorne bolezni, športa in likovne
umetnosti. V ponos so nam vsi
tisti dijaki, ki so bili kljub številnim
obveznostim vsa leta šolanja
pripravljeni aktivno in odgovorno
sodelovati v pevskem zboru, pri
urejanju šolskega glasila Izvir,
sooblikovanju šolskih prireditev,
projektnih in športnih dni ter drugih
dogodkov. Posebej ponosni pa smo
na letošnjega maturanta Tadeja
Kobala, ki je s svojo angažiranostjo
in požrtvovalnim prostovoljnim
delom ponovno pomagal preurediti
vaško knjižnico na rodnem Slapu

ter tako prepričal poslušalce Radia
Val 202 in postal Ime meseca aprila.
Na letošnji prireditvi so se naši
spomini ustavili tudi v letu 1999,
ko je v šolske klopi sedla prva
generacija vzgojiteljic in vzgojiteljev.
Program Predšolska vzgoja, ki smo
ga začenjali pred dvajsetimi leti, je
imel velik pomen ne samo za naš
kraj, ampak tudi za širšo okolico,
kajti v teh letih se je kar 1278 mladih
ljudi izšolalo za poklic pomočnice/
pomočnika vzgojitelja, na kar smo
zelo ponosni.
Dogajanje na odru so popestrili
dijaki s svojim točkami, ki so jih
pripravili pod vodstvom svojih
mentorjev. V recitalu Stvarjenje so
izrekli hvalnico naravi in življenju,
na sodoben način so nam predstavili
tudi pridigo Janeza Svetokriškega, ki
je nagovoril pilonovce. Šolski pevski
zbor, instrumentalna skupina, vile
Rusalke ter plesalci so nas popeljali
v čudovit svet glasbe in lepote
umetnosti, skupina nogometašic
pa v mladostno razigranost.
Hrepenenje po večni ljubezni je v
nas prebudil prizor iz Romea in
Julije, ki ga je dijakinja 2. letnika
odigrala v angleščini.
Zaključno prireditev smo zaključili
z mislijo Kahlila Gibrana in željo,
da bi današnji dan objel preteklost
s spominom in bodočnost s
hrepenenjem.

pri nas vse leto

Pilonovci – aktivni državljani
Morda v duhu velikih globalnih
sprememb,
morda
v
tem
predvolilnem času ali pa preprosto
zato, ker je tako prav, na naši šoli
v zadnjem času veliko govorimo
o aktivnem državljanstvu. Dijake
spodbujamo, da so aktivni v svoji
lokalni skupnosti, v Evropi in
širše v svetu. Pri izvajanju takšnih
in drugačnih aktivnostih, ki
ozaveščajo in angažirajo, pa ne gre
brez tehtnega premisleka o tem,
kakšna državljanka sem sama. Kaj
je tisto, kar me dela Slovenko, kdaj
sem aktivna Evropejka in kako si
prislužim tisti zares žlahtni naziv
odgovorne globalne državljanke?
Z odgovori me v zadnjem času
presenečajo dijaki. O njih radi
povemo, da niso proaktivni in da jim
je politično in družbeno dogajanje
zadnja briga. Jaz pa mislim, da le ni
tako.
Pred prazniki je k meni prišel
Tadej Kobal iz 4. a. Že pred časom
je opazil, da se mladi ne zanimajo
za politiko. Ker se bližajo evropske
volitve, se je ponudil, da pri pouku
sociologije organizira delavnico,
s katero bi vrstnike seznanil o
pomenu Evropske unije v njihovem
življenju, in jih s tem spodbudil k
udeležbi na volitvah. Navdušena
nad pobudo sem mu priskočila
na pomoč, tako da smo na koncu
izvedli kar pet ponovitev delavnic.
Tadej je tudi sicer aktiven državljan

in prostovoljec, za kar je bil ta
mesec posebej nagrajen. Prepričana
sem, da se njegova solidarnost in
pozitiven odnos do družbe širita
tudi na njegove sošolce.
Potem me je v začetku meseca v
pisarni obiskala Karin Žele iz 4. e.
Želela bi si, je rekla, da bi se s sošolci
med odmori lahko pogovarjala o
globljih zadevah, iz oči v oči, brez
telefonov v roki. Genialno, sem si
rekla, to je to, in ji takoj pomagala
pri organizaciji. Med odmorom je
s svojo energijo v šolski rastlinjak
privabila lepo število dijakov in jih
nagovorila o temah, ki so ji pri srcu.
Vrhunec aktivnega meseca se je
zgodil v soboto: Po svoje barvam
svet. Dogodek smo pripravljali že od
januarja in kar je pri tem najboljše
– pobuda je spet prišla od mladih.
Od naših najmlajših pravzaprav, saj
so si barvanje ograje pri delavnicah
na temo aktivnega državljanstva
zamislili dijaki prvih letnikov.
Županu so predlagali prenovo
igrišča. Koliko akcije in truda so
vložili v to! Sestanki, dogovarjanje
in priprave, nazadnje pa še samo
barvanje. Na srečo nas je bilo veliko,
v veliko pomoč nam je bil župan
Tadej Beočanin in njegova ekipa,
tudi sami so prijeli za čopiče.
Ker pa je bil dogodek solidarnostno
naravnan, je mladinsko skupino
finančno v okviru Evropskega tedna
mladih podprla tudi nacionalna

agencija Movit. Tako smo se
dodobra opremili, spremljala nas je
glasba, ob koncu pa smo si privoščili
še pico in kviz na temo Evropske
unije z lepimi nagradami, ki smo
jih prejeli z Evropske komisije.
Pokazali smo, da so spremembe
mogoče, če na problem opozorimo
in se aktiviramo ter se povežemo z
odločevalci.
Na srečo pobudam mladih še
ni videti konca. Naslednji mesec
nas na šoli čaka koncert, ki smo
ga poimenovali “Špil za okolje”.
Organizirajo ga mladi, ki delujejo
v projektu Popestrimo šolo, v
sodelovanju s Start the Change.
Zaenkrat vam prišepnem le, da si
zabeležite datum: 13. junij.
Proti koncu tedna smo vse
zasluge proslavili in nagradili na
zaključni prireditvi, v petek pa v
maturo zaplesali na četvorki. Če nas
obiščete, pa boste opazili tudi, da se
ob šoli že vkoreninjajo nova drevesa
in druge rastline, ki nam bodo
nudile senco v prihajajočih mesecih.
Pomlad se vsekakor bliža, z njo pa,
kot kaže, tudi vstaja mladih, ki si
prizadevajo za boljši jutri.
Staša Benko, prof.

Multiplikatorka v programu Popestrimo
šolo, ki ga sofinancirata Republika Slovenija
in Evropska unija iz Evropskega socialnega
sklada

Priprave na prireditev so zahtevale
veliko časa, truda in potrpežljivosti
tako mentorjev kot dijakov.
Plesalka Klavdija Ujčič je takole
strnila svoje misli:
»Težko je opisati, kaj vse mi
pomeni nastopanje. Biti na odru mi
daje občutek, da sem posebna, da
lahko skozi ples, glasbo ali igranjem
izrazim svoja čustva in misli. Vse
vaje, trud, prosti čas in trema, ki
jo doživljam pred nastopom, niso
nič v primerjavi z občutkom, ki ga
doživim, ko pridem na oder. Ko je
vsega konec, sem zadovoljna in se
zavedam, da se je ves trud poplačal.«

Maturantu Tadeju Kobalu, ki si je
prislužil Ime meseca aprila na Radiu
Val 202, ne bo zmanjkalo energije:
»Naziv Ime meseca mi predstavlja
potrditev, da je to, kar počnem že vsa
ta leta, dobro in da so ljudje z mojim
delom zadovoljni, obenem pa mi to
predstavlja tudi vzpodbudo, da s
svojim delom nadaljujem. Uspešno
izpeljani projekti, kot je knjižnica,
dokazujejo, da so spremembe v
družbi mogoče, le pravo mero
solidarnosti je treba pokazati. Vsak
posameznik je nemočen, skupaj pa
premikamo gore.«

Lana Grk, dijakinja 3. letnika,
pa pravi: »Na zaključni prireditvi
vedno rada sodelujem, saj imamo
takrat možnost pokazati različne
točke, ki jih s profesorji oblikujemo
pri različnih predmetih, tudi ostalim
dijakom in širšem občinstvu.
Na vajah in generalkah je vedno
prisotna dobra volja in veliko novih
idej za izboljšanje točke. Poleg tega
smo ob prireditvah združeni dijaki
različnih letnikov, kar pripomore

tudi k večji povezanosti med
nami mladimi. Ob večkratnem
nastopanju pridobiš večjo mero
samozavesti in znanja, kako
premagati tremo, s katero se srečuješ
tudi ob drugih priložnostih. Menim
tudi, da prireditve dokazujejo, da
znamo biti dijaki pri svojem delu
kreativni in požrtvovalni.«
Soustvarjalci prireditve

Slovo 4. letnikov – Zaključna prireditev
dijaškega doma
Šolski dnevi se približujejo koncu,
prav tako tudi naši dnevi v dijaškem
domu. Ker je bilo za nas, četrtošolce,
to zadnje leto, smo pripravili krajšo
prireditev, na kateri smo se poslovili
od vzgojiteljev in dijakov. Prireditev
smo popestrili z glasbenimi stolčki
za vzgojitelje, ki so se potegovali
za »najboljšega in najhitrejšega«,
dijaki pa za učne ure po sobah.
Pozabiti pa nismo smeli na dijake
tretjih letnikov, saj smo se morali
prepričati, ali so pripravljeni na
vstop v četrti letnik. To so dokazali s
petjem pesmi Vstala Primorska, pri
čemer jim je z dirigiranjem pomagal
vzgojitelj Benedikt. Za piko na i so
poskrbeli prvošolci, ki so zaigrali

v kratkem skeču o dogajanju v
dijaškem domu. Podelili smo tudi
nagrade dijakom, ki so se celo
šolsko leto trudili za urejene in čiste
sobe. Letos je bilo veliko dijakov,
ki so redno imeli pospravljene
sobe, zato se lahko pohvalimo, da
bivamo v zelo urejenem dijaškem
domu. Seveda so se na nas spomnili
tudi tretješolci, ki so nam pripravili
besedno igro in vsakemu naklonili
nekaj lepih misli. Tudi vzgojiteljice
so nam namenile nekaj besed, ob
katerih smo potočili tudi kakšno
solzico. Prireditev smo zaključili
s toplimi besedami in zahvalo za
udeležbo na prireditvi.
Nuša Rutar, 4. d
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München tudi v spremstvu bivšega
dijaka

Kros dijaških domov 2019
»Na začetku sem tekla zelo
sproščeno, nato je postalo kar
zahtevno. Tek je bil super, ker sem se
sprostila in pozabila na vse skrbi, saj
sem bila z mislimi drugje. Pri teku so
me spremljale navdušene navijačice,
ki so me glasno spodbujale.«
– Živa Turšič Ivančič, 1. d

Dijaški dom Ajdovščina že vrsto
let spodbuja, da dijaki svoj prosti
čas preživljajo na aktiven in zdrav
način. V sredo, 24. aprila 2019,
je zato Dijaški dom Ajdovščina
organiziral Kros za dijaške domove
zahodne Slovenije. Kljub slabi
vremenski napovedi smo upali, da
nas bo vreme uslišalo in bomo lahko
izvedli tek. In res je bilo tako. Teka
se je udeležilo 25 vzgojiteljev in
dijakov iz našega dijaškega doma ter
dijakov iz Dijaškega doma Portorož,
Dijaškega doma Biotehniške šole
Šempeter, Dijaškega doma Postojna
ter Vzgojnega zavoda Planina. Tek
je potekal po prijetni makadamski
poti ob Lokavščku, nedaleč stran od
dijaškega doma. Najhitrejši tekači so
progo, dolgo 2,7 kilometra, pretekli
v zgolj devetih minutah. Sodelovali
so tako fantje kot dekleta in oboji
so se zelo izkazali. Za varnost so
poskrbeli vzgojitelji, nekaj dijakov
je bilo v vlogi redarjev. Dijake so
ob progi spremljali tudi navijači, ki
so svoje prijatelje spodbujali, da bi
čim prej prišli na cilj. Po teku smo
v večnamenskem prostoru srednje
šole organizirali še kratek program
s podelitvijo nagrad in priznanj
sodelujočim, poskrbeli pa smo tudi
za okrepčilo in zabavo s harmoniko.
Med dekleti so zmagovalne
stopničke zasedle dijakinje iz

Dijaškega
doma
Ajdovščina,
zmagovalka je postala Kaja Gruden.
Pri fantih pa se je najbolj izkazal Jan
Dekleva iz Dijaškega doma Postojna.
Naslov najhitrejše vzgojiteljice je
osvojila Jasmina Likar iz Vzgojnega
zavoda Postojna.
Skupaj smo tako preživeli aktiven
in lep popoldan ter se družili z
učenci/dijaki iz drugih domov.
Uspelo nam je združiti zdravo s
koristnim in zabavnim, na kar smo
zelo ponosni. Upamo in želimo si,
da bi bilo podobnih dogodkov še
več.
Zahvala
gre
predvsem
organizatorki krosa, vzgojiteljici
Maji Furlan Bole, in vsem tistim,
ki so se odzvali povabilu, da so
preživeli aktiven popoldan.
Vzgojitelji in dijaki
Sodelujoče dijakinje so podale
nekaj vtisov o dogodku:
»Tek ni moj najljubši šport, ampak
mislim, da je bila proga, ki smo
jo morali preteči, precej lahka za
izkušene tekače. Všeč mi je bilo, da
so prijateljice navijale zame, saj mi
je to dalo zagon, da sem zbrala vso
energijo in hitreje tekla.«
– Meri Bužinel, 1. d

Maturantska četvorka
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»Tek dijaških domov je letos
potekal v Ajdovščini. Udeležila
sem se ga, ker sem tekla že lansko
leto v Postojni. Všeč mi je bila
sproščenost med tekači. Progo, ki
smo jo letos morali preteči, sem že
dobro poznala, saj po njej večkrat
tečem v prostem času. Bila sem zelo
utrujena, vendar me je adrenalin
gnal k borbenosti do ostalih tekačev,
med katerimi so prevladovali fantje.
Bili so zelo hitri, zato sem bila še
bolj motivirana. Seveda ne smem
pozabiti na spodbujanje naših
domskih navijačev, ki so poskrbeli za
pravo vzdušje.«
– Ana Porok, 3. č
»S potekom letošnjega teka in z
rezultatom sem zadovoljna, saj je bila
to še ena dodatna izkušnja v mojem
življenju. Se že veselim prihajajočih
izzivov na tem področju. Hvala za to
priložnost.«
– Kaja Gruden, 2. č
»Teka sem se udeležila s svojimi
prijateljicami, zato se mi je ta
izkušnja zdela še bolj posebna.
Tekaška proga ni bila zahtevna,
čeprav so zadnje sekunde postajale
vse daljše. Na koncu se je ves trud
poplačal z mestom na stopničkah.«
– Karmen Čar, 2. d
»Tek dijaških domov mi je bil všeč,
saj smo spoznali nove ljudi in se
zelo razgibali. Bilo je malo naporno,
a smo zdržali in dosegli odlične
rezultate.«
– Lara Kočevar, 1. č

Na ekskurziji v München, na
katero so se podali dijaki 2. letnikov,
smo se povezali z bivšim dijakom
Miho Černetičem, ki v Gottingenu
študira fiziko in sodeluje z ustanovo
European South Observatory. Za
nas je uredil ogled planetarija in
razstave ter dijake vodil z odličnim
predavanjem. Veseli smo bili
pomoči, predvsem pa dejstva, da

se naši bivši dijaki radi povežejo
z nami ter na sedanje dijake
neposredno prenesejo izkušnje
mladih raziskovalcev. Miha se nam
je pridružil tudi v živalskem vrtu in
z veseljem smo poklepetali o tem,
kako je bilo včasih in kako je danes
– na naši šoli in pri njegovem delu.
Andrej Rutar, prof.
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Razgibana Parada
učenja v Ajdovščini

V sredo, 15. maja 2019, se je
na Ljudski univerzi Ajdovščina
odvijala druga Parada učenja,
ki je kot osrednji dogodek letošnjega Tedna vseživljenjskega
učenja privabila široko množico obiskovalcev. Namen dogajanja na Paradi učenja 2019 je
bil navdušiti ljudi nad vključevanjem v vseživljenjsko učenje,
jih informirati o TVU in brezplačnih dogodkih, spodbuditi
druženje ter jih seznaniti z možnostmi izobraževanja v občinah Ajdovščina in Vipava.
Dogajanje se je s predvidenega prizorišča v grajskem obzidju zaradi slabega vremena preselilo v prostore Ljudske
univerze Ajdovščina, a to veselega vzdušja ni prav nič pokvarilo. Na Paradi učenja se je na

informativno-svetovalnih stojnicah in izobraževalno-ustvarjalnih delavnicah predstavilo
trideset organizacij, ki so obiskovalcem ponudili tako vsebine za mlade kot tudi odrasle in
starejše. Obiskovalci so dobili informacije o možnostih izobraževanja, razvoja kariere in
vključevanja v medgeneracijsko sodelovanje. Na odprtem
odru so svoje pevsko, plesno in
igralsko znanje pokazali številni nastopajoči.
S Parado učenja pa se dogajanje v letošnjem Tednu vseživljenjskega učenja še ni zaključilo. Vse do 30. junija 2019 bo
mogoče obiskati številne brezplačne dogodke. Več si lahko preberete na spletni strani
Ljudske univerze Ajdovščina.

Sanela Banović navdušila
V petek, 17. maja, je Ljudska
univerza Ajdovščina gostila
drugo predavanje v sklopu predavanj ob 60. obletnici delovanja. Pred polno dvorano je na
temo neto nacionalnega zadovoljstva in tega, kje je pri tem
naša vloga, spregovorila zdravnica Sanela Banović.
Priljubljena predavateljica je
predavala o tem, zakaj napetosti, nesproščenost in nemiri, s katerimi se srečujemo v
vsakdanjem življenju, ogrožajo
naše zdravje. Posebej je poudarila uporabo tehnik sproščanja,

s katerimi si naberemo nove
energije in izboljšamo svoje
počutje. Za slednje smo v prvi
vrsti odgovorni sami. Z dobrim
odnosom do sebe in drugih
lahko marsikatero stresno situacijo obrnemo v čisto drugo
smer in najdemo rešitev za včasih še tako nerešljive probleme.
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem, ki ste obiskali predavanje, se malce nasmejali in
se nam ta takšen način pridružili pri praznovanju našega jubileja. Istočasno vas vabimo
tudi na naslednje predavanje,

ki ga gostimo v petek, 7. junija. Takrat bo z nami Vesna
Vuk Godina, ki bo spregovorila o tem, zakaj je pri Slovencih
gospodarstvo vedno stvar skupnosti. Predavanje je brezplačno, prijave pa sprejemamo na
telefonski številki 05 36 64 750.

INCASTRA se vrača!
V petek, 27. septembra, in v
soboto, 28. septembra 2019, bo
na Letališču Ajdovščina že tretje
leto zapored potekal dogodek
INCASTRA – Dan ajdovske industrije in podjetništva.
K sodelovanju na dogodku vabimo vsa ajdovska podjetja, ki
želijo odpreti svoja vrata in se
na interaktiven način predstaviti širši javnosti. Namen dogodka
je na enem mestu obiskovalcem
vseh starosti predstaviti raznolikost in pestrost podjetij v Ajdovščini ter njihovo dejavnost.
Dogodek predstavlja odlično
priložnost, da še utrdimo dober
glas o gospodarski dejavnosti

DEŽELA PRIJATELJEV

našega mesta in spodbudimo
povezovanje različnih sektorjev.
Veselimo se sodelovanja z
vami in že komaj čakamo, da
začnemo pisati novo poglavje
Incastrine zgodbe.
Za več informacij o dogodku

in sodelovanju na njem smo
vam na voljo na telefonskih številkah 05 366 47 50 in 041 437
785 ali na elektronskem naslovu manca.bolcina@lu-ajdovscina.si.

ZAMENJAJ VIRTUALNI SVET
ZA NARAVO IN PRISTNO
PRIJATELJSTVO

VSTOP PROST

festival

TRAVNIK PRED
MESTNO HIŠO

MESTNI PARK
BOROV GOZDIČEK

Konji, psi, mucke,
dihurčki, insekti, kače,
plazilci, ptice, papige,
ovčke, terapevtske
živali, službene živali,
junaki, delavnice, lov
na zaklad, pasje tekme,
grad, poligoni in še in še.

Dogodivščina za celo družino
Sedem pravljičnih dežel: mačka Murija,
čarovnic, indijancev, vilinskih bitij, 3P –
pravljic, pesmic in plesa ter srednjeveških
Glumačev
Predstave: Tačke gredo na morje, Supernona,
Maček Muri išče kroniko, Glumači, Legenda o
Erazmu Predjamskem
Glasbeni Živ Žav z Andrejo Zupančič, Black
Star rock band, igre nekoč in danes,
izposojevalnica igrač in piknik odejic,
slikoviti atelje na prostem, Smukčeva dežela,
montessori pod bori, lokostrelci…

SAEKA
Naturopatski center Erike Brajnik

MLADI
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Dan mladih

Družba vse prevečkrat mlade
vidi kot pasivne, nezainteresirane za družbeno dogajanje, apatične. A dejstva kažejo drugače
– veliko nas je takih, ki sodelujemo v najrazličnejših društvih
in smo aktivni na najrazličnejše načine. Kje vse mladi iz občine Ajdovščina sodelujemo in
kaj vse počnemo boste izvedeli,
če se nam pridružite 24. 5. 2019,
od 16. do 20. ure v grajskem obzidju v Ajdovščini. Na dogodku

Poletavci: poletni bralci

Po lepih odzivih minulih let, Lavričeva knjižnica Ajdovščina, že 4. leto vabi mlade k branju
med poletnimi počitnicami.

se bodo predstavila najrazličnejša društva, člani Impro lige
pa bodo poskrbeli za ravno pravšnjo dozo smeha. Ob 19. uri pa
se nam bo pridružil župan občine Ajdovščina, Tadej Beočanin.
Z njim bomo lahko mladi v Kafe-tarnici malo pokramljali in ga
povprašali, kaj občina načrtuje
na področju mladine. Skratka,
pestro bo!
Vabljeni in ostanite mladi!
MSA

Državno tekmovanje
ekip prve pomoči
V Rdečem križu Ajdovščina
smo nadvse ponosni, da sta se letos naša srednješolska in osnovnošolska ekipa prve pomoči
udeležili državnega tekmovanja.
Rdeči križ Slovenije je letos, državno tekmovanje srednješolskih ekip prve pomoči, organiziral prvič. Potekalo je 8. maja v
parku Tivoli v Ljubljani. Na prvem državnem tekmovanju je
sodelovalo 12 ekip iz Ljubljane,
Tolmina, Zagorja in Ajdovščine, ki so svoje znanje preizkusile
na petih deloviščih z najmanj štirimi poškodovanimi v množični nesreči, ki jih je morala ekipa
oskrbeti v desetih minutah.
Našo ekipo so sestavljale: Tamara Rijavec, Lana Marc, Lea
Rožič, Nika Curk, Neža Vidic, Nina Ukmar, Polona Bajc
in Arta Bajramaj. Usposabljale
so se pod mentorstvom predavatelja prve pomoči pri RK Matjaža Suliča. Pokazale so veliko
mero usposobljenosti, ekipnega
duha ter sočutja in solidarnosti
do poškodovanih.
Državno tekmovanje osnovnošolskih ekip prve pomoči pa je
potekalo 11. maja v Mladinskem

zdravilišču in letovišču RKS na
Debelem rtiču. Na njem je sodelovalo 12 najboljših ekip iz vsake regije. Iz naše regije se je nanj
po uspehu na lokalnem in regijskem preverjanju uvrstila ekipa
Osnovne šole Draga Bajca Vipava. Tudi osnovnošolci niso
imeli lahkega dela, saj so se najprej pomerili v teoretičnem znanju, nato pa tudi v praktičnem.
V okviru praktičnega dela so
prav tako morali rešiti pet delovnih mest z več poškodovanimi, ki jim je ekipa morala nuditi
prvo pomoč v desetih minutah.
Osnovnošolsko ekipo so sestavljali: Tine Nabergoj, Jakob Lozej, Mihela Božič, Jerneja Trošt, Lucija Trošt in Veronika
Tomažič. Usposabljali so se pod
mentorstvom učiteljice Petre
Batagelj in člana ekipe prve pomoči RK Ajdovščina Miha Bizjaka. Navdušili so z znanjem,
zagnanostjo in pripravljenostjo
pomagati po najboljših močeh.
Obema ekipama iskreno čestitamo za veliko požrtvovalnost in
prikazano usposobljenost!
Rdeči križ Ajdovščina

Mladi sicer napenjajo še zadnje moči za uspešen zaključek
šole, a topli dnevi in počitnice
se vendarle bližajo. Zaradi izjemnega odziva na projekt Poletavci: poletni bralci tudi letos
vabimo k sodelovanju mlade, ki
so že večkrat sodelovali v tem
bralnem projektu, in tudi tiste,
ki se še niso opogumili. Pravila, ki so jih zasnovali v Mestni
knjižnici Ljubljana, ostajajo za
vse Poletavce po Sloveniji enaka kot v minulih letih. V Lavričevi knjižnici in njenih enotah
ter na potujoči knjižnici lahko
dvignete zgibanke, na katere
vpišete, kaj ste brali.
Projekt je namenjen otrokom

med 7. in 12. letom starosti med poletnimi počitnicami naj
bi otroci brali 30 dni po pol ure
na dan. Berejo karkoli želijo:
knjige, časopisne članke, revije, stripe. Starši oziroma bližnja
odrasla oseba s podpisom potrdi, da se otrok tega drži. Ko je
seznam poln, ga oddajo ali pošljejo v knjižnico.
Lani smo na željo starejših
otrok uvedli še Najpoletavce, ki zajamejo mlade med 13
do 16 let starosti. Izberejo si 3.
knjige, ki so jih prebrali, in po
e-pošti pošljejo mnenje o naj
knjigi.
Projekt poteka od 10. junija do 10. septembra 2019.

Zaključno žrebanje, kjer bodo
vsi Poletavci in Najpoletavci dobili modre majice, pa bo
26. septembra 2019 ob 17. uri.
Takrat bomo poleg drugih nagrad izžrebali tudi glavno nagrado podjetja Hervis - letos
je to skiro. Več informacij dobite na spletni strani Lavričeve knjižnice. Največja nagrada
pa je veselje ob dobrih knjigah,
kar nam pripovedujejo mladi
ter zadovoljni starši in učitelji. Vsa leta smo bili v Lavričevi knjižnici med najuspešnejšimi bralci v Sloveniji, zato vas
vabimo tudi letos, da se nam
pridružite
Alenka Furlan

Maturantska parada 2019

Grajsko obzidje v Ajdovščini je bilo v petek, 17. maja, točno opoldan, spet polno mladosti in
plesa. Dobrih 200 plesalcev je sočasno s tisoči maturantov po številnih evropskih mestih zaplesalo tradicionalno četvorko. Tudi tokrat pod vodstvom plesna šole Rebula in v organizaciji
Mladinskega centra Hiša mladih. Iz srednješolskih klopi se je tako poslovila generacija 2000.

Ponovno je v več kot 20 slovenskih krajih in v tujini, točno
opoldne, nekaj deset tisoč maturantov ob zvokih Straussove glasbe zaplesalo tradicionalno poulično četvorko. Plesalo
je okrog 200 maturantk in maturantov iz treh razredov vzgojiteljske šole in dveh razredov
gimnazije Srednje šole Veno
Pilon Ajdovščina, pridružilo pa
se jim je še maturantje iz Škofijske gimnazije Vipava. Poleg je
treba prišteti še partnerje oziroma soplesalke in soplesalce,
tako da je bil pogled na grajsko
obzidje, ki je prvič gostilo maturantsko četvorko, res slikovit
in poln mladostniške energije
in veselja.
Še pred samo četvorko, ki so
se je učili pod vodstvom Plesne

šole Rebula, je potekal tradicionalni uvod z nagovoroma ravnatelja Andreja Rutarja in župana občine Ajdovščina Tadeja
Beočanina. Tretješolci so nato
prejeli v simbolično hrambo
šolski ključ, vendar so morali
četrtošolcem obljubiti, za bodo
zvesto sledili njihovi zapuščini. Nato so maturanti gromko

odpeli sloviti Gaudeamus.
Dijake sedaj čaka še tisto najpomembnejše, opraviti morajo seveda z maturo. Na tej poti
jim želimo obilo sreče in predvsem znanja. Potem pa naj bo
poletje mirno, sproščeno in
predvsem zabavno.
Matjaž Jazbar

MLADI
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Delovno srečanje na podružnični
šoli v Budanjah

www.omrezje.si
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01 / 81 00 210

PAKET NAPREDNI

info@omrezje.si

Klici
min v SLO omrežjih, od tega
min med gostovanjem v EU

Sms/MMS
sms/mms v SLO, od tega
sms/mms med gostovanjem v EU

Akcija velja za nove in
obstoječe naročnike
kabelskega ponudnika
Omrežje d.o.o. na področju
občine Ajdovščina.

Prenos podatkov
20 GB v SLO, od tega 20 GB med
gostovanjem v EU

1590 €

na mesec

Ob sklenitvi kateregakoli paketa mobilne telefonije za 24 mesecev,
vam prve tri mesece podarimo BREZPLAČNO NAROČNINO.
Akcija velja do 30.6.2019.

Dobravlje

Otroška čistilna akcija

V soboto, 11. maja je bila v
Dobravljah organizirana čistilna akcija, ki so se je prvič udeležili tudi otroci.
Še posebej so se tega dogodka
razveselili šolarji, saj je ravno
na ta dan v šoli potekal pouk.
Otrokom je bil tako omogočen naravoslovni dan, na katerem so pridobivali neposredne
izkušnje o pomenu ohranjanja čistega okolja. Otrokom,
najmlajša udeleženka je imela vsega štiri leta, sta bili zaupani prav posebni nalogi – pobiranje smeti po Dobravljah in
beljenje sten avtobusnega postajališča. Otroci so si nadeli
zaščitne rokavice in se zavzeto
lotili nalog. Ves čas, ki bi ga sicer preživeli v šoli in še več, so

marljivo belili stene postajališča in po vseh zaselkih v vasi
pobirali smeti.
Čudili so se vrsti, predvsem
pa količini 'najdb', saj so nabrali kar dve zajetni vreči odpadkov. Še zlasti veliko količino smeti - odvrženih pločevink
piva so otroci pobrali ob glavni cesti proti Velikim in Malim
Žabljam. Ker si krajani želimo,
da bi vas po tako izvedeni akciji ostala čista in urejena, pozivamo tiste, ki mečete odpadke,
kjer vam pač padejo iz rok, da
se tega v bodoče vzdržite. Pomislite – za vami čistijo otroci...
Simona Završnik Vrčon
Foto: Franko Žgavec

V letošnjem šolskem letu se
je tudi naša podružnična šola
v Budanjah priključila projektu
'Teden vseživljenjskega učenja'
in k šolskim dogodkom povabila krajane ter tako omogočila
učencem in krajanom učenje v
lokalnem okolju.
V sredo, 15. maja 2019 smo
na šoli izvedli delavnice, na
katere smo povabili krajane.
Ti so nam predstavili dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo
tako poklicno kot tudi ljubiteljsko. Organizirali smo štiri
delovne skupine. Delo je potekalo na dveh lokacijah, na terenu in v šoli. V jedilnici šole
so se zbrali učenci, ki so se pod
vodstvom domačinke Alenke Kodele preizkusili v slaščičarski delavnici. Najprej jim je
ga. Alenka predstavila veščine,
ki so potrebne pri upravljanju
poklica slaščičarja, za tem pa so
učenci začeli z delom. Oblikovali in pekli so rogljiče in čokoladne piškote. S keksi so pogostili tudi vse preostale sošolce,
ki so jih pohvalili za njihove
pekovske mojstrovine.
V drugi skupini so bili zbrani učenci, ki radi ustvarjajo s

papirjem. Skupino so vodile ga.
Anja Praček, Hilda Koren in
Jožica Kodele. Učenci so pod
njihovim vodstvom ustvarjali
rože iz krep papirja. Vsi so bili
pri delu vztrajni in kreativni.
Tako so izpod njihovih prstov
nastajal manjše in večje živopisane rože, ki so učilnico spremenile v cvetoč vrt. Šopki, ki
so jih ob tej priložnosti ustvarili, pa bodo krasili tudi njihove domove.
Gospod Jernej Krašna je
učencem predstavil delo trsničarja. S pomočjo krajših posnetkov, fotografij, plakata
in delovnih pripomočkov so
učenci spoznali proces razvoja mladike do trte. V zimskem
času doma trsničar vso pozornost usmeri v pripravo podlage in cepičev, cepljenje, parafiniranje, polaganje v žagovino,
siljenje (pospeševanje rasti) in
pripravo cepljenk za sajenje.
Konec aprila na pripravljeno
njivo, s pomočjo delovnih strojev, postavi folijo in namakalni sistem. V začetku maja cepiče sadijo. Do jeseni skrbi za
cepiče s pletjem, zalivanjem,
škropljenjem, vršičkanjem in

pregledovanjem. Jeseni trte
z njive spravi v hladilnico,
kjer čakajo na kupce. Učenci
so predstavitev in vzgojo trte
zbrano poslušali in ob tem imeli mnogo vprašanj.
Z učenci, ki so si izbrali ogled
čebelarstva, smo se odpravili na domačijo gospoda Franca
Krašna. Ta nas je lepo pripravljen pričakal in nam najprej
predstavil razvojni cikel čebel,
nato pa nam je pokazal še vse
pripomočke, ki sodijo k samemu delu s čebelami. Ogledali
smo si notranjost panja. Praktično nam je predstavil postopek pridobivanja medu, na
koncu pa smo se vsi skupaj posladkali s čebeljimi proizvodi
(med, propolis, cvetni prah in
medenjaki).
Pripravljenost in delo vsakega posameznika v delovni skupini je bil ključnega pomena za
uspeh našega projekta. Vsi, ki
smo bili ta dan na šoli, smo s
skupnimi dejavnostmi ustvarili medgeneracijski most.
Kolektiv PŠ Budanje

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

www.megaterm.si
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Teden vseživljenjskega učenja na OŠ Danila Lokarja

Na šoli pri svojem delu spodbujamo razvoj vrednot, kot so spoštovanje in sodelovanje ter ustvarjalnost. Ni nujno, da je vsak naš učenec odličnjak, vsi skupaj
pa se trudimo, da bo vsak postal odličen človek. V skladu z vizijo naše šole pa izbiramo pestre dejavnosti, ki povezujejo različne skupine ljudi in si tako pridobivamo različne izkušnje ter poglabljamo znanje. Vse življenje se učimo, tako nam znajo povedati starejši ljudje. Različne generacije se lahko med seboj
obogatimo.

V prvih razredih smo gostili
upokojeno učiteljico go. Klavdijo Štrancar. Učenci so prisluhnili zanimivemu pripovedovanju pravljice. Z različnimi
živalmi, ki so iskale ime čudovitega drevesa, so potovali v

svet domišljije. Četrtošolcem
pa je prebrala zgodbo o violinistu. Nato pa so še ustvarjali likovna dela z ogljem.
Obiskala nas je tudi ga. Marinka Kverh, ki nam je predstavila raznovrstno oblikovanje

z glino. Spodbujala je, da so
učenci pri nastajanju kipa lahko izrazili vso svojo ustvarjalnost. Tudi drugošolci se veselijo ustvarjanja z glino.
V tretjem razredu v mesecu maju načrtujejo medgeneracijski pohod učencev s starimi starši do Slanega blata nad
Lokavcem in upajo, da se kmalu prikaže več pomladnega
vremena.
Četrtošolci pa so se s starimi starši že družili, in sicer pri
uri športa in družbe. Najprej
so se razgibali in se preizkusili v različnih igrah – v zbijanju kegljev, stožcev, badmintonu, slalomu med stožci, hoji z
obroči ter slalomu z zavezanimi rokami ali nogami. Ob tem
so vsi zelo uživali. Druženje so
nadaljevali v učilnicah, kjer so
stari starši učencem – vnukom

pripovedovali, kakšno je bilo
njihovo otroštvo, s čim so se
igrali ter kako je bilo v časih,
ko so sami hodili v šolo. Z velikim zanimanjem so prisluhnili vsem njihovim zgodbam.
Učenci so ugotovili, da se njihovo otroštvo precej razlikuje od zdajšnjega. Živeli so veliko skromneje, a so bili vseeno
srečni.
Tudi v petem razredu so
učenci povabili medse stare
starše, se družili in skupaj sešili copate.
Pri uri glasbene umetnosti so
se družili stari starši in učenci 1. in 2. razreda oddelka prilagojenega programa. Zapeli
so, zaplesali in recitirali poezijo. Učenci 4., 5. in 6. razreda
pa bodo sodelovali z dvema gospodinjama iz Društva gospodinj s Planine pri Ajdovščini.

Z vnuki v šoli (pogled na dogodek skozi oči stare mame)
V petek, sedemnajstega maja,
smo se stari starši pridružili učencem četrtih razredov
pri uri športa. V paru s svojim
vnukom ali vnukinjo smo izmenjaje izvajali razne športne
igre. Zelo je bilo zabavno, živo
in glasno v veliki dvorani telovadnice na Policah.
Po končani uri športa so nam
v jedilnici osnovne šole pripravili kavo, čaj, pecivo in sadje. Sledil je pogovor po razredih o šoli nekoč, ko smo bili mi
desetletniki.
Otroci so izvedeli, da so nas
učitelji tudi povlekli za lase,
če nismo bili pridni, pa si tega
nismo upali povedati doma,
ker bi nas še doma kaznovali. Izvedeli so, da smo ob prihodu učitelja v razred vstali in
pozdravili:"Za domovino s Titom naprej!", a je vedno kdo zamenjal "naprej" z "nazaj" čeprav
malo tiše.
Naše otroštvo se je odvijalo brez računalnikov, telefonov in televizije. Veliko smo se
družili in igrali razne skupinske igre: metanje in lovljenje

kamenčkov, skrivanje, toč, indijance in kavbojce, ravbarje in
žandarje, gugali smo se na gugalnici iz srobote ali vrvi... Sami
smo izdelovali igrače, celo patino (skiro) je en nono izdelal sam v tej starosti. Iz starih
cunj smo deklice sešile punčko.
Za glavico je bil dober tudi kak
štorž, za polnilo slama ali trava, kajti vate ali spužve nismo
poznali. Tudi piskali smo na
doma narejene piščalke.
Doma smo prav tako morali
poprijeti za vsako delo, posebno tisti, ki so živeli na kmetiji
ali imeli njivo, vrt ali prašička,
ki so ga zredile mnoge tudi mestne družine.
Pomagali smo tudi pri spravljanju in prinašanju drv za
ogrevanje razredov in na nekaterih vaških šolah tudi čistiti in
odnašati pepel iz velikih šolskih
peči.
Vnukom je bilo zanimivo tudi to, da smo imeli predmet lepopisja. V prvem razredu smo pisali s svinčniki, nato
pa s peresnikom, ki smo ga pomakali v stekleničko s črnilom.

Vse šolske mize in tudi nekateri zvezki so bili popacani, pa
tudi prsti in še kaj.
Knjige smo dobili od bratov in sester ali jih odkupili od
starejših učencev, barvice in
svinčnike smo porabili do konca še v naslednjem letu, peresnic ni bilo, papir zvezkov pa je
bil bolj podoben pivniku, da se
je pisava razlezla.
O skoraj vandalizmu, ki so ga
takrat izvajali nekateri učenci
med odmori, najpogosteje ponavljavci, nad opremo v učilnicah, pa tudi z grobostjo do učiteljev in sošolcev, raje nismo
povedali. Takih stvari si v današnjih šolah sploh ne moremo
predstavljati.
Povedanega in nepovedanega
je ostalo še mnogo.
Ob enajsti uri isti dan smo se
stare mame, none, babice in
nekatere mame pridružile še
učencem 5.a razreda na tehniškem dnevu za pomoč pri šivanju punčke, fantka, medvedka,
ribice, kar si je pač kdo izbral
ter dve šolski uri skupaj s svojim vnukom krojili, rezali, šivali in klepetali.To so bile res lepe
in ustvarjalno aktivne ure.
Najlepša hvala učiteljicam, ki
naše drage vnuke in vnukinje
učite, vzgajate in jih imate rade.
Naj končam z delčkom vsebine iz himne, ki so nam jo učenci zapeli ob prihodu. Pridi prijatelj, podaj mi roko, bodi ob
meni in dobro ti bo. Pravi prijatelj zate vse da in utrže še
zvezdo z neba...
Za vas drage vnukinje in vnuki, če bi bilo le mogoče, bi zares tudi zvezdo utrgali z neba.
Tako zelo vas imamo radi.
Magda Sever, stara mama

Z njihovo pomočjo bodo skuhali mineštro iz repe tropinke,
spekli piškote, skuhali figovo
kavo in pri tem spoznavali hrano nekoč.
Popestritev pouka s tovrstnimi dejavnostmi je vsekakor velika spodbuda za povezovanje
in sodelovanje, da se lahko tudi
drug od drugega učimo takšnih
vrlin, ki nam jih učenje iz učbenikov ne more dati. Pogovor, druženje, iskanje skupnih
poti razvijajo socialne veščine,
ki nas zares naredijo ljudi.
Ob tej priložnosti bi se zahvalili vsem, ki so se odzvali našemu povabilu in preživeli z nami prijeten in ustvarjalen
skupni čas.
Zbrala in uredila
Mateja Vuga
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Lan Fabjan - eden redkih, ki zna sestaviti Rubikovo kocko

Lan Fabjan je štirinajstletnik iz Budanj, ki ima prav poseben hobi. Zadnja štiri leta se ukvarja s sestavljanjem vsem poznane Rubikove kocke in njenih sorodnih verzij. Pridno se udeležuje tudi tekmovanj na katerih dosega odlične rezultate.

Rubikova kocka je le ena vrsta znane mehanske uganke in
igrače, ki jo je leta 1974 izumil
madžarski izumitelj, kipar in
profesor arhitekture Ernő Rubik. Izziv uganke je vrniti kocko v svoje izvirno stanje, kjer je
na vsaki strani kocke vseh devet manjših kock enako pobarvanih. Kmalu po izdaji Rubikove kocke so se na trgu pojavile
podobne uganke, ki so jih izdali
drugi viri, kot tudi Rubik sam.
Poznamo na primer Rubikovo maščevanje 4×4×4 različica
Rubikove kocke, žepna kocka

2×2×2 različica, Profesorjeva
kocka 5×5×5 različica in uganke različnih oblik, kot je Pyraminx v obliki tetraedra.
Lan je svojo prvo kocko 4x4
dobil za Miklavževo darilo. S
kocko se še nikoli prej ni srečal in kar nekaj časa se je neuspešno trudil da bi jo sestavil.
Na telefonu je poiskal aplikacijo, ki ga je po korakih vodila
pri sestavljanju in tako, v samo
1 uri, sestavil kocko v velikosti
3x3. Pravijo, da vaja dela mojstra in Lan je še en dokaz za to.
Potrpežljivo in zavzeto je z vajo

izboljšal svoj čas sestavljanja
in se preizkusil še v sestavljanju drugih kock (4x4, 5x5, 6x6,
megaminx …) ter se prijavil na
svoje prvo tekmovanje.
Od takrat je prejel že kar nekaj nagrad, med drugim je na
letošnjem državnem tekmovanju Slovenian Nationals 2019,
ki je potekalo 13. in 14. aprila v
Mariboru, postavil aktualni državni rekord v sestavljanju kocke 3x3 z nogami, v času 53.46
sekunde.
Lan, ki trenutno obiskuje 9.
razred na OŠ Šturje, si želi, da

bi se v prihodnosti udeležil tudi
evropskega prvenstva iz sestavljanja kock. To poteka vsake
dve leti in vsakič v drugi državi. Trenutno ima svetovni rekord Yusheng Du iz Kitajske,
ki je kocko 3x3 sestavil v pičlih
3 sekundah in 47 stotinkah. Na
tekmovanju se lahko tekmuje v
več različnih disciplinah (sestavljanje z rokami, sestavljanje z
nogami, sestavljanje z eno roko
in sestavljanje na slepo, pri katerem si kocko najprej ogledaš,
nato si na oči daš prevezo in
začnes sestavljati.)
In kako tekmovanje sploh
poteka?
Vsak tekmovalec dobi na
mizo svojo kocko, ki je pokrita. Ko je tekmovalec pripravljen lahko kocko odkrije in si
jo v 15 sekundah ogleda. Tekmovalcu nato z začetkom sestavljanja začne meriti čas sodnik, ki je prisoten pri vsaki
mizi, pri vsakem tekmovalcu,
ko kocko sestavi in odloži na
mizo pa se čas ustavi. Postopek
se ponovi petkrat. Najboljši in
najslabši čas se izloči, pri ostalih treh pa se izračuna povprečje, ki je končni rezultat. Lanov
osebni rekord v sestavljanju

kocke 3x3 je 6,6 sekund, v sestavljanju kocke 5x5 pa 1 minuta in 14 sekund. Trenutno je
Lan v kocki 3x3 z uradnim časom 8.71 sekunde osmi od stotih slovencev, ki so kocko vsaj
enkrat sestavili na tekmovanju. Tekmovanja se lahko udeležijo vse starostne skupine, ki
se jih ne ločuje (za vse so enaki
pogoji). Vsa tekmovanja so organizirana s strani organizacije
World Cube Association.
Trenutno je Lan edini na šoli
in tudi eden redkih Primorcev, ki se redno ukvarja s tem
'športom' ter udeležuje tekmovanj. Navdušil je tudi nekaj prijateljev in sošolcev ter sestrico
Nano, ki zna sestaviti 2x2 in
3x3. Večina tekmovalcev prihaja iz vzhodnega dela Slovenije, kjer je sestavljanje kock malce bolj poznano. Na štajerskem
imajo organizirano celo delavnico za otroke, kjer se skupaj
učijo sestavljati kocke. Kdo ve,
mogoče bo pa tudi Lan nekoč
organiziral delavnice v naši Vipavski dolini in širil svoje znanje med mlade in mlade po
srcu. Mi mu želimo še veliko
uspehov in dobrih rezultatov.
Kristina Birsa

resnično odraz dijakov samih,
zato sta jih bila v raziskovanju le oporni palici. Uspeha so
se zelo razveselili tudi dijaki in
jim ta ne pomeni zgolj potrditve za vložen trud, ampak jih
je raziskovalno delo opremilo tudi z znanji in veščinami, ki
jim bodo še kako prav prišle pri
študiju. Vseh šest jih je namreč
maturantov.
Po besedah profesorja Grahorja so vedno bili in gotovo
tudi bojo med mladimi taki,
ki želijo svoje osnovno znanje
nadgraditi z raziskovanjem zanimivih tem. V matematiki se
je do sedaj v 10 nalogah zvrstilo 21 raziskovalcev ŠGV-jevcev (19 jih je bilo zlatih in 2 srebrna). Med njimi so tudi Sara
Maraž, Miha Torkar in Tjaš
Božič, ki so bili z nalogo "Origamika enakostraničnega trikotnika" tudi uspešni udeleženci evropskega tekmovanja

mladih znanstvenikov EUCYS
2017 v Estoniji ter Rok Jurinčič
in Patrik Mikuž, ki sta se lani z
nalogo "Pitagorejske peterice"
uvrstila na EUCYS septembra
2019 v Bolgariji.
Poleg tega sta bili do sedaj
tudi srebrni dijakinji z nalogo
iz biologije (2006) in sociologije (2018).
Vsem tekmovalcem in obema
mentorjema iskreno čestitamo.

Zanimivosti:
- Samo 4% svetovnega prebivalstva lahko reši Rubikovo kocko.
- Rubikova kocka ima 43.252.003.274.489.856.000 možnih kombinacij
- Več kot 350 milijonov kock je bilo prodanih po vsem svetu od začetka prodaje
Škofijska gimnazija Vipava

Zlato in srebro za dijake ŠGV

V torek, 14. maja 2019, je v Murski Soboti potekalo že 53. Srečanje mladih raziskovalcev
Slovenije, na katerega sta se uvrstili tudi dve raziskovalni nalogi dijakov in dijakinj naše šole.
Srečanje je pravzaprav državno tekmovanje, saj se nanj uvrstijo najboljše raziskovalne naloge, predstavljene na regijskih srečanjih.
Biologi Eva Šabec, Lea Katavič in Matevž Boštjančič so z
nalogo "Primerjava vrstne pestrosti, številčnosti in sezonske
dinamike klopov na pašnikih
za govedo" (mentorja prof. Kristina Prosen in dr. Tomi Trilar) osvojili srebrno, matematiki Eva Brumat, Domen Vovk in
Samo Fučka pa z nalogo "Dopolnjujoči se skutoidi" (prof.
Alojz Grahor) zlato priznanje.
Oba mentorja sta ob uspehu
svojih dijakov poudarila, da je
ob raziskovanju posameznih
področij tako komisiji kot tudi
njima pomembno, da so naloge

Bojana Pižent Kompara
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Škofijska gimnazija Vipava

Dijakinja na Veselem dnevu
prostovoljstva v Ljubljani

V okviru 20. Nacionalnega tedna prostovoljstva, ki ga organizira Slovenska filantropija, je
16. maja v Ljubljani potekal tudi osrednji dogodek, Veseli dan prostovoljstva, tudi letos z
vodilom »Vse generacije, vse barve, vsa znanja. Z ljubeznijo.«
Prostovoljstvo ima tudi na
ŠGV zelo dolgo tradicijo, saj
dijaki sodelujejo v mnogih projektih, med drugim v zavodih
CIRIUS in Pristan, pomagajo
osnovnošolcem v okviru Popoldneva na Cesti itd. Letošnjega Veselega dne so se udeležile dijakinje Inge, Mariša,
Ema, Lara, Linda, Teja in Julija, ki so obiskovalcem stojnic
na Bregu ob Ljubljanici predstavljale svoje prostovoljsko
delo. Enkrat tedensko namreč
obiskujejo učence iz CIRIUS
Vipava, se z njimi družijo, pogovarjajo, berejo, igrajo družabne igre, skupaj ustvarjajo,

poslušajo glasbo in še kaj bi se
našlo. Udeležba na Veselem
dnevu je zato lepa priložnost
javnosti s prve roke predati

sporočilo, kako lepo je dajati in
ničesar pričakovati v zameno.
Mentorica prostovoljstva
na ŠGV Petra Rep

Vključimo mlade za boljšo prihodnost
V preteklih dneh se je v medijih veliko govorilo o prekarnih
oblika dela, ki so jim slovenski
mladi v veliki meri izpostavljeni. Na problematiko prekarnega
dela opozarja tudi študija Slovenske mladine 2018/2019, ki je
bila opravljena v sklopu študije mladih v Jugovzhodni Evropi, izvedena v sklopu fundacije
FES.
Avtorji raziskave podajajo
snovalcem strategij v premislek
ponovno ovrednotenje ekonomskih modelov in morebitno
postavljanje novega sistema socialne varnosti, saj se tako mladi, kot tudi starejši, ki se znajdejo v prekarnih oblikah dela,
ki ne nudi dolgoročne varnosti,
počutijo manj varne in težje načrtujejo prihodnost.
V letu 2018 je v Sloveniji živelo 313.140 mladih med 14. in
29. letom starosti. Te mlade je
potrebno privabiti in pritegniti njihovo pozornost ter v njih
vzbuditi zanimanje, žar in željo
po oblikovanju skupnosti v kateri si želijo živeti. Po podatkih
prej omenjene raziskave si mladi želijo živeti v državi, ki jim
bo zagotavljale ekonomsko, socialno in pravno varnost ter čisto okolje.
Ker se na Inštitutu za mladinsko politiko zavedamo pomembnosti vključevanja mladih tako v odločevalske procese,
kot tudi v procese sooblikovanja
lokalne skupnosti, smo tekom
svojega šestletnega delovanja
razvili programe, ki omogočajo
prav to. Naše poslanstvo je namreč spodbujati mlade, da izrazijo svoje mnenje, participirajo v družbi in jih v političnih

odločitvah spodbujamo k jasnemu podajanju mnenj in zastopanju stališč, ki so zanje pomembna. Na drugi strani pa
sodelujemo tudi z odločevalci, saj imajo ti v rokah platno in
škarje in lahko oblikujejo mladinske politike po meri mladih
in s tem omogočajo, da se mladi
v njihovem okolju dobro počutijo in prosperirajo, kar je za dobro družbo ključnega pomena.
Za uspešen razvoj potenciala,

na poti odločanja o nadaljnjem
študiju. Z izvedbo samega programa smo želeli nasloviti težnjo, ki jo je moč zaslediti tudi
v zgoraj omenjeni raziskavi Slovenska mladina 2018/2019, da
si mladi v izobraževalnem procesu želijo več možnosti za povezovanje med izobraževanjem
in delom. Slovenska mladina
je sicer v splošnem zadovoljna s kvaliteto izobraževanja in
ima relativno visoko zaupanje v

ki ga mlada oseba ima je ključnega pomena pravilna izbira
poklica in s tem izbira dela, ki
človeka dopolnjuje in osrečuje. Prav zato smo se na Inštitutu za mladinsko politiko odločili pridružiti pobudi Srednje šole
Veno Pilon iz Ajdovščine in v letošnjem šolskem letu 2018/2019
pilotno izvesti projekt »Senčenje na delovnem mestu«, ki je
mladim gimnazijcem omogočil vpogled v konkretno delovno okolje. S projektom smo odgrnili delček delovnega procesa
za vsakega vključenega posameznika, ki si je želel spoznati poklic in mu tako pomagali

izobraževalni sistem. Za še boljši uspeh izobraževalnega sistem
pa iz raziskave izhaja predlog,
da bi bilo potrebno uvesti izobraževalne politike, ki bi omogočale več povezovanja izobraževanja in praktičnega dela, saj
ima takšen ukrep lahko pozitivne učinke ob prehodu iz procesa
izobraževanja na trg dela. Zato
si na Inštitutu za mladinsko politiko želimo, da bi se omenjeni
pilotni projekt, ki ga je finančno podprla tudi Občina Ajdovščina v prihodnjem letu nadaljeval in morda prerasel svoje
okvire, saj so bili rezultati le tega
zelo spodbudni, predvsem pa so

bili vsi vključeni z njim izjemno
zadovoljni.
Eden iz med temeljnih pogojev, ki omogočajo mladim razvoj in hkrati oblikovanje svoje lastne družine je stanovanje,
oziroma prostor, kjer se posameznik počuti varnega. Zaposleni na Inštitutu za mladinsko
politiko, zato aktivno sodelujemo v razpravah, ki se dotikajo
reševanja stanovanjske problematike mladih. Nazadnje smo
sodelovali na okrogli mizi z naslovom »Stanovanjska problematika mladih - ali obstaja rešitev?«. V Sloveniji si namreč več
kot polovica mladih aktivnih na
trgu dela, želi stanovanjsko osamosvojiti, 90% pa si jih želi imeti otroke. In prav stanovanjsko
osamosvajanje je ključno pri
odločanju za družino in prevzemanju polne odgovornosti
za svoje življenje. Zato podpiramo ukrepe, ki bi mladim omogočali reševanje omenjene problematike. Mladim je potrebno
zagotoviti dostopna stanovanja in jim omogočiti dostojne
oblike dela, da si bodo stanovanja sploh lahko kupili, saj bodo
le na tak način lahko postali odgovorni odrasli, ki si bodo brez
strahu ustvarili življenje v okolju, ki je zanje prijazno.
Preko usposabljanj in delavnic bogatimo znanje, tako mladih kot odločevalcev v različnih
lokalnih okoljih, kjer s skupnimi močni velikokrat premikamo meje možnega in pomagamo pri vzpostavitvi okolja, ki je
za mlade bolj spodbudno in prijaznejše. Lokalna okolja in odločevalce spodbujamo k izpolnjevanju ukrepov s področja

različnih mladinskih politik
in promoviramo vključevanje
mladih v te procese ter hkrati
bdimo nad izvedbo le teh. Občinam, ki imajo zgledno urejeno področje mladinskih politik
in ki vključujejo ter spodbujajo mlade k aktivni participaciji,
pa podelimo Certifikat Mladim
prijazna občina.
Ker vemo, da je vseživljenjsko učenje ključnega pomena za razvoj organizacije in ker
želimo obogatiti svoje znanje
in ga podkrepiti s primeri dobrih praks iz tujine, sodelujemo
tudi v Erasmus + projektih, ki
nam omogočajo prenose dobrih
praks med različnimi lokalnimi,
nacionalnimi in regijskimi okolji. Spoznavanje novih okolji in
ljudi ter srkanje idej in ustvarjanje bolj povezanega evropskega okolja za dobrobit mladih na našem področju – to je
naš moto.
Poseben apel je na tem mestu
namenjen vsem tistim, ki bi jih
morda zanimalo sodelovanje v
projektih Erasmus +, da se nam
pridružijo in skupaj z nami odkrijejo kaj vse Evropska unija v
sklopu financiranja projektov
nudi.
Ne glede na to ali gre za stanovanjsko problematiko, zaposlovanje ali reševanje problematike
na drugih področjih, za mlade
je ključno, da se počutijo vključeni. Šele ko bodo sami dobili
občutek, da so vključeni v procese, ki se so zanje pomembni,
se bodo odzvali tudi sami.
Inštitut za
mladinsko politiko
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M: 041 497 170

www.lineaflex.si

Spalni studio
Lavričev trg 3,
Ajdovščina
Pon-čet: 9h - 17h
Petek: 9h - 15h
Izven delovnega časa:
PO DOGOVORU

V ceni kompleta:
postelja z oblazinjenim vzglavjem, posteljno
dno in ortopedska vzmetnica
Akcija velja do 31.5.2019!

160x200 590,00 €
180x200 690,00 €

Lovska družina Brje-Erzelj na
obisku v kleti Guerilla
1. maj je dan, ko se na Erzelju
zberejo člani Lovske družine
Brje-Erzelj in otvorijo lovsko
sezono na srnjaka. Lovska družina s predsednikom Martinom Jejčičem na čelu, že dolgo
deluje v partnerstvu z Erzeljci,
saj si za svoje dejavnosti delijo
Staro šolo. Po opravljenih lovskih aktivnostih sledi druženje ob pikniku.
Letošnje srečanje pa je bilo
prav posebno, saj jih je na
ogled svoje nove kleti Guerila povabil Zmago Petrič. Klet
Guerila stoji na mejni parceli

občine Vipava, od koder obiskovalec, ne glede na administrativne meje, začuti celovitost
Vipavske doline in s pogledom

160x200 699,00 €
180x200 799,00 €
dvižno dno

Sobotni pohod ob
strugi Soče
Kljub slabši vremenski napovedi smo se člani društva
MOST odpravili na pohod, po
novo odprti pohodni poti Trnovo – Kobarid, z obiskom slapa Kozjak. Skozi vas Trnovo ob
Soči smo se usmerili po vzporedni ulici glavne ceste mimo
cerkve in čez travnike zavili proti strugi Soče do visečega mostu. Lepa sprehajalna
pot s čudovitim razgledom na
reko Sočo, ima kratke vzpone
in spuste, ki nam pospešijo ritem srca.
Kobariško sotesko, ki je izjedena v rečno-ledeniških nanosih omejujejo več kot sto metrov visoke stene. V strugi je
veliko ogromnih ledeniških
balvanov in podornih blokov
ter globokih tolmunov za njimi. Soča je na sredi te soteske
namreč zadela ob plast apnenca in vanjo izdolbla okoli petdeset metrov dolga in do deset
metrov globoka korita. Eden

najlepših tolmunov na svetu je
Otona. Voda ima tu izjemno
modrozeleno barvo. V stenah nad tolmunom so lepo vidne nagubane plasti fliša, zaradi katerih je tolmun še posebej
slikovit. Na izpostavljeni razgledni točki nam je pohodnica Marjeta popestrila pohod z
Gregorčičevo pesmijo Soči. Zaradi prepadnih sten ob strugi,
smo se povzpeli po stopnicah
čez travnato pobočje nekoliko višje, od koder so čudoviti pogledi na smaragdno reko.
Do vrha je več kot 100 stopnic.
Kaj kmalu smo prispeli do slapa Kozjak, ki pada v ozki soteski 15 m globoko. Preden smo
se okrepčali v kampu Koren
smo obiskali še slap Svino na
Kobariškem blatu. Vreme nas
je uslišalo in na kraju postreglo
celo s soncem, proti domu pa
nas je spremljal dež.
Silvester
Foto: V. Vetrih, J. Maraž

objame Nanos, Čaven in Furlanijo… Družina Petrič že15 let
marljivo spreminja pogled na
južne obronke Planine nasproti
Erzelja, kjer so posadili trse na
višini 400 m nad morjem. Gospodar z družino in sodelavci
na poseben način izkazuje skrb
do domače zemlje, tradicije, saj
prideluje vino po biološko dinamični metodi. Spoštljivost
do narave zahteva dolgoročen
pristop in lovci so si bili edini, da je to pravi kraj za poklon
mednarodnemu prazniku dela.
Foto 2: Zmago Petrič s člani
Lovske družine Brje-Erzelj nad
Vipavsko dolino
Tatjana Rener

Diamantni in zlati pari

Praznovanje diamantnih in zlatih obletnic poroke članov Društva upokojencev Ajdovščina
je že tradicionalna prireditev. Prvo tako srečanje je bilo 1978 in vztrajnost vodstva društva je
pripomogla, da je bil ta prijeten dogodek tudi v letošnjem maju.

Ob zgodnji večerni uri se je
v piceriji Anja zbralo štirinajst
zakonskih parov. Dobrodošlico so jim pod vodstvom zborovodja Mirana Rustja zapele
pevke ženskega pevskega zbora Večernica. V nagovoru jih
je pozdravil predsednik društva upokojencev Milan Marc.
Kulturni program so dopolnile
pevke dramsko-pevske skupine Zarja pod vodstvom Marije Terčelj.
Ob veseli glasbi in pesmi z
Maurom Deferrijem je prvi
del večera hitro minil. Po slavnostni večerji so prisotne obiskali grofica, grof in dvorjan Tonček z Blejskega gradu.

Oblečeni v srednjeveška oblačila so predstavili družabno življenje na gradovih in ob glasbi tistega časa zaplesali grajska
plesa. S Prešernovo pesmijo o
povodnem možu so nas posvarili pred prevzetnostjo. Grofica nam je hudomušno zaupala
kako poskrbi, da ima grof prvi
dve in zadnji dve besedi; seveda
govorimo o prvih dveh: »Prosim draga,« in zadnjih dveh:
»Da, draga«. Sledile so kratke
predstavitve in zapisi iz življenja vsakega para, ki je v spomin
prejel plaketo. Poleg stiskov
rok, objemov in nasmeškov
smo v čestitke vključili še nežne ljubezenske verze.

Prijeten dogodek je bil priložnost za druženje in obujanje spominov. Ob petju, glasbi,
plesu in spodbudnih besedah
je večer hitro minil v odličnem
razpoloženju.
Srečen zakon je nekaj najlepšega v življenju. Za diamantna
in zlata leta medsebojne ljubezni in sožitja je potrebna velika
mera potrpežljivosti in dobrotljivosti, tudi sreče. Zato vse letošnje slavljence spoštujemo, se
veselimo z njimi in jim želimo
še mnogo let skupnega življenja v zdravju in harmoniji.
Alenka N. Bizjak
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Ročna dela Lokavških žena
Koliko ubodov se je naredilo
in nitk prepletalo, ko so se žene
srečevale in ustvarjale vsaka
svoje delo. Sredini skupni večeri prehitro minejo, zato je treba postoriti tudi kaj doma. Tradicija je namreč, da so izdelki,
ki so razstavljeni, narejeni prav
v obdobju pred razstavo. Lanski so podarjeni ali spravljeni v
skrinjah.
Skupina Ročna dela vztraja že
11. leto in si želi pridobiti nove
ustvarjalke, tudi mlajše, ki imajo veselje do ročnih del. Bogata
kulturna dediščina, ki se predaja iz roda v rod ne sme toniti v

pozabo. Industrijsko natančno
izdelani prti, okraski, čipke in
podobno, se ne morejo primerjati z vrednostjo ročno izdelanih izdelkov, v katerih je ljubezen in duša. V vsakem ročno
izdelanem izdelku so spomini na nono, ki je predajala svoje znanje in mamo, ki je skrbno
spremljala delo. Z nostalgijo in
za dušo nastajajo prelepi izdelki, ki jih je skupina postavila na
ogled že enajsto leto.
Otvoritev razstave je spremljal kratek kulturni program,
ki so ga oblikovale DPS Zarja z
solistom Bojanom Pergarjem.

S šaljivo igrico sta vse prisotne nasmejali članici Zarje. Vse
navzoče je v imenu KS Lokavec pozdravila tudi Bojana Pižent Kompara. Mojca Pergar
je v imenu razstavljavk pozdravila vse prisotne in se zahvalila KS Lokavec za prostor, kjer
potekajo srečanja. Obenem je
povedala, da je zbornik, ki ga
je skupina izdala ob 10. letnici, priromal do odgovornih na
RTV Maribor, ki so prišli in
posneli zgodbo, ki bo v oddaji
SLEDI o skupini Ročna dela. V
oddaji, ki bo predvajana v mesecu juliju, je poleg članic sodelovala DPS Zarja, Alenka N.
Bizjak in Ernesta Bizjak. Posneli so jo v Batičevi hiši in pri
Božičevih v Lokavcu. Vsem se
skupina ročnih del zahvaljuje
za sodelovanje.
»Tečejo tečejo nitke, nitke življenja in nitke blaga« prepeva
Marija Ahačič.
Naj nitke Lokavških žena še
dolgo tkejo in pustijo za seboj
veliko sledi in bogato dediščino
za naše zanamce.
Nevenka Vidmar

Zdravstveno letovanje ob morju
Počitnice so že skoraj tu in v
Rdečem križu Ajdovščina se
intenzivno pripravljamo na
zdravstveno letovanje otrok
in šolarjev, ki ga organiziramo od 6. do 13. julija v Mladinskem zdravilišču in letovišču RKS na Debelem rtiču. Vsi
otroci in šolarji ste lepo vabljeni, da se nam pridružite.
Nastanjeni bomo v mladinskem domu. Imeli bomo
zagotovljeno bivanje, polni penzion z dvema malicama in napitki med obroki,
24 urno spremstvo vzgojitelja in 24 urno zdravstveno pomoč. Skrbniki bodo pripravili bogat animacijski in zabavni
program. Plavali bomo lahko v morju in notranjem bazenu hotela Arija ali v zunanjem bazenu z morsko vodo.
Neplavalcem bo na voljo plavalni tečaj.

Poleg plavanja bodo organizirane različne druge športne
aktivnosti, ki se bodo odvijale
na morju ali na športnih površinah in igriščih (košarka, nogomet, odbojka, štafetne igre,
med dvema ognjema, igrala).
Skozi cel teden bomo ustvarjali na različnih delavnicah ali
se igrali družabne igre. Z ladjico se bomo odpravili na izlet
v Koper, kjer si bomo ogledali staro mestno jedro. Večeri bodo tematski in razposajeni: uživali bomo v nočnem
kopanju, plesu z vodenimi koreografijami, kino večeru in še
bi lahko naštevali. Verjamemo, da se bomo z letovanja ob
morju vrnili zadovoljni, spočiti in polni vtisov ter da bo
morski zrak znatno prispeval
k izboljšanju našega zdravja.
Zdravstveno letovanje je
brezplačno za otroke in šolarje,

pri katerih povprečni mesečni
dohodek na družinskega člana ne presega 30% neto povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v RS preteklega leta
oziroma se družina uvršča v
1. ali 2. dohodkovni razred. Za
otroke in šolarje, pri katerih
povprečni mesečni dohodek
presega 30% neto povprečne
mesečne plače vseh zaposlenih v RS preteklega leta oziroma se družina uvršča v dohodkovne razred od 3 do 8., znaša
cena letovanja 25 evrov.
Letovanje sofinacirajo Zavod
za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Občini Ajdovščina in Vipava ter RKS - OZ Ajdovščina. Namenjeno je otrokom in šolarjem, ki imajo v
medicinski dokumentaciji zapise o večkratni hospitalizaciji (dva in več zapisov v času od
preteklega razpisa – od 17. 2.
2018 do 28. 2. 2019) ali so bili
pogosteje bolni (dva in več zapisov v medicinski dokumentaciji v času od preteklega razpisa – od 17. 2. 2018 do 28.
2. 2019).
V RKS – OZ Ajdovščina prijave za letovanje zbiramo do
konca junija. Za kakršna koli
vprašanja smo vam vedno na
voljo na telefonski številki 05
366 4930 ali 051 430 722 oziroma nam lahko pišete na ajdovscina.ozrk@ozrks.si.
Rdeči križ Ajdovščina

Matej Hosta dr. vet. med.

031 612 777

Nina Krašna, dr. vet. med.

051 321 368

Območno tekmovanje
v balinanju
11. maja smo bili člani DI Ajdovščina - Vipava organizatorji
območnega tekmovanja v balinanju po ZDIS športnem koledarju. Športni dogodek se je
odvijal na balinišču v ŠC Pale,
kjer je svoje moči merilo 7 moških in 6 ženskih ekip iz različnih invalidnih društev.
Med njimi sta bili tudi ekipi
iz našega društva. Po prijetnem
športnem vzdušju so pokal

zmagovalca pri ženskah osvojile članice Medobčinskega
društva invalidov KRN, v moški konkurenci pa je pokal pripradal članom Medobčinskega
društva invalidov Goriške.
Naše članice so zasedle odlično 3. mesto, člani pa 2. mesto.
Vsem udeležencem iskreno
čestitamo!
Pisarna DI
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Majske dogodivščine na MDPM

V mesecu maju se osrednji dogodki vrtijo okrog 'Tedna vseživljenjskega učenja', ki poteka
od 10. do 19. maja, širše dogajanje pa do konca junija. Na našem društvu smo v okviru gibanja, ki opozarja na vseprisotnost in pomembnost učenja v vseh življenjskih obdobjih in za
vse vloge, ki jih posamezniki prevzemamo v življenju pripravili številne dogodke.
Z informativno-svetovalno
stojnico in z dvema ustvarjalnima delavnicama smo bili prisotni na 'Paradi učenja', ki je 15.
maja 2019 potekala na Ljudski univerzi Ajdovščina. Naša
mentorica Taša Turk je z lutkovnima delavnicama obiskala učence POŠ Vrhpolje in POŠ
Goče. Otroke z manj priložnostmi bomo peljali na ogled
Lipice zadnjo soboto v maju, v
Osnovni šoli Danila Lokarja pa
bomo 20. maja otvorili razstavo likovnih del, ki so nastala za
natečaj Evropa v šoli, ki je potekal pod naslovom: "Snemimo roza modra očala: Ustvarjajmo družbo enakih možnosti
in priložnosti za dekleta in fante." Razstava bo na ogled do 20.
junija.
Na naše društvo, ki je regijski

smo 10. maja peljali na zaključno prireditev 'Evropa v šoli'
v Festivalno dvorano Pionirskega doma v Ljubljano. Posebej slavnostno je bilo za učenko OŠ Šturje, Niko Boscarol,
ki je za svoje likovno delo 'Tudi
očka lahko skrbi za otroke' prejela prvo nagrado v kategoriji
prva triada. Konkurenca je bila
res huda, saj so likovna dela
prispela z večine slovenskih
osnovnih šol. Pod mentorstvo
najboljšemu delu se je podpisala Anuša Blažko.
Maj bo nekaj posebnega tudi
za 94 zlatih bralcev iz obeh občin – učencev, ki so vseh 9 let
prebirali knjige v okviru Bralne značke. Peljali jih bomo
na kulturni dogodek v Cankarjev dom v Ljubljano, mlade bo zabaval Boštjan Gorenc

Fotografija učenke Nike Boscarol, 3.razred, OŠ Šturje

koordinator, smo za omenjeni natečaj prejeli likovna in literarna dela z 10 osnovnih šol
iz Vipavske doline, Goriške in
Posočja. Mlade ustvarjalce, ki
so se uvrstili na državni nivo

Pižama, predstavila pa se bosta tudi avtorja letošnje darilne knjige za zlate bralce 'Oblike
neba' Boris A. Novak in Marjan Manček. Obiskali bodo
tudi spominsko sobo Otona

Župančiča in uživali v potepu
po naši prestolnici.
Tudi v tem mesecu smo bili
zelo aktivni na humanitarnem
področju. Poleg uveljavljenih
humanitarnih programov kot
sta 'Botrstvo' in 'Pomoč družinam', smo v maju s hitro akcijo
zbiranja prehrambenih izdelkov pomagali številčni družini
v hudi socialni stiski, razdelili pa smo tudi kar nekaj rabljenih, a dobro ohranjenih otroških oblačil in obutve. Kmalu
bo tu poletje. Zato pričenjamo
s humanitarno akcijo 'Morje
za vse otroke', v kateri zbiramo
sredstva za otroke z manj priložnostmi, da jih popeljemo na
počitnice na morje. Lani nam
je z vašo pomočjo uspelo pričarati počitniške dogodivščine
45 otrokom z manj priložnostmi iz občine Ajdovščina in Vipava. Prispevke lahko nakažete po položnici na vseh poštnih
in bančnih enotah, položnice
pa vas bodo v teh dneh pričakale tudi v poštnih nabiralnikih. Darujte po svojih močeh,
iskrena hvala za vaš dar.
Naši prostovoljci - vzgojitelji so tudi že v pripravah na letovanje. Sobotno dopoldne
(18.5.) so posvetili izobraževanju in praktičnim delavnicam s
področja dela z otroki s čustvenimi in vedenjskimi težavami
pod mentorstvom univ. dipl.
psihologinje Sanje Brezničar.
Na društvu smo se pred kratkim priključili projektu osveščanja o odgovornem odnosu
do alkohola. Tako smo v soboto medse povabili tudi gospo
Ireno Jerič, odgovorno za projekt SOPA pri Nacionalnem
inštitutu za javno zdravje. Seznanili smo se z alkoholno problematiko in SOPA (Skupaj za
odgovoren odnos do pitja alkohola) pristopom v lokalnem
okolju Ajdovščina in Nova Gorica. Dogodek je potekal v Hiši
mladih v Palah.
Lep majski pozdrav vam pošiljamo z Medobčinskega društva
prijateljev mladine Ajdovščina.
Urška Brežnjak

CIRIUS Vipava

Konferenca in
izmenjava učencev

V CIRIUS-u Vipava se vsako leto udeležimo letne konference projekta PDU, ki ga
podpirata Republika Slovenija in Evropska unija iz evropskega socialnega sklada ter izmenjave učencev in mentorjev
partnerskih šol. Ta je letos potekala v četrtek 25. in petek 26.
aprila na Osnovni šoli Milke
Šobar-Nataše v Črnomlju. Iz
CIRIUS-a Vipava smo se izmenjave udeležile dve učenki in
mentorica, letne konference pa
tudi koordinatorki projekta in
ravnateljica.
Prvi dan smo se udeleženci
zbrali na kosilu, ki mu je sledil
ogled šole. Posebno zanimivo
je bilo na predstavitvi naprave Play Attention, ki pomaga
razvijati in podaljševati pozornost ter koncentracijo. Učenci so z zanimanjem preskusili
video igre in dosegli dobre rezultate. Nato se je bilo potrebno pripraviti za popoldansko
predstavitev dela v projektu:
preveriti delovanje filmov in z
učenkama še enkrat prebrati besedilo, s katerim sta predstavili svoje aktivnosti. Ob 16.
uri se je začela Letna konferenca PDU. Nina Aupič, koordinatorka PDU na šoli gostiteljici, je pozdravila prisotne
poslušalce in goste partnerskih
šol iz Vipave in Novega mesta.
Deležni smo bili tudi pozdrava
in spodbudnih besed ravnatelja
šole gostiteljice Matjaža Bariča in podžupana občine Črnomelj Dubravka Čengije. Koordinatorka celotnega projekta
PDU Alenka Premrl Lemut je
na kratko opisala namen projekta in razdelitev na module.
Sledilo je predavanje pravnice društva Zveza Sožitje Vesne
Rebronja, v katerem je predstavila Zakon o socialnem vključevanju invalidov.
Veliko število zastavljenih
vprašanj je dalo vedeti, da je
ta tematika aktualna in pereča. Nato so učenci s pomočjo
mentorjev predstavili delo, ki
ga opravljajo v okviru projekta. Na vseh treh šolah so učenci in mentorji zelo aktivni v

pridobivanju izkušenj. Po končanem uradnem delu je sledilo
za učence bolj sproščeno dogajanje, saj so si morali za večerjo sami pripraviti pico. Uprizorili smo pravi kuharski dvoboj
med dekleti in fanti. Učenke
in učenci so hitro spletli vezi
ter pokazali svoje gospodinjske spretnosti. Da je delo teklo, je poskrbela še glasba, saj
je tudi gnetenje testa in valjanje lažje z Modrijani. Pečene
pice smo seveda ocenili in se
strinjali, da si vsi učenci zaslužijo oceno odlično. Sledilo je še
posebno doživetje na izmenjavi, to je spanje v skupnih sobah.
Da se bomo razumeli, ločenih
za dekleta in fante. Klepetanju in smehu kar ni bilo konca. Mentorice smo potrebovale kar nekaj obiskov v sobah,
da so učenke in učenci odšli k
počitku.
V petek nam je mentorica Martina s svojimi učenkami pripravila bogat zajtrk in
nas presenetila s palačinkami.
Učenci so nato odšli na likovno delavnico, kjer so izdelovali
rože in srčke v servietni tehniki.
Za koordinatorke in mentorice šol konzorcijskih partnerjev
pa je sledil delovni sestanek, na
katerem smo obravnavale tekoče delo in postavile plan dela
do konca šolskega leta, ko se
spet sestanemo. Z zanimanjem
smo prisluhnile tudi predstavitvi MIKI-ja, govorne aplikacije
za negovoreče. Po zaključeni likovni delavnici, sem se pridružila učencem pri raziskovanju
Črnomlja s pomočjo aplikacije
CŠOD Misija. Na telefonih in
tablicah smo sledili zemljevidu,
ki nas je vodil do različnih znamenitosti Črnomlja, odgovoriti pa smo morali tudi na nekaj
vprašanj, povezanih z zgodovino in geografijo kraja. Uspešno
smo zbrali vse točke in se vrnili na kosilo. Okrepčani smo se
poslovili od novih prijateljev z
mislijo na naslednjo izmenjavo, ki jo bomo v letu 2020 gostili v CIRIUS-u Vipava.
Aleksandra Poniž Rupnik
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Na vino in pršut na slapenski plac Terenska
krvodajalska akcija

Prvi Slap Vino Festival bo s prepletom vinske in kulinarične ponudbe ter kulture izpostavil
Vipavsko dolino in posebej vasico Slap kot destinacijo odličnih užitkov. Privoščite si jih 14.
in 15. 6. na vaškem trgu.
Vaški trg ali plac je bil v teh
krajih vedno središče javnega in družbenega življenja in je
prispeval k živahnosti vasi. Na
njem so obelodanjali pomembne državne in vaške zadeve, ljudje pa so se tam najraje zadrževali, ko so se lahko zavrteli v
ritmih domače glasbe ali zapeli
kakšno po naše.
Plac na Slapu je prav poseben.
Obdan s historičnimi zgradbami, kot so dvorec, kmetija, ki je
nastala iz nekdanjega samostana, in cerkev, bi lahko povedal

virtualno, je vse bolj pomembno obujanje časov, v katerem
so ljudje našli trenutke za druženje ob pesmi, vinu in rezinah na burji sušenega pršuta.
V svoji domači vasi Slap sem
prepoznal potencial za prireditev, za katero sem prepričan,
da lahko postane tradicionalna in odmevna daleč naokrog.
Vas nudi različne vinske kleti, v
katerih pridelajo največ zêlena
na svetu, in odlično kulinarično ponudbo, ki temelji na izročilu in lokalno pridelanih

Foto: Jan Čermelj

marsikatero zgodbo iz preteklosti. A ker je tudi odlična kulisa za prireditve in dobro zavetje pred burjo, se je domačin
Denis Jež domislil edinstvenega projekta: vinskega festivala z dodatkom kulinarike in
kulture.
»V tem hitrem svetu, v katerem so komunikacije predvsem digitalne, druženje pa le

surovinah. Osnovni pogoji so,
z nekaj truda pa lahko dosežemo še večjo prepoznavnost te
ponudbe in izkoristimo priložnosti in možnosti, ki jih ima
celotna Vipavska dolina na področju gastronomije in turizma
na sploh,« poudarja Denis Jež.
To je na primer prepoznal tudi
Lonely Planet, največja in ena
najvplivnejših medijskih hiš na

svetu s področja popotniških
vodnikov. Lani je Vipavsko dolino postavil na prestižno lestvico top desetih destinacij v
Evropi Lonely Planet's Best in
Europe 2018 Top 10 Destination in jo priporočil za obisk.
Vendar pa je ob tem zapisal,
da gre »za izjemno, a neodkrito
področje, popolno za ljubitelje
vina in avantur« in da je »glede na ponudbo res presenetljivo, da ni že več popotnikov odkrilo užitkov s tega področja«.
Vipavska dolina potrebuje privlačne produkte in prireditve,
ki bi dvignili njeno prepoznavnost in pritegnili popotnike, ki
si želijo drugačnih, posebnih
doživetij. Tako bi se tudi odprle priložnosti za dodaten ali
nov zaslužek domačinov.
Nekaj takšnih priložnosti bo
omogočil 1. Slap Vino Festival,
ki bo potekal 15. 6. med 16.00
in 24.00 na slapenskem osrednjem vaškem trgu. Poudarek bo na predstavitvi vinske
ponudbe lokalnih pridelovalcev in lokalne kulinarike, saj je
k projektu med drugim pristopilo Društvo gospodinj Planina pri Ajdovščini, pod prireditvenim šotorom Tentart pa bo
potekal tudi kulturni program
različnih izvajalcev.
Na predvečer festivala se bo
ob 19.30 na placu zgodil 1. Slap
zbor. Na sproščenem medzborovskem srečanju se bodo
zvrstili različni pevski zbori s
programom pesmi o vinu, druženju in tradiciji.
NU

Preverjanje znanja iz prve pomoči

V soboto, 11. maja, je v Mladinskem zdravilišču na debelem
rtiču, potekalo XIII. državno prvenstvo ekip prve pomoči. Med
dvanajstimi ekipami, ki so na regijskih tekmovanjih pokazala
največ znanja, je bila tudi ekipa
naše šole.
Vodja ekipe Tine Nabergoj se
je izvrstno odrezal, suvereno ter
povezovalno vodil ekipo skozi
delovišča in za svoje delo prejel

skoraj vse točke. Odlično teoretično znanje, sočutnost in posluh
za sočloveka pa so pokazali tudi
Veronika Tomažič, Mihela Božič, Jerneja Trošt, Lucija Trošt,
Tina Skočaj in Jakob Lozej.
Ekipa je suvereno ukrepala
ob zastoju srca, hudi krvavitvi,
imobilizaciji okončin, zastrupitvah,… in vseh ostalih okoliščinah, kjer hitro ter pravilno ukrepanje rešuje življenje.

Ker je bil namen preverjanje
pripravljenosti ekip, je bila tekmovalnost potisnjena v stran,
vseeno pa se je najbolje odrezala ekipa OŠ Šmarjeta in Novega
Mesta.
Na nekaterih deloviščih so potekale tudi predstavitve: gasilske
enote, reševalna ekipa psov reševalcev, reševalno plovilo ekipe na
vodi ter socialno in humanitarno
delo Rdečega križa Slovenije.
To prelepo soboto, smo na poučen in zabaven način preživeli
aktivno v družbi prijateljev, obenem pa še častno zastopali našo
šolo in enoto RK Ajdovščina.
Neprecenljivo pa je znanje in izkušnje, ki so si jih učenci pridobili skozi vaje, za kar so si vedno
z veseljem vzeli čas.
Petra Batagelj in Miha
Bizjak (RK Ajdovščina)

Tradicionalna majska terenska krvodajalska akcija je letos
potekala 9. in 10. maja na Ljudski univerzi Ajdovščina in 13.
maja v športni dvorani Vojašnice Janka Premrla Vojka Vipava. Kri je v Ajdovščini prvi
dan darovalo 88 in drugi dan
150 prostovoljcev, v Vipavi pa
je svojo življenjsko tekočino

darovalo 114 krvodajalk in krvodajalcev. Iskrena hvala vsem,
ki ste bili solidarni in ste se odzvali našemu povabilu. Prav
tako se ob tej priložnosti najlepše zahvaljujemo vsem, ki kri
darujete v Centru za transfuzijsko dejavnost Nova Gorica.
Rdeči križ Ajdovščina

Svež veter v Dobravljah

V začetku maja so krajanke in krajani Dobravelj v nabiralnike prejeli že drugega »Dobravca«, obvestila krajevne skupnosti s koristnimi informacijami in napovedmi dogodkov.
Druga številka Dobravca krajane obvešča o poteku najpomembnejše investicije, ki se
izvaja – projektu obnove kanalizacije, ki teče po načrtih.
Hkrati bo po Dobravljah položen tudi optični kabel. Je pa
krajevna skupnost v sodelovanju z Lavričevo knjižnico poskrbela tudi za brezplačno wi-fi
točko na območju Doma krajanov, v načrtu pa je vzpostavitev
dodatnih točk.
Tudi v Dobravljah je Ljudska univerza ob svoji 60-letnici posadila drevo, ob športnem
igrišču je tako zasajena lipa.
Krajevna skupnost je tej priložnosti ob lipi zasadila še hrast,
ki je zgodovinsko vezan na vas,
hkrati pa naznanja začetek novega projekta – vaška klop.
Dobravc je povabil tudi na čistilno akcijo, ki je potekala v
soboto, 11. maja. Odziv krajanov je bil dober, udeležili pa
so se je tudi šolarji. Počistilo se
je vse zaselke po Dobravljah,
hkrati pa tudi opravilo nekaj

pomembnih vzdrževalnih del v
Domu krajanov.
Krajevna skupnost pa si prizadeva tudi za živahnejše družabno življenje, tako bodo po
novem v Domu krajanov potekale tudi ure pravljic, prva
že v soboto, 18. maja ob 10.
uri, v sodelovanju z Lavričevo knjižnico (ki ima v Domu
krajanov Dobravlje svojo enoto) ter Srednjo šolo Veno Pilon
– dijakinje bodo otrokom prebirale pravljice. Ure pravljic so
namenjene vsem otrokom do
4. razreda osnovne šole.
Smo pa že v pričakovanju
nove številke Dobravca, katerega osrednja tema bo tradicionalna »dobravska šagra«, v
soboto, 29. junija. Organizacijo osrednje krajevne družabne prireditve je prevzelo novoustanovljeno društvo Dobravc,
ki pripravlja zanimivo novost –
uvod v šagro bodo namreč družabne igre, na katerih se bodo
med seboj pomerili vsi dobravski zaselki.

DOGODKI

22

Petek, 24. maj 2019 • številka: 209

4. turistična Moto Avantura Wajdušna 2019
Ponovno se bo v Ajdovščino
pripeljala 4. Turistična Moto
Avantura (4. T M A - Wajdušna 2019) v organizaciji Moto
Kluba Q VEJTR WAJDUŠNA,
ki bo potekala v soboto, 1. junija od 9h dalje v Športnem parku Pale.
V primeru res slabega vremena na ta dan bo prireditev prestavljena na naslednjo soboto v
juniju (8.6.2018).
Turistična Moto Avantura je
motoristično srečanje, kjer je
v ospredju druženje in sodelovanje udeležencev na poti. Med
vožnjo bo potrebno odkrivati,
se orientirati in iskati naloge,
ki jih bodo imeli udeleženci zastavljene v gradivu, ki ga dobijo ob startu.
Vožnjo med točkami, vam
bomo popestrili še z raznimi
igrami (s streljanjem z lokom,

raznimi igrami za preizkušanje ravnotežja, balinanjem, ...)
in seveda z vožnjo po lažjem
poligonu.
Najmlajši udeleženci pa se
bodo lahko po 13h pomerili s
poganjalčki na njim prirejenem poligonu in bodo za sodelovanje tudi nagrajeni.
Na prireditvi bo agencija za
varnost prometa predstavila
SKIDBIKE, ki ga bo mogoče
tudi preizkusiti, s strani ekipe
prve pomoči RKS - OZ Ajdovščina bo predstavljena oskrba poškodovanega motorista,
Klub Starodobnikov Vipavska
dolina pa bo predstavil starodobna vozila.
Na predvideni poti, dolgi
okrog 70 - 90km bo potrebno
reševati določene naloge, ki so
zgodovinskega in aktualnega
značaja. Trasa bo potekala po

poteh in krajih Vipavske doline ter po obronkih Trnovskega
gozda in Krasa, ki jih običajno
ne obiščete. Na ta način boste
bolje spoznali Vipavsko dolino,
njeno zgodovino, običaje in domačine še z druge perspektive.
Vabljeni vsi motoristi, da na
ta edinstven in pristen način
odkrijete lepote in čare naše
lepe Vipavske doline.
Turistična moto avantura je
kot že samo ime pove bolj turistično obarvana, naloge pa
povezane z lokalnimi znamenitostmi. Udeleženci bodo ob
startu prejeli tudi nekaj turističnega promocijskega materiala o Vipavski dolini. Ne glede na zbrano število točk pri
opravljenih nalogah bodo zmagovalci vsi, ki se bodo dogodka udeležili, saj pri takih druženjih motoristov niso toliko
pomembni rezultati ampak
samo druženje in nova avantura. Lepo Vabljeni!
K sodelovanju ste vabljeni tudi morebitni sponzorji in
donatorji ter okoliški kmetje,
ki bi radi predstavili svoje pridelke in izdelke motorističnim udeležencem in njihovim
simpatizerjem.
Info: qvejtr@gmail.com
Moto Klub Q VEJTR
WAJDUŠNA
Predsednik, Elvis Marc

26. srečanje društva LSV
4. maja je potekalo že 26. srečanje ljubiteljev starodobnikov (LSV). Slabo vreme je sicer
oklestilo število avtomobilov
in motorjev, toda skupna številka šoferjev in sopotnikov se
je povzpela na 125 udeležencev. Kljub rahlemu dežju smo
se prvi ljubitelji s starodobnimi vozili, začeli zbirati po 8.00
uri, do starta, se je nabralo nekaj več kot 60 vozil.
Na sami startni rampi nas je
pozdravil predsednik društva
Peter Ambrožič, ki nam je zaželel srečno vožnjo in dobro
počutje v Vipavski dolini. Z vozili smo se potem odpeljali na

panoramsko vožnjo skozi Ajdovščino in po obvoznici proti Planini, kjer je bila prva točka degustacije in ogled vinske
kleti Guerila. Petrič Zmago, lastnik in glavni organizator vinarsko – kletarske dejavnosti,
nam je obširno predstavil svoja
vina, ki so plod dobrega in trdega dela v vinogradu in v kleti. Samo poslopje je v štirih etažah. Dve etaži sta namenjeni
vinski kleti, dve pa degustacijskim in konferenčnim prostorom ter apartmajem.
Pot nas je vodila naprej med
griči in vinogradi skozi Erzelj
in Gaberje na Kras do Štanjela.

Ogledali smo si Ferrarijev vrt
z jezerom, Kraško hišo in galerijo Lojzeta Spacala, ter se sprehodili po Fabijanovi poti.
Po Krasu smo nato nadaljevali pot skozi prelepe kraške vasice, kjer se še vedno raztezajo
nepregledni kamniti zidovi in
očarljiva pokrajina. Na kmečkem turizmu pri Krčarju v Selu
na Krasu, smo poizkusili pristno kraško kapljico – teran in
rezino kraškega pršuta. K dobremu razpoloženje pa sta pripomogla tudi Jordan Ušaj in
Darko Okretič, ki sta s harmoniko zaigrala lepe domače viže.
Pot smo nadaljevali skozi železna vrata, Dornberk in Potoče
v Ajdovščino, kjer je smo imeli
cilj in zaključek z kosilom v Bistro Luft. Predsednik je podelil še pokale in priznanja, ter se
vsem zahvalil za udeležbo kljub
slabemu vremenu.
V lepem vzdušju smo končali srečanje, ter si zaželeli še veliko lepih voženj z našimi vozili.
Stegovec Zmago

MORJE ZA VSE OTROKE
Darujmo za počitnice!

Zaradi pomanjkanja sredstev mnogi otroci počitnice preživljajo doma, prepuščeni sami sebi in ulici.

Prispevajmo po svojih močeh za njihovo letovanje.

Prispevke lahko nakažete po položnici na vseh poštnih in bančnih enotah
ali na transakcijski račun društva IBAN SI56 6100 0000 8873 907,
odprt pri Delavski hranilnici, d.d. (sklic SI120000000000019).
V letu 2018 smo z zbranimi sredstvi omogočili brezplačno letovanje 45-im otrokom iz naših občin.
V našem imenu in imenu otrok iz socialno šibkejših družin se vam vnaprej zahvaljujemo.

Medobčinsko društvo prijateljev mladine Ajdovščina

Zeliščna ponudba
Mavrične druščine

Člani Mavrične Druščine, ki deluje v sklopu društva Sožitje
Ajdovščina – Vipava, so bili dejavni tudi v cvetočem maju.

Tokrat smo prosili tiste člane
Društva Sožitje Ajdovščina-Vipava, ki imajo doma vrtove, da
prispevajo semena in sadike začimb, zelišč in rož. Naše člane
društva odlikuje skrb za okolje,
lastno zdravje in zdravje vrta,
na katerem si prizadevamo,
da je zasaditev čim bolj barvita in da v njem najdejo veselje
tudi naše prijateljice, čebele. Na
svojih vrtovih in okenskih policah imamo številne rastline, ki
jih, ko se razmnožijo radi podelimo z drugimi.
Za našo tržnico, ki je potekala drugo soboto v maju, je
Mavrična Druščina pripravila
predvsem številna kuhinjska in
čajna zelišča ter semena okrasnih in sobnih rastlin.
Predsednica Društva Sožitje
Ajdovščina - Vipava, Cvetka
M. Laharnar Koren, je prinesla manj znane rastline, kot so

izop, koriander, muškatna kadulja in borago. V ponudbi pa
smo imeli še številne vrste met,
meliso, drobnjak, žametnico,
origano, majaron, skratka rastline, ki so vse zelo medonosne. Med seboj in z obiskovalci
smo izmenjali koristna vedenja o posameznih rastlinah in
se tokrat še bolj zavedli, da se
res učimo vse življenje. Veseli smo, da je marsikdo domov
odšel prav s tisto rastlino, ki si
jo je že dalj časa želel.
Še posebej se zahvaljujemo gospodu Igorju Česniku s Komunalno – stanovanjske družbe
Ajdovščina, ki nam je odobril
udeležbo na tržnici. Hvaležni
pa smo tudi za vsak prostovoljni prispevek, ki ga bomo namenili za naše letovanje.
Danijela Deferri, Sožitje
Ajdovščina - Vipava
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Majski šopek treh

V soboto, 11. maja 2019, smo
pevci Župnijskega zbora sv.
Urbana in Vokalna skupina
Radost iz Godoviča ter Komorni zbor Ipavska iz Vipave spletli majski šopek skladb iz bogate zakladnice sakralne glasbe
od renesanse do danes. Ubrano so zvenele zanimive in zahtevne zborovske skladbe različnih skladateljev, kot so Hassler,
Monteverdi, Viadana, Mendelssohn, Part, Arnesen, Cordero, Makor, Vulc in drugi.
Glasbeni šopek treh pevskih
sestavov je z dirigiranjem spletla zborovska dirigentka Damjana Vončina, ki vse omenjene zbore tudi vodi. Od
lanskega poletja prihaja dvakrat tedensko na Vipavsko, k
pevcem Komornega zbora Ipavska, ki jo z nestrpnostjo pričakujejo in se skupaj z njo veselijo novih izzivov.

Humorne predstavitve posameznih zborov so privabile obilo smeha, vipavska in godoviška pesem pa je ogrela srca
številnega navdušenega poslušalstva, ki je do zadnjega kotička napolnilo cerkev svetega
Urbana v Godoviču.
Za pevce Komornega zbora
Ipavska, ki so bili iskreno veseli prijaznega povabila pevcev
iz Godoviča in toplega sprejema poslušalcev, je bil koncertni
nastop generalka pred prihajajočim odhodom na mednarodno zborovske tekmovanje
Lege Artis, ki bo v začetku junija v Tuzli. Tam se bodo pevci
Ipavske preizkusili z novim in
svežim programom.

Pred kratkim smo na razstavi pirhov v Vipavskem Križu
lahko občudovali med drugim
tudi kamnite reliefe križevega pota. Ti so bili izjemno delo
kamnoseške skupine Manče iz
društva MOST Ajdovščina. V
začetku maja pa se je odprla še
ena razstava, na kateri se nam s
svojimi deli v kamnu, predstavlja še en član te skupine - Marjan Polanc. Njegove skulpture, reliefi in posode različnih
oblik kažejo njegovo ustvarjalnost in občutek za lepoto in
natančnost.
Na razstavi sodeluje tudi Jože
Markič - Marjanov prijatelj in
sočlan iz rezbarskega društva
RIRDS iz Solkana, ki je s svojimi izbranimi akvareli, na katerih predstavlja podobe nekdanjih in sedanjih cerkva,
obogatil in polepšal razstavo.
Skupno sodelovanje obeh avtorjev pomeni tudi sodelovanje
med obema društvoma, MOST
Ajdovščina in RIRDS iz Solkana, ki bosta v prihodnje lahko
še obogatili svoje delo s skupnimi projekti.

Zasluga za ta dogodek gre tudi
Turističnemu društvu Vipavski
križ in njihovim prizadevnim
članom za pomoč pri organiziranju razstave ter krajevni skupnosti Vipavski Križ za nudenje razstavnega prostora.
Profesor in ravnatelj Elektrotehnične in računalniške šole
V Novi Gorici, je po upokojitvi ustvarjal dela iz različnih
materialov, a zadnjih deset let
se posveča kamnu. Pridružil se
je Ajdovski kamnoseški skupini, kjer sodeluje z akademskimi
kiparji in izkušenimi kamnoseškimi mojstri.

V devetih letih je sodeloval
na več kot sedemdesetih razstavah, od tega je imel dve samostojni. Spomeniki in obeležja kamnosekov so postavljena v
Solkanu, na Križni gori, v dolenjskem Škocjanu in kar nekaj
jih je v Štandrežu. Med izdelki najdemo različne abstraktne
skulpture, reliefe, ornamente in
posode. Včasih so podobe enostavnih mehkih linij s pridihom starih kamnitih mojstrovin, drugič spet čistih linij in
napetih površin, ki se zlivajo v
likovno celoto.
Silvester

Projekt MEGA KVIZ 2019
Komorni zbor Ipavska
Foto: Sašo Vončina

Otvoritev razstave
ročnih del v Batujah
V petek, 26.4.2019 smo v prostorih bivše OŠ Batuje otvorili
razstavo ročnih del, ki so plod
večletnega ustvarjanja tukajšnjih žena. Razstava se je nadaljevala še v soboto in nedeljo dopoldne ter bila odlično
obiskana.
Obširen opus Idrijske čipke so
ustvarile: Sonja Marija Plešnar,
Herta Vetrih, Anka Vodopivec,
Nežika Černigoj, Vesna Rajšp,
Tina Marc, Barbara Marc, Klementina Štrancar, Alenka Durnik in Jožica Martinuč pod taktirko Sonje Marije Plešnar.
Pleteni in kvačkani izdelki so

Jože Markič in Marjan Polanc
razstavljata v Vipavskem Križu

sad dela Ive Krušec, Vere Kneževič, Elde Brecelj in Zorke Cipek, ki jih je povezala in vodila
Iva Krušec.
Umetniški izdelki iz kamna
pa so rezultat domišljije in
udarcev ob dleto Elde Brecelj.
Razstavljeno krajino je s svojim fotoaparatom ovekovečil
fotograf Robert Strahinjić, ravno tako iz Batuj.
Rastavljalci se vam iskreno zahvaljujemo za obisk, saj
s tem nagrajujete naš večletni
trud.
Sonja Marija Plešnar

Zaključna prireditev v Lavričevi
knjižnici

V četrtek, 25.aprila 2019, je
bil v Lavričevi knjižnici v Ajdovščini zaključek Slovenskega
knjižnično-muzejskega MEGA
kviza. Organizacijsko in strokovno ga vodi Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in
knjižničarstvo, v sodelovanju s
Sekcijo za izobraževanje in komuniciranje pri Skupnosti muzejev Slovenije in, v letošnjem
letu, z Narodno galerijo. Narodna galerija ob stoti obletnici svoje ustanovitve predstavlja
življenje in delo Ivane Kobilca,
nedvomno najbolj znane slovenske umetnice.
Gospa Martina Zalar, knjižničarka v Lavričevi knjižnici v

Ajdovščini, že vrsto let prevzema organizacijo MEGA kviza v naši okolici. Na zaključni
prireditvi so bili predstavniki
šol iz občin Ajdovščina in Vipava ter iz CIRIUSa Vipava.
Vseh reševalcev iz omenjenih
šol je bilo letos kar 690, mentorjev pa 17. Gospod Artur Lipovž, direktor knjižnice v Ajdovščini, se je vsem zelo lepo
zahvalil za trud in opravljeno
delo, med drugim je tudi povabil mlade bralce ter vzpodbudil
mentorje k sodelovanju v projektu Poletavci – poletni bralci. Gost na prireditvi je bil domačin, gospod Klavdij Zalar, ki
je vsem nam predstavil delo restavratorja in odgovoril na res

številna vprašanja prisotnih.
Študij je zaključil na Akademiji
za likovno umetnost, znanje je
izpopolnjeval na magistrskem
podiplomskem študiju restavratorstva. Gospa Tina Ponebšek, direktorica Pilonove galerije v Ajdovščini, je pomagala
pri žrebu, Pilonova galerija pa
je prispevala tudi del nagrad za
izžrebance.
Letos je v CIRIUS Vipava v
kvizu sodelovalo 13 reševalcev,
dve predstavnici sta bili tudi na
zaključni prireditvi v Ajdovščini. Izžrebanih je bilo 106 nagrad, tri so dobili tudi učenci iz CIRIUS Vipava: Klemen
Bratina, Lan Colja, in Žan Živic. Dani Krašna je bil izžreban
za sodelovanje v velikem žrebanju v Ljubljani. Držimo pesti
za Danija, a nagrade niso najvažnejše. Vsi, ki smo se udeležili prireditve ter vsi, ki smo
kviz reševali (tako učenci kot
mentorji) smo se naučili veliko novega.
Mentorici projekta
Mateja Kete Černe in
Katarina Trbanc
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Ambasadorji
nasmeha v VDC-ju

Ljudska univerza Ajdovščina

Zaključek ŠK Zorenja
Maj je mesec, ko pride pomlad in ko na Ljudski univerzi
Ajdovščina zaključimo različne dejavnosti, jezikovne tečaje
ter študijske krožke. Tudi člani in članice študijskega krožka
Zorenja so se poslovili in nam
predstavili precej pestro leto.
Krožek že mnoga leta vodi ga.
Alenka Furlan, ki je vsestransko odprta za nova spoznanja
in s katero smo vsi udeleženci delili svoje izkušnje in doživetja našega vsakdana. Kot zaposlena v ajdovski Lavričevi
knjižnici, je ga. Alenka velika
prijateljica knjig in poznavalka različne literature. Vsakokrat smo krožek začeli s kakšno
novo temo ali morda poglabljali naše misli o predhodni temi.
Včasih nas je naša neumorna
voditeljica popeljala v svet bližnjega ali daljnega vzhoda in
nam predstavila kakšno pretresljivo izkušnjo tamkajšnjih
žensk, kar nam je dalo povod
za razne debate in izmenjavo
svojih mnenj. Spet drugič smo
se prepustili potopisnim predstavitvam katere izmed udeleženk ŠK Zorenja.
Včasih smo si ogledali video
kakšne od znanih predavateljic, spet drugič so se nam predavateljice pridružile v živo.
Letošnje leto smo gostili gospo Minko Gantar, ki je avtorica priljubljenih knjig 'Ko imajo
hormoni žur' in 'Ko ima življenje žur', ki je govorila o vzrokih, ki privedejo do bolezni, o
delovanju hormonov in o pomoči pri teh težavah.
Včasih se udeležimo tudi zunanjih predavanj. Gospa Petra Žagar nam je predavala o
finančni pismenosti; udeležili smo se predavanja ge. Alenke Rebula z naslovom 'Odpusti

Bivalno enoto VDC Ajdovščina - Vipava so obiskali trije terapevtski pari iz društva 'Ambasadorji nasmeha' ter strokovna
komisija za izobraževanje in pridobivanje licence za opravljanje aktivnosti in terapije s psom. Skupaj so polepšali
popoldanski čas varovancem doma.

sebi, odpusti drugim'. Gospa
Magda Rodman, ki jo vsi poznamo kot izjemno raziskovalko in poznavalko krajevne zgodovine, pa nam je kot gostja
krožka s svojo srčnostjo in življenjsko modrostjo odgovorila
na marsikatero vprašanje.
Nekatere pretresljive življenjske izpovedi so se nas močno
dotaknile, obenem pa nam dale
nov zagon ter zgled ter prav
gotovo vlile novega upanja za
vse preizkušnje, ki nas čakajo v
prihodnosti.
Vsak od nas ima svojo življenjsko zgodbo, povezujejo
nas različne izkušnje in drobne modrosti, ki si jih podelimo med seboj. ŠK Zorenja je
po mnenju udeleženk zelo pozitivna izkušnja in druženje, ki
nedvomno presega vse okvirje
tako aktualnega spletnega druženja, ki pa ni in nikoli ne more
biti tisto pravo, resnično druženje med ljudmi.
ŠK Zorenja je neformalno in
prostovoljno druženje odraslih, ki že vrsto let uspešno deluje pod okriljem Ljudske univerze Ajdovščina. Letos nas je

bilo 14 udeležencev. Udeleženke (ali udeleženci) smo ljudje, ki prihajamo iz različnih
življenjskih okolij, smo različnih poklicev, včasih tudi nazorov in verske opredelitve, kar
pa ni nikdar predstavljalo ovire pri našem druženju. Nasprotno, vedno znova smo se eden
od drugega naučili česa novega
in si razširili obzorja. Zavedati
se moramo, da smo vsi enkratni in neponovljivi. Vsi imamo
svoje dobre in slabe dneve, smo
različnih značajev in prepričanj. Zatorej se nam kar sama
ponuja beseda ZORENJA, po
kateri nosi naš ŠK ime – zorimo skupaj.
Naša odlična voditeljica ga.
Alenka Furlan nam je s svojim
simpatičnim nastopom vedno
dala nov zagon, včasih je tudi
priznala, da je izčrpana in se
že skoraj opravičevala za čisto
običajne stvari, ki jih današnja
družba verjetno res ne sprejema več tako kot nekoč. Govora
je bilo o aktualnih temah kot je
izgorelost v službi, doma, o raznih pritiskih okolja na nas, o
hormonskih spremembah in še
marsičem. Včasih smo si vloge
voditeljice malo zamenjale, pa
smo pripravile določeno temo
in se o njej pogovarjale.
Seveda pa nismo pozabile na
dan žena ali 8. marec, na damski večer, kot je naša voditeljica ga. Alenka poimenovala. Ko
smo si malo oddahnile, se malo
bolj svečano uredile in skupaj
odšle na večerjo. Sledilo je prijetno druženje, polno smeha
in veselja in tako smo se vrnile
domov z rožico v rokah in z radostjo v očeh. Končno smo naredile nekaj zase. Saj to si vsakdo izmed nas zasluži, mar ne?
Preveliko krat pozabljamo nase
in dajemo vse ostalo v ospredje.
A vedimo, da če ne bomo najprej poskrbeli za svojo srečo, je
ne bomo mogli ali zmogli dati
drugim.
Ingrid Patricia Boben

Pari opravljajo aktivnosti in
terapije s pomočjo izšolanih
psov, skupaj postaneta tako
imenovani 'Terapevtski par'.
Terapevtski par sta torej vodnik in pes s pridobljeno licenco za opravljanje dejavnosti.
Obiskali so nas trije terapevtski pari:
- vodnica Ana s psičko ROLI,
pasme Borderski ovčar (Border
collie), poznamo jo že s psičkom BONOM, s katerim pri naših uporabnikih večkrat izvajata terapijo,
- vodnica Jasmina in psička
KORA, pasme Borderski ovčar

pozitivno vpliva na telesni,
mentalni, socialni in kognitivni vidik ter tudi na govor in komunikacijo človeka. Za opravljanje te dejavnosti mora biti
pes dobro socializiran, vzgojen
in šolan, z visokim tolerančnim
pragom do ljudi in drugih živali. Imeti mora veljavno veterinarsko spričevalo in biti redno
negovan. Pes mora skupaj z vodnikom uspešno opraviti testiranje na področju osebnosti in
sposobnosti, praktično usposabljanje, skupaj s svojim vodnikom uspešno opraviti zaključni
izpit in dopolniti 2 leti.

(Border collie), ki prihajata iz
sosednje države Hrvaške. Psičko šola v Sloveniji, z njo dela
tudi na Hrvaškem,
- vodnik Primož s psičko
po imenu OLA, pasme Nemški ovčar (Deutscher Schäferhund) doma iz Slovenije.
Po Sloveniji trenutno opravljajo obiske pod nadzorom
oz. tako imenovane OPN-je, ki
se jih udeleži tudi posebna komisija za izobraževanje. Obiske pod nadzorom izvajajo pri
različnih uporabnikih, kot so
VDC-ji, vrtci, domovi za starejše občane, šole,večkrat imajo tudi dan odprtih vrat.
Znano je, da terapija s psom

Tudi v bivalni enoti so bile tri
članice komisije, ki so pod budnim očesom spremljale, ocenjevale in opazovale kako se
psi odzivajo na uporabnike, razne predmete in na sodelovanje
skupaj z vodniki.
ROLI, KORA in OLA tako
pridobivajo licenco 'pes terapevt' za opravljanje aktivnosti
in terapije s psom. Upamo, da
so bili z obiskom v naši bivalni
enoti še korak bližje certifikatu!
Ani,
Jasmini,
Primožu,
Roli, Kori in Oli pa kličemo:
"Hvala,da smo bili lahko del
vaše zgodbe! Obiščite nas še
kdaj!"
BE
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Češnje v Vipavski dolini

Vipavska dolina je že iz zgodovine poznana kot sadjarska pokrajina. Vipavka je bila prva sorta češnje, ki so jo za časa Avstro-Ogrske v velikih količinah prodajali na mestnih trgih v Avstriji ter preko Varšave vse do Petrograda v Rusiji. Kljub bogati zgodovini pa je danes zgodba popolnoma drugačna. Po češnjah so
v Sloveniji poznana predvsem Goriška Brda, ki so si ustvarila prepoznavnost s tradicionalnim praznikom češenj. V želji, da se to spremeni, se bo v Vipavskem
Križu organiziralo festival posvečen češnjam. O češnjah in festivalu smo poklepetali z Bogdanom Slokarjem – sadjarjem iz Lokavca, ki je tudi eden od organizatorjev prihajajočega dogodka.

Doma imate enega večjih nasadov češenj v Vipavski dolini. Koliko dreves šteje vaš
nasad?
Nasad obsega približno 700
dreves, ki so posajeni na malce
več kot 14.000 metrih. Skupaj
imam 14 različnih sort češenj,
od tistih najzgodnejših (Early Lory) do tistih najpoznejših
(Lapins), ki se jih trže okrog 15.
junija.
Prve češnje že imamo. Kakšna
je letošnja letina glede na to,
da je vreme precej muhasto?
Z eno besedo bi se lahko reklo, da je začetek katastrofalen.
Prve češnje so, predvsem zaradi slabega vremena v zadnjem
mesecu, 100% uničene. Srečo
imamo, da so trenutno temperature precej nizke in je zaradi tega vegetacija kasnejših sort

ustavljena. Zna pa se zgodit, da
bodo ob prvih toplejših dneh
zrele tudi po dve do tri sorte
naenkrat.
Kakšni so pogoji za rast češenj
v Vipavski dolini?
Vipavska dolina je idealna za
vzgojo sadjarstva. Edini problem pri nas je burja, ki velikokrat uniči plodove. Češnja raste
tako rekoč povsod, je pa pri intenzivnih sadovnjakih potrebno upoštevati nekaj nasvetov,
če želimo, da bodo češnje maksimalno uspevale.
Na kaj pa moramo paziti?
Sadovnjak mora biti postavljen na sončni legi. Ključnega
pomena je, da dobijo drevesa
tako jutranje kot popoldansko
sonce. Na ta način se predvsem
poleti, ko so visoke temperature, segrevajo počasi in nimajo

Danes je v Vipavski dolini približno 20ha nasadov češenj.
V zadnjih letih se številka ne
povečuje. Zakaj menite, da je
tako?
Ljudje se v zadnjem času ne
odločajo več za sajenje nasadov predvsem zaradi velikega tveganja in zato ker se bojijo, da pridelka ne bodo prodali.
V primeru češnjevih nasadov je
zadnja skrb odveč. V Sloveniji češenj primanjkuje! Sami jih
pridelamo približno 30-40%,
vse ostalo je uvoz.
Trenutno se v Sloveniji vsi
nagibajo k lokalnim pridelovalcem kar je še ena prednost.
Miselnost ljudi se spreminja in,
če imamo kvalitetne sadeže jih
bomo prodali brez problema.

prilagajati in paziti na kvaliteto sadežev.
V prejšnjih letih ste v Lokavcu organizirali tudi festival
češenj, ki se letos seli v Vipavski Križ?
Tako je. Festival smo začeli organizirati ravno zato, da
bi dvignili prepoznavnost vipavske češnje. Upamo, da
bo festival postal tradicionalen in ga bomo vsako leto le še
nadgrajevali.
Festival bo letos potekal 1. in
2. junija na glavnem trgu v Vipavskem Križu. Pod pokroviteljstvom drevesnice Bilje
bomo organizirali razstavo različnih vrst češenj, imeli bomo
strokovna vodenja in predstavitev češnjevih pridelkov in

Koliko dela pa je z nasadom
češenj?
V začetni fazi (prvih pet let),
dokler ne izoblikujemo sadovnjaka je dela kar precej. Krošnje je treba pravilno izoblikovat, zato da lahko v naslednjih
letih samo režemo veje in pobiramo pridelke. Sami jih izoblikujemo v obliki piramide,
ki je najprimernejša za burjo.
Ključnega pomena je, da sonce
doseže vse veje, ki potem lepo
obrodijo.
Dandanes ljudje kupujemo z
očmi. Češnje morajo biti lepe,
rdeče, velike … sicer jih trg
ne sprejme. Temu se moramo

kulinarike. Slaščičarna Ajdovščina bo pripravila češnjevo
pito velikanko in češnjev sladoled, okrepčevalnica Barbera
bo obiskovalcem ponudila dve
mesni jedi z češnjevo omako,
lokalni ponudniki pa se bodo
na stojnicah predstavili z domačimi izdelki.
Dogodek bo spremljal bogat program s plesno skupino
ADC in Vipavskimi tamburjaši, s svojimi točkami pa se bodo
predstavili tudi otroci.
Vabljeni!

temperaturnih šokov.
Zelo je pomembna tudi voda.
Brez namakanja sadovnjakov
ne gre več. Češnjo je potrebno
v juliju in avgustu zalivati vsaj
enkrat na teden. Takrat namreč
češnja pripravlja brste za naslednje leto, ki se ob pomanjkanju
vode ne razvijejo dovolj. Češnja bo tako na pomlad zacvetela, plodov pa ne bo.
Tretja stvar na katero moramo paziti je zaščita pred škodljivci. Pri nas se opaža predvsem škodljivce kot so cvetna
monilija, črna uš, mali zimski
pedic, češnjeva muha in suzuki.
Pri škropljenju mora paziti na
ostale koristne žuželke kot so
čebele. Izrednega pomena je,
da se škropi v večernih urah,
ko so čebele v panjih.

Kristina Birsa
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Zeleni vrtni odpad:
odpadek ali surovina?

Imate doma okrasni ali zelenjavni vrt? Najboljše gnojilo za svoje rastline si lahko iz zelenega vrtnega odpada in biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov (obrezanega vejevja, listja, odmrlih rastlin…)
naredite kar sami.
Kompost je boljše gnojilo od gnoja in organskih gnojil, ki jih kupite v trgovini. Kupljena gnojila se z
njim ne morejo primerjati, ker le kompost vsebuje vse mikroorganizme, ki so v tleh. Poleg tega je ekološko najbolj sprejemljiv. Vsebuje humusne spojine, ki delajo tla plodnejša, absorbirajo vlago in raztapljajo minerale, potrebne za rast rastlin. Kompost povečuje mikrobiološko aktivnost tal in vsebuje od
70 do 80 % organskih snovi, dušika, fosforja, kalija in kalcija.

Kompost je čisto zlato
za vaše rastline!
Če še ne kompostirate, je mogoče sedaj pravi čas, da se opogumite in začnete. Ni težko, upoštevati je potrebno le nekaj osnovnih pravil.
• Enostaven kompostnik lahko naredite kar iz štirih odpadnih palet. Postavite ga na polsenčno mesto.
• Imeti mora odcedno dno, ki je v stiku z zemljo, zato je najbolje, da na dno kompostnika date večjo plast
obrezanih vej.
• Sledijo naj izmenjujoče se plasti zelenega-svežega in rjavega–suhega materiala, v razmerju 1:3. Svež material, bolj bogat z dušikom, je pokošena trava, kuhinjski odpadki in gnoj. Med rjav material, z večjo vsebnostjo
ogljika pa štejemo obrezano vejevje, listje, slamo, žagovino in zemljo lončnic.
• V kompostnik ne dajajte cvetja iz cvetličarn, pelina, orehovega listja ter bolnih rastlin, citrusov, odpadkov
živalskega izvora ter osemenjenega plevela.

Zelenega vrtnega odpada ni dovoljeno odlagati na ekološkem otoku.
Če pa še vedno niste prepričani o kompostiranju, imate na voljo naslednje možnosti ustreznega ravnanja z zelenim vrtnim odpadom:
• Zeleni vrtni odpad lahko sami odpeljete v zbirni center pod Dolgo Poljano in ga brezplačno oddate. Zbirni center je za občane odprt vsak delovni dan, od 7:00 do 15:00, v ponedeljkih do 17:00, v petkih do 19:00 ter v sobotah od 8:00 do 12:00 ure.
• Najamete lahko 120 ali 900 litrski zabojnik za redno zbiranje zelenega vrtnega odpada. Frekvenca praznjenja se določi glede na vaše
potrebe (npr. na 14 dni ali 1x mesečno), odvoz pa se zaračuna po veljavnem ceniku (3,59 € oz. 8,65 € na odvoz).
• Naročite lahko enkratni ali občasni odvoz manjših količin zelenega vrtnega odpada. Cena odvoza že od 3,59 € naprej.
• Za odvoz večje količine zelenega vrtnega odpada vam lahko ponudimo 7 m3 kontejner.
Za naročilo naših storitev pokličite (05) 36 59 751.
Hvala, ker ločujete biorazgradljive odpadke.
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Agro Zavarovalnica – dobra odločitev za varno trgatev

Zavarovanje posekov in plodov za
vremenske rizike (točo) v letu 2019
Letošnje vremensko pomladansko dogajanje je ravno
nasprotno lanskemu. Visoke
temperature in dolgo obdobje
brez konkretnih padavin, so
prebudile naravo in kmetijske
kulture.
Razvojne faze po kulturah v
letošnjem letu prehitevajo v
primerjavi z lanskim letom za
dobrih 14 dni, kar pomeni v
nadaljevanju ob dvigu temperature in ob prvih obilnejših
padavinah, zelo bujen nadaljnji
razvoj rastlin in s tem tudi zgodnejšo izpostavljenost zasnove pridelka za možnost nastanka škode po vremenskih rizikih
kot so toča, poplava, viharni veter... Setev pomladanskih
kultur je v glavnem končana,
trajni nasadi (vinogradi in sadovnjaki) pa nadaljujejo z vegetativnim razvojem.
Dejstvo, da so podnebne
spremembe v pridelavi hrane
vsako leto bolj prisotne v zelo
močnih oblikah, nam zastavlja
razmišljanje in skrb o zgodnejšem pričetku vzpostavljanja
kritja pri zavarovanju posevkov in plodov za vremenske

rizike, kateri lahko že v začetnih razvojnih fazah rastlin naredijo škodo na samih rastlinah
in zasnovah pridelka, ter celovitem kritju do spravila pridelka (gniloba…).
Posebno bi izpostavili zavedanje, da je potrebno ponuditi takšno kritje, ki pridelovalcu
grozdja omogoča izplačilo odškodnine do priznane škode.
To pomeni, če je škoda 100 %,
se izplača tudi 100 % odškodnina brez odbitne franšize.
V letošnjem letu smo pripravili za zavarovanje trajnih kultur (vinogradi, sadovnjaki),
ugodne zavarovalne premije
ter ugodne plačilne pogoje. Naj
posebej poudarimo, da je višina subvencioniranega dela zavarovalne premije za vinograde
50 % zavarovalne premije.
V tem letu smo pri pripravi
izhodišč za zavarovanje kmetijskih pridelkov ponovno upoštevali tudi zajetje obdelovalnih
površin tržnih pridelovalcev na
določenem območju (področje
Vipavske doline) in temu prilagodili izhodišča za izračun zavarovalne premije.

Kaj želimo s tem doseči in ponuditi zavarovancem?
Želimo ponuditi in spodbuditi obliko poslovnega sodelovanja pri zavarovanju vinogradov v Vipavski dolini, v želji,
da se čim več vinogradnikov
vključi v sistem zavarovanja
in s tem do neke mere zagotovi ob vremenskih ujmah kmetiji ekonomsko eksistenco. Cilj
in namen te oblike sodelovanja s kmetovalci v prihodnjih
letih je, zajeti čim več obdelovalnih površin in število kmetij
ter s tem ponuditi in ohraniti
cenovno dostopnejše zavarovalne premije vinogradnikom
. Podrobnejše informacije so
vam na razpolago na naši prenovljeni spletni strani www.
agrozavarovalnica.si.
Za izdelavo ponudbe in vsa
dodatna vprašanja se obrnite
na:
VAL Zavarovalno zastopstvo
Aleksander Valič s.p.,
Tovarniška 2a, Ajdovščina
mob.: 041 671891 ali na
info@agencijaval.si oz. na
info@aza.si

Prvo asfaltno rokometno igrišče

Za občinski praznik pred 60.
leti je bilo zgrajeno novo asfaltno rokometno igrišče pri
osnovni šoli v središču mesta.
Tako je praznične prvomajske dni olepšala svečanost z
otvoritvijo igrišča in dvodnevnim tekmovanjem rokometnih
podzvez Slovenije.
Organizacijo turnirja je prevzela jeseni prejšnjega leta
ustanovljena Goriška rokometna podzveza s sedežem v Ajdovščini, v sodelovanju z občino, okrajno športno zvezo in
tedanjo JNA. Pokrovitelj pa je
bil okrajni ljudski odbor Gorica. Izgradnjo igrišča je omogočila občina Ajdovščina z
brezplačno oddajo zemljišča
za gradnjo, gradbeno podjetje

SGP Primorje in ostala podjetja. Posebno pomoč pri lahkih
gradbenih delih so odigrale šolske organizacije s svojimi učenci in dijaki iz osnovne šole, gimnazije, srednje ekonomske
šole in vajeniške šole. Sodelovali pa so tudi vojaki JNA.
V rokometnem tekmovanju
so sodelovale reprezentance

področij Slovenije. Zmagala
je ekipa Ljubljane, pred ekipo
iz Zasavja, Kranjske in Goriške. Zmagovalna ekipa je prejela velik pokal, vse ekipe pa
spominske plakete in košaro
prvih zrelih češenj iz Vipavskega Gradišča.
Zanimivost tekmovanja je povečalo prenašanje vsega dogajanja z igrišča s pomočjo
postaje radio-zveze in velikih postavljenih zvočnikov po
vsem mestnem središču. Na
sliki je reprezentanca Goriške,
kjer stojijo z leve takratni igralci; Šuler Stojan, Piccinini Pavel,
Suban Ivan, Kalin Emil, Polenčič Franc in Peljhan Sergej.
Spodaj z leve pa čepijo; Repič
Zvonko, Štokelj Franc, Jejčič
Vlado, Tominc Ivo in Crnobrnja Viktor. (Vir: arhiv RK
Ajdovščina)
Pavel Piccinini

ADC ponovno v vlogi
sodelovanja ŠPF

26. aprila je Plesni center
ADC že drugo leto zapored organiziral regijsko tekmovanje
šolski plesni festival. Prav tako
kot prejšnje leto jim je športno
dvorano oziroma plesni prostor prijazno odstopila OŠ Dobravlje, in tako so skupaj s Plesno zvezo Slovenije pripravili
plesno poslastico.
Plesno tekmovanje se je začelo z mimohodom in predstavitvijo plesalcev in plesalk iz
različnih osnovnih šol iz cele
primorske regije, s plesno himno pa so uradno otvorili plesno tekmovanje. Medtem, ko
so plesalci ogrevali svoje telo so
gledalci ogrevali dlani z aplavzi
s katerimi so plesalce spremljali med celotnim tekmovanjem.
Otroci osnovnih šol so se predstavili v različnih plesnih zvrsteh. Pari so tekmovali in predstavili angleški valček, sambo,
cha cha, rock ana roll. Ekipe iz
katerih je bilo iz vsake osnovne šole po 6 otrok so tekmovale
v hip hopu, popu in latinu. Vsi
omenjeni plesalci so plesali na
predpisane koreografije, razen
ekipe, ki so tekmovale v drugi

sekciji “produkcije”, katere koreografijo pripravi trener sam.
Da je bil dogodek izveden na
nivoju so poskrbeli Leone, tekmovalne ADC skupine pionirji,
mladinci ter skupine rekreativnih plesalcev od 1.-3. razreda.
Seveda ADC plesalci tudi tokrat niso končali tekmovanja
brez medalj. V kategoriji mlajših plesalcev, od 4.-6.r je bilo v
finalu kar 5 naših plesalcev, od
tega sta Anaja Golja in Eneja
Žerjal dosegle 1. in 2. mesto,
skupinsko pa so v isti kategoriji
dosegle 1. mesto domačinke iz
OŠ Dobravlje. Starejše plesalke,
od 7.-9.r so ravno tako na odru
zažigale. V finalu smo lahko videli kar 3 naše plesalke, od tega
sta Urška Podvršček in Manca
Rupnik dosegle 1. in 3. mesto,
skupinsko pa so si naše plesalke iz OŠ Dobrovo prislužile 2.
mesto.
Čestitke vsem plesalcem in
trenerjem, za več kot odlične
rezultate.
Hvala tudi vsem ostalim, ki
ste pripomogli, da smo tekmovanje izvedlu na nivoju.
ML
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Center Bogdana Žorža

Odprtje obnovljenih prostorov in
začetek delovanja centra

V ponedeljek, 20. maja smo v Centru karitas v Ajdovščini, blagoslovili obnovljene prostore
in odprli Center Bogdana Žorža, ki bo deloval v okviru Preventivnega programa za otroke
in mladostnike Popoldan na cesti. Prostore je blagoslovil generalni vikar koprske škofije gospod Slavko Rabec, navzoče je nagovoril župan občine Ajdovščina gospod Tadej Beočanin,
Center Bogdana Žorža pa je odprla gospa Zdenka Žorž, žena pokojnega Bogdana. Dogodka
so se udeležili številni sodelavci, pozdravno pismo je poslalo tudi društvo Sloges, ki vsako
leto v Ljubljani pripravlja Bogdanove dneve.
Zvestega sodelavca karitas,
pokojnega psihologa Bogdana Žorža ne more nadomestiti nihče, uspeva pa nam nadaljevati njegove ideje in delo, saj
je v Škofijski karitas Koper, kot
voditelj odbora za svetovanje,
veliko pripomogel k duhovni in strokovni rasti sodelavcev Karitas. V obdobju od leta
1997 pa vse do smrti leta 2014
je vodil seminarje za Neprofesionalno svetovanje ljudem v
stiski, katere je zaključilo preko 150 prostovoljnih sodelavcev Karitas. Bogdan pa je tudi
idejni oče Preventivnega programa za mladostnike in otroke Popoldan na cesti. Program
se je leta 2001 začel izvajati v
Domu karitas na Cesti, danes
se izvaja na desetih lokacijah in
vključuje v Mlado karitas 110
prostovoljcev in skozi vse leto
nudi pomoč več kot 250 osnovnošolskim otrokom. Podporo
staršem in otrokom pri premagovanju vsakodnevnih težav že

sedaj nudi voditeljica programa gospa Tatjana in tudi drugi strokovni sodelavci znotraj
in zunaj Karitas. V ta namen je
izrazilo pripravljenost za sodelovanje več kot deset različnih
strokovnjakov. Vizija tega centra ni odpreti delovno mesto za
enega človeka, ki bi zmogel reševati toliko različnih stisk. Namen je, da koordinator tesno

Bilo je nekoč...
… natančneje 15. februarja 1961. Tistega sončnega dopoldneva je Miklavž Feigel fotografiral sončni mrk. To mu
je uspelo s posebno napravo,
ki jo je v ta namen sam izdelal, tako da je teleskop pritrdil
na posebno škatlo, v katero je
namestil preprost svetlobni filter in fotografski aparat. Vse to
je bilo pritrjeno na vrtečem se
podstavku, katerega je v enakih časovnih presledkih premikal tako, da je spremljal gibanje
Sonca. Na ta način je napravil 18 fotografij, katere je potem zlepil skupaj in pritrdil na
stekleno ploščo. Sestavljenko

je spet fotografiral – in tako je
nastala fotografija, ki jo objavljamo in katere objekt bo med
drugimi eksponati predstavljen
širši javnosti na razstavi v avli
Dvorane prve slovenske vlade

sodeluje s primernimi strokovnjeki, ki so se pripravljeni
vključiti in probono pomagati.
V začetku je bil ta center načrtovan v Domu karitas na Cesti, vendar nam tega zaradi lastništva ni uspelo realizirati in
v danem trenutku je priskočila
na pomoč Občina Ajdovščina,
ki je del sredstev, ki jih je v proračunu namenila za popravilo
Doma karitas na Cesti namenila za obnovo Centra karitas v
Ajdovščini. To je lahko vzorčni primer dobrega sodelovanja
lokalne skupnosti in Karitas za
pomoč ljudem.
Naj ob koncu ponovimo Bogdanove besede, ki jih je zapisal
v času poslavljanja: "Veselite
se, ko vam gre dobro, a tega mi
ni potrebno posebej poudarjati, saj je to vendar zelo naravno, mar ne? Veselite se takrat,
ko vam je hudo."
Jožica Ličen

od 3. junija dalje.
Inovativna naprava Miklavža
Feigla je bila na žalost uničena
v požaru leta 2013.
Marko Raztresen

Utrip pomladi med
prvošolci
Prvošolci podružnične šole
Vrhpolje smo pomladni čas,
ki ponuja v naravi pestrejše
dogajanje kot zima, začeli spoznavati najprej v okolici šole.
Le ta nam kar sama ponuja
raznolike življenjske prostore. Tako smo si že v zgodnjem
spomladanskem času ogledali
vinograd, travnik, vrt, njivo in
opazovali nekatera sadna drevesa. Primerjali smo listnato
in iglasto drevo, ki ju imamo
pred šolo. Ugotavljali smo, kakšni sta bili drevesi jeseni, pozimi in kakšni sta spomladi.
Le za iskanje prvih znanilcev pomladi smo bili prepozni. Kljub temu pa nam je pomlad v učilnico pričarala ena
izmed učenk, ki je prinesla šopek zvončkov, še preden smo
se začeli učiti o novem letnem času. S skupnimi močmi
smo jih pozneje našli toliko,
da smo jih lahko opazovali in
opisovali.
Ker je pomlad čas porajanja
novega življenja, smo sklenili, da bomo tudi mi opazovali
skrivnost življenja. Spoznavali smo, da rastline lahko zrastejo iz semen, potaknjencev

tudi primerno oskrbovati.
Višek dogajanja pa je bil, ko
se nam je iz bube razvil metulj.
Jeseni smo namreč v učilnico prinesli gosenico in ji uredili primerne pogoje za življenje. Kmalu so učenci opazili,
da se je zabubila. Vso dolgo
zimo se ni nič dogajalo. Vsake toliko časa pa je kdo vprašal, kaj bo nastalo iz bube, ali
se bo morda razvil metulj. Seveda sem jim razlagala, da je
sedaj zima in da bo treba počakati na pomlad. Ko pa je napočila pomlad, je marsikateri
od učencev nestrpno vprašal,
kdaj se bo že vendar kaj razvilo, ali se bo morda razvil metulj. Učenci so trdno verjeli,
da se bo iz bube nekaj razvilo. Čisto ob zaključku učenja o
pomladi sta dva učenca nekega jutra vsa navdušena vzkliknila: »Metulj!«. Res, metuljček citronček nas je s svojo
nežno rumeno barvo vse razveselil. Toda tisti dan je deževalo in nismo ga mogli spustiti
na prosto. Uredili smo mu začasno bivališče, tako da smo v
terarij dali nekaj rastlin iz živega kotička. Naslednji dan

ali sadik. V učilnici smo uredili živi kotiček, kjer smo v
lončke posejali semena različne zelenjave in cvetlic, potaknili listke afriške vijolice, ena
izmed učenk pa je prinesla sadike paprike. Opazovali smo,
kako vzkali fižol. Vsakega novega koraka v razvoju rasti rastlin smo se razveselili. Izvedli smo poskus, s katerim smo
praktično ugotovili, kaj potrebujejo rastline za rast. Seveda
so morali učenci živi kotiček

je posijalo sonce in metuljčka
smo z živahnim vzklikom pospremili na svobodo.
Ob koncu smo naredili povzetek o značilnostih pomladi.
Piko na i so dodali še starši, ki
so otrokom doma pomagali iskati sličice o pomladnem času.
Iz njih smo v šoli naredili plakate. Verjemite, da smo preko slik spoznali marsikaj novega, kar prej pri pouku nismo
omenili.
Marica Kobal
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Zmaga za plesno
skupino EL1

V aprilu so v Ljubljani potekale kvalifikacije svetovno znanega mednarodnega tekmovanja 'Dance star', ki med drugim
poteka tudi kot spletni natečaj obetavnih plesnih zasedb
svetovnega formata. V našem
žargonu je Dance star tudi nekakšen mini pripravljalni preizkus za prihajajoče slovensko
državno prvenstvo, na katerem
poleg številnih domačih klubov
in skupin nastopajo tudi plesni
ansambli iz drugih držav.
Naša plesna skupina EL1 je
na kvalifikacijah za finalni turnir 'Dance star world final', ki
bo v Poreču, nastopila s tremi
skupinami, nekateri naši člani pa so na takem tekmovanju
nastopili prvič. Skupina od 4
do 8 let je v kategoriji mini hip
hop v svoji konkurenci osvojila
prvo mesto.

Uspešen začetek sezone za
ajdovske BMX kolesarje

Člani in članice ajdovskega kolesarskega klub Črn trn, ki tekmujejo v kolesarski disciplini
BMX, imajo za seboj že pestro pomladno sezono. Začeli so jo na tekmi evropskega pokala
v Veroni, nadaljevali pa s tekmami pokala Alpe Adria, v italijanskem Rivignanu in Mariboru.

V izjemno močni konkureci
so mladinci s četrtim mestom
dopolnili uspeh pionirjev, ki
so ravno tako zmagali, oboji pa
so se kvalificirali in uvrstili na
mednarodno tekmovanje dance star v hrvaškem Poreču.
Tekmovanje je bilo za plesno
šolo EL1 zelo uspešno in nad
pričakovanji, zato še enkrat čestitke in pohvale odličnim plesalcem, in njihovim trenerjem;
Ameli Kurtić, Arturju Steffe
in Manji Bodiroža na katere
smo zelo ponosni.
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem našim donatorjem in pokroviteljem in seveda povabimo vse, ki bi radi z
nami zaplesali, da se vpišete v
našo plesno šolo, EL1 – (elenamikuz@gmail.com).
P.K.

Vabilo na praznovanje

Vse navijače in ljubitelje rokometa prisrčno vabimo na praznični dan ob praznovanju 65 letnice moškega
rokometnega kluba Ajdovščina, ki bo v soboto 25. maja v ŠC Police.
Celodnevni program bo potekal takole:





0900 - 1800
1800 - 1830
1900 - 2030
2030 

Turnir Mlajših dečkov A in Mini rokometa
Podelitev priznanj in nagrad udeležencem turnirja mlajših kategorij
Tekma veteranov RK Ajdovščina
Druženje generacij z obujanjem spominov ob prigrizku in kozarčku rujnega

V sklopu programa, ki bo potekal cel dan, bo tudi zaključek dobrodelne akcije "ŽOGA UPANJA", katero sta
družno organizirala naš klub in ženski rokometni klub Mlinotest Ajdovščina. V akciji se zbira sredstva za
Aleksandra in Uroša, sinova naše legende Jaklič Darka – Jake.
Kot že na nekaj zadnjih tekmah obeh ajdovskih rokometnih klubov, se bo tudi v soboto zbiralo prostovoljne
dobrodelne prispevke, cel dan pa bo potekala tudi dobrodelna licitacija dresov naših znanih rokometašev in
rokometašic, pa tudi drugih športnikov.
Tako so na primer svoj dres za plemeniti namen podarili nekdanji naši igralci: Patrik Leban (Nexe Našice),
Januš Lapajne (Tatran Prešov), Andraž Kete (Gorenje Velenje), Luka Groff (Grand Nancy). Akciji se je
pridružil tudi mladi Bor Breznikar (Koper), ki je v tej sezoni branil barve našega kluba.
Svoj dres so odstopile tudi nekdanje igralke Mlinotesta Teja Ferfolja (PAOK Solun), Slavica Schuster
(Rocasa Gran Canaria) in Nada Pejović (Naisa Niš). Slovenski reprezentančni dres je poklonila tudi odlična
igralka, Krimovka Tamara Mavsar. Akciji sta se pridružila tudi kluba Trimo Trebnje in Koper s svojima
dresoma. Svoj reprezentančni dres pa je poklonila tudi Polona Batagelj, odlična ajdovska profesionalna
kolesarka.
Ob koncu se bo zbrani denar z licitacije prištel k že zbranemu, glavna organizatorja Vovk Rok – Šeki in Deni
Stibilj pa bosta predala zbrana sredstva Aleksandru in Urošu !
Ogledali si boste lahko tudi priložnostno razstavo. Po koncu športnega dela bo potekalo druženje
generacij rokometašev in navijačev z obujanjem spominov ob prigrizku in kozarčku rujnega !
SE VIDIMO NA POLICAH !

Na prvi dve dirki letošnjega evropskega pokala v disciplini BMX race so se odpravili trije ajdovski kolesarji Tim
Rovtar, Maxim Jazbar in Nik
Prek. Na startu v BMX Olympic Areni Verona se je zvrstilo
kar 931 tekmovalcev in tekmovalk iz več kot 40 držav sveta.
Slovenska BMX scena je žal še
zelo majhna in se težko kosa z
evropsko elito. A vseeno velja
pohvaliti fante, ki se ne ustrašijo tekmecev in se z njimi borijo
po najboljših močeh.
V kategoriji dečkov starih do
deset let je Nik Prek pokazal
odlične vožnje, se oba dneva
uvrstil v četrtfinale, predvsem
v soboto pa je bil zelo blizu
polfinalu, torej nastopu med
16. najboljšimi. Maxim Jazbar
je v kategoriji do 12 let nastope končal v kvalifikacijah, Tim
Rovtar pa je med dečki do 13
let ponovno dokazal, da je blizu evropskemu vrhu, saj je oba
dneva nastopil v četrtfinalu.
BMX kolesarji ajdovskega
kluba Črn trn so se udeležili
tudi prve postaje pokala Alpe
Adria, ki je potekala v italijanskem Rivignanu. Kljub dežju, vetru in mrazu so se odlično odrezali, velja pa izpostaviti
dve zmagi Janija Volka v kategoriji Cruiserji. Tudi ostali mlajši člani Črnega trna so
se odlično spoprijeli z močno
konkurenco in težkimi razmerami. Na stopničke se je v nedeljo uspelo prebiti še Timu
Rovtarju (kategorija 13 in 14
let) in Niku Preku (kategorija 9 in 10 let). Tim se je veselil
drugega mesta, Nik pa tretjega.
Uspešna
je
bila
tudi

druga postaja pokala Alpe-Adria BMX. Mariborski BSX
Racing Team je že sedmo leto
zapored gostil slovensko-italijansko-avstrijsko-madžarski
pokal v disciplini BMX race.
117 tekmovalcev iz Slovaške,
Madžarske, Avstrije in Slovenije se je pomerilo na prvi slovenski BMX progi. Številčna ajdovska zasedba se je ponovno
odlično odrezala. Na stopničke
so tokrat stopili: Tim Rovtar,
Jani Volk, Rok Bajc in Peter
Dovžak. Tudi ostali tekmovalci in tekmovalka so se dobro

odrezali in dokazali, da se lahko kosajo z močno konkurenco, čeprav so z mnogimi v precej podrejenem položaju, saj
Ajdovščina žal (še vedno) ne
premore prave BMX proge. Birokratski mlini, tako na Občini Ajdovščina, kot tudi na ministrstvu, meljejo namreč zelo
počasi. Zato je čutiti precej pomanjkanja pri procesu treninga, a z dobro voljo se da marsikaj nadoknaditi.
Matjaž Jazbar
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Nekoč se je začelo: Plesna predstava ob 10. jubileju ADC
Nekoč se je začelo. Prav gotovo! Morda s paradižem, v katerega sta bila položena Adam
in Eva; v brezmejnem razkošju lepote in sožitja z naravo sta
dano zapravila in občutila težo
greha in zla. Tudi sami se večkrat znajdemo na podobnem
razpotju, kjer si sami izberemo
pravo pot. Če bi pisala zgodbo
bi se ta končala z nasmehom na
obrazu. Današnja se še vedno
piše in traja že 10 let.
Alice Stojko Saliu je svojemu
delu predana že od malih nog.
Ko je zaključila svojo tekmovalno kariero v latinsko-ameriških in standardnih plesih je
skupaj s sodelavko ustanovila
Plesni center ADC (Alice dance company). Začela je počasi in marljivo; najprej le z eno
skupino, kasneje pa so njene
police začela polniti razna odličja in pohvale.
Danes klub šteje več sto
članov, ki pridno trenirajo pod vodstvom izkušenih in

profesionalnih trenerjev. Klub
se ponaša s pestro ponudbo:
predšolsko rajanje za otroke,
šolski plesni festival za osnovnošolce, srednješolski programi, jazz balet, show dance,
zumba, break dance, electric
boogie, salsa in bachata, tekmovalne formacije ,hip-hop
odrasli, družabni plesi in Zlate dame.
Ob 10. jubileju so plesalci pod
mentorstvom trenerjev pripravili plesno predstavo v Dvorani
prve slovenske vlade. Z odlično
izvedbo in zadovoljnim občinstvom so dosegli svoj namen.
V predstavi so plesalci prikazali dobro in slabo stran človeka, ki s svojimi dejanji močno
vpliva na okolje in ljudi okrog
sebe. Vsi skupaj razpredajo
mrežo spominov, vtisov, občutij in dejanj. Z doživetjem, ki so
ga na odru pričarali nastopajoči smo se lahko gledalci poistovetili in v zgodbi začutili delček sebe. Ta droben delček, ki

je včasih preplavljen z ljubeznijo do nam drage osebe, drugič
kot delček, ki ima grenak priokus jeze in sovraštva. Vendar
čeprav včasih skrenemo na napačna pota, smo še vedno ljudje. Enkratna bitja, ki so sposobna ljubiti in ljubezen deliti
med druge. S tem sporočilom
so plesalci zaključili nam (pre)
kratko plesno popotovanje, ko
so z zadnjo skupno točko pričarali nasmeh vsakomur.
Rada bi zaključila z mislijo:
»Na koncu niso leta življenja,
ki štejejo, ampak dejstvo, koliko življenja je bilo v teh letih.« (Abraham Lincon). Zato
plesnemu centru ADC želim
še veliko s plesom in radostjo
obarvanih pomladi.
Prav tako hvala vsem sodelujočim za čudovito popoldne,
prepojeno z življenjsko tekočino in energijo, ki v nas vzbuja
veselje in srečo.
Lana Pizzoni
Foto: Alenka Kobol

9. rally Vipavska dolina, 26. - 27. 4. 2019

Sodelovanje med ekipama po skupni nesreči dobilo nov zagon
Pravijo, da je rally doma v Vipavski dolini, če bi iskali natančneje, pa bi se zagotovo
ustavili tudi v Žapužah. Na rally Vipavska dolina sta se tu pripravljali kar dve posadki. Posadka Primož Kačič in Aljaž
Černigoj je zadnji teden do potankosti pripravljala še zadnje
podrobnosti na njihovem MG-ju, v bližnji garaži pa je ekipa Aljaža Bratoža in sovoznika Roberta Štoklja nestrpno
čakala krstno vožnjo novega
sovoznika.
Kot večina rally voznikov sta
tudi Primož in Aljaž začela svojo rally kariero v Yugu. »Po petih letih vožnje v Yugu smo lansko leto s staro ekipo in novim
sovoznikom pripravili MG-ja in se podali v nove podvige.
Po dveh rallyih lahko rečem,
da smo odpravili večino napak
na avtu, da sem se privadil na
malce drugačen stil vožnje kot
v Yugu in da sva se s sovoznikom kar super ujela. Na žalost
se je naš rally Vipavska dolina
zelo hitro zaključil. Najbolj mi
je žal, da se nisva nič navozila
in lahko rečem, da ga praktično skoraj nisva peljala« pravi
Primož Kačič. Njegov sovoznik
Aljaž Černigoj, ki je med drugim poskrbel tudi za polepitev
obeh vozil, nadaljuje: »Sedeti v
rally avtu je bila že dolgo časa
moja želja. Ta se mi je uresničila lani, ko sem kot Primožev
sovoznik, prvič nastopil na rally-u Vipavska dolina. Z nekaj
začetniške sreče sva rally odpeljala zelo dobro in želja po

novih rally izzivih je samo še
naraščala. Letošnjo zimo smo
se zato zelo aktivno posvetili
pripravi dirkalnika.«
Zaradi številnih vloženih ur
dela mehanikov pri obeh ekipah sta dirkalnika tekla odlično, kar se je pokazalo tudi na
zadnjih testih pred letošnjim
rally-em Vipavska dolina. Obe
ekipi sta si vedno vzajemno pomagali, še posebej pa pred letošnjim začetkom sezone. Vse
je torej potekalo gladko in posadki Kača racing team in Bratož racing team, sta se dokaj samozavestno in s pravo mero
nervoze odpeljali na start superspeciala, ki je potekal v petek zvečer v centru Ajdovščine.
S prvimi dirkaškimi kilometri
sezone so fantje bili zadovoljni,
zato smo z nestrpnostjo čakali
sobotno jutro.
Sovoznik v drugi ekipi, Robert Štokelj pravi, da je bila
prva izkušnja kratka, a sladka.
»Najbolj sem se veselil hitrostne preizkušnje, ki je potekala
tudi skozi moj domači kraj Planina, vendar se je moj prvi rally, na žalost, končal že po nekaj
začetnih kilometrih. Kljub nesreči, ki je bila del mojega krstnega rallya, se že veselim naslednje dirke. Ekipa ni izgubila
zagona, nov dirkalnik se že pripravlja in upamo, da bo pripravljen za rally Nova Gorica.«
Voznik Aljaž Bratož dodaja: »
To bi bila zame že 35. dirka in
verjamem, da sva se je obe ekipi
zelo veselili, saj je dirkati pred
domačim občinstvom vedno

posebna izkušnja. Tokratni rally v Vipavski dolini je postregel
s težkimi vremenskimi razmerami, ki so tudi botrovale nesreči obeh ekip. Zaradi velike
količine vode na HP Predmeja
2 sta vozili izgubili stik s podlago. Z sovoznikom se zahvaljujeva domačinom, gasilcem,
reševalcem in ekipi Kačič - Černigoj, ki so nama takoj priskočili na pomoč. Po trku sva bila
oba s sovoznikom prepeljana
v šempetrsko bolnišnico, kjer
sem sam zaradi lajšanja bolečin ostal do ponedeljka. Sicer je
dirkalnik popolnoma uničen,
ampak na srečo nihče od naju
ni utrpel hujših poškodb.«
Ekipi sta sicer odlično organiziran 9. rally Vipavska dolina zaključili prav tako kot
sta ga začeli, vzajemno. Na istem odseku, pri starem hotelu na Predmeji, sta v razmaku
le nekaj deset metrov doživeli nesrečo in z vožnjo žal nista
mogli več nadaljevati. Fantje se
zavedajo, da so tudi razbiti dirkalniki del tega športa in to jih
ne bo ustavilo. Ekipi računata,
da si bosta z medsebojno pomočjo uspešno pripravili dirkalnika za rally Nova Gorica.
Ob tej priložnosti, bi se radi zahvalili tudi družinam ter vsem
sponzorjem in prijateljem, ki
obe ekipi podpirajo.
Avtorice:
M.K. & P.B. iz
Kača racing team ter
A.Ž. & J.Š. iz
Bratož racing team

Fotot: Lea Štravs

Fotot: Matej Kodele
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ŽOGA UPANJA
za

Stojan Stopar s.p.

in

AVTOBUSNI PREVOZI

Pod letališčem 14, SI-5270 Ajdovščina, Slovenija, T. +386 (0)5 368 92 25
M. +386 (0)41 650 880, E. bus@stopar-pgm.si, W. www.stopar-pgm.si/storitve/avtobusni-prevozi

geodela

Aleksandra
Uroša

Namen dobrodelne akcije ''ŽOGA UPANJA'' je pomagati družini iz
Vipavske doline. V družini sta dva otroka, ki sta že pred leti zbolela za mišično
distrofijo, kar ju je priklenilo na invalidski voziček. Starejši, Aleksander (23 let) je na
invalidskem vozičku od svojega 14. leta. Mlajši, Uroš (16 let) pa je na invalidskem
vozičku od svojega 13. leta. Mama, že več let ne hodi v službo in skrbi za sinova, oče,
pa bi moral že biti v pokoju, vendar je aktivnost svoje zasebne dejavnosti podaljšal,
da lahko bolje pomaga svoji družini. Sredstva zbrana z dobrodelno akcijo, bodo
namenjena nakupu kombija ter vgraditvi posebne rampe za lažje nameščanje
invalidskih vozičkov v vozilo. Vse to bo izjemno
olajšalo prevoze bolnih otrok in pomagalo
družini, ki se je zaradi nepredvidljive bolezni
znašla v izjemno težkih razmerah.
Sredstva bomo zbirali na zadnjih štirih
prvenstvenih tekmah RK Ajdovščine in
ŽRK Mlinotesta, do konca sezone, ter na
Majskem rokometnem turnirju Ajdovščina,
na katerem bomo družini predali vsa zbrana
sredstva!

Vsak evro šteje, zato že vnaprej hvala lepa vsakemu posebej in
vsem skupaj, ki boste darovali!

GEODELA

STOPIMO SKUPAJ ZA ALEKSANDRA & UROŠA

Marko Breščak s.p.

Tudi to je statistika

geodetske storitve, svetovanje

UGODNO in ZANESLJIVO!
GEODETSKI NAČRT ZA GRADNJO
DOLOČITEV MEJE PARCELE
PRIDOBITEV HIŠNE ŠTEVILKE...

041 283 829

Goriška c. 25a, Ajdovščina
e-mail: info@ geodela.si
splet: www.geodela.si

Defibrilator še v
Batujah

Pismo, ki sledi, nam je poslal v uredništvo avtor, ki je želel
ostati neimenovan. Avtor je resničen, kakor so resnične njegove navedbe...
Draga žena.
Ker vedno, ko spregovoriva o teh stvareh močno zardevaš, sem se
odločil, da ti te stvari razložim pismeno. V tem letu sem poskusil
365 krat, uspelo pa mi je 36 krat, kar pomeni v povprečju enkrat v
desetih dneh. To pa zato, ker:
Lahko se zbudijo otroci

17 krat

Preveč vroče (prevroče) je

15 krat

Premrzlo je

5 krat

Tudi Batuje bodo imele poslej defibrilator in sicer so ga
namestili na stavbo Krajevne skupnosti v središču vasi. Uradno ga bodo predali namenu v soboto, 25 maja ob 19. uri.

Si že spala ali pa si bila preutrujena

52 krat

Bilo je tehnično nemogoče

95 krat

Ob tej priložnosti bo Območno združenje Rdečega križa
Ajdovščina poskrbela tudi za
tečaj temeljnih postopkov oživljanja, namenjen krajanom.
Že dopoldne (med 8. in 10.
uro) bodo v prostorih Krajevne
skupnosti Batuje izvajali brezplačne meritve krvnega tlaka,
sladkorja in holesterola v krvi.
Priporočljivo je, da se meritev

Bilo je prezgodaj

5 krat

Bilo je prepozno

10 krat

Okno je bilo odprto, lahko bi naju slišali

9 krat

Bolela te je glava

9 krat

Bolel te je hrbet

25 krat

Bila si uničena

5 krat

Preveč si jedla

10 krat

Ni se ti dalo

21 krat

Otroci so začeli jokati

7 krat

Bil je zanimiv program na TV

2 krat

Vrnila si se s sestanka feministk

26 krat

Ni bil pravi dan

18 krat

udeležite tešči.
Nakup in postavitev defibrilatorja so omogočile donacije (Elektro Primorska d.d.,
Škrlj d.o.o. in Freyssinet Adria
d.o.o.), prispevek Krajevne
skupnosti Batuje, medtem ko
je nakup zunanje omarice financirala Občina Ajdovščina.

Kljub temu, 36 krat, ko mi je uspelo, ni šlo brez težav:
11 krat si me prosila naj končam hitro,
2 krat si me dekoncentrirala z opazko, da je treba prebeliti strop,
4 krat je bil komar, ki ti ni dal miru,
10 krat sem končal hitro zaradi strahu, da ti ni odveč,
9 krat sem te moral zbuditi, da ti povem, da sem končal.
To je vse, kar sem ti imel povedati !
Tvoj mož
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