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Na letošnjem prazničnem koncertu ob dnevu samo-
stojnosti in enotnosti se bo predstavil Pihalni orke-
ster Burja. To bo prvi večji nastop orkestra, ki v okvi-
ru novoustanovljenega društva samostojno nadaljuje 
pot mladinskega orkestra Glasbene šole Vinka Vodo-
pivca Ajdovščina. Umetniški vodja zasedbe ostaja An-
drej Kobal, vaje potekajo v prostorih glasbene šole. Na 
prazničnem koncertu se bo orkester predstavil skupaj 
z zanimivima glasbenima gostoma. Manuel Šavron je 

Ob dnevu samostojnosti in enotnosti Občina Ajdovščina vabi občanke in občane na praznični kon-
cert. Nastopil bo Pihalni orkester Burja Ajdovščina z gostoma, slavnostni govor pripravlja predse-
dnik Društva veteranov SEVER severne Primorske Angel Vidmar. 

Praznični koncert ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti 

mojster na diatonični harmoniki, po rodu iz Kopra, 
danes živi in dela v Avstriji. Sebastjan Fabčič prihaja s 
Cola, na Glasbeni šoli Vinka Vodopivca se je učil solo 
petja pri profesorju Rajku Koritniku, danes je priznan 
pevec v narodno-zabavnih vodah. 

Program koncerta bo žanrsko pester. Z raznolikim 
izborom želi Pihalni orkester Burja domačemu občin-
stvu pričarati praznično vzdušje, zadišalo bo tudi po 
božično-novoletnih praznikih. Vabljeni! 

Zaključek leta

December naj bi bil čas, ko se posve-
timo družini, prijateljem in sebi. Moje 
mnenje je, da je realnost velikokrat po-
polnoma drugačna. Na december gle-
dam kot na enega izmed najbolj kaotič-
nih mesecev v letu. 

V službi se hiti z zaključevanjem še za-
dnjih projektov in postavljanjem novih 
ciljev za naslednje leto. Doma nam pro-
sti čas pobere postavljanje smrekice, iz-
bira in zavijanje daril za najdražje, izde-
lava prazničnih čestitk, peka in kuhanje 
ter okraševanje hiše in okolice. Poleg 
vsega pa imamo na urniku zagotovo še 
kakšno večerjo ali srečanje s sodelavci/
prijatelji. 

Tudi sama sem se v decembru odpravi-
la na kulinarično razvajanje s tremi prija-
teljicami. Čeprav nisem velika ljubitelji-
ca mesa (navadno jem samo belo meso), 
so me vseeno prepričale, da izberem me-
sni meni, kar sem obžalovala v trenutku, 
ko sem dobila na mizo Carpaccio.

V naslednjih hodih sem uspešno ločila 
klobaso od ješprena (ješpren je bil odli-
čen!) in iz zrezka izrezala Otliško okno. 
Kako to izgleda? Pri zrezku sem pojedla 
samo meso iz sredine zrezka in robove 
pustila. Zrezek je torej imel na sredini lu-
knjo, ki je močno spominjala na okno. 
Moj nono bi rekel, da bi po enem mese-
cu lakote pojedla popolnoma vse. Najbrž 
bi res, ampak dokler si lahko izbiram, 
sem še vedno mnenja, da prašič ni in ni-
koli ne bo kralj živali. 

Večer je v dobri družbi in prijetnem 
klepetu prehitro minil. Tako hitro, kot je 
minilo tudi letošnje leto. Skupaj z vami, 
dragi bralci, smo izdali še zadnji letošnji 
Latnik in se odpravili na počitnice. Za 
konec naj vam voščim en lep in miren 
zaključek leta. Novo leto pa naj vam pri-
nese zanimiv, zdrav in s soncem obsijan 
vsakdan. 

Srečno 2020!

Kristina Birsa

Zdravo 2020!

 Škrlatna ehinaceja iz Vipavske doline je razvojni projekt  
Občine Ajdovščina za krepitev zdravja in dobrega počutja.
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Skupna medobčinska 
uprava 
Občina Ajdovščina bo z novim letom z Mestno občino Nova 
Gorica in Občino Brda del nove medobčinske uprave. Odlok 
o njeni ustanovitvi so v drugem branju sprejeli na izredni 
seji v ponedeljek, 9. decembra v Vili Vipolže. Občine so 
skupno upravo ustanovile za opravljanje nalog občinskega 
inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva, pravne 
službe in notranje revizije. 

Po izstopu Občine Ajdovšči-
na iz Medobčinske uprave ob-
čin Šempeter-Vrtojba, Renče-
-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, 
Vipava in Ajdovščina so svetni-
ki vseh treh občin razpravljali o 
ustanovitvi nove medobčinske 
uprave. Briška in novogoriška 
občina sta s skupno medobčin-
sko upravo sicer povezani že od 
marca 2012. Z novim letom se 
jima formalno pridružuje še Aj-
dovščina. Občine bodo v skupni 
medobčinski upravi v prvi fazi 

izvajale redarsko in inšpekcijsko 
službo na območju vseh treh ob-
čin z veliko bolj prilagodljivim 
urnikom. Do konca leta 2020 
se predvideva še izvajanje nalog 
službe notranje revizije in prav-
ne službe. Kot je prepričan žu-
pan Tadej Beočanin, bo ta korak 
za našo občino izrednega pome-
na: »Doslej nismo imeli strokov-
njakov za ta področja oziroma 
smo za te namene najemali dru-
ge, zunanje izvajalce.« 

Županovo voščilo

Spoštovane občanke in občani!
Praznično vzdušje nam vsakič prinaša s seboj tudi čas za razmislek o preteklem letu in na-
črtovanju prihodnjih korakov. Strniti želimo misli in v želji po še večjih uspehih načrtovati 
prihodnost. Želim vam, da praznični čas, ki je pred nami, preživite v krogu najbližjih, da 
si vzamete čas zase in se optimistično zazrete v leto 2020. Naj bo novo leto priložnost za 
nove izkušnje in spoznanja, ki vas bodo s preudarnimi koraki vodila do modrih odločitev in 
hrabrih dejanj. Prepričan sem, da povezani in tudi z zavezo, da si moramo poti utirati sami, 
lahko presežemo vse nadaljnje izzive. 

V letošnjem letu smo v Ob-
čini Ajdovščina stkali številne 
projekte in premišljeno zasta-
vili nove, ki v naše okolje pri-
našajo nove priložnosti. Veli-
ko zahtevnih nalog in izzivov, s 
katerimi se moramo soočiti, je 
še pred nami. S pomočjo svojih 
znanj in izkušenj, predvsem pa 
trdnim prepričanjem o pome-
nu velikih skupnih odločitev 
za celotno skupnost jih bomo 
zagotovo dosegli. Še naprej si 
bomo prizadevali za vzpodbu-
dno okolje, ki bo uresničevalo 
hotenja vseh gradnikov za do-
seganje čim večje blaginje. 

Vse bolj postajamo poznani 
kot prebojna in inovativna ob-
čina – zagotovo so cilji v priho-
dnje doseči še več. S številnimi 
inovativnimi prijemi krepimo 
gospodarske in razvojne poti, 

gradimo temelje za mlade, ki v 
naše okolje vnašajo vitalnost in 
upe za novo kvaliteto življenja. 

Namesto razdiralnih prepi-
rov poiščimo povezovalne toč-
ke – te nam bodo omogočile, 
da bomo v vsej naši različno-
sti kot občina in družba uspe-
šni in zadovoljni. S to mislijo 

lahko zremo v novo leto s pri-
čakovanjem, da bomo razno-
like priložnosti usmerili v prid 
solidarne in prijazne prihodno-
sti nas vseh. 

Drage občanke, dragi občani,
ostanimo v medsebojnem 

sožitju tudi naprej, skozi vse 
leto, ki prihaja. Čestitke tudi 
ob državnem prazniku – dne-
vu samostojnosti in enotnosti 
– naj bo zgodovinski spomin 
tisti, ki nas navdihuje, druži in 
nagovarja. 

Z najboljšimi željami za vašo 
osebno srečo, zdravje in dose-
ganje vseh ciljev, ki si jih boste 
zastavili, vam voščim doživete 
praznične dni in uspešno novo 
leto. Srečno 2020! 

Tadej Beočanin, župan 
Občine Ajdovščina 

V skupno medobčinsko upravo 
bodo prešli zaposleni inšpektor-
ji in redarji iz obstoječih služb, 
o dodatnih zaposlenih dogovo-
ri še potekajo. Občina Ajdovšči-
na bo v skupno upravo prezapo-
slila enega inšpektorja in enega 
redarja. Kot je dejala direktori-
ca občinske uprave Mojca Rem-
škar Planinc, bo kvaliteta stori-
tev z novo medobčinsko upravo 
višja, stroški pa nižji, saj bo ob-
čina deležna višjega sofinancira-
nja države.

Občina Ajdovščina z Mestno 
občino Nova Gorica že izvaja 
skupen Javni zavod za turizem in 
z njo v sodelovanju z ustanovi-
teljico Občino Renče – Vogrsko 
soustvarja destinacijsko znam-
ko Vipavska dolina. Na novou-
stanovljeni organ medobčinske 
uprave bo v svoji funkcionalno-
sti Vipavsko dolino povezal še z 
Brdi. 

AJDOVŠČINA 2019 - 2020

V torek, 
31. 12. 2019

Med 
22:00 in 02:00

Silvestrovanje 
v grajskem obzidju

skupina

CALYPSO
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Posvet o 
pametnih vaseh
V petek, 29. novembra je v dvorani Območne obrtno-
-podjetniške zbornice Ajdovščina potekal posvet na temo 
Pametne vasi v Vipavski dolini, sredstva EU za poseljeno, 
obdelano in privlačno podeželje. Pobudo evropskega po-
slanca Franca Bogoviča za organizacijo srečanja je podprla 
tudi Občina Ajdovščina. Predstavljeni so bili ukrepi in pro-
jekti, ki jih občina že izvaja v smeri pametne skupnosti in pa 
možnosti za nadaljnji digitalni razvoj.

Občina Ajdovščina je na po-
dročju pametnih mest in sku-
pnosti ter prilagajanja podneb-
nim spremembam že sprejela 
nekatere ukrepe, ki so omo-
gočili vsaj delno vzpostavitev 
smernic za digitalno transfor-
macijo. Med takšnimi ukrepi 
so vzpostavitev občinske njive, 
štetje prometa, meritve pod-
nebnih parametrov na neka-
terih območjih (veter in tem-
peratura), pripravlja se tudi 
strategija digitalizacije lokalne 
skupnosti v smeri pametnega 
mesta.

Na posvetu o pametnih vaseh 
v Vipavski dolini je evropski 
poslanec Franc Bogovič (SLS/
EPP) predstavil projekt Pame-
tnih vasi in možnosti ter pri-
zadevanja za financiranje to-
vrstnih projektov iz različnih 
evropskih skladov in mehaniz-
mov v novi finančni perspek-
tivi EU. Zbrane je nagovoril 
tudi župan Tadej Beočanin, ki 
je orisal ukrepe, ki že vodijo k 
razvoju pametnih podeželskih 
skupnosti: »Občina Ajdovščina 
je z vzpostavitvijo sodobnega 

omrežja za ugotavljanje ško-
dljivcev in pa sistemom preci-
znega namakanja že postavila 
temelje v smeri digitalizacije,« 
je poudaril župan. V nadalje-
vanju so bili omenjeni ukre-
pi konkretneje predstavljeni v 
okviru projektov. Projekt Gre-
vislin skrbi za vzpostavitev so-
dobnega omrežja merilnih 
postaj na izbranih mikro-loka-
cijah, ki spremljajo prisotnost 
koristnih in škodljivih žu-
želk ter spor. V sklopu projek-
ta LIFE ViVaCCAdapt je bil 
predstavljen sistem SPON za 
podporo odločanju o namaka-
nju, ki na podlagi spremljanja 
vlage v tleh omogoča optimal-
no namakanje kultur. Pred-
stavljena je bila tudi aplikacija 
Virtualna tržnica. Primer do-
bre prakse, ki ga občina že več 
let izvaja je tudi projekt Zavoda 
Sopotniki (prostovoljni prevo-
zi starostnikov na podeželju). 
Vizijo razvoja kmetijstva in po-
deželja sta strnila Franc Vodo-
pivec s Kmetije Slavček in Luka 
Leskovec, predstavnik Podežel-
ske mladine Vipavske doline.

Projekt GREVISLIN je sofinanciran v okviru Programa Sodelovanja Interreg V-A Italija Slove-
nija 2014-2020, iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
 
»Operacija se delno sofinancira iz programa LIFE za obdobje 2014-2020, podprograma 
za podnebne ukrepe, prednostnega področja prilagajanje podnebnim spremembam, št. 
projekta LIFE15 CCA/SI/000070 – LIFE ViVaCCAdapt«. 

Regijska razvojna agencija ROD

20 let razvojnih korakov 
Poslanstvo RRA ROD je pospeševanje razvoja podeželja, človeških virov, podjetništva ter 
regionalnega razvoja. V sodelovanju z različnimi akterji na našem območju že več let spod-
buja ustvarjalnost, inovativnost, podjetnost s privabljanjem tujih investitorjev na temeljih 
vizije trajnostnega razvoja. Ob praznovanju 20-letnice so v prvem tednu decembra pripra-
vili raznolike aktivnosti in delavnice. Osrednji govornik na slovesnosti v petek, 6 decembra, 
je bil župan Tadej Beočanin. 

20 let podpore lokalnemu 
razvoju 

Regijsko razvojno agencijo 
ROD Ajdovščina so leta 1999 
ustanovile občine Ajdovščina, 
Vipava in Komen. Država je ta-
krat na regijske razvojne agen-
cije prenesla vrsto nalog, ki naj 
bi zagotavljale skladen regio-
nalni razvoj. Tudi s pomočjo iz-
kušenj dotedanje Razvojne ko-
alicije je nova agencija v prvih 
letih delovanja največ pozorno-
sti posvečala razvoju podeželja, 
predvsem podpori vinarjem in 
prvim korakom pri razvoju tu-
rizma. Nastala je Vipavska vin-
ska cesta, vinarji pa so se takrat 
prvič organizirano predstavljali 
na tujih strokovnih prireditvah. 
V prvih letih je bila agencija tudi 
pobudnica in glavna gonila sila 
pri vzpostavljanju podeželskega 
razvojnega jedra v Vipavi, ki je 
zaživel z imenom Center za ra-
zvoj podeželja TRG Vipava in 
danes deluje kot javni zavod za 
razvoj turizma. Že od začetka 
svojega delovanja Regijska ra-
zvojna agencija ROD organizira 
dva najbolj prepoznavna vinsko 
kulinarična dogodka v Vipa-
vski dolini, Okuse Vipavske na 
Zemonu in Vinske hrame Vi-
pavske doline med martinom 
in božičem. Med kmetovalci je 
agencija prepoznavna tudi kot 
organizator priljubljene oskr-
be s kartonskimi gajbicami za 
sadje. V zadnjih letih vodi od-
meven projekt LIFE, ki je na-
menjen oblikovanju ukrepov, s 
katerimi bi se izognili negativ-
nim učinkom podnebnih spre-
memb v kmetijstvu na območju 
Vipavske doline. 

S pomočjo tega projekta je Ob-
čina Ajdovščina prva v državi 
sprejela strategijo obvladovanja 
podnebnih sprememb in ima 
v Sloveniji tako sloves pionir-
ja na tem področju. Pomemb-
ne in daljnosežne učinke imajo 
tudi prizadevanja Regijske ra-
zvojne agencije ROD za razvoj 
turizma v Vipavski dolini, ki je 
danes že prepoznavna turistič-
na destinacija. Posebno pozor-
nost je agencija vsa leta name-
njala tudi razvoju podjetništva. 
Poleg stalne strokovne podpore 
podjetnikom in manjšim podje-
tjem, ki jo v zadnjih letih nudi v 
okviru točke VEM in njene na-
slednice SPOT svetovanje, skrbi 

tudi za razvoj podjetništva med 
najmlajšimi. V osnovnih šo-
lah vodi podjetniške krožke, ki 
na državnih tekmovanjih pose-
gajo po najvišjih nagradah. Vse 
od začetka delovanja Lokalnih 
akcijskih skupin, ki uresničuje-
jo različne lokalne razvojne po-
trebe, Regijska razvojna agenci-
ja na našem območju upravlja 
te skupine in skrbi za namenska 
vlaganja evropskih sredstev. 

 Praznični dogodki kot sim-
bol tesnega sodelovanja z 
okoljem 

V četrtek, 5. decembra, je Re-
gijska razvojna agencija ROD 

začela praznovanje z dogodkom 
na Osnovni šoli Dobravlje, kjer 
je člane podjetniških krožkov 
obiskal podjetnik Marjan Ba-
tagelj. Popoldne je agencija na 
delavnici za kmetovalce pred-
stavila nove možnosti formal-
nega povezovanja pridelovalcev 
in pridobivanja sredstev za te 
povezave. Drugi praznični dan 
so v agenciji začeli s podjetni-
škim zajtrkom s priznano tre-
nerko nastopanja Anjo Križnik 
Tomažin. Vrhunec praznova-
nja pa je bila slovesnost v petek, 
6. decembra, v Pipistrelovi Ver-
tikali, kjer je goste najprej poz-
dravil Ivo Boscarol. Direktorica 

Regijske razvojne agencije ROD 
Brigita Habjan Štolfa je v svo-
jem nagovoru orisala vizijo ra-
zvoja agencije. Poudarila je, da 
se bo agencija še bolj kot doslej 
osredotočala na resnične potre-
be okolja in iskala možnosti za 
povezovanja na državni, lokal-
ni in mednarodni ravni. Agen-
cija se bo vse bolj specializira-
la za učinkovito prepoznavanje 
lokalnih razvojnih potreb. Iska-
la jih bo tudi na povsem novih 
področjih, kot so denimo izzi-
vi, ki jih prinašajo sodobni mi-
gracijski tokovi, razvoj tehno-
logij in tudi nove razsežnosti 

podnebnih sprememb. Direk-
torica je prepričana, da bodo z 
novimi kompetencami vse bolj 
uspešni tudi pri uresničevanju 
nalog, ki jih prevzemajo za ce-
lotno regijo.

Župan Tadej Beočanin je kot 
osrednji govorec na slovesno-
sti opozoril na pomen razvoj-
nih nalog, ki jih opravlja Regij-
ska razvojna agencija ROD, in 
napovedal, da bo agencija v pri-
hodnje prevzemala vse več zah-
tevnih razvojnih nalog. Ob ju-
bileju je agenciji za uspešno 
20-letno delovanje izročil jubi-
lejno priznanje. 
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Peka kruha s 
posebnimi gosti

Poznate tisti prijeten občutek, ko vstopiš v prostor in veš, 
da si doma? Ko hišo napolni dišeči vonj po svežem kruhu 
in nas spomni na toplo zavetje domačega ognjišča? Noben 
vonj ne oplemeniti doma bolj kot sveže pečen kruh. In v 
tem predprazničnem času smo želeli te občutke deliti tudi z 
osebami, ki potrebujejo dodatno pozornost in skrb.

Osebe s posebnimi potreba-
mi so ena od prepoznanih ran-
ljivih skupin območja Lokalne 
akcijske skupine Vipavska do-
lina. Obstaja več vrst skupin 
ljudi s posebnimi potrebami, 
med njimi so: ljudje z motnja-
mi v duševnem razvoju, gluhi 
in naglušni, slepi in slabovidni, 
ljudje z govorno-jezikovnimi 
motnjami, gibalno ovirani lju-
dje, ljudje z učnimi težavami, s 
čustvenimi in vedenjskimi mo-
tnjami, z motnjami avtistične-
ga spektra in nadarjene osebe. 
To je družbena skupina, ki ni le 
neprivilegirana zaradi sebi la-
stnih zmožnosti, temveč tudi 
zaradi manjših možnosti, ki 
jim jih ponuja okolje.

Z namenom povečanja soci-
alne vključenosti oseb s poseb-
nimi potrebami smo v okviru 
operacije sodelovanja »Doma-
če in umetnostne obrti – dedi-
ščina in sodobnost«, ki je sofi-
nancirana s pomočjo sredstev 
iz Evropskega kmetijskega skla-
da za razvoj podeželja (ukrep 
LEADER) v torek, 10. decem-
bra 2019 v sodelovanju z Ljud-
sko univerzo Ajdovščina pri-
pravili delavnico tradicionalne 
peke kruha. Delavnico je vodi-
la gospa Elvira Devetak, velika 
poznavalka žit in ljubiteljica bi-
odinamične kuhinje. Udeleži-
li so se je varovanci Varstveno 
delovnega centra iz Ajdovščine 
in Vipave ter Dnevnega centra 
ŠENT Ajdovščina.

Varovanci so se razdelili v 
skupine in vsaka je pri svoji 
mizi po navodilih gospe Elvire 
pripravila in zamesila testo iz 

kvasa. Testo so vzhajali, se spo-
znali s tehnikami oblikovanja 
in prepogibanja testa v štruč-
ke, hlebčke, žemljice, kitke, ga 
pred peko dekorativno zarezali 
in dali v pečico.

V tem času je mentorica pri-
kazala tudi pripravo testa za 
kruh z nastavkom iz droži, ki 
jih pripravi iz granulata, na-
rejenega iz ekološko pridela-
ne pšenice, grahamove moke 
in cvetličnega medu. Droži so 
kot najstarejše naravno sred-
stvo za vzhajanje uporabljali 
že naši predniki, že davno pred 
odkritjem kvasa. Na ta način 
pripravljen kruh vsebuje hra-
nila v obliki, ki je našemu te-
lesu mnogo bolj dostopna in 

lažje prebavljiva. Kot velika po-
znavalka žit je gospa Elvira po-
sredovala veliko uporabnih in-
formacij glede uporabe žit, 
uporabe različnih vrst mok, pa 
tudi vpliva žit na zdravje. Žita 
lahko znatno pripomorejo k 
zdravju ali pa ga zelo ogrozijo. 

Ko je bil kruh pečen, so go-
jenci dobili vsak svoj hlebček. 
V njihovih očeh sta se zaiskrila 
ponos in veselje, nas pa je pre-
vzelo zadovoljstvo ob misli, da 
smo jim polepšali vsakdan. 

Delovna skupina LAS 
Domače in umetnostne 

obrti

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

Na posvetu ob 25-letnici lokalne 
samouprave 
Lokalna samouprava v Sloveniji beleži 25 let. Na ljubljanski Fakulteti za družbe vede so oble-
tnico obeležili v petek, 29. novembra. Na okrogli mizi Slovenske občine kot nosilke lokalne 
samouprave je sodeloval tudi župan Tadej Beočanin. Župani so spregovorili o preteklih 
dosežkih občin ter predstavili dobre prakse (so)delovanja, opozorili pa so tudi na težave in 
prepreke, s katerimi se pri vodenju občin vsakodnevno srečujejo.

Izvedbeni temelji za izpeljavo 
reforme lokalne samouprave 
so bili postavljeni s sprejemom 
zakona o referendumu za usta-
novitev občin leta 1994. Lokal-
na samouprava pa je v novi po-
dobi začela delovati januarja 
1995. Uvedba lokalne samou-
prave po osamosvojitvi Slove-
nije je nedvomno prispevala 
k politični modernizaciji (de-
mokratizaciji), saj je državljan-
kam in državljanom zagotovila 
ustanovno pravico sodelovanja 
pri upravljanju javnih zadev. 
Kot je na posvetu dejal župan 
Tadej Beočanin: »Lokalna ra-
ven je ljudem najbližja in zato 
za usklajevanje različnih inte-
resov tudi najbolj primerna. 

Občine poznajo probleme, 
potrebe in zahteve domače-
ga okolja, se jim prilagajajo in 
jih lahko uspešno rešujejo, tudi 
ob pomoči občanov in drugih 
subjektov.«

Obletnico so uvodoma otvo-
rili strokovnjaki s področja lo-
kalne samouprave in odprli kar 
nekaj izhodišč za razpravo ter 
prikazali delovanje lokalne sa-
mouprave tudi v primerjalni 
perspektivi z drugimi evrop-
skimi državami. Da so obči-
ne nosilke razvoja Slovenije in 
da Slovenija ne bi bila tako raz-
vita, kot je, če občin, tudi teh 
malih, ne bi bilo, je prepričana 
tudi predavateljica na ljubljan-
ski Fakulteti za družbene vede 

Simona Kukovič, sicer mode-
ratorka okrogle mize »Sloven-
ske občine kot nosilke lokal-
ne samouprave«, na kateri so 
župani spregovorili o dosež-
kih občin in primerih dobrih 
praks. Popoldanska okrogla 
miza je bila namenjena priho-
dnosti lokalne samouprave v 
Sloveniji. Župani in drugi go-
stje so se pod moderatorstvom 
prof. dr. Mira Hačka razgovo-
rili o izzivih ustanavljanja po-
krajin, problemih, povezanih 
z nezadostnim financiranjem 
občin ter problematičnem od-
nosu med državo in občinami.

Občina Ajdovščina je v za-
dnjih letih s sodelovanjem vseh 
lokalnih deležnikov (občanov, 
podjetij, nevladnimi in javni-
mi subjekti) veliko naredila za 
razvoj, in v tej smeri gre raz-
mišljati tudi ob razmisleku o 
prihodnosti slovenske lokal-
ne samouprave. »Če bodo (in 
trend gre v tej smeri) sloven-
ske občine prevzemale razvoj-
no funkcijo svojega območja, 
bomo uspeli Sloveniji zagoto-
viti skladen in policentričen ra-
zvoj,« je sklenil župan.

Poslovna cona Pod železnico se širi
Za tretjo fazo projekta opremljanja poslovne cone Pod železnico 3 je Občina Ajdovščina iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj pridobila 245 tisoč evrov. Še 105 tisočakov bo dodala 
država, tako bo sofinanciranih več kot polovica sredstev celotne naložbe tretje faze projekta.

Poslovna cona Pod železni-
co se nahaja na zahodni strani 
mesta, gre za pretežno ravno, 
delno zazidano površino med 
hitro cesto in železniško progo. 
Celotno območje meri dobrih 
8 hektarjev in je v dveh fazah 
že zaključeno. Služba vlade za 

razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko je Občini Ajdovšči-
na odobrila sofinanciranje tudi 
tretje faze širitve infrastrukture 
in namenila 245.000 evropskih 
sredstev. Vrednost celotnega 
projekta zadnje faze sicer zna-
ša 645.000 evrov.

Občina želi z naložbo razši-
riti ponudbo primernih, pro-
metno dobro dostopnih in ko-
munalno opremljenih območij 
za opravljanje proizvodnih in 
gospodarskih dejavnosti. V 
sklopu 3. faze naložbe bo ure-
jena celotna komunalna infra-
struktura, javna razsvetljava, 
prometno omrežje s podaljša-
njem osrednje ceste in uredi-
tev dostopne ceste, hkrati bo 
podjetje Adriaplin postavilo 
plinovodno omrežje. Začetek 
gradnje je odvisen od prido-
bljenega sklepa Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnolo-
gijo. Predvideva se, da bo zače-
tek del z začetkom prihodnje-
ga leta.
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Oživljena avtohtona vrtnina 
črniški radič
Občina Ajdovščina je v okviru svojih prizadevanj za trajnostni razvoj in ohranjanje pristnega 
podeželja podprla oživitev skoraj pozabljene avtohtone sorte radiča hrastovc, ki so ga raz-
iskovalci poimenovali črniški radič. Ta dragocena stara vrtnina je v postopku vpisa v sortno 
listo in je podrobno opisana v pravkar izdani strokovni publikaciji. Njen izid je omogočila 
Občina Ajdovščina. Celoten projekt je bil v sredo, 18. decembra v Faladurjevi degustacijski 
hiši, predstavljen širši javnosti. 

Razvojni projekt Obči-
ne Ajdovščina kot spodbuda 
kmetijstvu

Strateški cilji Občine Ajdo-
vščina in njena naravnanost 
v trajnostni razvoj dajejo ve-
lik pomen skladnemu razvoju 
podeželja. Kakovost življenja 
v lokalnem okolju je v mnogih 
pogledih tesno povezana s ka-
kovostno pridelavo hrane. Ta 
je za kmetovalce vir prihodkov 
in temelj obstoja kmetij, lokal-
nim prebivalcem in turistom 
na mize prinaša zdrava živila, v 
okolju pa ohranja tradicional-
no kulturo prehranjevanja. 

V današnji družbi so to vse 
bolj cenjene vrednote. Obči-
na Ajdovščina jih želi s svojim 
delovanjem ohraniti za bodoče 
rodove, hkrati pa si prizadeva 
za prestrukturiranje kmetijstva 
in popularizacijo kmetijskih 
kultur, ki omogočajo višjo do-
dano vrednost. Eden izmed 
projektov, usmerjenih v razvoj 
podeželja in ohranjanje nje-
gove pristnosti, je tudi oživi-
tev stare avtohtone sorte radiča 
hrastovc, ki se je v Črničah in 
okoliških vaseh z odbiro in kri-
žanji razvil v edinstveno vrtni-
no. Občina Ajdovščina je pod-
prla znanstvene raziskave in 
analize te obetavne kmetijske 
kulture ter omogočila izid stro-
kovne publikacije o črniškem 
radiču.

Znanstveni pristop k oživlja-
nju avtohtonega radiča

Zahtevno nalogo oživljanja 
skoraj pozabljene lokalne vr-
tnine sta prevzela dr. Marinka 
Kogoj Osvald, po rodu iz Ajdo-
vščine, in dr. Jože Osvald, pri-
znana raziskovalca avtohtonih 
populacij radiča v Vipavski do-
lini. S svojo predanostjo in na-
tančnostjo sta že pred desetletji 
za vpis v sortno listo izbrala dve 
sorti goriškega radiča, velike 

zasluge pa imata tudi za prepo-
znavnost sorte solkanski radič, 
ki sta jo odbrala in pripravila za 
vpis v sortno listo v letu 1996. 
Enako predano sta se v zadnjih 
letih posvečala raziskovanju 

različic avtohtone sorte z lokal-
nim imenom hrastovc, ki sta jo 
za vpis v sortno listo pripravi-
la z imenom črniški radič. V 
okviru večletnih raziskav in se-
lekcijskega dela pri ohranjanju 
sorte so bile prvič izvedene tudi 
podrobne analize njenih pre-
hranskih lastnosti. Potrdile so 
veliko vsebnost hranljivih sno-
vi in koristnih učinkovin, zato 
lahko danes črniški radič pred-
stavljamo kot odlično živilo s 
številnimi ugodnimi učinki za 
zdravje.

Prva strokovna publikacija o 
črniškem radiču

Raziskovalca dr. Marinka Ko-
goj Osvald in dr. Jože Osvald 
sta svoje delo in spoznanja pri 
oživljanju avtohtonega radiča 
povzela v strokovni publikaci-
ji Črniški radič – Revitalizaci-
ja stare sorte hrastovc. Avtorja 
v publikaciji opisujeta zgodovi-
no gojenja radiča, izvor in na-
stanek obstoječih kultivarjev in 
posebej slovenskih sort, med 

katerimi je tudi črniški radič. 
Tej skorajda pozabljeni vrtnini 
je posvečen večji del publika-
cije, ki predstavlja selekcijsko 
delo pri ohranjanju sorte, po-
droben opis lastnosti radiča ter 

strokovne napotke za njegovo 
pridelavo in siljenje.

Nov primer inovativne pra-
kse občinske uprave

Projekt oživljanja črniškega 
radiča, ki ga je v celoto pove-
zala in vodila občinska uprava, 
je še en primer dobre razvoj-
ne prakse. V primeru oživlja-
nja avtohtone sorte radiča Ob-
čina Ajdovščina ni le podprla 
dela raziskovalcev, temveč je 
že naredila prve korake v sme-
ri ozaveščanja in promocije čr-
niškega radiča. Izdala je pri-
ložnostno zgibanko, v kateri 
poleg osnovne predstavitve čr-
niškega radiča najdemo tudi 
nekaj odličnih receptov za nje-
govo pripravo, ki jih je prispe-
val Miha Bratina, priznani fo-
tograf in raziskovalec lokalnih 
okusov. Pripravo teh recep-
tov so posneli in ustvarili tri 
kratke predstavitvene filme, ki 
bodo objavljeni na spletnem 
portalu Vipavska dolina in na 
družbenih omrežjih. Kmeto-
valci se lahko odločijo za pride-
lavo donosne vrtnine, gostinci 
pa lahko z vključevanjem čr-
niškega radiča v jedi, ki jih po-
nujajo svojim gostom, kmetom 
zagotovijo odkup. Le s sodelo-
vanjem lahko skupaj ustvari-
jo ugledno znamko z imenom 
Črniški radič, zato bo občin-
ska uprava kmetom in gostin-
cem pomagala pri povezovanju 
in oblikovanju prvih korakov 
skupnega načrtovanja pridela-
ve te dragocene vrtnine Zgor-
nje Vipavske doline.

Gasilci GRC Ajdovščina ima-
mo za seboj pestro leto. Opravi-
li smo 270 intervencij, organi-
zirali požarne straže in prevoze 
pitne vode. Redno smo se ope-
rativno usposabljali, udeleže-
vali smo se raznih posvetov v 
Izobraževalnem centru za za-
ščito in reševanje, pa tudi sami 
delili svoje znanje, predstavlja-
li delo gasilca in opozarjali na 
požarno varnost med mladi-
mi na raznih prireditvah in 
po šolah. Dobro sodelujemo 
s prostovoljnimi gasilci v naši 
in sosednji občini, kjer smo se 
udeležili uspešno izvedene vaje 
evakuacije v VDC Ajdovščina, 
pri kateri smo s košaro reševa-
li ujete ljudi z balkona. Letos se 
nam je pridružil tudi nov gasi-
lec, ki je junija uspešno opravil 
šestmesečno šolanje za poklic-
nega gasilca, Čestitamo ter mu 
želimo uspešno nadaljnjo gasil-
sko pot. 

Občina Ajdovščina je v letu 
2019 pričela z izvedbo aktiv-
nosti evropskega strateške-
ga projekta CROSSIT SAFER, 
ki je sofinanciran iz sredstev 
Evropskega sklada za regional-
ni razvoj v okviru Programa 
Interreg Slovenija-Italija 2014–
2020. Cilj projekta je krepitev 
institucionalnega sodelovanja s 
spodbujanjem javnih organov 
in ključnih akterjev civilne za-
ščite, načrtovanje skupnih re-
šitev v primeru nesreč, usklaje-
vanje preventivnih ukrepov in 
krepitev pripravljenosti na ne-
sreče. Gasilci smo preko pro-
jekta pridobili nova znanja in 
izkušnje ter dodatno opremo 
za reševanje v primeru prome-
tnih nesreč in drugih tehničnih 
intervencij. Starejši kompresor 
za polnjenje tlačnih posod je 
zamenjal nov sistem, sestavljen 
iz kompresorja, banke zraka 
in polnilne rampe. Upravlja-
nje z novim sistemom je veliko 

Gasilsko reševalni center Ajdovščina

Gasilci v letu 2019

bolj varno in učinkovito. Med 
osebno zaščitno opremo smo 
vsakemu gasilcu dodali oseb-
no masko za uporabo dihalnih 
aparatov, kar pomeni večjo za-
ščito dihal posameznika in nje-
govega zdravja.

V mesecu novembru smo ga-
silci GRC Ajdovščina organizi-
rali usposabljanje iz tehničnega 
reševanja za vsa prostovoljna 
gasilska društva iz Občine Aj-
dovščina in Vipava ter NMP 
Ajdovščina. Usposabljanje je 
potekalo na šestih točkah, z 
različnimi tematikami, z name-
nom boljšega skupnega sodelo-
vanja med posameznimi služ-
bami na terenu ter usklajeno 
delovanje ob nesrečah. Naši za-
posleni so s pomočjo reševalcev 
NMP Nova Gorica prostovolj-
nim gasilcem strokovno preda-
li znanje, pridobljeno na tečaju 
oskrbe poškodovancev v pred-
-bolnišničnem okolju ITLS. 
Zahvaljujemo se vsem inštruk-
torjem, udeležencem in osta-
lim, ki so pomagali pri uspešni 
izvedbi usposabljanja. 

Tudi v GRC Ajdovščina se ve-
selimo božičnega darila. V pe-
tek, 20. decembra, bomo gasil-
ci prevzeli novo kombinirano 
vozilo Volkswagen Crafter, za 
potrebe servisiranja ročnih ga-
silnih aparatov in meritev hi-
drantnega omrežja ter logistiko 
na intervencijah. Vozilo s štiri-
kolesnim pogonom, šestimi se-
deži ter tovornim prostorom je 
pomembna pridobitev, ki nam 
bo v veliko pomoč pri vsakda-
njem delu in na intervencijah.

V teh prazničnih dneh bi vas 
radi opomnili, da previdnost 
ne bo odveč niti pri praznič-
nem okraševanju vaših domov. 
Upoštevajte vse varnostne 
ukrepe, saj so praznične lučke 
po stanovanjih pogost povzro-
čitelj požara. 
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Vse več naložb v zdravstvo
Občina Ajdovščina bo na področju zdravstvenih storitev pridobila kar nekaj novosti. Poleg 
treh novih ambulant bo Zdravstveni dom bogatejši še za mehansko napravo za zunanjo 
masažo srca. Za prvo pomoč ob zastoju srca je občina pred kratkim priskrbela še štiri nove 
defibrilatorje, vseh jih je sedaj na našem območju že 29.

Zdravstveni dom Ajdovščina 
bo v prihodnjem letu v starih 
prostorih fizioterapije prido-
bil nove ambulante – dve splo-
šni in eno referenčno. Sredstva 
zanje bodo pokrili iz presežkov 
preteklih let. Kot je povedal 

direktor Zdravstvenega doma 
Egon Stopar, so potrebe po 
prostoru glede na število pa-
cientov vse večje. »Ambulan-
te namenjamo zdravnikom, 
ki so prvenstveno večino časa 
usmerjeni v nujno medicin-
sko pomoč. Ocenili smo, da je 
to najpomembnejša zadeva, ki 
jo je potrebno iz presežka sred-
stev postoriti.«

V primerih nujne medicinske 
pomoči je občina poskrbela še 
za štiri nove defibrilatorje, ki so 
nameščeni na Kovku (Taborni-
ški dom), v Budanjah (podru-
žnična šola), na Cesti (prostori 
KS) in v Skriljah (podružnič-
na šola). Avtomatski zunanji 
defibrilatorji so izdelani tako, 
da jih lahko uporablja vsakdo 
– za njihovo vzdrževanje skrbi 

Območna enota Rdečega križa 
Ajdovščina. 

Posebno skrb občina namenja 
tudi prostovoljcem – prvim po-
sredovalcem – osebam, ki pra-
viloma nimajo zdravstvene izo-
brazbe, se pa odzovejo na poziv 

dispečerske službe zdravstva in 
pridejo na kraj dogodka z na-
menom izvajanja ukrepov za 
ohranitev življenja. Na obmo-
čju Občine Ajdovščina jih de-
luje 16. Zanje je Občina finan-
cirala nakup torb, ki vsebujejo 
izpopolnjen komplet prve po-
moči. Poleg tega občina sofi-
nancira zdravnika, ki dela v 
nujni medicinski pomoči z na-
menom razbremenitve dežur-
stev splošnih in družinskih 
zdravnikov.

Velika pridobitev za zdra-
vstveni dom je tudi mehan-
ska naprava za zunanjo masažo 
srca z namenom kakovostnej-
šega postopka oživljanja. Do-
kazano je, da so mehanske na-
prave veliko bolj učinkovite pri 
oživljanju kot ročne, reševalci 

pa se lahko bolj posvetijo dru-
gim postopkom med oživlja-
njem, so pojasnili v zdravstve-
nem domu. »Naprava omogoča 
izvajanje zunanje masaže srca 
pri odraslih bolnikih z akutnim 
srčnim zastojem, opredeljenim 

Obvestilo za gostince
Redni obratovalni čas za vse gostinske obrate je med 6. in 22. uro, če pa poslujejo v podalj-
šanem obratovalnem času, morajo urnik potrjevati vsako leto. Vlogo za izdajo soglasja k 
podaljšanemu obratovalnemu času morajo na občinsko upravo predložiti čimprej.

K vlogi je potrebno priložiti 
mnenje krajevne skupnosti ter 
najemno pogodbo z lastnikom 
objekta oziroma soglasje lastni-
ka objekta, v katerem se gostin-
ski obrat nahaja, če gostinec ni 
lastnik gostinskega obrata ozi-
roma ima le-tega v najemu. Me-
rila in pogoji za izdajo soglasja 
k podaljšanemu obratovalne-
mu času so določeni v Pravil-
niku o merilih za določitev po-
daljšanega obratovalnega časa 
gostinskih obratov in kmetij, na 
katerih se opravlja gostinska de-
javnost na območju občine Aj-
dovščina (Uradni list RS, št. 
93/2015 z dne 7. 12. 2015).

Pozivamo vas, da pravočasno 
oddate vlogo – »Obrazec za pri-
javo obratovalnega časa gostin-
skega obrata (kmetije)« z vsemi 
potrebnimi prilogami, ki so na-
vedene zgoraj.

Vlogo lahko oddate osebno na 
vložišče Občine Ajdovščina ali 
po pošti na naslov Občina Aj-
dovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 
Ajdovščina

kot odsotnost spontanega di-
hanja in utripa ter izguba za-
vesti. Naprava, poimenovana 
Lukas, zagotavlja učinkovite, 
dosledne in neprekinjene stise 
prsnega koša. 

Lokacije defibrilatorjev v občini Ajdovščina

Uporablja se lahko v različ-
nih okoliščinah – na kraju, 
kjer je prišlo do srčnega zasto-
ja, predvsem pa med premika-
njem bolnika in med prevozom 
z reševalnim vozilom, ko ročni 
stisi prsnega koša niso mogo-
či,« je pojasnil Klemen Bizjak 
iz NMP Ajdovščina.

Vipavska vina 
navdušujejo
Destinacijska znamka Vipavska dolina vse bolj privlači so-
dobne popotnike, glas o njeni kakovosti pa sega vse bolj na 
tuje. Na poslovnem srečanju v kraju Henley-on-Thames bli-
zu Londona je zastopstvo ajdovske občine na čelu z župa-
nom Tadejem Beočaninom predstavljajo izbrana vipavska 
vina in več kot navdušilo petične angleške goste. Srečanje 
so sklenili še z investicijskim dogodkom na slovenskem ve-
leposlaništvu v Londonu. 

V svetovno znanem muzeju 
River and Rowing je pod okri-
ljem odvetniške firme Gardner 
Leader potekalo poslovno sre-
čanje za predstavnike gospo-
darstva in druge pomembne 
goste iz sveta politike in odve-
tništva. Dogodek se je odvil v 

kraju Henley-on-Thames, ki je 
sicer pobraten z Občino Bled 
in ima s Slovenijo že prepletene 
poti. Goste je navdušila pred-
stavitev Vipavske doline, še 
bolj pa izvrstna ponudba in de-
gustacija vipavskih vin. Zbra-
ne je nagovoril tudi župan Ta-
dej Beočanin, ki je poudaril, da 

Vipavska dolina s svojo razno-
vrstnostjo nudi mnogo prilo-
žnosti in potenciala, ki ga ob-
čina izkorišča skladno z vizijo 
trajnostnega razvoja. Srečanje, 
ki so ga naslednji dan sklenili 
z investicijskim dogodkom na 
slovenskem veleposlaništvu v 

Londonu, je prineslo kar nekaj 
izhodišč za medsebojno sode-
lovanje. Zagotovo bodo odlič-
nih odzivi angleških gostov pri-
pomogli k še dodatni promociji 
destinacijske znamke Vipavska 
dolina in začrtali nove smerni-
ce poslovnega sodelovanja. 

Tisoč evrov za 
košarkarsko igrišče
Junija letos je v Ajdovščini na obnovljenem igrišču na Rib-
niku potekalo državno prvenstvo v ulični košarki 3x3. Z do-
brodelno akcijo partnerja dogodka – Hood Burgerja – se je 
za nov koš na ajdovskem igrišču v mestnem središču zbralo 
1000 evrov.

Ajdovščina je letos prvič go-
stila turnir državnega prven-
stva v trojkah, čeprav gre že za 
16. sezono te priljubljene špor-
tne panoge. V ta namen je Ob-
čina Ajdovščina prenovila ko-
šarkarsko igrišče pod Osnovno 
šolo Šturje. Novo igrišče je ju-
nija gostilo prvega od pe-
tih kvalifikacijskih turnirjev 

državnega prvenstva v košar-
ki 3x3. Sodelovanje na držav-
nem prvenstvu so predstav-
niki Hood Burgerja podprli s 
kolesom sreče, ki so ga posta-
vili na prizorišča državnega pr-
venstva – v Ajdovščino, Novo 
Mesto, Ptuj, Velenje in Ljublja-
no. Gledalci in udeleženci tur-
nirja so lahko z nekaj sreče pri-
igrali darilni bon, hkrati pa je 
vsako vrtenje kolesa sreče pri-
neslo 3 evre občini za obnovo 
javnih igrišč. Za Ajdovščino se 
je zbralo kar 1000 evrov sred-
stev, ki jih bo Občina namenila 
nakupu koša na košarkarskem 
igrišču v mestnem središču. 



OBČINA AJDOVŠČINA         7
Petek, 20. december 2019 • številka: 215

Stališča do pripomb k predlogu modelov 
vrednotenja nepremičnin

V oktobru 2019 je na spletišču in v avli Občine Ajdovščina 
potekala javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja ne-
premičnin, ki ga je pripravila Geodetska uprava RS. Na svo-
ji 1. izredni seji pa je Občinski svet Občine Ajdovščina spre-
jel Sklep o sprejemu stališč do pripomb k predlogu modelov 
vrednotenja nepremičnin.

 Javno predstavitev modelov vrednotenja je Geodetska upra-
va RS organizirala v prostorih MO Nova Gorica, za vseh 13 
severnoprimorskih občin skupaj. Skozi javno razgrnitev se 
je nabralo lepo število pripomb občank in občanov, največ 
jih je vezanih na ocenjeno vrednost, sledijo pripombe, veza-
ne na posebne okoliščine ter namensko rabo in na neustre-
zen zaris cone. 

Sklep o sprejemu stališč do pripomb k predlogu modelov 
vrednotenja nepremičnin je objavljen na spletni strani Obči-
ne Ajdovščina, zavihek Javna naročila, objave, razpisi, rubri-
ka Druge javne objave ter na oglasni deski v prostorih Obči-
ne Ajdovščina. 

Za druženje združene 
Moje pobude
Med Ulico Vena Pilona in ulico Na Brajdi se je poleg dveh 
Mojih pobud v teh dneh uresničila še tretja – postavitev ka-
mnitega pitnika. Prostor za druženje pod latnikom, obdan z 
zimzelenim rastjem, bo zaživel s pomladjo, ko bo pognalo 
tudi rastje v zeliščnem vrtu. Občina pa je območje celostno 
zaokrožila še z ureditvijo parkirnega prostora.

Lanski pobudi za ureditev ze-
liščnega vrta v mestu in uredi-
tev prostora za druženje sta bili 
predvideni na istem območju, 
zato sta se tudi pobudnika stri-
njala, da se ju obravnava eno-
vito. K celoviti ureditvi pa so 
letos dodali še eno pobudo – 
postavitev kamnitega pitnika. 

Člani kamnoseške skupine 
Društva Most so pol drugi me-
sec klesali večji kamenski blok, 
težak skoraj 600 kilogramov in 
ga oblikovali v lično oblikovan 
pitnik. Za komunalno infra-
strukturo (izkop, vodovodne 
priključke in namestitev pipe) 
je poskrbela KSD Ajdovščina. 
Vrednost celotne naložba zna-
ša 5.800 evrov. Kot so zapisa-
li v Moji pobudi, imajo pitni-
ki tako uporabno kot estetsko 
funkcijo, hkrati pa se navezuje-
jo tudi na zgodovinska izročila 

in postajajo v današnjem času 
vse bolj nepogrešljiv element 
urbane prenove.

Prostor za druženje tako po-
staja vse bolj privlačen – oba 
platoja sta enotno tlakovana z 
betonskimi tlakovci in obdana 
z inox konstrukcijo za latnik. 

Ob tem prostoru bo na dveh 
gredicah vzcvetel zeliščni vrt, 
zasajen z začimbami in dišav-
nicami, kot so sivka, rožma-
rin, meta, melisa … Načrtoval-
ci ureditve predlagajo zasaditev 
vzpenjalk, kot so na primer zi-
mzeleni jasmin, divja trta ali 
razni okrasni sroboti. Želje in 
ideje za urejanje v prihodnosti 
predvidevajo še drevesne zasa-
ditve, pod njimi ureditev opre-
mljenega kotička za otroke, 
mizo s klopjo, pod obstoječo 
lipo pa še prostor za skulpturo.

Praznični koncert 
ob dnevu samostojnosti 
in enotnosti

Četrtek, 26. december, ob 18. uri 
Dvorana prve slovenske vlade 
Ajdovščina 

Slavnostni govornik 

Angel Vidmar, 
predsednik Društva veteranov 
SEVER severne Primorske 

Nasopa 
Pihalni orkester BURJA 
Ajdovščina 
dirigent Andrej Kobal 

Gosta
Sebastjan Fabčič, vokal  
Manuel Šavron, diatonična 
harmonika

 

 

 

Dobrodošli!

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

plakat december za latnik.pdf   1   11. 12. 19   14:44



OBČINA AJDOVŠČINA          8
Petek, 20. december 2019 • številka: 215

100 ob Mrzli reki 2019
V prelepi drugi decembrski soboti, z izjemno kuliso zasne-
ženih okoliških vrhov, se je 14.12. 2019 tretje izvedbe ultra-
tekaškega izziva 100 ob Mrzli reki v Ajdovščini, v organizaciji 
ŠD Tekači Vipavske doline, udeležilo 261 tekačev z medna-
rodno udeležbo iz 6 držav. Vremenska ujma večer pred tek-
movanjem, ko je burja z močnim dežjem skoraj odnesla vse 
že pripravljeno na progi, nam je hotela spet ponagajati. A v 
petkovem večeru smo imeli razprodajo burje in dežja, ki je 
bila tako uspešna, da je bilo že okoli polnoči vse prodano, 
do jutra pa je bilo prizorišče pripravljeno v popolnosti.

Za sobotni tekmovalni del 
tekaškega izziva, ki je ne-
kaj posebnega v slovenskem, 
evropskem in svetovnem te-
kaškem prostoru, in kjer gre 
za edini 100 km dolg ravnin-
ski tek v Sloveniji, je poleg 
ekipe organizatorja sodelova-
lo še 105 prostovoljcev, v iz-
vedbo prireditve pa je bilo 
vključenih še 60 drugih oseb. 
Brezhibno izvedena priredi-
tev je potekala nemoteno in v 
zadovoljstvo udeležencev, od 
katerih so nekateri dosegli iz-
jemne rezultate, nekateri so 
premikali meje svojih sposob-
nosti, velika večina pa prepro-
sto uživala. A organizatorjem 
je najbolj pomemben odziv 
udeležencev, ki so bili deležni 
glasnega spodbujanja velikega 
števila gledalcev. Ta odziv pa 
je bil izjemen. Bil je le poziti-
ven, ves čas je bilo čutiti eno 
neverjetno pozitivno energi-
jo in čestitke so prihajale od 
vseh udeležencev. To organi-
zatorjem pomeni največ. Na-
mesto nekaj ambasadorjev 
teka, kot je to na tekaških pri-
reditvah običajno, imamo za 
ambasadorje vse udeležence.

Na uradno izmerjeni trasi, 
na točno 5 km dolgem krogu 
ob dveh mrzlih rekah, Vipavi 

in Hublju, so se udeleženci na 
tej popolnoma nekonvenci-
onalni prireditvi pomerili na 
100 km, 75 km in 50 km v po-
samični moški in ženski ka-
tegoriji ter v štafetah na vseh 
treh razdaljah (5 x 20 km, 5 x 
15 km in 5 x 10 km). Poseben 
čar štafetam daje pravilo, da 
morata biti v vsaki štafeti vsaj 
dve ženski.

V kraljevski disciplini, v 
teku na 100 km, je med mo-
škimi zmagal Mirko B. Mi-
klič, z odličnim rezultatom 

Foto: Marjan Cigoj

Organizatorji teka (Foto: Marjan Cigoj)

Zmagovalka na 100km (Foto: Miran Krapež)

Zmagovalne štafete na 100 km (Foto: Patricija Kodrič)

8:29:33, drugi je bil Luka Vi-
detič, tretji pa je bil Tomaž 
Kastelec. Kar 6 tekmovalcev 
je doseglo čas pod 10 urami, 
domačin Matej Slokar pa je 
dosegel 9. mesto. Med žen-
skami je med dvema uvršče-
nima tekmovalkama z odlič-
nim rezultatom 8:43:05 (tretji 
najboljši čas absolutno) pre-
močno zmagala Nataša Rob-
nik, druga pa je bila Anja Ko-
mic Golar.

Na 75 sta oba zmagovalca, 
med moškimi Bogdan Robnik 
(6:20:25) in Simona Cokan, 
članica Športne ekipe 100 ob 
Mrzli reki (7:07:07), postavila 
zaenkrat še neuradna državna 
rekorda! Med moškimi je bil 
drugi Klemen Boštar, tretji pa 
Andrej Fister, med ženskami 
pa je bila druga Elisa Pivetti iz 
Italije.

50 km razdaljo je med mo-
škimi najhitreje zmogel Uroš 
Sojer (3:48:56), drugi je bil 
Luka Skočir, tretji pa Ciril 
Totter. Med ženskami je zma-
gala Maja Rigač (4:42:59), 
druga je bila Alma Rihtaršič, 
tretja pa Darja Dugon.

Med štafetami so bili naj-
hitrejši Nanos Podnanos I 
(Lokar, Petra in Marko Tra-
tnik, Žontar in Godec) na 100 
km, Nanos Podnanos II (Vi-
drih, Lemut, Kravos, Krkoč in 

Torkar) na 75 km in doma-
ča zasedba ŠD Tekači Vipa-
vske doline TVD 1 BRZINA 
(Mrak, Pisk, Benko, Žgavc in 
Grže) na 50 km.

Dobitniki Slovenskega ultra-
tekaškega izziva, ki je bil letos 
prvič in ki ga sestavljajo trije 
slovenski ultrateki (Slovenian 
12 hour run v Kranju, Slad-
kih6 v Sladkem Vrhu in 100 
ob Mrzli reki v Ajdovščini) in 
za osvojitev katerega je bilo 
potrebno v Kranju v 12 urah 
preteči vsaj 90 km, v Sladkem 
Vrhu v 6 urah vsaj 45 km, v 
Ajdovščini pa 100 km, so za 
leto 2019 (po abecedi):

• Zdravko Čufar,
• Marko Gostečnik,
• Mirko B. Miklič,
• Drago Prdan,

Kulturni bazar
V Slovenskem narodnem gledališču v Novi Gorici se je odvil 
celodnevni Kulturni bazar v regiji. Na okrogli mizi o skrbi za 
kulturno-umetnostno vzgojo na lokalni ravni je ajdovska ob-
čina predstavila ukrepe, s katerimi spodbuja razvoj in pove-
zovanje kulture v vzgojno-izobraževalnih zavodih in drugih 
kulturnih ustanovah v skupnosti. 

Osrednja tema drugega Kul-
turnega bazarja v regiji je bila 
usmerjena v načrtni razvoj kul-
turno-umetnostne vzgoje in po-
vezovanje posameznih deležni-
kov pri njenem uresničevanju. 
Kot nosilka številnih dobrih 
praks je na okrogli mizi sode-
lovala tudi Občina Ajdovšči-
na. Vodja oddelka za družbe-
ne zadeve Katarina Ambrožič je 
predstavila smernice, po kate-
rih občina prepoznava pomen 
in potencial kakovostne kultur-
no-umetnostne vzgoje in jo tudi 
načrtno izvaja. Na okrogli mizi je 
projekt filmske vzgoje, ki pred-
stavlja primer dobre prakse tudi 
na nacionalnem nivoju, pred-
stavila ravnateljica OŠ Dobra-
vlje Mirjam Kalin. Projekt pote-
ka pod okriljem Zveze kulturnih 

društev Ajdovščina, podpira pa 
ga tudi Občina Ajdovščina.

Kot je pojasnila vodja oddel-
ka za družbene zadeve, občina 
na različne načine pripomore h 
krepitvi kulturno-umetnostne 
vzgoje: »Sofinanciramo raznoli-
ke programe, ki mlade spodbu-
jajo h kulturnemu udejstvova-
nju, financiramo delovno mesto 
kustosa pedagoga v Pilonovi ga-
leriji, izvajamo pa tudi manjše 
spodbude, kot je na primer ob-
darovanje tretješolcev s knjigo za 
opominjanje na pomen branja, 
organiziramo tudi izobraževanje 
učiteljev. S programom Mladost 
na burji, ki smo ga letos uvedli, 
spodbujamo različne oblike ak-
tivnega vključevanja mladih v lo-
kalno skupnost na različnih po-
dročjih, tudi na kulturnem.«

• Nataša Robnik,
• Boštjan Schönlieb in
• Simon Sreš.
Čestitke vsem udeležencem, 

nagrajencem, najboljšim in 
novim državnim rekorderjem 
ter seveda tudi prostovoljcem. 
Ponosni smo na vsakega, ki je 
kakorkoli sodeloval pri naši 

prireditvi 100 ob Mrzli reki. 
Vsem pa seveda gre povabilo 
na našo četrto izvedbo, ki bo 
12.12. 2020 in bo spet nekaj 
posebnega. Decembra 2020 
bo namreč v Ajdovščini prvo 
državno prvenstvo v teku na 
100 km. Dobrodošli!

Andrej Zaman
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Pravljični božič v 
Vipavskem Križu
Vipavski Križ tudi ob letošnjem božiču tradicionalno vabi v 
svoj pravljični objem. Že 15. decembra se je odprla razstava 
jaslic, 26. in 27. decembra pa bodo v Božični zgodbi oživele 
žive jaslice.

Na letošnji razstavi je na ogled 
kar okrog 110 jaslic, ustvarjal-
no izdelanih iz najrazličnejših 
materialov in v različnih tehni-
kah, avtorji prihajajo iz različ-
nih koncev Slovenije in celo iz 
tujine. Postavljene so v dvora-
ni Doma krajanov ter v grajski 
kleti. Posebno razstavo jaslic 
pa pripravijo tudi domačini v 
oknih in na dvoriščih, tako je 
sprehod po 'gasah' Vipavskega 
Križa resnično pravljičen. Raz-
stava jaslic v Vipavskem Kri-
žu bo odprta od 20. decembra 
2019 do 6. januarja 2020, vsak 
dan med 14. in 20. uro.

V četrtek in petek, 26. in 27. 
decembra, pa bodo jaslice v Kri-
žu oživele. Tudi letošnja Božič-
na zgodba je nastajala po sce-
nariju in v režiji Nejca Furlana. 

Povsem 'nova' Božična zgod-
ba bo spregovorila predvsem o 
dogajanju okrog najznameni-
tejšega rojstva. Kako so si 'od-
rešenika' predstavljali pastirji, 
kdo so bili trije glasniki, ki jih je 
z Vzhoda v Betlehem gnala ču-
dežna zvezda, pa bolestno vla-
danje kralja Heroda nad svojim 
ljudstvom, bodo glavni pou-
darki zgodbe, ki je še kako ak-
tualna, tudi po 2020 letih. Do-
gajala se bo na več prizoriščih 
po Križu, osrednji in hkrati za-
ključni motiv svete družine 
se bo odvil na samostanskem 
vrtu, nato pa bodo obiskovalci 
povabljeni na sejem in druže-
nje v 'Betlehem' na osrednjem 
placu v Križu.

Napotki za 
izpolnjevanje dnevnikov

V program Mladost na burji, ki ga Občina Ajdovščina uresničuje z izvajalcem, Inštitutom 
za mladinsko politiko, je vključenih že 1800 otrok in mladih. Vzgojni program predstavlja 
novost v slovenskem prostoru in ponazarja še en primer dobre prakse ajdovske občine ter 
spodbuja otroke in mlade k družbeno koristnim dejavnostim v lokalni skupnosti. 

Za lastnike Kastrinih in Burjinih dnevnikov, ki aktivnosti izvajajo samostojno, ponujamo nekaj napotkov 
za izpolnjevanje. Program je sicer razdeljen na štiri področja, na katerih otroci in mladi z različnimi aktiv-
nostmi skrbijo zase, za bližnjega in za skupnost. 

Moja skupnost - aktivnosti, ki krepijo pripadnost do lokalne skupnosti oz. aktivnosti, s katerimi skrbi-
mo za prijaznejše lokalno okolje.
Primeri aktivnosti:
- udeležba oz. nastop na občinski, krajevni oz. drugi proslavi;
- pomoč pri delu v krajevni/vaški skupnosti, nevladni oz. drugi organizaciji;
- enostavnejše urejanje opreme oz. objektov na javnih površin (npr. skrb za spomenik, popravilo poško-
dovane klopce);
- obisk organizacij javnega pomena (npr. gasilci), nevladnih, humanitarnih idr. lokalnih organizacij, pri 
čemer oseba spozna organizacijo, njeno delovanje in njen pomen;
- obisk druge ustanove, katere delovanje je pomembno za občino in širše;
- obisk primorskih ali drugih slovenskih krajev, ki nosijo zgodovinski ali kulturni pomen (npr. Bolnica 
Franja, rojstne hiše Franceta Prešerna).

Moj prijatelj — aktivnosti, ki krepijo solidarnost do sočloveka.
Primeri aktivnosti:
- pomoč sovrstnikom, otrokom (npr. pri pisanju domačih nalog, učna pomoč oz. kakršnakoli pomoč, ki 
jo dotična oseba potrebuje), starejšim oz. ranljivim skupinam (dostava kosila starejši osebi, pomoč pri pri-
pravi drv za zimo idr.);
- druženje z ranljivimi skupinami (npr. v Domu starejših občanov, na Šentu, Ciriusu idr.);
- sodelovanje oz. organizacija humanitarnih akcij.

Moj poklic — aktivnosti, ki otroku omogočajo pridobivanje kompetenc in veščin, ki mu lahko pomaga-
jo pri iskanju svoje poklicne poti.
Primeri aktivnosti:
- udeležba na Incastri oz. obisk podjetij;
- predstavitev poklica sošolcem oz. drugi ciljni skupini;
- udeležba na različnih tečajih oz. delavnicah;
- udeležba na podjetniških delavnicah.

Moje zdravje — aktivnosti za krepitev zdravja in skrb za okolje.
Primeri:
- udeležba na pohodih oz. drugih športnih aktivnostih;
- udeležba na delavnicah oz. predavanjih o zdravem načinu življenja;
- sodelovanje na čistilnih akcijah, pri recikliranju starega papirja oz. drugega materiala.
Ko otrok/mlada oseba posamezno aktivnost izvede, jo zabeleži v dnevnik. Oseba, pri kateri ali s katero je 
posameznik aktivnost izvedel, podpiše dnevnik. Podpis predstavlja potrdilo, da je posameznik opravil ak-
tivnost. Aktivnost lahko posamezniku podpiše kdorkoli, ki lahko potrdi njeno izvedbo.
Primeri, kdo lahko podpiše dnevnik: otrok oz. starš otroka, ki mu je udeleženec v programu pomagal pri 
pisanju domače naloge; starš otroka, s katerim se je otrok/mladostnik udeležil pohoda; učitelj npr. na te-
čaju italijanskega jezika; zaposlen v gorski koči, ki jo je udeleženec obiskal; zaposlen v organizaciji, ki jo je 
udeleženec obiskal; starejša oseba, ki ji je udeleženec pomagal pri pripravi npr. drv za zimo ipd.
Če je udeleženec enako aktivnost izvedel večkrat, jo v dnevnik zabeleži samo enkrat. Večkratno izvedbo 
enake aktivnosti se potrjuje s podpisi (na voljo imate 4 prazna polja za datum in podpis odgovorne osebe).

Vabimo vas, da si na www.mladostnabur-
ji.si ogledate, katere aktivnosti vam ponujajo 
naše lokalne sodelujoče organizacije. Nabor je 
res pester! Še več primerov aktivnosti si lah-
ko ogledate v rubriki »Aktualna ponudba or-
ganiziranih aktivnosti«, kjer si poleg ponudbe 
prostovoljskih del lahko ogledate tudi razpre-
delnico »Primeri aktivnosti«. (Pozor: svetuje-
mo, da izberete ustrezen iskalni niz: stopnjo in 
področje, saj bo tako razpredelnica preglednej-
ša in hitreje boste dostopali do željenih infor-
macij). Vse udeležence v programu Mladost na 
burji spodbujamo, da si aktivnosti poiščejo (iz-
mislijo) tudi sami in tako našo ponudbo doda-
tno obogatijo s svojimi izvirnimi predlogi, ki 
bodo zagotovo najbolj odražali potrebe vaške/
lokalne skupnosti. Za vse informacije smo vam 
na voljo na tel. številki 040 769 676 ali na elek-
tronskem naslovu info@mladostnaburji.si.

Prazničen december je čas, ko radi rišemo 
nasmeh na obrazu najbližjim in tudi tistim, 
za katere vemo, da jih je življenje postavilo 
pred preizkušnjo. Hvala vsem, ki nasmehe ri-
šete celo leto in se vse leto posvečate ustvar-
janju lepše družbe — tudi s programom Mla-
dost na burji. 
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odlična dopolnitev 
vsakodnevne 

prehrane z 
naravnimi vitamini 

in minerali

“ZA VSE GENERACIJE”

izdelki iz pšeničnih 
kalčkov

www.moleum.si

G. Igor Kobal stotič daroval kri
Le redki zmorejo tako humano dejanje, kot je stoto darovanje življenjske tekočine. Na Cen-
tru za transfuzijsko dejavnost Nova Gorica so 26. novembra kri že 100-tič darovali kar trije 
krvodajalci in se tako vpisali v red vitezov krvodajalstva: g. Igor Kobal iz Ajdovščine ter g. 
Sandi Škodnik in g. Janko Bitežnik iz Nove Gorice.

Vitezom smo se za nesebič-
no in humano dejanje zahvali-
li in poklonili s priznanjem in 
že tradicionalno torto. Prizna-
nja so jim podelili predsednica 
RKS mag. Vesna Mikuž, Raj-
ko Troha, predsednik RKS – 
OZ Ajdovščina, in Dušan Am-
brožič, član območnega odbora 
RKS – OZ Nova Gorica. Česti-
tala jim je tudi dr. Alenka Med-
vešček iz CTD Nova Gorica.

Na Ajdovskem je sicer letos 
809 krvodajalk in krvodajalcev 

Zaupajte stroki,
zaupajte Vivakliniki.

Pokličite in se naročite 
na 030 334 383 

(urnik po dogovoru)

Želim vam vesel božič 
in srečno novo leto 

2020!

Tudi v prihodnje ostajamo 
zvesti zagovorniki vrednot 

za katere so se borili naši 
borci, partizani.

Želimo vam dobro, zdravo, 
zadovoljno in veselo leto 

2020.

Združenje borcev za 
vrednote NOB 
Ajdovščina - Vpava

Decembrske pustolovščine medobčinskega 
društva prijateljev mladine

V našem društvu je kot ve-
dno precej pestro. V drugi po-
lovici novembra smo se udele-
žili Konference o participaciji 
otrok 'Državljani prihodnosti', 
ki sta jo organizirali Zveza pri-
jateljev mladine Slovenije in 
Mestna zveza prijateljev mla-
dine Ljubljana. Na konferenci 
so bili glavni akterji otroci od 
13. do 17. leta, udeležila sta se 
jo tudi predstavnika OŠ Dani-
la Lokarja iz Ajdovščine – Am-
brož Paljk in Aljaž Raspor. Na 
dogodku sta bila prisotna tudi 
minister za izobraževanje, zna-
nost in šport dr. Jernej Pika-
lo in ministrica za delo, dru-
žino, socialne zadeve in enake 
možnosti mag. Ksenija Klam-
pfer. Dobre prakse iz tujine 
sta nam predstavili predstav-
nica organizacije Eurochild in 
predstavnica bolgarske Nacio-
nalne mreže za otroke. Otroci 
so poleg vprašanj glede otroške 
participacije izrazili željo po 
dialogu o globalnem segreva-
nju, ekologiji, šolskem sistemu 
doma in v tujini, migracijah, 
svetovni politiki in problemih 
manjšin v Sloveniji. Sklepno 
dejanje dogodka je bil podpis 
pisma o nameri za pripravo 
Nacionalne strategije za parti-
cipacijo otrok med pristojnimi, 
predstavnikom otrok in Zvezo 
prijateljev mladine Slovenije. 

Predstavnica društva se je ko-
nec novembra udeležila iz-
obraževanja za mentorje in 
regijske koordinatorje nateča-
ja Evropa v šoli, ki se v leto-
šnjem šolskem letu osredotoča 
na podnebne spremembe. 'Na 
Marsu živeti ne znamo, zato 
Zemlje ne damo' je naslov le-
tošnjega natečaja, izobraževa-
nje so s svojimi spoznanji po-
pestrili predstavnik Agencije 
RS za okolje, ki je predstavil 

podnebne spremembe, pred-
stavnica Umanotere pa ukrepe 
v vsakdanjem življenju za bla-
ženje podnebnih sprememb. 
Predavatelj na Fakulteti za ma-
tematiko in fiziko, profesor 
Tomaž Zwitter nas je s sliko-
vito predstavitvijo Marsa, ve-
soljskih odprav in drugih dej-
stev, popolnoma in dokončno 
prepričal, da življenje na Mar-
su za človeka ni mogoče in da 
je res skrajni čas, da vsak izmed 
nas aktivno pristopi k reševa-
nju podnebne problematike. 

Tukaj, sedaj, na naši Zemlji. 
V začetku decembra smo bili 

prisotni na 3. skupnem sreča-
nju projekta SOPA - Skupaj za 
odgovoren odnos do pitja al-
kohola na temo 'Alkohol pri 
otrocih in mladostnikih' v Lju-
bljani. Srečanje je postreglo z 
zanimivimi predavanji o vpli-
vu alkohola na zdravje otrok 
v vseh razvojnih obdobjih, od 
nerojenega otroka do mlado-
stnika, psihosocialnih posle-
dic odraščanja v družini z od-
visnostjo od alkohola, pretresla 
pa nas je tudi osebna izpoved 
gospe, ki je odraščala v druži-
ni z alkoholno problematiko. S 
projektom želimo v lokalnem 

okolju osveščati o odgovornem 
pitju alkohola in zdravem nači-
nu življenja.

Na društvu smo tako pridni in 
marljivi, da je tudi za nas Mi-
klavž pustil sladka preseneče-
nja. Dan poprej pa smo se pri-
družili MKC Hiša mladih, ki 
je že tradicionalno organiziral 
Miklavževanje v Dvorani 1. slo-
venske vlade. Naši prostovoljci 
so za otroke pripravili ustvar-
jalno delavnico izdelovanja 
prazničnih zvončkov. Bilo je 
nadvse ustvarjalno, zabavno in 

praznično. V decembru bomo 
pripravili še kulturni program 
za otroke z lutkovno predsta-
vo Gledališča Bičikleta in pri-
hod Dedka Mraza, ki bo obda-
ril otroke z manj priložnostmi 
iz obeh občin. 

V začetku decembra sta se 
naši predstavnici predsednica 
Kristina Valič in organizacijska 
sekretarka Ana Bizjak mudi-
li pri predsedniku RS gospodu 
Borutu Pahorju, ki je priredil 
sprejem predstavnikov huma-
nitarnih organizacij Nacional-
nega foruma humanitarnih or-
ganizacij Slovenije (NFHOS) v 
Ljubljani. 

Te dni nas je na društvu zelo 

razveselila novica, da je naša 
prostovoljka Darja Benčina po-
stala Naj prostovoljka Občine 
Ajdovščina v letu 2018/19 v 3. 
kategoriji. Darja poleg vestne-
ga opravljanja dolžnosti člani-
ce upravnega odbora, opravlja 
še prostovoljsko delo kot spre-
mljevalka in animatorka otrok 
na različnih dogodkih, izletih, 
ekskurzijah in kot vzgojiteljica 
na letovanjih. Zaposlena je kot 
učiteljica na OŠ Danila Lokar-
ja Ajdovščina v oddelku z niž-
jim izobrazbenim standardom. 
Je zelo aktivna, odgovorna in 
ustvarjalna oseba z izjemnim 
čutom za sočloveka in pomoč 
drugim. Ponosni in hvaležni, 
da imamo v svojih vrstah mla-
de in marljive prostovoljce, ki 
nam pomagajo uresničevati 
poslanstvo našega društva. 

V zadnjih dveh mesecih je 
bilo zelo aktivno tudi v študij-
skem krožku 'Poti do zdravja', 
ki poteka v prostorih telovadni-
ce POŠ Skrilje pod vodstvom 
Sabine Trošt Ergaver in Diane 
Batista. Krožkarji se srečujejo 
dvakrat tedensko, pred kratkim 
pa so v svoj program dodali še 
pohode v bližnjo okolico en-
krat mesečno. Nazadnje jih je 
navdušil pohod okoli Skrilj, po 
petkilometrski krožni poti, ki 
so jo uredili prostovoljci. Kro-
žek je med udeleženci zelo pri-
ljubljen, saj poteka že šesto leto. 

Naj tale prispevek zaključimo 
z zahvalo vsem našim prosto-
voljcem, podpornikom, sode-
lavcem, dobrim ljudem in do-
natorjem, ki nam pomagajo 
uresničevati naše poslanstvo. 
Želimo vam prijetne in dožive-
te praznične dni, v novem letu 
pa veliko sonca na vseh podro-
čjih življenja.

 
Urška Brežnjak

prispevalo 1180 enot krvi. Pr-
vič jih je kri darovalo 95. Veseli 
smo, da smo po letu in pol po-
novno zabeležili tudi stoto da-
rovanje. G. Kobal iz Planine pri 
Ajdovščini kri redno daruje od 
leta 1982 in je postal osmi vitez 
krvodajalstva na območju, ki ga 

pokriva RKS – OZ Ajdovščina.
Vsem krvodajalkam in krvo-

dajalcem se najlepše zahvalju-
jemo in še sploh g. Igorju Ko-
balu ob takem jubileju za vso 
njegovo solidarnost in pomoč!

 
RKS – OZ Ajdovščina
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in

v

ob 17 h, 18 h in 19 h. 
Ponovitve živih jaslic: 

Lepo vabljeni na zdaj že tradicionalno 
Božično zgodbo, ki se bo odvijala v 

prazničnih decembrskih dneh po gasah in 
trgih Vipavskega Križa. Letos si boste

lahko zanimive jaslične figure ogledali na 
kar treh pokritih razstaviščih. Igrana 

Božična zgodba bo potekala pod taktirko 
domačega režiserja Nejca Furlana in bo 

največja postavitev doslej. S številnimi 
statisti znamenitega rojstva, slikovno in 

zvočno kuliso igre ter vonjem po kuhanem 
vinu vas bomo popeljali v čarobnost 
najlepših prazničnih trenutkov leta.

od 20.12.2019 do 6.1.2020

Predprodaja kart na spletni strani eventim.si, na njihovih 
pooblaščenih prodajnih mestih in tik pred predstavami na 
licu mesta.
Parkirati bo mogoče tudi v vasi Cesta. Prevoz oseb, ki ne 
zmorejo hoje do Vipavskega Križa bo organiziran. 

Turistično društvo Vipavski Križ

Razstave jaslic v Galeriji Vipavski Križ, 
Samostanski galeriji, Grajski kleti in po 
gasah Vipavskega Križa:

Fotografsko društvo Veno Pilon

Zimska pravljica
December je čas, ko nam misli že uhajajo k prazničnemu vzdušju. Hkrati je to čas, ko se ozre-
mo nazaj in se spomnimo dogodkov, ki so nam risali leto. To je čas, da postorimo še zadnje 
obveznosti, obenem pa že delamo načrte za prihajajoče leto. 

Vsega naštetega se zavedamo 
tudi člani Fotografskega dru-
štva Veno Pilon. Za nami je 
zelo uspešno in dejavno leto.

Letos zaključujemo uspešno 
leto na prav poseben način. V 
veliko veselje in ponos nam je, 
da smo lahko svojo zadnjo leto-
šnjo razstavo priredili in posta-
vili na ogled na prav posebnem 
kraju. Svoja dela smo predsta-
vili prav posebni skupini obča-
nov, ljudem, ki jim je vse pre-
večkrat onemogočen in zastrt 
pogled na zunanji svet. V sode-
lovanju z vodstvom ustanove, 
smo tokratno razstavo postavi-
li v Domu starejših občanov v 
Ajdovščini.

Žal se starejše vse prevečkrat 
odriva na stranski tir, saj so za-
radi svoje obnemoglosti, bole-
zni ali zgolj starosti, večinoma 
prepuščeni zgolj svojcem in ži-
vljenju med štirimi stenami.

Da bi jim v tem prazničnem 
času vsaj malo približali utrin-
ke in podobe iz narave in zuna-
njega sveta, smo člani društva, 
17. decembra ob 17.00 uri, v 
avli DSO Ajdovščina, na ogled 
postavili fotografsko razstavo z 
naslovom 'Zimska pravljica'.

Sestavlja jo 12 fotografij, ve-
čina od njih je posneta v lo-
kalnem okolju, kar je bilo tudi 
vodilo pri selekciji fotografij. 

Čeprav je naša želja o sodelo-
vanju z DSO tlela že nekaj časa, 
gre zahvala za idejo in realiza-
cijo tega dogodka, predvsem 
naši neutrudni članici Erni 
Furlan, ki je poskrbela za vse 
podrobnosti. 

Ob nagovoru predsednika FD 
in koordinatorke DSO, smo 
program popestrili še z glasbe-
nim vložkom. Za pristnost do-
godka je poskrbel kar naš član 
Andrej Kodelja, ki je v točki 
tudi sam nastopil.

Seveda gre zahvala tudi direk-
torici DSO Tanji Stibilj Semič, 
za posluh in topel sprejem te 
ideje. Vsi srčno upamo, da smo 
s temi motivi iz narave, prine-
sli v ustanovo vsaj nekaj lepih 

podob zunanjega sveta in bodo 
od tega največ imeli predvsem 
stanovalci doma. Če je ob tem, 
kateremu izmed njih zaigralo 
srce in mu bodo fotografije vsaj 
za trenutek privabile iskrico v 
oči, morda vzbudile lep spo-
min ali željo, mu vsaj malo po-
magale prebroditi osamljenost, 
potem je bil naš namen dose-
žen in bodo, tudi s tako majh-
nim dejanjem, ki smo ga stori-
li, prazniki lahko lepši, ne samo 
za stanovalce doma, ampak za 
vse nas.

 
Miran Krapež,
FD Veno Pilon
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Učni center Brje

Center znanja, izmenjave 
izkušenj in povezovanja

V učnem centru Brje se bodo tudi v letu 2020 odvijale teoretične in praktične delavnice 
namenjene pridobivanju temeljih znanj na področju kmetijstva in sadjarstva ter izmenjavi 
izkušenj in znanj različnih generacij. 

KOSILA, MALICE, 
POGOSTITVE, CATERING

Na prvem predavanju o ure-
ditvi, vzdrževanju sadovnja-
ka in negi sadnega drevja, ki 
bo potekalo 17. januarja 2020, 
se bodo udeleženci seznani-
li s pogoji uspevanja različ-
nih sadnih vrst in gojitvenimi 

oblikami, razdaljami sajenja 
sadnega drevja ter spoznali 
ukrepe po sajenju in kako je 
s potekom nege v prvem letu 
rasti. 

Le teden dni pozneje, 24. ja-
nuarja 2020 pa bo potekalo 
predavanje na temo cepljenja 
sadnega drevja. Udeleženci 
bodo spoznali osnove rezi in 
se seznanili z načini pripra-
ve tal za sajenje, s podlagami 
za sadne vrste in načine reše-
vanja težav zemljišča. Vedno 
bolj priljubljen postaja tudi 
kostanj. 

Zato bo 31. januarja 2020 
v Učnem centru Brje po-
tekalo predavanje na temo 
tehnologije pridelave ko-
stanja in marona. Predava-
nja bo vodil strokovnjak za 

sadjarstvo in dolgoletni so-
delavec KGZ Nova Gorica 
Ivan Kodrič, univ. dipl. inž. 
agronomije. Udeleženci mu 
bodo imeli priložnost posta-
viti vrsto vprašanj, s kateri-
mi se sami srečujejo pri delu v 

90 let Fani Frančiške 
Žvokelj z Goč

Na drugo adventno nedeljo, 
8. decembra, je visok življenj-
ski jubilej praznovala najsta-
rejša Gočanka Fani Frančiška 
Žvokelj. 

Rojena je bila v Vrhpolju, v 
družini s štirimi otroki. V ro-
dni vasi je spoznala moža s ka-
terim sta se leta 1952 poročila 
in preselila na Goče na kmeti-
jo. V svojem pestrem življenju 
je rodila tri otroke, hčerko Ma-
rijo ter sinova Jožeta in Toma-
ža, na katere je vedno ponosna. 
Z zdravjem je kar zadovoljna. 

Jesen svojega življenja pre-
življa z družino sina Tomaža. 
Priučila se je za šiviljo sedaj se 

ukvarja z ročnimi deli in veliko 
ur preživi ob pletenju, še zme-
raj pa poskrbi tudi za domače 
živali in se rada suka za štedil-
nikom. Vesela je kadar jo obi-
ščejo vnuki in pravnuki. Vsako 
nedeljo obišče sv. mašo, če le 
zmore tudi med tednom. Zelo 
se je razveselila vseh, ki so jo 
obiskali in ji prišli voščit. 

Fani želimo vse najboljše in 
še naprej tako dobrega zdravja, 
da bi čez deset let ponovno dvi-
gnili kozarce in nazdravili nje-
ni stotici.

 
Anja Godnič

sadovnjaku. V mesecu febru-
arju se bo odvijala praktična 
delavnica na temo obrezova-
nja sadnega drevja s prikazom 
obrezovanja jabolk, hrušk, 
breskev, marelic, češenj in fig. 

Spomladanski meseci bodo 
namenjeni spoznavanju teh-
nologije pridelave medu in 
medenih izdelkov. V marcu 
2020 bo potekala tudi prak-
tična delavnica prikaza obre-
zovanja in cepljenja oljk. 

V poletnih mesecih, ko bo 
vipavski sadje že dozorelo, bo 
v Učnem centru Brje zadišalo 
po sadnih dobrotah. Pod vod-
stvom Mojce Slokar bodo po-
tekale delavnice na temo ku-
hanja marelične in češnjeve 
marmelade po tradicionalnih 
receptih. Čas poletja je tudi 

čas, ko zadiši po zeliščih. Za 
ljubitelje zelišč bo ob kon-
cu meseca junija potekala de-
lavnica pridelave zeliščnih si-
rupov. Udeleženci poletnega 
dela delavnic bodo lahko obi-
skali tudi delavnico sušenja 
poletnega sadja. V mesecu av-
gustu bo v Učnem centru po-
tekala delavnica na temo ku-
hanja soka in marmelade iz 
aronije. 

Jesenski del predavanj in 
delavnic bo udeležence pod 
vodstvom članov Gobarske-
ga društva Nova Gorica po-
peljal v spoznavanje gob in jih 
seznanil z njihovo uporabno 
vrednostjo. Tej delavnici bo-
sta v oktobru in novembru 
mesecu sledili še delavnici 
pridelovanja soka iz jabolk in 
sušenja kakija in jabolk. 

Da postaja Učni center Brje 
center znanja, izmenjave iz-
kušenj različnih generacij in 
povezovanja med sadjarji, do-
kazuje dejstvo, da se zanima-
nje za predavanja in delavnice 
veča. Za vse kmetijske navdu-
šence bomo tekom leta pri-
pravili tudi nekaj zanimivih 
vsebin na temo digitalizaci-
je, inovativnosti, povezovanja 
ter spoznavanja kmetijskih 
tehnik za visoko učinkovito in 
trajnostno kmetovanje. Več 
informacij o dogodkih lahko 
dobite na spletni strani Ljud-
ske univerze Ajdovščina. Va-
bljeni, da se nam pridružite. 

Ksenja Sulič, Ljudska 
univerza Ajdovščina

V novem letu vam želimo 

visoke cilje, zanimive izkušnje in 

izjemne dosežke.

Naj ovire postanejo premostljive,
kar je predaleč, naj postane 

dosegljivo, po poti do novih ciljev  
pa naj vas vodijo

ŽELJA, VZTRAJNOST in POGUM.

Ekipa BLT
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Podatki Statističnega urada 
Republike Slovenije kažejo, da 
je bilo konec leta 2018 v Slove-
niji 885.700 delovno aktivnih 
oseb. Med delovno aktivnimi 
osebami je skoraj 10 % tujcev, 
kar je približno 87.700. Največ 
jih je iz Bosne in Hercegovine 
(nekaj več kot 42.600), iz Srbi-
je (nekaj manj kot 10.800), Hr-
vaške (nekaj manj kot 7.500), 
s Kosova (nekaj več kot 7.100) 
in iz Makedonije (nekaj več 
kot 6.000). Z vidika dejavno-
sti je največ tujcev zaposlenih 
v gradbeništvu (nekaj manj kot 
23.400), v predelovalnih dejav-
nostih (nekaj več kot 20.300) 
ter v dejavnosti promet in skla-
diščenje (nekaj več kot 14.800). 

Na Ljudski univerzi Ajdovšči-
na imamo dolgoletne izkušnje 
s poučevanjem in izobraževa-
njem tujcev. Na letni ravni je 
v naše programe in druge de-
javnosti vključenih med 200 in 
300 tujcev iz različnih držav. 
Za njih izvajamo različne teča-
je slovenskega jezika, medkul-
turne delavnice, delavnice spo-
znavanja slovenske kulture in 

Učenje slovenščine na 
delovnem mestu

tradicije itd. Poleg omenjenega 
pa v sodelovanju s Centrom za 
slovenščino kot drugi in tuji je-
zik štirikrat letno izvajamo iz-
pite iz slovenskega jezika na 
osnovni ravni, ki so namenje-
ni vsem tujcem, ki potrebujejo 
javno veljavno listino o znanju 
slovenščine za uradne namene 
(na primer za delo, za pridobi-
tev slovenskega državljanstva). 

Kot sodoben center za izo-
braževanje odraslih se hitro 
odzivamo na potrebe lokal-
nega okolja in gospodarstva, 
zato za podjetja izvajamo raz-
lične tečaje slovenskega jezika. 
Občina Ajdovščina ni izjema 
pri zaposlovanju tuje delovne 
sile, kar nekaj lokalnih podje-
tij, predvsem v predelovalni in-
dustriji in gradbeništvu, zapo-
sluje delovno silo iz držav, kot 
so Bosna in Hercegovina, Ma-
kedonija, Bolgarija itd. Teča-
je slovenskega jezika prilagodi-
mo željam in potrebam podjetij 
ter udeležencev. Temeljni na-
men tečajev je, da se udeležen-
ci naučijo sporazumevati v slo-
venskem jeziku. Skozi učenje 

slovenskega jezika pa tuji drža-
vljani spoznavajo tudi sloven-
sko kulturo, tradicijo, navade 
in običaje, z namenom boljše 
integracije in večje učinkovito-
sti na delovnem mestu. Teča-
ji so 30 ali 60-urni, udeleženci 
pa z inovativnimi pedagoškimi 
pristopi obravnavajo praktične 
in uporabne vsebine, sistema-
tično usvajajo vse štiri jezikov-
ne spretnosti: govor, branje, 
pisanje in poslušanje. Jezik se 
naučijo uporabljati v enostav-
nih, vsakdanjih situacijah. 

Tečaje izvajamo tako na Ljud-
ski univerzi Ajdovščina kot v 
posameznih podjetjih, kjer se 
prilagodimo prostorskim in 
časovnim okvirom podjetja. 
Prednost tega pristopa je, da 
zaposleni (na vseh ravneh) ne 
zapravljajo časa s potjo na te-
čaj in nazaj. Vsi udeleženci so 
pred začetkom tečaja uvršče-
ni na primerno raven znanja. 
To zagotavlja, da nihče ni pre-
obremenjen, kar pripomore k 
temu, da vsi ostanejo motivira-
ni v času trajanja tečaja. Tečaje 
izvajajo visoko usposobljeni in 

strokovni učitelji, ki imajo dol-
goletne izkušnje s področja po-
učevanja tujcev in znajo hitro 
prepoznati potrebe udeležen-
cev ter posledično ukrepati za 
čim boljše doseganje zastavlje-
nih ciljev. 

Od ostalih ponudnikov nas 
razlikujejo 60-letna tradici-
ja na področju izobraževanja 
odraslih ter izkušnje z izvaja-
njem različnih jezikovnih teča-
jev. Strokovnost in kakovost sta 

pri nas na prvem mestu. Podje-
tja, ki imajo potrebo po učenju 
slovenskega jezika svojih zapo-
slenih, vabimo, da nas za doda-
tne informacije pokličejo na te-
lefonsko številko 05 366 47 50, 
041 437 785 ali pišejo na elek-
tronski naslov info@lu-ajdo-
vscina.si.

Anja Jamšek Furlan, 
Ljudska univerza 

Ajdovščina
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Patronažno varstvo opravlja-
mo na celotnem območju ob-
čin Ajdovščina in Vipava. Od 
Nanosa preko Gore, do roba 
kraške planote in zahodno do 
Batuj in Črnič. 

Pri svojem delu nas vodi na-
men patronažne službe, ki je 
spodbujanje ljudi v skrbi za la-
stno zdravje, v smislu krepitve 
in ohranjanja zdravja ter pre-
prečevanja bolezni v vseh ob-
dobjih življenja. Delo je poliva-
lentno ter zahteva medsebojno 
sodelovanje s službami v Zdra-
vstvenem domu Ajdovščina in 
ostalimi zdravstvenimi domo-
vi, s službami na sekundarnem 
in terciarnem nivoju zdravstve-
ne dejavnosti, s službami in or-
ganizacijami izven zdravstve-
nega doma ter ne na zadnje 
sodelovanje s svojci.

Patronažne medicinske se-
stre obiskujemo rizične skupi-
ne ljudi na njihovem domu ter 
v lokalni skupnosti, pri katerih 
opravljamo preventivno in ku-
rativno dejavnost. Kurativna 
dejavnost obsega patronažno 

Patronažna medicinska 
sestra v vseh obdobjih življenja
Patronažno varstvo je oblika zdravstvene dejavnosti, ki opravlja aktivno zdravstveno in soci-
alno varovanje posameznika, družine in skupnosti. V Zdravstvenem domu Ajdovščina, kjer 
deluje 10 patronažnih medicinskih sester, je služba organizirana kot organizacijska enota 
osnovnega zdravstvenega varstva.

zdravstveno nego pacienta na 
domu v obliki negovalnih in-
tervencij, aktivnosti, ki jih na 
delovnem nalogu po Pravilih 
ZZZS-ja opredeli osebni ali na-
domestni zdravnik. 

V skladu s Pravili zdravstve-
nega zavarovanja in navodi-
li Ministrstva za zdravje, brez 
napotitve zdravnika, preven-
tivno obravnavamo nosečni-
co, otročnico, novorojenčka 
in dojenčka, otroka v drugem 
in tretjem letu starosti, slepe-
ga in slabovidnega z dodatni-
mi motnjami v starosti od 5 
do 25 let, če je v domači oskr-
bi, zavarovano osebo staro nad 
25 let z motnjami v razvoju, in-
valide ter paciente s kroničnimi 
obolenji.

V domove posameznikov lah-
ko prihajamo večkrat, včasih 
tudi več let zapored, zato je za 
marsikoga pomoč patronažne 
medicinske sestre neprecenlji-
va in nas z veseljem in zaupa-
njem spustijo v svoj dom. 

Pri svojem delu sodeluje-
mo z družino, se srečujemo z 

njihovimi problemi, stiskami 
in skrbmi. Ljudje z nami deli-
jo veselje, izkušnje ter nas bo-
gatijo z življenjskimi modrost-
mi. Nekateri si želijo pomoč in 
rešitev svojih zdravstvenih te-
žav, nekaterim že veliko pome-
ni, da jih nekdo posluša in sti-
sne roko.

"… in potem k ljudem, po-
trebni so obiski po hišah, sestra 
mora biti vsestranska, razume-
ti mora eno in drugo stran – ra-
zumeti mora prostitutko, bol-
ne, tudi duševno bolne, iskat 
sredstva za njegovo zdravljenj, 
vedeti brez besed kako je v duši 
nekaterih, slediti zvezdi v sebi, 
potreben je nasvet, urediti pa 
moraš po svoje ...

Takrat so nas učili, da mora 
sestra poznati vso panogo ži-
vljenja, sestra mora iti tudi po 
beznicah, da spozna življenje. 
Biti mora kakor sončni žarek, 
ki povsod obsije in se sam ne 
umaže." (Angela Boškin)

Patronažne 
medicinske sestre

NOVO V AJDOVŠČINI 
SAMOPOSTREŽNA PRALNICA 

PERILA LAUNDRY 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

Najdete nas na naslovu: 
Goriška cesta 56, Ajdovščina

Vabljeni na pohod 
'Spoznajmo soseda'

V nedeljo, 5. januarja se bo 
izvedel že 11. pohod 'Spo-
znajmo soseda'. Pohodniki se 
bomo dobili ob 8:30 pred dvo-
rano v Velikih Žabljah. Tokrat 
je naš cilj bolje spoznati sose-
de v krajevnih skupnostih Ve-
like Žablje in Šmarje. Pohod 
bo predvidoma trajal približno 
5 ur, zaključili pa ga bomo na 

izhodišču z malico, žigosanjem 
popotnega dnevnika in prije-
tnim druženjem.

V primeru napovedi slabega 
vremena, bo morebitna spre-
memba datuma pohoda obja-
vljena na spletnih koledarjih 
dogodkov.

 
Se vidimo!

Zadnji letošnji dolg pohod Mosta

V soboto, 7. decembra smo se 
odpravili na krožno pot na ju-
govzhodni del Ljubljanske ko-
tline. Iz Dolskega smo se, na 
začetku, po kar strmi Vego-
vi poti, povzpeli do Vrha pri 
Dolskem. V dolini še malo me-
gleno, a višje že v soncu, so se 

nam odpirali lepi pogledi na 
Alpe in Gorenjsko. Proti Zago-
rici smo hodili po panoramski 
cesti, kjer nas je spremljal po-
gled na Zasavsko hribovje in 
Ljubljansko kotlino. V Zagorici 
smo se ustavili na domačiji Ju-
rija Vege, kjer je urejen muzej, 

ki smo si ga ogledali. Od tu smo 
pot nadaljevali proti Križevski 
vasi, kjer smo se usmerili na 
planinsko pot, ki nas je pelja-
la na 743 m visoko Murovico. 
Spust v vas Klopce in naprej do 
Sv. Helene v Dolskem, je veči-
noma potekal po gozdnih ste-
zah in listnatih kolovozih. Štiri 
in pol urni pohod smo zaklju-
čili v Vegovem hramu.

Silvester
Foto: V. Bratina
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 05 333 03 03
 051 670 900
 kiaprodajang@masavto.si
 www.masavto.si

Mas avto d.o.o.
Industrijska cesta 4f
(pred vhodom v Meblo)
5000 Nova Gorica

Cena 17.990 EUR velja za Kia XCeed 1.0 T-GDi z opremo LX JOY ISG M/T, z redno ceno 24.590 EUR. Cena že vključujejo popust »EOM 0%« in joker popust »Bonus financiranje«. Bonus financiranje lahko izkoristite ob nakupu novega vozila KIA po ponudbi KMAG d.o.o. po MP ceniku ob 
sklenitvi pogodbe o finančnem leasingu preko Summit Leasing Slovenija, SKB Leasing ali GB Leasing. Financiranje se lahko zavrne, če stranka nima ustrezne bonitete. Cene vključ. vse dane popuste in prihranke in ne vključ. kovinske/bele barve in stroška priprave vozila. Popusti in 
ugodnosti se med seboj ne seštevajo. Veljavnost ponudbe: do odprodaje zalog. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega 
zraka, zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter NOX. Pogoji garancije na voljo v garancijski knjižici vozila ali pri pooblaščenem zastopniku vozil Kia. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. KMAG d.o.o., Leskoškova 2, Ljubljana.D O K A Z  K A KO V O S T I

LET GARANCIJE

Že za 17.990 EUR

#PrivoščiSiVeč

Novi Kia XCeed.
Xtravaganten.

Zelimo vam
vesel bozic
in cim bolj

ekstravagantno
novo leto! NOVA

LOKACIJA!

Primorci beremo

V Lavričevi knjižnici smo za-
ključili že trinajsto sezono bral-
nega projekta primorskih knji-
žnic Primorci beremo. 

Ponudba proznih del in pe-
sniških zbirk slovenskih av-
torjev je v matični knjižni-
ci v Ajdovščini in v njenih 
enotah v Vipavi, Podnanosu, 

Dobravljah in na potujoči knji-
žnici navdušila kar 178 bralcev, 
ki so skupaj od aprila do no-
vembra prebrali 1510 knjig do-
mačih avtorjev. 

V prebiranje knjig so se vklju-
čili tudi v Domu starejših ob-
čanov v Ajdovščini in v Centru 
starejših Pristan v Vipavi. 158 

bralcev je projekt tudi uspe-
šno zaključilo, saj so prebrali 
vsaj šest knjig in si tako prislu-
žili priznanje in knjižno nagra-
do. Oboje smo svečano podeli-
li na zaključni prireditvi na 'Ta 
veseli dan kulture', 3. decembra 
v knjižnici v Ajdovščini. 

Naš gost je bil dr. Franc Ko-
ren, ki je ob svojem okroglem 
jubileju izdal pesniško zbirko 
'V svetlobo prebujen'. Pesni-
ška zbirka je bila tudi na pri-
poročilnem bralnem seznamu 
Primorci beremo 2019. Sko-
zi občuteno popotovanje sko-
zi pesniško zbirko je avtorja in 
njegovo delo subtilno predsta-
vil Bojan Bizjak. Oba rojaka 
(nenazadnje sta ob z Gore) sta 
nam tako pripravila prisrčen, 
zanimiv in prijeten literarni ve-
čer. Za zaključek pa je Franc 
Koren izročil knjižne nagrade 
nagrajencem. 

Zdenka Žigon

Odprtje defibrilatorja 
na Erzelju

Krajevna skupnost Erzelj in 
Rdeči križ Slovenije - območ-
no združenje Ajdovščina, sta 
novembra namenu predala de-
fibrilator, ki bo nameščen na 
objektu stare šole na Erzelju in 
bo javno dostopen cel dan, vse 
dni v letu. Ob odprtju je ob-
močno združenje pripravilo 

tudi tečaj temeljnih postopkov 
oživljanja z uporabo defibrila-
torja za krajane. Istega dne so 
v stari šoli izvedli še brezplačne 
meritve krvnega tlaka, sladkor-
ja in holesterola v krvi.

 
KS Erzelj in 

RKS - OZ Ajdovščina

OŠ Draga Bajca Vipava

Na našem nebu

Četrtek, 28. november, je bil 
dan za našo vsakoletno dobro-
delno prireditev 'Naše zvezde 
in zvezdice'. 

Na dobrodelnem sejmu pred 
prireditvijo zbiramo sredstva 
za delovanje šolskega sklada. 
Tudi letos so izdelke prispevali 
učenci, starši, stari starši in uči-
telji. Tako ste lahko poskusili 
piškote, palačinke, vaflje, suši, 
čaj in si izbrali predpasnike, 
papirnate darilne vrečke, venč-
ke, stojala za pisala, obešalnike, 
igrače iz lesa, knjižna kazala in 
novoletne voščilnice.

Katarina Fajdiga nas je s pe-
smijo popeljala na naše zvez-
dno nebo. Nastopili so še Pihal-
ni orkester Vrhpolje, plesalci 
Plesne šole El1, Špadni fantje 
in šolski otroški pevski zbori. 

Osmošolci so letos preseneti-
li kar z dvema dramskima toč-
kama, noč v džungli pa so nam 
pričarali četrtošolci iz Vipave 
in z Goč.

Naš osrednji gost je bil Tine 
Lavrenčič, svetovni prvak v 
dolgem triatlonu. Vita La-
vrenčič mu je pomagala obu-
diti spomine na leta, ki jih je 
preživel na naši šoli. Prireditev 
je povezovala učiteljica Urška 
Kumar. 

Zahvaljujemo se vsem nasto-
pajočim in njihovim mentor-
jem, da ste obogatili našo pri-
reditev. Hvala tudi vsem, ki ste 
darovali v šolski sklad.

 
Isa Valič in Nika Jež, 

7. razred
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Salon pohištva NOVA OPREMA 
iz Vipave se vsem svojim kupcem 
zahvaljuje za izkazano zaupanje 

in jim vošči 
lepe božične praznike in srečno v 

letu 2020!

Dobrodošli v Salonu pohištva Nova 
oprema tudi v letu 2020!

V petek, 13. decembra 2019 je 
pod okriljem Ljudske univerze 
Ajdovščina na Erzelju v Stari 
šoli potekalo že drugo srečanje 
študijskega krožka »STAREJŠI 
MLAJŠIM«. 

Čas pred prazniki in preho-
dom v novo leto so Erzeljke 
posvetile peki kruha, obogate-
nega z ocvirki in svežo meto z 
vrta. Veščine priprave testa je z 
udeleženkami delila najstarej-
ša domačinka, ga. Cvetka, ko-
ristne pa so bile izmenjave peke 

Osnovna Šola Danila Lokarja Ajdovščina 

Na Univerzi Yale
Med 8. in 13. novembrom je 

na Univerzi Yale v ZDA po-
tekal zaključni dogodek leto-
šnje sezone tekmovanja v zna-
nju World Scholar's Cup. Tako 
imenovanega 'turnirja prvakov' 
sta se po izjemnem nastopu na 
svetovnem prvenstvu v Kazah-
stanu julija letos udeležili tudi 
ekipi (nekaterih zdaj že bivših) 
učenk in učencev OŠ Danila Lo-
karja v sestavi: Tija Lah, Neja 
Polanc in Iris Zorzut ter Eve-
lin Bajc, Aldijan Smlatić in Ti-
len Stibilj.

Na zaključni dogodek so pova-
bljene le najvišje uvrščene eki-
pe s skupaj šestih svetovnih pr-
venstev, ki vsako leto potekajo 
na različnih koncih sveta. Pro-
store Univerze Yale je tako za-
sedlo okrog 2000 tekmovalcev 
iz 60 držav. Večina jih priha-
ja iz vzhodnih dežel, kot so In-
donezija, Malezija, Japonska in 
Filipini, številni pa tudi iz ZDA, 
Kanade in Avstralije. Slovenijo 
je poleg naše šole v kategoriji se-
niorjev zastopala še ekipa dija-
kinj Gimnazije Nova Gorica.

Da je že uvrstitev na turnir 

prvakov za nas svojevrsten do-
sežek, zgovorno priča dejstvo, 
da večina tekmovalcev prihaja 
z mednarodnih šol, kjer je jezik 
poučevanja angleščina in kjer 
se aktivnostim, ko sta debata in 
kreativno pisanje, tradicional-
no posveča veliko pozornosti. 
Poleg tega je mnogim tekmo-
valcem angleščina materni ali 
drugi jezik. Angleščina bi po-
temtakem kot delovni jezik tek-
movanja utegnila predstavljati 
za naše učenke in učence oviro 
ali vsaj težavo na poti do uspe-
ha. Pa je seveda ni. Še več: doka-
zali so, da je naposled teža misli 
tista, ki prevesi tehtnico v prid 
ene ali druge ekipe.

Kampus Univerze Yale, kjer so 
se odvijali vsi akademski in dru-
žabni dogodki, predstavlja ne-
kakšno oazo sredi sicer povsem 
vsakdanjega mesta New Ha-
ven. Yale je članica tako ime-
novane 'Ivy League', skupine 
osmih najprestižnejših izobra-
ževalnih ustanov v ZDA, kamor 
je vsako leto sprejeta le peščica 

študentov. Klopi, na katerih 
smo sedeli, je v preteklosti guli-
lo denimo pet bivših predsedni-
kov ZDA, med njimi tudi Bill 
Clinton, številni nagrajeni film-
ski igralci, kot sta Merly Streep 
in Edward Norton, in še mno-
gi slavni politiki, gospodarstve-
niki, akademiki, športniki in 
umetniki.

Pisana družba in imenitno pri-
zorišče sta učencem in učenkam 
dala potreben akademski zagon, 
da so se uspešno pregrizli skozi 
štiri preizkuse znanja: pisni test, 

sodelovalno pisanje eseja, eki-
pno debato in skupinski kviz. 
Krovna tema letošnjega tekmo-
vanja je bila 'svet na obrobju', 
znotraj katere so se tekmoval-
ci prvenstveno učili o posame-
znikih, skupinah in skupnostih, 
ki se nahajajo na robu socialne-
ga, političnega, materialnega ali 
družbenega življenja. Snov so 
morali osvetliti z različnih gle-
dišč – zgodovinskega, družbo-
slovnega, naravoslovnega itn., 
kar spodbuja izrazito interdisci-
plinaren pristop. 

Vložen trud se je na koncu 
obrestoval. Skupno sta ekipi 
naše šole osvojili kar 15 srebrnih 
in 2 zlati medalji. Lovorike so si 
nabrali prav v vseh preizkusih 
znanja, kar odraža njihov odgo-
voren odnos do teme, sotekmo-
valcev, mentorjev in vseh, ki so 
jim finančno, materialno, mo-
ralno ali kako drugače pomagali 
na tej dolgi poti. Med tekmoval-
ci gre tokrat izpostaviti Nejo Po-
lanc, ki je prejela zlato medaljo 
za uspeh na debati, in Tijo Lah, 
dobitnico zlate medalje za naj-
boljšo predstavnico šole.

A vse resnično ni v odličjih. 
Težko je ubesediti ponos, ki 
ga zbudi slovenska zastava, ki 
v Nejinih rokah vihra na odru 
glavnega avditorija univerze. 
Pravzaprav se zdi, da je bistvo 
programa WSC nekaj enkratne-
ga in neoprijemljivega, nekaj, 
kar se vsakič znova splete med 
udeleženci, nekakšno žepno ve-
solje strpnosti, tovarištva, vedo-
željnosti in ustvarjalnosti, ki ob-
staja in sije le za časa trajanja 
tekmovanja, nato pa se spet raz-
blini v vsakdan.

Če je bil dogodek kratkoživ, pa 
je bila pot do njega, kot že reče-
no, dolga in polna preprek: fi-
nančnih, organizacijskih, časov-
nih in drugih. A tudi ta problem 
smo spremenili v priložnost. 
Skupaj smo stopili šola, starši, 
občina, številna podjetja in po-
samezniki ter dokazali, da zna-
nje vrednota na sebi, v katero 
moramo vlagati kot posamezni-
ki in skupnost. Hvala.

 

Kristjan Mavri

Drugi študijski 
krožek na Erzelju

potic, štrudla…
S pokušnjo dišeče ocvirkovke 

spečene v štedilniku na drva v 
lepo urejeni kuhinji Stare šole 
so si udeleženke zaželele vese-
le praznike in se dogovorile, da 
se ponovno srečajo konec janu-
arja 2020. 

Več informacij o Študijskih 
krožkih najdete na 05/ 36 64 
753, 041 437 785, info@lu-aj-
dovscina.si.

Tatjana Rener, KS Erzelj
 Fotografija: Ocvirkovka
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Srečno v novem letu 2020!

Po sledeh naših 
rojakov v Ljubljani

V okviru krožka Zgodovinska 
potepanja društva Most, smo 
letos na 'Ta veseli dan kultu-
re' obiskali Ljubljano. Našo pot 
smo pričeli v Slovenskem etno-
loškem muzeju, kjer nas je ku-
stosinja Barbara Sosič (doma iz 
Dobravelj), popeljala po stalni 
razstavi 'Med naravo in kultu-
ro'. Razstava predstavlja pravo 
zakladnico slovenske in zunaj 
evropske dediščine vsakdana 
in praznika z več kot 3000 raz-
stavljenimi predmeti.

Nato nas je pot vodila preko 
Hrvatskega trga (nekoč sv. Pe-
tra trg) in cerkve sv. Petra do 
novega Fabianijevega mostu in 
Cukrarne ter do Ambroževega 
in Prekmurskega trga (uredili 

so ga ob 100. obletnici priklju-
čitve Prekmurja matični do-
movini avgusta letos). 

Na poti smo se srečevali z ure-
sničenimi zamislimi arhitekta 
Jožeta Plečnika, ki jih je grad-
beno realiziral zidarski mojster 
Matko Curk iz Šturij. Občudo-
vali smo znamenite zaporni-
ce na Ljubljanici in imenitno 
kolonado ljubljanske tržnice. 
Po stari Ljubljani mimo Ma-
gistrata (v šestdesetih letih so 
ga temeljito obnovili po na-
črtih Svetozarja Križaja), smo 
preko Čevljarskega mosta pri-
šli do Zlate ladjice in Jurčičeve-
ga trga. Prav tu je Fran Krapeš 
(1864-1935) z Otlice, ki so ga 

Ljubljančani poznali kot 'Ata 
Živili', odprl svojo prvo gostil-
no. Veliki narodnjak in rodo-
ljub je na vsak način hotel v 
takratni zelo nemško obarva-
ni Ljubljani, postaviti sloven-
sko gostilno in kasneje tudi re-
stavracijo. In hotel je, da bi bil 
ponosen slovenski lokal prav v 
centru mesta. Zato se je z brega 
Ljubljanice selil na Dvorni trg, 
pa na Kongresni trg in po prvi 
svetovni vojni kupil znamenito 
Kazino, nekoč ponos ljubljan-
skega nemškega meščanstva. 
Začel je s temeljito prenovo, jo 
preimenoval v Zvezdo, uredil 
imenitno restavracijo, kavar-
no, preuredil vrt in postavil pa-
viljon (ki še danes stoji sicer na 

drugem mestu na Kongresnem 
trgu). Tu se je odvijalo živahno 
družabno življenje, vrstili so se 
znameniti pustni, elitni pa Mi-
klavževi plesi.

Fran Krapeš se je za ureditev 
svoje sanjske narodne resta-
vracije in kavarne zelo zadolžil, 
gospodarska kriza tridesetih let 
je naredila svoje, in pristal je v 
bankrotu. Zvezdo je moral pro-
dati, sam pa je zagrenjen in bo-
lan kmalu umrl.

Tako nam je sprehod po Lju-
bljani odkril tudi delček doma-
če zgodovine.

 
Zdenka Žigon 

Foto: J. Maraž in I. Slejko

Osredotočeni na mlade

V začetku novembra so se za-
posleni na Inštitutu za mladin-
sko politiko Ajdovščina sku-
paj s člani Mladinskega sveta 
Ajdovščina udeležili medna-
rodnega izobraževanja v Li-
tvi. Prvo v sklopu dveh izo-
braževanj je potekalo v okviru 
Erasmus+ projekta z naslo-
vom 'Osredotočeni na mlade', 

katerega partnerska organiza-
cija je med drugimi tudi Inšti-
tut za mladinsko politiko. 

V 18 mesecev dolgem pro-
jektu sodelujejo organizacije s 
področja izobraževanja, uspo-
sabljanja in mladine ter pod-
jetja in javni organi poveza-
ni z vzgojo, izobraževanjem 
in usposabljanjem iz Litve, 

Norveške, Portugalske, Polj-
ske in Slovenije. Udeležba na 
tovrstnih usposabljanjih je za 
mlade in mladinske delavce iz-
jemnega pomena, saj medna-
rodna izobraževanja in usposa-
bljanja udeležencem odpirajo 
nove priložnosti za študij in 
nadgradnjo svojih kompetenc 
ter znanj, kar posledično omo-
goča tudi razvoj evropske iden-
titete, hkrati pa pripomore k 
dvigu kakovosti poučevanja, 
usposabljanja, učenja in mla-
dinskega dela, modernizacijo 
institucij ter razvoj družbenih 
inovacij. 

Na izobraževanju, pod naslo-
vom 'Osredotočeni na mlade: 
Storitveno oblikovanje in sou-
stvarjanje', je bil glavni cilj ra-
zvoj kompetenc s področja 
storitvenega oblikovanja in so-
ustvarjanja, participacije ter fa-
silitacije. Poleg tega so se ude-
leženci naučili številnih novih 
načinov dela z mladimi, me-
tod neformalnega izobraževa-
nja, vizualnega oziroma gra-
fičnega oblikovanja in nove 
načine, kako pripraviti navdi-
hujoče in podporno okolje za 
mlade. Med deljenjem izkušenj 
in praks so spoznali, da so iz-
zivi s katerimi se srečujejo pri 
delu z mladimi v večini evrop-
skih držav podobni in jih je laž-
je premagati z uporabo najno-
vejših metod. 

Aktivnosti v sklopu izobra-
ževanja prinašajo dolgoročne 
pozitivne učinke za sodelujo-
če organizacije kot tudi za po-
sameznike, ki so neposredno 
ali posredno povezani s sode-
lujočimi organizacijami. Pro-
stočasne aktivnosti, ki so po-
tekale tekom usposabljanja pa 
so omogočale tudi raziskovanje 
Litve in spoznavanje ostalih dr-
žav ter kultur iz katerih priha-
jajo udeleženci, sklepanje no-
vih poznanstev in ustvarjanje 
načrtov za prihodnost.
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fiat.si
Povprečna poraba goriva: 8,6 – 5,5 l/100 km. Emisije CO2: 198 – 133 g/km. Uradna vrednost emisijske stopnje: Euro 6d-temp. Specifične emisije NOx: 0,1952 – 0,0149 g/km. Vrednost specifične emisije trdnih delcev pri dizelskih motorjih: 0,0008 

– 0,00004 g/km. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno 

prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Zaloga vozil s popustom je omejena in velja do razprodaje. Podana vsebina 

je bila pravilna v času priprave na tisk. Slike so simbolične. 

TIPO PANDA 500 500L 500X

FIAT MANIJA - Dnevi izjemnih ugodnosti!

Industrijska cesta 2A
5000 Nova Gorica
05 335 10 84

Drznite si zahtevati več
Če še niste lastnik vozila znamke Fiat, ne odlašajte, saj je sedaj nastopil pravi trenutek.

Trgo ABC d.o.o., pooblaščeni prodajalec za vozila omenjene italijanske znamke, je namreč pripravil 
dneve izjemnih popustov Fiat Manija, v sklopu katere kupcem ponujajo do 4.400 evrov popusta ob 
nakupu določenih vozil Fiat Tipo, do 3.890 evrov popusta ob nakupu vozil iz družine 500 (Fiat 500, 
500L in 500X), v akcijo pa so zajeta tudi vozila Fiat Panda s popustom do 1.000 €.

Da bi ugodili različnim potrebam voznikov, glede na njihovo starost, okus in potrebe po mobilno-
sti so pripravili pestro ponudbo opreme pri modelih iz družine 500, ki so svet osvojili z ikoničnim Fi-
atom 500, mestnim avtomobilom za vse, ki iščejo slog in mobilnost, vsestranskim Fiatom 500L, ide-
alnim za mlade družine, bolj športni in pustolovski značaj modela 500L pa se kaže v različici Cross. 
Suvereni zmagovalec 500X, je bil konec lanskega leta popolnoma prenovljen, da bi ohranil vodilno 
vlogo. Vse odkar je leta 2014 prišel na trg je v svojem segmentu med 10. najboljšimi v Evropi.

Še en rekord uspešne družine modelov 500 pa je prodan že tri milijonti avtomobil na evropskem trgu 
in sicer ekskluzivni Fiat 500C Star.

Fiat Panda je na voljo že od 8.490 evrov, za ta denar pa prinaša električno nastavljiva zunanja ogle-
dala, vzdolžne strešne nosilce, klimatsko napravo in zatemnjena zadnja stekla, ponujajo pa tudi mo-
del z štirikolesnim pogonom.

Kupcem je na voljo ob nakupu vozila 5 let jamstva Fiat 5 Plus za 5 brezskrbnih let. 

Fiat 5 Plus je zagotovilo o kakovosti vozil Fiat, saj priča o našem zaupanju, ki temelji na dolgoletnih 
pozitivnih izkušnjah. Jamstvo Fiat 5 Plus kupci prejmejo brezplačno ob nakupu novega osebnega vo-
zila Fiat, omogoča pa brezskrbno uporabo vozila tudi po izteku 2-letne splošne garancije, vse do 5. 
leta starosti ali do skupno 120.000 prevoženih kilometrov (velja pogoj, ki nastopi prej).

Akcija velja za nova vozila iz zaloge. Podrobnejše informacije na voljo pri pooblaščenem prodajal-
cu Trgo ABC d.o.o., ki vam ob koncu leta želi SREČNO IN VARNO v 2020.

NAJ SE VAM ODPELJE S FIATOM.

Slovo od starega leta
V soboto, 7. decembra, smo 

se člani društva invalidov Aj-
dovščina – Vipava zbrali v 
kulturnem domu v Vipavi, da 
smo se skupaj poslovili od sta-
rega leta in nazdravili novemu.

Predsednica društva Mani-
ca Jerkič je v uvodnem govoru 
povedala, da društvo uspešno 
zaključuje leto 2019. Posebna 
zahvala za ta uspeh gre vsem 
poverjenikom, vsem članom 
v funkcijah, pisarni, prosto-
voljkam v socialni komisi-
ji in vsem članom, ki nesebič-
no priskočijo na pomoč, ko jih 
pokliče. 

Poudarila je, da brez vseh 
prostovoljno opravljenih ur 
zgoraj naštetih, tudi društvo 
ne bi tako uspešno poslova-
lo. Zahvalila se je vsem spon-
zorjem, ki podpirajo delovanje 
društva in občinama Vipava in 
Ajdovščina.

Za zabavni del večera so po-
skrbeli najmlajši in aktivni čla-
ni skupine ADC in članice ple-
sne skupine Ajda, ki so nam 
zaplesali nekaj svojih plesnih 
točk in nas popeljali v praznič-
no vzdušje.

Ob slavnostni večerji je po-
govor hitro stekel in dvorana 

se je napolnila s spomini in 
prazničnem vzdušjem.

Udeleženci so se zabava-
li tudi ob družabni igri in ve-
seli glasbi, ki nas je spremljala 
in vabila na plesišče ves večer. 
Bili smo priča plesu, ki je oro-
silo marsikatero oko. Za pre-
senečenje večera je poskrbela 
folklorna skupina Gartrož, ki 
nam je zapela in odplesala ne-
kaj ženitvenih plesov.

Vsega je enkrat konec in tako 
smo v poznih večernih urah 
zaključili naše druženje, veseli, 
da nam je kljub raznim zdra-
vstvenim omejitvam ponovno 
uspelo priti, se zabavati in se 
lepo imeti. 

Vsem članom in članicam 
DRUŠTVA INVALIDOV AJ-
DOVŠČINA – VIPAVA in 
njihovim svojcem voščimo ve-
sel božič, v novem letu 2020 pa 
veliko zdravja! 

Manica Jerkič 

Človekoljubnost 
ajdovskih motoristov

Lepo je nekaj dati in lepo je 
nekaj prejeti, še lepše pa je 
dati del sebe nekomu, ki to 
nujno potrebuje za življenje. 

S to mislijo se ajdovski mo-
toristi, člani Moto Kluba Q 
VEJTR WAJDUŠNA, vsa-
ko leto udeležujemo krvo-
dajalskih akcij, ki jih orga-
nizirajo Rdeči Križ in druge 
organizacije. 

Kar nekaj let že uspešno so-
delujemo tudi z reševalno 
skupino Rdečega Križa Ajdo-
vščina, ki nam na naši tradi-
cionalni prireditvi 'Turistična 
Moto Avantura' v Ajdovšči-
ni prikaže pravilno reševanje 
ponesrečenega motorista, za 
kar smo jim izjemno hvaležni. 

To jim poskušamo vrača-
ti tako, da uspešno zbira-
mo komplete komplete prve 
pomoči s pretečenim ro-
kom uporabe. Če ima kom-
plet pretečen rok uporabe, 

še ni nujno, da je neupora-
ben. Mlajši člani, prostovolj-
ci Rdečega Križa Ajdovščina, 
se ravno s pretečenimi kom-
pleti urijo v uporabi le teh 
in vam bodo mogoče prav 
vam pomagali, če jih boste 
potrebovali.

V letošnjem letu nam je spet 
uspela izjemna akcija saj smo, 
na dan prostovoljstvam, Rde-
čemu Križu Ajdovščina do-
stavili več kot 100 komple-
tov prve pomoči s pretečenim 
rokom.

Vse občane še enkrat poziva-
mo, da pretečenih kompletov 
ne zavržejo v smeti!

Dostavite jih lahko na Rde-
či Križ ali pa nam pišite na 
qvejtr@gmail.com in mi jih 
bomo z veseljem prevzeli ter 
dostavili. 

Predsednik Moto Kluba 
Q VEJTR WAJDUŠNA, 

Elvis Marc

Naj vam novo leto prinese
nove ugodnosti,

nove uspehe in svež zagon.

Lepe božične praznike in
srečno 2020!

Knjigovodstvo Marčela Čermelj

gsm: 041 345 394
knjigovodstvo.cermelj@gmail.com

oglašujte v časopisu 
Latnik

komerciala.latnik@gmail.com
040 826 142 (Andreja Lozar)
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Lokarjeva galerija

LYNX 2019

Od sobote, 30. novembra, do 
sobote, 14. decembra, je bila 
v Lokarjevi galeriji na ogled 
postavljena četrta mednaro-
dna razstava izbranih avtorjev 
mednarodnega natečaja LYNX 
2019, na kateri sodelujejo av-
torji v štirih kategorijah – sli-
karstvo, grafika, fotografija in 
digitalna umetnost. 

Na natečaj se je prijavilo sko-
raj 300 ustvarjalcev iz več kot 
tridesetih držav. Najboljša 
dela v vsaki kategoriji je izbra-
la mednarodna žirija v sesta-
vi Vladimirja Bačiča in Ana-
marije Stibilj Šajn iz Slovenije, 
Dobromile Blaszczyk s Poljske, 
Ksenije Samardžija iz Srbije, 

Kateryne Timokhina iz Ukra-
jine, Flavia Lapenna iz Fran-
cije, Michaela Banksa iz Veli-
ke Britanije ter Elodie Lebigre, 
Barbare Bellinati, Guida Fol-
ca, Alessandra Parona in Fran-
ca Cersicola iz Italije. Skupaj so 
izbrali kar 70 del. 25 del v sli-
karstvu, 25 del v fotografiji, 10 
del v digitalni umetnosti in 10 
del v grafiki.

Na otvoritveni slovesnosti 6. 
oktobra v Muzeju Revoltella 
v Trstu so bile podeljene prve 
nagrade v vseh štirih katego-
rijah. Žirija je podelila tudi tri 
posebne nagrade (Be Art Buil-
der, Solo Show in Biafarin) in 
posebno nagrado najboljšemu 

ustvarjalcu, mlajšemu od 23 let.
Projekt predstavlja čezmejni 

prispevek multikulturnosti in 
je podprt s strani občine Trst, 
pokrajine Furlanije–Julijske 
krajine, mesta Torino, regije 
Piemont in občine Ajdovščina 
ter več nacionalnih in medna-
rodnih partnerjev, ki delujejo 
na področju sodobne umetno-
sti. Pred petimi leti je bila Lo-
karjeva galerija povabljena v to 
sodelovanje prav zaradi svoje 
mednarodne aktivnosti, saj je 
v zadnjih letih postala prostor 
srečevanja umetnosti in ume-
tnikov s celega sveta. 

 
Vladimir Bačič

Tammy Novak - Forgotten love song

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

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

www.megaterm.si

Novice iz Hiše mladih
Tudi letos je ekipa Mladinske-

ga kulturnega centra Hiša Mla-
dih Ajdovščina poskrbela, da je 
naše mesto obiskal Sv. Miklavž. 
Da je bilo vse skupaj še bolj ča-
robno, pa je poskrbela Občina 
Ajdovščina, ki je prav v četr-
tek, 5. decembra prižgala pra-
znične lučke po mestu. V Aj-
dovščino je Sv. Miklavž prišel 
s kočijo in v družbi angelčk-
ov in parkljev, za kar je zaslu-
žno društvo Vrnivec. Da je čas 

pred prihodom prvega dobrega 
moža hitreje minil so poskrbeli 
v Plesnem Centru ADC za ple-
sni nastop in nadobudna pevka 
Nina Kosovel s čudovitim pev-
ski insertom. King Kong Tea-
ter je letos zaslužen za čudovito 
predstavo, podjetju Energia gas 
and power Slovenija pa gre za-
hvala za pomoč pri obdarova-
nju otrok. Se vidimo spet, ko v 
naše mesto pride Dedek Mraz.

 

Prihod Svetega Miklavža v Ajdovščino

Že kar nekaj časa je mini-
lo od letošnjega Festivala Hiše 
mladih, a v Galeriji Hiša mla-
dih vam je še vedno na ogled 
prav posebno fotografska raz-
stava. Avtor fotografij je doma-
či ustvarjalec Klemen Bizjak, ki 
je v svoj objektiv ujel obraze, ki 
delujejo v Mladinskem kultur-
nem centru Hiša mladih. Da 
je razstava ugledala luč sveta je 
bilo potrebnega precej časa in 

Galerija Hiša mladih: Obrazi Hiše mladih
še več usklajevanja, fotograf pa 
je prav v ta namen v Hiši mla-
dih postavil poseben fotograf-
ski studio. Na fotografijah se 
predstavljajo zaposleni in ostali 
delujoči v organizacijah znotraj 
Hiše mladih, vsak na svoj na-
čin, ki predstavlja njihovo de-
lovanje. Razstava bo na ogled 
do sredine januarja 2020. Va-
bljeni k ogledu.

V začetku meseca decem-
bra se je z javno predstavitvi-
jo v MKC Hiša mladih zaklju-
čil cikel gledaliških delavnic, ki 
so celotno jesen potekale pod 
vodstvom režiserke Tjaše Čr-
nigoj. Na petih delavnicah, ki 
so se pod mentorstvom gleda-
liške režiserke zvrstile med sep-
tembrom in novembrom, so se 
udeleženke osredotočile pred-
vsem na avtorsko gledališče. 
Spoznale so različne materiale, 
ki lahko predstavljajo izhodišče 
za gledališko ustvarjanje: od 

Zaključek gledaliških delavnic v MKC Hiša mladih

vaj iz fizičnega gledališča, prek 
spletnih člankov, do fotografij. 
Spoznale so različna sredstva, 
ki se jih je v gledališču mogoče 
posluževati (zvok, beseda, telo 
itd), ter delale na tem, da bi bile 
zmožne to, kar ustvarjajo, po-
gledati od zunaj in videti, kako 
učinkuje na gledalca. Na kratki 
javni predstavitvi so udeležen-
ke predstavile delček materiala, 
ki so ga ustvarile na delavnicah, 
mentorica pa je predstavila 
sam način dela. 

Blagoslov konj na Štefanovo
Konjeniško društvo Sveti Šte-

fan Vipavska dolina bo v četr-
tek, 26. decembra 2019 ponov-
no organiziralo tradicionalni 
blagoslov konj. 

Zbiranje konjenikov se bo za-
čelo ob 10:00. Ob 11:00 se bo 
začel sprevod do cerkve sv. Šte-
fana, kjer bo blagoslov konj in 
konjenikov, ki ga bosta opra-
vila g. škof Metod Pirih in g. 

župnik Alojz Furlan. Obisko-
valci si boste lahko ogleda-
li dresuro konj, ki jo bo pred-
stavilo KK Štjak in konjeniški 
nastop. Dan bodo popestrili 
tudi vozniki jeklenih konjičkov 
(društvo TOMOS iz Ajdovšči-
ne), pevci društva sv. Štefan in 
recitatorji. Vabljeni vsi lastniki 
konj in ljubitelji konj.
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Nina Krašna, 
051 321 368

Matej Hosta dr. vet. med.

031 612 777
dr. vet. med.

Leto 2019 je skoraj pri kon-
cu in v veselem decembru, ko 
se obdarujemo in si voščimo le-
pih stvari, so se učenci podalj-
šanega bivanja spomnili soci-
alno šibkejših. V ta namen so 
organizirali sedaj že tradicio-
nalno dobrodelno akcijo PO-
DARI IGRAČO. Učenci naše 

Učenci OŠ Danila Lokarja postali pomočniki dobrih mož

Dobrodelnost v podaljšanem 
bivanju 

šole so se nanjo odzvali in tako 
v mesecu novembru zbira-
li igrače. Zbrali so veliko števi-
lo igrač, ki so jih zaposleni šole 
in člani krožka Ker nam ni vse-
eno, podmladek Rdečega križa, 
pregledali in spravili v 20 veli-
kih kartonastih škatel. Zaključ-
na prireditev in predaja igrač 

predstavnikom Rdečega križa 
Ajdovščina je potekala 11. 12. 
2019 v avli šole. Na njej so se 
s svojimi točkami predstavile 
vse skupine podaljšanega biva-
nja, kjer se je pelo, plesalo, de-
klamiralo in telovadilo. Zbra-
ne je nagovorila predstavnica 
Rdečega križa Ajdovščina, ga. 
Irena Žgavc. Učence je pose-
bej pohvalila za požrtvovalnost 
in prijaznost ter občutek za so-
cialno šibkejše. Zahvalila se jim 
je, ker so se odrekli svoji igra-
či in jo podarili naprej. Zagoto-
vila jim je, da bodo igrače na-
šle dom pri prijaznih otrocih, 
ki jih bodo imeli radi.

Hvala vsem, ki ste se dobro-
delne akcije udeležili in daro-
vali igrače, ki jih ne potrebuje-
jo več. 

Izidora Černigoj

Vsaka obletnica je lahko 
prelomnica, ali pa z določe-
nem dogodkom pusti spo-
min zanamcem v zgodovini. 
Društvo zbiralcev Ajdovščina 
– Nova Gorica ob letošnjem 
praznovanju 25 let uspešne-
ga delovanja stopa v nove 
prostore. Občina Ajdovščina 
je objekt stare občinske stav-
be namenila za ureditev la-
stne prostorske stiske. Po seli-
tvi vseh »glasbenikov« v novo 
Glasbeno šolo, je 12 društev 
zapolnilo njihov bivši objekt 
na Štrancarjevi ulici. 

V pritličju smo si uredili lo-
čen prostor s svojim vhodom, 
kjer se bomo tedensko sre-
čevali. Za srečevanje bo do-
volj prostora le za shranjeva-
nje novih razstavnih miz ter 
pokončnih panojev bo po-
trebno uporabiti sistem »sar-
del v konzervi«. Prostor smo 
člani na novo preuredili in 

Ob 25-letnici v nove 
prostore

prebelili. Zaključek del je so-
vpadal z zadnjo letošnjo fi-
latelistično izdajo z osebno 
znamko, dotiskom na ovojni-
ci ter spominskim poštnim ži-
gom ob 25-letnici društva. V 
ta namen smo člani pripravili 
filatelistično razstavo na Po-
šti v Ajdovščini. Manjšo fo-
tografsko razstavo o poteku 
ureditve prostorov in selitve 
opreme, pa že v novih pro-
storih. Dogodka se je udeleži-
lo okrog 40 članov ter simpa-
tizerjev. Veseli smo, da so se 
nam pridružili tudi mladi, ka-
ter zanimajo prijazne živali na 
znamkah. 

Prostor je urejen, sledi še 
ureditev preseljenega gradi-
va. V dolgih zimskih večerih 
bomo preuredili arhiv, kata-
loško knjižnico ter evidenco 
društvenih izdaj, ki jih je bilo 
v 25 leti že preko 100.

Vam želi vesele prnike 
in srecno v novem letu 2020!
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Pilonova galerija Ajdovščina

Odprto: torek-petek: 9.00-18.00 / sobota, nedelja: 15.00-18.00 / zaprto: ponedeljek in prazniki
Pilonova galerija Ajdovščina, Prešernova ulica 3, 5270 Ajdovščina

T: +386 5 368 91 77 • E: pilonova.galerija@siol.net • I: www.venopilon.com

Sodobno slovensko slikarstvo, Tretja generacija
Suzana Brborović, Ira Niero Marušič, Maruša Šuštar, Nika Zupančič

Razstava je na ogled do 19. 1. 2020. 

Sobotne ustvarjalnice 
za otroke in družine, sobota, 11. 1. in 18. 1., ob 16. uri

Razstava likovnih del 
dijakinj in dijakov 1. a in 1. b SŠ Ajdovščina

Četrtek, 23. 1., ob 13. uri. Razstava bo na ogled do 2. 2. 2020.

Vabljeni k ogledu stalne zbirke Vena Pilona! 
Vsako 1. nedeljo v mesecu je ogled razstav brezplačen.

V galeriji vas pričakuje tudi koledar za leto 2020 z reprodukcijami Pilonovih del!

Želimo vam lepe praznike in srečno leto 2020!

Več o dogodkih na www.venopilon.com

Veno Pilon. Kruh, 1922, olje, platno, Pilonova galerija

KK Črn trn na 
treningih v Veroni

Člani Kolesarskega kluba Črn 
Trn iz Ajdovščine so že v pol-
nih pripravah na novo sezo-
no, letnik 2020. Do začetka le 
te manjka še kar nekaj časa, a 
sedaj je tisti čas, ko se s kva-
litetnimi trening dela pravo 
podlago za uspešne nastope na 
tekmah v pomladnem in pole-
tnem času. 

Medtem, ko se ekipa endu-
rašev in spustašev, pripravlja 
predvsem v domačem okolju 
in po kolesarskih stezicah v Vi-
pavski dolini, pa se mlada BMX 
ekipa pogosto odpravi na BMX 
proge v okolico. Proge, ki bi 
nudila kvaliteten trening v do-
mačem okolju, še vedno ni na 
spregled, zato so zelo pogosti 
obiski Ljubljane in italijanske-
ga Rivignana. 

So se pa zato fantje zelo razve-
selili povabila Kolesarske zve-
ze Slovenije in BMX selektorja, 

Tilna Franka, na dvodnevni 
reprezentančni trening v ita-
lijanski Veroni. Tam leži ena 
najboljših BMX prog daleč na-
okrog in tam bo s tekmo evrop-
skega pokala, ob koncu meseca 
marca 2020, tudi začetek nove 
sezone. V Verono se je odpra-
vilo devet ajdovskih tekmoval-
cev, ki so v dveh dneh opravi-
li šest ur kvalitetnega treninga, 
ki jim bo zagotovo v veliko ko-
rist v prihodnjih tekmovalnih 
izzivih. 

Ajdovska BMX ekipa se bo v 
Verono odpravila ponovno že 
kmalu po novem letu, zahva-
la pa gre sponzorjem, ki so jim 
priskočili na pomoč pri pokri-
tju kar visokih stroškov za na-
jem proge. 

 
KK Črn trn

Foto: Igor Sever

Pester košarkaški december za 
najmlajše košarkarje

Tudi letos so se naši igral-
ci udeležili že 23. Sončkovega 
dne. V soboto, 30. novembra 
se je prvi del turnirja odvi-
jal v Vipavi, kjer je naša ekipa 
U-13 nastopila z igralci letni-
ka 2008/09. Najprej so se fan-
tje pomerili že z znanima Ma-
kedonskima ekipama MZT-ja 
in Vardar-ja. Naši levi so poka-
zali veliko znanja, borbenosti 
in ekipnega duha, kar je prine-
slo dve sladki zmagi. Na kon-
cu je bil Bor Marc proglašen za 

najkoristnejšega igralca dneva, 
David Babnik je postal zmago-
valec v metanju prostih metov, 
v peterki turnirja pa je bil tudi 
Tai Bratož. 

Naslednji dan se je pet ekip 
mlajših selekcij KK Ajdovščina 
udeležilo 2. dela turnirja v Novi 
Gorici. Na turnirju je sodelova-
lo 72 naših košarkarjev, starih 
od 7. do 12. let. Prav vsi so se 
na turnirju izjemno izkazali s 
svojo borbenostjo in na koncu 
zabeležili precej več zmag kot 

porazov. Mlajši so nabirali iz-
kušnje proti primorskim klu-
bom, starejši pa so igrali tekme 
proti nekaterim izjemno moč-
nim klubom s področja nek-
danje Jugoslavije. Proti Mega 
Leksu smo morali priznati pre-
moč, boljši pa smo bili od MZT 
iz Skopja in Petrol Olimpije iz 
Ljubljane. Po koncu skupinske-
ga tekmovanja, se je v glavni te-
lovadnici odvijala tudi All-star 
tekma, v katerem je klubske 
barve zastopal Blaž Bratina. 

V soboto, 07. decembra, pa 
je v Vipavi potekal prvi turnir 
Pokala Leone, v katerem na-
stopajo dečki 1. in 2. razreda 
vseh osnovnih šol v občini Aj-
dovščina in Vipava. Ti otro-
ci svoje znanje košarke nabi-
rajo v košarkarskih šolah, ki so 
pod okriljem KK Ajdovščina. 
Na tekmovanju je nastopalo 65 
fantov, ki so ob glasni podpori 
staršev na tekmah navduševa-
li z odličnimi potezami in po-
kazali, da se v Vipavski dolini 
na prepihu razvijajo zelo dobri 
košarkarji. 

Luka Hrovatin
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Želimo vam lepo doživete božične praznike, v 
novem letu 2020 pa čim več veselih trenutkov, 

zasebnih in poslovnih uspehov, pozitivne 
energije in prijaznih misli.

V Zagrebu vsako leto poteka 
plesni festival katerega se ude-
ležuje tudi Plesni center ADC. 
Tokrat so v kategoriji MTV 
Dance tekmovali najmlajši 
tekmovalci plesnega centra in 
osvojili srebrno, drugo mesto. 

Plesna točka je požela velik 
aplavz gledalcev, saj so jo iz-
vedli vrhunsko pa tudi v kon-
kurenci malo starejših so izpa-
dli kot izkušeni plesni mojstri . 
Točka z naslovom Candy jim 
pristoji, vsaj po mnenju tre-
nerk Alice Stojko Saliu in Bri-
gite Kuštrin, ki pravita, da so 
kot #cukrčki#. Prav tako kot 
omenjeni trenerki pohvali-
ta mlajše, je obvezno potreb-
no pohvaliti tudi malo starej-
še, mladince, ki so na Krku na 
Winter dance open osvojili zla-
to ter si z velikim številom točk 
priplesali vstopnico za Master 
gala – zaključni del dogodka, ki 
je poimenovan z #najboljši od 
najboljših#. 

V hudi konkurenci odličnih 

Uspešni nastopi ADC plesalcev

plesalcev različnih stilov so 
osvojili 2. mesto ter denar-
no nagrado organizatorja. Na 
omenjenem festivalu so tek-
movali tudi: Nick Keber, ki je 
osvojil 1.mesto, ter brata Blaž 
in Matic Kolar Tratnik katera 
sta prav tako zmagala in prav 
tako z zadostnimi točkami 
vstopila med 20 najboljših ce-
lotnega tekmovanja.

Niso pa tekmovanja edini 

dogodki, ki se jih ADC plesal-
ci udeležujejo, nastopov v pra-
zničnem decembru je veliko, 
predvsem pa vsi skupaj veselo 
pričakujejo Božično novoletno 
ADC produkcijo, ki bo v OŠ 
Dobravlje 21.12.ob 16.00 ter ob 
18.30. Skupaj z Božičkom bodo 
vsem prisotnim zaželeli lepe 
prihajajoče praznike ter vse do-
bro v Letu 2020 ! 

Ekipa ADC

Pohod od Studene do 
Trsata

Vodnik Ožbej iz Planinskega 
društva Ajdovščina, nas je to-
krat popeljal na Hrvaško, v kra-
je nad Reko in sicer na pohod 
imenovan Šetnica ob Riječini. 

Pot se sicer imenuje 'šetnica', 
še zdaleč pa to ni bil le sprehod, 
saj je bila 19 km dolga pot za-
radi razmočenosti terena kar 
zahtevna in potrebna vse naše 
pozornosti in previdnosti. 

S pohodom smo pričeli v kra-
ju Studeno na Hrvaškem in po 
4 km prišli do izvira Rječine, 
ki je močno spominjal na iz-
vir našega Hublja. Sledili smo 
toku Rječine vse do Trsata 
nad Reko, kjer se Rječina izli-
va v Jadransko morje. Reka na 
svoji poti proti morju ustvarja 
številne brzice, okljuke in tol-
mune ter se v spodnjem delu 
skozi ozko slikovito kanjon-
sko sotesko prebije do morja. 
Moč deroče reke so izrabljali že 

v davni preteklosti o čemer pri-
čajo ostanki številnih mlinov in 
žag, ki jih je poganjala voda. 

S pohodom smo zaključili na 
Trsatu, 135 m visoki vzpetini 
nad mestom Reko. Na njej sto-
ji znamenita trdnjava in znana 
romarska cerkev Gospe Trsat-
ske, ki je najstarejše Marijino 
hrvaško svetišče. Vse smo si 
ogledali, za spomin pa naredi-
li še fotografijo. Vseh 51 poho-
dnikov nas je navkljub blatne-
mu in razmočenemu terenu 
srečno in brez nezgode opravi-
lo s potjo. Nastradali so le naši 
gojzarji in hlače, ki so dobili 
številne blatne obloge. Mogo-
če, kdo ve, se bomo kdaj vrnili 
v sončnem vremenu. Vsekakor 
je slikovita pot vredna ponov-
nega obiska.

PD Ajdovščina 
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O Berlinu in svobodi … 

Dijaki 3. letnika gimnazije na 
Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina, 
ki se kot drugi tuj jezik učimo 
nemščino, smo v decembru obiskali 
Berlin. V sredo, 4. decembra, smo 
se polni pričakovanj v zgodnjih 
jutranjih urah odpravili na letališče 
na Brnik, že čez nekaj ur pa smo 
se navdušeni vozili s podzemnim 
vlakom. Mislim, da smo si prav 
podzemno železnico ter javni 
promet nasploh vsi zapomnili kot 
novo, zabavno izkušnjo, polno 
zmede. Poleg uporabe razvejane 
mreže javnega prometa smo se 
naučili tudi raznoraznih novih 

nemških besed in izboljšali svoje 
znanje ter praktično uporabo tujega 
jezika.

Omembe vredna je seveda tudi 
zgodovina Berlina, skoncentrirana 
v 20. stoletju. Osebno sem zares 
začutila občutek sreče, ki smo jo 
deležni kot svobodni ljudje, ki 
nismo preganjani zaradi tega, kar 
smo. O tej vrednoti sem najbolj 
razmišljala, ko sem se sprehajala 
med deli spomenika, namenjenega 
žrtvam koncentracijskih taborišč, 
in ob branju krutih zapisov iz 
njihovih dnevnikov ter ob pogledu 
na ostanke berlinskega zidu. 

Poleg zgodovine smo spoznali 
tudi delovanje nemške politike. 
Obiskali smo nemški parlament, 
z vrha katerega smo lahko uživali 
ob pogledu na celotno mesto, 
spoznali pa smo tudi slovenskega 
veleposlanika, gospoda Buta. 
Seznanil nas je z nalogami 
veleposlaništva in pomenom 
Nemčije za našo državo. 

Ogledali pa smo si tudi številne 
kulturne stavbe, kot je berlinska 
katedrala, in si z domačinom 
ogledali staro mesto Potsdam, polno 
raznih parkov, dvorov in palač.

Osebno se me je dotaknila 
prijaznost ter odprtost Berlinčanov, 
ki so nas prav povsod toplo sprejeli. 
Celotna ekskurzija je name pustila 
večji vtis, kot sem pričakovala. 
Obisk milijonskega mesta je bila 
namreč zelo zabavna, a obenem 
poučna, nepozabna izkušnja. 

Maša Korečič, 3. b

Po Evropi: od Rima do Bruslja
Dijaki 3. letnikov, ki se kot drugi 

tuj jezik učijo nemščino, pa so 
se v decembru odpravili v Rim. 
Objavljamo nekaj iskric z njihovega 
izleta, pod njimi pa fotografijo iz 
Evropskega parlamenta v Bruslju. 

Skupina dijakinj predšolske vzgoje, 
ki so se izkazale v poznavanju 
delovanja Evropske unije, so namreč 
ta mesec obiskale Bruselj. Vrhunec 
njihove ekskurzije je bil obisk 
evropskih ustanov, kjer jih je gostil 

gospod Franc Bogovič. Obiskale so 
Odbor regij, po skupnem kosilu so 
si ogledale še Evropsko komisijo, 
v poznih popoldanskih urah pa 
bile del pestrega delovnega dne v 
Evropskem parlamentu. 

Program Popestrimo šolo sofinancirata Republika 
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Praznična prireditev
6. decembra smo v Dvorani Prve 

slovenske vlade izvedli praznično 
prireditev. Dijaki smo se skupaj s 
profesorji nanjo pripravljali že od 
začetka šolskega leta. Kot vsakič smo 
tudi letos pripravili pester program 
z instrumentalnimi, pevskimi, 
plesnimi in dramskimi točkami. 
Rdeča nit prireditve so bile besede 
Otona Župančiča “Svet je lep, a dom 
je svet”. S tem smo se poklonili naši 
domovini in obenem zakorakali v 
praznični čas. 

Na odru so se nam pridružili 
učenci Osnovne šole Danila Lokarja 
in skupina iz Plesnega studia Cigoj.
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Projektni dan: IzUMi za trajnost
Kot smo napovedali prejšnji mesec, 

je bila v novembru naša pozornost 
usmerjena v projektni dan, ki smo 
ga na šoli izvedli v četrtek, 28. 11. 
2019. Letos smo ga poimenovali 

IzUMi za trajnost, saj smo se 
posvečali inovativnim pristopom 
– tako tistim, ki so v preteklosti 
pripomogli k razvoju, kot tistim, 
ki bodo danes in v prihodnosti 

prispevali k boljšemu jutri. 
Projektni dan je potekal v obliki 

delavnic. Dan smo začeli s skupnim 
uvodnim video posnetkom, kjer 
smo slišali razmišljanja nekaterih 
dijakov o tem, kakšen svet si želijo, 
in nagovor ravnatelja. Potem pa 
smo po razredih ves dopoldan 
ustvarjali na teme inovacij, izumov, 
trajnostnega razvoja: Postali smo 
izumitelji za en dan in izumljali 
za boljšo prihodnost. Iz naravnih 
materialov iz okolja smo ustvarjali 
glasbeno-besedni recital, ustvarjali 
smo sodobno glasbo ob animaciji, 
odkrivali povezave med glasbo in 
matematiko, med matematiko in 
geografijo. Spoznavali smo izume 
in izumitelje ter njihov vpliv na 
razvoj. Raziskovali smo trajnostni 
razvoj v vrtcih po Evropi, enakost 
spolov, čebelarstvo in problematiko 

Želimo vam čarobne 
božične praznike in vse 
najlepše v prihajajočem 
letu!

Urednici Kristina in Ana v 
imenu Srednje šole Veno Pilon 

Ajdovščina

“Obstaja čudovit, skrivnosten zakon narave,
da tri reči, po katerih človek najbolj hrepeni:
srečo, svobodo in duševni mir,
vedno pridobimo tako, 
da jih podarimo nekomu, ki ga imamo radi.”

Z izvedbo projektnega dne smo 
naredili nekaj izjemnega, kar so nam 
v pogovorih potrdili tudi strokovni 
sodelavci Zavoda RS za šolstvo. 
Učitelji so na projektni način izvajali 
pouk strnjeno, po več učiteljev na 
razred. Potrebno je bilo sodelovanje 
tako učiteljev kot učencev. Pouk se 
je izvajal v manjših skupinah, učitelji 
so predvsem pripravili dejavnosti in 

usmerjali dijake. Aktivnost učencev 
je bila zelo velika, prišle so do izraza 
njihove ideje in rešitve. Lahko 
rečem, da so to elementi sodobnega 
pouka in da smo izpeljali zgleden 
primer, ki se bo v strokovnih krogih 
obravnaval kot primer dobre prakse 
uvajanja sodobnih pristopov v 
vzgojno izobraževalnem sistemu. 

Ravnatelj Andrej Rutar

Dediščina Antona Janše med izumi in trajnostnostjo
V četrtek, 28. 11., je na šoli 

potekal Projektni dan, ki smo ga 
naslovili IzUMi za trajnost. Vsak 
razred se je ukvarjal s svojo temo, 
ki se je na posreden ali neposreden 
način dotikala izumov, inovacij in 
trajnostnosti. 

Tema našega razreda je bila 
pomembnost tradicije in običajev v 
kontekstu trajnostnosti, na katere v 
našem sodobnem z elektronskimi 
napravami preplavljenem svetu 
velikokrat pozabljamo. Osredotočili 
smo se na pomen čebel ter vlogo 
najpomembnejšega slovenskega 

čebelarja Antona Janše za razvoj 
čebelarstva v Sloveniji in Evropi. 

Antonovo življenje ter njegovo 
povezavo s čebelami smo predstavili 
s poslikavo panjskih končnic. Vsak 
dijak je na deščico naslikal izsek iz 
življenja Antona Janše ali nekaj v 
povezavi s čebelami in njihovim 
pomenom za obstoj življenja na 
Zemlji. Naše izdelke smo najprej 
razstavili na šoli, pozneje pa jih bodo 
lahko občudovali tudi obiskovalci 
Lavričeve knjižnice v Ajdovščini. 

Poleg panjskih končnic smo 
zapisali tudi pravljico v angleškem 

jeziku, ki na igriv in zanimiv način 
opisuje odraščanje dečka Antona in 
njegovo ljubezen do čebel. Ima pa 
tudi poučno noto, saj bralca osvešča 
o nalogah, ki jih čebele opravljajo in 
so ključne za obstoj človeštva. 

V sproščenem in ustvarjalnem 
vzdušju smo preživeli zanimiv 
dopoldan, ki nam bo ostal v 
spominu tudi zato, ker smo na 
neobičajen način povezali preteklost 
s sedanjostjo in se tudi sami 
preizkusili v inovaciji. 

Taša Ličen in Tanaja Odar, 3. b 

O domačem govoru - ali kako govorimo Gorjani na Otlici
Ob izidu njene knjige smo se 

pogovarjali z našo profesorico in 
sodelavko Brigito Slejko.

Kaj vam osebno pomeni govor 
domače vasi? Kako se je vaše 
raziskovanje otliškega govora začelo?

Hvalnica in občudovanje domače 
zemlje, življenja in jezika, nič manj 
vznesena in goreča, biva v vsakem, 
ki na Gori živi, se spominja svoje 
mladosti ali pa tu svoje kali poganja. 
Vse povezuje zavest, kolikšnega 
pomena so vse te vrednote. 
Prijaznost in toplina domače besede 
je ljudem prinašala tudi moč in vero 
v zmago in samostojnost. Človeka 
je bogatila, v težkih časih celo 
nasitila, prav tako pa tudi utrdila 
zavest, da pripada skupnosti, ki ima 
bodočnost. Upamo lahko le, da se 
bo zavest o pomenu in vrednosti 
jezika razvijala, vsaj z vzpodbudo 
tistih, ki ji poskušamo najti pravo 
mesto v družbi. Moj skromen 
prispevek k temu je bila med drugim 
tudi diplomska naloga z naslovom 
»Otliški govor«, kjer sem objavila 
tudi besedila, ki prikazujejo življenje 

in delo ljudi na Otlici. Tako se je 
začelo moje raziskovanje otliškega 
govora. 

Kaj pa je posebnost otliškega 
govora? 

Področje Gore je na meji med 
črnovrškim in govorom Vipavske 
doline. Sam geografski položaj ne 
bi imel take vrednosti, če se ne bi z 
obema stranema na poseben način 
vezalo tudi življenje Gorjanov. V 
preteklosti je bilo skoraj pravilo, 
da so moški iskali delo v gozdu na 
severni strani in tako prihajali v stik 
z rovtarskimi govori, žene pa so 
»držale« povezavo z »Dolino«. Po 
živež so odhajale po Rebri v Vipavsko 
dolino, saj ga na skromni zemlji niso 
pridelali dovolj za številne družine. 
Tako je Gora predstavljala vez 
med obema stranema. Danes pa je 
seveda drugače, saj se je življenje 
spremenilo. 

Kdo so bili vaši sogovorci in o čem 
ste se pogovarjali? 

Največ sem se pogovarjala s 
starejšimi ljudmi, saj so edino ti 

ohranili še pristen otliški govor. 
Spominjali so se raznih del, običajev 
in navad, za katere danes mladi ne 
vedo več.

Tako se je teta Ihana Žnidarska 
spominjala, kako so nekdaj na Gori 
sejali lan in so iz prediva delali 
lanene rjuhe. Zelo zanimiva je tudi 
pripoved, kako so se včasih ženili, 
kako je nevesta zbirala »balo«. Teta 
Burga s Krausuca je obudila spomine 
na čas, kako se je v čipkarski šoli 
učila čipkanja (klekljanja). Skozi 
vse življenje jo je spremljalo, v 
hudih časih in revščini ji je celo 
predstavljalo vir zaslužka. Stric 
Pepče Prstavski mi je predstavil vse 
dele voza ter razno drugo opremo 
pri vozu in vozarjenju (furanju). 
Stric Tone s Krausuca je razlagal, 
kako je včasih delal kope in katero 
orodje je pri oglarstvu potrebno. 
Povedal mi je tudi legendo, kako je 
nastala otliška luknja, po kateri je 
Otlica dobila ime.

Poleg teh pripovedi sem našla 
v ljudeh še neizmerno bogastvo 

ljudskih pripovedk, pravljic in 
legend. Ljudje vedo še veliko 
več, kot sem lahko posnela na 
magnetofonski trak. Ob tej 
priložnosti se zahvaljujem vsem, 
ki sem jih tiste čase obiskovala, 
saj so me pripovedi obogatile z 
vsemi njihovimi izkušnjami in mi 
naklonile zvrhano mero življenjske 
modrosti.

Glede na to, da ne gre za knjižni 
jezik, je bilo zapisovanje najbrž 
zahtevno. Kako ste beležili govor?

V diplomski nalogi, za katero 
sem prejela tudi Prešernovo 
nagrado za študente na Filozofski 
fakulteti, so vsa besedila fonetično 
zapisana po zvočnem zapisu na 
magnetofonskem traku. Zanimala 

me je predvsem fonetika govora 
domače vasi in želela sem to 
zabeležiti čim bolj natančno. Vsako 
besedilo pa sem sedaj zapisala v taki 
obliki, da se prepozna avtentičnost 
govorjene besede, hkrati pa je 
vseeno ostala dovolj razumljiva 
ostalim bralcem, ki fonetičnega 
zapisa niso navajeni brati.

Zavedam se, da je tak zapis zelo 
odmaknjen od knjižnega jezika. 
Tako sem na svoj način rešila 
dilemo, ali naj besedilo ohranim čim 
bližje originalu ali naj ga zapišem v 
knjižnem jeziku, zaradi katerega 
bi izgubilo vso svojo moč, lepoto, 
avtentičnost in prvinskost.

Iskala sem možnosti, da bi 
zabeležila gradivo tudi slikovno, 
ne le zvočno. In ko sem z mnogimi 
govorila o svojih željah in načrtih, 
sta se najini poti z g. Naškom 
Križnarjem po petih letih spet 
srečali. Do takrat nisem vedela, 
da se pri svojem delu ukvarja tudi 
s filmom, zato sem z največjo 
hvaležnostjo sprejela njegovo 
pomoč, da posname nekaj pravljic 
z Otlice. Tako je nastal 55-minutni 
video posnetek Pripovedovalke 
z Otlice. Za vse avdio in video 
posnetke sedaj skrbijo v AV 
laboratoriju ZRC SAZU v Ljubljani. 
Celoten posnetek »Pripovedovalke z 
Otlice« je na voljo tudi na spletu. 

To neizmerno bogastvo domače 
besede sedaj končno izročam Vam v 
branje, užitek in SPOMIN. 

ogroženosti opraševalcev, športne 
pripomočke nekoč in danes. 
Spoznavali smo revolucionarja 
Ivana Cankarja in pedagogiko 
Montessori, se učili znakovnega 
sporazumevanja z dojenčki, obujali 
leseno obrt in pletli lesene košare, 

izdelovali periskop in še in še … 
Dan smo zaključili s predstavitvijo 

izdelkov, ki so nastali tekom dneva. 
Dan je zaznamoval nevsakdanji 
pouk z veliko ustvarjanja in prav 
gotovo ga naslednje leto ponovimo. 
Kaj predlagate za temo? 

Ilustratorka: Ana Špacapan
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Srečno 
2020!

Za boljšo pozornost
V prvih decembrskih dneh je vseh pet ajdovskih osnovnih 
šol skupaj z Ljudsko univerzo Ajdovščina na računalnikih 
namestilo aplikacijo za umovadbo, ki izboljšuje sposobnost 
koncentracije in pripomore k reševanju težav s pomanjka-
njem pozornosti. Projekt, poimenovan Pozorna šola, podpi-
ra tudi Občina Ajdovščina.

Z uvajanjem inovativnih pri-
stopov na področju izobraže-
vanja želi Občina Ajdovščina 
prispevati k razvijanju tako 
formalnega kot neformalnega 

učenja. V sklopu projekta Po-
zorna šola so ajdovske osnov-
ne šole in Ljudska univerza 
pridobile aplikacijo za umo-
vadbo. Gre za učno metodo 

Srečanje mizarjev
Letošnje že 22. srečanje nek-

danjih učencev Mizarske šole 
v Idriji skupaj s soprogami in 
nekdanjo tovarišico Radico Pa-
hor iz Idrije je potekalo v Parku 
vojaške zgodovine v Pivki.

Namen srečanja je bil obuja-
nje spominov na obdobje 1956-
1962, ko smo v Idriji pridobi-
vali teoretično znanje svojega 
poklica. Poleg obujanja spomi-
nov na leta, ki smo jih kot mla-
di doživeli v Idriji, smo si ob 
tej priložnosti v Muzeju Par-
ka vojaške zgodovine ogledali 
razstavo o procesu razpadanja 

Jugoslavije in slovenske osa-
mosvojitve, razstavo o pod-
morništvu in podmornici P 
913 ZETA, zbirko oklepnih vo-
zil, letalstvu in artilerije 2. sve-
tovne vojne. 

Prijetno srečanje z obujanjem 
spominov na preživete dni v 
šolskih klopeh in ogled Muzeja 
vojaške zgodovine smo zaklju-
čili kar v muzejski restavraciji 
Kantina v Pivki z dogovorom, 
da se leta 2020 ponovno sreča-
mo v Škofji Loki.

Bernard Bučinel

in pripomoček, ki omogo-
ča, da lahko uporabnik uri 
kognitivne funkcije s pomo-
čjo računalnika. Aplikacija 
je rezultat razvojnorazisko-
valnega dela posameznikov v 
sodelovanju z nevroznanstve-
niki iz tujine. Rezultati pilot-
ske študije, opravljene tudi na 
OŠ Danila Lokarja, potrjuje-
jo učinkovitost vadbe z raz-
ličnimi interaktivnimi nalo-
gami. Uporabnost se kaže na 
več področjih – namenjena je 
otrokom v osnovnih, srednjih 
šolah, otrokom s posebnimi 
potrebami, motnjami pozor-
nosti, učnimi težavami, ne-
motiviranim in nadarjenim 
otrokom. Priporočljiva je tudi 
za trening izboljšanja kon-
centracije pozornosti pri sta-
rostnikih (pri težavah z de-
menco), kot rehabilitacija po 
možganskih kapeh, srčnih in-
farktih, pa tudi za izboljšanje 
delovne učinkovitosti. 
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Ajdovščina
Goriška 64, obrtna cona Gmajna, 

Tel: 05/ 850 15 06

ODPIRALNI ČAS:
pon - pet: 8:00 - 17:00

sob: 8:00 - 12:00

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

Pestra ponudba ptičjih krmilnic in ptičje hrane

 Želimo vam vesele praznične dni, v novem letu 2020, 
pa obilo zdravja, sreče, zadovoljstva in miru.

Spoštovani,

ajdovski in vipavski socialni demokrati vam želimo 
veliko uspehov in osebnega zadovoljstva v letu 
2020. Želimo vam, da bi tudi v prihodnjem letu 
uspešno premagovali izzive, ki vam bodo prišli na 
pot.

Srečno!

Solidarnost.
Enakost.
Tovarištvo.

SD

V prazničnem decembru 
smo vzgojiteljice štirih oddel-
kov vrtca z elementi 'montes-
sori' iz Ajdovščine, enota Rib-
nik skupaj z otroki pripravili 
predstavo z naslovom Družin-
ska sreča. Zaigrali smo jo star-
šem in starim staršem otrok, 
povabili pa tudi druge oddel-
ke otrok in vzgojiteljice iz vrt-
ca z namenom, da skupaj pre-
damo lepo sporočilo igrice v 
tem čarobnem mesecu polnem 
obdarovanj.

Tema vsebine zgodbe nago-
varja, da si je pomembno vze-
ti čas drug za drugega, se obi-
skati, si pomagati in sodelovati 
ter najti v tem hitrem moder-
nem svetu polnem tehnologi-
je trenutke za svoje najbližje in 
najdražje.

Da je čas dragocen sta nam v 
humorni zgodbi povedala nona 
in nono, ki sta obujala spomi-
ne kako je bilo nekoč in jih de-
lila z vnukoma. Otroci so v igri 
pripovedovali deklamacije o 

Ko po praznikih zadiši… Veseli december v Vrtovinu
20. december - ob 17:30 uri 
bodo otroci zbirali prispevke za šolski sklad in na obisk pride 
dedek Mraz

22. december 
postavitev jaslic na Školju sv. Pavel

26. december - ob 18. uri 
Božični koncert v cerkvi sv. Device Marije

31. december - ob 23:30 uri 
sv. maša v cerkvi na Školju sv. Pavel

babici, dedku, mami in očetu, 
plesali in peli stare pesmi ter 
prikazali družabne igre. Z igri-
co smo želeli poudariti vredno-
te, ki so še kako pomembne v 
medčloveških odnosih. 

Igrico smo zaključili z mislijo, 
"Ko po praznikih zadiši smo z 
družino zbrani vsi". Ob koncu 

pa bi še dodali, da je praznik 
lahko vsak dan v letu, če si to 
želimo.

Vzgojiteljice in otroci 
skupin Levčki, Slončki, 

Zebre in Žirafe
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Karitas Ajdovščina

Hvala, dobri ljudje!
Bliža se konec leta in prav je, 

da se s hvaležnostjo spomni-
mo vseh, ki pomagajo, da v na-
cionalnih medijih ne beremo 
o Vipavski dolini, kjer so lač-
ni otroci, zapuščeni starostni-
ki ali družine, ki so jim odklo-
pili vodo, elektriko ali jih celo 
deložirali. 

Tudi pri nas se sicer to doga-
ja, vendar ima vsaka medalja 
dve plati in najbolj pomemb-
na je tista, ki pomaga prebrodi-
ti krizo in podpira vsakega, da 
se tudi sam izkoplje iz težav.

Sodelavke in sodelavci Kari-
tas se trudimo, da s spoštova-
njem prisluhnemo in po svoji 
moči pomagamo. Mi ponudi-
mo samo roke, čas in znanje, 
dobri ljudje pa ste tisti, ki nam 
zaupate. Morda nekaj številk, 
ki pričajo, o razvejani mreži 
dobrodelnosti. 

V Centru karitas v Ajdovščini 
še vedno redno pomagamo več 
kot 200 družinam in posame-
znikom s hrano in higienski-
mi potrebščinami. V letošnjem 
letu smo razdelili skoraj 60 ton 
hrane. S pomočjo lokalne sku-
pnosti smo mnogim med njimi 
poravnali nujne položnice. 200 
otrok je prejelo pomoč pri na-
kupu šolskih potrebščin, 23 jih 
je vključenih v redno obliko po-
moči – posvojitev na razdaljo.

Hvala občini Ajdovščina in 
Vipava, ki namenita proračun-
ska sredstva za pomoč. Hvala 
vsem župnijam, ki nabirko Ve-
likega četrtka in Nedelje name-
nijo za pomoč revnim. Hvala 
vsem, ki darujete na banki ali v 
košarice, ki jih imamo po trgo-
vinah skozi vse leto ali pa samo 
pred prazniki. Še posebej hvala, 
ker ste darovali svoj dar v izre-
dnih primerih, predvsem dru-
žini z dvema bolnima otroko-
ma in za streho nad glavo.

Hvala vsem, ki pomagate pri 
Umetnikih za karitas in razsta-
vah, ki brez prestanka potujejo 
in vsem, ki pomagajo pri Kli-
cu dobrote. Pomoč je bila po-
trebna tudi pri letovanju otrok 

in družin v Soči in Portorožu. 
Junija je na Brezje poromalo 
več kot 350 naših starih in bol-
nih občanov. Med nami so tudi 
brezdomni v Malorci. Hvala, 
ker z naklonjenostjo sprejema-
te njihovo stisko. Ne smemo 
pozabiti pa tudi na program 
Popoldan na cesti. Tu bom re-
kla predvsem hvala Mladi ka-
ritas in nekaterim upokojenim 
učiteljicam, ki darujejo svoj čas 
in znanje pri učni pomoči. 

Skratka, mozaik dobrote je, 
brez zlatih okraskov, velik in 
večen – hvala. Obilo blagoslo-
va vsem!

 
Jožica Ličen

Dom starejših občanov Ajdovščina

Obiskal nas je Miklavž 

Adventni čas je prišel med 
nas, to je čas pričakovanj, upa-
nja, želja. Praznični decem-
ber, ko vstopa k nam prvi Sve-
ti mož Miklavž. Obiskal je 
naše stanovalce v DSO Ajdo-
vščina v spremstvu angela in 

parkeljna. Prinesel jim je obilo 
veselja, radosti, dobrega raz-
položenja in razposajenosti. 
Na obrazih naših stanovalcev, 
je bilo zaznati tisto pristno ve-
selje, iskrivost v očeh. To je bil 
trenutek, ki jim je obudil spo-
min na svoje otroške dni. S sti-
skom roke in prijazno besedo, 
se je podal med stanovalce in 
jih v spremstvu angela obda-
ril. Tudi parkelj je imel svojo 
vlogo in s svojo hudomušno-
stjo in vragolijami poskrbel 
za pravcato vzdušje. Nato se 
je Miklavž poslovil s svojim 
spremstvom in podal obljubo 
na drugo leto na ponovno sni-
denje z našimi stanovalci. 

 
B.K.
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BOZICNO  NOVOLETNI 
SEJEM 2019

Sejem s ponudniki domačih lokalnih pridelkov, proizvodov in 
unikatnih izdelkov (pred grajskim vrtom)
Predstavitev društva Tomos klapa Ajdovščina (pred grajskim vrtom)
Gledališče Smejček: Čarodejka Binka in njena velika čarodejska 
predstava (Dvorana prve slovenske vlade)
Skavti pripravljajo palačinke v dobrodelne namene (grajsko obzidje)
Mladinski svet Ajdovščina: Podelitev nagrad naj mladim prostovoljcem 
in prostovoljkam (grajsko obzidje)
EL1 Plesna scena: plesna animacija za otroke (grajsko obzidje)
Prihod Božička (grajsko obzidje)
Vid Valič: Monokomedija, Seks po slovensko (Dvorana prve slovenske 
vlade)

9:00 - 17:00

10:00 - 12:00
10:30 - 11:15

10:00 - 14:00 
13:30

14:30 - 15:30
              14:30
              20:00

Sobota, 21. december 2019

Sejem s ponudniki domačih lokalnih pridelkov, proizvodov in  
unikatnih izdelkov (pred grajskim vrtom)
Predstavitev starodobnih vozil (parkirišče za starim mlinom)
EL1 Plesna scena: plesni nastop (grajsko obzidje)
Mladi Bori: animacija za otroke (grajsko obzidje)
Zaključek Božično - Novoletnega sejma
Helena Blagne: Koncert, Helena intimno (Dvorana prve slovenske vlade)

Nedelja, 22. december 2019

9:00 - 17:00

10:00 - 12:00
11:00 - 11:30
10:00 - 11:30

17:00
        20:00     

oglašujte v časopisu 
Latnik

komerciala.latnik@gmail.com
040 826 142 (Andreja Lozar)

Sredi decembra, ko je sneg 
pobelil vse hribe okrog naše 
doline, se je Božiček ob mra-
ku pripeljal s kočijo v Žapu-
že. Furman je ustavil konjsko 
vprego in spremil Božička v 
Dom krajanov. Petdeset otrok 
v spremstvu staršev je z gla-
snim ploskanjem pozdravilo 
njegov prihod. Otroci so imeli 
že tople roke, ker je večina bila 
prisotna že na delavnicah, vsi 
pa so se z aplavzom zahvalili 
kulturnikom za njihov nastop 
po delavnicah. Skupina mladih 
glasbenikov z imenom UKU-
LELE, je na mala brenkala za-
igrala tri skladbe. Po glasbi so 
nastopile še plesalke pod vod-
stvom Maje Šeme.

Božiček obiskal 50 
otrok v Žapužah

Božičku so otroci povedali, 
da so bili precej ustvarjalni v 
času, ko so ga čakali. Iz stekle-
ničk, okraskov ter drugih drob-
nih pripomočkov, ki jih je pri-
pravila predsednica društva 
DEŠK Janja Zavadlal, so sesta-
vili lepe ikebane, ki bodo služile 
za okras, ali za stojala pisal. Ob 
pomoči odraslih so nastale pra-
ve umetnine.

Ko se je Božiček oddahnil od 
naporne poti, je nagradil z bar-
vicami in pobarvankami naj-
prej tiste otroke, ki so ustvarjali 
na delavnici, nato pa še ostale. 
Na koncu so bili vsi zadovolj-
ni in so skupaj popili skodelico 
toplega čaja. Zahvalili so se Bo-
žičku, ter mu pomahali v slovo.
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TRŽENJE LATNIK
postanite vidni 

041 675 948 

Najbolj običajen način naro-
čanja na zdravniške preglede v 
Zdravstvenem domu Ajdovšči-
na je klic na telefonsko številko 
ambulante. 

V zimskem času zdravni-
ško pomoč išče več ljudi kot v 
drugih obdobjih leta, kar po-
sledično pomeni bistveno ve-
čjo frekvenco telefonskih kli-
cev in zasedenost telefonskih 
linij, hkrati pa tudi bistveno ve-
čjo obremenjenost zdravstve-
nih delavcev v ambulantah. 
Če je v tem času zaradi bole-
zni odsoten še kdo od zdravni-
kov, ga nadomešča zdravnik v 
drugi ambulanti, in to pomeni 
še dodatno obremenjenost te 
zdravstvene ekipe z obravnavo 
pacientov, sprejemanjem tele-
fonskih klicev in administrira-
njem storitev.

Ker je klicev zelo veliko, po-
trebe občanov pa zelo različne, 
mora medicinska sestra v po-
govoru s pacientom čim bolj 
natančno ugotoviti zahtevnost 
njegovega bolezenskega stanja 
in ga po stopnji nujnosti raz-
porediti za zdravniški pregled. 
Precejšen delež klicev pred-
stavljajo urejanje bolniških 

Aplikacija za naročanje 
na zdravstvene preglede 

staležev in predvsem naroča-
nje zdravil, pri čemer se doga-
ja, da določeni pacienti v pone-
deljek kličejo za naročilo enega 
zdravila, ki jim je zmanjkalo, v 
istem tednu pa še za drugo ali 
tretje zdravilo. Na žalost taki 
klici tudi zasedajo že tako zelo 
obremenjene telefonske lini-
je. Zato paciente na terapijah, 
ki dolgotrajno jemljejo določe-
na zdravila pozivamo, da stal-
no vodijo lastno evidenco zdra-
vil ter jih naročajo skupaj in 
pravočasno.

Z namenom izboljšanja do-
stopnosti do zdravniškega pre-
gleda smo v mesecu septembru 
2019 uvedli možnost naročanja 
preko brezplačne spletne apli-
kacije www.doZdravnika.si, ki 
omogoča preprosto in samo-
stojno izbiro med ponujenimi 
prostimi termini ter rezervaci-
jo termina. Na ta način se na 
pregled lahko kadarkoli naro-
čite sami, saj je spletno naroča-
nje možno 24 ur na dan. 

Za navedene storitve je po-
treben le klik na spodnjo iko-
no, ki se nahaja na spletni pod-
strani ambulante osebnega 
zdravnika:

Pri prvem vstopu v aplikaci-
jo je potrebna registracija upo-
rabnika, kasneje pa le prijava.

Aplikacijo doZdravnika.si 
lahko naložite tudi na vaš pre-
nosni telefon in sicer na spletni 
strani https://dozdravnika.si

Občanom, ki sicer ne upora-
bljajo interneta oziroma mobil-
nih telefonov ali te uporabljajo 
le za pridobivanje informacij 
oziroma telefonske klice pre-
dlagamo, da pomoč pri na-
mestitvi in uporabi aplikaci-
je poiščejo pri svojcih (otrocih, 
vnukih, sosedih), ki obvladajo 
uporabo teh orodij. Za pomoč 
se seveda lahko obrnete tudi na 
delavce Zdravstvenega doma 
Ajdovščina.

Vsem občanom se zahvalju-
jemo za razumevanje, v pri-
meru nujnih bolezenskih stanj 
pa vam predlagamo, da pomoč 
poiščete v službi nujne medi-
cinske pomoči.

Zdravstveni dom 
Ajdovščina

Izvajanje zimske službe
Zimsko vzdrževanje cest ali zimska služba obsega sklop dejavnosti, ki so nujno potrebne za zagotavljanje prevoznosti cest ter 
varnosti prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo, ko je zaradi snega in poledice ovirano ali ogroženo normalno 
odvijanje prometa.
Zimska služba zajema:

• postavitev, vzdrževanje in pospravljanje snežnih kolov;
• posipanje cest in pločnikov s soljo in peskom;
• strojno pluženje cest in pločnikov;
• ročno čiščenje pločnikov, stopnišč, prehodov, mostov ter čiščenje cestnih požiralnikov;

Izvajamo jo od 15. novembra do 15. marca oziroma v obdobju trajanja zimskih 
razmer. Na območju občine Ajdovščina in občine Vipava skrbimo za 341 km cest. 

Za vzdrževanje cest v dolini imamo na razpolago pet traktorskih in eno kamionsko ekipo. 
Na območju Gore pa izvaja zimsko službo deset naših podizvajalcev. 
Vsa vozila za izvajanje zimske službe, vključno z vozili podizvajalcev, imamo opremljena 
s sistemom GPS, ki omogoča sledenje in komunikacijo z voznim parkom. Takšen način 
spremljanja plužnih enot nam omogoča boljšo učinkovitost in dokumentiranje 
izvedenih del.

S posipanjem cestišča pričnemo ob nevarnosti nastanka poledice ali ob pričetku sneže-
nja, ko se začne sneg oprijemati cestišča. Po pravilniku se Pluženje pa se po Pravilniku 
prične, ko je na cestišču več kot 15 cm snega, običajno pa pričnemo že prej.

Vzdrževanje prevoznosti posameznih cest v zimskih razmerah je opredeljeno s prednostnimi razredi in prioritetami izvajanja, v katere so ceste razvrščene glede na kategorijo, 
gostoto in strukturo prometa, geografsko–klimatske razmere in krajevne potrebe:

1. pomembnejše lokalne ceste, zbirne mestne in krajevne ceste - kjer poteka javni prevoz, šolske poti
2. ostale lokalne ceste, mestne in krajevne ceste
3. javne poti po krajevnih skupnostih, površine za pešce, parkirišča, kolesarske steze

Da bomo zimsko službo lažje, hitreje in bolj kakovostno opravljali, prosimo vse občane, da poskrbite za prehodnost javnih cest in poti. V zakonu o cestah je navedeno, da je 
postavljanje ograj ali nameščanje predmetov na ali v cestno telo prepovedano. Kljub temu nam pri opravljanju zimske službe večkrat povzročajo težave neprimerno parkirana 
vozila, skladovnice drv in električni pastirji, ki so postavljeni na območju varovalnega pasa ceste.

Sol za posipanje javnih površin
V Operativnem centru KSD d.o.o. Ajdovščina, Tovarniška cesta 5c, se sol za posipanje javnih površin, ki niso v upravljanju KSD d.o.o. Ajdovščina, izdaja samo na podlagi 
naročilnice in po predhodnem dogovoru. Izdajamo jo le pravnim osebam ter predstavnikom krajevnih skupnosti. Občanom je na voljo na določenih mestih v krajevnih 
skupnostih, običajno so posode s soljo za posipanje postavljene v bližini ekoloških otokov. 

Za vse informacije o izvajanju zimske službe smo dosegljivi na tel. št. 031 648 215. Pokličite nas tudi ob izrednih dogodkih kot so zameti, plazovi in podrta drevesa!
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Skupina Bandelli vam želi, 

vesele Božične praznike in 

veliko sreče v novem 

letu 2020!

 
BANDELLI d.o.o.
Goriška cesta 19,
5271 Vipava
S L O V E N I J A - EU www.bandelli.si

Bandelli skupina/group doo

oglašujte v 
časopisu Latnik

komerciala.latnik@gmail.com
040 826 142 (Andreja Lozar)

V novembru 1944 se je nem-
ška posadka za nekaj dni uma-
knila iz Ajdovščine, prišla pa je 
naša partizanska vojska. 

Takrat je za nekaj veljakov 
imela parola 'vse bo naše', več 
veljave kot zdrava pamet. 

Ko sem zjutraj vstal in odprl 
polkni, sem opazil del goreče-
ga grada . Na hitro sem pozajtr-
koval in šel na plac. Pred dana-
šnjo trgovino Linea fleks sem 
zagledal ogenj in nekaj ljudi, ki 
so opazovali dogajanje.

Na robu ognja sem opazil pla-
tneni zvitek na katerem je bilo 
z lepo pisavo in v slovenskem 
jeziku napisano 'Erzelj Kranj-
sko', spodaj pa so bile narisane 
in oštevilčene parcele.

Foto: Gregor Humar

Požig ajdovskega 
gradu

Nepoškodovanega sem ga vzel 
in si ogledal še dvorišče gradu, 
kjer so se gasilci trudili in pred 
ognjem reševali zemljiške knji-
ge. Doma sem očetu pokazal 
zvitek, ki ga je pospravil. 

Ko sem čez nekaj let prišel iz 
Ljubljane domov na šolske po-
čitnice, mi je oče povedal, da so 
pred časom prišli zemljemir-
ci in merili, zapisovali parce-
le, ker je bil uničen avstroogr-
ski kataster. Oče jim je povedal, 
da je njegov sin rešil en zvi-
tek, katerega jim je tudi izročil. 
Zahvalili so se mu in na hrb-
tni strani napisali moj naslov z 
opombo, da sem ga rešil pred 
upepelitvijo.

Andrej Čoha

Starodobniki - velika ljubezen 
Kazimirja Čohe

Kazimir Čoha se je iz rodne 
Ajdovščine priženil v Lože pri 
Vipavi. Izšolal se je za avtokle-
parja-mehanika, upravljalca 
dvigal in poklicnega voznika z 
licenco. Vrsto let je vozil avto-
vleko, vse tja do upokojitve. 

Svojo ljubezen do starodobni-
kov goji že vrsto let. Od upoko-
jitve mu starodobniki predsta-
vljajo nekakšne igrače v katere 

vloži veliko ur truda, potrplje-
nja in prostega časa. 

Kot pravi Kazimir, je popra-
vilo starodobnikov zelo zah-
tevno, saj je za večino primerov 
na voljo malo dokumentacije, 
malo podatkov in še manj re-
zervnih delov. Brez ustrezne 
literature pa pri obnovi goto-
vo delaš napake. Veliko ener-
gije mora vložiti v to, da dobi 

ustrezne rezervne dele in da 
motor usposobi do te mere, 
da ga lahko uporablja. Seveda 
pa se starodobniki precej razli-
kujejo med seboj, glede na po-
treben čas in finančni vložek 
za obnovo, na primer: nemški 
motorji imajo dobro podporo 
(za visoko ceno), angleški ne-
kaj manj, pri italijanskih mo-
torjih pa so rezervni deli zelo 
zelo dragi. 

Ob tem Kazimir zadovoljno 
pove, da lahko določene rezer-
ve dele naroči preko interneta. 
Poleg nekaj sreče je potrebno 
imeti predvsem bogato znanje 
o motorjih, materialih, pa tudi 
nekaj čuta za estetiko. Gre za 
samo dokazovanje na način, da 
si sam sposoben nekaj narediti. 
Kazimir ima rad stare motorje, 
saj mu predstavljajo lepe spo-
mine na mladost. 

"Danes si lahko privoščim 
motor, ki si ga v mladosti ni-
sem mogel in ga velikokrat tudi 
ni bilo mogoče najti" pove. Ob 
lepem vremenu se z motorjem 
ITOM 50 SPORT, letnik 1957, 
rad zapelje v njemu najljubšo 
vas Goče. Ta motor je najlep-
ši in tudi najzanimivejši staro-
dobnik daleč naokrog. Ima pa 
tudi dolgo zgodovino. Prvi la-
stnik ga je kupil v Italiji in ga 
zelo težko 'prišvercal' v Jugo-
slavijo. Kazimir ga je kupil leta 
1976 na Ustjah in z njim kot 
osemnajstletnik prvič odšel na 
delo. Starodobniki so nekaj, 
kar ima gotovo svojo dušo.

Anja Godnič

Sodelavci Karitas vipavske 
dekanije smo že v preteklosti 
sodelovali v zbiranju sredstev 
za pomoč družinam, ki doži-
vljajo različne preizkušnje. 

V tokatni situaciji so bili prvi 
pobudniki 'Motoristi' pridru-
žili so se tudi 'Lionsi', Krajev-
na skupnost in številni prijate-
lji, ki so bili seznanjeni s težko 

Streha nad glavo za družino iz Brij
situacijo družine iz Brij. 

Družina nujno potrebuje ob-
novo hiše in urejanje pogojev 
bivanja. Prav v času zbiranja 
sredstev se je od družine po-
slovila še mama in prav v tistih 
dneh se je ponovno izkaza-
lo sočutje in pomoč številnih 
ljudi.

Na prošnjo pobudnikov 

akcije se pomoč zbira pri Ka-
ritas vipavske dekanije, Ajdo-
vščina, Vipavska cesta 11 na 
TRR SI56 0475 1000 0867 279, 
sklic SI00 1019, namen: streha 
nad glavo. 

Dobrodelna akcija že teče, 
vloženega je bilo že veliko pro-
stovoljnega dela pa tudi dona-
cij v materialu in opremi. Do 
14. decembra je 176 daroval-
cev na TRR Karitas za ta na-
men že darovalo 14.541 Eur. 

Iz teh sredstev so že bila na-
bavljena oprema, okna, vrata, 
pa tudi les za ostrešje. Za en-
krat je veliko prostovoljne-
ga dela in donacij v materialu 
usmerjenega v urejanje pogo-
jev bivanja sina in hčerke, ko 
bo vreme dovoljevalo pa bodo 
začeli z rekonstrukcijo stre-
he. Potrebovali bi še kar nekaj 
sredstev, zato hvala lepa vsem, 
ki boste darovali. 

Jožica Ličen 
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POKLIČI
051 813 933IN SE PRIJAVIVADBA  ZA VSE GENERACIJE

 V SKUPINI ALI INDIVIDUALNO 
   SAMOSTOJNO ALI POD MENTORSTVOM
 ZA MOČ, KONDICIJO, ZDRAVJE
   MASAŽE, TENS, KINESIO TAPING 
     KJE? V VIPAVI (MG-GYM),
        SKRILJAH IN BRJAH

GOLOB
TRAIN FOR LIFE & PREPARE FOR ANYTHING* 

GYM

*TRENING ZA ŽIVLJENJE, BODI PRIPRAVLJEN NA KAR KOLI. 

Velik uspeh vipavskih 
'žganjekuhov'
V Slopah na Krasu je v decembru potekalo mednarodno 
ocenjevanje žganj in likerjev, ki ga je pripravil Kmetijsko 
gozdarski zavod Nova Gorica - svetovalna služba Sežana v 
sodelovanju z društvom proizvajalcev brkinskega slivovca 
in društvom proizvajalcev kraškega brinjevca.

V dveh dneh je štiričlanska 
komisija ocenila kar 29 vzorcev 
žganj in 31 vzorcev likerjev. Na 
prireditvi na turistični kmetiji 
'Pri Filetu' v Slopah je bilo v de-
cembru podeljenih 60 priznanj 
od tega 39 zlatih, 20 srebrnih in 
1 bronasto. Med žganji je naj-
višjo ocena 19,12 točk doseglo 
žganje viljamovka Igorja Šiško-
viča iz Slivja, od likerjev pa je 
bil najvišje ocenjen kutinov li-
ker z oceno 19,62 točk Bernar-
de Vrabec iz Pliskovice.

Na ocenjevanju so s svojimi 
vzorci sodelovali pridelovalci 
in ljubitelji žganj in likerjev iz 
območja Sežane, Divače, Hrpe-
lje-Kozina, Pivke, Kopra, Izole, 
Ajdovščine, Vipave, Nove Go-
rice in iz Srbije iz Pančeva.

Zelo dobro so se odrezali tudi 
žganjekuhi iz Vipavske doline. 
Zdravko Bratož iz Podgriča je 
prejel zlato priznanje za zelišč-
ni liker. Klemen Bizjak (posest 
Laske) s Cola je prejel zlato 
priznanje za tropinovec letnik 
2018 ter srebrno priznanje za 

tropinovec letnik 2017. Dar-
ko Žgavc iz Budanj pa je pre-
jel zlato priznanje za hruško-
vo žganje, srebrno priznanje za 
slivovko, zlato priznanje za bo-
rove vršičke in bronasto pri-
znanje za žganje iz marelic.

časopis Latnik

tel.: 05 36 62 099Goriška cesta 23b

AJDOVŠČINA (C2)

ZABAVE
Srečno 
2020 !
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Vsak kupon je vnovčljiv le enkrat v času od 15.12. do 30.12.2020.

PIROTEHNIKAPIROTEHNIKA

kupon

-20 % na

 PIROTEHNIČNI
 izdelek 

po vaši izbiri

!!! NOVO 
prodajno mesto:  
PLANET KOPER

- rakete
- vrtavke
- fontane
- helikopterji
- vulkani

- ognjemetne baterije

Srečno 
2020 !

singalna pištola

AVTOSERVIS-GOLOB

GORIŠKA CESTA 6
 5271 VIPAVA
031 544 594

 info@golobstoritve.eu

www.AVTOSERVIS-GOLOB.si

3D AVTOOPTIKA
nastavitve do 24’’

UGODNE ZIMSKE GUME
MENJAVA OLJA

SERVIS

Drsališče v grajskem obzidju

Vabljeni na 200 kvadratnih metrov veliko ledena ploskev, ki se razprostira 
v grajskem obzidju. Drsališče je odprto med delavniki od 14. do 18. ure, ob 
vikendih, počitnicah in praznikih pa od 14. do 22. ure. Za spremljevalce so 
na voljo topli napitki in Mlinotestov kotiček.

Drsališče bo obratovalo do vključno 6. januarja 2020.

Kakovost je bila zelo visoka, 
napak skoraj ni bilo, je pove-
dala predsednica strokovne ko-
misije Milena Štolfa in dodala: 
“Dobro žganje je harmonič-
no, prijetnega vonja in okusa, 
nas ne zapeče. Za to je potreb-
no poskrbeti za kakovostno su-
rovino, nadzorovati potek fer-
mentacije in posvetiti veliko 
pozornost destilaciji. Likerji pa 
morajo imeti aromo in okus po 
dodatkih - sadju ali zeliščih, po 
katerih je liker poimenovan.


