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V Ajdovščini smo z veličastno prireditvijo počastili pra-
znik vrnitve Primorske k matični domovini. Okrog 4.000 
obiskovalcev so nagovorili župan Tadej Beočanin, predse-
dnik ZZB NOB Ajdovščina – Vipava Božo Novak in slav-
nostni govornik – predsednik vlade RS Marjan Šarec. Kul-
turni program je pod režijsko taktirko domačina Petra 
Avbarja oblikovalo okrog 150 nastopajočih. 

Občina Ajdovščina je letos v sodelovanju z veteranskimi 
in domoljubnimi organizacijami pripravila osrednjo slove-
snost ob prazniku vrnitve Primorske k matični domovini. 
Slovesnost je potekala pod sloganom 'Iz novih sanj se rodi 
novi svet, kjer za dobro ljudi se meja ne gradi'. V polurnem 

"Bndima"

September je mesec, ko po celo-
letnem delu v vinogradu, konč-
no poberemo pridelek. Tudi le-
tos so zabrneli traktorji in v vseh 
bližnjih vinogradih je mrgole-
lo trgačev, ki so pridno kot mra-
vljice obirali sladke grozdne ja-
gode, se smejali, peli, klepetali 
in nosili zabojčke polne grozdja. 
Trgatve so od nekdaj veljale za 
družabni dogodek, kjer se zbere 
vsa družina in prijatelji. 

Nekateri so letos s trgatvijo 
že zaključili, drugi so šele zače-
li. Vse je seveda odvisno od sor-
te grozdja (nekatere se trga prej, 
nekatere kasneje) in od količi-
ne (tisti, ki imajo samo dve vrsti 
bodo zagotovo končali prej, kot 
tisti ki imajo več tisoč trt). 

Po trgatvi se začne še delo 
v kleti, kjer se pridelek poča-
si spreminja v mošt in potem v 
vino. Na pokušnjo letošnjega 
vina bo tako treba počakati vse 
tja do martinovega. Prepričana 
pa sem, da imate doma še ka-
kšno steklenico starega vina, ki 
bo prišla zelo prav ob pečenem 
kostanju.

Še kot zanimivost … med no-
vicami sem zasledila, da so letos 
prvo trgatev izvedli tudi na Tri-
glavu. Malce za šalo in malce za-
res, se je skupina ljudi odpravi-
la na naš najvišji vrh, s sabo pa 
so v nahrbtnikih nesli harmoni-
ko, vejo trte z grozdjem in manj-
šo prešo. Na vrhu so s sloven-
ske trte odrezali grozdje, ga dali 
v prešo in stisnili. Nastal je sla-
dek sok, s katerim je skupina 
nazdravila na uspešen pohod. 
Človeška izvirnost res ne pozna 
meja, kajne? 

Kristina Birsa

Primorska je vstala v Grajskem vrtu 

kulturnem programu so skozi glasbo, igro in ples odmeva-
le sanje o novem svetu. Oblikovali so jih Moški pevski zbor 
Srečko Kosovel, Policijski orkester, ženska vokalna skupi-
na Gallina, glasbena zasedba Balkan Boys, tolkalci, plesalci 
ADC, interpreti KUD-a Javorov hudič ter učenke in učenci 
OŠ Danila Lokarja, ki so v sklepnem dejanju proslave obli-
kovali slovensko trobojnico. 

Da je prireditev, ki je zahtevala veliko dela in priprav, 
uspela tako po organizacijski in programski plati, sta pose-
bej zaslužna koordinatorka proslave Sanda Hain ter scena-
rist in režiser Peter Avbar. 
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Prireditev ob državnem pra-
zniku vrnitve Primorske k ma-
tični domovini je organizirala 
Občina Ajdovščina, v sodelo-
vanju z lokalnimi veteranskimi 
in domoljubnimi društvi ter ob 
pomoči mnogih ustanov, dru-
štev in posameznikov. 

Pri urejanju prometa in redi-
teljski službi so pomagali: Ga-
silska zveza Ajdovščina in člani 
Prostovoljnih gasilskih društev 
iz Ajdovščine, Sela, Cola in 
Šmarij; Gorska reševalna služ-
ba Tolmin, skupina Ajdovščina; 
Planinsko društvo Ajdovščina; 
ekipi prve pomoči Rdečega kri-
ža Ajdovščina; ekipa Nujne me-
dicinske pomoči Zdravstvene-
ga doma Ajdovščina, reševalca 
iz vode GRC Ajdovščina, redar-
ska služba Medobčinske uprave 
Šempeter – Vrtojba, Avtobusna 
postaja Ajdovščina. Hvala pod-
jetju Mlinotest in Lavričevi knji-
žnici, ki sta za potrebe slovesno-
sti odstopili svoji parkirišči. 

Dobrodošli v Ajdovščini, do-
brodošli v središču Vipavske 
doline, največje sredozemske 
doline v Sloveniji. Poleg mile 
klime, ki jo sicer pogosto pre-
sečejo sunki burje, je zanjo zna-
čilna tudi dobra prometna lega 
– ne samo za trgovske tokove, 
odprta proti zahodu je vsrkala 
in prenašala v slovenski prostor 
tudi vse pomembne duhovne 

Pozdravni nagovor župana Tadeja Beočanina na proslavi ob prazniku vrnitve 
Primorske k matični domovini

tokove od antike do danes, z re-
nesanso in barokom vred.

Vipavska dolina ima strateški 
pomen že iz rimskih časov, saj 
predstavlja najkrajši in najbolj 
naraven prehod iz Padske v Pa-
nonsko nižino, z vzhoda na za-
hod Evrope. Zato so že Rimlja-
ni prav na tem mestu ob Mrzli 
reki Hublju postavili mogočno 
utrdbo. Kar 1.500 let se je Aj-
dovščina razvijala znotraj ob-
zidja s 14 stolpi, marsikaj je vi-
dnega še danes in to želimo 
ob prenovi mestnega središča 
ohraniti za bodoče rodove. Ne 
le Rimljani, številne vojske so 
gazile to dolino. Žal se je v svoje 
nasprotje spremenila tudi dr-
žava, ki se je razglasila za nasle-
dnico visoke rimske civilizacije 
in prav nič civilizirano po doli-
ni požigala vasi in ubijala talce. 

Kot 'Sodni dan na vasi' je eno 
do tragedij v bližnji vasi Ustje 
opisal ajdovski pisatelj dr. Da-
nilo Lokar.

Nasilje je nujno rodilo od-
por, Primorska je vase zapr-
la 'svoje ponižanje, svoje gor-
je' in 'vstala v novo življenje', 
ki ga je omogočila prav pari-
ška mirovna pogodba. Na tej 
poti je Ajdovščina odigrala 

Zahvala 
Pri pripravah na slovesnost 

so pomagali tudi: Komunalno 
stanovanjska družba Ajdovšči-
na, Ljudska univerza Ajdovšči-
na, MKC Hiša mladih, Zavod 
za šport Ajdovščina, Vrtnarstvo 
Vida Jejčič iz Vipavskega Kri-
ža, Društvo Gora, krajevne sku-
pnosti Otlica, Selo, Cesta, Črni-
če, Lokavec, Dobravlje, Batuje. 

Hvala Fotografskemu društvu 
Veno Pilon za čudovite fotogra-
fije, Policijskemu orkestru za 
nastop (brez honorarja), ekipa-
ma Televizije in Radia Koper za 
odlično sodelovanje in Osnovni 
šoli Danila Lokarja za sodelova-
nje in podporo. 

Hvala režiserju Petru Avbar-
ju za čudovito zgodbo, z mo-
gočnim sporočilom o pomenu 
sodelovanja in medsebojnega 
spoštovanja, o novih sanjah in 
novem svetu, kjer za dobro ljudi 
se meja ne gradi! 

Iskrena hvala vsem za pomoč! 

pomembno simbolno vlogo – 
ne le za Primorce, temveč za 
celo Slovenijo. V bližnji dvo-
rani je bil namreč postavljen 
eden od temeljev slovenske dr-
žavnosti, ko je 5. maja 1945 za-
prisegla Narodna vlada Slove-
nije. Vlado bi lahko razglasili 
že prej in kjerkoli na osvobo-
jenem ozemlju, toda izbrali so 
prav Ajdovščino, kot geome-
trijsko središče Primorske in 
sicer v izdihljajih druge svetov-
ne vojne. S tem so celemu svetu 
oznanili, da je Primorska nede-
ljiv del matične domovine. Po 
25-ih letih fašističnega zatira-
nja in vseh strahot vojne je za 
vse Primorce prišlo veliko olaj-
šanje. Ajdovščina je bila potem 
do pariške mirovne pogodbe 
glavno mesto cone B Julijske 
krajine s svojo radijsko postajo 

Svobodno Primorje.
Spoštovane in spoštovani,
uveljavitev pariške mirovne 

pogodbe, ki se je spominjamo 
s praznikom vrnitve Primor-
ske k matični domovini, je si-
cer popravila rapalsko krivi-
co, ni pa je odpravila. Zasedba 
Primorske po rapalski pogod-
bi je močno vplivala tudi na ka-
snejšo svojstveno zgodovinsko 

in narodnostno preobrazbo ter 
samosvojo kulturno in psiho-
socialno identiteto primorske-
ga življa. Fašizem je Primorsko 
zaznamoval tako rekoč za več-
no, saj se travme raznarodova-
nja še po skoraj sto letih prena-
šajo iz roda v rod.

Preteklosti, naj bo še tako bo-
leča, ne moremo spremeniti. 
Prav je, da poznamo svojo zgo-
dovino, jo sprejemamo, takšno 
kot je, velja pa iz nje črpati nav-
dih za prihodnost: da smo iz 
težkih preizkušenj sposobni 
priti še močnejši. V primerjavi 
s preizkušnjami v času fašizma 
so tegobe naših generacij dro-
biž. Rojeni smo bili v svobodo, 
ki ste jo, cenjene borke in bor-
ci Narodnoosvobodilnega boja, 
izbojevali za nas. In tudi od tu 
izvira naša pomembna naloga, 
da to svobodo varujemo in ji 
ohranimo pomen.

Vsem Primorkam in Pri-
morcem čestitam ob našem 
prazniku z željo, naj burja 
razpiha oblake, ujete v zgodo-
vinske travme, naj nas praznič-
no vzdušje združuje, povezu-
je in utrjuje v prepričanju, da 
znamo in zmoremo, kar smo 
tako plebiscitarno potrdili pred 
skoraj 30 leti. 

Ni je več sile, ki bi še kdaj pre-
prečila, da bi ne bili na svoji ze-
mlji svoj gospodar!

Naj živi svobodna Primorska, 
naj živi samostojna Slovenija!
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Javni poziv interesentom za uvedbo hitre avtobusne linije Ajdovščina – Ljubljana
V Celostno prometno strategijo Občine Ajdovščina smo zapisali, da bomo spodbujali razvoj javnega 
potniškega prometa kot enega izmed načinov mobilnosti, ki veliko prispeva k zmanjšanju motorne-
ga prometa in varnosti udeležencev v prometu. K temu bi veliko pripomogel tudi predlog občanov za 
uvedbo hitre avtobusne linije Ajdovščina – Ljubljana. 

Občina Ajdovščina vabi vse, ki ste zainteresirani za uvedbo hitre avtobusne linije, ki bi Ajdovščino po-
vezovala z Ljubljano, da svoj interes izkažete tako, da do 15. oktobra 2019 na elektronski naslov obci-
na@ajdovscina.si posredujete svoje podatke: ime in priimek, elektronski naslov, kontaktno telefonsko 
številko, okvirno uro prihoda na delovno mesto (Ljubljana) in odhoda ter kolikokrat mesečno bi pre-
voz koristili. Vse zainteresirane bomo kontaktirali za dodatne informacije, ki nam bodo pomagale upo-
števati interese potencialnih vozačev. Z navedenim bi izvajalec javnega linijskega prevoza lažje utemeljil 
uvedbo nove hitre avtobusne linije. 

Hitra avtobusna linija Ajdovščina – Ljubljana ima vstopno postajo v Ajdovščini, pot pa nadaljuje po hi-
tri cesti in avtocesti do Ljubljane, brez vmesnih postaj. Urnik linije se prilagodi povprečnemu času pri-
hoda na delo in povprečnemu zaključku delovnega časa v Ljubljani. V kolikor pride do uvedbe bi av-
tobusi na tej liniji vozili vsak dan od ponedeljka do petka, zjutraj v smeri Ljubljane in popoldne nazaj v 
Ajdovščino. 
Za vprašanja in pojasnila o tem pozivu smo vam na voljo na telefonski številki 031 371 636.

Poizvedba je zgolj informativne narave in ne predstavlja jamčenja za uvedbo hitre avtobusne linije. Podatki se bodo uporabili 
za namen analize stanja. Z izkazom interesa soglašate, da odgovorna oseba za namen zbiranja števila potencialnih potnikov, 
obdeluje in hrani posredovane osebne podatke. Za osebne podatke v tej zvezi štejejo ime in priimek, elektronski naslov in 
telefonska številka.

Sopotnik vozi že eno leto
Brezplačni prevozi starejših oseb, ki jih zagotavljamo skupaj z Zavodom Sopotniki, uspešno 
deluje že leto dni. Ob tej priložnosti je župan prostovoljce, ki svoje delo plemenito opravlja-
jo, povabil na sprejem. Še prej pa je presenečeno občanko Jožico na pregled v Šempeter 
odpeljal kar sam.

Program poteka v sodelova-
nju Občine Ajdovščina in Za-
voda za šport. Da je projekt 
nadvse uspešen, kaže statistika. 
Storitev uporablja že več kot 
140 uporabnikov. Prevladuje-
jo ženske uporabnice, največ 
pa jih domuje v samem mestu 
Ajdovščina. Storitev pa se vse 
bolj širi na okoliške vasi, deni-
mo na področje Gore. E-golf, ki 
ga je v te namene kupila OA, je 

prevozil že dobrih 25.000 km in 
to brez ene same praske! Prav 
varnost na cesti je eno izmed 
osnovnih pravil, ki se ga mora-
jo prostovoljci pri projektu dr-
žati. Storitev izvajajo predvsem 
mlajši upokojenci, razveseljuje 
pa tudi dejstvo, da je med nji-
mi nekaj mladih, ki jim je pro-
stovoljno delo način življenja. 
V prvem letu so tako ajdovski 
prostovoljci opravili več kot 

750 prevozov, za to pa prispe-
vali okrog 1.500 prostovoljskih 
ur. 

Na sprejemu v Hiši mladih 
je v sklopu Tedna mobilnosti 
zbrane prostovoljce nagovo-
ril župan Tadej Beočanin in iz-
postavil plemenitost njihovega 
dela, še prej pa občanko po-
spremil v šempetrsko bolnišni-
co. Sprejema se je udeležil tudi 
direktor Zavoda za šport Uroš 
Pintar. Ob vsem tem velja iz-
postaviti še, da storitev ni le su-
hoparni prevoz, temveč tudi 
druženje, kar dobro vpliva na 
starostnike, saj socialne stike 
pogosto pogrešajo. 

Pred tremi leti postavljene 
travnate plošče se glede na vre-
menske razmere, ki vladajo v 
Vipavski dolini, niso izkazale 
kot najbolj primerna podlaga 
za parkirišče. S travnato povr-
šino se je želelo doseči čim bolj 
zeleno podobo, ki bi nadome-
stila vse več betonskih površin 
po mestu. Trava se zaradi vro-
čine in sušnih obdobij ni uspe-
la obrasti, rešetke so popoka-
le. Prenova bo tako potekala v 

Parkirišče v prenovo
Konec avgusta je podjetje Stopar začelo z deli na parkirišču za grajskim obzidjem. Obnova 
bo trajala predvidoma mesec dni, parkirišče bo v celoti prenovljeno – travnate rešetke bodo 
zamenjali s trdnejšo betonsko podlago.

povsem drugi izvedbi – polagal 
se bo beton, parkirišče pa bo z 

novo podobo skladno s celovi-
to prenovo mestnega središča. 

Športno igrišče v 
Potočah
V Potočah so se tamkajšnji najmlajši že lansko leto razve-
selili novega otroškega igrišča. Z letošnjim letom pa so se 
vsi ljubitelji košarke razveselili še košarkarskega igrišča tik 
ob igralih. Željo so vaščani izrazili v sklopu projekta Moja 
pobuda.

V Potočah so si dlje časa pri-
zadevali za ureditev otroškega 
igrišča. Lansko leto je bil pro-
jekt uspešno realiziran, sred-
stva iz dela proračuna, ki je na-
menjen uresničevanju planov 
krajevnih skupnosti, je zagoto-
vila Občina Ajdovščina. 

Ob igralih pa je ostalo na par-
celi še dovolj prostora za še 
eno, sicer manjše, košarkarsko 
igrišče, tako se bodo najmlaj-
šim na igrišču lahko pridružili 
še starejši otroci in vsi ljubite-
lji košarke. Ureditev asfaltnega 
igrišča izhaja iz Moje pobude, v 

kateri so vaščani Potoč podali 
željo po košarkarskem igrišču, 
ki bi bilo ob otroških igralih sti-
čišče druženja in športnega re-
kreiranja vseh generacij. 

V sklopu investicije je zemelj-
ska dela opravil Marko Vrčon 
s. p. iz Skrilj, postavilo se je 
podporni zid na severni strani 
zemljišča, zravnalo teren, igri-
šče se je v celoti asfaltiralo. Po-
stavljen je tudi koš, manjka še 
zaščitna ograja okoli igrišča – 
tako bo še ena Moja pobuda 
uspešno realizirana. 
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Na Colu so prejšnji teden obe-
ležili častitljiv jubilej svoje pri-
reditve, ki sliši na ime Colska 
nedelja. Zato so prav na nede-
ljo povabili v goste Modrijane 
kot največji magnet za ljubi-
telje narodno zabavne glasbe. 
Dogajanje so začeli že v četrtek 

Občina Ajdovščina na podlagi 14. člena Pravilnika o štipendiranju ter nagradah za izjemne dosežke in 
uspehe dijakov in študentov (Uradni list RS, št. 70/14, 48/18, 44/19 – v nadaljevanju Pravilnik) in Sklepa 
o določitvi lokalno pomembnih ali deficitarnih poklicev v letu 2019 z dne 16. 1. 2019, objavlja
Javni razpis za dodelitev občinskih štipendij, štipendij za lokalno pomembne ali deficitarne poklice ter 
nagrad za izjemne dosežke in uspehe v letu 2019
Občina Ajdovščina v letu 2019 razpisuje 4 štipendije za lokalno pomembne ali deficitarne poklice, in si-
cer dve štipendiji za poklic strojnega tehnika in dve štipendiji za poklic elektrotehnika, 10 občinskih šti-
pendij za dijake oziroma študente iz socialno in ekonomsko šibkih družin ter nagrade za izjemne do-
sežke in uspehe dijakov in študentov na področju znanosti, kulture, umetnosti ter uspehov na področju 
izobraževanja.
Višina štipendije za lokalno pomembne ali deficitarne poklice mesečno znaša 12 % minimalne plače, to 
je 106,40 €, višina občinske štipendije pa mesečno znaša za dijaka 3,5 % minimalne plače, to je 31 €, za 
študenta pa 7 % minimalne plače, to je 62 €. Višina letne nagrade za izjemne dosežke in uspehe dijakov 
in študentov znaša od 50 % do 60 % minimalne plače. 
Javni razpis je objavljen na spletni strani občine, rok za prijavo na javni razpis pa je 18. 10. 2019.

30 let Colske nedelje

s kulturno-zabavnim progra-
mom na Tomaževi štali. Sre-
čanja se je udeležil tudi župan 
Tadej Beočanin in ob 30. Col-
ski nedelji društvu Trillek izro-
čil jubilejno priznanje. 

Prva Colska nedelja sega v 
leto 1989, s katero so zbirali 

denar za nakup novih cerkve-
nih orgel. Pobudo zanjo je 
dal Ivan Benčina, vodja naro-
dno zabavnega ansambla Bra-
tov Benčina, na odru pa se je 
Benčincem pridružila doma-
ča rock skupina TNT. Kasneje 
je organizacijske niti prevzelo 
leta 1991 ustanovljeno društvo 
Trillek, ki je nedeljski veseli-
ci z znanimi ansambli dodajalo 
nove vsebine, od kulinaričnih 
do športnih. Tako je bilo tudi 
tokrat, le da so prireditev s pra-
ga poletja preselili v začetek je-
seni. Petek so namenili turnirju 
domačih društev v malem no-
gometu, sobota je bila v zna-
menju rocka z domačimi sku-
pinami TNT, Abadon in Skalp, 
prav za to priložnost so se po 
dolgem času sestavili legendar-
ni Big Biblsi. 

Tudi sicer je društvo za ohra-
nitev starih običajev Trillek gi-
balo družabnega utripa v kraju, 
saj poleg Colske nedelje prire-
ja še spominski Bubin tek in 
pohod na Javornik, prikaz ko-
šnje po starem, Colski glasbe-
ni oder, miklavževanje in no-
voletno proslavo, ki jo spremlja 
Colski časnik s prilogo. Dru-
štvo je leta 2014 prejelo pri-
znanje Zveze kulturnih društev 
Ajdovščina.

Učinkovitost 
protivetrnih pasov
V sklopu projekta LIFE ViVaCCAdapt je Občina Ajdovščina 
skupaj s projektnimi partnerji posadila pilotni protivetrni 
pas kot primer ukrepa prilagajanja kmetijstva v Vipavski 
dolini na podnebne spremembe. Trenutno potekajo meri-
tve učinkovitosti pasu, ki bodo pokazale kakšna je njegova 
dejanska učinkovitost.

V mesecu avgustu 2019 je bilo 
na lokaciji protivetrnega pasu 
postavljenih osem merilnikov 
vetra in štiri merilnike vlage v 
tleh. Višina meritev vetra je na 
vseh merilnikih na 2 m oz. 3 m, 
razen pri merilniku na koncu 
protivetrnega pasu, kjer je na 
3 m oz. 4 m. Vzeti so bili tudi 
vzorci tal za analizo. Pri posta-
vljanju nas je spremljala burja, 
ki je vsaj malo ohladila razgre-
to poletno ozračje. Naše delo 
pa je oteževala tudi trda, izsu-
šena zemlja. 

Merilnike smo namestili na 
sredino vsake od šestih ploskev 
protivetrnega nasada. Vsaka 
ploskev predstavlja drugačen 
način zasaditve dreves in/ali 
grmičevja z namenom ugotovi-
tve, katera od zasaditev je naju-
činkovitejša. Kot je razvidno iz 
fotografije, si ploskve sledijo iz 
smeri zahod (Ajdovščina) proti 
vzhodu (Vipava). Na treh plo-
skvah z višino posaditve 40–80 
cm ter na ploskvi z višino posa-
ditve 120–150 cm so bili poleg 

merilnika vetra nameščeni tudi 
merilniki količine vode v tleh. 
Na ploskvi, kjer je višina dreves 
40–80 cm, 80–100 cm, 100–150 
cm, 200–250 cm ter na ploskvi, 
kjer je mešana posaditev viši-
ne 40–80 cm, 200–250 cm, sta 
bila nameščena še po dva me-
rilca vetra. 

S pomočjo merilnikov bomo 
v prihodnjih letih izvedli me-
ritve, ki bodo pokazale, ali in 
koliko je protivetrni pas učin-
kovit. Ugotovili bomo tudi, če 
oziroma za koliko protivetrni 
pas vpliva na vlažnost rodovi-
tnih tal. 

 
Delovna skupina 

LIFE ViVaCCAdapt iz 
Ajdovščine

 
»Operacija se delno sofinancira iz progra-
ma LIFE za obdobje 2014-2020, podpro-
grama za podnebne ukrepe, prednostne-
ga področja prilagajanje podnebnim 
spremembam, št. projekta LIFE15 CCA/
SI/000070 – LIFE ViVaCCAdapt«.

Posledice škodljivca so vi-
dne predvsem na travnatih po-
vršinah, kjer ličinke odžirajo 

Škodljivec na delu
Škoda, ki jo je na območju Gore pustila ličinka majskega 
hrošča, je vedno večja. Na resnost problema so opozorili na 
Kmetijsko svetovalni službi Ajdovščina.

korenine, s čimer povzroča-
jo odmiranje travinja, so ugo-
tovili predstavniki Občine 

Ajdovščina, Kmetijsko goz-
darskega zavoda Nova Gorica 
in Biotehniške fakultete Uni-
verze v Ljubljani ob ogledu ob-
močja, kjer je škoda največja. 
Ocenili so tudi, da je prizadetih 
okoli 200 hektarov travnikov in 
pašnikov. 

Za zatiranje ličink majskega 
hrošča v Sloveniji ni registri-
ranega ustreznega kemijskega 
preparata. Edina dovolj učin-
kovita rešitev je vnos t. i. en-
tomopatogene glive vrste Be-
auveria brongniartii v tla. Za 
izvedbo tega tehnološkega po-
stopka je potrebno predhodno 
pridobiti dovoljenje Ministr-
stva za kmetijstvo. 

Omenjeno dovoljenje naj bi 
pridobili v kratkem, tako bi z 
ukrepom lahko začeli že v leto-
šnjem letu. 
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TIC v središču mesta

Turistično informacijski cen-
ter Ajdovščina se je s prvimi 
septembrskimi dnevi preselil v 
središče mesta. Stavba, kjer je 
bila nekoč prodajalna čevljev 
Peko, je tako dobila novo po-
dobo, TIC pa prostore, v ka-
terih bo obiskovalcem mesta 
veliko bolj pri roki kot prej. 
Prenovo je zasnoval ajdovski 
arhitekturni studio Pikaplus.

Pred dobrimi osmimi leti se 
je Turistični informacijski cen-
ter Ajdovščina (TIC) prese-
lil iz stolpa št. 12 v Hišo mla-
dih. S selitvijo na Prešernovo 
ulico, neposredno na vstopu v 
Kastro, pa bo zagotovo pope-
stril življenjski utrip mestnega 
središča. Manjka zgolj še nekaj 
zadnjih detajlov, da bo popol-
nost prenove sklenjena. Stav-
ba je tudi sicer zanimiva zara-
di svoje trikotne oblike, ki jo na 
eni strani oklepa z repenskim 

kamnom tlakovana Prešernova 
ulica, ob desni stranici pa ure-
jena potka vodi med vrtovi do 
parkirišča za starim mlinom.

Občina Ajdovščina je z lastni-
ki stavbe podpisala najemno 
pogodbo, TIC bo tako poleg 
zanimive zunanjosti skladen 
tudi v notranjosti. Največja 
atrakcija je igriv zemljevid Vi-
pavske doline, ki vključuje 

lokalne posebnosti, privlač-
ne za obiskovalce. Zemljevid 
je na pobudo TIC-a oblikovno 
zasnovala Ajdovka Tea Golje-
všček. Prostori TIC-a so v novi 
stavbi dovolj veliki, svetli in že 
od zunaj prijazno vabijo po in-
formacije. Osnovni dejavnosti 
TIC-a sta promocija turistič-
ne destinacije Vipavska dolina 
ter posredovanje informacij tu-
ristom, ob tem pa tudi vozlišče 
vseh, ki se s turizmom v dolini 
ukvarjajo. 

Zavela je Mladost na burji
Novo šolsko leto je občini Ajdovščina prineslo nov vzgojni program za otroke in mladino 
- Mladost na burji. Program izvaja Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s šolami in 
drugimi sodelujočimi organizacijami. Otroci in mladi se v program pridno vključujejo, eno 
izmed skupin, ki se je kot prva vključila v program, je obiskal in nagovoril tudi župan Tadej 
Beočanin. 

Mladost na burji je program, 
ki temelji na stopnjevalnem sis-
temu osvajanja značk in spod-
buja k aktivnemu in prosto-
voljnemu udejstvovanju otrok 
in mladine. Otroci in mladi, 
vključeni v program, razvijajo 
občutek odgovornosti do sebe, 
drugih in skupnosti, spozna-
vajo poklice ter skrbijo za svo-
je zdravje, s čimer odraščajo v 
odgovorne, solidarne, vključu-
joče osebe, ki živijo v prav ta-
kem okolju. Aktivnosti se lah-
ko izvajajo v okviru šole, pri 
posameznih organizacijah, in-
stitucijah in javnih zavodih, ki 
delujejo v občini Ajdovščina, 
ali pri posameznikih. Prav so-
delovanje in povezovanje po-
sameznih organizacij s šolami 
je eno izmed osnovnih ciljev 
programa. 

Otroci in mladi z vključitvi-
jo v program osvajajo različ-
ne stopnje značk, ki nosijo ime 
po lokalnih značilnostih. Pred-
šolski otroci prejmejo značko 

Grozdek, otroci prve triade 
osnovne šole osvojijo značko 
Hubelj, otroci druge triade 
značko Čaven, otroci zadnje 
triade pa značko Kastra. Mladi 
od 15. do vključno 21. leta sta-
rosti osvojijo značko Burja. Po-
sameznik, ki osvoji vse znač-
ke, prejme priznanje Zlati stolp 

– najvišje priznanje programa 
Mladost na burji. 

Učenkam in učencem 5. ra-
zreda OŠ Dobravlje, ki so se 
kot skupina prvi prijavili v pro-
gram Mladost na burji, je žu-
pan zaželel uspešno osvajanje 
značke Čaven in jim razdelil in-
dekse. Vanj bodo beležili aktiv-
nosti z različnih področij (moje 
zdravje, moj poklic, moja sku-
pnost, moj prijatelj). 

Še je čas, da sprejmete izziv 
in se tudi sami vključite v pro-
gram. Na vas čakajo značke 

Grozdek, Hubelj, Čaven, Ka-
stra, Burja in na koncu najviš-
je priznanje programa – Zlati 
Stolp. 

Pester nabor aktivnosti, ki so 
jih pripravili lokalne organiza-
cije in javni zavodi, je objavljen 
na spletni strani mladostna-
burji.si.

Športne pridobitve v Palah
Območje Športnega centra Pale bo deležno prenove na več področjih športnih površin – v 
sklopu Moje pobude bo postavljena nova skate rampa, kmalu bo končan prostor za pranje 
koles, v prihodnjem letu se na mestu tankovskih garaž obeta začetek gradnje Športno re-
kreacijskega centra.

Pale bodo v sklopu več začr-
tanih projektov deležne pre-
nove objektov, namenjenih 
športnem udejstvovanju. Ena 
izmed njih je celovita prenova 
skate parka, ki bo v več fazah 
postopoma pridobival nove 
elemente. Do konca oktobra se 
predvideva zaključek prve faze 
– postavitev nove skate ram-
pe – ideja zanjo je izšla iz Moje 
pobude. 

Športno rekreacijski center, 
ki bo postavljen na mestu tan-
kovskih garaž, je v fazi prido-
bivanja gradbenega dovoljenja 
– so pa zanj že narejeni načr-
ti. V njem so predvidene po-
krite površine za različne špor-
tne dejavnosti, telovadnice, 
otroška igralnica, dvorana za 

plezanje in skladiščni prostori 
za društva. 

Ljubiteljem kolesarstva se 
na območju kolesarske pump 
proge obeta urejen prostor za 
pranje koles. Dokončno bo 
opremljen z betonsko klopjo, 
boksom za skladiščenje peska 
za servisiranje male pump pro-
ge, zraven je postavljen eko-
loški otok. Predvidena je še 

postavitev stojala za pranje in 
popravilo koles. V sklopu tega 
projekta so se uredile tudi sto-
pnice po brežini, ki vodijo do 
učne steze in makadamski pro-
stor za parkiranje. 

Pale bodo z novimi pridobi-
tvami tako nudile še več prilo-
žnosti za aktivno preživljanja 
prostega časa.
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September – nacionalni mesec 
skupnega branja

Po lanski pobudi za uvedbo 
nacionalnega mesca skupnega 
branja so se organizatorji od-
ločili, da to postane vsakoletna 
akcija promocije branja. Letos 
je dogodek podprl tudi župan 
Tadej Beočanin, ki je obiskal 
tretješolce ajdovskih osnovnih 
šol in jim podaril knjigo, s ka-
tero jih želi spodbuditi k prebi-
ranju in izposoji knjig. Pobudo 
podpira tudi Lavričeva knjižni-
ca Ajdovščina.

V Sloveniji delujejo številne 
ustanove, ki razvijajo bralno 
kulturo in razvoj bralne pisme-
nosti. V ta namen pripravljajo 
različne dejavnosti. Lansko leto 
so se prvikrat povezale v mesec 
nacionalnega skupnega branja. 
Pobudniki želijo z akcijo opo-
mniti na pomen branja za vse 
generacije, ob tem pa spomniti 
tudi na odlično mrežo splošnih 
knjižnic v Sloveniji. Pri nas de-
luje osrednja splošna knjižnica 
– Lavričeva knjižnica Ajdovšči-
na, ki šteje okrog 7.600 članov, 
nudi pa več kot 160.000 knjig 
ter več kot 200 naslovov revij 
in časopisov. 

K obisku knjižnice je tretje-
šolce ajdovskih osnovnih šol 
pozval tudi župan in jim v znak 

spodbude k branju skupaj z di-
rektorjem Lavričeve knjižni-
ce Arturjem Lipovžem poda-
ril knjigo. V svojem nagovoru 
pa izpostavil, da je branje po-
membna vrlina, ki ne razvija 
zgolj domišljije, pač pa z njim 
plemenitimo tudi svoje znanje 
in veščine. 

Letos nacionalni mesec 
skupnega branja poteka od 

mednarodnega dneva pisme-
nosti – 8. septembra do 13. ok-
tobra – konca tedna otroka Z 
njim se letos pridružujejo tudi 
evropski bralni kampanji EU-
Read (Evropa bere), ki pove-
zuje bralne dejavnosti po vsej 
Evropi z namenom, da bi dvi-
gnili zavest o pomembnosti iz-
obraževanja in pismenosti v 
zgodnjem otroštvu.

Projekt SOPA 

Ozaveščati o škodljivih 
navadah pitja

Slovenska družba je alkoholu 
zelo naklonjena. Pravimo, da 
smo »mokra« kultura. Slovenci 
pijemo ob vsaki priložnosti, naj 
bo to rojstvo ali smrt, uspeh ali 
neuspeh. Pijemo, ko je to pri-
merno ali pa tudi ne. Naša kul-
tura je prežeta z alkoholom in 
jo lahko preimenujemo v alko-
holno kulturo (Perko, 2013). 

Na Centru za socialno delo 
Severna Primorska, Enota Aj-
dovščina, tri strokovne delavke 
izvajamo svetovanje in se bolj 
poglobljeno ukvarjamo s posa-
mezniki, ki s soglasjem izrazijo 
željo k sodelovanju ter zmanj-
ševanju tveganega ali škodlji-
vega pitja. Koncept dela temelji 
na vzpostavljanju oblike po-
moči, kjer je zagotovljen varen 
in odprt prostor za pogovor. 
V projekt SOPA smo vključe-
ni od leta 2018. Bolj aktivno 
ga izvajamo od januarja letos, 
kjer opažamo pozitivne odzi-
ve pri naših strankah. Vsaki 
stranki omogočimo prostovolj-
no sodelovanje v projektu, tudi 
če prihajajo na center z drugi-
mi nameni. Pri posameznikih, 
kjer je razvidno, da tvegano ali 
škodljivo pijejo pa ravno tako 
omogočimo prostovoljno so-
delovanje in morebitno zmanj-
ševanje tveganega ali škodljive-
ga pitja. Obravnava v projektu 
SOPA ne vpliva na obravnavo 
drugih pravic znotraj centra. 
Poleg zmanjševanja tvegane-
ga in škodljivega pitja alkoho-
la si želimo ozaveščati druž-
bo in posameznike o škodljivih 
navadah pitja, tako zdravstve-
nih kot socialni dejavnikih, ki 
vplivajo na kvaliteto življenja. 
Raziskave potrjujejo, da je s so-
cialnega vidika prekomerno pi-
tje alkohola eden glavnih virov 

Center za socialno delo Severna Primorska, Enota Ajdovšči-
na, je skupaj z Zdravstvenim domom Ajdovščina pristopil 
k projektu Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola 
(SOPA), ki ga izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje. 
Osnovni cilj projekta je zmanjševanje čezmernega pitja v 
naši kulturi in s tem preprečiti negativne posledice, ki jih 
tvegano ter škodljivo pitje alkohola ima lahko za posame-
znike, svojce ter celotno družbo. Projekt SOPA sofinancirata 
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republi-
ka Slovenija.

socialnih težav, razbitih družin 
in slabih medsebojnih odnosov 
(Ramovš, 1988). 

Redno uživanje alkohola, še 
posebej pri ljudeh, ki so pri-
marno ranljivi glede vedenj-
skega nadzora in v okolju, ki 
spodbuja pitje alkohola s šte-
vilnimi ojačevalnimi dražljaji, 
se iz manj tveganega pitja lah-
ko razvije vedenje, ki povzro-
ča tvegano in škodljivo pitje 

Literatura: 
Perko, A. 2013. Pijan od življenja: premagati alkohol in spet zaživeti. Ljubljana. Mladinska 
knjiga. 
Makovec Rus, M. 2016. Od škodljive rabe do odvisnosti. Idrija. Psihiatrična bolnišnica Idrija. 
Ramovš, J. 1988. Socialni delavec in alkoholizem. Ljubljana. Delavska enotnost.

Na Mini olimpijadi tudi 
predsednik Pahor

V Športnem centru Police že 
drugi dan zapored poteka Mini 
olimpijada, ki je namenjena 
spodbujanju otrok k aktivne-
mu preživljanju prostega časa, 
opominja pa tudi na pomen 
medsebojnega spoštovanja in 
preprečevanja vseh oblik nasi-
lja v športu. Udeležence sreča-
nja sta nagovorila tudi predse-
dnik države RS Borut Pahor in 
župan Tadej Beočanin.

Letošnje Mini olimpijade se 
je udeležilo veliko število otrok 
od prvega do petega razreda 
osnovne šole. Dogodek je na-
menjen predstavitvi dejavno-
sti športnih društev ob začetku 
šolskega leta, s katerimi otroke 
spodbujajo k vpisu v različne 

športne aktivnosti. V okvi-
ru srečanja so predstavili tudi 
mednarodni projekt "Youth 
sports fair chance", ki spodbu-
ja športne vrednote kot ključni 
element boja proti nestrpnosti, 

rasizmu in drugim oblikam 
diskriminacije, hkrati pa opo-
zarja na pomen športa za celo-
vit razvoj mladih. 

S svojim obiskom je dogodek 
podprl tudi predsednik države 
Borut Pahor, ki je v svojem na-
govoru izpostavil pomen špor-
tnih aktivnosti pri razvoju mla-
dih z dobrimi željami, da se 
projekt nadaljuje tudi v priho-
dnje. Župan Tadej Beočanin 
se je zahvalil organizatorjem 
in vsem sodelujočim športnim 
društvom, ki v skupnost vnaša-
jo športni duh in ga krepijo tudi 
za vse prihodnje generacije.

alkohola (Rus Makovec, 2016). 
Podatki potrjujejo, da je tvega-
no in škodljivo pitje poglavitni 
problemski sklop na področju 
socialnega varstva. Največkrat 
je skrit pod sekundarno ma-
terialno, osebnostno, zlasti pa 
medčloveško odnosno proble-
matiko. Ravno zato je še toli-
ko bolj pomembno, da se o tem 
govori in vzpostavlja kritičnost 
do takšnega načina vedenja. 

V projekt SOPA vabimo vse 
zainteresirane, ki bi želeli spre-
meniti razmišljanje ali navade 
glede pitja alkohola, saj je na-
men projekta SOPA predvsem 
prispevati k boljšemu zdravju 
in boljši kvaliteti življenja pre-
bivalcev Slovenije. 

Projekt SOPA - Nacionalni 
inštitut za javno zdravje 

Remi Bajrič, mag. soc., CSD 
Severna Primorska, Enota 

Ajdovščina 
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Od štiristo mlinov do 
promocijskega filma

Ali ste vedeli, da je po določenih ocenah na območju zgornje Vipavske doline skozi zgodo-
vino delovalo 400 mlinov? In da smo pri našem raziskovanju na ajdovskem do danes našli le 
še en delujoči mlin? Na operaciji LAS Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost 
vztrajno raziskujemo mlinarstvo in pekarstvo na našem območju. Če se je pri iskanju mlinov 
več poti končalo v »slepi ulici«, pa sta spomin na pekarne in znanje peke in pekarstva še 
vedno prisotna.

Kdo se še spomni opojnega 
vonja kifljev, posutih s sladkor-
jem, ki so se kar stopili v ustih? 
To preprosto pekovsko peci-
vo je desetletja osrečevalo tako 
otroke kot odrasle. Pa ste vede-
li, da so se kifli pekli v dveh raz-
ličnih oblikah? Eni so jih pekli 
v obliki lunic, drugi pa se ji pu-
stili kar ravne. Velika pekovska 
uspešnica je bila 'ajdovska že-
mlja'. Bila je tako priljubljena, 
da so se ponjo za potrebe pro-
tokola pripeljali tudi iz več de-
set kilometrov oddaljenih kra-
jev. A v pekarne se ni šlo le po 
nakupih, temveč so gospodi-
nje svoje skrbno pripravlje-
ne izdelke nesle mojstrom pe-
kom, da so jih spekli v velikih 
krušnih pečeh. O vsem tem in 
še o marsičem drugem nam 
je pripovedoval gospod Jožef 

Krečič, ki je bil nekoč tudi sam 
pek. Njegova pripovedovanja 
so nam pomagala pri spozna-
vanju in razumevanju razvoja 
mlinarske in pekarske obrti na 
našem območju. 

To jesen bo namreč na ope-
raciji LAS Domače in umetno-
stne obrti – dediščina in sodob-
nost potekalo več dejavnosti. 
Snemal se bo promocijski kra-
tek film, za katerega smo v pro-
cesu iskanja lokacij, ki se veže-
jo na mlinarstvo in pekarstvo. 
Izvajale se bodo delavnice za 
upokojence in ženske nad pet-
desetim letom starosti, ki bodo 
predvidoma potekale v Tednu 
kulturne dediščine, med 28. 
9. in 12. 10. 2019. Raziskava o 
teh dveh obrteh je že v polnem 
teku in nadejamo se, da bomo 
kmalu imeli razvita tudi dva 

kulinarična produkta, ki bosta 
slonela na bogati pekarski tra-
diciji tega okolja. 

In glede tega se obračamo 
prav na vas, dragi bralci. Zani-
ma nas, kaj ste najraje nesli do-
mov iz pekarne? Katere vonja-
ve iz peči vas ponesejo v lepe 
spomine? Na katere pečene do-
brote vaše mame ali babice ste 
najbolj čakali? In kateri so tisti 
okusi, ki imajo po vaše 'okus po 
Vipavski dolini'? 

Pišite nam ali nas kar pokli-
čite, z veseljem bi pokramljali 
z vami! 

Oddelek za gospodarstvo in 
razvojne zadeve

Kontakt: katarina.kogoj@aj-
dovscina.si. 05 365 91 57

Operacija sodelovanja LAS »Domače in 
umetnostne obrti – dediščina in sodob-
nost« je sofinancirana s sredstvi Evropske-
ga kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
preko Programa razvoja podeželja RS 
za obdobje 2014 – 2020 / ukrep LEADER/
podukrep 19.3. 

Promocija primorske hrane

Po primorsko v Ljubljani
'Po primorsko' je kulinarična prireditev, ki jo v Ljubljani v sodelovanju z Gospodarsko zbor-
nico Slovenije organizirajo primorska živilska podjetja in zadruge. Na letošnji prireditvi so se 
prvič predstavile lokalne turistične organizacije, med njimi tudi TIC Ajdovščina.

Na Pogačarjevem trgu v Lju-
bljani so se pod skupnim ime-
nom 'Po primorsko' predstavi-
li Mlinotest, Mlekarna Planika, 
Pivka, Delamaris, Kras, Vi-
nakoper, Vinska klet Goriška 
Brda, Vinakras, KZ Tolmin, 
KGZ Idrija in KZ Agraria Ko-
per, obiskovalcem pa v poku-
šino ponudili svoje izdelke in 
pripravljene jedi. Dogajanje 
je spremljal glasbeni program 
primorskih izvajalcev, na vo-
ljo so bile zanimive nagradne 
igre. Prireditev je usmerjena v 
promocijo lokalne primorske 
hrane, ki ponuja slastne oku-
se, ter poudarjanje raznoliko-
sti turističnih destinacij na za-
hodu Slovenije. Prireditev je 

tradicionalno potekala v tednu, 
ko obeležujemo dan vrnitve 

Primorske k matični domovi-
ni, letos je bila 11. septembra.

NOČ IMA SVOJO MOČ V 
AJDOVŠČINI

DVORANA PRVE SLOVENSKE VLADE
9:00 - 20:00 razstava Živeti sanje - Peter Florjančič
   razstava je na ogled do 24. 10. 2019
9:00 - 20:00 Hiška eksperimentov, interaktivna razstava eksperimentov tipa »izvedi sam« 
9:00 - 20:00 EU kotiček
18:00  projekcija filma Stoletje sanj
19:30  pogovor z režiserjem Venom Jemeršićem

TRG PRED DVORANO PRVE SLOVENSKE VLADE 
9:00 - 20:00 razstava Optikalije
11:00  Mehurčkologija - znanstvena dogodivščina
15:00  Zvokologija - znanstvena dogodivščina
15:00 - 20:00 stojnica InCastra
17:00  Mehurčkologija - znanstvena dogodivščina
19:00  Zvokologija - znanstvena dogodivščina
  

KAVARNA STOLP 
10:00  znanstveni ekspreso z Tanjo Cigoj
12:00  znanstveni ekspreso z dr. Tanjo Petrushevski
14:00  znanstveni ekspreso z Rokom Šturmom

PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
11:00  Raziskovalni potep po Pilonovi galeriji 

FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE
15:00  projekcija filma Sir s sedmimi skorjami
16:00 - 22:00 stojnica z interaktivnimi fizikalnimi eksperimenti
16:00 - 22:00 opazovanje Sonca s teleskopom, opazovanje nočnega neba s teleskopom
18:00  predavanje Raziskovanje spremenljivega neba - mag. Katja Bricman
20:00  projekcija filma Kuharska knjiga dr. A. Piskernik

INCASTRA (letališče)
8:00 - 12:00 stojnica DRZNI eksperimenti
9:00 - 17:00 razstava Optikalije (aktivnost poteka 28. 9. 2019)

PREŠERNOVA ULICA
13:00 - 19:00 stojnica DRZNI eksperimenti

Dajte duška svoji radovednosti!

petek, 27. 9. 2019

Pridružujemo si pravico do spremembe programa.

Noč ima svojo moč – 
ta petek v Ajdovščini
Znanost in raziskovanje se bosta ta petek približala tudi Aj-
dovkam in Ajdovcem – Evropska noč raziskovalcev bo svojo 
moč pokazala že ob 9. zjutraj, ko se začnejo prve aktivnosti. 
Dogajalo se bo v Dvorani prve slovenske vlade in pred njo, v 
Kavarni Stolp, v Pilonovi galeriji, v Domu krajanov Ajdovščina, 
na Prešernovi cesti in v okviru InCastre na ajdovskem letališču. 

Noč raziskovalcev bo v petek 
gostovala v 22-ih krajih po Slo-
veniji, že drugo leto zapored 
pa gostuje tudi v Ajdovščini, z 
bogatim programom eksperi-
mentalno-znanstvenih dogodi-
vščin. Na pobudo Evropske ko-
misije se namreč širom Evrope 
za en dan v letu široko odprejo 
vrata organizacij, ki se ukvar-
jajo z znanostjo in raziskova-
njem, da bi predstavile poklic 
in življenje znanstvenika širši 
javnosti. Na ta dan bodo razi-
skovalci in znanstveniki polju-
dno predstavljali svoje delo in 
morda ravno vas navdušijo za 
raziskovanje. 

Vse aktivnosti so popolnoma 
brezplačne, izvajali jih bodo 
Ustanova Hiša eksperimentov, 
Inštitut Jožef Stefan, Kemijski 
inštitut ter Tehniški muzej Slo-
venije, ob številnih partnerjih, 

ki skupaj sooblikujejo projekt 
Noč ima svojo moč. 

V okviru evropske Noči raz-
iskovalcev bo v Dvorani prve 
slovenske vlade predvajan ce-
lovečerni dokumentarec o slo-
venskem izumitelju Petru Flor-
jančiču in postavljena razstava 
ob stoletnici njegovega rojstva 
z naslovom Živeti sanje. Noči 
raziskovalcev v Ajdovščini se 
pridružuje tudi Pilonova gale-
rija Ajdovščina s programom 
za šolske skupine in posame-
znike, v petek, 27. septembra, 
ob 11. uri. Delavnica bo pod 
vodstvom akademske slikarke 
in pedagoginje Tanje Milharčič 
potekala eno šolsko uro. 

Noč ima svojo moč je name-
njena vsem – otrokom, mla-
dostnikom, mladim odraslim, 
malo starejšim in upokojen-
cem. Pridite, radovedni! 
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Dnevi terasiranih pokrajin

Z uvodnimi nagovori v Črni-
čah so udeležencem predstavi-
li temo in pomen posveta žu-
pan občine Ajdovščina Tadej 
Beočanin, predsednica Krajev-
ne skupnosti Črniče Suzana 
Vidmar - Kovšča, predsednik 
Krajevne skupnosti Vrtovin 
Vilko Brus, predstavnica dru-
štva Aqua Turris Neli Kandus, 
predstavnik Mednarodnega 
združenja terasiranih pokrajin, 
učiteljica na podružnični šoli v 
Vrtovinu Tanja Maver Jamšek 
ter profesorica na Fakulteti za 
arhitekturo Lucija Ažman Mo-
mirski. Iz povedanega je bilo 
čutiti zavedanje, da je potrebno 
skupaj iskati rešitve za vzdrže-
vanje in ohranitev krajine. 

Prav posebno so se več mese-
cev na ta dogodek pripravlja-
li učenci podružnične šole Vr-
tovin, ki so pod mentorstvom 

Konec avgusta je v Črničah in Vrtovinu potekal dvodnevni posvet o terasirani krajini. Or-
ganizirali so ga Mednarodno združenje terasirane pokrajine (ITLA), društvo Aqua Turris iz 
Vrtovina ter Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Dogodek je že od začetka priprav 
v maju spremljalo veliko zanimanje. Med ljudmi so zaokrožile stare zgodbe o gradnji zidov 
in porodile so se nekatere ideje za ohranitev terasirane krajine v vaseh na pobočju Kuclja in 
Čavna. Prav prijetno je završalo, ko so zaslutili, da je ta domačinom ljuba krajina prepoznana 
kot prav posebna vrednota.

učiteljic Tanje Maver Jamšek 
in Polone Žorž s projektnim 
delom raziskovali posebnosti 
svojega kraja. Pri tem so jim 
pomagali starši in stari star-
ši ter drugi sovaščani. Spozna-
vali so pomen teras in vablenc 
nekoč in danes ter se predsta-
vili s svojimi modrimi ugotovi-
tvami, fotografijami in risbami. 
Razstava, ki so jo pripravili, bo 
ponovno postavljena na ogled 

v dvorani v Vrtovinu, ob tednu 
Evropske kulturne dediščine, v 
začetku oktobra. Učenci vam 
bodo s ponosom predstavili 
svoje delo in dognanja, kot so 
to naredili v Črničah. 

V nadaljevanju je Branimir 
Radikon iz Kmetijsko goz-
darskega zavoda Nova Gori-
ca predstavil svoje izkušnje in 
izpostavil probleme s podro-
čja suhozidne gradnje. Sledila 
je še predstavitev gospoda Ti-
liana, ki kot član Mednarodne-
ga združenja terasiranih krajin 
spremlja to področje po Evro-
pi in celem svetu. Zanimiva je 
bila tudi predstavitev diplom-
ske naloge, ki jo je na temo ob-
nove suhozidnih teras v manj-
šem kraju v Italiji predstavila 
članica združenja. Želela nas 
je seznaniti z dejstvom, da je 
uspešna obnova mogoča le ob 

sodelovanju strokovnjakov z 
več področij, lokalne skupnosti 
ter domačega prebivalstva. 

Istega dne v popoldanskem 
času je skupina udeležencev 
pod strokovnim vodstvom Mi-
tje Kobala obnovila manjši del 
suhozida v Vrtovinu. Ob gradi-
teljih se je zbralo veliko kraja-
nov Vrtovina in sosednjih vasi. 
Obudili so stare veščine gra-
dnje in si izmenjali nekatere 

sodobne rešitve popravila po-
rušenih zidov. Delovna vnema 
pa se je preselila tudi na vrto-
vinske otroke, ki so po teore-
tičnem delu, ki so ga predsta-
vili v Črničah, tukaj opravili še 
praktični del. Samoiniciativno 
so terasirali kup zemlje in s tem 
pokazali, da znanje, ki so ga 
pridobili preko raziskave, zna-
jo tudi udejaniti. 

Večerja v dvorani Krajevne 
skupnosti v Vrtovinu je še bolj 
povezala udeležence, vsi pa so 
s posebno pozornostjo prisluh-
nili pevskemu zboru Vinograd. 

Naslednji dan so udeležen-
ce pogostili z domačim zajtr-
kom in predstavili domače pri-
delovalce sira in medu. Sledil 
je vzpon na Škol Svetega Pavla, 
kjer je Simon Čermelj predsta-
vil bogato zgodovino in zna-
menitosti tega področja. Seve-
da bi udeležencem še marsikaj 
povedali, a v programu so ime-
li še ogled Vipavskega Križa in 
Ajdovščine. Dan se je prijetno 
zaključil s pokušino vin. 

Na vsakem koraku, še bolj pa 
ob postankih in druženjih, je 
radoživo stekel pogovor o od-
nosu do teras v drugih državah, 
o vzrokih za propadanje, o po-
menu za ohranitev in nešteto-
krat je bila izgovorjena iskrena 
želja po ohranitvi. 

S tem dogodkom je narejen 
le en korak, upamo, da korak 
naprej. Želimo si, da bi temu 
v bodoče sledile aktivnosti na 
več ravneh; od občine, krajev-
ne skupnosti, stroke in drugih 
institucij. Seveda pa brez zani-
manja in dobrega organiziranja 
domačinov krajina ne more za-
živeti v vsej svoji pristnosti.

Majda Saksida in 
Tanja M. Jamšek

Se vidimo na InCastri!
Letališče Ajdovščina se bo v 

soboto, 28. septembra, za en 
dan spremenilo v center dogaja-
nja naše doline. Na enem mestu 
bodo že tretje leto zapored svo-
je uspešne poslovne zgodbe ter 
pester nabor različnih produk-
tov predstavila številna uspešna 
ajdovska podjetja.

Pobudo za organizacijo do-
godka je pred tremi leti dala 
Občina Ajdovščina, pri organi-
zaciji pa poleg Ljudske univer-
ze Ajdovščina sodelujejo tudi 
drugi partnerji (Regijska razvoj-
na agencija Rod, Območna obr-
tno-podjetniška zbornica Aj-
dovščina, Inštitut za mladinsko 
politiko, Mladinski svet Ajdo-
vščina, Severno Primorska go-
spodarska zbornica Nova Go-
rica, Mladinski kulturni center 
Ajdovščina, Turistično infor-
macijski center Ajdovščina in 
Zavod za zaposlovanje Republi-
ke Slovenije OE Nova Gorica). 
Nacionalni partner dogodka je 
Spirit Slovenija – javna agenci-
ja in Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo.

Dogajanje na letališču bo ta 
dan preplet podjetniških zgodb, 
uspešnih poslovnih idej ter pe-
strega družabnega progra-
ma za vse generacije. Na stoj-
nicah boste lahko poklepetali s 
predstavniki podjetij in od bli-
zu spoznali njihove produkte in 
dejavnosti, preko katerih dober 
glas o ajdovski industriji in pod-
jetništvu širijo v svet. Za obi-
skovalce bodo organizirani tudi 
vodeni ogledi v podjetjih, ogle-
dali si bodo lahko podjetja Škrlj, 

Mlinotest, Marmet, Petrič, Cen-
tralno čistilno napravo ter Vo-
darno Hubelj.

Vsako leto večja udeležba na 
dogodku kaže na to, da so pod-
jetja začela prepoznavati In-
Castro kot dobro priložnost za 
promocijo svoje dejavnosti. Le-
tos bo v petek ali soboto sodelo-
valo skupaj več kot 60 uspešnih 
podjetij, podjetnikov, društev in 
drugih organizacij.

Interaktivne in poučne pred-
stavitve podjetij na stojnicah 
bo spremljalo pestro družabno 
dogajanje. Za povezovanje do-
godka in dobro glasbo bo skr-
bel Radio Robin, na svoj račun 

Na kolesarjenje z novo zgibanko
Bistvo zgibanke je priročen 

zemljevid, na katerem so vri-
sani predlogi kolesarskih poti 
ter osnovna turistična ponud-
ba. Na hrbtni strani zgibanke 
je za vsako pot izrisan diagram 
dolžine in višine poti, razda-
lja, podlaga, težavnost in čas 
vožnje. Navedene so tudi ve-
čje znamenitosti ob poti. Pre-
dlogi poti, ki v skupni dolžini 
merijo več kot 600 km, niso na 
novo zastavljeni. Zbrali so na-
mreč obstoječe poti, ki so se v 

V TIC Ajdovščina so pripravili novo zgibanko 'S kolesom po Vipavski dolini', ki bo dobrodošla 
pridobitev za aktivnejše obiskovalce Vipavske doline.

pa bodo prišli obiskovalci vseh 
generacij. Za najmlajše bo na 
voljo animacija, ustvarjalne 

delavnice, poslikava obraza 
in zabava z maskotami, odra-
sli pa se bodo lahko pridružili 
delavnici modernega mozaika 
ali ustvarjanja z glino. Obisko-
valci bodo med drugim lahko 
spoznali stare obrti, kot so če-
vljarstvo, kleklanje, brivstvo, 
pekarstvo in mlinarstvo, si ogle-
dali razstavo optičnih iluzij, ob-
čudovali inovacije podjetij ter 
se preko eksponatov po vzo-
ru centrov znanosti na zabaven 
način poučili o fizikalnih zako-
nih. Vzporedno bo potekal tudi 
Evropski teden mobilnosti, ki 
letos ljudi nagovarja s sloganom 
Gremo peš! V sklopu projek-
ta Interbike se bodo lahko obi-
skovalci med drugim odpravi-
li na kolesarski izlet v Vipavski 
Križ, organiziran pa bo tudi vo-
den ogled Vipavskega Križa. 

Na letališču pa bo živahno 
že v petek, 27. septembra, ko 
prizorišče zavzamejo šolarji. 

Osnovnošolci in srednješolci 
na ta dan dobijo priložnost, da 
vstopijo v podjetja in od blizu 
spoznajo uspešne podjetniške 
zgodbe. Zaposleni jim predsta-
vijo, s čim se podjetja ukvarja-
jo in kakšne poklice združujejo 
pod eno streho, ter jim na ta-
kšen način pomagajo pri odlo-
čitvi o izbiri poklica in nadalj-
njega izobraževanja.

Bodite del InCastre tudi vi in 
se nam v soboto, 28. septembra, 
pridružite na Letališču Ajdo-
vščina. V primeru slabega vre-
mena bo dogodek potekal pod 
šotorom.

preteklosti že promovirale, ter 
večino od njih z izvirnimi ime-
ni začrtali na enotnem zemlje-
vidu celotne doline. Zgibanko 

je založila Občina Ajdovščina 
in je na voljo v slovensko-an-
gleški ter nemško-italijanski 
različici.
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Od jutra do večera na celotnem območju občine 

Pomoč na domu
Na območju občine Ajdovščina izvajata pomoč na domu dva izvajalca – Dom starejših 
občanov Ajdovščina in Zavod za socialno oskrbo Pristan Vipava, ki imata območje izva-
janja storitve razdeljeno. Do letošnjega septembra je pomoč na domu v popoldanskem 
času med delavniki od 15. do 20. ure izvajal samo Dom starejših občanov. Od 16. sep-
tembra naprej pa je s popoldansko pomočjo začel še Pristan, in sicer med delavniki od 
15. do 22. ure.

Glede na vse večje povpraše-
vanje uporabnikov po pomo-
či na domu v popoldanskem 
oz. večernem času je zavod Pri-
stan, v sodelovanju z Občino 
Ajdovščina, odgovoril na pove-
čane potrebe starejših. Pomoč 
pri gospodinjskih opravilih, 
pripravi in postrežbi večerje ter 
večerni negi je tako starejšim 
dostopna od sredine septembra 
2019 naprej. 

Zavod Pristan, na podlagi 
koncesijske pogodbe, pomoč 
na domu v občini Ajdovščina 
izvaja od oktobra 2006. Vse od 
začetkov beležijo tako porast 
števila uporabnikov kot tudi 
novih potreb po dodatnih obli-
kah pomoči. V letu 2018 je sto-
ritev koristilo skupno 125 upo-
rabnikov, v letošnjem letu pa 
so do konca avgusta v Zavodu 
Pristan zabeležili že 120 upo-
rabnikov. Približno 67 % upo-
rabnikov je starejših od 80 let, 
prevladujejo ženske (67 %). V 
občini pomoč trenutno izvaja 9 
socialnih oskrbovalk. Pomoč se 
izvaja tudi med vikendi in pra-
zniki, po novem tudi med de-
lavniki od 15. do 22. ure. 

Dom starejših občanov Ajdo-
vščina izvaja pomoč na domu v 
občini Ajdovščina od leta 2015 
dalje, ko je prevzel izvajanje te 
storitve od Centra za socialno 
delo Ajdovščina. V letu 2018 
je storitev koristilo skupno 71 
oseb, do konec avgusta pa so 
zabeležili 64 uporabnikov. Dve 
tretjini (68 %) uporabnikov je 
starejših od 80 let, prevladujejo 
ženske (56 %). Trenutno stori-
tev izvaja 6 oskrbovalk. Storitev 
se izvaja tudi med vikendi in 
prazniki, ob delavnikih pa tudi 
popoldan med 15. in 20. uro. 

Storitev pomoči na domu je 
subvencionirana s strani Obči-
ne Ajdovščina in je za uporab-
nika cenovno dostopna (5,80 € 
za uro socialne oskrbe na de-
lavnik, 7,5 € na nedeljo in 8 € 
na praznik). 

Oskrba na domu je namenje-
na starejšim, bolnim in gibalno 
oviranim, ki potrebujejo po-
moč in spodbudo za samostoj-
no življenje v domačem oko-
lju. Socialnovarstvena storitev 
je namenjena tudi ljudem, ki so 
odpuščeni iz bolnic, v domove 
za starejše občane pa niso spre-
jeti, ker na negovalnih oddelkih 
ni dovolj prostih mest oziro-
ma jim bivanje v domu starej-
ših onemogoča socialni polo-
žaj. Mnogi uporabniki so brez 
svojcev in drugih članov ožjega 

Gospa Elma Plešnar že 8 let prejema pomoč na domu - na fotografiji z oskrbovalko Andrejo 
Žvokelj

socialnega omrežja. Socialni 
oskrbovalci so v takšnih prime-
rih dragoceni in edini tesnejši 
stik. Pomembna vloga pomoči 
na domu pa je tudi razbreme-
nitev svojcev, ki zaradi služb in 
drugih obveznosti ne morejo v 
celoti poskrbeti za starejše so-
rodnike. V večini primerov se 
pomoč na domu začne izvaja-
ti na pobudo svojcev, pobuda 
večkrat pride tudi iz patrona-
žne službe, od zdravnikov, so-
cialnih delavcev iz bolnišnic ter 
strokovnih delavcev centra za 
socialno delo. 

V pomoč na domu so zajeta 
gospodinjska opravila (osnov-
no čiščenje bivalnega prostora, 
postiljanje, pomivanje posode, 
oskrba iz trgovine …), pomoč 
pri dnevnih opravilih (hranje-
nje, oblačenje, umivanje, tu-
širanje, posteljna nega …) in 
ohranjanju socialnih stikov 
(pogovor in druženje, spreho-
di, spremljanje upravičenca 
pri nujnih obveznostih, kot je 
obisk zdravnika ipd.). Obseg in 
vrsto storitve določi koordina-
tor pomoči skupaj z uporabni-
kom in svojci glede na uporab-
nikove želje in potrebe. Vsak 
uporabnik je upravičen do šti-
rih ur pomoči dnevno oziroma 
dvajset ur tedensko. 

Čeprav dolgotrajna oskrba v 
Sloveniji ni enotno sistemsko 
urejena, kar se odraža v dejstvu, 
da državljani s primerljivimi 
potrebami ne dostopajo nujno 

do primerljivih pravic, pome-
ni uvedba pomoči v večernem 
času za ajdovske občane velik 
napredek. Starejšim povečuje 
možnost kakovostnejšega biva-
nja v domačem okolju, njiho-
vim svojcem pa lajša skrbi pri 
organizaciji časa in vsakodnev-
nega družinskega življenja. 

Občani Ajdovščine, ki pomo-
či še ne koristijo, pa bi jo želeli 
in potrebovali, lahko za doda-
tne informacije in dogovor po-
kličejo koordinatorki storitve. 

Za izvajanje storitve v me-
stu Ajdovščina zahodno od 
reke Hubelj in v krajevnih sku-
pnostih Batuje, Brje, Črni-
če, Dobravlje, Kamnje – Poto-
če, Lokavec, Malovše – Gojače, 
Predmeja, Selo, Skrilje, Stomaž, 
Vipavski Križ, Plače in Vrtovin 
ter naselju Otlica skrbi Dom 
starejših občanov Ajdovščina. 
Za informacije so dosegljivi na 
telefonski številki 031 671 336 
ali 05 365 98 30 vsak delavnik 
med 8.30 in 14.30. 

Za izvajanje storitve v mestu 
Ajdovščina vzhodno od reke 
Hubelj in v krajevnih skupno-
stih Budanje, Dolga Poljana, 
Col, Podkraj, Planina, Ustje, 
Gaberje, Šmarje, Velike Ža-
blje, Cesta in Žapuže ter nase-
lju Kovk pa skrbi Zavod Pri-
stan. Za informacije o storitvi 
pomoči na domu so doseglji-
vi na telefonski številki 031 764 
645 ter 05 36 87 753 vsak delav-
nik med 7.00 in 14.30. 

Nove geodetske 
izmere v Podkraju
Občina Ajdovščina je lani uspela na javnem razpisu Geo-
detske uprave RS za nove izmere in tako se je uredilo stanje 
v katastrski občini Budanje, kjer je bilo med podatki v ka-
tastru in dejanskim stanjem na terenu je precej razhajanj. 
Letos je na vrsti Podkraj.

Cilj Občine Ajdovščina je 
predvsem urejanje mej cest in 
poti ter drugih javnih površin, 
sočasno pa se bo urejalo tudi 
ostale obstoječe lastniške par-
celne meje. Z mejnimi zname-
nji se bo označilo vse dele mej, 
za katere bo doseženo soglas-
je strank v postopku. Geode-
ti bodo hkrati določili zemlji-
šča pod stavbo vsem objektom 
na območju nove izmere in ob 
soglasju lastnikov združili sose-
dnje parcele z enakim pravnim 
stanjem. Območje urejanja ob-
sega 14 hektarjev, na katerih je 
300 parcel s 115 stavbami. La-
stnikov je 120, ki so vabljeni k 
sodelovanju. 

Pomembno je, da lastniki ne 
bomo imeli s tem nobenih stro-
škov, bodo pa lahko po bistve-
no nižjih cenah opravili neka-
tere druge geodetske storitve, 

kot so razmejitve posameznih 
parcel, vpisi stavb v kataster 
stavb in podobno. Postopek v 
celoti vodi Geodetska uprava 
RS, Občina Ajdovščina bo ak-
tivno sodelovala in prispeva-
la polovico sredstev – 15.000 
evrov, kar je glede na cene ge-
odetskih storitev na trgu zelo 
ugodno. Občina se je za Pod-
kraj odločila zato, ker se v krat-
kem predvideva gradnja vodo-
voda in kanalizacije, predpogoj 
pa so urejene parcelne meje. 

Geodeti bodo tako najprej 
primerjali podatke iz katastra 
z dejanskim stanjem na tere-
nu. Sledili bodo pogovori z la-
stniki in lokalno skupnostjo ter 
mejne obravnave. V novi izme-
ri bodo urejene le tiste meje, 
za katere bodo lastniki podali 
ustrezno soglasje.

Javna razgrnitev modelov vrednotenja nepremičnin

Lastnike nepremičnin v Občini Ajdovščina obveščamo, da bo od 1. do 
30. oktobra 2019 v avli Občine Ajdovščina potekala javna razgrnitev 
predloga modelov vrednotenja nepremičnin, ki ga je pripravila Geo-
detska uprava Republike Slovenije.

Predlog modelov vrednotenja bo s 1. oktobrom dostopen tudi na sple-
tni strani Geodetske uprave Republike Slovenije, kjer bodo objavljene 
tudi poskusno izračunane vrednosti, izračunane na osnovi objavljene-
ga predloga modelov in podatkov nepremičnin v registru nepremičnin 
na dan 27. 6. 2019.

Vsi zainteresirani lahko od 1. oktobra 2019 do vključno 15. novembra 
2019 podajo mnenja in pripombe k predlogu modelov vrednotenja, ki 
morajo biti ustrezno obrazložene, in sicer:

- pripombe, ki se nanašajo na zarise vrednostnih con in višine 
vrednostnih ravni nepremičnin na območju naše občine, pošljite na 
obrazcu JR.MV-1 na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6 a, 
5270 Ajdovščina ali skeniranega na elektronski naslov: obcina@ajdo-
vscina.si ali izpolnite obrazec v fizični obliki in ga oddate v sprejemni 
pisarni Občine Ajdovščina;

- vse ostale pripombe na modele vrednotenja pošljite na obrazcu 
JR.MV-2 po pošti na naslov Geodetska uprava RS – Vrednotenje, p.p. 
35, 1001 Ljubljana, ali skeniranega na elektronski naslov vrednotenje@
gov.si.

Poskusni izračun skupaj z javno razgrnitvijo modelov vrednotenja la-
stnikom omogoča, da ugotovijo ustreznost predloga modelov na svo-
jih konkretnih nepremičninah, ki jih najbolje poznajo, in v primeru 
ugotovljene neustreznosti podajo konkretne in utemeljene pripombe.
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Sprejem prvošolcev 

Prvi šolski teden je bil za vse poln 
novosti, sploh pa za dijakinje in 
dijake prvih letnikov. Na prvi šolski 
dan so jim četrti letniki pripravili 
topel sprejem z mafini, nagovorom 
in lepimi mislimi. Bolj “uradno” pa 
smo jih sprejeli ob koncu prvega 
tedna, ko so se izkazali ob zabavnih 
igrah in kvizu ter si tako prislužili 
ime “pilonovci”. 

Sprejem skozi oči četrtošolke: 
“Kot veleva tradicija, smo dijaki 

4. letnikov tudi letos pripravili 
sprejem “fazanov”, prvošolcev. Da 
bi se ti počutili čimbolj sprejete, 
smo jim pripravili paket preživetja, 
saj ga bodo po naših izkušnjah 
sodeč še kako potrebovali. Ker pa 
vemo, da šola ni samo učenje in 
bedenje pozno v noč, smo dijaki 
sklenili, da jih bomo »pocukrali« s 
sveže pečenimi mafini. To ni bil le 
naš simbol sladkega začetka novega 

poglavja, ampak tudi zaključek 
brezskrbnih osnovnošolskih dni. 
Ker nas je zanimalo, ali si prvošolci 
zaslužijo naziv pravega pilonovca, 
smo jih morali nekako testirati. Zato 
smo organizirali tradicionalni krst. 
Četrti letniki smo se na ta izziv kar se 
da dobro pripravili, saj je za takšen 
dogodek potrebna organizacija, 
veliko potrpljenja (še posebno s 
strani profesorjev) ter dobra mera 
domišljije. Čeprav nam je čas malo 
ponagajal, smo bili zelo veseli, da 
nam je krst uspelo izpeljati. Tako 
smo spet dobili zmagovalni razred, 
katerega sloves ne bo pozabljen. 
Upamo, da so se naši novi dijaki 
počutili kar se da sprejete in da so 
uživali v prvih dneh srednješolskih 
let. Radi pa bi se tudi zahvalili našim 
razredničarkam, ki so nam stale ob 
strani ter nas podpirale.“

Tina Savnik, 4. d

Mladi vzgojiteljici: Maja in Mojca
KDO: Maja Furlan Bole, Mojca Pregelj

DELOVNO MESTO: Mladi vzgojiteljici v projektu Prva zaposlitev na področju vzgoje in 
izobraževanja 2018

Več kot leto je že, odkar sta 
se pridružili naši šoli, in sicer 
v tretjem krogu projekta Prva 
zaposlitev na področju vzgoje 
in izobraževanja. Poznamo vaju 
kot vzgojiteljici v dijaškem domu 
in po novem, Mojca, tudi kot 
profesorico italijanščine. Kaj sta 
še, kdo sta?

Maja: Poleg zgodovine sem 
študirala tudi umetnostno 
zgodovino, tako da mi je umetnost 
zelo blizu. Zadnja leta mi čas sicer 
ne dopušča, da bi se izpopolnjevala 
tudi na tem področju. Posebnih 
hobijev nimam, večino prostega časa 
izkoristim zase, za svojo družino in 
prijatelje. Če mi čas dopušča, rada 
preberem kakšno dobro knjigo, si 
ogledam film ali pa se odpravim 
na sprehod. Rada imam poletje in 
sproščanje ob morju, zato sem kar 
malo žalostna, da je počitnic že 
konec. 

Mojca: Sem  profesorica 
slovenistike in italijanščine. V 
prostem času hodim na pohode, 
plešem, poleti rada plavam. Poleg 
tega poslušam glasbo, berem knjige 
in pogledam kakšen film. Če je 
priložnost, rada obiščem kraje 
po Sloveniji in v tujini. Sem tudi 
prostovoljka v Vipavi, kjer občasno 
poučujem italijanščino za začetnike.  

Kakšni so bili vajini občutki 
ob prihodu na šolo in kaj se je v 
tem letu spremenilo? Kako so vas 
sprejeli dijaki, kako sodelavci?

Maja: Občutki so bili mešani, od 
vznemirjenja do pričakovanja. Sprva 
nisem vedela, kaj naj pričakujem, 
saj sem se prvič znašla v vlogi 
vzgojiteljice v dijaškem domu. Na 
začetku je bilo vse novo, v dijaškem 
domu nimaš za vsako uro učnih 
priprav kot v šoli, ampak moraš 
svoje ravnanje sproti prilagajati. 
Dijake moraš v prvi vrsti vzgajati, jih 
uspešno voditi skozi dan, teden, leto, 
saj si jim kot nekakšen ''drugi'' starš, 
kar prinaša še dodatno odgovornost. 
V letošnjem šolskem letu, ko sem 
samostojno vodila svojo vzgojno 
skupino, sem se ogromno naučila. 
Pridobila sem izkušnje, ki mi bodo 
zagotovo koristile tudi v prihodnje. 

Zdi se mi, da so pri delu vzgojitelja 
življenjske izkušnje zelo pomembne, 
da veš, kako ravnati v dani situaciji. 
Pri samem delu so mi bile v veliko 
pomoč sodelavke in moja mentorica 
Karmen Lemut, ki so mi vedno 
pomagale z nasveti in me s svojimi 
izkušnjami uspešno vodile skozi 
šolsko leto. Sodelavci in dijaki so me 
lepo sprejeli. Vzgojna skupina, ki 
sem jo vodila, je bila res super, lepo 
je bilo delati s tako zagnanimi dijaki, 
dela z njimi se veselim tudi v novem 
šolskem letu. Vesela sem, da sem 
dobila možnost sodelovanja v tem 
projektu in na tej šoli, saj sem s tem 
res ogromno pridobila. Poleg tako 
težko zaželenega strokovnega izpita, 
sem pridobila nova poznanstva in 
izkušnje, ki mi predstavljajo odlično 
odskočno desko za naprej in mi 
bodo pripomogle tudi pri mojem 
nadaljnjem delu. 

Mojca: Pred samim prihodom sem 
bila negotova, ker nisem vedela, 
kako bo delo potekalo, saj poklica 
vzgojitelja nisem poznala. Preko 
tega projekta sem se tudi prvič 
zaposlila. Ponovno sem se vrnila 
na kraj svojega gimnazijskega 
izobraževanja, kjer sem nekatere 
zaposlene že poznala, saj so bili moji 
profesorji, kolektiva vzgojiteljev pa 
nisem dobro poznala, čeprav sem 
jih občasno srečevala. Na začetku 
dela, aprila 2018, sva si z mlado 
vzgojiteljico Majo delili vzgojno 
skupino 4. letnikov, kar se mi je 
zdelo dobro, saj sva si kot začetnici 
lahko pomagali. Tako sem se počasi 
seznanila z delom vzgojitelja, 
spoznala sem domske dijake. V 
šolskem letu 2018/19 pa sem dobila 
svojo vzgojno skupino, ki so jo 
sestavljali dijaki 3. in 4. letnikov, 
zato sem pri svojem delu morala 
postati čim bolj samostojna, saj sem 
spremljala dijake pri učenju, jim 
pomagala, se z njimi pogovarjala 
o dobrih in slabih stvareh, imela 
sem svojo interesno dejavnost. S 
svojo vzgojno skupino sem bila zelo 
zadovoljna, saj so bili dijaki pridni 
in uspešni. Menim, da so me dijaki 
in sodelavci lepo sprejeli. Ko sem se 
znašla v različnih dilemah, sem za 
nasvete vprašala svojo mentorico 
ter sodelavce, ki so mi vedno znali 
svetovati. Ta projekt mi je pomagal, 

da sem si pridobila prve izkušnje pri 
delu z dijaki ter opravila strokovni 
izpit. 

Novo šolsko leto je tukaj, še 
en nepopisan list, prostor za 
ustvarjanje. Kakšne so vajine 
želje, česa bi si na šoli, pri dijakih 
oziroma pri svojem delu želeli več, 
česa manj?

Maja: Veselim se že raznih 
izzivov, ki jih prinaša novo šolsko 
leto. Zagotovo teh ne bo malo. 
Nadaljevala bom s samostojnim 
vodenjem svoje vzgojne skupine, 
letos bo še posebej zanimivo, saj se 
nam bodo pridružili še prvi letniki. 
Pričakujem, da se bomo z dijaki 
dobro razumeli, saj se z večino že 
dobro poznamo. 

Mojca: Novo šolsko leto prinaša 
spremembe, nekaj časa bom 
poučevala italijanščino, kar bo 
povsem drugače kot opravljati delo 
vzgojiteljice. Tudi v naslednjem 
šolskem letu bi lahko šola in dijaški 
dom skupaj organizirala še več 
dejavnosti, ki bi bile poučne in 
hkrati zabavne za dijake, kot je bil 
na primer lanskoletni dogodek Špil 
za okolje. 

Najboljši nasvet, ki ga lahko 
dasta dijakom za popotnico v novo 
šolsko leto? 

Maja: Zaupajte vase, bodite odprti 
za nove izzive, ne ustrašite se jih. 
Uporabite znanje in izkušnje, ki 
ste jih pridobili do sedaj. Ne bojte 
se padcev, saj vas ti naredijo še 
močnejše. Nenazadnje ne pozabite, 
da se vedno zgodi tisto, v kar 
resnično verjamete. Želim vam 
uspešno novo šolsko leto.

Mojca: Dijaki naj se v novem 
šolskem letu čim bolj potrudijo 
pri učenju. Naj ne obupajo 
takoj, če jim kakšen šolski 
predmet ne gre najbolje. Če jim 
je kakšen predmet še posebej 
zanimiv, naj se učijo zase in ne 
samo za ocene. Poleg šolskih 
obveznostih naj razvijajo tudi 
svoje sposobnosti na področjih, 
ki jih veselijo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in 
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 
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Slovo maturantov 
V četrtek, 19. 9., smo z Vrtiljakom 

trenutkov proslavili že tradicionalno 
Slovo maturantov, ki so letos s 
trudom in znanjem zaključili svoje 
srednješolsko obdobje. Prav vsem 
iz srca čestitamo, posebej pa smo 

ponosni na naše zlate maturantke 
in maturanta. Na splošni maturi 
je blestel Miha Kovač, na poklicni 
pa Tjaša Božič, Anja Kobal in Sara 
Vodopivec. Srečno na vaši poti. 

Kako gresta skupaj OBJEM in mobilnost? 
Letos v Sloveniji poteka že 

drugi nacionalni mesec skupnega 
branja. Ob tej priložnosti smo na 
šoli v okviru razvojnega projekta 
OBJEM (bralna pismenost in razvoj 
slovenščine) organizirali teden 
Branja pod krošnjami. Bralo se je pri 
pouku in med odmori, po hodnikih 

in v okolici šole, v visečih mrežah in 
na udobnih blazinah. Telefone so 
po hodnikih kar naenkrat zamenjale 
knjige in marsikdo je na novo odkril 
kakšno zanimivo čtivo. 

Obenem pa je ta teden potekal 
tudi evropski teden mobilnosti. 
Ob tej priložnosti nas je Občina 

Ajdovščina povabila k reševanju 
posebne križanke. Marsikateri 
bralni kotiček smo izkoristili tudi 
za reševanje le-te. Gesla vam še ne 
izdamo, kdo bo prejemnik skiroja in 
ostalih privlačnih nagrad, pa bomo 
izvedeli 27. 9. 2019 na dogodku 
InCastra. 

Jesenski športni dan
Na prelep jesenski dan smo se vsi pilonovci odpravili na pohod. Prvi letniki so se podali na Cerje, drugi na 

Sabotin, tretji so se povzpeli na Nanos, četrti pa do bližnjega Otliškega okna. 

Šport za otroke v Bohinju
Dijaki četrtih letnikov programa 

Predšolska vzgoja smo se pri 
izbirnem predmetu Šport za otroke 
udeležili dvodnevnega tabora v 
Bohinju. Zjutraj smo se z vlakom 
odpravili v Bohinjsko Bistrico, 
kjer so nas tamkajšnji voditelji 
lepo sprejeli. Takoj smo pričeli s 
športnimi aktivnostmi. Najprej smo 
plezali po naravni steni, medtem 
pa si je druga polovica skupine s 
kolesi ogledovala prelepo okolico 
Bohinjske Bistrice. Vloge smo 
kasneje zamenjali. Zvečer smo po 
odlični večerji posedali ob tabornem 
ognju, ki smo ga sami pripravili. Ob 

pripovedovanju zgodb smo lepo 
zaključili prvi dan. 

Naslednji dan smo bili že zgodaj 
zjutraj v polnem pogonu, saj nas je 
čakal pohod na planino Vogar, kjer 
se je ob jutranjih urah lepo raztezala 
»bela odeja«. Po kosilu smo se 
preizkusili še v veslanju. Za konec 
pa smo se okopali v Bohinjskem 
jezeru in vsi utrujeni proti večeru 
odšli domov. 

Po tako aktivnem in prijetnem 
druženju smo si obljubili, da 
bomo skupaj izvedli še več takšnih 
aktivnosti. 

Nina Pavlovič, 4. č

Pozdrav iz Grčije
Preden so se podali v zadnje srednješolsko leto, so se dijaki lanskih tretjih 

letnikov julija odpravili na potep v Grčijo. Namesto razglednice objavljamo 
nekaj fotografij.
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Specialistka za zelišča in 80 
zeliščarjev pridelovalcev
Ljudska univerza Ajdovščina je konec avgusta izpeljala tretji Dan zeliščarjev »Zelena delov-
na mesta«, s katerim promovira poklic zeliščarja pridelovalca. Zainteresiranim nudi podporo 
pri informiranju, nadgrajevanju znanj in medsebojnem povezovanju na področju pridelave, 
predelave in trženja zelišč/zeliščnih izdelkov.

Dogodka so se udeležili tisti, 
ki so pridobili nacionalno po-
klicno kvalifikacijo (NPK) Ze-
liščar pridelovalec in drugi, ki 
jih zanima koordiniran razvoj 
pridelave, predelave in odkup 
zelišč ter zeliščnih izdelkov. 
Ključna strokovna izhodišča za 
pridelavo, predelavo in rajoni-
zacijo zelišč je izčrpno predsta-
vila Jožica Kapun Maršik, univ. 
dipl. inž. agr., specialistka za 
zelišča iz KGZ Slovenije, Kme-
tijsko gozdarski zavod Mur-
ska Sobota. Še posebej je izpo-
stavila veljavno zakonodajo ter 
zahteve za dopolnilno dejav-
nost na omenjenem področju. 
Izvedbo je omogočilo Ministr-
stvo za izobraževanje znanost 
in šport. Za zeliščno okrasitev 
ter prigrizke so poskrbele pri-
dne roke Nataše Mohorčič in 
mladih iz programa PUM-O. Z 
izdelki sta se predstavili lokalni 

zeliščarki Tončka Čibej in Ivi-
ca Nemec.

Ob zaključku je David Hajšek, 
mag. farm. prisotnim predsta-
vil zgodbo podjetja Herbify 
d.o.o. iz Hoč, od prvih kora-
kov do današnje obsežne pro-
izvodnje ter trženja zeliščnih 
izdelkov po celi Sloveniji. Širi-
ti se nameravajo tudi v tujino. 
Vsaka taka zgodba je lahko zelo 
poučna popotnica, še posebej 

Novo šolsko leto tudi 
za odrasle
Po vročih počitniških dneh je Ljudska univerza Ajdovšči-
na spet do zadnjega kotička napolnila lastne učilnice na 
Stritarjevi ulici 1a, pa tudi prostore različnih partnerjev po 
okoliških krajih, kjer potekajo številni programi za odrasle.

Čeprav se je šolsko leto pri-
čelo septembra, je bilo na 
Ljudski univerzi pestro tudi 
poletje. Delavnice predelave 
sadja v Učnem centru Brje se 
sploh niso prekinile. Mladi, 
ki so na različnih šolah opra-
vljali še zadnje popravne ali 
zaključne izpite, so se pridno 
učili v programu PUM-O. Ko-
nec avgusta smo gostili zeli-
ščarje pridelovalce. Fakulte-
ta za industrijski inženiring 
Novo mesto (FINI) je v Aj-
dovščini izvedla informativni 
dan za izredni študij strojni-
štva na daljavo. Vsakodnevno 
nudimo brezplačne informa-
cije in poglobljeno svetujemo 
odraslim, ki iščejo svojo pot 
do znanja, zaposlitve in bolj-
šega življenja. 

Podporo nudimo tudi pod-
jetjem. Pred kratkim je bil 

objavljen razpis, ki omogo-
ča pridobitev sredstev za izo-
braževanje zaposlenih, starih 
45 let in več. Več podjetjem iz 
našega območja smo pomaga-
li pri prijavi na razpis, kasne-
je bomo zanje izvajali uspo-
sabljanja in izobraževanja ter 
jim nudili celovito podpo-
ro in svetovanje pri izvajanju 
projekta.

V Centru medgeneracijskega 
učenja (CMU) se lahko vklju-
čite v Jogo plesa, sklop delav-
nic Zdravo za nas in naravo, 
Aktivno druženje sosednjih 
vasi, Francoščino za najmlajše 
ali dramsko skupino, ki pove-
zuje vse generacije. Razpisali 
smo tečaje tujih jezikov različ-
nih stopenj in računalništva. 
Študijski krožki bodo delovali 
v Ajdovščini, Podragi, na Go-
čah in Erzelju. Večgeneracij-
ski center Goriške (VGC) vas 
vabi k pletenju nogavic in pr-
tičkov, v skupino Demenca v 
naši družini, na EFT skupin-
ska tapkanja, na delavnice z 
delovno terapevtko za srečno 
in samostojno starost doma 

ZBIRANJE NEVARNIH ODPADKOV IZ 
GOSPODINJSTEV

V premični zbiralnici 
prevzemamo:

•BARVE
• LAKE
•PREMAZE
• TOPILA
• SMOLE
•KITE
• TESNILNE MASE
•ČRNILA

• LEPILA
•KISLINE
•BAZE
•RAZREDČILA

•ODPADNA MAZALNA IN 
JEDILNA OLJA

•KEMIKALIJE
•ČISTILA

• ZDRAVILA
•PRALNA IN KOZMETIČNA

SREDSTVA

•PESTICIDE
•AKUMULATORJE
•BATERIJE
•ONESNAŽENO EMBALAŽO

NEVARNIH SNOVI

• FLUORESCENTNE CEVI
• ELEKTRONSKO OPREMO
•KARTUŠE IN TONERJE
• TERMOMETRE
• INJEKCIJSKE IGLE
     

      ODDAJA NEVARNIH 
ODPADKOV JE BREZPLAČNA.

Nevarne odpadke lahko preko celega leta oddate tudi v zbirnem centru 
pod Dolgo Poljano (delovni čas na www.ksda.si).

ČETRTEK 17.10.2019 od do
AJDOVŠČINA pri zbiralnici na Trati (Polževa ul.) 11:00 11:30
GOJAČE pri zbiralnici 11:45 12:00
MALOVŠE pri zbiralnici 12:15 12:30
ČRNIČE pri zbiralnici pri marketu 12:45 13:00
BATUJE pri šoli 13:15 13:30
SELO pri vrtcu 13:45 14:00
VRTOVIN pri zbiralnici (Stovška vas) 14:15 14:30
KAMNJE pri zbiralnici 14:45 15:00
POTOČE nasproti gostilne 15:15 15:30
BRJE na placu pri spomeniku 15:45 16:00
DOBRAVLJE pri dvorani 16:15 16:30
VELIKE ŽABLJE pri dvorani 16:45 17:00
AJDOVŠČINA Trnje pri zbiralnici 17:15 17:30

SOBOTA 19.10.2019
AJDOVŠČINA Tovarniška c. na makadam. parkirišču 8:00 8:30
LOZICE pri cerkvi 9:00 9:15
PODNANOS na parkirišču pred marketom 9:30 9:45
PODRAGA na mostu pri avtobusni 10:00 10:15
GOČE na trgu 10:30 10:45
MANČE pri zbiralnici 11:00 11:15
LOŽE pri trgovini 11:30 11:45
SLAP na placu pri igrišču 12:00 12:15
GRADIŠČE pri krajevnem domu 12:30 12:45
VIPAVA na Glavnem trgu 13:00 13:30
VRHPOLJE pri cerkvi 13:45 13:00
BUDANJE pri šoli 14:15 14:30

ČETRTEK 24.10.2019
DOLGA POLJANA pri zbiralnici 11:00 11:15
ŽAPUŽE pri zbiralnici v križišču 11:30 11:45
AJDOVŠČINA Ribnik za DSO 12:00 12:45
USTJE pri spomeniku 13:00 13:15
DOLENJE v križišču 13:30 13:45
PLANINA na parkirišču pri pokopališču 14:00 14:15
ERZELJ pri zbiralnici 14:30 14:45
GABERJE na placu pri Martinovem hramu 15:00 15:15
ŠMARJE pri šoli 15:30 15:45
ZAVINO v vasi 16:00 16:15
VRTOVČE v vasi 16:30 16:45
TEVČE pri ekološkem otoku 17:00 17:15

SOBOTA 26.10.2019
AJDOVŠČINA novo parkirišče za Gradom 8:00 8:45
MALE ŽABLJE pri zbiralnici 9:00 9:15
PLAČE pri zbiralnici 9:30 9:45
CESTA pri zbiralnici na železniški rampi 10:00 10:15
STOMAŽ na avtobusnem postajališču 10:30 11:45
SKRILJE pri pokopališču 11:00 11:15
LOKAVEC na križišču pri marketu 11:30 11:45
PREDMEJA pri zbiralnici pri hotelu 12:15 12:30
OTLICA pri trgovini 12:45 13:00
COL pri zbiralnici proti Predmeji 13:15 13:30
PODKRAJ pri šoli 13:45 14:00
SANABOR v križišču 14:15 14:30

 

za 15 kandidatov, ki so certifi-
kate NPK Zeliščar pridelova-
lec pridobili v letošnjem sep-
tembru. Tako je bilo doslej v 
Ajdovščini skupaj potrjenih 
80 zeliščarjev pridelovalcev, ki 
jim želimo, da bi uspešno gra-
dili svojo zeliščarsko podjetni-
ško pot.

Helena Furlan
Ljudska univerza 

Ajdovščina

ter po nasvete zdravnikov iz 
različnih področij. Ne poza-
bite tudi na brezplačna pre-
davanja. V petek, 4. oktobra 
nam bo govorila dr. Veronika 
Podgoršek, strokovnjakinja 
za partnerske odnose. V četr-
tek, 17. oktobra nas bo Minka 
Gantar letos že tretjič obiskala 
in gotovo tudi navdušila. Avla 
pa ponuja na ogled zanimive 
fotografije Ajdovščine nekoč 
in danes.

Za brezposelne izvajamo te-
čaje slovenščine, italijanšči-
ne in angleščine. Oktobra v 
Domu starejših občanov Ajdo-
vščina pričnemo z usposablja-
njem za socialne oskrbovalce.

V petek, 18. oktobra, ob 
18.00 uri bomo v Dvora-
ni Prve slovenske vlade slo-
vesno praznovali 60 let de-
lovanja Ljudske univerze 

Ajdovščina.
Pripravili smo zanimiv kul-

turni program. Premierno 
bomo predstavili tudi filmček, 
v katerem se predstavimo. Ve-
čer bomo zaključili tako, kot 
se za praznovanje spodobi, z 
druženjem ob dobri hrani in 
pijači ter seveda rojstnodnev-
ni torti.

Pripravljamo tudi dve raz-
stavi. V avli Ljudske univer-
ze bomo na ogled postavili 
zbrane izjave naših udeležen-
cev ter zanimive predmete in 
dokumente. Ob grajskem ob-
zidju bomo oktobra na ogled 
postavili fotografije, ki pred-
stavljajo dejavnost našega 
zavoda.

Vsem, ki ste in boste tudi le-
tos z nami, se zahvaljujemo za 
zaupanje. Naj vam druženje 
z Ljudsko univerzo Ajdovšči-
na, nova znanja in izkušnje 
čim bolj koristijo pri delu in v 
vsakdanjem življenju. 

Helena Furlan
Ljudska univerza 

Ajdovščina
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Zelene tehnologije
pretvarjajo odpadno vodo v uporabne produkte
Mogoče veste kako se čisti odpadna voda iz vašega gospodinjstva? Ste kdaj pomislili, da se odpadna voda lahko čisti na povsem naraven način in da pri tem nastaja 
biomasa uporabna kot gorivo ali gnojilo? Ste pomislili, da bi prečiščeno vodo uporabljali za namakanje?

Demonstracijski center na CČN Ajdovščina

Na centralni čistilni napravi (CČN) v Ajdovščini smo v sodelovanju z Zdravstveno fakulteto Univerze v Lju-
bljani postavili demonstracijski center zelenih tehnologij. Zelene tehnologije posnemajo naravne procese, kot 
so sedimentacija, filtracija, adsorpcija, rastlinski privzem, stabilizacija ter mikrobna razgradnja. V nasprotju 
s konvencionalnimi sistemi, ki delujejo linearno (odvzeti-uporabiti-odstraniti), zelene tehnologije omogočajo 
ponovno uporabo vode in hranil.

Pri ponovni uporabi komunalne odpadne vode obstaja problem mikroonesnažil in mikroplastike. V odpadni 
vodi se pojavljajo v majhnih koncentracijah, vendar kljub temu lahko vplivajo na zdravje ljudi. Najbolj pogosti 
onesnaževalci so ostanki izdelkov za osebno higieno, ostanki zdravil, ki jih jemljemo, ostanki pesticidov ter 
delci plastike velikosti pod 5 mm. 

Ker konvencionalne čistilne naprave niso namenjene odstranjevanju mikroonesnažil in mikroplastike, je 
njihovo odstranjevanje in usoda v zelenih tehnologijah pomembno področje raziskav. Del teh raziskav poteka 
na demonstracijskem centru na CČN Ajdovščina v sklopu projekta »Zapiranje snovnih poti pri čiščenju 
komunalnih odpadnih voda z zelenimi tehnologijami J2-8162«, ki ga financira Javna agencija za raziskovalno 
dejavnost RS. 

V sklopu demonstracijskega centra tako delujejo rastlinska čistilna naprava (RČN), evapotranspiracijski 
vrbni sistem (ETS) in algni bazen. Pilotne naprave čistijo in procesirajo odpadno vodo iz CČN Ajdovščina, po 
mehanski stopnji čiščenja. Produkti pilotnih naprav so rastlinska, lesna in algna biomasa ter prečiščena voda. 
Slednja se uporablja za namakanje testnega polja za gojenje zelenjave na ozemlju CČN Ajdovščina.

Rastlinska čistilna naprava

Rastlinske čistilne naprave so sonaravni sistemi čiščenja različnih vrst odpadnih vod. Razširjene 
so že po celem svetu. V evropskih državah so priznane kot robusten in zanesljiv sistem čiščenja 
odpadnih voda na območjih razpršene poselitve. V Sloveniji se gradijo od devetdesetih let. Tre-
nutno jih je v obratovanju okrog 200. Večina jih je manjših, namenjenih čiščenju odpadnih vod 
iz posameznih hiš (4-5 PE) ali manjših naselij (200-600 PE), nekaj pa je tudi večjih (>1000 PE). 
RČN dosegajo zakonsko predpisane standarde za izpust vode v okolje.

RČN so prilagodljivi sistemi, ki delujejo po principu naravnih močvirij, kjer mikroorganizmi, 
rastline in substrat omogočajo razgradnjo in odstranjevanje onesnažil na naraven in okolju 
prijazen način. Glavni del čiščenja opravijo mikroorganizmi, ki živijo na rastlinskih koreninah 
in substratu, ki zapolnjuje napravo, zato tudi v zimskem času RČN omogoča učinkovito čiščenje 
odpadne vode. RČN v demonstracijskem centru na CČN Ajdovščina je namenjena raziskovanju 
zagotavljanja ustrezne vode za namakanje ter raziskovanju učinkovitosti čiščenja mikroonesna-
žil kot so bisfenoli in pesticidi, ki so prisotni v komunalni odpadni vodi.

Vrbni sistem

Evapotranspiracijski vrbni sistemi (ETS) so sistemi za čiščenje odpadnih voda brez iztoka. Od-
padna voda se porabi za rast rastlin in izhlapevanje, hranila iz odpadne vode se delno vgradijo v 
rastlinsko biomaso, delno pa ostanejo vezana v tleh. Ker ETS nimajo iztoka, so ustrezna rešitev 
čiščenja odpadnih vod za območja, kjer so omejitve za izpuste odpadne vode zelo stroge in kjer 
ponikanje v tla ni mogoče. ETS so sestavljene iz nepropustnega bazena, napolnjenega s prstjo, 
v kateri so zasajene vrbe. V kolikor je sistem primerno načrtovan, vrbe porabijo vso odpadno 
vodo kot tudi padavinsko vodo. Rastline v ETS morajo biti primerno vzdrževane, da se zagotovi 
zdravo rastlinje z visoko proizvodnjo biomase. Pridobljena biomasa se lahko uporabi za izdelavo 
sekancev ali peletov ali kot medij za kompostiranje.

ETS so v uporabi predvsem na Danskem, Irskem in v Franciji, deloma pa tudi v Italiji. V Sloveni-
ji tovrstni sistemi še niso poznani zato je pilotni ETS na demonstracijskem centru v Ajdovščini 
prvi pri nas. 

Algni bazeni
Algni bazeni so čistilne naprave z mešano kulturo mikroalg in bakterij. Mikroalge kot primarni proizvajalci porabljajo za rast in razvoj 
hranila in ogljikov dioksid, ki jih iz odpadne vode proizvajajo bakterije. Alge pri svoji rasti proizvajajo kisik, ki je nujno potreben za ae-
robne bakterije, ki razgrajujejo organske snovi. Pri tem procesu nastajajo večje količine algno-bakterijske biomase, ki se lahko uporabi za 
biognojila, biogoriva, bioplin, krmo, bioplastiko in za ekstrakcijo komponent z visoko vrednostjo (pigmenti, antioksidanti). Prečiščena voda 
pa se lahko uporabi za namakanje kmetijskega zemljišča, kot požarna voda ipd. 

Algni bazeni so pri nas razmeroma nova tehnologija, v mediteranskih državah (Španija, Italija) pa so že v širši uporabi. Algni bazen v 
demonstracijskem centru CČN Ajdovščina je namenjen proučevanju učinkovitosti čiščenja odpadne vode in optimizaciji delovanja sistema. 
Prečiščena voda se uporablja za namakanje testnega polja, proizvedena biomasa alg pa kot organsko gnojilo. 

Demonstracijski center CČN Ajdovščina nameravamo urediti za organizirane oglede in izobraževanja osnovnošolcev, dijakov in štu-
dentov, kakor tudi za obiske občanov in turistov. V fazi izgradnje si ga lahko ogledate že v okviru prireditve INCASTRA, ki se bo odvi-
jala v soboto, 28.9.2019, na letališču Ajdovščina. Lepo vabljeni!

Pripravili:
izr. prof. dr. Tjaša Griessler Bulc 
doc. dr. Darja Istenič 
Barbara Štravs, univ. dipl. inž. kem. inž.
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Otliško okno in pot po robu privabljata obiskovalce

Ja, kaj hočemo ... samemu hu-
diču se moramo zahvaliti, ker 
je v svoji lakomnosti po zla-
tu ki se skriva v Čavnu, nehote 
naredil nekaj dobrega (Otliško 
okno namreč). 

Ta biser nad Ajdovščino, ki ga 
domačini radi dnevno obisku-
jemo, nam nudi prelepe pogle-
de na naše domove. Ne samo 
na naše domove in lepo Vipa-
vsko dolino, odpira nam okno 
vse tja do morja in čez in še na-
prej v tuje dežele. Nad tem ču-
dom narave poteka eden izmed 
najlepših delov Slovenske pla-
ninske poti. Planinsko društvo 
Ajdovščina, ki je skrbink te poti 

je pri Skručjaški kapelici, v bli-
žini Otliškega okna, postavilo 
skrinjico z vpisno knjigo. 

Osnovni namen vpisne knji-
ge je vpisovanje pohodnikov in 
planincev zaradi njihove var-
nosti. Iz vpisne knjige, če obi-
skovalci z njo lepo ravnamo, pa 
lahko razberemo dokaj točno 
število obiskovalcev in tudi od 
kje le ti prihajajo. Zakaj pravim 
“dokaj točno”. Zato, ker vsi 
vemo, da se veliko pohodnikov 
sploh ne vpiše v knjigo. Zato, 
ker se cele družine vpišejo v 
eno vrstico in ne vsak član po-
sebej, enako tudi skupine, dru-
štva,… Navkljub temu, pa se je 

v letošnjem letu do začetka sep-
tembra v knjigo vpisalo več kot 
3000 pohodnikov, tekačev in 
drugih obiskovalcev. 

In ne boste verjeli, poleg do-
mačinov in pohodnikov iz vse 
Slovenije, so v njej vpisani po-
hodniki s celega sveta: iz Av-
strije, Italije, ZDA (Wiscon-
sin in Maine), Finske, Indije, 
Nizozemske, Danske,Švice, 
Šrilanke, Nemčije, Hrvaške, 
Madžarske, Luksemburga, Ja-
ponske, Velika Britanije, Fran-
cije, Turčije, Belgije, Špani-
je, Južne Afrike in Poljske. Ko 
sem na prijazno opozorilo po-
hodnice na naši FB strani, izve-
dela, da je knjiga polna, sem se 
odpravila na vrh z novo knjigo. 

Na Poti po Robu sem srečala 
prijazen starejši par. Povedala 
sta, da prihajata iz ZDA (drža-
va Georgia). Gospod se je po-
šalil, da sta celo pot iz Ameri-
ke prehodila, nato pa povedal, 
da sta z ženo oba rojena v ZDA, 
njuni predniki po rodu Sloven-
ci pa so se v Ameriko izselili 
ob koncu 19. stoletja. Pred tre-
mi leti sta prvič obiskala Slove-
nijo, zdaj pa se vsako leto vra-
čata. Nad vsem sta navdušena: 
nad prelepo Vipavsko dolino, 
prijaznimi ljudmi, urejenimi 
potmi, gostoljubnimi kočami... 

Skratka vse je OK in “beauti-
ful”. Še se bosta vračala in s se-
boj pripeljala sorodnike in nji-
hove znance. In res sta se tega 
dne Gora in Dolina kopali v 
soncu. Tudi meni je bilo toplo 
pri srcu. Kako človek ne bi bil 

ponosen na svoj kraj, na naše 
ljudi, ki skrbijo za urejenost 
kraja in poti na tem koščku ze-
mlje, ki nam je bil dodeljen. 

 mg

Čeprav je okrogla obletni-
ca priključitve Primorske bila 
slavljena pred dvema letoma 
in sem zato zamudil, da bi te-
daj dogodek zabeležili, menim, 
da vseeno nismo prepozni, da 
bi opozorili na prvi vlak, ki je 
na dan priključitve po mojem 
spominu peljal iz Ajdovščine 
do Šempetra pri Gorici.

Moja spominska sled, se 
zadržuje pri tem datumu 
(15.9.1947) in zgolj pri izstopu 
z vlaka na šempetrski železni-
ški postaji. Od tam smo zrli na 
Goriški grad in ob tem pogle-
du, kdo ve, iz katerih otroških 
čustvenih domovinskih razlo-
gov enajstletnega fantiča s sicer 
pičlimi izkušnjami z Gorico, so 
mi plitke solze zagrnile pogled 
nanj.

Koliko nas je bilo in ali so 

Spomin na vlak
med potniki bili sošolci ter 
kako smo se z istim vlakom vr-
nili v Ajdovščino, se ne spomi-
njam. Sklepam, da smo se od 
tam vračali, ker je tam zaradi 
povezave med južno in sever-
no postajo bilo moč preklopiti 
lokomotivo. Tedaj sploh nismo 
pomislili, zakaj nas vlak iz do-
tedanje cone B ni peljal na se-
verno goriško postajo. Tudi ne 
vem, ali je ta dogodek bil do-
poldne ali popoldne.

Sicer skromno arhivsko br-
skanje me je razočaralo. Skle-
panja, da je ta prevoz imel svo-
jo označbo (ime vlakovodje in 
številko vlaka), kakor je že tedaj 
bilo utirjeno, ni bilo potrjeno.

Hvaležen bom, če se kdo iz-
med potnikov oglasi in sporoči 
svoje spominske vtise.

Rajko Slokar

»Vsi na kolo za zdravo telo!« 
To geslo se na ajdovskih ulicah 
uresničuje: množično kolesari-
jo mladi in stari, organizirano 
kolesarijo družine. Toda, kole-
sarji s svojim neupoštevanjem 
prometnih predpisov in s svojo 
agresivnostjo čedalje bolj ogro-
žajo pešce – in tudi sebe. 

Že večkrat sem opazila, da se 
mladi kolesarji zelo radi vozijo 
po pločnikih. Poskušam razu-
meti, zakaj mladost je norost; 
skače čez potok, kjer je most. 
Primer, ki me je ujezil in zaskr-
bel, pa je predmet tega besedila. 
Lepega sončnega popoldneva 

Prometna vzgoja
je po pločniku ob Lekarni Son-
ček na Gregorčičevi ulici pra-
vilno hodil starejši občan, kar 
se mu nasproti – od sladole-
dnega vrta proti Lavričevemu 
trgu – po pločniku pripeljeta 
mlada mamica in za njo otrok. 
Hm, dvojni prekršek: vožnja s 
kolesom po pločniku, za povrh 
v nasprotni smeri! K sreči je 
ozki pločnik dovolj širok, da ni 
prišlo do nesreče. Starejši ob-
čan je za jako kulturno mamico 
zaklical, češ da je to krasna pro-
metna vzgoja. Ko je hotel nada-
ljevati pot, se je moral stisniti v 
izložbeno nišo, da ni prišlo do 

nesreče, kajti tudi (verjetno) 
mož omenjene grešnice se je v 
nepravi smeri pripeljal po oz-
kem pločniku, za njim pa še en 
otrok. 

Sedaj pa jaz vpijem: »Kra-
sna prometna vzgoja!« Prija-
zni policaj z visokim činom po-
gosto govori po televiziji, kako 
naj bomo starejši zgled mla-
dim. Opisana mamica in očka 
sta zares čudovit zgled svoji-
ma otrokoma. Škoda, da ni bilo 
tam policaja z nižjim činom, ki 
bi v državno blagajno pokasiral 
nekaj evrov! 

Darinka Jamšek
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Teden otroka
"Pravica pravic je pravica ži-

veti, biti otrok za srečo rojen, 
tata in mamo ob sebi imeti in 
jima padati veselo v objem.'' 

Tako je zapisal Tone Pavček v 
pesmi na temo otrokovih pra-
vic, in prav tema »Naše pravi-
ce« je osrednja tema letošnjega 
Tedna otroka, ki bo potekal od 
7. do 13. oktobra. Medobčinsko 
društvo prijateljev mladine Aj-
dovščina bo v tem času ponu-
dilo otrokom in mladim v lo-
kalnem okolju pester program 

– kulturnih, razvedrilnih in iz-
obraževalnih vsebin. Gosto-
vali bomo po vrtcih, osnovnih 
šolah, prireditve bomo gosti-
li tudi v ajdovski Hiši mladih. 
Organizirali bomo že tradicio-
nalni ex tempore v Piranu, li-
terarne delavnice, srečanja z 
literarnimi ustvarjalci, izobra-
ževanje za mlade parlamentar-
ce in še marsikaj. V letu 2019 
obeležujemo 30 let od sprejetja 
Konvencije o otrokovih pra-
vicah, 20. novembra 1989 jo 
je sprejela Generalna skupšči-
na Združenih narodov. Naša 
krovna organizacija – Zveza 
prijateljev mladine Slovenije ob 

tej priložnosti za vse mlade do 
18 leta razpisuje likovni nate-
čaj »Naše pravice«, najbolj pre-
pričljiva likovna dela bodo na-
menili za koledar ZPMS za leto 
2020. 

September je bil v zname-
nju izobraževanj, 4. septembra 
2019 smo v Hiši mladih gosti-
li 27 mentorjev Otroških par-
lamentov s celotne primorske 
regije. Mentorji so pridobi-
vali nova znanja in izkušnje s 
področja karierne orientacije, 

osebnega modela razvoja, de-
javnikov poklicne izbire in 
primerov delavnic za učence. 
Dogodek smo organizirali v so-
delovanju z Zvezo prijateljev 
mladine Slovenije, ki je teden 
prej priredila uvodno izobraže-
vanje za mentorje OP vseh slo-
venskih šol na Gospodarskem 
razstavišču v Ljubljani. Mla-
di parlamentarce v letošnjem 
letu zanima, kakšna bo njiho-
va poklicna prihodnost, ki se 
pričenja že sedaj, ko si nabira-
jo znanja v šolskih klopeh. Svo-
ja mnenja bodo v prihodnjih 
mesecih skupaj z mentorji 
oblikovali na šolskih otroških 

parlamentih, skupno srečanje 
pa bo potekalo na medobčin-
skem otroškem parlamentu na-
slednje leto. 

Nova znanja smo pridobiva-
li tudi na delavnicah na Zavo-
du Movit v Ljubljani, na temo 
neformalnega učenja in učne 
dimenzije v projektih Evrop-
ske solidarnostne enote. V teh 
dneh pripravljamo razpisno 
dokumentacijo za gostovanje 
prostovoljca s Portugalske. Če 
bo naš projekt dovolj prepri-
čljiv, bo v Ajdovščino v janu-
arju prišel novi evropski pro-
stovoljec. Konec meseca se 
bo naša predstavnica udeleži-
la spopolnjevanja za mentorje 
študijskih krožkov v Ljubljani 
na temo kompetenc mentor-
ja pri neformalnem izobraže-
vanju odraslih. Svetovalke na 
TOM telefonu – svetovalnemu 
telefonu za otroke in mlado-
stnike se bodo udeležile super-
vizije v Idriji. Veseli smo, da se 
bo mladi prostovoljec udeležil 
uvodnega izobraževanja v Lju-
bljani in uvajanja za svetovalno 
delo na TOM telefonu. 

Aktivnosti in poslanstvo na-
šega društva vam bomo pred-
stavili tudi na letošnji InCa-
stri – dnevu ajdovske industrije 
in podjetništva, v petek, 27. 9. 
2019 v dopoldanskih urah na 
ajdovskem letališču. Obiščite 
nas na stojnici, kjer bo potekal 
zanimiv program s srečelovom. 
Dogajanje na našem dru-
štvu pa lahko spremljate tudi 
na Facebook strani »Mdpm 
Ajdovščina«.

Urška Brežnjak

Prvi šolski dan v Podnanosu
Tudi v Podnanosu so se po 

dolgih počitnicah ponovno od-
prla šolska vrata. Na prvi šolski 
dan zjutraj, so začeli pouk sta-
rejši učenci, ob 10. uri pa smo 
slovesno sprejeli naše letošnje 
prvošolce in njihove starše. Pri-
pravili smo prireditev, na kate-
ri jih je najprej pozdravila vod-
ja podružnice Andreja Likar 
Ivanov, nato pa so se s pesmi-
cami, recitacijami in plesom 
predstavili posamezni razredi 

s svojimi razredničarkami. Po-
novno je navdušila dramska 
igrica Pod medvedovim de-
žnikom, kjer je sodeloval tudi 
otroški pevski zbor. 

Med prireditvijo se nam je 
pridružila ravnateljica OŠ Dra-
ga Bajca Vipava Mojca Pev ter 
vse prisotne pozdravila z izbra-
nimi besedami. Sledil je še kra-
tek govor policista Darka Kra-
peža, ki je opozoril predvsem 
na varnost v prometu. 

Prireditev se je zaključila s 
slovesno podelitvijo rume-
nih rutk našim prvošolcem, ki 
so v družbi petošolcev potem 
šli v svojo učilnico, kjer se za-
čenja njihovo osnovnošolsko 
izobraževanje. 

Prvošolci so se za nekaj časa 
poslovili od staršev in videti je 
bilo tudi kakšno solzo ganje-
nosti. V učilnici smo se potem 
predstavili, se malo pogovo-
rili in se na koncu posladka-
li s torto in sokom. Ob slovesu 
so prvošolci dobili še uporab-
na darila (vrečka, rumen balon, 
barvice), ki so nam jih podarili 
različni sponzorji. 

Verjetno se je potem prvi šol-
ski dan lepo nadaljeval še v 
družinskem krogu, a to je že 
druga zgodba… 

Prvošolci, srečno!!! 
 Vida Trošt Vidic

Foto: Vida Trošt Vidic, 
Anita Čujec

foto-orientacijski tek

SOBOTA, 5. OKTOBER, OB 15.00
PARKIRIŠČE MKC HIŠA MLADIH

Več informacij na info@msa.si ali facebook dogodku!

Drugo foto-orinetacijsko tekmovanje v organizaciji Mladinske-
ga sveta Ajdovščina. Namenjen vsem, ki uživajo v športu zdru-
ženim z zabavnimi izzivi, ne glede na kondicijsko pripravljenost. 

Čaka nas zabavna sobota, vabljeni!

V AJDOVŠČINI 100 m OD EUROSPINA

KVALITETNA KERAMIKA - UGODNE CENE 
HITRA DOSTAVA - POLAGANJE KERAMIKE 

Tel.: 041/537 950
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Turnir NK Vipava

V nedeljo, 15. septembra se 
je v Vipolžah odvijal nogome-
tni turnir, kjer so nastopili tudi 
člani NK Vipava - selekcija U9. 
Tekmovalo je kar 10 ekip, ki so 
prišle tudi iz sosedne Italije. NK 
Vipava je v svoji skupini osvo-
jila prvo mesto in se uvrstila v 

finale, kjer pa je za prvo mesto 
žal zmanjkalo moči. Ekipo NK 
Vipava so, pod trenerstvom 
Egidija Paviča, zastopali: Fi-
lip Kodelja, Adam Nusdorfer, 
Aljaž Rupnik in Matija Mlakar.

Čestitke!
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Sprejem prvošolcev v Vipavi
V ponedeljek, 2. septembra 

2019, je bil za prvošolce prav 
poseben dan, saj so vrtcu po-
mahali v slovo in postali šolar-
ji. Na šoli smo jih sprejeli s kul-
turnim programom, ki so ga 
pripravili učenci tretjih razre-
dov pod mentorstvom učite-
ljice Nadje Kompara in Savice 
Trošt ter pevci pevskega zbo-
ra Pike pod vodstvom učiteljice 
Nadje Rodman Koradin. 

Pozdravili so jih z besedo, pe-
tjem in plesom. Od tretješolcev 
so dobili lutki z imenom Lili 
in Bine, ki jim bosta pomagali 
pri učenju ter se z njimi igrali. 
Seveda so morali obljubiti, da 
bodo z njima prijazni. Prvošol-
ce in njihove starše so pozdra-
vili in nagovorili ravnateljica, 
ga. Mojca Pev, župan občine 
Vipava, g. Goran Kodelja in 
policist, g. Darko Krapež. Po 
sprejemu v avli so se v sprem-
stvu razredničark in vzgojitelji-
ce pogumno podali proti svoji-
ma učilnicama. Toda na vratih 
jih je čakala ovira, saj v prvi ra-
zred ne more kar vsak. Ovire 
se niso prav nič prestrašili ter 
jo vsi pogumno in spretno pre-
skočili ter tako simbolno skočili 
v prvi razred. Po skoku so pre-
jeli še rumene rutke in postali 

pravi šolarji naše šole, OŠ Dra-
ga Bajca Vipava. V prvi razred 
je skočilo 21 učencev 1.a razre-
da in 22 učencev 1.b razreda. 

V učilnici so se s pomočjo 
lutk spoznali med seboj, poka-
zali nove šolske potrebščine ter 
prejeli delovne zvezke. Seve-
da pravega praznovanja ni brez 
pogostitve. S skupnimi močmi 
so upihnili svečko v obliki šte-
vilke ena in se posladkali s tor-
to. Po torti pa je prišel čas, ko 
so se poslovili od staršev. To so 
storili kot pravi šolarji, pogu-
mno in le tu pa tam s kakšno 
majhno skrito solzico. Mogoče 
je bilo pa staršem bolj hudo kot 
šolarjem? Obiskala jih je še ena 
živalica, želvica Elvica. Kako je 

prišla v šolo pa so izvedeli ob 
poslušanju pravljice. Da so že 
pravi umetniki pa so dokaza-
li, ko so se narisali, tokrat pr-
vič kot šolarje. Čas brez staršev 
je kar prehitro minil in z gla-
snim: »Hura za šolo!« smo za-
ključili naš prvi šolski dan in se 
poslovili. 

Našim prvošolcem želimo, da 
jim tudi v prihodnjih šolskih 
dneh ne bi zmanjkalo pogu-
ma, radovednosti, vztrajnosti, 
ustvarjalnosti ter veselja in do-
bre volje. 

Učiteljici in vzgojiteljica 
1.a in 1.b razreda 

Druženje mladine

V soboto 31. avgusta, je v Ga-
silski bajti na Nanosu potekal 
že drugi zbor gasilske mladi-
ne. Poleg našega društva, PGD 
Podnanos, so se nam pridru-
žili še člani PGD Luče in PGD 
Žalna. Najprej smo jih odpe-
ljali na ogled muzeja analogne 

oddajne tehnike na vrh Nano-
sa, zatem pa nas je pot zanesla 
še do turistične kmetije Abram, 
kjer so mladi gasilci in gasilke 
lahko spoznali medveda Mitka. 

Društvi sta se nam po ogle-
dih pridružili v koči, kjer smo 
si privoščili okusno kosilo. 

Sledile so zabavne igre, v ka-
terih se je preizkusila vsa mla-
dina. Zmaga je pripadla PGD 
Žalni, a nagrajeni, so bili vsi so-
delujoči. Po zabavnih igrah in 
podeljenih nagradah, je sledi-
lo druženje ob koči in razigrani 
glasbi. Dan je minil kot bi mi-
gnil in že smo se poslavljali od 
novih prijateljev, v isti sapi pa 
smo se dogovorili za naslednje 
druženje. 

Ob tej priložnosti bi se radi za-
hvalili vsem članom gasilskega 
društva, ki so kakorkoli pripo-
mogli k organizaciji druženja. 
Prav posebno pa se zahvalju-
jemo tudi predstavnikom PGD 
Žalna in PGD Luče, za sodelo-
vanje in prijetno družbo.

Lana in Tjaša, 
članice PGD Podnanos

Mladinski likovni 
natečaj

Mladinski kulturni center Hiša mladih Ajdovščina vabi, da se ude-
ležite likovnega natečaja , ki ga izvajamo v okviru Festivala Hiša 
mladih 2019. Natečaj je odprt do 30. novembra 2019.

1.) Na natečaj se lahko prijavijo mladi do 29. leta. 
2.) TEMA RAZPISA: Koren. 
3.) Vsak lahko na temo pristopi v poljubni likovni tehniki, 

formata A3 ali A4. Drugih tehničnih omejitev ni. Pustite 
domišljiji prosto pot. 

4.) Na razpis se lahko prijavite samostojno ali v skupini 
5.) Dela morajo biti oddana po pošti skupaj z izpolnjeno 

prijavnico na naslov: Zavod za šport Ajdovščina (MKC Hiša 
mladih), Cesta 5. maja 14/a , 5270 Ajdovščina 
S pripisom: za Likovni natečaj Koren. 

6.) Dela morajo prispeti do naslovnika do vključno sobote 30. 
novembra 2019. 

7.) Prispela dela bo ocenila strokovna komisija 
8.) SKUPINSKA RAZSTAVA: Izbranih bo 15 najboljših del, 

katera bodo razstavljena v okviru skupinske likovne razstave v 
Galeriji Hiša mladih v decembru 2019. 

9.) Udeleženci natečaja se z izpolnjeno prijavnico strinjajo, da se 
lahko njihova dela uporabijo v promocijske namene. 

 
Za informacije se zainteresirani obrnite na: INFO@MC-HISA-
MLADIH.SI

Podnanos

Skrb za zobe prvošolcev 
V sredo, 4. septembra 2019, 

nas je obiskala medicinska se-
stra Damjana Marc iz Zdra-
vstvenega doma Ajdovščina in 
prvošolce seznanila, kako učin-
kovito umivati zobe. Opozorila 
je tudi na zdravo prehrano. Pri-
nesla je plišastega medveda, ki 

ima svojo veliko zobno ščetko 
ter pokazala načine ščetkanja. 

Prvošolci so krasno sodelova-
li in s tem začeli tekmovanje Za 
zdrave in čiste zobe, ki že dol-
ga leta poteka na naši šoli in v 
naši regiji. 

Vida Trošt Vidic

   T: 08 20 56 820           M: 041 497 170         www.lineaflex.si 
 

pon - pet:   9h - 15h 

Spalni studio 
Lavričev trg 3,  
Ajdovščina 

Oblazinjene Postelje - dvižno dno 

Penosna postelja 

pri nakupu nad 200 € 

Postelje s 
predalom 
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NOVO V AJDOVŠČINI 
SAMOPOSTREŽNA PRALNICA 

PERILA LOUNDRY LAND

pranje perila 10kg = 4€
pranje perila 20kg = 7€
sušenje perila 10min = 1€

Plačilo je mogoče z bankovci ali kovanci, 
v avtomatu za žetone.

ODPRTO VSAK DAN od 7.00 do 22.00
TUDI SOBOTE, NEDELJE IN PRAZNIKE

Novice iz zdravstvenega doma Ajdovščina
Elektronska registracija za vse naročene paciente - VRSTOMAT
V Zdravstvenem domu Ajdovščina prehajamo na postopno elektronsko regi-
stracijo za vse naročene paciente, ki se izvaja preko t.i. vrstomata.

Vrstomat je naprava, ki je prijazna in enostavna za uporabnike. Pacientom, ki 
so predhodno naročeni na pregled ali preiskavo omogoča, da se sami prijavijo v 
čakalno vrsto v določeni ambulanti, s čimer odpade registracija v ambulantah. 

Vrstomat deluje na način, da pacient ob prihodu, v režo terminala vstavi svojo 
veljavno zdravstveno kartico. Na zaslonu vrstomata se izpiše številka ambulante 
in ura predvidenega pregleda. Pacient prejme tudi tiskano obvestilo. 

V primeru odstopanj, je registracija še vedno možna v ambulanti, v katero je pa-
cient namenjen.

Trenutno so vrstomati postavljeni: 
• v ZD Ajdovščina:
• vhod v stavbo A - pri informacijskem pultu
• vhod v stavbo B - pri službi NMP (urgenci)
• v ZP Vipava – v pritličju, desno od vhoda v splošno ambulanto. 

Vse paciente prosimo, da se ne registrirate več kot 30 min pred terminom pred-
videne obravnave v ambulanti. S tem želimo zmanjšati nepotrebno zasedenost 
čakalnic.

Kljub temu, da je uporaba terminala sicer zelo enostavna, bo v začetnem obdo-
bju organizirana pomoč uporabnikom.

Glede na to, da sistem registracije šele uvajamo, vas prosimo za strpnost in ra-
zumevanje v primeru morebitnih težav, zaželen pa je tudi vsakršen koristen 
predlog.

Naročanje na pregled pri osebnemu zdravniku preko spleta 
Paciente obveščamo, da odslej v Zdravstvenem domu Ajdovščina omogočamo nov 
način naročanja na pregled pri osebnemu zdravniku, in sicer s spletno aplikacije 
doZdravnika.si, ki omogoča enostavno in samostojno izbiro med ponujenimi prosti-
mi termini ter rezervacijo termina.

S tem vam želimo prihraniti nepotrebne poti in se vam izogniti telefonskemu naro-
čanju. Na ta način se na pregled lahko kadarkoli naročite sami, saj je spletno naroča-
nje možno 24 ur na dan.

Za navedene storitve je potreben le klik na spodnjo ikono, ki se nahaja na spletni 
podstrani ambulante osebnega zdravnika:

Pri prvem vstopu v aplikacijo je potrebna registracija uporabnika, kasneje pa le 
prijava.

Aplikacijo doZdravnika.si lahko naložite tudi na vaš prenosni telefon in sicer na sple-
tni strani https://dozdravnika.si.

Vabimo vas, da izkoristite sodoben način izbire in rezervacije termina za pregled pri 
svojemu osebnemu zdravniku.

Kdaj poklicati 112?
Pri težkih bolezenskih stanjih in stanjih, ki neposredno ogrožajo človeško 
življenje.

Primeri:

• zastoj dihanja in bitja srca, izguba zavesti, neodzivnost, nepojasnjeni napadi ali krči,
• nenadna bolečina v prsnem košu ali zgornjem delu trebuha,
• nenadno nastale motnje srčnega ritma
• znaki možganske kapi - znaki, ki jih povzema kratica GROM
• nepojasnjen hud glavobol, hude bolečine v trebuhu ali hrbtu, 
• krvavitve, ki jih ne moremo ustaviti,
• hujše opekline, poškodbe (zlomi, ureznine, ...),
• utopitve, podhladitve, vročinski šok, zelo visoka telesna temperatura (več kot 40°C), 
• udar električnega toka ali strele,
• hude alergijske reakcije, zastrupitve (z zdravili, narkotiki, kemikalijami, …)

Vsak neupravičen ali lažni klic lahko onemogoči 
pomoč tistemu, ki jo zares potrebuje!

Razstava ob 25. obletnici
Društvo zbiralcev Ajdovšči-

na – Nova Gorica obeležuje 
letos 25 let uspešnega delova-
nja. Za predstavitev aktivno-
sti v tem obdobju je društvo 
pripravilo veliko razstavo v 
Domu krajanov v Žapužah. 

Na ogled v novih vitrinah – 
razstavnih mizah so bile po-
stavljene vse dosedanje izda-
je društva v teh letih, ki jih je 
bilo preko 100. Poleg članske 
zbirke sta bili na razstavi tudi 
dve manjši zbirki mladih fila-
telistk Hane in Lare s svojimi 
muckami in metuljčki. Mize 
iz masivnega jesena so letos 
za društvo ob okrogli obletni-
ci izdelali Vidrihovi mojstri iz 
Budanj. Nove mize so nado-
mestile 35 letne stare goriške 
mize, katere je že precej načel 
zob časa. Ob novi pridobitvi 
gre zahvala predvsem Občini 
Ajdovščina, ki je projekt, po-
leg drugih donatorjev, tudi fi-
nančno podprla. 

Ob srečanju filatelistov, nu-
mizmatikov, in drugih zbiral-
cev, ki se jih je zbralo okrog 
80, smo v svoji sredi pozdra-
vili predsednika Filatelistič-
ne zveze Slovenije g. Petra 
Suhadolca ter predstavnike 
filatelističnih društev iz Idri-
je ter Nove Gorice. Po ogledu 

društvenih eksponatov so se 
največ časa ljubitelji znamk 
in denarja zaustavili ob zbir-
ki iz celega sveta, kjer je bilo 
na 246 kartonih predstavlje-
no vseh 196 priznanih držav 
ter 50 bivših držav ter raznih 
kolonij, ki imajo svoje kovan-
ce, papirnat denar ter poštne 
znamke. Za lažjo predsta-
vo naj navedem, da je bilo v 
kartonih vdelanih preko 2800 
kovancev in bankovcev ter 
preko 3000 poštnih znamk. 

Po ogledu razstave, se je sre-
čanje nadaljevalo ob kozarč-
ku vina ter pršutu. Za posla-
dek je bilo tudi grozdje, ker 
je bil dogodek sredi vipavske 

trgatve. Obiskovalcem je 
predsednik društva Aleš Bre-
celj podaril kemični svinč-
nik z napisom »25 let Društva 
zbiralcev«. Tisti, ki še niso vi-
deli predsednikovega muzeje 
kemičnih svinčnikov so si šli 
lahko ogledat zbirko k njemu, 
ki šteje že 12.000 različnih ke-
mičnih svinčnikov. 

Ker je bila razstava omejena 
le na nedeljo in ponedeljek, 
so si navedene zbirke ogle-
dali še člani žepovskega dru-
štva DEŠK, ki z zbiralci dobro 
sodeluje.

Aleš Brecelj
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odlična dopolnitev 
vsakodnevne 

prehrane z 
naravnimi vitamini 

in minerali

“ZA VSE GENERACIJE”

izdelki iz pšeničnih 
kalčkov

www.moleum.si

Zaupajte stroki, 
zaupajte Vivakliniki.

Pokličite in se naročite 
na 030 334 383 
(urnik po dogovoru)

Lasersko odstranjevanje 
dlačic (epilacija), 

kapilar, aken in glivic

Vipavski Križ

Oratorij 2019
Tako kot po navadi se je tudi 

letos v zadnjem tednu avgusta, 
v Vipavskem Križu, zbralo ve-
liko mladih duš, ki so prišle na 
oratorij. Bratska skupnost nam 
je velikodušno odstopila svo-
je prostore, da smo tam lah-
ko en teden živeli, peli, plesali, 
se smejali in se preprosto ime-
li fajn.

Letošnja tema je bila nareje-
na po knjižni predlogi pisatelja 
Michaela Ende, Momo. Momo 
je deklica posebne narave, ki 
pomaga rešiti svoje sovaščane, 
ko jim temni možje ukradejo 

ves čas. Naučila nas je, da je 
edini čas, ki ga resnično prido-
bimo tisti, ki ga podarimo dru-
gim. Med tednom smo se med 
drugim sprehodili do Slapa pri 
Vipavi, se zabavali na vodnih 
igrah in sodelovali med seboj 
na večeru družabnih iger. Obi-
skal nas je tudi skriti gost, du-
hovnik Sašo Mugerli. Oratorij 
smo zaključili z mašo in se po-
slovili z obljubami, da se zopet 
vidimo naslednje leto.

NP

Dvodnevni pohod devetošolcev 
OŠ Danila Lokarja Ajdovščina

Učenci 9. razreda Osnovne šole 
Danila Lokarja Ajdovščina so se 
v spremstvu učiteljev odpravili 
na tradicionalni dvodnevni špor-
tni dan v slovensko visokogorje. 

Na torkovo jutro, 10. septem-
bra, so se iz Ajdovščine z avto-
busom podali na pot mimo zna-
menitega solkanskega mostu in 
v zgodnjih dopoldanskih urah 
prispeli v Kobarid. V počastitev 
našega velikega pesnika Simo-
na Gregorčiča, rojenega neda-
leč stran v Vrsnem, so se zbra-
li ob njegovem spomeniku in 

zrecitirali njegovo najslavnej-
šo pesnitev – »Soči«. Nato so se 
odpravili v bližnji Kobariški mu-
zej, kjer so jim izkušeni vodiči v 
uri in pol dolgi predstavitvi ori-
sali okoliščine prve svetovne voj-
ne, še posebej pa Soške fronte, ki 
je divjala v tistih krajih. Da je bil 
obisk muzeja za učence res po-
učen in hkrati izredno zanimiv, 
priča izjava neke devetošolke, ki 

je v mimohodu navrgla: »Ko bi 
bilo vsaj v šoli tako.« 

Pot so nadaljevali mimo Bovca 
do bližnje Lepene, od koder so v 
zgodnjih popoldanskih urah za-
čeli vzpon do Planinskega doma 
pri Krnskih jezerih. Hoja je mi-
nila v prijetnem in sproščenem 
vzdušju, ob sončnem vremenu 
pa so se vsi skupaj naužili narav-
nih lepot in čudovitih razgledov. 

Pred večerjo so se odpravili še na 
kratek sprehod do Krnskega je-
zera in svoj podvig ovekovečili s 
skupinsko fotografijo. 

Naslednje jutro so se zgodaj 
odpravili na pot in nadaljevali 
v smeri čez Bogatinsko sedlo in 
prelepa pobočja Komne. Dan se 
je zopet bohotil v sončnih žarkih, 
učenci pa so na poti zrli v prelepe 
daljave, poslušali šelestenje dre-
ves in petje ptic. Pot so sklenili s 
spustom do Koče pri Savici, kjer 
jih je čakal avtobus in jih pred 
povratkom v Ajdovščino nagra-
dil še s postankom na zasluže-
nem kosilu. 

Učenci so ob koncu družno 
ugotovili, da se zaradi osupljive-
ga miru in lepot, ki jih ponuja za-
vetje gora, še kdaj vrnejo v gor-
ski raj.

Peter Cizl 
Foto: Špela Arnolj in 
Saša Dragosavljević

Fotografska razstava 
iz poletne delavnice

Vabimo Vas na ogled foto-
grafske razstave iz poletne fo-
tografske delavnice s Klemnom 
Bizjakom v Galeriji Hiša mla-
dih Ajdovščina. 

Udeleženci so se na brezplač-
ni tridnevni delavnici lahko 
srečali z analogno in digital-
no fotografijo ter spoznali sam 
potek oblikovanja in razvijanja 
fotografij. Naslednja delavnica 
bo potekala v okviru Festivala 
Hiše mladih 2019, med 20. in 
21. novembrom. 

Avtorji razstave: Peter Furlan, 
Tim Kodrič, Luka Kodrič, Neža 

Stopar, Stella Tomažič Ambro-
žič, Zoja Bratina, Miran Grgič, 
Jakob Bat Zupan in mentor de-
lavnice Klemen Bizjak. 

Razstava bo na ogled do 10. 
oktobra. 

 
Vljudno vabljeni.

oglašujte v časopisu Latnik
komerciala.latnik@gmail.com
040 826 142 (Andreja Lozar)
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Iz Vipave na Nanos

Najboljše in najhitreje je pe-
dala potiskal Calza Andrea 
(BIKE SHOP RACING), ki je v 
ciljnem šprintu ugnal mladega 
Hočevar Kristjana (Meblo Jogi 
PRO-CON). Oba sta zabeležila 
čas 31:54. Med ženskami je cilj 
prva prečkala Novak Katarina 
(Bike Republic) s časom 40:53. 

Na cilj so vsi udeleženci priko-
lesarili srečno, kar veliko šteje. 
Za to, da je vse potekalo gladko 

14. septembra je potekalo že 24. tekmovanje v cestnem 
kolesarjenju iz Vipave na Nanos. V prelepem vremenu se 
je zbralo približno 150 tekmovalcev in tekmovalk, ki so iz 
Vipave vozili približno dva kilometra zaprte vožnje do vasi 
Vrhpolje. Ta se je dirka nato začela z letečim štartom.

so skrbeli člani kluba Izvir Vi-
pava, ki je bil tudi najštevilčnej-
ši klub. Nekaj članov Izvir Vi-
pava je stalo tudi na stopničkah 
v posameznih kategorijah. 

Čestitke in pohvale vsem, ki 
so bili del cestno kolesarskega 
vzpona Vipava Nanos. 

Anej Likar 
Foto: Silvan Uhelj in 

Prijavim.se

Nina Krašna, 
051 321 368

Matej Hosta dr. vet. med.

031 612 777
dr. vet. med.

KOSILA, MALICE, 
POGOSTITVE, CATERING

Na festivalu praženega krompirja

Folklorno društvo Vipava je, 
s plesom in kvartetom, sode-
lovalo v kulturnem programu 
na 19. svetovnem festivalu pra-
ženega krompirja v Postojni. 

Poleg njih so nastopili še kul-
turno društvo Borjač iz Seža-
ne in številne glasbene skupi-
ne od harmonikašev, rogistov 
in ansamblov.

Namen prireditve je ohranja-
nje tradicionalne kulinarike in 
ohranjanje slovenskega pode-
želja. Obiskovalci iz vse Slove-
nije in tujine so napolnili Po-
stojno in okušali brezplačne 
porcije praženega krompirja 
z vsemi mogočimi okusi, ki so 
ga pripravila društva in ekipe 
iz vse Slovenije in tujine. Gle-
de na veliko število sodelujočih 
društev, ki jih je bilo preko 80, 
je bilo kaj videt in tudi okušat. 

Majda Cankar
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Oktet Castrum

Na obisku v Kanadi
Po enajstih dneh križarjenja po vzhodni Kanadi smo se srečno vrnili v najlepše kraje na svetu 
domov v Slovenijo, v našo Ajdovščino.

Še kar nismo pozabili našega 
potovanja pred desetimi leti tja 
dol v Avstralijo, ko smo ob 10 
obletnici delovanja okteta obi-
skali naše rojake, že je minilo 
naslednjih deset let. 

Ob 20. obletnici okteta se pa 
spodobi, smo si rekli, da jih 
obeležimo z daljšim potova-
njem. Na pobudo Mirana Ru-
stja in na povabilo slovenskih 
izseljencev v Kanadi smo se od-
pravili na obisk v to drugo naj-
večjo državo na svetu. Tako kot 
pri našem potovanju v Avstrali-
jo, smo tudi tokrat s seboj žele-
li peljati tudi naše boljše polovi-
ce, kot nadomestilo in zahvalo 
za vse dni v dvajsetih letih, ko 
nas zaradi prepevanja ni bilo 
doma. Začele so se dolgotrajne 
in obsežne logistične priprave, 
pa tudi zbiranje finančnih sred-
stev, ki je za tako potovanje kar 
zahteven zalogaj. 

V petek 9. avgusta, sredi noči, 
smo se odpravili proti Benet-
kam, od koder smo že ob 7.30 
uri poleteli proti Dunaju, od 
tam pa preko Montreala v To-
ronto, kjer so nas z dvema 
kombijema že čakali naši gosti-
telji. Gospa Marta in njen mož 
John sta nam na široko odprla 
vrata svojega doma v Mississa-
gui, mestecu blizu Toronta, kjer 
smo si malo odpočili od dolge-
ga potovanja, se spoznali z go-
stitelji, nato pa se odpravili na 
počitek v hotel. Naš prvi obisk 
naslednji dan je veljal Niagar-
skim slapovom. Na poti smo si 
ogledali še povezovalne kanale 
z zapornicami med jezeri Eire 
in Ontarijo, s katerimi preko-
oceanske ladje premagajo več 

kot sto metrov višinske razlike 
med jezeroma. Niagarski slapo-
vi, kjer ogromna količina vode 
pada 50m v globino so resnič-
no vredni ogleda. Še posebej 
občutiš njihovo silno moč, če se 
z ladjico popelješ neposredno 
pod slapove, kar smo si skupaj 
z množico turistov privoščili 
tudi mi. Doživetje je pravo. Že 
smo na poti v Slovenski pole-
tni kamp, kjer so počitniške hi-
šice, bazen, dvorana pravi raj 
za vikend oddih naših rojakov. 
S koncertom okteta in kasneje 

skupnim prepevanjem ob kita-
ri in harmoniki je prijetno dru-
ženje kar prehitro minilo. Lepo 
število rojakov, nas je naslednje 
jutro pričakalo v slovenski cer-
kvi Marije pomočnice, kjer smo 
s petjem sodelovali pri sloven-
ski maši. Po maši smo se pred-
stavili še s krajšim koncertom, 
popoldne pa obiskali Lipa slo-
venski park, kjer skupaj s slo-
venskimi pevci iz Minnesote, s 
koncertom razveselili številne 
obiskovalce. 

V Kanadi je za domačine vse 
blizu. Po zgodnjem zajtrku 
smo se odpravili na tridnev-
no potovanje izven Toron-
ta. Prvi naš cilj je bilo bližnje, 
samo 411 kilometrov oddalje-
no glavno mesto Kanade, Ot-
tawa. Veliko manjše mesto kot 
Toronto je vredno ogleda. Po-
leg palače parlamenta, kralje-
ve kovnice denarja, nacionalne 
galerije, gradu, Katedrale Notre 
Dame, kjer smo seveda preiz-
kusili akustičnost, je bil najbolj 
fascinanten naš večerni ogled 

svetlobnega šova. Na ogro-
mnem travniku pred parlamen-
tom se zbere vsak večer množi-
ca ljudi predvsem turistov, na 
ogromni fasadi parlamenta pa 
si z igro luči in komentarjem 
lahko ogledate in se seznani-
te z vso zgodovino Kanade do 
današnjih dni. Počitek in na-
slednji dan smo že bili v bli-
žnjem 480 kilometrov oddalje-
nem Quebecu. Ogledali smo si 
baziliko Svete Ane, pravo malo 
čudo pa je grad Montebello, ki 

Fotografi društva upokojen-
cev Ajdovščina, ki delujemo 
pod imenom primorski škljoc, 
vsako leto pripravimo nove 
razstave na različne teme, ki si 

Primorski škljoc

jih zastavimo. Letos smo pri-
pravili tri in vsaka posebej je 
zanimiva in lepa. 

Ko smo pri prijatelju fo-
tografu občudovali zbirko 

avtomobilčkov in jih fotogra-
firali, se je ideja o razstavi kar 
sama ponudila. Avtomobili na 
fotografijah sedaj krasijo stene 
v Bar Vogalu v Ajdovščini. 

Čebelarski natečaj, ki smo ga 
organizirali v imenu Čebelar-
skega društva Ajdovščina Vi-
pava, ni obrodil želenih pri-
čakovanj. Tako smo fotografi 
sami zabeležili čudovite pri-
zore čebel na različnih cveto-
vih in razstavo poimenovali 
'cvet, čebela, življenje', ki je že 
krasila avlo Ljudske univerze v 
Ajdovščini. 

Tretji projekt smo poime-
novali 'stare in nove podobe'. 
Uporabili smo stare podobe 
Ajdovščine z okolico. Nekate-
re podobe ni bili težko prepo-
znati, nekatere pa so nam vzele 
nekaj več časa. Narava je po-
skrbela, da ni bilo tako prepro-
sto posneti enak prizor, kot je 
bil pred 50, 70 in več leti. Starih 

fotografij nismo urejali po času 
– nekatere so še iz Avstro-ogr-
ske, druge iz časa fašizma, ne-
katere pa so novejše, po drugi 
svetovni vojni. Letnice prepu-
ščamo zgodovinarjem. Za nas 
so pomembni motivi in trudi-
li smo se, da ostaneta pogleda 
na stari in novi fotografiji čim 
bolj enaka.

Nismo še v celoti zaključi-
li tega projekta, ker novi Aj-
dovski plac še ni dokončan in 
ga želimo predstaviti naslednje 

leto. Imamo še nekaj krasnih 
starih razglednic, ki bi jih bilo 
škoda zapreti v album. Gori-
ški muzej in posamezni zbi-
ralci so nam dovolili vpogled 
v njihove zbirke, za kar se jim 
zahvaljujemo. 

Razstava se nahaja v avli na 
Ljudski univerzi in bo na ogled 
do 11.10. 2019. 

Fotografi 
PRIMORSKI ŠKLJOC

so ga zgradili železniški delavci 
ob gradnji kanadske železnice. 
Namenjen je bil za prenočeva-
nje njihovim vodilnim in go-
stom, zgrajen pa je v celoti in 
samo iz lesa. Ker stoji ob jezeru 
služi danes kot imeniten hotel 
z vsem kar gostje potrebujejo. 
Naša naslednja »bližnja« posta-
ja je bil Montreal. Tu je vseka-
kor vredna ogleda Bazilika No-
tre Dame, ki jo vsak dan obišče 
množica turistov. V njej so 
nam omogočili kratek pol urni 
koncert za obiskovalce, ogleda-
li pa smo si še olimpijski park, 
stadione in olimpijsko vas, saj 
je Montreal leta 1996 gostil po-
letne olimpijske igre.

Naše tridnevno križarjenje po 
Vzhodni Kanadi smo pred vr-
nitvijo nazaj v Toronto oz. Mis-
sissaguo končali z obiskom Ti-
soč otokov. V resnici jih je več 
kot tisoč petsto.

Majhnih otočkov, na jezeru, 
ki pa so vsi poseljeni z viken-
di. V funkciji so seveda tri če-
trtine leta, saj v zimskem času 
jezero zamrzne in dostop do 
njih ni mogoč. Kot zanimivost 
mogoče to, da ima vsaka hiši-
ca garažo – za čoln seveda, ki 
se tudi zapre z garažnimi vrati, 
tako kot na kopnem. Dve tretji-
ni otokov je na kanadski strani, 
ena tretjina pa na ameriški stra-
ni jezera.

Zadnji trije dnevi našega po-
tovanja so bili namenjeni To-
rontu. Velemestu z 8 milijonov 
prebivalcev. Seveda je obvezen 
ogled Toronta z višine. Povzpe-
li smo se na 450 m visoki CN 
Tower in kilometri velemesta in 
širše okolice so bili kot na dla-
ni. Na delu razgledne plošča-
di so tla iz stekla, kjer je direk-
ten pogled na vznožje stolpa in 
vsi smo po steklu nehote stopa-
li zelo spoštljivo… Predzadnji 
dan dopoldne smo namenili 
»šopingu« spominkov, popol-
dne pa smo obiskali slovenski 

dom upokojencev. Prebival-
ce doma smo razveselili s kon-
certom slovenskih pesmi, ki jih 
še vedno nosijo v svojih srcih. 
Orosilo se je marsikatero oko 
in spomini iz mladosti so pre-
plavili duše. Veliko število ro-
jakov se je zbralo na popoldan-
ski maši v slovenski cerkvi Naše 
Čudežne Gospe, po kateri smo 
se po prepevanju maše predsta-
vil še s koncertom. 

Zadnja noč v našem hotelu. 
Malo po malo že zbiramo vtise, 
predalčkamo kaj vse smo do-
živeli, kaj vse smo si ogledali, s 
kom vse smo se srečali, koga in 
od koga moramo prenesti poz-
drave. Naš zadnji dan in zadnji 
obisk naših rojakov v Hamil-
tonu. Tudi tu sodelovanje pri 
maši, vsi centri in dvorane, kjer 
se zbirajo in družijo naši izse-
ljenci so zgrajeni pri cerkvah. 
Po maši še koncert in kar hitro 
na letališče, kjer smo še odda-
li naše kombije, ki so nam do-
bro služili. Poslovili smo se od 
naših gostiteljev in preko Fran-
kfurta, kjer so nas Nemci do-
bro pregledali, celo zaigrati 
smo morali na harmoniko, da 
so se prepričali, da je v kovčku 
res harmonika. Izbrali so si pol-
ko. Varen pristanek v Benet-
kah, kjer nas je čakal avtobus 
in »Povsod je lepo, najlepše pa 
je doma«. Premalo cenimo to 
našo malo deželico, kjer je re-
snično vse blizu.

Na koncu še srčna hvala vsem, 
ki ste nam pomagali, da je ok-
tet Castrum lahko obeležil svo-
jo dvajset letno delovanje s tem 
obiskom in Slovencem tam da-
leč v Kanadi prinesel sloven-
sko pesem in kakšno urico le-
pih nostalgičnih spominov na 
domovino.

Marjan Krpan
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Vse selekcije Košarkarskega 
kluba Ajdovščina so se na novo 
sezono začele pripravljati že v 
začetku avgusta. V klubu smo 
še posebno pozornost nameni-
li pripravam mladinskega po-
gona, saj je pred njimi naporna 
in dolga sezona. Da je košar-
ka med mladimi na Vipavskem 
priljubljena kaže podatek, da 
imamo v klubu kar enajst ekip 
v mlajših kategorijah. Zaradi 
velikega zanimanja za košarko 
med otroci v Vipavi smo z le-
tošnjim letom izoblikovali dve 
novi ekipi, in sicer Leone Vipa-
va U-9 in Leone Vipava U-11. 
Za ekipi v Vipavi bo skrbel Ma-
tjaž Mlakar, ki se je našemu tre-
nerskemu kadru priključil pred 
pričetkom sezone. Načrtno in 
organizirano delo z mladimi v 

KK Ajdovščina

Delo z mladimi že 
obrodilo prve sadove

klubu je v lanski sezoni obrodi-
lo prve sadove. Ekipa U-15 se je 
v svoji kategoriji uvrstila na 9. 
mesto v Sloveniji. Talente do-
mačih igralcev so opazili tudi 
na Košarkarski zvezi Sloveni-
je. Tako sta bila Domen Petro-
vič in Martin Gerbec na širšem 
spisku reprezentance U-17, Ti-
motej Pišot pa prva rezerva v 
reprezentanci U-15. Jernej Bol-
čina pa je igral za reprezentan-
co v kategoriji U-15 (Slovenija 
ball). V 1. slovenski košarkar-
ski ligi imamo sedaj kar tri eki-
pe – U-17, U-15 in U-13. Eki-
pama Leone Ajdovščina U17 
in Fructal Ajdovščina U19 se je 
septembra pridružil igralec iz 
Srbije, to je Filip Mitrovič, s ka-
terim bosta ekipi še bolj nevar-
ni za visoke uvrstitve v držav-
nem prvenstvu.

Minulo sezono smo z ekipo 
U-15 krstno nastopili tudi v 
mednarodni ligi EYBL, kjer je 
našo ekipo samo ena zmaga lo-
čila od napredovanja v konč-
nico, kamor se redno uvrščajo 
ekipe evropskih košarkarskih 
velikanov kot so CSKA, Barce-
lona, Real Madrid, Partizan. V 
letošnji sezoni bomo prav tako 

nastopili v tej ligi, prvi turnir 
nas čaka od 3.10 do 6.10 v Clu-
ju (Romunija). Drugi turnir je 
na sporedu februarja naslednje 
leto v mestu Oroszlany na Ma-
džarskem. Ob tem se mora-
mo zahvaliti tudi našim zve-
stim sponzorjem, brez katerih 
si udeležbe na tovrstnih med-
narodnih turnijev ne bi mogli 
predstavljati.

V članski ekipi smo letos dali 
prednost domačim in perspek-
tivnim igralcem, tako da je v 
letošnji ekipi kar nekaj spre-
memb. Od lanske sezone so 
v ekipi ostali Teo Kovšca (ka-
petan), Filip Petrovič, Matic 
Pristopnik, Jaka Rodman, Ja-
kob Sartori, Uroš Šeme in Da-
vid Vac. V klub sta se ponov-
no vrnila domača fanta Gregor 

Brecelj in Aleksander Mihelj, 
ekipi pa se bo ponovno pridru-
žil tudi Grega Kovšca. Novo 
ime v košarkarskem klubu Aj-
dovščina pa prihaja iz Košar-
karskega kluba Olimpija, in 
sicer 210 cm visoki Pave Kuz-
manić. Članski ekipi se bodo 
na treningih pridružili še trije 
kadeti, ki bodo tako pridobivali 
izkušnje in bodo lahko že kma-
lu postali steber ajdovske član-
ske ekipe v naslednjih letih. Za 
uvod v novo sezono člansko 
ekipo 5. oktobra čaka domača 
pokalna tekma z Ivančno Go-
rico, nato sledi 1. krog 3. SKL 
in gostovanje v Tolminu. Tudi 
v tej sezoni bo glavni sponzor 
članske ekipe ajdovsko podje-
tje Incom. 

Po dobrem odzivu in uspe-
šno izpeljanem turnirju držav-
nega prvenstva 3x3 letos juni-
ja, smo se odločili, da se tudi 
drugo leto potegujemo za or-
ganizatorja enega od kvalifika-
cijskih turnirjev in tako še po-
pestrimo športno dogajanje v 
ajdovski občini. 
    

KOŠARKARSKI KLUB 
AJDOVŠČINA

Rožnati oktober je svetovni 
mesec ozaveščanja o raku dojk, 
ki je najpogostejša oblika raka 
pri ženskah. 

V Sloveniji vsako leto za ra-
kom dojk zboli skoraj 1300 
žensk in okoli deset moških. 

Rak dojk je visoko ozdravljiv, 
če je odkrit dovolj zgodaj. 

Zato je za zmanjševanje umr-
ljivosti pomembno predvsem 
zgodnje odkrivanje bolezni in 
takojšnje učinkovito ter vsaki 
bolnici prilagojeno zdravljenje.

Namen rožnatega oktobra je 
ozaveščati širšo javnost o raku 
dojk in opozoriti na pomen 
zdravega načina življenja, zgo-
dnjega odkrivanja in učinkovi-
tega zdravljenja bolezni. 

Center za krepitev zdravja

Dan zdravja v rožnatem oktobru
V ta namen Center za krepi-

tev zdravja za javnost pripra-
vlja »Dan zdravja v rožnatem 
oktobru«, ki bo 15. 10. 2019 od 
15. do 19. ure na Osnovni šoli 
Šturje.

Gostili bomo društvo Europa-
donna, društvo koRak, držav-
ni presejalni program DORA, 
pridružili se nam bodo tudi 
predstavniki Onkoman, Eu-
ropa Colon, ambasador SVI-
Ta. Ker v mesecu oktobru obe-
ležujemo tudi Dan duševnega 
zdravja, Dan hrane in Dan gi-
banja, bomo te pomembne 
dneve združili in za naše ob-
čane pripravili pester pro-
gram z meritvami in sveto-
vanji zdravnika,dietetika in 

kineziologa.
Obeležitev rožnatega okto-

bra bomo zaključili s predava-
njem dr. Erika Breclja, dr. med. 
- Zgodovina zdravljenja raka 
dojk. Predavanje bo v sredo, 
16. 10. 2019 ob 18. uri v večna-
menskem prostoru na Ljudski 
univerzi, Stritarjeva ulica 1 a, 
Ajdovščina.

V okviru Lokalne skupine za 
krepitev zdravja smo se pove-
zali s krajevnimi skupnostmi, 
kjer bodo v tednu od 14. 10. 
do 18.10. 2019 patronažne se-
stre izvajale delavnice samo-
pregledovanja dojk. Istoča-
sno vabimo še ostale krajevne 
skupnosti, da nas kontaktirajo 
za izvedbo delavnice v mesecu 
oktobru (Alenka Černe, vodja 
CKZ, 05 93 43 171 ali ckz-vod-
ja@zd-ajdovscina.si).

Za več informacij nam lahko 
sledite na spletni strani ckz.zd-
-ajdovscina.si.

Vabljeni!
Alenka Černe, vodja CKZ

VAŠA PRAZNOVANJA NA ENEM MESTUVAŠA PRAZNOVANJA NA ENEM MESTU
V HOTELU AJDOVŠČINA- rojstni dnevi

- poroke
- obletnice
- poslovna kosila
- zaključene družbe
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Kiparska delavnica

Kamnoseki iz kamnoseške 
skupine Manče, ki deluje v 
okviru društva Most, smo se po 
dveh letih ponovno udeležili 
kamnoseške kiparske delavnice 
pod mentorstvom Franca Ko-
cjana. V zadnjih letih smo izde-
lali številna obeležja, spomeni-
ke in skulpture po Sloveniji in v 
zamejstvu. Tokrat smo bili go-
stje občine Starše pri Ptuju. Iz 
dolenjskega kamna smo izdela-
li smo dva pitnika. Prvi pitnik 
je postavljen v vaškem središču 
v Staršah, drugi pa ob cerkvi v 
Marjeti na dravskem polju. 

Delovni prostor smo dobili 
ob pokopališču v Staršah, na-
stanjeni pa smo bili v gostil-
ni Čelan v Slovenji Vasi blizu 
Zlatoličja. Iz naše kamnoseške 
skupine Manče smo se delavni-
ce udeležili: Florjan Bajc, Slav-
ko Likar, Matija Repič, Maj-
da Bajc, Marjan Polanc in Jože 

Vouk. Skupini sta se pridru-
žila še naša stara znanca Rado 
Čepič iz Mednega ter mentor 
Franci Kocjan iz Zagrada.

Delo je bilo kar intenzivno. 
V dobrih treh dneh smo po-
leg obeh pitnikov obdelali še 
dva kamna z napisom PITNA 
VODA. Izdelali smo še tri ka-
mnite izdelke, s katerimi smo 
obdarili občino Starše in dva 
najbolj zaslužna za izvedbo pro-
jekta. Tako smo se jim zahvalili 
za njihovo gostoljubnost.

Nekoliko utrujeni, vendar za-
dovoljni z rezultati našega dela, 
smo se v petek popoldne po-
slovili od prijaznih domačinov. 
Ob odhodu, v soboto 21. sep-
tembra, smo bili v sklopu vaške 
prireditve 'Pozdrav jeseni', pri-
sotni še na slavnostnem odpr-
tju obeh pitnikov. 

Marjan Polanc

»Preprosto plešemo« je vo-
dilna misel nadobudnih ple-
salcev, katere druži veselje do 
plesa. Skupaj pridno in redno 
trenirajo v plesnem klubu EL1 
plesna scena, ki ga vodi Elena 
Mikuž. »Preprosto plešemo« 
pa zato, ker je ples sam po sebi 
nekaj sproščujočega, nekaj za-
bavnega, nekaj lepega, skratka 
nekaj preprostega, saj v njem 
lahko uživamo vsi, od najmlaj-
ših, pa do tistih malo manj 
mladih plesalcev. 

Plesni klub kot tak je relativ-
no nov na ajdovskem, a kljub 
temu nam ponuja pestre pro-
grame za različne generaci-
je – od predšolskih otroških 
skupin, do osnovnošolskih, 
srednješolskih programov, 
street jazz-a ter hip hop-a za 
odrasle. Poleg tega ponuja klub 
EL1 plesna scena tudi tekmo-
valne skupine (pionirji od 7-12 
let in mladinci od 12-16 let) 
za vse tiste, ki bi radi doživeli 
utrip plesnih tekmovanj. 

In ravno ti plesalci tekmoval-
nih skupin, so se v letošnjem 
letu udeležili treh plesnih tek-
movanj tudi na državnem ni-
voju. Čeprav so skupaj plesali 
šele prvo leto, so se med nji-
mi stkala tesna prijateljstva, ki 
so skupaj s trdim delom in po-
močjo zelo strokovno podko-
vanih trenerjev pripomogli k 
dosegu izjemnih rezultatov. Za 
mnoge od njih je bila letošnja 

Pionirji plesnega kluba EL1 
odhajajo na svetovno prvenstvo

sezona tudi »krstna« v plesno 
tekmovalnem smislu, saj so 
se prvič udeležili tako velikih 
tekmovanj. 

Plesali so v Mariboru na Rol-
ly dance Open tekmovanju, 
kjer so si tako pionirji kot tudi 
mladinci priplesali srebrno eli-
tno priznanje. Sodelovali so 
tudi na kvalifikacijah svetovno 

znanega tekmovanja Dan-
ce Star, kjer so pionirji s svojo 
točko zasedli 1. mesto, mladin-
ci pa v izjemno močni konku-
renci odlično 4. mesto. S temi 
odličnimi rezultati sta se obe 
skupini kvalificirali na medna-
rodno tekmovanje Dance Star 
v Poreču. Nenazadnje pa so 
tekmovalci plesnega kluba EL1 
plesna scena tekmovali tudi na 
državnem prvenstvu v moder-
nih plesih pod okriljem Plesne 

zveze Slovenije in tudi tu pose-
gli po najvišjih mestih. Mladin-
ci so se uvrstili na 19. mesto, pi-
onirji pa na odlično 5. mesto in 
si s tem priplesali vstopnico na 
svetovno prvenstvo. 

Svetovno prvenstvo bo letos 
potekalo v mestu Decin na Če-
škem med 19.in 22.9.2019 in 
mladi tekmovalci se že pridno 

pripravljano na njihov debi v 
svetovni plesni eliti. Zato vsi 
skupaj držimo pesti za to mla-
do ekipo, da bi se čim bolje 
uvrstila. 

Ob tej priložnosti pa vabi-
jo vse, ki bi radi skupaj z nji-
mi plesali, uživali in se zabavali 
naj se jim pridružijo v plesnem 
klubu EL1 plesna scena.

V.S.

Na parkirišču Mladinsko-
-kulturnega centra Hiša mla-
dih v Ajdovščini so KAŠev 
letni vrt neuradno otvorili s pr-
vim filmom v ediciji Kinodej-
ke – Posledice. Letos smo celo-
tni izkušnji KAŠevega kina pod 
zvezdami dodali še slastne gur-
manske dodatke, in sicer sveže 
pripravljenega KAŠevega vro-
čega psa (hot dog), Fructalo-
ve Frutabele in kokice podjetja 
Pokica. Sledile so še 3 četrtkove 
projekcije s filmi Ne bom več lu-
zerka, Ivan in Gajin svet. V pr-
vem vikendu so bile organizi-
rane tudi karaoke, na katerih 
smo se neučakano pripravljali 
na prvi koncert. Dan kasneje, so 
namreč na oder stopili MRFY in 
TABU, ki so kljub deževnemu 
vremenu v Pale privabili množi-
co ljudi. Prvo dejanje KLV-ja se 
je zaključilo v nedeljo s poučno 

Pred-jubilejni KAŠev letni vrt
Za celomesečno pestro dogajanje je v mesecu avgustu poskrbel Klub ajdovskih študentov in 
dijakov (KAŠ), ki je s tradicionalnim KAŠevim letnim vrtom (KLV) udeležencem vseh generacij 
zagotovil prostor za dnevno in večerno druženje. Z dogodki zabavne, kulturne, športne, izo-
braževalne in gurmanske narave je v ajdovsko klimo zapihal svež vetrič dogajanja. 24. pred-ju-
bilejna izvedba tega festivala je bila s strani občanov, kot vedno, odlično sprejeta in obiskana.

delavnico izdelave sveč proti ko-
marjem in fascinantnim potopi-
som o Sovjetski zvezi ter trenu-
tno zelo aktualnem Černobilu. 

Drugi teden so se tekmovalci 
zbrali v Brlogu v Vipavi, kjer se 
je odvilo tekmovanje v popular-
ni igri s kartami – Enki. Čez vi-
kend pa se je dogajanje preselilo 
še nekoliko dlje od Ajdovščine, 

srečali smo se na festivalu Sum-
mer Spark, saj je letos pri or-
ganizaciji pomagal tudi KAŠ. 
Vikend se je nato nadaljeval s 
plesnim turnirjem, sladko de-
lavnico o čokoladi s podjetjem 
Erilo d.o.o., v baru B52 in ven-
darle zaključil s stand-up veče-
rom v Baru Hiša mladih. 

V sredini avgusta smo se 

družili na ajdovskem bazenu, 
kjer se je odvijalo nočno kopa-
nje z glasbeno spremljavo do-
mačega DJ-ja Alexa Mara. Mu-
hasto vreme je zopet nekoliko 
zagodlo, ampak kljub temu se je 
zabava nadaljevala pozno v noč 
v baru Oaza. Sledil je zabaven 
vikend koncertov. Najprej so 
nas na plesišče zvabili poskočni 
Leni Kravac in energični Balkan 
Boys, kasneje pa smo se prepu-
stili vsem poznanim melodijam 
legendarnega Slavka Ivančiča. 

Nazadnje smo še zadnje ato-
me moči uperili na zadnji kon-
cert, ki je do zadnjega kotička 
napolnil Bar Hiša mladih. Pu-
bliko je najprej ogrela mlada za-
sedba Kokosy, potem pa je oder 

prevzel Vlado Kreslin ob spre-
mljavi Malih bogov. Skupaj so 
nam pripravili magičen zaklju-
ček, ki si ga Letni vrt zasluži. 

Čeprav se je Kašev Letni vrt 
šele dobro zaključil, mi že kuje-
mo nove načrte in se veselimo 
prihodnjega leta, ko KLV pra-
znuje 25. obletnico. Z mislijo na 
pretekle izvedbe, vse trenutke 
in spomine, ki jih festival nosi v 
svojem srcu, se veselimo nove-
ga poglavja, ki ga bomo napisa-
li z vami. 

Zahvaljujemo se tudi vsem, 
ki so nam v kakršnikoli obliki 
priskočili na pomoč in z nami 
sodelovali. 

 Urška Čuk 
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To je po štirinajstih letih prva 
zmaga za Slovenijo, člani aj-
dovskega Radio kluba pa so se 
tudi sicer imenitno odrezali, 
saj so bili skoraj v vseh discipli-
nah, v katerih so nastopili, naj-
boljši slovenski predstavniki. 

Ana Čufer 

Evropska prvakinja
Ana Čufer, članica radiokluba Ajdovščina, je na evropskem 
prvenstvu v amaterskem radioGoniometriranju pometla z 
evropsko elito in zmagala v kategoriji W21-Sprint, ter tako do-
dala bonbonček na torto ob 60 letnici Radiokluba Ajdovščina.

Amatersko radioGoniometri-
ranje« je uraden izraz za teh-
nično-športno disciplino, ki 
je kombinacija orientacijske-
ga teka in radioamaterstva, po 
domače pa ji pravijo 'lov na li-
sico'. Tekmovalci namreč s po-
močjo posebnih radijskih spre-
jemnikov v naravi iščejo skrite 
oddajnike oziroma 'lisice'. 

Evropsko prvenstvo je po-
tekalo od 2. do 8. septembra 
2019 na Rogli, kjer se je me-
rilo 353 tekmovalcev iz 27 dr-
žav. Že drugi tekmovalni dan je 
bil prvi srečen dan za Sloveni-
jo, saj je Ana zmagala v disci-
plini Sprint – vseh deset lisic je 
polovila v 16 minutah in 16 se-
kundah. Tudi v naslednji disci-
plini Classic 1 je bila Čuferjeva 

Že 30 let prisegamo na kvalitetno 
slovensko pohištvo!

URNIK:

pon-petek od 8 - 19
sobota od 8 - 12

Kuhinje, jedilnice, spalnice, sedežne 
garniture, vzmetnice...

Najdete nas na naslovu Goriška cesta 21, Vipava

v svoji starostni kategoriji do 
21 let uspešna in si okoli vra-
tu obesila še drugo medaljo, to-
krat bronasto. Za vseh pet lisic 
je porabila dobrih 50 minut. V 
soboto je tekmovanje v disci-
plini Classic 2 začinil dež, Ču-
ferjeva pa je dvema medaljama 
dodala še 9. mesto, medtem ko 
sta Nik Gregorič in Stanko Ču-
fer vsak v svoji kategoriji osvo-
jila 8. mesto. 

Rogla se je izkazala za zahtev-
no tekmovališče, saj sta se dva 
nastopajoča izgubila, veliko 
dela pa je imela tudi medicin-
ska ekipa. 

Za Radioklub Ajdovščina 
Bogomir Bajc-S56UEF

OŠ Vipava

Natečaj za najbolj športno šolo
V ponedeljek, 23. septembra 

je bila na Ministrstvu za izo-
braževanje, znanost in šport 
slavnostna podelitev priznanj 
najbolj športnim vrtcem, 
osnovnim ter srednjim šolam v 
šolskem letu 2018/2019.

Zavod za šport RS Plani-
ca vsako leto razpiše nagradni 
natečaj za najbolj športne šole 
v Sloveniji. Na natečaju lahko 
sodelujejo vsi vrtci ter osnov-
ne in srednje šole v Sloveniji. 
Merilo za čim boljšo uvrstitev 
je vrsta in število športnih pro-
gramov (Zlati sonček, Krpan, 
Naučimo se plavati ter ostale 
množične prireditve), v katerih 
šole sodelujejo ter uvrstitve v 
šolskih športnih tekmovanjih.

Naša šola je pridno nabirala 

točke, skupno število pa je za-
doščalo za osvojitev bronaste-
ga priznanja za najbolj špor-
tno šolo ter s tem tudi nagrado 

v vrednosti 200 EUR za nakup 
športne opreme.

Ivan Ivanov

oglašujte v časopisu Latnik
komerciala.latnik@gmail.com
040 826 142 (Andreja Lozar)


