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Usoda je v naših rokah

Prvi mesec novega leta je minil 
preden se je sploh dobro začel in 
že je tukaj februar. Z zanimanjem 
sem prebirala razne letne horo-
skope in astrološke napovedi ter 
se ob prebranem precej nasmejala. 
Sama sicer ne verjamem raznim 
prerokom, saj sem mnenja, da si 
usodo v veliki meri krojimo pred-
vsem sami, mi je pa zelo zabavno 
prebirati izmišljotine, ki jih najde-
mo v revijah in na spletu. 

Predvsem je popularna napoved 
o koncu sveta. Že vse od nastan-
ka človeštva se ljudje ukvarjamo z 
vprašanjem, kdaj bo prišel ta dan. 
Razni preroki ga neuspešno napo-
vedujejo že več let pa uspemo vsa-
ko napovedano apokalipso preži-
veti in svet se vrti naprej. 

Zemljo sicer res pretresajo narav-
ne nesreče velikih razsežnosti, kot 
je bil požar v Avstraliji in res je, da 
se svet spreminja in ne bo več tak, 
kot ga poznamo danes, a za to je 
v veliki meri kriva človeška obje-
stnost. 

Za leto 2020 so napovedane ve-
like spremembe! No ja …če tako 
pogledamo se vsak dan, mesec in 
leto dogajajo spremembe in niti en 
dan ni enak drugemu. Kako bomo 
leto doživljali pa je odvisno pred-
vsem od nas samih. Lahko tarna-
mo dan za dnem, ali pa vzamemo 
stvari v svoje roke in se potrudi-
mo, da bodo spremembe pozitiv-
ne in da bodo srečni in zadovoljni 
tudi ljudje okrog nas. Kar damo v 
okolico, to nam okolica tudi vrača!

Letošnje leto ima en dan več, saj 
je prestopno. Izkoristimo ga ma-
ksimalno, da bomo lahko ob kon-
cu leta rekli: letošnjih 366 dni je 
bilo krasnih!

Kristina Birsa

Osrednja slovesnost ob kulturnem 
prazniku 8. februarja
V organizaciji Zveze kulturnih društev Ajdovščina bo v Dvorani prve slovenske vlade potekala osrednja 
slovesnost ob prazniku kulture v občini. Slavnostni govornik bo priznani ajdovski umetnik Azad Karim – 
akademski slikar, grafik in združevalec likovne izkušnje dveh svetov. 

Skozi ves mesec se bomo kulturno sprehajali med različ-
nimi prireditvami po različnih krajih v občini. Mesec kul-
ture bo obarvan z raznolikimi razstavami, večeri poezije, 
gledališkimi predstavami, koncerti, delavnicami in dru-
gimi oblikami kulturnega udejstvovanja. Kot so sporočili 
organizatorji, nas simboličen dan kulture vabi, da presto-
pimo pragove vsakdana. S tem osvežimo tudi kulturo med-
sebojnih odnosov, ki so v površnem svetu močno načeti. 

Osrednji dogodek ob letošnjem prazniku kulture bo prav 
na praznični 8. februar. Slavnostni govornik bo prizna-
ni ajdovski umetnik Azad Karim. Program bo oblikovalo 
Kulturno umetniško društvo Javorov Hudič, Sergej Ran-
dželović in David Trebižan, scenarij pripravlja Peter Av-
bar. Tudi letos bodo zaslužnim za kulturni utrip v občini 
podeljena priznanja Zveze kulturnih društev Ajdovščina. 

Nadarjene mlade glasbenike bomo 
slišali tudi v Ajdovščini
Začenja se 49. TEMSIG, Tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije. Predtekmovanji v disciplinah har-
monika in klavirski duo bosta v primorski regiji, slednje v novi stavbi Glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdovščina.

Februar in marec najbolj ambicioznim učencem glasbe-
nih šol vsako leto prinašata poseben izziv in tudi letos je 
tako. Komisija za glasbena in baletna tekmovanja in Zveza 
slovenskih glasbenih šol organizirata že 49. državno tek-
movanje (TEMSIG), kjer ciklično v treh letih dobijo mo-
žnost tekmovanja glasbeniki na vseh instrumentih in v ko-
mornih skupinah. 

Tekmovanje poteka na dveh ravneh: predtekmovanje v 
posameznih disciplinah je februarja na glasbenih šolah v 
raznih krajih Slovenije, državno tekmovanje pa je marca, 
letos na Štajerskem in v Pomurju. 

Primorska regija bo gostila predtekmovanje 

harmonikarjev 3. in 4. februarja v Idriji, predtekmovanje 
klavirskih duov pa bo 7. februarja v Ajdovščini. Z novi-
mi prostori je ajdovska glasbena šola končno dobila pri-
ložnost, da gosti tako pomembne prireditve. Tekmovanje 
bo potekalo v veliki dvorani, kandidati pa bodo imeli tudi 
vrhunske pogoje za pripravo na tekmovalni nastop, saj so 
vse klavirske učilnice opremljene z dvema klavirjema. V 
tekmovalnem programu se namreč lahko izvajajo skladbe 
za klavir štiriročno in tudi skladbe za dva klavirja.

Nastope tekmovalcev spremlja tričlanska strokovna žiri-
ja, ki odloči, kateri kandidati bodo pot nadaljevali na višji 
nivo. Tekmovanje je javno, kar pomeni, da so k poslušanju 
mladih talentov prisrčno vabljeni tudi obiskovalci. Zago-
tovo bo to lep uvod v slovenski kulturni praznik. 

Vabljeni torej v petek, 7. februarja, med 9. in 11.30 ter 
med 14. in 18. uro v veliko dvorano Glasbene šole Vinka 
Vodopivca Ajdovščina!

 
Katarina Vidmar

Na fotografiji Azad Karim z 
instalacijo 'Ladja negoto-
vosti', ki je bila predstavlje-
na na Beneškem bienalu.
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Priložnost pred domačimi vrati

O mladih pri predsedniku države
V petek, 24. januarja, se je v Predsedniški palači odvil pogovor z mladimi župani in dijaki 
o priložnostih pred domačimi vrati, namenjen mladim in njihovemu položaju v družbi. V 
pogovoru sta sodelovala tudi župan Tadej Beočanin in Nina Bavčar Čargo z Inštituta za mla-
dinsko politiko. 

Predsednik Republike Slove-
nije Borut Pahor je gostil sre-
čanje z mladimi, na katerem so 
razpravljali o priložnostih, ki 
jih mladi imajo ali si jih želijo 
v lokalnem okolju, hkrati pa iz-
postavili, kakšno odgovornost 
nosijo mladi pri sooblikovanju 
mladinskih politik. 

Lokalne skupnosti, ki se so-
očajo z dolgoročnimi posledi-
cami izseljevanja mladih, same 
težko izkoreninijo vzroke ob-
stoječega stanja, lahko pa mla-
dim pomagajo tako, da jim na 
različne načine ponujajo prilo-
žnosti za njihovo osebnostno 
rast in karierni razvoj ter jim 
znajo te priložnosti tudi ustre-
zno predstaviti in približati. 

Okroglo mizo, ki je potekala 
v sklopu projekta Nefiks kari-
erni dan, je spremljajo več kot 
80 dijakov iz več srednjih šol, 
medse pa so povabili tudi žu-
pane in županje, ki so kot ob-
čine nosilke certifikata Mladim 
prijazna občina. Mednje sodi 
tudi Občina Ajdovščina, ki je 

na področju delovanja mladih 
znana kot prinašalka številnih 
dobrih praks. V pogovoru, ki 
ga je vodila direktorica Inštitu-
ta za mladinsko politiko Nina 
Bavčar Čargo, so sodelovali 
še župan občine Sveta Trojica 
David Klobasa, županja obči-
ne Črna na Koroškem Roma-
na Lesjak in župan Tadej Beo-
čanin, ki je v svojem nagovoru 
izpostavil: »Prispevek mladih k 
soustvarjanju skupnosti in ob-
čutek pripadnosti ter aktivno 

vključevanje so tiste vrednote, 
ki bodo mlade na našem ob-
močju ohranile.« Zbrane je ob 
koncu nagovoril tudi predse-
dnik Republike Slovenije Borut 
Pahor in izpostavil, da je ena iz-
med pomembnejših nalog tako 
državne kot lokalne oblasti ta, 
da spodbujamo mlade, da ti 
razmišljajo s svojo glavo in raz-
vijajo svoje talente, obenem pa 
jim skušamo zagotoviti spod-
budno in ustvarjalno okolje.

Foto: Tim Erjavec

20 let pohoda po 
Vertovčevih poteh 
Društvo Matija Vertovec je na obletnico rojstnega dne Matije 
Vertovca, 28. januarja, v stari šoli na Planini, z uvodno prire-
ditvijo naznanilo jubilejni 20. pohod po Vertovčevih poteh. 
Vse do letošnjega pohoda, prvo nedeljo po martinovi nedelji, 
letos torej 22. novembra, se bodo vrstili različni dogodki. 

V letu 20. pohoda po Vertov-
čevih poteh prireja Društvo 
Matija Vertovec v sodelovanju z 
društvi, ustanovami in posame-
zniki niz dogodkov, s katerimi 
želi dvigniti prepoznavnost ži-
vljenja in dela Matije Vertovca 
ter promovirati turistično po-
nudbo Vipavske doline. Pro-
jekt obeleževanja se je pričel na 
Vertovčev rojstni dan, 28. janu-
arja, ter bo potekal vse do ju-
bilejnega 20. pohoda, ki bo 22. 
novembra. »Zgodba pohoda po 
Vertovčevih poteh ima za se-
boj neprecenljivo lepe spomi-
ne, zaradi katerih ni bilo tež-
ko potisniti v pozabo tiste manj 
prijetne. Predvsem pa ima pred 

seboj lepo prihodnost, stoji na 
trdnih temeljih in je osredoto-
čena na svoje poslanstvo. Pisati 
se je začela pred 20 leti, na po-
budo Staneta Bačarja. Ne samo, 
da je dal pobudo za organizaci-
jo pohoda, pač pa je sestavil tra-
so poti, vztrajno navduševal vse 
potrebne akterje in aktivno so-
deloval pri uresničevanju ideje o 
oživljanju pomena Matije Ver-
tovca skozi pohodniško dožive-
tje. Tako je ob 150-letnici smr-
ti Matije Vertovca, novembra 
2001, prvo nedeljo po martinovi 
nedelji, potekal prvi pohod po 
Vertovčevih poteh,« je svoj na-
govor začel predsednik Društva 
Matija Vertovec Marijan Lo-
zej, nato pa povzel pomembne 
mejnike dveh desetletij. » Sku-
paj smo ustvarili lep, naravi in 
ljudem prijazen, trajnostno na-
ravnan turistični produkt, ki 
ga želimo v sklopu letošnjega 

Odbora za družbene zadeve 
ter za gospodarstvo in gospo-
darske javne službe sta spre-
jela sklep o določitvi lokalno 
pomembnih ali deficitarnih 
poklicev. Občina Ajdovšči-
na bo tako za naslednje šolsko 
leto razpisala štipendije za po-
klic kuharja, strojnega gradbe-
nega in elektrotehnika, inže-
nirja gradbeništva (VŠ, VSŠ), 
mehatronika operaterja in teh-
nika mehatronika, ter zdrav-
nika splošne medicine, gine-
kologa in pediatra. Poklici so 
izbrani na podlagi analize po-
treb gospodarstva po kadrih, 

Občinske štipendije za lokalno 
pomembne poklice
Devetošolci, pozor! Sprejet je sklep o določitvi lokalno pomembnih ali deficitarnih poklicev 
– Občina Ajdovščina bo za šolsko leto 2020/2021 razpisala štiri štipendije. Prednostno jih bo 
letos namenila študentom medicine. 

izobraževanju in usposablja-
nju, ki jo je po naročilu občine 
izpeljala Ljudska univerza Aj-
dovščina. Iz teh podatkov izha-
ja, da gospodarstvo v občini Aj-
dovščina potrebuje predvsem 
kader z dokončano srednjo po-
klicno in srednjo strokovno 
šolo. V naslednjih letih bo ajdo-
vsko gospodarstvo potrebovalo 
43 zidarjev, 27 strojnih tehni-
kov, 26 elektrotehnikov, večje 
število prodajalcev, natakarjev, 
kuharjev, pekov, pa orodjar-
jev, avtomehanikov, voznikov 
… Za izbiro lokalno deficitar-
nih poklicev je občina zaprosila 

še Območno obrtno-podjetni-
ško zbornico Ajdovščina, ki je 
izpostavila potrebe po pokli-
cih elektrotehnika, gradbeni-
ka, mehatronika in kuharja. Za 
mnenje je občina zaprosila tudi 
Zdravstveni dom Ajdovščina, 
ki se sooča z velikim pomanj-
kanjem kadrov, zato bo letos 
prednostno štipendije nameni-
la študentom medicine. 

Tudi iz Strategije za mlade za 
obdobje 2019– 2023 izhaja, da 
se v letu 2020 razpiše 14 štipen-
dij – deset za dijake in študente 
iz socialno in ekonomsko šib-
kih družin in štiri štipendije 
za lokalno pomembne oz. de-
ficitarne poklice. Mesečna šti-
pendija za dijaka znaša dobrih 
sto evrov, za študenta pa do-
brih 230 evrov. Javni razpis za 
štipendije bo sicer objavljen 
šele jeseni (ob začetku šolske-
ga leta), določitev deficitarnih 
poklicev pa časovno sovpada z 
odločanjem devetošolcev o iz-
biri nadaljnjega izobraževanja 
oziroma poklica (informativni 
dnevi ipd.). 

projekta obeleževanja 20-letnice 
pohoda še dopolniti in še aktiv-
neje vključiti v stalno turistično 
ponudbo Vipavske doline.« Čla-
nice in člani dramske skupine 
Društva gospodinj s Planine so 
z zgodbico o tem, kako je Mati-
ja Vertovec domačine na Plani-
ni prepričeval, naj otroke cepijo 
proti kozam, nasmejali obisko-
valce. Gospodinje so zaokroži-
le dogodek s svojimi kulinarič-
nimi mojstrovinami – zajtrkom, 
kosilom in večerjo, kakršne je 
jedel Matija Vertovec v svo-
jem času. Domači vinarji pa so 
s svojim odličnim pridelkom 
dodali še piko in i. Predstavlje-
ni so bili novi vizualni elementi 

društva in projekta obeleževa-
nja ter nova zgibanka Po Ver-
tovčevih poteh, delo mlade obli-
kovalke Polone Ipavec iz Ustij. 
Predstavljene so bile tudi aktiv-
nosti v jubilejnem letu. Že dan 
po uvodnem dogodku se je na-
mreč društvo odpravilo na se-
jem Alpe Adria. Raznoliki do-
godki, delavnice, predstavitve, 
prireditve, razstave pa se bodo 
odvijali na različnih prizoriščih 
vse do jubilejnega pohoda. 

Jubilejno leto 20. pohoda po 
Vertovčevih poteh bodo sku-
paj z Društvom Matija Vertovec 
in ob veliki pomoči Občine Aj-
dovščina oblikovali še Društvo 
gospodinj in dramska skupina 
Planina, Društvo Numulitus z 
Ustij, Turistično društvo Vino-
reja Šmarje, Turistično društvo 
Vrtovče, Zavod za turizem Vi-
pavski Križ in Lavričeva knji-
žnica Ajdovščina. 
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Izbran je projektant za gradnjo vrtca na Policah
Na natečaju za idejno rešitev izgradnje novega vrtca na Policah je bilo izbrano domače podjetje ACMA d. o. o. iz Ajdovščine, ki je komisijo prepričalo s skla-
dnimi idejnimi zasnovami in ugodno cenovno ponudbo. Javna razgrnitev vseh prispelih natečajnih rešitev je sicer na ogled v občinski stavbi.

Na javni natečaj za izdela-
vo projektne dokumentacije za 
objekt Vrtec Police je prispelo 
šest nalog, ki jih je strokovna 
komisija ocenila glede na urba-
nistično in arhitekturno zasno-
vo, upoštevajoč oblikovanje, 
tehnične rešitve in racionalnost 
gradnje ter ponudbo za projek-
tno dokumentacijo. Ocenjeval-
na komisija je po več sejah in 
skladno z natečajnimi pogoji 
odločila, da se podelijo dve na-
gradi in štiri odškodnine. Jav-
no naročilo je bilo oddano pr-
vonagrajenemu domačemu 
avtorju, podjetju ACMA d. o. 
o. iz Ajdovščine. Izbrani elabo-
rat je prepričal z natančnim in 
dovršenim obvladovanjem ob-
stoječega odprtega in grajene-
ga prostora, umeščenega v lo-
kalni kontekst, z občutkom za 
kompozicijo in detajle. Od vseh 
predlogov je najbolj upošteval 
kvaliteto lokacije – odprte ze-
lene površine na robu mesta je 

na igriv način vpletel v vsebino 
novega objekta. Zasnova je na-
črtovana fleksibilno in izpopol-
njuje obstoječo pozidavo jav-
nih objektov.

Nov vrtec bo zrasel na ob-
robju mesta, postavljen bo na 
severovzhodno stran parce-
le, urejena bosta dva dosto-
pa in vhoda v stavbo, na novo 
pa se bo uredilo tudi dovozno 
pot čez Lokavšček (od stare to-
varne Lipa). Predvideva se, da 
bi z začetnimi gradbenimi deli 
pričeli že v letošnjem letu. Tre-
nutno poteka faza usklajevanja 
idejne zasnove, pri čemer mo-
rajo projektanti upoštevati vse 
dodane pripombe. Nov vrtec 
bo zadoščal potrebam po otro-
škem varstvu mesta in okoli-
ških vasi. Občina si dodatna 
sredstva za financiranje 20-od-
delčnega vrtca, ki bo sprejel do 
440 otrok, obeta s strani države.

Poslovna cona Pod železnico v 
zaključni fazi opremljanja
V teku je tretja faza projekta urejanja poslovne cone Pod železnico – komunalno se opremlja 
še zadnji del območja, hkrati pa na posameznih parcelah že ropotajo tudi gradbeni stroji 
investitorjev.

Takoj po praznikih je podjetje 
Stopar pričelo z urejanjem za-
dnje faze komunalnega opre-
mljanja poslovne cone Pod že-
leznico. Gre za zadnje 3 hektare 
območja, ki v celoti meri oko-
li 8 hektarjev, kjer bo celostno 
urejena komunalna infrastruk-
tura: vodovod in kanalizacija, 
javna razsvetljava ter prome-
tno omrežje – podaljšana bo 
cesta skozi poslovno cono ter 

urejena dostopna pot. Hkrati z 
občinskim projektom pa pod-
jetje Adriaplin na tem območju 
namešča plinsko omrežje.

Občini Ajdovščina je uspelo 
tudi za tretjo fazo komunalne-
ga urejanja poslovne cone Pod 
železnico pridobiti evropska 
sredstva. Iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj je pridobila 
245 tisoč evrov, dobrih 100 tiso-
čakov pa je primaknila država, 

kar je skupaj več kot polovica 
vrednosti naložbe. Občina pa 
je bila zelo uspešna pri pridobi-
vanju evropskih sredstev za ko-
munalno urejanje te poslovne 
cone skozi vse tri faze. Za prvi 
del urejanja, ki je zajemalo ob-
močji PC Pod železnico in Mir-
ce, ji je uspelo pridobiti polovi-
co potrebnih sredstev, za drugo 
fazo pa je Evropski sklad za re-
gionalni razvoj prispeval kar 90 
% vrednosti.

Zanimanje investitorjev je 
precejšnje, komunalno že 
opremljen del poslovne cone je 
namreč v celoti razprodan, na 
tem zadnjem območju pa sko-
rajda ni več prostih parcel. 

Male Žablje 

Konec velike naložbe
Občina Ajdovščina je v vasi Male Žablje izvedla prenovo ko-
munalne infrastrukture. Naložbo je v celoti krila občina, do-
datno pa je sofinancirala še hišne priključke. V sklopu komu-
nalnega opremljanja se je uredilo še obnovo ceste v Podhum.

Prenovljena sta bila približno 
dva kilometra obstoječe vodo-
vodne napeljave, na novo je 
zgrajenih 2953 metrov gravita-
cijske in tlačne kanalizacije in 
okoli 500 metrov meteorne ka-
nalizacije. Zgradili sta se še dve 
črpališči. Sočasno je bila posta-
vljena tudi optika. Na kanali-
zacijsko omrežje, ki je spelja-
no v čistilno napravo Vipavski 
Križ, je tako na novo priključe-
nih okrog 120 objektov. Nalož-
bo v višini 760.000 evrov je v 
celoti krila Občina Ajdovščina. 
V to investicijo je vključena še 

prenova ceste v Podhum, vre-
dna 45.000 evrov. Dodatno je 
občina primaknila še 116 tisoč 
evrov in s tem subvencionirala 
120 hišnih priključkov. Dela je 
izvajalo podjetje Stopar iz Lo-
kavca. V tem in prihodnjem 
letu se kanalizacijska prenova 
pričakuje še proti Kukovžam. 
V polnem teku je prenova ko-
munalne infrastrukture tudi v 
Dobravljah, sočasno s polaga-
njem optike in gradnjo čistilne 
naprave. Zaključek se pričakuje 
v prvi polovici leta 2021. 

Obvestilo o uporabi igrišč v 
občini Ajdovščina

Vse uporabnike otroških igrišč 
ob šolah in vrtcih, ki so name-
njeni otroški igri in športnim 
aktivnostim, prosimo, da se do 
objektov in naprav znotraj igrišč 
vedejo spoštljivo, da za seboj po-
spravijo morebitno nesnago in 
redno skrbijo za red in čistočo. 
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Novo vozilo za prevoze starejših
Storitev brezplačnih prevozov za starejše je v Ajdovščini zaživela nad pričakovanji. Eno vo-
zilo je bilo premalo za opravljanje vseh potrebnih prevozov, zato je Občina Ajdovščina skle-
nila pogodbo s podjetjem Avtocenter Crono, ki je za prevoze starostnikov doniralo vozilo 
Citroen C3 Aircross. Nov avtomobil je že v polnem zagonu. 

Občina Ajdovščina, Zavod 
za šport in Zavod Sopotniki so 
združili moči pri zagotavljanju 
storitve brezplačnih prevozov 
za starejše, s katerim starostni-
kom zagotavljajo višjo kako-
vost življenja in več samostoj-
nosti. Storitev je v dobrem letu 
dni zaživela nad pričakovanji, 
kar dokazuje kako pomembna 
je tovrstna storitev v naši občini. 

Trenutno je v bazi 21 aktivnih 
prostovoljcev, ki so do sedaj z 
e-golfom, ki ga je v te namene 
kupila Občina Ajdovščina, pre-
vozili že več kot 28.000 km in 
opravili okrog 909 prevozov za 
186 aktivnih uporabnikov. Pov-
praševanje po storitvi je vse ve-
čje, zato je občina v te name-
ne zagotovila še eno vozilo. 
Vozilo je bilo s strani podjetja 

Avtocenter Crono v petek, 20. 
decembra, predano izvajalcu 
storitve. »Avto bo začel z vo-
žnjami po novem letu. Gre za 
model Citroen C3 Aircross, 
bencinar, ki bo služilo pred-
vsem daljšim program in bo po-
krivalo področje Gore in vožnje 
do šempetrske bolnice, medtem 
ko bomo električno namenili 
prevozom po mestu in bližnjih 
vaseh«, je še pojasnila vodja od-
delka za družbene zadeve Kata-
rina Ambrožič. 

Starostniki lahko brezplačni 
prevoz naročijo vsak dan med 
8. in 16. uro na telefonski števil-
ki 051 339 944. Medse pa vabi-
jo tudi nove prostovoljce, ki bi 
radi del svojega časa poklonili 
humanitarnemu poslanstvu, ki 
ga opravlja Zavod Sopotniki.

Druga 
delavnica Grevislin
Občina Ajdovščina je skupaj s podjetjem Efos informacijske 
rešitve d. o. o. v ponedeljek, 13. januarja 2020, v sejni sobi 
Občine Ajdovščina izvedla drugo delavnico na temo orodij 
za agrotehnično upravljanje za spodbujanje trajnostnega 
kmetijstva.

Na delavnici se je nosilcem 
kmetijskega gospodarstva naj-
prej predstavilo vsebine strate-
škega projekta Grevislin, ki se 

izvaja v okviru Programa So-
delovanja Interreg V-A Italija 
Slovenija 2014–2020, iz sred-
stev Evropskega sklada za re-
gionalni razvoj in nacionalnih 
sredstev. Govorili smo o orod-
jih, ki omogočajo prepoznava-
nje razširjenosti rastlinskih bo-
lezni ter koristnih in škodljivih 
žuželk. Nadaljevali smo s prak-
tičnimi aktivnostmi, vezanimi 
na konkretno namestitev orodij 

na kmetijskih gospodarstvih.
Načrtujemo, da bo vzposta-

vljena mreža orodij na obmo-
čju Vipavske doline omogočala 

varovanje našega okolja na viš-
jem nivoju ter boljšo preventi-
vo pred pojavom škodljivih žu-
želk in spor.

Oddelek za gospodarstvo 
in razvojne zadeve

Projekt GREVISLIN je sofinanciran v 
okviru Programa Sodelovanja Interreg 
V-A Italija Slovenija 2014-2020, iz sredstev 
Evropskega sklada za regionalni razvoj in 
nacionalnih sredstev.

Teden pisanja z roko 

Ljudska univerza Ajdovščina 
sodeluje v Tednu pisanja z roko, 
v katerem je sodelujoče povabi-
la s posebnim natečajem, preko 
katerega so sporočila zapisovali 
v t. i. »družinsko knjigo«. S tem 
so želeli opomniti, da lahko po-
jem družine razumemo tudi kot 
družino širše skupnosti in da so z 
roko napisana sporočila tista ve-
ščina, ki nas resnično povezuje 
skupaj kot pravo družino. Pisa-
nje z roko je namreč pomembna 
spretnost, ki privede do številnih 

prednosti. Naši možgani bolje 
delujejo pri pisanju z roko kot 
pri pisanju z računalnikom. In-
formacija, ki jo napišemo z roko, 
se v spominu zadrži dlje časa. Pri 
pisanju z roko se nam utrne več 
idej, ohranjamo pa tudi dolgo-
trajnejšo pozornost. 

Družinsko knjigo so poleg Ob-
čine Ajdovščina prejele tudi dru-
ge inštitucije v občinah Ajdo-
vščina in Vipava od gasilcev, 
policistov, pa vse do starejših 
občanov. 

V sklopu Tedna pisanja z roko so nas obiskali PUM-ovci in 
učenci iz OŠ Danila Lokarja, ki so nam v znak pomembnosti 
pisanja sporočil na roko podarili družinsko knjigo, polno 
sporočil, napisanih na roko. Letošnja osrednja tema Tedna 
pisanja z roko, ki poteka pod okriljem Ljudske univerze Aj-
dovščina, je: »V naši družini radi pišemo z roko«. 

8.
FEBRUAR

PREŠERNOV DAN
slovenski kulturni praznik

Sreda, 5. februar, ob 19.00
Odprtje razstave likovnih del dijakov 
Likovne gimnazije Nova Gorica
Galerija MKC Hiša mladih Ajdovščina

Petek, 7. februar, ob 19.00
Edi Šelhaus. Retrospektiva – izbor del

7. 2. 2020‒8. 3. 2020
V sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Slovenije.
Vodstva po razstavi: nedelja, 16. 2. in četrtek, 27. 2., ob 17.00.

Pilonova galerija Ajdovščina

Petek, 7. februar, ob 18.00
Večer poezije in glasbe
OŠ Šturje

Petek, 7. februar, ob 18.00 
Slovenski kulturni praznik na 
Osnovni šoli Col
OŠ Col, avla

Sobota, 8. februar
Tradicionalni 25. zimski pohod 
na Čaven
Ob 11.00 praznični nagovor pred 
kočo Antona Bavčerja

Sobota, 8. februar, 10.00‒18.00
Slovenski kulturni praznik v 
Pilonovi galeriji
Ustvarjalnice za otroke in družine. Organizirana vodstva. 
Vstop prost!

Pilonova galerija Ajdovščina

Torek, 11. februar, ob 18.30
Magda Sever,
S srcem na pot v njihov in naš čas
Predstavitev knjige

Lavričeva knjižnica Ajdovščina

Torek, 11. februar, ob 20.00
Stenica, drama

Prešernovo gledališče Kranj
Gledališki abonma ZKD Ajdovščina

Dvorana prve slovenske vlade 
Ajdovščina

Četrtek,  13. februar, ob 20.00
Večer s kapucinom, slikarjem 
br. Lukom Modicem
Vabi Klub krščanskih izobražencev Ajdovščina.

Lična hiša Ajdovščina

Sobota, 15. februar, ob 10.30
Čudežno potovanje, 
Gledališče Talia
Ostržkov abonma ZKD Ajdovščina in za izven

Dvorana prve slovenske vlade 
Ajdovščina

Sobota 15. februar, ob 19.00
Jure Engelsberger, 
Prvotnost - Poema o ljubezni
Odprtje razstave ilustracij, nastalih za knjigo Ferija Lainščka 
z istoimenskim naslovom.

Lična hiša Ajdovščina

Torek, 18. februar, ob 20.00
Andrej Zaman, potopisno predavanje

Malo sem se šel peljat s kolesom
Bar Hiša mladih Ajdovščina

Petek, 21. februar, ob 18.00
Franc Berčič – Berko, 
nagrajenec bienala Castra 2017, odprtje razstave 

Lokarjeva galerija Ajdovščina

Petek, 21. februar, ob 19.00
Mostova čitalnica:
hiš-a, hiš-e, ..., v hiš-i: dom ljudi in reči
Nastopili bodo: članice in član krožka ustvarjalnega pisanja, pevci GŠ 
Vinka Vodopivca iz razreda Jerice Rudolf, ob klavirju jih bo spremljal 
Marko Kanalec. Razstava del članov likovnih delavnic Društva Most.
Vabi Društvo Most, UTŽO Ajdovščina, krožek ustvarjalnega pisanja

Dvorana Društva MOST

Sobota, 22. februar, ob 18.00
Zgodbe iz kostanjevih gozdov,
film Gregorja Božiča o obmejnem območju Benečije, 
nagrajen doma in v tujini.
Vabita ZKD in Lavričeva knjižnica Ajdovščina.
Vstop prost!

Dvorana prve slovenske vlade 
Ajdovščina

Nedelja, 23. februar, ob 17.00
Matija Vertovec – veliki um 
slovenskega naroda,
dokumentarni film RTV SLO, scenarij Mateja Rosa in 
Maruša Prelesnik Zdešar, režija Marko Naberšnik.
Vabi Društvo Matija Vertovec ob jubilejnem, 20. pohodu po 
Vertovčevih poteh.
Vstop prost!

Dvorana prve slovenske vlade 
Ajdovščina

Torek, 25. februar, ob 18.30
Dr. Tomaž Makovec,
Medicina je padla na glavo
Predstavitev knjige, vodi Bojan Bizjak

Lavričeva knjižnica Ajdovščina

Petek, 28. februar, ob 22.00
KAŠ-eva kulturna zima,
koncert Žana Serčiča
Bar Hiša mladih Ajdovščina

Sobota, 29. februar, ob 10.30
Jagoda - Teater za vse Jesenice
Škratkov abonma ZKD Ajdovščina

Dvorana prve slovenske vlade 
Ajdovščina

Sobota, 29. februar, ob 20.00
KAŠ-eva kulturna zima,
delavnica časopisne poezije
Bar Hiša mladih Ajdovščina

Sobota, 8. februar ob 18.00
Dvorana prve slovenske vlade Ajdovščina

Osrednja slovesnost ob kulturnem prazniku 
v občini Ajdovščina

slavnostni govornik

Vabi Zveza kulturnih društev – ZKD Ajdovščina.

AZAD KARIM
akademski slikar, grafik, združevalec likovne izkušnje dveh svetov 
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Ajdovski gasilci 
posodobili vozni park
V množici decembrskih dogodkov so se prevzema novega 
vozila še posebej razveselili v Gasilsko reševalnem centru 
Ajdovščina. Kombinirano vozilo bo odlično služilo teren-
skim dejavnostim in bo nadomestilo 13 let staro vozilo. 
Slovesna predaja ključev je bila v petek, 20. decembra.

Poklicna gasilska enota je zelo 
pomemben člen sistema zašči-
te in reševanja v naši občini in 
tudi širše, katere bistveno po-
slanstvo je gašenje požarov ter 
reševanje v naravnih in dru-
gih nesrečah. Gasilsko reševal-
ni center Ajdovščina pa ob 270 
intervencijah, ki jih je zabele-
žil v letošnjem letu, opravlja 
tudi vrsto drugih pomembnih 
dejavnosti.

Novo vozilo Volkswagen 
Crafter bo tako odlično služi-
lo raznolikim dejavnostim, ob 
tem pa bo dober in zmogljiv 
pripomoček za prevoz mo-
štva in opreme ter za logistično 
podporo na intervencijah. Zanj 
so gasilci namenili namenska 
sredstva iz naslova požarne ta-
kse. Vozilo bo nadomestilo 13 
let staro vozilo, ki je bilo zara-
di večje okvare motorja odstra-
njeno iz operative. Novo vozi-
lo lahko poleg voznika prevaža 
še 5 potnikov. Tovorni prostor 
je od potniškega ločen s pre-
delno steno. Vozilo ima pogon 
na vsa štiri kolesa, kar mu daje 

odlične vozne lastnosti tudi v 
slabših vremenskih pogojih.

Slovesna predaja vozila ajdo-
vskim poklicnim gasilcem je 
potekala pred Gasilsko reše-
valnim centrom. Zbrane je na-
govoril župan Tadej Beočanin, 
sledila je predaja ključev po-
veljniku GRC Blažu Mlečniku, 
ki je predstavil tehnične karak-
teristike nove pridobitve: »Ve-
seli smo novega kombiniranega 

vozila, ki bo namenjeno za po-
trebe 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,« 
je ob prevzemu vozila povedal 
poveljnik. Predajo vozila so po-
pestrili še učenke in učenci iz 
Osnovne šole Danila Lokar-
ja iz Ajdovščine, ki so se gasil-
cem za njihovo plemenito delo 
zahvalili s krajšim kulturnim 
programom.

Promocija Vipavske doline na 
turističnih sejmih in poslovnih 
dogodkih po Evropi
V januarju se je Vipavska dolina predstavljala na dveh večjih evropskih turističnih sejmih na 
Dunaju in v Utrechtu. Avstrijski trg je naši destinaciji zanimiv zaradi bližine ter kupne moči, 
nizozemski pa zaradi želje po aktivnem preživljanju prostega časa v naravi. 

Predstavitev na sejmih smo 
izkoristili za ponudbo poči-
tniških doživetij s poudarkom 
na pohodništvu in kolesarje-
nju v neokrnjeni naravi, uži-
vanju v pristni in okusni hra-
ni ter vrhunskih vinih, ki so jih 

obiskovalci sejmov lahko tudi 
okušali. Januarske promocijske 
aktivnosti v tujini smo za izbra-
ne nemške organizatorje poto-
vanj in potovalne agencije skle-
nili z udeležbo na Roadshowu 
v Münchnu. Predstavitev 

Vipavske doline na Dunaju in 
v Münchnu smo organizirali v 
TIC Ajdovščina, za predstavi-
tev v Utrechtu pa so poskrbeli 
v Zavodu za turizem TRG Vi-
pava. V sodelovanju s Sloven-
skim centrom Praga smo izve-
dli promocijo Vipavske doline 
tudi na turističnem sejmu v 
Brnu ter v Bratislavi.

Promocijo Vipavske doline 
bomo nadaljevali februarja na 
sejmu f.re.e v Münchnu, na sej-
mu v Pragi in marca na turi-
stični borzi v Berlinu.

 
TIC Ajdovščina

LAS Vipavska dolina vabi k 
sodelovanju
LAS Vipavska dolina je objavila dva poziva za izbor operacij (projektov) za uresničevanje ciljev 
strategije lokalnega razvoja. Sofinanciranih bo kar 85 % sredstev iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja. Za standardne projekte je na razpisu na voljo 266.000 evrov, za 
manjše pa 50.000, skupno torej 316 tisoč evrov. Poziva bosta odprta do 27. marca 2020.

Javna poziva sta podpori 
standardnih in manjših pro-
jektov (operacij), ki prispevajo 
k uresničevanju razvojnih ci-
ljev iz Strategije lokalnega ra-
zvoja (SLR) na območju ob-
čin Ajdovščina in Vipava v 
programskem obdobju 2014–
2020. Kandidirajo lahko člani 

LAS Vipavska dolina in druge 
pravne ter fizične osebe s sede-
žem oziroma stalnim prebiva-
liščem v ajdovski ali vipavski 
občini. Izbrani projekti bodo 
sofinancirani z denarjem ukre-
pa LEADER v okviru Evrop-
skega kmetijskega sklada za ra-
zvoj podeželja. Poziva sta z vso 

dokumentacijo objavljena na 
spletni strani LAS Vipavska 
dolina. Pri standardnih projek-
tih se pričakujejo predlogi za 
aktivnosti, ki bodo prispevale 
k ustvarjanju delovnih mest in 
izboljšanju kakovosti bivanja, 
povečale aktivacijo ranljivih 
skupin in pripomogle k varstvu 
okolja ter ohranjanju narave. 
Pri manjših projektih pa, kot 
so sporočili iz RRA ROD, se 
pričakujejo predvsem predlogi 
neprofitnih organizacij. 
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Pripovedi z Otlice 
Zakladnica ljudskega gradiva je bogatejša za Pripovedi z Otlice, zbirko pravljic, pesmi in pri-
povedi o življenju na Gori nekoč, avtorice Brigite Slejko, profesorice slovenščine na Srednji 
šoli Veno Pilon Ajdovščina. Knjiga je izšla lanskega decembra in je bila premierno predsta-
vljena na Otlici, v januarju pa tudi v Lavričevi knjižnici Ajdovščina. 

Knjiga je nastala na podlagi 
avtoričine diplomske naloge z 
naslovom Otliški govor, za ka-
tero je Brigita Slejko leta 1985 
prejela študentsko Prešernovo 
nagrado. Nekaj let zatem sta z 
znanim etnološkim filmarjem 
Naškom Križnarjem posnela 
dokumentarec Pripovedovalke 
na Otlici. Zdaj pa so pravljice in 
pripovedi o življenju in delu na 
Otlici zaživele še v knjigi. V njej 
je fonetično zapisanih sedem 
doslej še neobjavljenih pripo-
vedi, ki so skorajda že pozablje-
ne. Pripovedi z Otlice so dra-
gocen prispevek v zakladnico 
etnološko-jezikovnega izročila 
Gore. Avtorici so jih pripove-
dovali: Alojzija Krapež z Ada-
movca, Cvetka Krapež z Ilenka, 
Burga in Tone Likar s Krausu-
ca, Ihana Bolčina – Žnidarska, 
Jože Krapež – Pepče s Pristave 

in Amalija Bizjak – Malka iz 
Zadružniga. 

Delo vsebuje prilagojene fo-
netične zapise besedil, saj jih 
je avtorica želela čim bolj pri-
bližati govorjeni besedi, obe-
nem pa ohraniti značilnosti 
otliškega govora, hkrati pa na-
rediti zapis razumljiv širšemu 
krogu bralcev. V knjigi najde-
mo pravljice, legende, pesmi in 
druga besedila, avtoričin zapis 

o značilnostih domačega govo-
ra in glasoslovja, slovarček na-
rečnih besed, zapis Naška Kri-
žnarja in razmišljanje Lojzeta 
Likarja s strnjeno geografsko 
in zgodovinsko podobo Gore 
ter kratke predstavitve pripo-
vedovalcev. Knjigo je z ilustra-
cijami obogatila nekdanja dija-
kinja ajdovske srednje šole Ana 
Špacapan. 

Na predstavitvi v Lavriče-
vi knjižnici so ob avtorici Bri-
giti Slejko sodelovali še etno-
log in arheolog Naško Križnar, 
zgodovinar Lojze Likar in ilu-
stratorka Ana Špacapan. Pri-
povedi so interpretirale dijaki-
nje predšolske vzgoje Srednje 
šole Veno Pilon Ajdovščina. 
Avtorica pravi, da je delo na-
stalo zaradi zavedanja pome-
na domače govorice in želje, da 
pripovedi in spomini ljudi na 
Gori ne bi odšli v pozabo. 

Občani zainteresirani 
za urejanje prostora
Obe javni obravnavi izhodišč za pripravo predlogov pro-
storskih načrtov za stanovanjsko gradnjo – za območje za-
selka Strane na Planini in za območje stanovanjske soseske 
Lipa v Ajdovščini – ki sta potekali v drugem tednu januarja, 
sta bili dobro obiskani. Občanke in občani so podali kon-
struktivne predloge.

Zgodba načrtovanja zasel-
ka Strane je precej dolga. Po 
novem predlogu izhodišč ob-
činskega podrobnega prostor-
skega načrta je na območju na-
črtovana gradnja individualnih 
hiš. Prisotni na javni obravnavi 
so izpostavili predvsem proble-
matiko komunalne ureditve. 
Na javni obravnavi izhodišč za 
večstanovanjsko sosesko Lipa 
v Ajdovščini so občani poz-
dravili urejanje dveh hektarjev 
zanemarjenih površin v sredi-
šču mesta. Opozorili pa so med 
drugim na gostoto poselitve 

in urejanje prometa na ožjem 
in širšem območju (ulica Qui-
liano, most čez Lokavšček pri 
Lipi, parkirišča tudi za bližnje 
sodišče …).

Javni obravnavi izhodišč sta 
bili prvi korak v postopku spre-
jemanja Občinskih podrobnih 
prostorskih načrtov za obe ob-
močji. Nato bosta izdelana bolj 
natančna predloga obeh doku-
mentov ter ponovno dana jav-
nosti v obravnavo. Želja je, da 
bi bila oba dokumenta spreje-
ta do jeseni. 

Prvi korak k namakalnemu sistemu
Podpisana pogodba za sanacijo pregrade Vogršček s pripadajočimi objekti prinaša prave 
smernice za vzpostavitev namakalnega sistema. Sredstva za sanacijo sta zagotovila Mini-
strstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano. Slovesnega podpisa pogodbe sta se poleg udeležila tudi minister za okolje in 
prostor Simon Zajc in ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Aleksandra Pivec.

Na pregradi Vogršček je bila 
8. januarja podpisana pogod-
ba »Sanacija pregrade Vogršček 
s pripadajočimi objekti«. To-
maž Prohinar, v imenu naroč-
nika – Ministrstvo za okolje in 
prostor, Direkcija RS za vode, 
dr. Aleksandra Pivec, v imenu 

sofinancerja - Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, ter Kristjan Mugerli, v 
imenu vodilnega partnerja – iz-
vajalca del –KOLEKTOR CPG 
d. o .o., so s podpisom potrdili 
namen dokončne sanacije pre-
grade, ki bo po zaključku del 

ponovno sposobna prevzemati 
največje obremenitve in bo omo-
gočala obratovanje akumulacije 
in namakalnega sistema pod po-
goji, ki so bili predvideni s prvo-
tnim projektom.

Z izvedenimi ukrepi bo omo-
gočeno varno obratovanje tako 
pregrade kot namakalnega sis-
tema z zagotavljanjem ustrezne 
kakovosti vode za namakanje. 
Zadrževalnik in namakalni sis-
tem zagotavljata Vipavski dolini 
ustrezne vodne količine za oro-
ševanje sadnega drevja v zgodnje 
spomladanskem času, ko je mo-
žna pozeba in namakanje v su-
šnem obdobju pozno spomladi 
in poleti.

Sredstva za sanacijo zagotavlja-
ta Ministrstvo za okolje in pro-
stor, Direkcija RS za vode (v viši-
ni 6.187.707,72 €) in Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano (v višini 3.800.000,00 €). 
Sanacija bo predvidoma zaklju-
čena v letu 2021.

Zgibanka o vasi 
Gaberje
V začetku decembra je izšla zgibanka o vasi Gaberje, ki je 
nastajala v sodelovanju TIC Ajdovščina in Krajevne skupno-
sti Gaberje.

V zgibanki, ki sledi grafič-
ni podobi turistične destinaci-
je Vipavska dolina, so opisane 
nekatere zanimivosti o vasi, ve-
čji del zgibanke pa vsebuje po-
drobnejši zemljevid vasi z oko-
lico, kjer je poleg turističnih 
znamenitosti in ponudbe vrisa-
na tudi Krožna pot okrog vasi. 

Zgibanko, ki je obiskovalcem 
na voljo v slovensko-angleški 
jezikovni različici, je založi-
la Občina Ajdovščina v okviru 
projekta Moja pobuda 2019. 

 
TIC Ajdovščina
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Z novim letom nova 
medobčinska uprava
Z letošnjim letom so na območju naše občine pričeli de-
lovati redarji in inšpektorji Medobčinske uprave Mestne 
občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda. Do 
konca leta bo uprava prevzela še več skupnih nalog.

Prav možnost za širitev po-
dročja delovanja je bil eden 
od pomembnejših razlogov za 
spremembo – do konca lan-
skega leta je naloge občinske-
ga redarstva v naši občini iz-
vajala Medobčinska uprava 
občin Šempeter-Vrtojba, Ren-
če-Vogrsko, Miren-Kostanje-
vica, Vipava in Ajdovščina. 
Ob občinskem redarstvu in in-
špekcijskemu nadzoru bo nova 
skupna uprava še v letošnjem 
letu začela opravljati dve novi 
nalogi za občine ustanoviteljice 
– pravno službo in notranjo re-
vizijo. V bodoče pa se bodo ob-
čine dogovorile še za druge na-
loge. Pomemben dejavnik za 
odločitev o novi skupni upra-
vi je bilo sofinanciranje s stra-
ni države – Občini Ajdovščina 
bi po spremembi zakonoda-
je v prejšnji skupni upravi pri-
padel nižji delež. Sofinancira-
nje je namreč odvisno tudi od 

skupnih nalog, vsaka dodatna 
skupna naloga prinaša 5 % več 
državnih sredstev. Novemu so-
delovanju pa je botrovala tudi 
želja po izboljšanju storitev – 
dosedanjo skupno upravo so 
namreč tvorile občine, izmed 
katerih je Ajdovščina izstopa-
la tako po velikosti kot tudi po 
potrebah. Občine v novi sku-
pni upravi pa se soočajo s po-
dobno problematiko in imajo 
več skupnih ciljev.

Medobčinsko upravo Mestne 
občine Nova Gorica, Obči-
ne Ajdovščina in Občine Brda 
trenutno vodi direktorica ob-
činske uprave MONG, sesta-
vljajo pa jo trije inšpektorji ter 
pet redarjev. Redarji so že na 
delu tudi v Ajdovščini. V pr-
vih dneh so si dodobra ogleda-
li našo občino ter se seznanili 
z dokumenti. V kratkem pa se 
pričenjajo ukrepi.

Simona Semenič dobitnica 
literarne nagrade modra ptica
Priznana dramatičarka Simona Semenič je zbirki uglednih priznanj in nagrad dodala še 
nagrado modra ptica za roman Skrivno društvo KRVZ. Nagrado bienalno podeljuje založba 
Mladinska knjiga, letošnja je bila razpisana za mladinski roman.

Simona Semenič je odraščala 
v Ajdovščini. Študirala je dra-
maturgijo na Akademiji za gle-
dališče, radio, film in televizijo. 
Že v času študija je sodelova-
la z različnimi gledališči. Za-
njo je značilno raziskovanje in 
ubiranje novih poti na podro-
čju slovenske dramatike in dra-
maturgije. Večkrat je prejela 
Grumovo in Šeligovo nagrado, 
za izjemno umetniško delo na 
področju slovenske dramatike 
je maja l

eta 2016 prejela Priznanje 
Občine Ajdovščina, je tudi do-
bitnica nagrade Prešernovega 
sklada (2018).

Pisanje ima 'v krvi', čemur 
pritrjuje tudi nagrada modra 
ptica, ki Simono postavlja ob 
bok uveljavljenim pisateljicam 
in pisateljem, kot so Mojca Ši-
rok (dobitnica modre ptice v 
letu 2018), Miha Mazzini (do-
bitnik modre ptice 2016), Vin-
ko Moderndorfer (modra ptica 
2013) … 

Na natečaj je prispelo 42 roko-
pisov, izmed njih je žirija izbra-
la pet del, nagrada pa je na kon-
cu šla v roke Simoni Semenič, 
za mladinski roman Skrivno 
društvo KRVZ, zgodba govo-
ri o fantu Črtu, ki bi s prijate-
lji rad delil nenavadni pripe-
tljaj, domišljija nato prijatelje 
zapelje v napeto pustolovšči-
no. »Z izjemno živimi liki, za-
nimivo pisateljsko perspektivo, 

humorjem, bogastvom knji-
ževnih referenc ter jezikovno 
sočnostjo in zvočnostjo je pra-
va literarna poslastica, ki obe-
ta, da ji bo pripadlo pomemb-
no mesto v sodobni mladinski 
književnosti," med drugim piše 
v utemeljitvi nagrade. Zmago-
valni roman bo izšel v aprilu, 
Simona pa je prejela tudi de-
narno nagrado. 

Čestitke Simona! 

RAZPISA ZA KULTURO IN ŠPORT SE IZTEKATA

Po sprejetju proračuna za leti 2020 in 2021 je Občina Ajdovšči-
na že objavila nekaj razpisov, namenjenih različnim dejavnostim. 
Med razpisi, ki se iztekajo, opozarjamo na Javni razpis za sofinan-
ciranje javnih kulturnih programov in projektov ter Javni razpis za 
sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Ajdo-
vščina za leto 2020

Za javne kulturne programe in projekte na področju kulture je 
v razpisu predvidenih dobrih 182 tisoč evrov. Novost letošnjega 
razpisa so sredstva, namenjena obnovi sakralne kulturne dedišči-
ne v višini 10.000 evrov. Prijave je treba oddati do ponedeljka, 10. 
februarja. 

Poleg kulturnih dejavnosti Občina Ajdovščina veliko pozornosti 
namenja tudi športnim aktivnostim – sofinancirala bo programe 
rekreacije tudi pri starejših in invalidih, omogočila klubom upora-
bo športne infrastrukture, usposabljanje in izpopolnjevanjih stro-
kovnih kadrov v športu itd. Za te programe je v proračunu rezer-
viranih skupno 260 tisoč evrov. Zadnji rok za oddajo prijave na ta 
razpis je ponedeljek, 3. februar. 

Besedila celotnih razpisov in vse potrebne priloge najdete na ob-
činski spletni strani, v rubriki javni razpisi.

VPIS OTROK V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2020/21

Starše predšolskih otrok obveščamo, da bo vpis otrok v vse enote in oddelke vrtca letos potekal v času:

od ponedeljka, 24. 02. 2020 do petka, 28. 02. 2020, od 9.00 do 15.00
v sredo, 26. 2. 2020, pa od 9.00 do 17.00.

• V vrtcu Ob Hublju bomo vpisovali otroke za vrtce: Ob Hublju, SŠ V. Pilon, Črniče, Selo in 
Vipavski Križ;

• V vrtcu na Ribniku bo vpis otrok za vrtce Ribnik, Ribnik – montessori, Lokavec, Budanje in Col;
• V vrtcu Vipava bo potekal vpis za vrtce Vipava, Vrhpolje in Podnanos.

Vlogo za vpis starši dobite v vrtcu ali na spletni strani mojedete.si.
V kolikor boste vlogo izpolnjevali v vrtcu, s seboj prinesite enotne matične številke obeh staršev in 
otroka, ker jih je potrebno vpisati v obrazec.

Starše otrok, ki so v vrtec že vključeni, pa bi želeli z novim šolskim letom za svojega otroka:
• spremembo enote vrtca,
• zamenjavo programa (celodnevni, poldnevni, oddelek z elementi montessori, klasični oddelek) ali
• odložitev všolanja v prvi razred
obveščamo, da morate izpolniti poseben obrazec, ki ga podpisanega oddate pomočnici ravnateljice 
v tednu, ko poteka redni vpis za šolsko leto 2020/2021.

Starše otrok, ki jih zaradi zasedenosti vrtca v tekočem šolskem letu nismo mogli sprejeti, naproša-
mo, da ponovno oddate vlogo v času rednega vpisa, v kolikor še vedno želite vpisati otroka v naš 
vrtec.
Starši, ki imate otroka že vključenega v naš vrtec, ga za prihodnje šolsko leto ne vpisujte ponovno.

Vloge sprejemamo v tednu rednega vpisa osebno na tri zgoraj navedene enote vrtca ali po pošti na 
naslov uprave vrtca: Otroški vrtec Ajdovščina, Pot v Žapuže 14, 5270 Ajdovščina.

Uprava vrtca
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OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Ajdovščina na podlagi 11. 
člena Odloka o priznanjih Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 6/2017, pop. 8/2017) objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE AJDOVŠČINA 

ZA LETO 2020

Odlok o priznanjih Občine Ajdovščina določa vrsto priznanj Občine Ajdovščina, ki se podeli-
jo na slavnostni seji občinskega sveta ob občinskem prazniku. V skladu z navedenim odlokom 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja javni razpis za podelitev na-
slednjih priznanj:

1. Častni občan Občine Ajdovščina
Častni občan Občine Ajdovščina je najvišje priznanje, ki se podeli posameznikom za izjemne in 
posebne zasluge, pomembne za ugled, pomen in razvoj občine Ajdovščina, za utrjevanje sožitja 
med ljudmi in narodi ali za razvoj države, vse v povezavi z občino Ajdovščina.

Letno število priznanj ni omejeno.

2. Petomajsko priznanje Občine Ajdovščina 
Petomajsko priznanje Občine Ajdovščina se podeli pravnim in fizičnim osebam za dolgoletno 
uspešno delovanje in posebne dosežke trajnejšega pomena, ki so pomembni za razvoj in življe-
nje v občini Ajdovščina.

V posameznem letu se lahko podeli največ eno Petomajsko priznanje Občine Ajdovščina.
 
3. Zlati znak Občine Ajdovščina 
Zlati znak Občine Ajdovščina se podeli pravnim in fizičnim osebam za prizadevanja in uspehe, 
ki so doseženi v krajšem obdobju in so pomembni za razvoj in življenje v občini Ajdovščina.

V posameznem letu se podeli praviloma tri, izjemoma pa največ pet priznanj Zlati znak Obči-
ne Ajdovščina. 
 
Predlagatelji:
Predlog za podelitev priznanj lahko podajo pravne ali fizične osebe s sedežem ali stalnim biva-
liščem v občini Ajdovščina, župan, člani občinskega sveta ter delovna telesa občinskega sveta. 

Predlog mora vsebovati:
- podatke o predlagatelju, 
- podatke o predlaganem kandidatu, 
- kandidatovo pisno soglasje, 
- vrsto priznanja, za katero se predlog vlaga,
- obrazložitev predloga. 

Omejitev pri kandidiranju in podelitvi priznanj:
Občinski funkcionarji ter poslovodni organi občinskih javnih zavodov, občinskega javnega 
podjetja in drugih oseb javnega prava v lasti Občine Ajdovščina ne morejo biti v času opravlja-
nja funkcije kandidati za podelitev priznanj, o katerih odloča Občinski svet Občine Ajdovščina.

Posamezno priznanje se istemu nagrajencu lahko podeli le enkrat. Priznanje Zlati znak Občine 
Ajdovščina nadomešča Priznanje Občine Ajdovščina po dosedanjih predpisih, ki so urejali pri-
znanja Občine Ajdovščina, zato prejemniki Priznanja Občine Ajdovščina ne morejo biti preje-
mniki Zlatega znaka Občine Ajdovščina.

O podelitvi priznanj bo odločal Občinski svet Občine Ajdovščina na predlog Komisije za man-
datna vprašanja, volitve in imenovanja. 

Rok za prejem predlogov: torek, 3. 3. 2020, do 15. ure. 
Predlog se lahko pošlje po pošti na naslov Občina Ajdovščina, Komisija za mandatna vpraša-
nja, volitve in imenovanja, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina ali odda v sprejemno pisarno 
Občine Ajdovščina. Predlogi, posredovani po elektronski pošti, ne bodo upoštevani. Predlog 
se odda v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani kuverte »Ne odpiraj - Priznanja 2020«, 
na zadnji strani kuverte pa se navede podatke o pošiljatelju. Kot pravočasni se štejejo pre-
dlogi, ki bodo dejansko prispeli na naveden naslov do vključno torka, 3. 3. 2020, do 15. ure. 
Predlogi, prejeti po navedenem roku, ne bodo upoštevani.

Številka: 094-1/2020
Datum: 23. 1. 2020

Predsednik komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja 

Matjaž Bajec, l.r.

Občina Ajdovščina najavlja, da je na svoji spletni strani 
www.ajdovscina.si objavila

JAVNI RAZPIS ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE 
RAZVOJA KMETIJSTVA V OBČINI AJDOVŠČINA 

ZA LETO 2020

1. Predmet javnega razpisa: 
Je dodelitev državne pomoči za spodbujanje in posodabljanje 
kmetijskih gospodarstev za naložbe v rastlinsko in živinorejsko 
proizvodnjo, urejanje pašnikov, nakup kmetijske in specialne 
mehanizacije za vrtnarstvo, nakup tehnološke in strojne opreme 
za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, nakup opreme in 
naprav ter za gradnjo ali obnovo objektov za dejavnosti predela-
ve in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti (pomoč de 
minimis).
2. Namen javnega razpisa: 
Namen javnega razpisa je spodbuditi kmetijska gospodarstva in 
posameznike k posodabljanju kmetijskih gospodarstev in proi-
zvodnji tržnih viškov.
3. Cilj javnega razpisa: 
Cilj posameznih ukrepov javnega razpisa je podpreti najmanj 20 
investicijskih projektov kmetijskih gospodarstev. 
4. Oblika pomoči – državna pomoč:  
Dodeljena sredstva po tem javnem razpisu predstavljajo državno 
pomoč na podlagi Mnenja o skladnosti sheme državne pomoči 
št. SA.44056(2016/XA). Državna pomoč se dodeli v obliki kredi-
tnih sredstev s subvencionirano obrestno mero euribor + 0 % ali 
nepovratnih sredstev. 
5. Upravičenci: 
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki 
ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, dejavna v primarni kme-
tijski proizvodnji in investirajo na območju občine Ajdovščina. 
 6. Pogoji za dodelitev sredstev: 
Popolne vloge na razpis morajo biti pripravljene v skladu z navo-
dilom za pripravo vloge, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. 
 7. Merila za dodelitev sredstev: 
Komisija bo opravila strokovni pregled vlog ter jih ocenila na 
podlagi pogojev in meril, ki so podrobneje opisani v razpisni do-
kumentaciji. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s 
sklepom (o zavržbi, zavrnitvi ali odobritvi sredstev) Občine Aj-
dovščina najpozneje v roku 45 dni od datuma odpiranja prijav.
8. Višina sredstev: 
Po tem javnem razpisu je namenjenih 40.000 € za ukrepe dode-
litve nepovratne državne pomoči ter 15.000 € za subvencionira-
nje obrestne mere. 
9. Upravičeni stroški: 
Upravičeni stroški po posameznih ukrepih so navedeni v razpi-
sni dokumentaciji. 
DDV ni upravičen strošek, tudi če upravičenec ni davčni zave-
zanec, prav tako niso upravičeni stroški razne takse, prispevki, 
stroški poslovanja, bančni stroški in garancij, stroški zavarovanj, 
investicij v prostore za zasebno rabo kmetijskih gospodarstev, 
stroški, povezani z zakupnimi pogodbami, obratna sredstva. 
10.  Rok do katerega morajo biti porabljena dodeljena sredstva: 
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 16. 11. 2020. 
11. Dokumentacija javnega razpisa: 
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih strani Občine 
Ajdovščina. Pridržujemo si pravico, da morebitne spremembe 
in dopolnitve razpisa objavimo kot popravek na spletni straneh, 
največ 15 dni pred zaključkom razpisa. 
Dodatne informacije so vam na voljo po telefonu na telefonski 
številki (05) 365 91 26 (Janez Furlan) oz. (05) 365 91 35 (Doris 
Grmek). 
 12. Prijava na razpis in rok za oddajo vlog: 
Vloge morajo prispeti na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. 
maja 6/a, 5270 Ajdovščina, osebno v času uradnih ur ali pripo-
ročeno po pošti najkasneje do 1. 3. 2020. 
Vloge morajo biti oddane v zapečatenem ovitku, označenem z: 
»Ne odpiraj  - prijava na Javni razpis za ohranjanje in spod-
bujanje razvoja kmetijstva v Občini  Ajdovščina za leto 2020«. 
Na ovitku mora biti tudi jasno označen natančen namen, na ka-
terega se vloga nanaša, ter ime, priimek in naslov vlagatelja. 
Celotno besedilo javnega povabila s podrobnejšimi podatki, 
pogoji in navodili je objavljeno na spletni strani Občine Aj-
dovščina: http://www.ajdovscina.si  v rubriki »javni razpisi«.
Datum: 20.1.2020

Tadej Beočanin, župan 
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Občina Ajdovščina najavlja, da je na svoji spletni strani www.ajdovscina.si objavila

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV KREDITOV S SUBVENCIONIRANO OBRESTNO MERO ZA
SPODBUJANJE INVESTICIJSKIH VLAGANJ V PROIZVODNE IN STORITVENE

KAPACITETE V OBČINI AJDOVŠČINA ZA LETO 2020

1. Predmet javnega razpisa: 
Je dodelitev sredstev, namenjenih za subvencioniranje obrestne mere za spodbujanje investicijskih vla-
ganj v proizvodne in storitvene kapacitete v občini Ajdovščina. 
2. Namen javnega razpisa: 
Namen ukrepa je spodbujanje investicijskih vlaganj v novo ali obnovo proizvajalnih in storitvenih zmo-
gljivosti ter opreme za opravljanje dejavnosti, za katero je podjetje registrirano in katero tudi dejansko 
opravlja ter s tem posledično tudi ohranjanje ali odpiranje novih delovnih mest ter krepitev gospodar-
stva v občini Ajdovščina.
Kreditna sredstva s subvencionirano obrestno mero se bodo odobrila za investicijska vlaganja za nasle-
dnje namene:

–za nakup, urejanje in komunalno opremljanje zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov,
–za nakup, gradnjo ali investicijsko vzdrževanje poslovnih ali proizvodnih prostorov,
–za nakup nove ali generalno obnovljene proizvajalne in storitvene opreme,
–za nakup nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje).

3. Oblika pomoči – državna pomoč: 
Dodeljena sredstva po tem javnem razpisu predstavljajo državno pomoč na podlagi pravila de minimis, 
v skladu z Uredbo Komisije (EU) 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013). 
Skupni znesek pomoči de minimis, dodeljen istemu enotnemu podjetju, ne sme presegati 200.000,00 € 
v kateremkoli obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne gleda 
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komerci-
alnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 €).
4. Upravičenci:
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, majhna, srednja, majh-
na enotna, srednja enotna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki investirajo na območju 
občine Ajdovščina.
Pri nakupu premičnin se za lokacijo šteje sedež podjetja oziroma stalno bivališče samostojnega podje-
tnika posameznika. 
5. Pogoji za dodelitev sredstev:
Popolne vloge na razpis morajo biti pripravljene v skladu z navodilom za pripravo vloge, ki je sestavni 
del razpisne dokumentacije. Investicija, ki je predmet vloge, mora predstavljati zaključeno celoto, mora 
biti skladna z vso tangirano zakonodajo ter mora biti okoljsko sprejemljiva in energetsko učinkovita.
6. Merila za dodelitev sredstev: 
Strokovna komisija bo opravila strokovni pregled vlog praviloma enkrat mesečno ter jih ocenila na pod-
lagi pogojev, ki so opisani v razpisni dokumentaciji. Prosilci bodo s sklepom o dodelitvi kredita s sub-
vencionirano obrestno mero obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dneva oddaje popolne vloge. Vloge 
bodo obravnavane po vrstnem redu, kot bodo vložene, pri čemer se šteje dan in ura oddaje vloge oziro-
ma zadnje dopolnitve vloge (velja poštni žig).
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev, bodo zavrnjene, nepopolne vloge ali vloge, ki bodo vložene po 
porabi sredstev, pa zavržene. Pritožbe zoper sklep obravnava arbitražna komisija, ki jo imenuje župan.
7. Višina sredstev: 
Po tem javnem razpisu so za subvencioniranje obrestne mere za najete kredite zagotovljena sredstva v 
višini 90.000,00 €. Obrestna mera za kreditojemalce je EURIBOR + 0%, odplačilna doba kredita je 5 ozi-
roma 10 let, odvisno od višine kredita ter namena kredita.
Višina kredita je odvisna od vrste investicije ter višine zaprošenega kredita.
Višina kredita ne sme presegati 50% predračunske vrednosti upravičenih stroškov posamezne investici-
je in 10% skupne kreditne mase oz. največ 75.000,00 €, razen v primeru, če strokovna komisija ugotovi 
upravičenost in gospodarnost investicije
8. Upravičeni stroški:
Upravičeni stroški so navedeni v razpisni dokumentaciji. DDV ni upravičen strošek.
9. Rok koriščenja kredita: 
Rok koriščenja kredita je od objave razpisa do pokoriščenja celotne kreditne mase oziroma najkasne-
je do 30. 11. 2020.
Upravičenci so dolžni v roku 45 dni od pravnomočnosti sklepa o dodelitvi državne pomoči (kredita s 
subvencionirano obrestno mero) Občino Ajdovščina pisno obvestiti ali bodo sklenili kreditno pogodbo 
in koristili odobrena kreditna sredstva, sicer se šteje, da odobrenih sredstev ne bodo koristili.
10. Dokumentacija javnega razpisa: 
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih strani Občine Ajdovščina. Pridržujemo si pravico, da 
morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavimo kot popravek na spletni straneh, največ 15 dni 
pred zaključkom razpisa.
Dodatne informacije lahko zainteresirani upravičenci dobijo na Oddelku za gospodarstvo in razvojne 
zadeve Občine Ajdovščina (Janez Furlan, tel. št. 05 365 91 26, v času uradnih ur organa) ali na Območ-
ni obrtno – podjetniški zbornici v Ajdovščini (Marko Rondič, tel. št. 05 364 49 00).
11. Prijava na razpis in rok za oddajo vlog:
Vloge morajo prispeti na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina od 10. 2. 2020 
dalje do najkasneje 15. 11. 2020 do 12.00 ure oziroma do porabe sredstev kreditne mase. 
Interesenti oddajo vlogo s zahtevanimi prilogami na posebnem obrazcu – vlogi, ki ga natisnejo iz sple-
tne strani www.ajdovscina.si. Pisne vloge z oznako: »NE ODPIRAJ, PRIJAVA NA RAZPIS – PODJE-
TNIŠTVO« in z naslovom pošiljatelja na hrbtni strani v zgornjem delu ovojnice, morajo predlagatelji 
oddati v zaprti ovojnici.
Celotno besedilo javnega povabila s podrobnejšimi podatki, pogoji in navodili je objavljeno na spletni 
strani Občine Ajdovščina: http://www.ajdovscina.si v rubriki »javni razpisi«. 
Številka: 41031-06/2020
Datum: 22.02.2020

Tadej Beočanin, župan

Občina Ajdovščina na podlagi Pravilnika o subvencioniranju stro-
škov sterilizacije in kastracije lastniških mačk in psov (Ur. list 
70/2019 z dne 29.11.2019) in Odloka o proračunu Občine Ajdo-
vščina za leto 2020 (Ur. list RS, št. 80/2019 z dne 27.12.2019)

JAVNI POZIV
za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v Ob-

čini Ajdovščina v letu 2020

1. Predmet javnega poziva je sofinanciranje sterilizacije in kastraci-
je lastniških mačk v letu 2020. 

2. Skupni znesek razpisanih sredstev je 5.000 EUR. 

3. Lastnikom živali se sofinancira storitev sterilizacije ali kastracije 
živali največ do višine 50% cene storitve vključno z DDV, vendar 
ne več kot 18,30 EUR za kastracijo mačka in 24,40 EUR za sterili-
zacijo mačke. Posameznemu upravičencu se sofinancira poseg pri 
največ dveh živalih. 

4. Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo lastniki mačk, ki izpol-
njujejo naslednje pogoje:
-imajo stalno prebivališče na območju občine Ajdovščina, 
-sterilizacija ali kastracija je bila opravljena v obdobju od vključno 
1. 1. 2020 do vključno 14. 11. 2020. 

5. Vloge za prijavo na poziv so na voljo na spletni strani občine Aj-
dovščina http://www.ajdovscina.si. K vlogi za sofinanciranje steri-
lizacije ali kastracije mačk morajo lastniki priložiti dokazilo o la-
stništvu živali (izjava), fotokopijo računa o opravljeni storitvi pri 
izbranem izvajalcu veterinarskih storitev ter dokazilo o stalnem 
prebivališču lastnika živali. 

6. Poziv je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 14. 11. 2020. 

7. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti vložene na občino Ajdo-
vščina. Zadnji rok za vložitev vlog je 14. 11. 2020. Lastniki živali 
vložijo vloge za dodelitev sredstev na naslov: Občina Ajdovščina, 
Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina ali osebno dostavijo na vlož-
išče občine. 

8. O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pozivu bo odločeno 
s odločbo občinske uprave. Odločba bo prosilcem posredovan v 
15-ih dneh po odločitvi. Vloge se bodo reševale sproti, do porabe 
sredstev.

9. Vse dodatne informacije o razpisnih pogojih in postopku so na 
voljo na Občini Ajdovščina, v oddelku za gospodarstvo in razvoj-
ne zadeve na tel. št.: 05 3659 135 (Doris Grmek) in 05 3659 126 (Ja-
nez Furlan). 

Številka: 41031-2/2020    
Datum: 23.1.2020

 Tadej Beočanin, župan 

SOFINANCIRANJE PRIREDITEV V OBČINI AJDOVŠČINA 
V LETU 2020

Na spletni strani Občine Ajdovščina je objavljen Javni razpis za 
sofinanciranje prireditev v občini Ajdovščina v letu 2020. Pred-
met javnega razpisa je sofinanciranje turističnih in športnih prire-
ditev. Občina Ajdovščina bo sofinancirala prijavljene prireditve v 
letu 2020

Prijavitelj mora za vsako priredite, ki jo prijavlja na razpis, odda-
ti svojo vlogo. Elektronske vloge je potrebno izpolniti preko sple-
tnega portala https://ajdovscina.e-razpisi.si. Povezava do spletnega 
portala in elektronskih vlog je dostopna tudi na spletni strani Ob-
čine Ajdovščina (https://www.ajdovscina.si/). Elektronske vloge je 
mogoče na portalu https://ajdovscina.e-razpisi.si izpolniti od 24. 
1. 2020 do izteka roka za prijavo na razpis. Rok za oddajo vloge 
je 24.2.2020. 

Po končanem izpolnjevanju elektronske vloge za prireditve mora 
vlagatelj prijavni obrazec natisniti iz aplikacije in ga lastnoroč-
no podpisati ter žigosati. Natisnjen, podpisan in žigosan obrazec 
mora vlagatelj oddati osebno v glavni pisarni Občine Ajdovšči-
na, Cesta 5. maja 6 a, 5270 Ajdovščina ali poslati priporočeno po 
pošti na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6 a, 5270 Aj-
dovščina do najkasneje 24.februarja 2020 (velja datum poštnega 
žiga). 

Izjema so prireditve silvestrovanje, božično-novoletni sejem ter dr-
sanje s spremljevalnim programom, za katere je rok za oddajo na-
tisnjenih, podpisanih in žigosanih vlog priporočeno po pošti ali 
osebno na Občino Ajdovščina 1. junij 2020. 

Upoštevane bodo samo vloge, ki bodo izpolnjene preko spletnega 
portala, natisnjene in priporočeno po pošti ali osebno v roku odda-
ne na Občino Ajdovščina.
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Objava dveh javnih pozivov LAS Vipavska dolina
Lokalna akcijska skupina LAS Vipavska dolina je pogodbeno partnerstvo javnih, zasebnih in ekonomskih subjektov, ki so se v letu 2015 združili z name-
nom uresničevanja ciljev strategije lokalnega razvoja na območju občin Ajdovščina in Vipava s pomočjo evropskih sredstev dveh skladov mehanizma 
CLLD, in sicer Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

V petek, 10. januarja 2020 
je LAS Vipavska dolina ob-
javil dva javna poziva za iz-
bor manjših in standardnih 
operacij oziroma projektov, 
ki bodo sofinancirani s sred-
stvi ukrepa LEADER v okvi-
ru Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja. 
Oba javna poziva bosta od-
prta do 27. marca 2020. LAS 
je razpisal vsa razpoložljiva 

sredstva ukrepa LEADER, kar 
skupno znaša dobrih 316.000 
EUR. Za standardne projekte 
so razpisana sredstva v višini 
266.489,27 EUR, za manjše pa 
je na voljo 50.000 EUR.

Namen obeh pozivov je iz-
bor projektov, katerih rezultati 
prispevajo k uresničevanju ra-
zvojnih ciljev iz Strategije lo-
kalnega razvoja na območju 
občin Ajdovščina in Vipava v 

Foto: Jure Makovec

programskem obdobju 2014-
2020 in sofinanciranje njihovih 
upravičenih stroškov v deležu 
85%. Na obeh pozivih lahko s 
predlogi projektov kandidira-
jo člani LAS Vipavska dolina in 
pa tudi ostale fizične in pravne 
osebe s sedežem oziroma stal-
nim prebivališčem na območju 
občin Ajdovščina in Vipava. 
Projekti se lahko izvajajo le na 
območju LAS Vipavska dolina. 
Izkazati morajo zmožnost do-
seganja enega ali več posebnih 
ciljev, ki so začrtani v strategi-
ji lokalnega razvoja. Pričaku-
je se predloge vsebin in aktiv-
nosti, ki vplivajo na ustvarjanje 
pogojev za nova delovna mesta, 
izboljšujejo kvaliteto bivanja in 
dostopnost storitev, povečuje-
jo aktivacijo ranljivih skupin 

in vplivajo na varstvo in iz-
boljšanje okolja ter ohranjanje 
narave. Prijavitelji lahko pro-
jekt pripravijo samostojno ali 
v partnerstvu. Projekti lahko v 
vsebinskem smislu vključuje-
jo zgolj tako imenovane meh-
ke aktivnosti ali pa kombinaci-
jo mehkih aktivnosti in naložb.

Na pozivu za manjše projekte 
se po večini pričakuje projekte 
neprofitnih organizacij, saj gre 
tu za omejitev dovoljene višine 
upravičenih stroškov, ki znaša 
5.000 EUR. Poziv za standar-
dne projekte pa je namenjen 
večjim projektom, ki lahko 
kandidirajo za pridobitev ne-
povratnih sredstev v višini med 
25.000 EUR in 150.000 EUR. 

Celotna razpisna dokumen-
tacija je javno objavljena na 

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina

spletni strani LAS Vipavska 
dolina na naslovu www.las-
-vipavskadolina.si. Regijska 
razvojna agencija ROD Aj-
dovščina, ki za LAS Vipa-
vska dolina opravlja strokov-
ne in administrativne naloge, 
nudi potencialnim prijavite-
ljem možnost dodatnih po-
jasnil razpisne dokumentaci-
je in osebnih svetovanj glede 
pripravljenih projektnih pre-
dlogov vsak delovni dan do 
vključno 20. marca tega leta. 
Potrebna je predhodna re-
zervacija termina preko elek-
tronske pošte: info@las-vipa-
vskadolina.si.

Melita Mavrič, 
RRA ROD Ajdovščina

Priznanje Regijski razvojni agenciji ROD Ajdovščina za uvajanje sistema 
kakovosti po evropskem modelu CAF
Minister za javno upravo Rudi Medved je v četrtek, 16. januarja 2020 podelil priznanja uporabnikom modela kakovosti CAF za leto 2019. Priznanje »Za-
četnik CAF« si je prislužila tudi RRA ROD Ajdovščina po tem, ko je v lanskem letu uspešno izvedla samooceno svojega delovanja in pripravila akcijski 
načrt izboljšav.

Evropski model CAF 
je orodje za celovito 
obvladovanje kakovo-
sti v javnem sektorju 
na podlagi modela po-
slovne odličnosti, ki te-
melji na usmerjenosti k 
uporabnikom, javnem 
delovanju, inovira-
nju, etičnosti, uspešnih 
partnerstvih z drugi-
mi relevantnimi or-
ganizacijami in druž-
beni odgovornosti. 
Skupina za kakovost, ki 
se je izoblikovala zno-
traj RRA ROD, je na 

podlagi samoocene delo-
vanja agencije navznoter 
in navzven pripravila ak-
cijski načrt izboljšav, ki 
se že udejanjajo. Prejeto 
priznanje predstavlja za 
agencijo pomembno po-
trditev začrtane poti, obe-
nem pa tudi zavezo stal-
nega izboljševanja vseh 
vidikov njenega upravlja-
nja.

Suzana Ž. Ferjančič, 
RRA ROD Ajdovščina

Priznanje sta dobili dve razvojni agenciji v Sloveniji; poleg RODa tudi RRA Ljubljanske urbane regije. 

prvi latnikzgornjevipavski časnik



Zdravstveni dom Ajdovščina

Nasveti in novice iz naše zobne tehnike
Pri zobotehniki gre za sana-

cijo zobovja, tako iz estetske-
ga kot funkcionalnega vidika. 
Vsi imamo namreč radi lep na-
smeh in vsi potrebujemo moč-
ne zobe. 

V naši zobni tehniki učinko-
vito rešujemo težave pacientov 
že od same ustanovitve zdra-
vstvenega doma Ajdovščina. V 
vseh teh letih se je tehnologija 
izdelave zob spremenila, zvišal 
se je standard in estetika igra 
pomembnejšo vlogo. Posledič-
no se je povečala količina dela 
in število zaposlenih, ki izde-
lujejo fiksnoprotetične, sne-
mnoprotetične in ortodontske 

pripomočke. Naloga zoboteh-
nika je, da po naročilu zoboz-
dravnika izdela zobe in obz-
obna tkiva, ki jih je pacient iz 
različnih razlogov izgubil. Izgu-
ba zob, zlasti vseh, predstavlja 
za večino oseb pomembno mo-
tnjo. To privede do oteženega 
opravljanja številnih življenj-
skih funkcij. Opazne so zlasti 
težave pri hranjenju in govoru. 
Žal se zaradi višanja povprečne 
starosti, sorazmerno poveču-
je tudi število brezzobih oseb. 
Za učinkovito nadomestitev 
brezzobosti je pomembno so-
delovanje zobozdravnika, zo-
botehnika, zobne asistentke in 

pacienta. Pri tem je glavna na-
loga pacienta aktivno sodelova-
nje z zobozdravstvenim timom 
tekom obravnave v ambulanti 
in skrb za dobro higieno zob-
nega nadomestka po zaključ-
ku obravnave. Za učinkovitejšo 
higieno zobnega nadomestka 
vam ponujamo nekaj nasvetov.

NASVETI:
• Da bi ohranili ustno votlino zdravo, je potrebno skrbeti za zobne nadomestke, saj se na njih

nabirajo obloge.
• S čiščenjem podaljšamo življenjsko dobo zobne proteze. Poleg tega pa nošenje čiste proteze 

izboljša splošno počutje.
• Pri delnih protezah ne smemo pozabiti tudi na higieno preostalih zob v ustni votlini, ki to protezo 

nosijo, saj se lahko v nasprotnem primeru na njih razvije karies in parodontalna bolezen.
• Zobe, ki so še ostali v ustih, čistimo z navadno mehko zobno ščetko in zobno pasto. - Protezo 

zunaj ust očistimo z navadno mehko zobno ščetko (ali posebno ščetko za proteze). Uporabimo 
vodo in navadno tekoče milo ali pa uporabimo neabrazivni gel posebej namenjen čiščenju protez.

• Protezo čistimo nad umivalnikom polnim vode ali nad mehko brisačo, da se ne zlomi v primeru, 
da nam pade iz rok. Očistiti moramo vse zobe v protezi in površino, ki je v stiku z ustno sluznico. 
Po ščetkanju protezo speremo pod tekočo vodo.

• Za čiščenje proteze nikoli ne uporabljamo zobne paste, saj ta vsebuje abrazivne delce, ki 
poškodujejo površino proteze, proteza postane hrapava, to pa poveča nabiranje oblog. 

• V kozarec z vodo lahko damo tudi čistilno tableto za proteze. Tablete so namenjene kemičnemu 
čiščenju in dezinfekciji. Zgolj uporaba tablet ne more nadomestiti čiščenja s ščetko, lahko pa jih 
uporabimo kot dopolnilo k čiščenju protez. 

• Trdih oblog na protezi ne odstranjujemo z ostrimi predmet

KDAJ ČISTIMO PROTEZO?
Po jedi protezo odstranimo iz ust. Speremo pod tekočo vodo, da se odstranijo koščki zaostale hrane, 
ustno votlino pa očistimo z žvrkljanjem vode. 
Vsak večer pred spanjem odstranimo ostanke hrane, plak ter madeže, ki so se na njej nabrali. Z nere-
dnim čiščenjem postane proteza gojišče bakterij, to pa lahko privede do razdraženosti ustne sluznice in 
vnetja pod protezo.

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

Ponedeljek – petek 10:00-17:00
Sobota  8:00-12:00 

Industrijska cesta 5, 

KROMBERK - NOVA GORICA

 

NA NOVI LOKACIJI

 info@alpit.si 040 571 401 

Vabljeni v nov prodajni salon!Vabljeni v nov prodajni salon!

 Alpit d.o.o., Cesta IV. Prekomorske 61B, 5270 Ajdovščina 

www.alpit.si 

- Keramika - popusti do - 30%  

- Parketi   

- Vinil - Laminat    

- Notranja vrata - garant    

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

Petek, 31. januar 2020 • številka: 216
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LJUDSKA UNIVERZA AJDOVŠČINA

Brezplačna pomoč, nasvet in informacija v izobraževanju 
Svetovalna dejavnost je že od nekdaj pomembna spremljevalna in podporna dejavnost v učenju in izobraževanju odraslih. Obsega vrsto dejavnosti kot so 
opredeljevanje trenutnih potreb po izobraževanju, informiranje o možnostih izobraževanja, pomoč pri učenju in iskanju zaposlitve, podpora pri doseganju 
ciljev na osebnostnem in kariernem področju in mnogo več.

Tudi na Ljudski univerzi Aj-
dovščina že vrsto let posve-
čamo veliko pozornost brez-
plačnemu informiranju in 
svetovanju udeležencev. To de-
javnost izvajamo v sklopu dveh 
projektov, in sicer Svetova-
nje zaposlenim na Goriškem 
2016-2022, ki gasofinancirata 

Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport in Evropska 
unija, in sicer iz Evropskega 
socialnega sklada ter v pro-
jektu Informiranja in sveto-
vanja v izobraževanju odra-
slih (ISIO), ki je sofinanciran s 
strani Ministrstva za izobraže-
vanja znanost in šport. V obeh 

projektih smo povezani v par-
tnerstvo z drugimi izobraže-
valnimi ustanovami v regiji, in 
sicer z vodjo konzorcija Ljud-
sko univerzo Nova Gorica, Po-
soškim razvojnim centrom ter 
Tehniškim šolskim centrom 
Nova Gorica. 

V letu 2019 je bilo v sklopu 
obeh projektov, vključenih v 
proces individualnega svetova-
nja 345 oseb, v sklopu skupin-
skega pa 40 oseb. Za področje 
izobraževanja odraslih velja, 
da se po večini v izobraževalne 
aktivnosti vključujejo ženske. 
Tudi v svetovalni dejavnosti ni 
nič drugače. Svetovalno sredi-
šče je tako obiskalo 80 % žensk 
in 20 % moških. Informacijo in 
nasvet so potrebovali tako za-
posleni, kot brezposelni, upo-
kojenci, dijaki in študentje. V 
sklopu projekta Svetovanje za-
poslenim na Goriškem 2016-
2022 je svetovalno središče 

obiskalo največ zaposlenih v 
starostni kategoriji od 30 do 44 
let (43 %) s srednjo stopnjo iz-
obrazbe (45 %). Med tem, ko 
je ISIO obiskalo največ brez-
poselnih (50 %) in 38 % upo-
kojencev, in sicer 25 % tako z 
dokončano osnovno in srednje 
strokovno šolo ter 15 % z do-
končano srednje poklicno šolo. 

V obeh projektih beležimo, 
da je bilo največ svetovanj pred 
samo vključitvijo v izobraževa-
nje (80 %). Svetovanci so po-
trebovali nasvet, informacijo 
in pomoč o izbiri prave izobra-
ževalne aktivnosti glede na nji-
hove potrebe in želje. Veliko je 
bilo svetovanja tudi s podro-
čja učinkovitega iskanja zapo-
slitve, priprave življenjepisa in 
ponudbe za delo, urejanja sta-
tusnih vprašanj itd. Svetovan-
ci za informacijo največkrat za-
prosijo po telefonu (60 %), v 
40 % pa tudi osebno obiščejo 

svetovalno središče, kjer jim je 
nuden strokoven in kakovo-
sten nasvet.

Posameznik je danes izposta-
vljen nenehnim spremembam 
v osebnem in delovnem okolju, 
nenehno se mora prilagajati 
in se učiti, da lahko sledi spre-
membam. Človek mora razviti 
kompetenco, da lahko učinko-
vito obvladuje hitre spremem-
be in uspešno rešuje nepred-
vidljive situacije. Pri tem pa 
pogosto odrasel človek potre-
buje pomoč. Naloga svetoval-
ca in temeljni cilj informacij-
sko svetovalnega središča je, da 
podpre svetovančevo učenje, 
da mu nudi pomoč in podporo 
pri osebnem in kariernem ra-
zvoju, pri tem pa upošteva vse 
ključne dejavnike, ki prispeva-
jo k uspehu posameznika. 

Anja Jamšek Furlan, LUA

Učimo, povezujemo in krepimo starejše, priseljence ter 
njihove bližnje
Na Ljudski univerzi Ajdovščina že četrto leto deluje Večgeneracijski center Goriške. Skozi različne brezplačne aktivnosti, informiranje in druženje dosegamo 
ter presegamo cilje: "Opolnomočiti ranljive; Preprečiti zdrs v socialno izključenost; Okrepiti povezovanje javnih institucij, nevladnih organizacij, socialnih 
podjetij, občin". 

Pametni telefoni so zelo 
spremenili naš vsakdanjik. 
Še posebej ga lahko na bo-
lje spremenijo starejšim, če 
ga znajo uporabiti za kaj več 
kot osnovno telefoniranje. 
Tako smo skupaj z Društvom 
MOST – UTŽO/ Univerzo za 
tretje življenjsko obdobje Aj-
dovščina v več skupinah iz-
vedli program Uporaba pa-
metnih telefonov za starejše. 
Vključili smo tudi Društvo 
upokojencev Vipava. Zbralo 
se je več kot 50 oseb, od Ajdo-
vščine, Vipave in iz različnih 
vasi, starosti od 50 do 75 let. 
Še posebej načrtno smo prite-
gnili začetnike. 

Gospa Irena Vidmar iz Dru-
štva MOST nas je še posebej 
opozorila na specifične potre-
be starejših pri učenju. Pre-
davateljica Mihaela Bregantič 

Semenič je zato med drugim 
poudarila, kako premagati 
morebitne predsodke do so-
dobnih orodij, katere so pred-
nosti uporabe pametnih te-
lefonov za starejše in kako 
sploh izbrati ustrezen telefon. 

Na začetni stopnji so se ude-
leženci srečali s čistimi osno-
vami - zagon in izklop, za-
klepanje telefona, delo z 
občutljivim zaslonom, vnos 
stikov, klicanje, SMS, ter 
osnovne nastavitve telefona 
(melodije zvonjenja, obvesti-
la, budilka, koledar..). Nasta-
vitve brezžičnih povezav in 
omrežij. V nadaljevanju pa so 
izvedeli več o zaklepanju za-
slona mobilne naprave, upo-
rabi orodij in pripomočkov, 
uporabi fotoaparata, prenosu 
slik s telefona na računalnik, 
deljenju fotografij direktno iz 

pametnega telefona. Sledile so 
nastavitve brezžičnih povezav 
in omrežij (Mobilni podatki, 
Wi-Fi omrežje) in nameščanje 
ter brisanje aplikacij, uporaba 
osnovnih aplikacij (Internet, 
Elektronska pošta, Zemljevid 
… Izbrane aplikacije: Viber, 
WhatsApp, Messenger, Face-
book, Instagram). Prepriča-
ni smo, da so tako udeležen-
ci 'močnejši' za laže in hitrejše 
reševanje potreb vsakdanjega 
življenja, s pomočjo sodobne 
IKT tehnologije.

V našem okolju je vedno 
več tudi tujcev, priseljencev 
iz različnih držav. Za uspešno 
življenje in sobivanje je seveda 
izjemno pomembno njihovo 
znanje in uporaba slovenske-
ga jezika ter kako jih sprejme-
mo. V program Temeljna pi-
smenost smo vključili dekleta 
in mamice, ki se želijo nauči-
ti slovenščine, da bodo lahko 
samostojne pri iskanju raz-
ličnih informacij, pri obisku 
zdravnika ali drugih ustanov 
in bodo postopno laže poma-
gale otrokom pri šolskih ter 
drugih obveznostih. Od pr-
vih besed do stavkov jih je vo-
dila predavateljica Irena Šin-
kovec. Pravijo, da marsikaj 
razumejo, najtežje pa je sto-
riti korak, da v slovenščini 

samozavestno spregovoriš. 
Po programu smo jim doda-
tno omogočili srečanje z go-
spo Bojano Stopar na Osnov-
ni šoli Šturje. Ob skupni kavi 
je odgovorila na vprašanja, ki 
so jih udeleženke same pri-
pravile v slovenščini. Poveda-
la nam je, kakšno pomoč za 
hitrejše usvajanje jezika nu-
dijo otrokom, ko se vpišejo 
v šolo in kaj opažajo pri delu 
z njimi ter s starši. Ogleda-
li smo si tudi šolsko knjižni-
co, kjer nam je nekaj nasvetov 
o učenju slovenščine dala še 
Ksenija Černigoj. V pogovoru 
smo ugotovili, da se priseljene 
družine ne družijo s sloven-
skimi in tako ne uporablja-
jo slovenščine. Prav zato smo 
njihovo socialno mrežo širi-
li v sredo, 29. januarja. Izve-
dli smo druženje z udeleženci 
programa Aktivno druženje 
vasi, z nezahtevnim skupnim 

pohodom, na katerem so se 
razvile priložnosti za nove sti-
ke in pogovor. Zaključili smo 
ga v prostorih VGC Goriške, 
ob toplem čaju, kavi in spo-
znavanju kultur skozi različne 
predmete, fotografije, branje. 

Tudi v bodoče želimo stka-
ti čim več možnosti za pove-
zovanje in učenje. Če bi se 
kot prostovoljci s priseljen-
ci ali njihovimi otroki lah-
ko občasno pogovarjali, pre-
birali slovenske knjige in si 
dopisovali v okviru aktivno-
sti »ŽIVIM V SLOVENIJI«, 
nas za več informacij prosi-
mo kontaktirajte na 041 437 
785, (05) 366 47 50, info@
lu-ajdovscina.si. Dobrodo-
šli so tudi drugi predlogi in 
vaše pobude.

Helena Furlan,
VGC Goriške na Ljudski 

univerzi Ajdovščina
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Izlet v Ljubljano 
V torek, 10. decembra 2019, smo 

se nekateri domski dijaki odpravili 
na izlet v Ljubljano. Iz Ajdovščine 
smo odšli ob 14. uri. Ob prihodu 
so nas vzgojitelji pospremili do 
kinodvorane Komuna v centru 
mesta, nato pa smo šli vsak svojo pot. 
Ogledali smo si okrašeno Ljubljano, 
se dobili s prijatelji in tudi kaj 
pojedli. Za vse to smo imeli skoraj tri 

ure časa. Potem smo si ogledali film 
Last Christmas, ki govori o Kate, ki 
v svojem življenju sprejema slabe 
odločitve. Fanta Toma je spozna v 
božični prodajalni, kjer je zaposlena. 
Ker pa je Tom čisto nasprotje Kate, 
jo spremeni na boljše. Po ogledu 
filma smo se z avtobusom odpravili 
nazaj v dijaški dom. 

Domske dijakinje

Obisk Doma starejših občanov  
V torek, 24. decembra 2019, smo 

se dijaki 3. letnika gimnazije Srednje 
šole Veno Pilon Ajdovščina že tretji 
december zapored odpravili v Dom 
starejših občanov v Ajdovščini z 
namenom, da popestrimo praznično 
vzdušje stanovalcem doma. 

Srečanja s starejšimi varovanci so 
naša stalnica, a vendarle je bilo letos 
naše druženje nekoliko drugačno. 
Za razliko od drugih let smo letos 
sodelovali pri igranju tombole. Pri 

tem so starejši pokazali veliko mero 
vztrajnosti, potrpežljivosti, pa tudi 
medsebojnega sodelovanja. 

Družabno življenje in 
intelektualna aktivnost v domu sta 
zelo pomembna, saj stanovalcem 
pomagata ohranjati duševno 
zdravje, ki pa vpliva tudi na dobro 
telesno počutje. Prijetno mi je 
bilo opazovati dobro medsebojno 
povezanost, dobro voljo in 
optimizem starejših. Navdušenje so 

Simulirali smo sodni postopek 
V torek, 24. 12. 2019, smo dijaki 

2. a pri pouku angleščine uprizorili 
sodišče. Zelo prepričljivo smo 
se vživeli v vloge porote, tožilca, 
odvetnika in prič.  

Že teden dni pred samo simulacijo 
postopka smo se razdelili v ekipo 
obrambe in tožilstva ter pričeli z 
intenzivnim delom. Dan sodnega 
postopka smo nestrpno pričakovali. 
Primer, na katerem smo delali, 
se je nanašal na primer dečka, 
diagnosticiranega z ADHD, ki je v 
izbruhu besa udaril sošolca. Neljubi 
dogodek se je zaključil s smrtno 
žrtvijo. Naša naloga je bila razsoditi, 
ali so starši dečka, ki je povzročil 
smrtno žrtev, krivi in jih je potrebno 

obsoditi. 
Sodni postopek se je začel s 

slovesnim vstopom sodnice. 
V sodni dvorani, v katero se je 
spremenila naša učilnica, je ves čas 
vladalo napeto vzdušje. Priče so 
morale pred odgovarjanjem priseči 
pri Svetem pismu, kot to vidimo v 
filmih. Odvetnika sva postavljala 
vprašanja, ki so občasno razburila 
priče in nasprotno stran. Prišlo je 
do prepirov, ugovorov in čustvenih 
izbruhov, saj je vsaka skupina 
mislila, da imajo le oni prav.  

Po temeljitem izprašanju 
prič, se je porota umaknila, da 
premisli in razglasi stran, ki je 
bila prepričljivejša v podajanju in 

utemeljevanju argumentov. Tokrat 
je porota odločila v korist obrambe. 
Starši niso bili obtoženi, saj je bila 
smrtna žrtev splet nesrečnega 
naključja. 

Sama sva opravljala delo odvetnika 
in tožilke. Nad sodiščem sva že 
od nekdaj navdušena, predvsem 
iz filmov na to tematiko. Kljub 
različnim mnenjem in kar pogostim 
prepirom, smo se zabavali in 
pokazali, da se lahko na delo 
temeljito pripravimo in nalogo 
učinkovito izpeljemo. Z veseljem 
bomo še kdaj sprejeli tako nalogo. 

Katjuša Kopačin in David Bajec, 2. a 

pokazali tudi nad nami mladimi, ki 
smo jim priskočili na pomoč pri igri. 

Osebno me je navdušil stanovalec 
in  prostovoljec g. Štefan Čičigoj, ki 
je bil razglašen za naj prostovoljca 
v letu 2017 v Sloveniji in je za 
to prejel nagrado predsednika 
države. Gospod Čičigoj že veliko let 
enkrat tedensko vodi tombolo, jo 
pospremi z zanimivimi komentarji, 
predvsem pa kot pripadnik tretjega 
življenjskega obdobja razume 
potrebe in želje svojih kolegov.  

Takšna medgeneracijska srečanja 
predstavljajo temelj sožitja različnih 
starostnih skupin. Sam sem preko 
igre še posebej začutil, da starejše 
preveva močna volja do življenja, ki 
se je gradila tudi na številnih trpkih 
in hudih življenjskih izkušnjah. In 
četudi star slovenski pregovor pravi, 
da na mladih svet stoji, bo temu res 
tako, ko bomo mlajše generacije 
črpale in se učile iz uspehov in 
napak svojih predhodnikov. Takrat, 
verjamem, da bo svet šel po pravi 
poti razvoja in napredka. 

Matija Štrukelj, 3. b 
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Naložbo POŠ sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada.

Iskali smo svoje mesto v družbi 
V tednu med 21. in 24. januarjem 

so na naši šoli za gimnazijce 1. in 2. 
letnikov potekale različne delavnice 
v sklopu obveznih izbirnih vsebin. 
Izbirali smo lahko med smučanjem 
na Pohorju, raziskovanjem gliv, 
iskanjem rešitev v povezavi s 
trajnostnim razvojem in ustvarjalno 
delavnico z naslovom »Moje mesto 
v družbi«. Pet dijakov drugega in tri 
dijakinje prvega letnika smo izbrale 
slednje. Skozi teden nas je vodila 
profesorica Melita Lemut Bajec.  

Naš nekoliko drugačen teden se 
je začel v torek zjutraj. Ob 7.10 
smo se zbrali v učilnici angleščine 
in se seznanili z dejavnostmi, ki 
nas bodo čakale ta teden. Najprej 
smo dobili nalogo, naj v revijah 
in časopisih poiščemo fotografije, 
ki nas zaznamujejo, oblikujemo 
plakat in se preko njega na slikovit 
način predstavimo ostalim članom 
skupine. S to dejavnostjo smo se 
spoznali in se povezali s skupnimi 
interesi. Nato smo z navdušenjem 
sprejeli idejo, da bomo izdelali 
»količke miru«. Pričeli smo z delom. 
Vsak je vzel svoj neobdelan in 
neokrašen kos lesa ter ga obrusil. 
Odprli smo vrata naših domišljijskih 
svetov in na les začeli prelivati ideje, 
ki so se nam porodile ob besedici 
»mir«. 

Po odmoru in malici sta nas 
obiskali psička Gaia in njena 
vodnica Ana Cukijati iz društva 
Tačke pomagačke. Skupaj z njima 
smo predelali vlogo psov v družbi 
in izvedeli mnogo zanimivih 
nasvetov o pravilni skrbi in vzgoji 
psa. Dan smo zaključili napolnjeni s 
pozitivno energijo. 

Naslednji dan smo z delavnico 
začeli ob isti uri. Posedli smo se v krog 
in si izmenjali mnenja o preteklem 
dnevu. Ob spremljavi meditativne 
glasbe smo nadaljevali z delom na 
naših količkih. Proti koncu šolskega 
dne nas je obiskala psihoterapevtka 
Ana Bratina. Predstavila nam je 
terapijo z gongom in tibetanskimi 
skledami. Posedli smo se za mize, 
zaprli oči in se po njenih navodilih 
prepustili vodeni imaginaciji, ki nas 
je popeljala na »varen kraj«, kamor 
se lahko v prihodnje zatečemo v 
stresnih trenutkih. Ta izkušnja se 
nam je zdela nenavadna, saj tako 
močnih zvokov nismo navajeni. 
Nekateri izmed nas varnega kraja 
niso dobili, drugi pa so se zatekli na 
morsko obalo, pod drevesne krošnje, 
v hotelsko sobo in druge kraje v 
naravi. Po obisku smo do izteka časa 
nadaljevali z ustvarjanjem.   

V četrtek smo imeli športni dan. 
Izbirali smo lahko med smučanjem 

na Cerknem, drsanjem na Bledu in 
pohodom na Ostri vrh.  

V petek smo dan pričeli v krogu 
s povezovalno igrico Tibi, preko 
katere smo razvijali socialne 
veščine in obenem razkrili drugim 
še kakšen nepoznan delček nas 
samih. Dokončali smo naše pisane 
in edinstvene količke, ki bodo v 
prihodnje krasili okolico šole ter 
ustvarili spominski park miru in se 
tako pridružili številnim podobnim 
parkom po svetu.  

Dan smo zaključili v športnem 
duhu. Pridružila se nam je gospa 
Alenka Černe iz Zdravstvenega 
doma Ajdovščina in nam predstavila 
nordijsko hojo. Dan je bil prekrasen, 
zato v hoji ni bilo težko uživati. 

Čisto za konec nas je profesorica 
prosila, da ovrednotimo teden 
in izkušnje, ki smo jih doživeli. 
Zagotovo smo razvijali svojo 
domišljijo in ustvarjalnost ter 
razširili naše znanje o  pomenu 
vzpostavljanja notranjega in 
zunanjega miru. Vse to nam bo 
v prihodnosti pomagalo bolje 
razumeti svet, v katerem živimo, 
najti svoje mesto v njem  in ga 
spremeniti na boljše. 

Maja Likar in Arnis Uka, 2. b 

Vsi smo lahko “trajnostni modeli”  
V okviru vsebin, ki so potekale v 

programu Popestrimo šolo, smo 
se na delavnicah pogovarjali o 
trajnostnem razvoju in o tem, kako 
lahko prispevamo k izboljšanju 
razmer na svetu. Prvi dan smo 
spoznavali probleme današnjega 
sveta. Pogledali smo si krajši 
dokumentarec o problemih s 
plastiko in pločevinkami ter nasploh 
s pakiranjem živil. Zadali smo si 
cilje, ki bi pripomogli k izboljšanju 
razmer. Drugi dan smo obiskali 
Fakulteto za vede o zdravju v Izoli. 
Docent doktor Boris Kovač nas je 
tam seznanil s predlogom projekta 
“Priprava modela za vrednotenje 
trajnostnega razvoja in okoljske 
učinkovitosti izobraževalnih 

institucij”. Z njim smo se pogovarjali 
o različnih globalnih problemih in 
pri vsakem poskušali najti rešitev. 
Zadnji dan smo naše cilje tudi 
zapisali in v obliki akcijskega načrta 
razmišljali, kako jih bomo uresničili.   

Na delavnicah smo se poučili 
o tem, da je na svetu vse več in 
več problemov, s katerimi se ne 
soočamo in jih prepuščamo drugim. 

Srčno vas pozivamo k dejanjem, 
ki bi pripomogla k razvoju boljšega 
sveta in okolja za vse. Vsaka velika 
sprememba se najprej začne z 
malim dejanjem, vsaka pomoč šteje, 
zato pomagaj tudi ti! 

Tadej Čermelj, Ariana Kante, 2. a 

Naša mala dejanja …  

Za manjšo porabo vode 
Dandanes se marsikje po svetu soočamo s pomanjkanjem vode. Zato 

sva se pri delavnicah na temo trajnostnega razvoja osredotočila na 
problem prevelike porabe pitne vode. Odločila sva se, da bova delovala na 
individualni ravni. Kot posameznika se bova ukvarjala z omejitvijo časa 
tuširanja, umivanja rok, pomivanja posode in ostalih podobnih dejavnosti. 
S problemom se bova soočila tudi tako, da bova poskusila vodo ponovno 
uporabiti. Pri tuširanju bova vodo ponovno uporabila tudi za pranje 
avtomobila. Pri najinem problemu bi si pomagala z bolj učinkovitimi 
napravami, kot sta na primer pomivalni ali pralni stroj, ki drastično bolj 
učinkovito uporabljata vodo, kot bi jo sicer mi z ročnim pomivanjem 
posode ali pranjem oblačil. Dve roki sta boljši kot ena, zato vas vabimo, 
da se nama pri najinem malem projektu pridružite in pomagate odpraviti 
problem s porabo pitne vode in s tem prispevate k sooblikovanju boljšega 
sveta. 

Tadej Čermelj, Ariana Kante, 2. a       

Za več krožne ekonomije 
Dijaki drugega in prvega letnika gimnazije, ki smo si za opravljanje 

obveznih izbirnih vsebin izbrali delavnico po imenu "Trajnostni model", 
smo se v treh dneh poglobili v raziskovanje tega, kako lahko živimo bolj 
trajnostno in v skrbi za okolje. Zadnji dan smo se osredotočili na svoje ideje 
in jih predstavili skupini. Moja ideja je menjalnica oblačil, v kateri sem bila 
udeležena že v času izmenjave v oktobru. Dandanes je velik problem pri 
potrošnji in proizvodnji oblačil. Veliko ljudi kupuje veliko oblačil in stare 
odvrže v smeti, namesto da bi oblačila podarili sorodnikom ali v dobrodelne 
namene. V prihodnosti bi rada še koga spodbudila, da organizira menjalnico 
oblačil in širi to idejo z ostalimi. 

Katjuša Kopačin, 2. a 

Za boljšo razredno ekonomijo 
Pri razrednih urah smo se že nekaj časa pogovarjali o realizaciji naših idej. 

Naša skupina se je posvetila ekonomiji. V okviru delavnic smo jo nekateri 
člani skupine povezali s trajnostnim razvojem. Nameravamo delovati na 
ravni razreda in sicer bomo odprli račun na banki, ki bo v lasti vseh dijakov 
2. b razreda. Če se bo velika večina razreda strinjala, bomo idejo poskušali 
uresničiti. Naš načrt je tak, da bomo vsi enkrat na mesec prispevali nekaj 
denarja, okoli 5 evrov. Trenutni cilj, za katerega bo denar porabljen, je 
maturantski izlet (iz sklada bomo krili del stroškov).  

Robert Stoyanov, 2. b 

Za več dreves 
Spoštovano ministrstvo za okolje in prostor,  
želimo si, da bi skupaj z vašo pomočjo uveljavili projekt, pri katerem bi za 

vsako tretje posekano drevo posadili novo. Z idejo smo prišli na plan, ko 
smo po poročilih z grozo poslušali, kako gorita Avstralija in tropski deževni 
gozd v Braziliji. 

Naša želja je povrniti tretjino posekanega gozda v Sloveniji. Ugotovili smo, 
da je pri nas letno posekanih približno 4,93 milijonov kubičnih metrov lesa. 

Veselimo se sodelovanja z vami. 
Lepo vas pozdravljamo, 

skupina dijakov Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina 

Aleks Pahor, 2. b, in Svit Panič Nardin, 1. a 

Za manj zavržkov hrane 
Za svoj “akcijski načrt" sem si izbrala področje hrane. Poskušala bom 

zmanjšati delež odvržene hrane, tako da bom ostanke shranjevala za kasneje 
oziroma poskrbela, da nobena hrana ne bo zavržena. Osredotočila sem se 
na individualno raven, vendar menim, da se da idejo še razširiti in v akcijo 
vključiti čim več ljudi. Moja ideja je, da vsak dan ješ hrano, ki se hitro stara 
in ne bo dobra čez nekaj dni. Ideja je izvedljiva, ker zanjo ne potrebuješ 
posebnih pripomočkov ali znanja in jo lahko upošteva vsak posameznik. 
Hrana je pomemben dejavnik v našem življenju, ampak veliko ljudi živi v 
pomanjkanju le-te, zato moramo zanjo skrbeti.  

Urška Žgavec, 2. a 

Raziskovalci 
Skupina dijakov 1. in 2. letnika je v okviru raziskovalne skupine poglabljala 

veščine mikroskopiranja in spoznavala mikroorganizme, ki jih najdemo v 
potokih in rekah v našem okolju. Poleg terenskega zbiranja materiala smo 
večino časa namenili pogledu skozi okular, risanju skic in merjenju velikosti 
opazovanih objektov.

Smučanje na Pohorju 
Najbolj športno aktivni v tednu obveznih izbirnih vsebin pa smo zagotovo 

bili smučarji. Vse štiri dni smo preživeli na belih strminah. 
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Hiša mladih vabi
V mesecu novembru smo v 

okviru Festivala Hiše mladih 
razpisali mladinski likovni 
natečaj z naslovom "Koren". 
Sodelovalo je več okoliških 
osnovnih šol in tudi vrtec, ter 
nekaj posameznikov. Rezultat 
natečaja je zelo barvita, radoži-
va in sporočilna razstava, ki bo 
na ogled do 3. februarja 2020. 

Zahvaljujemo se Tei Curk 
Sorta za strokovno pomoč. 

Na ogled bo tudi razstava li-
kovnih del dijakov likovne gi-
mnazije Nova Gorica. Otvori-
tev razstave bo 5. februarja ob 
19.00, na ogled pa bo vse do 31. 
februarja.

K nam se vrača stand up ko-
medija. Na odru Bar Hiša Mla-
dih se bo, v četrtek 30. januarja 
ob 21.00, predstavil Rok Škrlep.

Potopis 'Malo sem se šel pe-
ljat s kolesom' bo predstavil 
Andrej Zaman. Vabljeni v to-
rek, 18. februarja ob 20.00 v Bar 
Hiša Mladih.

In za konec še pustovanje! 
Tudi letos bo v dvorani zavoda 
za šport Ajdovščina organizira-
no pustovanje, ki bo potekalo 
25. februarja od 17.00 do 19.00. 

Vabljeni!

Novoletna prireditev z 
dobrodelnim sejmom

V decembru, se je na OŠ Štur-
je odvila že 13. tradicionalna 
novoletna prireditev, tokrat z 
naslovom 'Prižgimo luči svetu'. 

Učenci od 1. – 9. razreda so 
nas popeljali na potovanje po 
svetu ter nam s kratkimi igra-
nimi prizori prikazali nekaj 
nevsakdanjih novoletnih obi-
čajev v drugih državah ter pri 
nas. Vlogo osrednjega elemen-
ta prireditve so tokrat zasedle 
lučke, ki so odganjale temo, 
torej vse slabo, da bi bila naša 
pot v novem letu svetla in ja-
sna. Režijo tokratne prireditve 
so prevzele Lili Krapše, Polon-
ca Juretič in Danijela Čermelj. 
Lučke v srcih sta pomagala pri-
žigati oba otroška pevska zbora 

pod taktirko Danijele Čermelj 
in Andreje Margon, mladinski 
pevski zbor, šolski ansambel 
ter solistka Sara pod vodstvom 
gospoda Igorja Hodaka, fol-
klorna skupina mentorice Po-
lonce Juretič ter plesne skupine 
El 1 plesna scena, Plesni center 
ADC in plesna šola Cigoj. Za li-
kovno podobo in sceno je po-
skrbela Anuša Blažko z učen-
ci.Po prireditvi se je dogajanje 
nadaljevalo v avli, kjer so učen-
ci pripravili sejem izdelkov, s 
katerimi so zbirali prostovoljne 
prispevke za šolski sklad. Hva-
la vsem za obisk in prispevek. 

 
Lili Krapše,

OŠ Šturje Ajdovščina

Mladi zgodovinarki sta postali 
'Faci leta 2019'

Le kdo so face leta? 
So pogumni otroci, ki si dr-

znejo sanjati, so otroci s ta-
lenti: misleci, umetniki, razi-
skovalci… Med njimi sta tudi 
nekdanji učenki OŠ Draga Baj-
ca Vipava, Mihela Božič in 
Jerneja Trošt. Kot devetošol-
ki sta postali faci meseca maja 
2019 spletnega časopisa Ča-
soris. Skupaj z drugimi učen-
ci OŠ Draga Bajca iz Vipave in 
mentorico Ano Kobal sta razi-
skovali, kako so nekoč na Pri-
morskem preživljali počitnice. 
S trudom in požrtvovalnostjo 
jim je uspelo raziskovalno delo, 
ki odkriva del bogatega in pe-
strega življenja staršev in starih 
staršev. Ugotovitve sta v imenu 
vseh sodelujočih predstavili na 
srečanju mladih zgodovinarjev 
Slovenije v Pacugu in za razi-
skovalno nalogo sta prejeli zla-
to državno priznanje. 

V decembru sta bili pova-
bljeni v predsedniško palačo v 
Ljubljano, kjer je bila slovesna 

prireditev s podelitvijo pri-
znanj za faco leta 2019. Prizna-
nja sta podelila predsednik re-
publike Slovenije gospod Borut 
Pahor, častni pokrovitelj izbora 
face leta 2019 in urednica sple-
tnega časopisa Časoris dr. So-
nja Merljak Zdovc. Face leta 
2019 so postali vsi otroci, ki so 

bili Časorisove face posame-
znih mesecev. Več o prireditvi 
in facah leta 2019 si le preberi-
te na spletnem časopisu Časo-
ris. Jerneji in Miheli pa iskrene 
čestitke za dosežek.

 
Ana Kobal

Državni podprvaki v smučarskem 
teku

V soboto, 11. januarja, je na 
Pokljuki potekal 24. šolski po-
kljuški maraton, množična pri-
reditev, ki vsako leto privabi 
na Pokljuko okrog 1000 šolar-
jev iz vseh krajev Slovenije. Že 
tradicionalno so se pokljuškega 
maratona udeležili tudi učen-
ci osnovne šole Dobravlje, 
ki so zopet dosegli vrhunske 
rezultate.

Šolski državni prvak med ne-
kategoriziranimi dečki v smu-
čarskem teku je postal Anej 
Remec iz 9. b, s tretjim in četr-
tim mestom sta uspeh dopolni-
la Jakob Novak in Andraž Mi-
kuž iz 9. a. 

Med dekleti se je z 2-kilome-
trsko progo najhitreje spopadla 
Klara Mahkovec iz 6. razreda, 
ki je dosegla četrto mesto.

Šolsko tekmovalno ekipo so 
sestavljali: Anej Remec, Jakob 
Novak, Andraž Mikuž, Jure 
Mikuž, Andrej Brataševec, 
Aljaž Kerševan, Vid Faganel, 
Klara Mahkovec, Zala Lozar, 
Sara Kerševan in Neža Štor. 
Učencem čestitamo, saj so eki-
pno dosegli 2. mesto!

PP
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Naj prostovoljec
Prostovoljstvo je delo, ki ga 

posameznik opravi po svoji 
svobodni volji in brez pričako-
vanja kakršnih koli materialnih 
koristi, katerega namen je ko-
rist drugim. 

Tudi letos se je pod okriljem 
Mladinskega sveta Ajdovšči-
na izbralo Naj prostovoljca / 
Naj prostovoljsko in Naj pro-
stovoljski projekt občine Ajdo-
vščina 2018/2019. 

V letu 2019 je natečaj za Naj 
prostovoljca potekal v dopol-
njeni obliki kot do sedaj, saj 
smo prostovoljce izbirali v treh 
starostnih kategorijah (osnov-
nošolci, srednješolci in mladi 
med 18 in 29 letom starosti). 

V prvi kategoriji je bila naziva 
Naj prostovoljka deležna učen-
ka Osnovne šole Col Saša Ko-
bal. Saša si je naziv Naj pro-
stovoljke občine Ajdovščina 
2018/2019, v prvi starostni ka-
tegoriji, prislužila z nesebič-
no, samoiniciativno pomočjo 
učencem v stiski. Saša je kot 
prostovoljka tekom celega leta 
nudila pomoč učencem v po-
daljšanem bivanju ter indivi-
dualno učno pomoč, tutorstvo 
otrokom in učencem na šoli. 

V kategoriji Naj prostovoljec 
/ Naj prostovoljka, ki obiskuje 
srednjo šolo si je prostovoljka 
Društva tabornikov Rod mla-
di Bori Meta Velikonja, naziv 
zaslužila z večletno požrtvoval-
no pomočjo v društvu. Že vr-
sto let opravlja naloge vodnice, 
letos pa je postala tudi pomoč-
nica načelnice MČ (načelnica 
vodnikov mlajše starostne sku-
pine). Je članica ekipe Severno-
primorskega vodniškega tečaja, 
kjer skrbi za spremljevalni pro-
gram na vodniških tečajih. Na 
taborjenjih pokriva področje 
prve pomoči, saj je v lanskem 

letu opravila Temeljni tečaj 
prve pomoči.

Medobčinsko društvo prijate-
ljev mladine Ajdovščina je pro-
stovoljko Darjo Benčina za vse 
človekoljubno delo v društvu 
nagradilo s prijavo na natečaj 
Naj prostovoljec v občini Aj-
dovščina, kar ji je prineslo po-
imenovanje Naj prostovoljke 
tretje kategorije občine Ajdo-
vščina 2018 /2019. Darja je 

aktivna članica Upravnega od-
bora MDPM Ajdovščina, pro-
stovoljka, animatorka in spre-
mljevalka otrok na različnih 
izletih, dogodkih, ekskurzijah 
ter vzgojiteljica na letovanjih 
Medobčinskega društva prija-
teljev mladine Ajdovščina. Re-
dno se udeležuje sej, zborov 
in sestankov vseh prostovolj-
cev in animatorjev MDPMA.V 
lanskem letu pa se je udeležila 
tudi izobraževanja 'Delo z otro-
ki z vedenjskimi in čustvenimi 
težavami', ki je bil namenjen 
vzgojiteljem na letovanjih.

Plaketo in naziv za Naj pro-
stovoljski projekt občine Aj-
dovščina v letu 2018/2019 so 
si prislužili Društvo mladih 
Vozel za projekt: Oratorij Vi-
pavski Križ: Pazi čas! Projekt 
Društva mladih Vozel je imel 
dva namena, prvi je bil približa-
ti otrokom vero, drugi pa je bil 
spoznati animatorje z novimi 

spretnostni, pridobiti nove iz-
kušnje dela z otroki in spodbu-
janje timskega dela med mla-
dimi. V oratorij, ki je trajal od 
ponedeljka 26. avgusta do peka 
30. avgusta 2019, se je vklju-
čilo 148 udeležencev, 6 orga-
nizatorjev, 3-je pomočniki ter 
48 animatorjev. Projekt je ko-
misijo prepričal z vplivom na 
mlade animatorje in udeležen-
ce. Mladi animatorji so tekom 

izvajanja projekta pridobili iz-
kušnje na področjih odgovor-
nosti in organizacije dogodkov, 
dela v večjih skupinah, pripra-
ve celotnega urnika, delavnic in 
izvedbo le teh. Udeleženci pa se 
je na zanimiv in interaktiven 
način približalo in predstavi-
lo vero skozi različne delavni-
ce in igre. Obenem pa se otro-
ci naučijo dela, deljenja in iger 
v skupini.

Mladinski svet Ajdovščina je 
ponosen, da je v občini toliko 
prostovoljno angažiranih mla-
dih, saj se v tem odraža aktiv-
nost mladih in njihovo sočutje 
do ostalih.

Najlepša hvala vsem mladim, 
ki se vsak dan trudijo narediti 
svet lepši!

Marina Marc, 
Mladinski svet Ajdovščina

Mladi kiparji v 
Podnanosu

Na podružnično šolo v Pod-
nanosu (OŠ Draga Bajca Vi-
pava) z veseljem povabimo k 
pouku starše in stare starše ter 
druge zanimive goste. Tako 
smo povabili k pouku likovne 
umetnosti Tisino mamo, gospo 
Polono Semenič, ki je resta-
vratorka in kiparka. Z veseljem 
se je odzvala našemu vabilu in 
otroke navdušila z ustvarja-
njem posodic in živali iz gline.

Učenci so pozorno poslušali 
navodila in potem navdušeno 
ustvarjali. Dokončani izdelki se 
sedaj sušijo, kasneje pa bodo šli 
še v peč, ki jim bo dala trdnost 
in končno lepoto.

Vedno znova se ob takih do-
godkih zavemo, da s sodelova-
njem vsi napredujemo! 

Gospa Polona Semenič, hvala 
za obisk! 

Vida Trošt Vidic

Naj bo leto dobrih zgodb!
Ajdovski prijatelji mladine 

smo imeli res pester december. 
To je že tradicionalno čas hu-
manitarnih akcij in obdarovanj 
in tudi v letu 2019 ni bilo nič 
drugače. 

20. decembra smo v Hiši mla-
dih organizirali kulturni dogo-
dek z obdarovanjem za otro-
ke z manj priložnostmi. Vse 

zbrane sta najprej pozdravili 
in nagovorili predsednica dru-
štva Kristina Valič in podž-
upanja Občine Vipava Sonja 
Lukin. Lutkovna ustvarjalka 
Brigita Leban, ki vodi svoje 
gledališče Bičikleta je v lutkov-
ni predstavi 'Mehurčki' otroke 
in starše popeljala v domišljij-
ski svet otroških pesmic Otona 

Župančiča. Zabaval jih je Cici-
ban s svojimi čebelami, Žabe so 
čakale na svoj oblak, medtem 
ko je zmaj poletel v pesmi Daj-
-zmaj in prinesel Pismo in dalj-
ne dežele. Vmes je pribrundal 
Stari medo, ki je prišel po pol-
no skledo meda, zazeblo nas je 
ob Zimi zimi beli, a v srcu nas 
je pogrel prihod pravega Ded-
ka Mraza izpod Triglava. Dobri 
stari mož s sivo kučmo in belo 
brado nam je natrosil lahke in 
malo težje ugankarske orehe. 
Potem pa je s svojimi pomoč-
niki razdelil težko pričakovana 
darila. 

V decembru 2019 smo v raz-
ličnih humanitarnih akcijah 
kot sta 'Božiček za en dan' in 
'Trije zimski botri' ter s pomo-
čjo Zveze prijateljev mladine 
Slovenije in donacij različnih 

podjetij, organizacij in posa-
meznikov obdarili preko 300 
otrok z manj priložnostmi iz 
občin Ajdovščina in Vipava. 
Pozabili nismo niti na otroke v 
krajevnih skupnostih Kamnje, 
Skrilje, Vrtovin in Predmeja. 

Veseli december smo pope-
strili s srečanjem prostovoljk 
in prostovoljcev ter sodelavcev 
našega društva. Ure so se hi-
tro obrnile ob zabavnem pro-
gramu, izmenjavi izkušenj in 
načrtov za prihodnje leto. Za-
hvala gre našim zaposlenim za 
marljivo in domiselno izvedbo 
srečanja. 

Januar je čas za načrtova-
nje aktivnosti v naših progra-
mih in prijave na različne raz-
pise. V teh dneh že načrtujemo 
program za zimske počitni-
ce v februarju – ustvarjalno in 
športno bo v Hiši mladih, pri-
pravljamo tradicionalni iz-
let v Atlantis in Kolosej ter 

humanitarne zimske počitni-
ce v Piranu za otroke z manj 
priložnostmi. S svojo ustvar-
jalnostjo bomo tudi popestri-
li dogajanje na tradicionalnem 
pustnem rajanju na Policah. 

Načrtujemo že 30. medob-
činski otroški parlament 'Moja 
poklicna prihodnost', ki bo le-
tos potekal v Dvorcu Lanthie-
ri v Vipavi, saj ga vodijo učen-
ci Osnovne šole Draga Bajca iz 
Vipave. Učenci osnovnih šol iz 
Goriške regije pa do druge po-
lovice februarja ustvarjajo li-
kovna dela v projektu Evro-
pa v šoli na temo podnebnih 
sprememb. Ob tej priložnosti 
se zahvaljujemo vsem, ki nam 
pomagate pri uresničevanju 
našega poslanstva. Vabljeni k 
spremljanju naše spletne stra-
ni www.mdpm-ajdovscina.si 
in naše Facebook strani 'Mdpm 
Ajdovščina'.

Urška Brežnjak
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Decembrsko in januarsko 
dogajanje na OŠ v Vipavi
Novinarska konferenca: Predstavitev tekmovanja POPRI 

Novinarske konference, ki 
je potekala 8. januarja v Pri-
morskem tehnološkem parku 
v Novi Gorici, smo se udeleži-
le tudi Eva Kovač Eva Kovač, 
Kaja Simonič, Tisa Princes Le-
dinek in Vida Furlan, učenke 
8.a razreda, s prejetim drugim 
mestom lanskega tekmovanja 
Popri. 

Ponovno smo predstavile 
našo podjetniško idejo 'Zibko 

Nina Nana'. Pametna zibka re-
šuje problem nespečnosti do-
jenčkov. Zibka otroka uspava 
na najbolj naraven način, saj si-
mulira varno zavetje maternice 
– naročje mamice, sesanje pri 
prsih, nošenje, zibanje in zvo-
ke, podobne tistim, ki jih je po-
slušal dojenček, ko je bil še v 
trebuhu svoje mamice. 

Šolo smo zapustile že zjutraj 
in se v spremstvu predsednice 

razvojne agencije ROD Ajdo-
vščina, Brigite Habjan Štolfa, 
odpravile proti Gorici. Ko smo 
prispele, nam je razkazala in 
razložila koncept dela tehnolo-
škega parka. O razvoju mlade-
ga podjetja smo izvedele veliko 
novega. 

Uradno se je konferenca za-
čela ob 10.30. Koordinator-
ji tekmovanja Popri so najprej 
predstavili novosti in izboljšave 
samega tekmovanja ter potek 
le-tega. Razkrili so tudi širjenje 
tekmovanja v tujino. Z nami 
so bili tudi lanski zmagovalci 
podjetja Avaga. Svoje poslovne 
modele smo predstavili v obliki 
pitcha. V naši družbi je bilo ve-
liko novinarjev, za katere smo 
podale več izjav. Po konferen-
ci je sledilo krajše druženje ob 
dobri hrani.

Učenke podjetniškega 
krožka

V predprazničnem času smo 
se drugošolci matične šole od-
ločili, da bomo tudi letos izve-
dli zabavno razredno priredi-
tev 2.a in 2.b imata talent.

Zagnano smo pripravljali 

2. A in 2. B imata talent 
točke, s katerimi smo se pred-
stavili pred sošolci. V torek, 24. 
decembra, smo se zjutraj zbra-
li in pripravili učilnico, ki je 
bila že praznično okrašena, za 
prireditev. Zabavni voditeljici 

Talentov sta bili naši učiteljici, 
ki sta poskrbeli za napovedova-
nje nastopajočih.

Dokazali smo, da naši talenti 
ne poznajo meja. Samostojno, v 
dvojicah in skupinah smo ple-
sali, deklamirali, izvajali trike s 
kartami in žogo, peli ter igrali 
na inštrumente. Namesto ogla-
sov sta učiteljici brali misli, ki 
smo jih zapisali učenci. O na-
ključno izbranem sošolcu smo 
morali napisati njegove dobre 
lastnosti. Kako prijetno je bilo 
prisluhniti, kaj dobrega in lepe-
ga o nas mislijo naši sovrstniki!

Ob zaključku nas je prijetno 
presenetil sošolec David, ki nas 
je pogostil z domačimi piškoti.

 
2. a in 2. b

Obiskovalci matične šole v 
Vipavi, ste verjetno opazili, da 
smo popestrili posamezne dele 
šole. Stopnišče nasproti jedil-
nice vabi k urjenju poštevanke, 
talne igre na hodniku pred ra-
zredno stopnjo pa k različnim 
gibalnim izzivom. Trenutno še 
raziskujemo kako se posame-
zniki odzivajo na začrtano pot, 
ki smo jo 'umetniško' porisali 
z raznimi vzorčki. Primerna je 
za vse generacije in posamezni-
ku omogoča, da se sam odloča 
kako se bo po poti 'razgibal'.

Da lepa beseda lepo mesto 
najde, so spoznali učenci 4. in 
5. razredov, ki so na hodni-
ku pred učilnicami našli me-
sto za prijazne besede kot so: 
dober dan, uspelo ti bo, po-
dari nasmeh, prosim, hvala in 

Popestrimo šolo v Vipavi
nasvidenje. 

Ali veste koliko državnih pra-
znikov imamo v Sloveniji? 15, 
16, 18, 20? Točen odgovor na to 
vprašanje boste dobili v febru-
arju, ko jih bodo učenci pred-
metne stopnje zapisali na sto-
pnice proti učilnici geografije. 
V spomladanskem času bomo 
ob šoli urejali visoko gredo in 
čebelnjak. Zamisel imamo tudi 
za ureditev kotička v senci za 
delo, igro in sprostitev. 

Nova podoba ni dokončna. 
Iščemo 1001 idejo za popestri-
tev šole in na ustvarjalen način 
razvijamo sposobnosti, da od 
zamisli in iskanja priložnosti za 
spremembo, preko lastne moti-
vacije in vztrajnosti pridemo k 
dejanjem in izkustvenemu uče-
nju. Kot šola smo vključeni v 

mednarodni projekt POGUM, 
ki spodbuja razvijanje podje-
tnostne kompetence. 

Vabimo vas, da nas obiščete 
ali kot sponzor sodelujete pri 
uresničevanju zamisli in ure-
janju bivalnega okolja v šoli in 
njeni okolici.

 
Mojca Habič

Nudimo vam domače 
goveje meso, žrebetino, 

jagnjetino in meso kozličkov. 
Vse je ekološke pridelave 

s pobočja Nanosa.

Obiščite nas v Fama centru v 
Vipavi, Goriška cesta 13

URNIK:
PONEDELJEK 8 - 12
od TORKA do PETKA 7 - 19
SOBOTA 7 - 14
NEDELJA 8 - 12

DROGERIJA
VIPAVA, tel.: 040 695 311

AJDOVŠČINA tel.: 040 695 313
 CENTER FAMA VIPAVA  

(05) 368 52 10

V soboto, 18. januarja, sta se v 
Dvorani Edmunda Čibeja v Lo-
kavcu že 6. zapovrstjo na kon-
certu Glasbeni zadetek združi-
la glasba in nogomet. Koncert 
Glasbeni zadetek se je rodil pr-
venstveno iz želje, da bi širši 
zgornjevipavski javnosti pred-
stavili delovanje deklet v špor-
tu, ki je vsem tako zelo dobro 
poznan, vendar je dolga leta 
zanj veljalo, da je namenjen 
zgolj fantom. 

V preteklih letih so dekleta na 
lokavškem odru gostila mno-
ge izjemne glasbenike, ki so 
nas vedno znova navduševali, 
kaj vse premore naša Vipavska 
dolina. Tudi letos so nogome-
tašice medse povabile doma-
če zasedbe: skupini Golden 
Slambers in TPO, ansambel 

Glasbeno razvajanje 
na glasbenem zadetku

Šembidci, otroke OŠ Danila 
Lokarja Ajdovščina, podružni-
ca Lokavec, Mešani pevski zbor 
Škofijske gimnazije Vipava, Pi-
halni orkester Burja in Godal-
ni orkester Glasbene šole Vin-
ka Vodopivca Ajdovščina. 

Pisanost glasbenih zvrsti, ki 
so večinoma sledili tokratni 
rdeči niti – filmski glasbi – ter 
izjemen glasbeni talent sta vse 
prisotne navdušila, navdušilo 
pa je tudi število mladih, ki so 
darovali svoj čas za promocijo 
dekliškega nogometa v Ajdo-
vščini in njeni okolici.

Vsem, ki so kakor koli pripo-
mogli, da smo preživeli še en 
čudovit glasbeni večer, se aj-
dovske nogometašice iskreno 
zahvaljujejo. 

Bojana P. Kompara

Zaupajte stroki,
zaupajte Vivakliniki.

Pokličite in se naročite 
na 030 334 383 

(urnik po dogovoru)

Ena od storitev, ki jih 
nudimo je tudi:

Reševanje vraščenih 
nohtov
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Aktivni na likovnem področju
Učenci OŠ Šturje Ajdovščina so bili v preteklem koledarskem (in tudi šolskem) letu izredno 
aktivni na likovnem področju. Uspešno so sodelovali z domačimi ustvarjalci in kulturnimi 
ustanovami, nanizali več pomembnih dosežkov na različnih likovnih tekmovanjih ter razsta-
vljali tako v galerijskih prostorih šole, kot drugje v domačem kraju in širše, kar je izrednega 
pomena za domače kulturno okolje, njegov razvoj in poznavanje ter ohranjanje naše kul-
turne dediščine.

Na OŠ Šturje Ajdovščina se z 
različnimi vsebinami trudimo 
za spodbujanje aktivnega in 
uspešnega delovanja učencev 
na različnih kulturnih podro-
čjih, tudi na likovnem. 'Štur-
ski likovniki' so v preteklem 
letu, poleg udeležbe na mno-
gih likovnih srečanjih, oziroma 
extemporih, obiskih razstav in 
podobno, sodelovali tudi z do-
mačimi ustvarjalci ali predstav-
niki raznih društev ter ustanov 
kot so Tanja Cigoj (Pilonova 
galerija), Anja Kranjc (kipar-
ka in ilustratorka), Ana Maraž 
(ilustratorko), Jana Hladnik 
Tratnik (arhitektka), društvo 
invalidov Ajdovščina-Vipava, 
Matjaž Stibilj (Lavričeva knji-
žnica), Veronika Kos (kinolo-
ško društvo) in drugimi, s kate-
rimi so izvajali skupne likovne 
akcije. 

Poleg priprave in izvedbe stal-
ne razstave, ki krasi hodni-
ke Upravne enote Ajdovščina, 
dveh začasnih razstav v La-
vričevi knjižnici Ajdovščina, 
nekaj razstav v skupnih pro-
storih Zdravstvenega doma Aj-
dovščina in rednih razstav v 
šolskih prostorih, so naniza-
li tudi vrsto uspehov na raznih 

mednarodnih, državnih in re-
gijskih likovnih tekmovanjih. 
Med slednjimi je vredno pou-
dariti doseženo zlato priznanje 
na 51. Likovnem svetu otrok v 
Šoštanju, zlato priznanje na dr-
žavnem natečaju Evropa v šoli, 
in srebrno priznanje na dr-
žavnem bienalnem natečaju v 
Žalcu. 

Pohvalimo se lahko tudi z ob-
javami v zborniku Zveze delov-
nih invalidov Slovenije, drugim 
mestom na mednarodnem na-
tečaju 'Dom', objavami v otro-
ški reviji Ciciban, ter nagrajeni-
mi deli na XXII. Mednarodnem 
natečaju Hermanove galerije in 
mednarodnem grafičnem nate-
čaju 'Po čebelah se zgleduj'.

Sama priznanja, pa niso 
tako pomembna, kot so izku-
šnje in občutja, ki jih učenci 

pridobijo ob podobnih dosež-
kih in izvedenih dejavnostih. 
Z njimi se učenci navajajo biti 
kulturno aktivni v svojem do-
mačem okolju, zato s podob-
nimi dejavnostmi na OŠ Šturje 

Ajdovščina nadaljujemo tudi v 
šolskem letu 2019/2020.

Še v poletnih in jesenskih me-
secih smo popestrili skupne 
prostore Zdravstvenega doma 
Ajdovščina z razstavo slikar-
skih del šturskih učencev iz 
prvega in drugega triletja, od 
novembra dalje ste si lahko 
v čakalnicah ogledovali 'slike 

velikanke', ki so jih prispevali 
učenci četrtih razredov, otro-
ške ordinacije zdravstvenega 
doma pa bodo prav kmalu bo-
gatejše za nova uokvirjena dela 
mlajših učencev ki obiskujejo 
likovni krožek in so na samo-
stojnih slikah uprizorili svoja 
videnja na obiske pri zdravni-
kih. Poleg razstav v ZD Ajdo-
vščina pa se nam v letošnjem 
letu obeta še vsaj ena razstava v 
Lavričevi knjižnici Ajdovščina, 
tokrat fotografska, v eni od lo-
kalnih ustanov pa si bo mogoče 
ogledati likovna dela z motivi-
ko otroškega videnja in druž-
benega sprejemanja invalidov, 
ter različnih del na temo arhi-
tekturne dediščine domačega 
kraja. 

V aprilu bomo na šoli izve-
dli odprtje razstave našega 

tradicionalnega in v zadnjih le-
tih državnega otroškega likov-
nega natečaja 'Drevo', pri kate-
rem se moramo za sodelovanje 
zahvaliti komisiji iz domačega 
kulturnega okolja (v preteklem 

letu so to bile Polona Kuna-
ver Ličen, Silva Copič in Ana 
Maraž).

Ob prelomu starega v novo 
leto smo bili na šoli veseli tudi 
novice, da je naša učenka uspe-
šno sodelovala na državnem 
mladinskem fotografskem na-
tečaju, ki je bil razpisan za mla-
de do 29. leta, ter da sta bili 
med več kot 1800 prejetimi de-
limi, za koledar Zveze prijate-
ljev mladine od dvanajstih iz-
branih del, izbrani dve iz naše 
Občine, poleg dela učenke z OŠ 
Dobravlje, tudi delo učenke OŠ 
Šturje Ajdovščina.

Uspehe, ki jih učenci OŠ Štur-
je Ajdovščina (pa tudi dru-
gih šol v naši občini) dosegajo, 
so nam vsem občanom lah-
ko v ponos, dokaz in zagotovi-
lo, da se domače kulturno oko-
lje uspešno razvija. Zahvale za 
to si zaslužijo tako učenci, kot 
starši (ki mentorjem zaupajo in 
njihova delovanja z razumeva-
njem ter podporo sprejemajo), 
lokalna društva, ustanove ter 
posamezniki, ki se z veseljem 
odzovejo na povabila za sode-
lovanje. Vsem iskrena hvala!

Več o pestrem dogajanju in 
aktivnostih delovanju učen-
cev OŠ Šturje Ajdovščina, lah-
ko spremljate na šolski spletni 
strani. 

Obenem vas vabimo na od-
prtje fotografske razstave 
projekta 3. AFA 2019, ki na-
staja v sodelovanju s fotogra-
fom Klemenom Bizjakom in 
bo razstavljena v avli naše šole 
do marca 2020. 

LUM,
OŠ Šturje Ajdovščina
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Osnovnošolci in varnostni izzivi 
digitalnih tehnologij
Kibernetski kriminal ustvarja visoko gospodarsko škodo. Pred varnostnimi tveganji pri 
uporabi informacijskih tehnologij niso varna niti podjetja in ustanove niti gospodinjstva 
oziroma zasebni uporabniki, vključno z otroki. Zato so v podjetju Si Splet, v okviru akcije 
'ESET zimski dan', izvedli natečaj za najboljši video na temo varne uporabe spleta. Odlično so 
se odrezali učenci OŠ Draga Bajca iz Vipave, ki so s svojim prispevkom zasedli drugo mesto. 

Na natečaju, ki je potekal pr-
vič, je sodelovalo deset osnov-
nih šol, njihovi kratki videi pa 
so bili dostopni prek Facebo-
ooka na strani ESET NOD32 
Slovenija in na YouTube ka-
nalu Eset Slovenija. Zmagoval-
ci natečaja, ki so bili izbrani na 
osnovi skupne ocene, sestavlje-
ne iz glasu ljudstva in strokov-
ne komisije, so učenci osnovnih 

šol Orehek Kranj in Ravne na 
Koroškem. Tik za omenjenimi 
osnovnimi šolami, pa so prista-
li vipavski osnovnošolci, ki so 
osvojili skupno 14 točk.

Današnje generacije osnov-
nošolcev rastejo z informacij-
sko tehnologijo in digitalizaci-
jo. Kibernetska varnost je zanje 
eno ključnih znanj, ki ga potre-
bujejo za uspešno delovanje v 

vse bolj digitaliziranem okolju. 
Za uspešno spopadanje z izzi-
vi na področju kibernetske var-
nosti danes in v prihodnosti je 
po mnenju ESET Slovenije tre-
ba ljudi izobraževati že zelo 
zgodaj. Z ustvarjalno izobra-
ževalno akcijo za osnovnošolce 
želijo povečati osveščenost in 
znanje splošne populacije gle-
de varnosti na svetovnem sple-
tu ter pri uporabi sodobnih in-
formacijskih tehnologij.

Tovrstno ozaveščanje lah-
ko neposredno pripomore k 
večji varnosti otrok, po dru-
gi strani pa dolgoročno zmanj-
šuje število incidentov, pove-
zanih s kibernetsko varnostjo, 
v vseh segmentih družbe in v 
gospodarstvu.

Doktor Fig, ali imate 
za nas kaj fig?

Otroci se hitro učijo. Vse kar 
vidijo, slišijo, spoznajo, vpija-
jo kot goba. Če jim ponudimo 
orodja, s katerimi lahko gradi-
jo svojo osebnost, so lahko še 
bolj ustvarjalni, inovativni. Iz-
ražanje je lahko zelo izvirno in 
bogato, veliko vlogo pri tem 
ima jezik, govorjena in pisana 
beseda. 

Učenci osnovne šole Danila 
Lokarja velikokrat med glav-
nim odmorom sami izbere-
jo branje kot dejavnost, ki jih 
sprosti, razvedri in poveže med 
seboj. Z bralci časopisa Latnik 
želijo deliti tudi svoje misli o 
branju in kulturnem prazniku:

"Radi bereva, ker spoznavava 
nove knjige. Sva zelo radove-
dni. Všeč so nama pravljice in 
da se naučiva kaj novega." Pia 
Maria in Elma

"Zelo rad berem napete zgod-
be." Aron

"Kulturni dan je za vse pose-
ben dan, France Prešeren mi je 
najbolj pri srcu." Tinkara

"Zelo rada berem knjige za 
otroke, kjer so zapisane pesmi 
Franceta Prešerna. Želim si, da 
bi še živel in bi ga spoznala." 
Naomi

"Berem zato, da bom bolj pa-
meten in se bom še kaj novega 
naučil." Klemen

"Kultura je, da se spoštujemo. 
Jaz rada berem zato, da izvem 
kaj novega." Žana

"V branju sem že kar dober. 
Berem zato, ker me zanima." 
Jaka

Približuje se 8. februar – Pre-
šernov dan. Na naši šoli že 
več let zapored, v dneh pred 

kulturnim dnevom, pripravlja-
mo kulturne prireditve pod na-
slovom 'Delimo kulturo', ki jih 
predstavljamo tudi širši publi-
ki, občanom. Tudi letos bodo 
učenci različnih oddelkov de-
lili drobtinice slovenske kultu-
re po različnih lokacijah v Aj-
dovščini in okolici. 

Prvošolci bodo medse pova-
bili otroke iz vrtca enota Ob 
Hublju, drugošolci pa bodo de-
lili kulturo učencem Waldorf-
ske šole.

V četrtek, 6. februarja, se 
bodo zvrstili trije dogodki: 
učenci iz oddelkov s prilagoje-
nim programom z nižjim izo-
brazbenim standardom bodo 
imeli dan odprtih vrat s pričet-
kom ob 9. uri, učenci petega 
razreda bodo delili kulturo ob-
čanom pred Dvorano prve slo-
venske vlade ob 11. uri, učenci 
in učitelji na podružnični šoli v 
Lokavcu pa bodo ob 10. uri od-
šli izpred šole skupaj s starši in 
starimi starši na pohod. Med 
postanki bodo učenci predsta-
vili svoj kulturni program na 
določenih točkah (pred staro 
cerkvijo, pred trgovino …).

V petek, 7. februarja, ob 10. 
uri bo sledilo: učenci tretjega 
razreda bodo predstavili svoj 
program občanom na Štur-
skem placu, četrtošolci pa se 
bodo odpravili v VDC Ajdo-
vščina in varovancem popestri-
li dan.

Vabljeni, da skupaj z nami 
obeležite slovenski kulturni 
praznik.
Mateja Vuga in drugošolci

Za iskriv otroški nasmeh
V prazničnem decembru smo 

se strokovni delavci v Otro-
škem vrtcu Ajdovščina, eno-
ta Ribnik odločili, da otroke v 
potrošniškem času spodbudi-
mo k razmišljanju in zavesti 
o njihovem lastnem prispev-
ku k dobrodelnosti; kaj lahko 
sami naredijo, da osrečijo dru-
ge otroke. Otroci so se spraše-
vali, koga bi obdarili s svoji-
mi igračami. Skupaj smo prišli 
na idejo, da bi zbirali igrače za 

pediatrični oddelek v Šempe-
trski bolnišnici in k sodelova-
nju povabili otroke in njihove 
starše. 

V pogovorih v vrtcu so nam 
otroci zaupali svoje izkušnje, 
ko so kakšen dan ali več pre-
živeli v bolnišnici in se igrali z 
igračami, ki jih imajo tam na 
voljo. Prav zaradi konkretnih 
izkušenj bivanja v bolnišnici 
so se otroci lažje ločili od svo-
jih igrač in jih podarili. Odziv 

otrok in staršev je bil v tednu 
zbiranja zelo dober in zbra-
li smo veliko dobrih in kvalite-
tnih igrač za otroke vseh staro-
sti: didaktične igrače, družabne 
igre, sestavljanke, knjige, vozila 
in glasbila. 

Strokovni delavci v vrtcu smo 
se razveselili vseh igrač in smo 
hvaležni za uspešno sodelova-
nje s starši. Otroci so na ta na-
čin razvijali občutek za sočlo-
veka in možnosti, kako lahko z 
malo dobre volje nekoga osre-
čijo. Zaposleni v bolnišnici in 
otroci so nam bili ob dnevu 
predaje daril, v četrtek, 19. de-
cembra, zelo hvaležni in so da-
rila z veseljem sprejeli. 

Otroci in vzgojitelji iz skupin: 
Zelene pike, Rdeče pike, 

Modre pike, Rumene pike

Vabljeni na dan odprtih vrat
Učenci in učitelji OPP NIS bodo ponovno odprli svoja vrata. Zato vabijo vse, ki vas zanima 
vzgoja in izobraževanje učencev s posebnimi potrebami v prilagojenem programu z nižjim iz-
obrazbenim standardom, da se jim pridružite v četrtek , 6. februarja, v avli šole Danila Lokarja. 

Dogodek bo potekal v avli 
šole, s pričetkom ob 9. uri do-
poldan. Predstavili vam bodo 
potek pouka, učilnice in mno-
ge dejavnosti, katere izvajajo 
na njihovem oddelku.

Učenci se lahko pohvalijo 
z urejenostjo šolskega vrta, 
dosežki na športnih, likov-
nih, tehniških in gledaliških 
tekmovanjih.

OŠ Danila Lokarja sicer iz-
vaja dva javno veljavna pro-
grama: izobraževalni program 
osnovnošolskega izobraževa-
nja ter prilagojeni program 
devetletne osnovne šole z niž-
jim izobrazbenim standar-
dom. Učenci obeh programov 
med seboj odlično sodeluje-
jo, sobivajo in se med seboj 
spoštujejo.

V mesecu februarju pa bodo 
učenci in učenke OŠ Danila 
Lokarja že tradicionalno deli-
li kulturo občanom in občan-
kam v Ajdovščini ali pa obi-
skali razne zavod.

OPP NIS
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Dunaj v Vipavi
Pihalni orkester Vrhpolje je tudi letos pripravil tradicionalni 
božično-novoletni koncert z naslovom Dunaj v Vipavi. Z na-
slovom letošnjega koncerta je želel orkester vzbuditi asoci-
acije na dunajske filharmonike in njihov novoletni koncert, 
Straussove valčke, praznično vzdušje … Prav to vzdušje je 
orkestrašem pomagala ustvariti tudi letošnja gostja, sopra-
nistka Beti Bratina.

Vipava se je na sobotni večer 
prelevila v avstrijsko prestol-
nico, saj smo lahko v dvorani 
Škofijske gimnazije Vipava pri-
sluhnili znanim melodijam, s 
katerimi nas razvajajo tudi du-
najski filharmoniki na prvi dan 
novega leta. Orkestraši, pod 
vodstvom Matjaža Medena, 
so koncert otvorili z znameni-
to Shostakovichevo Jazz Suito 
No. 2, ki je od orkestra zahte-
vala veliko zbranosti in muzici-
ranja. Trud je bil vsekakor po-
plačan z bučnim aplavzom 
množice poslušalcev, ki se je 
v nadaljevanju še bolj razvne-
la, ko je na oder stopila doma-
činka, akademska violinistka in 
sopranistka Beti Bratina. Ob 
spremljavi orkestra je zapela 
sakralni spev Panis Angelicus 
in skladbo avstrijskega sklada-
telja Franza Lehárja, Vilja Lied.

Po krajšem premoru je or-
kester nadaljeval z znamenito 
Straussovo Annen Polko. Po-
novno pa se jim je na odru pri-
družila sopranistka, ki je sku-
paj z orkestrom zapela še znani 
ariji, in sicer arijo Mein Herr 

Marquis iz operete Netopir ter 
arijo Meine Lippen sie küssen 
so heiß iz operete Giuditta. So-
pranistka je pripravila presene-
čenje večera, saj je skupaj z or-
kestrom zapela še arijo O mio 
babbino caro iz opere Gianni 
Schicchi.

Orkester je večer zaključil z ži-
vahno mojstrovino dunajskega 
skladatelja Johanna Straussa, ki 
je v skladbi Unter Donner und 
Blitz poskušal glasbeno opona-
šati nevihto.

Orkester, ki šteje že okrog 50 
članov, omogoča kakovostno 
in predvsem kulturno preži-
vljanje prostega časa glasbeni-
kov, ki si želijo po končani glas-
beni šoli še naprej muzicirati in 
poustvarjati glasbo na visokem 
nivoju. V prihajajočem letu 
si želijo v orkestru izdati zgo-
ščenko in oditi na gostovanje 
v tujino, kjer bi svoje muzicira-
nje predstavili tudi izven meja 
Slovenije.

 
Lara Rojc

Foto: Jan Skočaj

Rdeča jabolka 2019
Literarni maraton Reča jabolka, tradicionalni projekt Kulturnega društva Norma7 Brje, je 
namenjen vsem regijam Slovenije. K vsakoletnemu sodelovanju so vabljeni: ustvarjalci li-
terarnih zapisov, ki ustvarjajo individualno ali v literarnih in podobnih skupinah, sekcijah, 
krožkih; člani invalidskih društev, društev upokojencev in drugih društev; stanovalci domov 
za starejše, socialno zdravstvenih in drugih zavodov; učenci in dijaki osnovnih in srednjih 
šol; recitatorji, deklamatorji besedil, recitatorske, dramske in bralne skupine; gostujoči 
ustvarjalci; slikarji in glasbeniki, ki svojo govorico vpletajo in bogatijo pisano besedo; ljubi-
telji besedne govorice, poslušalci ali opazovalci maratonskega dogajanja.

Maratonsko druženje ljubi-
teljskih piscev in vabljenih go-
stov, je potekalo ob koncu leta 
2019 v prijetnem, prijateljskem 
in ustvarjalnem razpoloženju 
gostoljubne Ljudske univerze 
Ajdovščina. Pesmi, črtice, krat-
ke zapise je predstavilo sedem-
najst avtorjev, večina javno-
sti že znanih po svojih izdanih 
proznih ali pesniških zbirkah. 
Štirje mladi pisci so svoja mla-
dostniška, žal tudi boleča doži-
vetja bolezni in občutenja sveta, 
v katerem živijo javno prebirali 
prvič. Prisluhnili smo poeziji in 
prozi dveh avtoric, ki pišeta v 
slovenskem jeziku, četudi jima 

slovenščina ni materni jezik.
Odlomek recitala 'Leto Va-

lentina Vodnika', ki je bil uspe-
šno predstavljen na poletnih 
kulturnih dogodkih, je Bral-
na skupine ONA & ONE Dru-
štva paraplegikov ljubljanske 
pokrajine spretno vgradila v 
maratonski program in tako 
dopolnila recital, ki ga je obli-
kovala domača skupina Kul-
turnica. Besedno pripoved je 
likovno dopolnjevala priložno-
stna razstava ciklusa slik Rdeča 
jabolka slikarja Boštjana Moč-
nika iz Tržiča.

Veliko ljubezni do besede, pi-
sane in izgovorjene, sramežljivi 

bralci, izkušeni maraton-
ski bralci kot tudi sami avtor-
ji. In toplo sprejeti učenci in 
mladostniki iz CIRIUS Vipa-
va in njihovi odlični mentor-
ji in mentorice, ki so se pred-
stavili z igro, petjem, igranjem 
in predstavili svoje glasilo 'Stu-
denček'. Uvodni del glasila na-
govori: "Vsaka izdana številka 
je vedno nov izziv, predvsem 
pa potrditev skrbnega in ljube-
čega dela mentoric in učiteljic, 
ki znajo pri vsakem učencu po-
iskati tisto iskrico ustvarjanja, 
da se izrazi in potrdi." Glasi-
lo je na 32. Srečanju specialnih 
in rehabilitacijskih pedagogov 
Slovenije ponovno prejelo pri-
znanje za najkvalitetnejše otro-
ško in mladinsko glasilo zavo-
dov za usposabljanje Republike 
Slovenije. 

 
I.K.

22. namizno teniški turnir
Kljub zelo slabim vremen-

skim napovedim smo v decem-
bru organizirali že 22. namizno 
teniški turnir. V sodelovanju in 
pomoči Šktd Kamnje – Potoče 
in Ntk Burja Ajdovščina, smo v 
večnamenski dvorani srednje-
ga šolskega centra Veno Pilon v 
Ajdovščini, spravili pod streho 
enega od najstarejših turnirjev 

na Primorskem.
Rohnenje močne burje, ki 

je zunaj dvorane kazala svojo 
pravo moč, nam je dajalo mo-
tiv, da smo tudi mi enako moč-
no udrihali po beli celuloidni 
žogici. Okrog trideset tekmo-
valcev se je v enotni skupini 
potegovalo za pokale. Letošnji 
zmagovalec je postal Martin 

Čučič, ki nastopa v Primorski 
ligi za ekipo Kamnje, v finalu 
je premagal legendo namizne-
ga tenisa, neuničljivega Igorja 
Varla (Ntk Gorica). Tretje me-
sto je osvojil igralec Ntk Bur-
ja Ajdovščina Denis Premrl, 
ki je v malem finalu prema-
gal klubskega soigralca Denisa 
Črnilogarja.

V tolažilni skupini pa je zma-
gal vodja in organizator turnir-
ja Boris Vodopivec - Kamnje. 

Hvala vsem sponzorjem, ki so 
nam pomagali izpeljati ta ču-
dovit športni dogodek.

ŠKTD Kamnje-Potoče

DROGERIJA
VIPAVA, tel.: 040 695 311

AJDOVŠČINA tel.: 040 695 313
 CENTER FAMA VIPAVA  

(05) 368 52 10
PROFESIONALNA MEŠANICA BARV ZA OBRT IN DOM

Pri nas dobite barve za avto, les, kovino, zid, blago ...

Vam nobena barva ne ustreza? Brez skrbi! 
Barvno nianso si lahko izberete sami s pomočjo barvne 

karte ali pa s pomočjo vašega vzorca.

Nudimo polnjenje sprejev in točenje lazur za les!

Drogerija TROŠT
Tovarniška cesta 4a
5270 Ajdovščina

e-mail: satvipava@gmail.com
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Manca Špik in Erosi pred osvajalsko turnejo po Sloveniji
Manca z Erosi in Markom 

Škugorjem v objemu brezča-
snih melodij 

Le kaj imajo skupnega prilju-
bljena pevka, ki se zadnjih pet-
najst let pojavlja na najrazlič-
nejših odrih po vsej deželi, in 
štirje nadobudni vokalisti, ki so 
na slovenski popularni sceni šele 
pred kratkim hitro zacveteli? Na 
prvi pogled prav nič, a vendarle 
bo letošnje leto beležilo že tretje 
skupno sodelovanje med Manco 
Špik in skupino Erosi. Prvi sku-
pni projekt so uspešno predsta-
vili že predlani, ko so štajerski 
fantje, vsi po vrsti izjemni in iz-
kušeni vokalisti, stali ob boku 
visokorasle Gorenjke, ko se je 
Manca predstavila na Popevki s 
čutno balado, namenjeno njeni 
komaj rojeni hčerki Lani. Nedol-
go zatem, že lansko pomlad, pa 
so presenetili s skupnim duetom 
»Bela barka«. Pesem je postregla 
z eno izmed bolj priljubljenih viž 
preteklega poletja in tako pov-
sem nehote zaznamovala nji-
hovo skupno usodo. Manca in 
Erosi se namreč v februarju in 
marcu podajajo na veliko sku-
pno koncertno turnejo, poime-
novano »Mediteranski večer«, ki 
bo zajela kar šestnajst krajev po 
vsej Sloveniji. V kar nekaj večjih 
krajih se jim bo kot posebni gost 
pridružil tudi »prvi glas Dalma-
cije«, močno priljubljeni hrvaški 
pevec Marko Škugor.

Melodije morja in sonca so jo 
zaznamovale

Manca je samostojno glasbe-
no pot začela pred petnajstimi 
leti na festivalu Melodij morja in 
sonca, kjer je leta 2007 tudi zma-
gala s pesmijo »Baila Baila Bai-
la«. Po nizu uspešnic in števil-
nih nastopih na odrih EME in 
Slovenske popevke je leta 2012 
izdala svojo prvo samostojno 
ploščo, ki je potrdila njen glas-
beni talent tudi na avtorskem 

področju. V letih, ki so sledili, je 
opravila več glasbenih turnej po 
Avstraliji, Kanadi in ZDA, kjer 
je proslavila tudi 10. obletnico 
glasbene kariere. Leta 2016 se je 
po krajšem premoru, ki ga je na-
menila ustvarjanju družine, vr-
nila v velikem slogu. S »Pesmi-
jo«, najvišje uvrščeno skladbo 
Melodij morja in sonca po mne-
nju občinstva in televotinga, je v 
sodelovanju z vokalno skupino 
Kvatropirci ustvarila eno najlep-
ših zimzelenih slovenskih pesmi 
vseh časov ter eno najbolj pred-
vajanih pesmi v tem letu. Še pred 

koncem leta pa je z Isaacom Pal-
mo dosegla še večji uspeh z due-
tom »Oba«, ki je postal ena naj-
večjih radijskih uspešnic v tem 
letu in s skoraj 6 milijoni ogle-
dov postala ena izmed najbolj 
predvajanih pesmi vseh časov, v 
slovenskem jeziku na spletnem 
portalu Youtube. Tudi v letu 
2018 je Manca ponovila uspeh 
na festivalu Melodij morja in 
sonca, kjer je za izvedbo čutne 
pesmi »Kjer pomol poljubi mor-
je« prejela nagrado za najbolj-
šo pevko festivala in ponovno 
osvojila največ glasov po mne-
nju televotinga. Manca je v istem 
letu izdala svojo drugo samo-
stojno ploščo, za leto 2020 pa že 

napoveduje izid novega albuma, 
na katerem se bo nahajal tudi 
njen aktualni singel z medite-
ranskim pridihom, »Serenada«.

Erosi – pester glasbeni reper-
toar, srce na Mediteranu

Ustvarjalni glasbeni eros in iz-
povedovanje močnih čustev vo-
dita delovanja Erosov že vse od 
začetka. Štirje odlični glasbeniki 
so konec lanskega leta izdali nov 
singel z naslovom »Le bog ve, 
kako te ljubim«, ki že postaja hit 
zaljubljenih. Svoje prve obože-
valce je vokalna skupina prido-
bila s pretanjenimi priredbami, 

med katerimi sta tudi nepozab-
ni »Njej« in »Šum na srcu«, slo-
ves romantikov pa jim je ob dru-
gih pomagala ustvariti avtorska 
skladba »Kako naj jo pozabim«. 
Zvesti svojemu imenu ostaja 
eros njihov osrednji moto, saj so 
dovzetni za vse skrivnosti ljube-
zni, s katerimi odkrivajo življe-
nje, so strastni in predani. 

Tenorista Matej Dolar in Miha 
Lesjak, baritonist Dejan Kore-
nak in basist Jože Sadek so Erosi, 
katerih glasovi vznemirjajo srca 
poslušalk in poslušalcev, ki jih 
hitro pritegnejo v čarobni krog 
glasbe o uslišani ljubezni in po-
polni pripadnosti. Lahko bi rekli, 
da izvrstno opravljajo simbolno 

vlogo. S svojim petjem prinaša-
jo srečo in združujejo pare, zato 
ne preseneča, da so zelo zaželeni 
pevci tudi na porokah. 

Člani zasedbe so si podobni v 
veri o nepremagljivosti ljubezni, 
glasbeni izkušenosti in nadarje-
nosti, razlikujejo pa se v glasbe-
nih okusih, zato je njihov reper-
toar res širok. Izvajajo različne 
zvrsti glasbe: pop, narodno za-
bavno, gospel, popevke … Ve-
lik del namenjajo ustvarjanju a 
capella petju in ohranjanju na-
rodne in umetne pesmi, pri srcu 
jim je dalmatinska glasba. 

Morje, sonce in prijateljstvo 
kot navdih za koncerte

Mediteran ima nedvomno ve-
lik vpliv in magično moč tudi 
nad Slovenci. Le kdo izmed nas 
v sebi ne nosi lepih spominov na 
brezskrbna poletja ob morju, be-
žne ali pa morda tudi resnejše 
romance, ter mu vsaj kanček no-
stalgije ne pospeši bitja srca ve-
dno, ko zasliši znane in prilju-
bljene obmorske melodije …

Manca in Erosi svoje ljubezni 
do Mediterana ne skrivajo. Prav 
nasprotno, s svojimi pesmimi jo 
vedno bolj izražajo. Prav ta lju-
bezen jih je povezala s prilju-
bljenim Markom Škugorjem, 
s katerim kar po vrsti polnijo 

koncertne dvorane in celo trge. 
Avgusta lani so z »Večerno glas-
beno čarovnijo« do zadnjega ko-
tička napolnili celjski Muzej-
ski trg in z doseženim uspehom 
začeli tradicijo, ki jo bodo na-
daljevali tudi letošnje poletje, 
z junijskimi koncerti na petih 
osrednjih mestnih trgih.

Marko Škugor je tenorist an-
gelskega glasu, ki navdušuje po-
slušalce, da ostanejo prevze-
ti brez diha, marsikomu pa s 
svojim petjem privabi tudi sol-
ze ganjenosti. Razprodani kon-
certi s stoječimi ovacijami v nje-
govi domovini in Sloveniji, kjer 
smo ga prav tako vzeli za svoje-
ga, so nepozabni zaradi pevče-
vih iskrenih čustev in pričara-
nega pristnega dalmatinskega 
vzdušja s prizvokom opernega 
petja. S prvimi mesti ga nagra-
jujejo tako publika kot strokov-
ne žirije, kar dokazujejo številne 
nagrade na prestižnih festivalih 
(Split, Šibenik idr.). »Dalmatin-
ska vilo«, »Oče duša vanka tila«, 
»Čovik s mora« in »Samo s to-
bom sam upoznao ljubav«, s ka-
tero je ustvaril neprekosljiv duet 
z glasbeno legendo, Oliverjem 
Dragojevićem, je le nekaj najpo-
gosteje predvajanih pesmi. Nje-
gova dvajseta, »Deset angelov«, 
izdana lansko jesen ob pevče-
vem tridesetem rojstnem dne-
vu, kaže, da z vsako novo sklad-
bo navduši še širše občinstvo, ki 
njegove pesmi obožuje in si jih 
želi še več.

1. marca bodo ogreli vaša 
srca v Ajdovščini 

Skupno turnejo bodo zače-
li v Portorožu na dan ljubezni, v 
nedeljo, 1. marca, ob 18. uri pa 
bodo z navdušujočim glasbenim 
doživetjem osvajali poslušalstvo 
tudi v Športni dvorani Police. 

Srčno vabljeni!

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
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V Vrtovinu je december 
čas druženja

Obisk dedka Mraza
Dobri mož z belo brado je 

tudi letos s polnim košem daril 
obiskal otroke v Vrtovinu. Če-
prav je meseca decembra nje-
gov urnik močno zaseden, se 
dodobra potrudi že med letom 
in s pomočjo škratov pripravi 
darila prav za vsakega otroka. 
Letos jih je razdelil 45 otrokom. 
Zahvala gre vsem sponzorjem 
in donatorjem, ki so pomaga-
li pri naboru daril, ter učitelji-
cam in otrokom podružnične 
šole iz Vrtovina, ki so pripravili 

MOPZ Vinograd

dedku Mrazu in obiskovalcem 
prijetno popoldne z igrico.
Tradicionalni božični koncert 
v cerkvi v Vrtovinu

Božični čas je čas, ki nas lepo 
objame in naše misli, veselje, 
mir in družinsko toplino po-
šlje med ljudi. To so nam tudi 
letos pričarali pevci na že tra-
dicionalnem koncertu v cerkvi 
Marijinega vnebovzetja v Vr-
tovinu. Vabilu domačega mo-
škega pevskega zbora Vinograd 
so se z veseljem odzvali oktet 
Sotočje Črniče, mešani pev-
ski zbor Lipa Šempas in meša-
ni pevski zbor Klasje Bukovica 
– Volčja Draga.

Za prijeten zaključek so vsi 
zbori skupaj s poslušalci za-
peli pred oltarjem Grubarjevo 

Jaslice na sv. Pavlu

uspavanko Božjemu otroku, 
svetovno znano pesem Sveta 
noč, blažena noč, ki beleži že 
več kot 200 let odkar so jo prvič 
zapeli na božič leta 1818 v cer-
kvi sv. Nikolaja v avstrijskem 
Oberndorfu. Skladba je postala 
stalnica božičnih praznovanj, 
danes si brez te pesmi božiča 
sploh ne moremo predstavljati.

Jaslice na Školju sv. Pavla 
nad Vrtovinom
Jaslice Vrtovincev in prebival-
cev okoliških vasi se okrog cer-
kve začnejo postavljati že nekaj 

dni pred božičem. Pobuda ka-
menjskega župnika Rafka Kle-
menčiča za postavitev jaslic je 
torej že tradicionalna, letos je 
bilo razstavljenih 25 jaslic. Si-
mon Čermelj, predsednik dru-
štva Ortaona je bil vsako nede-
ljo na razpolago za vprašanja o 
zgodovini sv. Pavla in pripra-
vljen razkazati notranjost cer-
kve. Simon tudi pove, da so na 
ogled prihajali ljudje od vsepo-
vsod, predvsem z otroci, ki so si 
vse z radovednostjo ogledovali.

Novo leto Gospodovo 2020 
smo tudi letos pričakali pri sv. 
maši v cerkvici na Školju sv. 
Pavel nad Vrtovinom in sku-
paj hvaležno sklenili staro leto 
in pričakali novo.

Nevenka G.

December v domu starejših
Čeprav decembra tema zagri-

nja večji del dneva in čeprav 
nas veter in kakšna nižja sto-
pinja naganjata pod streho in 
v tople kote naših stanovanj, 
je pri nas v Domu starejših ob-
čanov bilo ravno nasprotno. S 
toploto veselih druženj smo se 
dan za dnevom skupaj zbirali v 
večnamenskem prostoru, kjer 
se je odvijalo res veliko prije-
tnih dogodkov za vse. Za ti-
ste, ki ljubijo petje, ples ali raje 
otroški živ žav.

Prav v prvih dneh so nam po-
lepšale popoldne članice dram-
ske skupine Žar, ki so nas s svo-
jo Pestrno popeljale v prijetne 
spomine mladih dni. Obiska-
li so nas tudi člani Društva lju-
biteljev starodobnih vozil, pa 
pridne prostovoljke med vrh-
poljskimi gospodinjami, ki so 
poskrbele, da je prijetno zadi-
šalo po cvrtih štravbah. Člani-
ce Društva Norma 7 in člani-
ce društva Radi pišemo z roko 
so z našimi stanovalci pisale 
voščilnice za prijatelje in soro-
dnike. Otvorili smo tudi raz-
stavo skupaj s člani fotograf-
skega društva Veno Pilon, ki so 
naše skupne prostore polepšali 

s čudovitimi fotografijami zim-
ske idile naših domačih krajev. 
Zelo vesele in razigrane trenut-
ke pa so prinesli v Dom tudi 
otroci. Plesna skupina ADC, 
pa folklorna skupina šturske 
osnovne šole, polepšali pa so 
nam trenutke tudi dijaki sre-
dnje šole Vena Pilona.

Najbolj srčen decembrski dan 
pa je bil, ko je v našem Domu 
praznovala trdoživa, prava kra-
ševka ga. Viktorija Slak. S svoji-
mi hčerami, vnuki in pravnuki, 
sosedi in prijatelji je praznova-
la svoj 100. rojstni dan. Njena 
pravnukinja je na praznovanje 

povabila kar cel razred z vse-
mi sošolci vred. Z nastopom 
in druženjem so naredili pravo 
pevsko zabavo. 

Ga. Viktorija je ob petju ne-
izmerno uživala, saj je bilo nje-
no življenje kljub zelo težkim 
medvojnim časom prepleteno s 
pesmijo. Pesem je lepa, pesem 
je veselje in zdravilo in tega v 
decembrskih dneh pri nas res 
ni manjkalo. Želimo si, da bi to 
veselo vzdušje v novem letu še 
kar trajalo in trajalo prav tja do 
novega decembra.

Mojca Klavžar, 
delovna terapevtka

Mikroskopirali smo – krožek 
spoznavanja narave

Kako se imenuje naprava za 
opazovanje zvezd? Teleskop. 
Pa tista, s katero opazujejo po-
vršino morja iz podmornice? 

Periskop. Pa za opazovanje 
očem nevidnih predmetov? 
Mikroskop. Pa naprava za gle-
danje skozi zid? Okno!

Leta, ko sem poučevala biolo-
gijo, se počasi odmikajo. Lju-
bezen do biologije je ostala. 
Uresničujem jo pri krožku spo-
znavanja narave pri društvu 
Most.

Prvo delavnico v novem ko-
ledarskem letu smo nameni-
li mikroskopiranju. Na začetku 
nas je pozdravil pedagoški vod-
ja Škofijske gimnazije Vipava 
g. Alojz Grahor. Potem smo se 

lotili dela. Od A do Ž: udeležen-
ci so se naučili oziroma pono-
vili poznavanje mikroskopa in 
ravnanje z njim. In samostojno 

pripravljanje preparatov. Zače-
li smo s kvasovkami. V kaplji-
ci suspenzije kvasa so se gnetle 
kroglice – celice glivic kvasovk. 
"A da se same ne premikajo? 
Ne, sem in tja jih premika gi-
banje vode."

Nadaljevali smo z opazova-
njem las. "A tako se ga vidi 
pod mikroskopom? Pa votel je. 
In luske ima. Pa kako različni 
so!" Pri prekrižanih laseh smo 
spoznali tudi pojem globinske 
ostrine. 

V lističih mahu smo opazovali 
kloroplaste. Priprava luskolista 

čebule je zahtevala nekaj spre-
tnosti s skalpelom in brisanja 
solz. Pa ne od ganjenosti. "Saj 
je videti kot zid iz opek! Kaj pa 
je tisto rdeče znotraj?"

Človek ni odkril ničesar, kar 
v naravi že ne bi obstajalo. Na 
primer sestavljanke (puzzzle). 
O tem smo se prepričali, ko 
smo opazovali povrhnjico spo-
dnje strani lista ciklame. Te ce-
lice tvorijo sestavljanko. Vmes 
pa ležijo listne reže. Celice za-
piralke izgledajo kot polovičke 
žemljic.

Prizadevna laborantka Nadja 
Pregeljc Ušaj je pripravila vse 
potrebno za delo in je krožkar-
je na koncu tudi (zasluženo) 
pohvalila. Lepo je bilo videti 
navdušenje populacije v zrelih 
letih in skrbno ravnanje z mi-
kroskopom. Dve uri sta mini-
li mimogrede. Ker je bil vmes 
glavni odmor, je tu in tam po-
kukala v razred tudi kaka dija-
ška glava. Tudi sama sem med 
delom zelo uživala in obuja-
la spomine, ko sem pred nekaj 
leti v tej učilnici še vodila la-
boratorijske vaje in poučevala. 
Hvala Škofijski gimnaziji Vipa-
va, ki je omogočila izvedbo de-
lavnice mikroskopiranja.

Irena Breščak
Foto: Nadja Pregeljc
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Mozaik 2020
V Lokarjevi galeriji je prvi 

razstavni termin v novem letu 
tradicionalno rezerviran za 
predstavitev novih članov Dru-
štva likovnih umetnikov Sever-
ne Primorske, ki so bili spreje-
ti v društvo v letu 2019. Od 17. 
januarja do 8. februarja se tako 
predstavljajo Klemen Brun, 
Ana Cizej, Luka Širok, Nežka 
Zamar, Gregor Žitko, Miran 
Bratuš, Špela Volčič in Katari-
na Spacal.

Mladi umetniki si danes želijo 
predvsem razgibane umetniške 
scene in dogajanja. Društvo li-
kovnih umetnikov Severne Pri-
morske je verjetno daleč najbolj 
aktivno v okviru Zveze društev 
slovenskih likovnih umetni-
kov in prav zaradi tega se jim 
zdi, da bodo to umetniško ak-
tivnost in razgibanost pridobi-
li ravno pri nas. Očitno sta dru-
štvo in z njim tudi Lokarjeva 
galerija med umetniki postala 
prepoznana kot zanimivo oko-
lje, kjer 'se dogaja' tako na do-
mačem kot tudi mednarodnem 
prostoru. 

Miran Bratuš je diplomiral 
oblikovanje vizualnih komuni-
kacij na Akademiji za likovno 
umetnost in oblikovanje v Lju-
bljani. Njegova fotografija je 
konceptualna, saj predmet nje-
govega zanimanja ni svet, ki ga 
s fotoaparatom lovi v objektiv, 
ampak načrtno zgrajena podo-
ba kot zrežirana situacija. Kle-
men Brun je diplomiral iz sli-
karstva na beneški Akademiji 
lepih umetnosti. Njegova dela 
nam odkrivajo ekspresivno fi-
guraliko, za katero je bolj zna-
čilno naslanjanje na formali-
stične pridobitve abstraktnega 
ekspresionizma kot na tradici-
onalno figuraliko. Ana Cizej je 
študij grafike in kiparstva (eno 
leto in pol) najprej študirala na 
Likovni akademiji v Prištini, 

nadaljevala in diplomirala pa 
na Akademiji za likovno ume-
tnost in oblikovanje v Ljublja-
ni. Na razstavi predstavlja cikel 
slik, na katerih niso upodoblje-
ne oblike iz vsakdanjega sveta, 
pač pa Anin notranji, duhov-
ni svet, ki naš pogled usmerja 
drugam, k čisti materialni ne-
skončnosti in brezpredmetno-
sti sveta. Katarina Spacal svoje 
izdelke snuje s prepletom niti, 
mešanjem barv, vozlanjem, gu-
banjem ter šivanjem. Nit je nje-
no osnovno likovno sredstvo, 
ki ji narekuje vsebino in obliko 
– podobno kot črta pri slikar-
jih. Luka Širok je diplomiral na 
beneški Akademiji lepih ume-
tnosti. Njegova dela izhajajo iz 
poetike art brut oziroma surove 
umetnosti, umetnosti brez pra-
vil. Njegovo ustvarjanje izhaja 
iz strasti in ne razuma, prepu-
šča se instinktu, predvsem pa 
zna tvegati z izvirnimi interak-
cijami in barvnimi kombina-
cijami. Špela Volčič je najprej 
diplomirala iz fotografije na 
CFP Riccardo Bauer v Milanu 
in nato še iz sodobne vizualne 
umetnosti na Univerzi IUAV 
v Benetkah. Izraža se v različ-
nih ustvarjalnih medijih, zlasti 

fotografiji, videu, risbi, skulptu-
ri in instalacijah, ki jih v svojih 
projektih pogosto povezuje. V 
razstavljenih fotografijah iz se-
rije Inabsentia raziskuje kraji-
no, predvsem odnos z zemljo, s 
pokrajino življenja, melanholi-
jo. Nežka Zamar je diplomirala 
iz slikarstva na beneški Akade-
miji lepih umetnosti. Je inter-
disciplinarna vizualna umetni-
ca, v kateri se neprestano vrti 
na stotine misli, ki jih pretvo-
ri v likovna dela – na videz tako 
različna, v resnici pa vsa z nje-
nim skupnim imenovalcem. 
Gregor Žitko je diplomiral iz 
slikarstva na Akademiji za li-
kovno umetnost in oblikovanje 
v Ljubljani. Njegovo slikarsko 
delo lahko obravnavamo zno-
traj opredelitve abstraktnega 
ekspresionizma. Zanj so barva, 
poteza, spontanost in improvi-
zacija poleg enostavnosti izra-
žanja najpomembnejši dejav-
niki v njegovem ustvarjalnem 
procesu. Umetnost se mu 'zgo-
di' znotraj pigmenta, znotraj 
barve, ki hoče preseči svojo la-
stno materialnost. 

 
Vladimir Bačič

Sedi k meni, zapojem 
ti pesem

V soboto, 15. februarja 2020, se bo v dvorani Krajevne skupnosti v 
Plačah odvil koncert pevke, poustvarjalke, pripovedovalke pravljic 
in zbirateljice ljudskega slovstva Ljobe Jenče. Koncert bo posvečen 
kulturnemu dnevu, ki temelji na ljudskem spominu.
Vabljeni torej 15. februarja ob 19.00 v Plače!
Vstop je prost.

Mostovi kitaristi
December je bil za kitariste 

društva MOST pomemben, saj 
smo praznovali 5. obletnico de-
lovanja kitaristov. Ob prazno-
vanju smo priredili samostojen 
koncert, na katerega smo, kljub 
dežju in vetru uspeli privabiti 
lepo število ljudi.

Po uvodni predstavitvi sku-
pine in pozdravnem nagovo-
ru predsednika društva gospo-
da Branka Lavrenčiča, je sledil 
glasbeni večer. Pričeli smo z 
'Našo pesmijo', ki jo je napisa-
la in uglasbila Mara. Pesem go-
vori o tem, kako hitro je mi-
nila mladost, a naša srca so še 
mlada, zato je prav, da si vsak 
najde čas in prostor za druže-
nje in ustvarjanje tudi v starej-
ših letih. 

Med skladbami, ki so prireje-
ne za kitaro, smo kitaristi reci-
tirali pesmi primorskih pesni-
kov. Prireditev je povezovala 
Mara, lastno pesem z naslovom 
'Vejtr' pa je, v ajdovskem nare-
čju, povedal Iztok. Publika je 
bila navdušena. Ko je ob spre-
mljavi Gordanovih orglic za-
zvenela melodija 'Poljane dom, 
prelepih dni' smo bili nagrajeni 
z aplavzom. Koncert smo kon-
čali z Gruberjevo Sveto nočjo.

Veseli smo bili, da je naš na-
stop lepo uspel. Za to, da ne-
kaj izpelješ, je potrebno veliko 
trdega dela, vztrajanja in obe-
nem tudi dokazovanja, da leta 
le niso ovira. Skupina mora biti 
homogena, poslušna, spreje-
mati je treba tako kritiko kot 
pohvalo. Vez med člani krož-
ka še dodatno utrjuje mentor, 
naš Gordan Novaković, pravi 
glasbeni maček, ki nam poda-
ja svoje bogato znanje.

Dvorana društva je bila pra-
znično okrašena, za kar so za-
služni člani likovnih delavnic 
in članica kamnoseške skupi-
ne. Božično drevesce v dvora-
ni so okrasile članice krožka 
kvačkanje.

V začetku januarja 2020 smo 
na društvu organizirali sreča-
nje članov, starejših od 80 let, 
ki smo jih kitaristi presenetili s 
krajšim nastopom. Ob prigriz-
ku, toplem čaju in prepevanju 
raznih pesmi, je dopoldan hi-
tro minil. 

Kako malo je potrebno. da 
nekomu polepšaš dan. Dovolj 
je le lepa beseda in pripravlje-
nost, da sočloveku prisluhneš. 

 
V. Ceket
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Božički na motorjih

V drugi polovici decembra 
smo, člani Moto Kluba Q VEJ-
TR WAJDUŠNA, za gojence 
CIRIUS-a v Vipavi, pripravili 
prav poseben dan.

Preoblekli smo se v božičke, 
naložili darila in jih obiskali. 
Otrokom smo takoj ob priho-
du narisali nasmeh na obraz ter 
iz njih izvabili neizmerno vese-
lje. Nekateri so ploskali drugi 
kričali ter peli. Naš prihod je bil 
za njih popolno presenečenje. 
Zaradi lepega sončnega vre-
mena smo gojence zavoda po 
končani predstavi povabili na 
dvorišče zavoda CIRIUS. Mali 
in veliki radovedneži so si ta-
koj ogledali motorje in se tudi 
povzpeli nanje. Skupno druže-
nje smo jim še popestrili s slad-
kanjem s sadjem in z bomboni.

Pod novoletno smreko pa 
smo otrokom pustili veliko 
različnih daril (razne didaktič-
ne igrače, šolske potrebščine, 
barvice, pobarvanke, plišaste 

igrače, sadje, piškote …) in se-
veda lepe spomine na praznič-
ne dni.

Nas pa je lepo presenetil od-
ziv podjetij na prošnjo o doni-
ranju-sponzoriranju tega pro-
jekta preko katerega smo zbrali 
kar nekaj sredstev največ v ma-
terialnih dobrinah in se jim se-
daj ob tej priliki iskreno zahva-
ljujemo. Sredstva za ta projekt 
smo zbirali tudi preko leta 
na motorističnih prireditvah, 
predvsem pa na prireditvi Tu-
ristična Moto Avantura, ki je 
bila organizirana v Ajdovšči-
ni meseca junija, pa tudi veliko 
otrok naših članov in simpa-
tizerjev je z veseljem darovalo 
svoje igrače za otroke s poseb-
nimi potrebami.

Še vas bomo obiskali. Tudi 
vam hvala za prelep srčen dan. 

 
Elvis Marc, 

predsednik Moto Kluba Q 
VEJTR WAJDUŠNA

Fuzbalerčkov pokal
V decembru se je v Dobravljah 

odvijal 1. zimski malonogome-
tni turnir, ki smo ga poimeno-
vali Fuzbalerčkov pokal. NK 
Vipava selekcija U9 je v svo-
ji skupini osvojila drugo mesto 
in se uvrstila v četrtfinale, kjer 
so bili boljši od ekipe NK Med-
vode. V polfinalu so bili boljši 
sosedje iz Ajdovščine. V tekmi 

za 3. mesto pa so Vipavci pre-
magali ekipo NK Vodice.

Za ekipo NK Vipava so nasto-
pili: Filip Kodelja, Adam Nu-
sdorfer, Aljaž Rupnik, Mati-
ja Mlakar, Anže Žakelj, Anej 
Šraml, Bor Jermol, Filip Bešir 
in Svit Vidrih.

 
Egidij Pavič, trener ekipe

Novoletni pohod z baklami
Na Slapu smo novo leto za-

čeli z dogodkom, katerega na-
men je povezovati vas in ohra-
njati pristne stike med vaščani. 
2. januarja smo se v večernih 
urah odpravili na, sedaj že tra-
dicionalni, pohod Slapencev z 
baklami na Planino. 

Ob 18.oo smo se udeležen-
ci pohoda zbrali na starem va-
škem trgu, kjer smo se po is-
krenih novoletnih voščilih 
počasi odpravili proti Plani-
ni. Kljub temu, da je bil pohod 

z lučkami, le teh skoraj nismo 
potrebovali, saj nam je luna 
lepo osvetljevala pot. Ker je 
Slap vas zlatih kapljic, je pot se-
veda potekala med vinogradi. 
Iz slapenskega placa smo se od-
pravili mimo cerkve Sv. Mati-
je in po makadamski poti, med 
vinogradi in gozdovi proti Pla-
nini. Na Planini so nas pri cer-
kvici sv. Pavla, Planinci priča-
kali s toplim čajem, kuhanim 
vinom ter prigrizkom. 

Vsi pohodniki, katerih nas je 

bilo več kot 50, smo pri cer-
kvici zapeli praznične pesmi 
in po okrepčilu smo se vsi od-
pravili nazaj na Slap. Kot zani-
mivost lahko povemo, da naj-
mlajši udeleženec pohoda še ni 
štel eno leto, najstarejši udele-
ženec pa je bil star čez 70 let. S 
tem želimo poudariti, da je po-
hod nezahteven in primeren za 
vse starosti. 'Karavana' se je iz 
Slapa proti Planini vila poča-
si, saj namen pohoda ni pre-
magovanje ovir ampak, pove-
zovanje ljudi in pristen klepet. 
Na koncu pa so vse pohodni-
ke počastili tudi Slapenci s ku-
hanim vinom in toplim čajem, 
gospodinje pa so spekle pecivo 
za pridne pohodnike. Večer se 
je na slapenskem placu zaklju-
čil s petjem in obujanjem starih 
dogodivščin in zgodbic.

Slapenci upajo, da bo pohod 
z leti pritegnil še več obisko-
valcev in okrepil sodelovanje 
med vasmi ter krepil vezi med 
vaščani. 

 
Marina Marc

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
Več o dogodkih na 

www.venopilon.com

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

(Avto)portret tako in drugače 
Razstava likovnih del dijakinj in dijakov 

1. a in 1. b SŠ Ajdovščina
Razstava je na ogled do 2. 2. 2020.

Edi Šelhaus. Retrospektiva - izbor del 
7. 2.–8. 3. 2020

Odprtje razstave bo v petek, 7. 2., ob 19. uri. 
V sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Slovenije

Vodstva po razstavi
Nedelja, 16. 2. in četrtek, 27. 2., ob 17. uri.

Slovenski kulturni praznik v 
Pilonovi galeriji

Sobota, 8. 2., od 10. do 18. ure, prost vstop.
Ustvarjalnice za otroke in družine, 

javna vodstva.

Sobotne ustvarjalnice 
za otroke in družine

Sobota, 1. 2. in četrtek, 13. 2., ob 16. uri.

Zimske počitniške ustvarjalnice
17. 2.‒21. 2., od 10. do 12. ure, 

prijave do 14. 2. 
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Društvo MOST

S telovadbo 
ohranjamo gibljivost

Naše prvo srečanje vseh, ki so 
se v tem študijskem letu prijavi-
li na telovadbo, je bilo v začet-
ku oktobra. Z vsakim mesecem 
je bila dvorana polnejša, števi-
lo prijavljenih pa se je do danes 
povečalo za 100%. Z mentorico 
Maro Pergar sva se zato dogo-
vorili, da bo telovadba potekala 
dvakrat na teden v dveh manj-
ših skupinah.

Vsak ponedeljek ob 16.30 in 
sredo ob 17.00 se srečujemo 
in naredimo nekaj zase in za 
dobro počutje. Telovadbo že 
nekaj let vodi naša mentori-
ca Mara Pergar. Njeno delo je 
strokovno, razgibano, domisel-
no in natančno. 

Pri vsaki vaji nam pokaže pra-
vilno izvedbo in pove, zakaj 
je vaja koristna. Naša urica se 
prične z ogrevanjem rok, glave, 
zapestja in vratu. Vse vaje po-
novimo večkrat in jih izvajamo 
s pravilnim dihanjem in po-
časi. Nadaljujemo z vajami za 
krepitev in razteg mišic v zgor-
njem delu telesa. Ko se pošte-
no ogrejemo, začnemo s trebu-
šnimi vajami za krepitev mišic 

in hrbta. Vsi vemo, da je moč 
mišic hrbta zelo pomembna in 
s tem se lahko izognemo marsi-
kateri težavi. 

Vaje v ležečem položaju izva-
jamo na hrbtu in trebuhu. Vse 
vaje ponovimo vsaj osemkrat. 
Sledijo še vaje za noge, kolke 
in kolena. Proti koncu ure pa 
raztezamo še celo telo.Pri uri 
nas spremlja nežna glasba. Vse 
udeleženke se pri vajah trudijo, 
kljub težavam, ki jih nekatere 
imajo. Mentorica Mara poskr-
bi, da so vaje raznolike in vsa-
ka ura je nekaj posebnega. Ko 
je naša ura pri koncu, si še za-
ploskamo in naše misli so po-
zitivne, naše telo pa nam je 
hvaležno.

Redna telesna vadba podalj-
šuje kakovost življenja starej-
ših in zmanjšuje nastanek in 
razvoj številnih kroničnih bo-
lezni, manj je padcev, zvinov in 
zlomov. Nikoli ni prepozno za 
začetek! Še vedno lahko pridete 
k nam in se pridružite skupini. 
Zelo vas bomo veseli.

Animatorka Bojana 
Vanceta

Čarobni svet keramike
Ljudska univerza Ajdovščina je, med številnimi izobraževalnimi programi za odrasle, v letih 
1997 in 1998, v prostorih notranjega bazena na Policah, organizirala tudi tečaj keramike, ki 
je potekal pod vodstvom gospe Damjane Plešnar. Ta tečaj se je zelo uspešno končal z od-
krivanjem 'raku' tehnike pod vodstvom Jožice Korenjak. Takrat verjetno ni nihče pričakoval 
tako močnega odziva, niti tega, da bodo tečajniki že leta 1998 ustanovili svoje društvo, ki so 
ga poimenovali 'društvo POC'. Društvo je v naslednjih desetletjih svoje znanje nadgrajevalo 
na različnih tečajih, sodelovalo na mnogo razstavah in doseglo številne uspehe na državni 
in mednarodni ravni. V naš prostor je vrnilo pozabljene in prineslo nove tehnike.

Leto 2019 je bilo za društvo 
POC pomemben mejnik. Obči-
na Ajdovščina nam je za boljše 
delovanje namenila nove pro-
store v bivši Glasbeni šoli ter 
nam sofinancirala nabavo peči 
za žganje glinenih izdelkov. 

Da iz razmočene zemlje, ki ji 
narečno rečemo tudi poc (od 
tu tudi ime društva) nastane 
lep in trajen izdelek, je potreb-
no veliko spretnosti in znanja. 
Oblikovanje, sušenje, barvanje, 
glaziranje in žganje gline, da 
končno podobo in trajnost ke-
ramičnemu izdelku. 

O trajnosti keramike nas 
dnevno prepričujejo najdbe ar-
heologov in za ogled le teh nam 
ni treba iti daleč, saj se s šte-
vilnimi lahko pohvali že sama 
Ajdovščina. Najdena kerami-
ka nam ne pripoveduje samo 
zgodb o njenem avtorju, veli-
ko več nam pove o njenih upo-
rabnikih in času v katerem je 
nastala. Starejši se verjetno še 
spominjate glinenih skled, v 
katere se je postregel obrok za 
družino ali potičnic, ki jih je pi-
skrovez obdal z žico. Žal so ti 
izdelki ob poplavi novih mate-
rialov izginili iz naših domov.

Keramičarska in slikarska pot 
članov društva POC, v zadnjih 
dveh desetletjih, ne bi bila tako 
uspešna, če ne bi sodelovali z 
znanimi mentorji in umetni-
ki iz Slovenije in tujine. Ob nji-
hovih obiskih pri nas, smo se 
potrudili, da smo jim predsta-
vili lepote naše doline in nje-
no kulinariko in tako nagradili 

njihovo znanje, ki so nam ga 
posredovali. Z njihovo pomo-
čjo smo osvojili način gradnje 
peči za žganje v tehnikah naših 
prednikov in nove načine izde-
lave moderne keramike. 

Delo članov društva POC 
smo predstavili tudi javnosti. 
V Ajdovščini in okolici smo 
organizirali slikarske in kera-
mične extempore. Že leta 2000 
smo bili povabljeni na festival 
Visages Francophones v me-
stu Cahore v Franciji in tam s 
ponosom predstavili Zgornjo 
Vipavsko dolino. Poleti 2002 
smo na Sinjem vrhu organizi-
rali večdnevni, odmeven med-
narodni dogodek Stičišče kul-
tur, na katerem so sodelovali 
ustvarjalci iz Hrvaške, Italije in 
Madžarske.

Še posebno smo ponosni na 
projekt, ki je trajal tri leta. Obli-
kovali smo, glinene izdelke, ki 
so predstavljali Ajdovščino v 

rimskem času. Naši prijatelji iz 
Hrvaške so te glinene izdelke 
potopili globoko v morje in jih 
po dveh letih dvignili ven. Do-
gajanje pod morsko gladino so 
ves čas skrbno spremljali. Pro-
fesionalni fotografi so naredi-
li čudovite podvodne fotogra-
fije, ki smo jih razstavili v Hiši 
mladih, same glinene izdelke 
pa smo postavili na razstavo v 
strugo reke Hubelj.

O naših uspehih govorijo tudi 
številne osvojene nagrade in 
priznanja in raznih tekmovanj. 
Že leta 1998 je društvo prejelo 
republiško priznanje Andrago-
škega centra Slovenije, za do-
sežke. Na Hrvaškem smo osvo-
jili I. nagrado leta 2000 in II. 
nagrado leta 2014 na meddr-
žavnem tekmovanju kerami-
čarjev. Občina Ajdovščine nas 
je leta 2015 ob Dnevu kulture 
nagradila s priznanjem, za izje-
men prispevek k bogatitvi kul-
turnega življenja in ustvarjanja 
na področju likovne umetnosti.

V društvu POC smo si tudi 
za prihodnost zastavili ambici-
ozne cilje, ki jih bomo realizi-
rali na temeljih pridobljenega 
znanja in doseženih rezultatov. 
Pripomogli pa bodo tudi boljši 
pogoji za delo v novih prosto-
rih. Ob tej priliki članice dru-
štva POC medse vljudno va-
bimo nove člane, ki si želijo 
ustvarjati iz gline.

Realizacija uspehov v prete-
klem obdobju, ne bi bila mo-
goča brez podpore lokalne sku-
pnosti in številnih sponzorjev, 
ki so s finančnimi in materi-
alnimi sredstvi podpirali naše 
delovanje. Na tem mestu jim 
izrekamo en velik hvala. Zave-
damo se, da brez njihove po-
moči, naše delo ne bi bilo tako 
uspešno.

 
Društvo POCNina Krašna, 

051 321 368

Matej Hosta dr. vet. med.

031 612 777
dr. vet. med.
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Mladinski hotel 
Ajdovščina

Mladinski hotel Ajdovščina 
v preteklem letu beleži porast 
nočitev in sicer 3822 nočitev 
1835-ih gostov, 561 domačih 
in 1274 tujih. Kot ocenjujemo 
smo bili iz vidika destinacije 
tudi v letu 2019 zanimivi za po-
trebe kolesarjev, pohodnikov, 
drugih športnikov, posamezni-
kov in ciljnih skupin, ki poleg 
interaktivnega bivanja v okolici 
najamejo tudi prostore mladin-
skega hotela. V letu 2019 nas 
je ponovno obiskalo največje 

število gostov v starosti do 18. 
let. Goste smo zabeležili iz Slo-
venije, Madžarske, Hrvaške, 
Velike Britanije, Nemčije, Če-
ške. Obiske posameznikov in 
manjših skupin pa smo zabele-
žili tudi iz bolj oddaljenih kra-
jev sveta.

V leto 2020 smo vstopili z ve-
likimi pričakovanji glede na že 
zapolnjene kapacitete, ki si sle-
dijo v prihodnjih mesecih.

Tonja Ferjančič,
vodja MKC in hotela

Od hrama do shrambe
Pet let je že poteklo od prve-

ga poskusnega popisa žepo-
vskih hramov in tudi letos smo 
v začetku januarja uspešno na-
daljevali, sedaj že tradicionalni 
dogodek.

Kot koledniki, smo se zbrali v 
Gornji vasi pri Markotu. Priče-
li smo v soju novoletnih lučk ki 
so ob začetnem blagoslovu žu-
pnika Zorana Zornika obarva-
le vse prisotne v modro barvo. 
Z vedrino na obrazu ter topli-
no v srcu smo se odpravili po 
vasi do vseh enajstih hramov, 
kjer so bili gospodarji doma in 
so nam bili pripravljeni odpre-
ti vrata.

Po vasi nas je spremljala pe-
sem ter glas harmonike. Naj-
prej smo se ustavili pri Dra-
gotu pod Žepovskim Školom, 

nato nadaljevali do Kožmanov 
k najstarejšemu 'kletarju Bogo-
tu'. Nikjer ni manjkalo dobrot 
kljub temu, da je bila lanska le-
tina bolj skromna.

Na naslednji postaji smo po-
skusili 'oškurževo' zdravilo, ki 
ga je strokovno pripravil g. Ma-
kovec. V Grintovcu je ta mlada 
postregla s krofi, ki so bili tako 
dobri, kot pustni. Malo dalj-
šo postajo smo imeli pri Sto-
janu pri Brecljih. Sedli smo za 
mizo na kateri je lepo dišala 
jota v bakrenem kotličku. Pri 
svetem Martinu se je harmoni-
ka najprej zaustavila pri Alešu 
in njegovih svinčnikih ter na-
daljevala pot do Ferjančičevih 
v shrambo s salami. Po name-
stitvi hramske vinjete se je pe-
sem nadaljevala v center vasi k 

Bitejškim k Jožetu, pobudniku 
obiska hramov. Tu so speciali-
sti za 'krodegine' v testu. V so-
razmerno toplem vremenu ni-
smo preveč hiteli do naslednjih 
vrat, saj nas je spremljalo tudi 
nekaj najmlajših, ki so se kar 
dobro počutili. Stibilovi, ki so 
bili predzadnji v nizu, so redki 
Žepovci, ki v svojem vinogradu 
pridelujejo vino. Boris in Rado 
z veseljem delata to po starem. 
Na koncu smo se spustili še 
do Stibilovega mlina, kjer si je 
Evgen zgradil kmetijo z govejo 
živino in tudi s konji. Tu je bil 
prostor tako velik, da so neka-
teri zaplesali. Medtem ko je ta 
mlad pekel pice, je družba gla-
sno zapela še nekaj pesmi. Za-
želeli smo si eno dobro leto in 
tudi dobro letino, da bo nasle-
dnje rajžanje čez eno leto zopet 
veselo.

Aleš Brecelj

Kombi za fanta in družino
Sodelavci Karitas vipavske de-

kanije smo že v preteklosti so-
delovali pri zbiranju sredstev 
za pomoč družinam, ki doži-
vljajo različne preizkušnje. To-
krat se je s pobudo za zbiranje 
zglasil predstavnik Območne 
obrtno podjetniške zbornice 
Ajdovščina in sorodnik druži-
ne, ki potrebuje pomoč. Pove-
dali so: 

"V družini sta dva otroka, ki 
sta že pred leti zbolela za bo-
lezen, ki ju je priklenila na in-
validski voziček. Starejši sin je 
na vozičku od svojega 14. leta, 
mlajši pa od 13. leta. Mama že 
več let ne hodi v službo in skr-
bi za sinova, oče pa bi moral 
že biti v pokoju, vendar je ak-
tivnost svoje zasebne dejavno-
sti podaljšal, da lahko bolje po-
maga svoji družini. Sredstva, 

zbrana z dobrodelno akcijo, 
bodo namenjena nakupu kom-
bija ter vgraditvi posebne ram-
pe za lažje nameščanje invalid-
skih vozičkov v vozilo. Vse to 
pa bo izjemno olajšalo prevo-
ze bolnih otrok in pomagalo 
družini, ki se je zaradi bolezni 
kar dveh otrok znašla v težkih 
razmerah."

In tako je malo pred Veliko 
nočjo akcija stekla. Ne bom na-
števala vseh darovalcev in šte-
vilnih dogodkov, ker bi verje-
tno koga izpustila. Ko so me 
klicali iz TV, da bi tudi oni zbi-
rali sem to povedala pobudni-
kom in odgovor je bil: "V naši 
dolini pa nismo tako revni, da 
ne bi zmogli kupiti enega kom-
bija. Bodite brez skrbi, kar bo 
zmanjkalo bo prispevalo pod-
jetje, kjer dela oče obeh fantov". 

In res 31.189,00 Eur je bilo na-
kazano iz zbranih sredstev pri 
Karitas in malo pred Božičem 
je poklicala mama, da pridemo 
pogledat kombi. 

Lep, velik kombi, z vsemi do-
datki ni bil nič v primerjavi s ši-
rokim nasmehom obeh fantov. 
Vozil je oče, ker je mama rekla, 
da še ne ve kako se bo naučila 
na vse te gumbe, pa jo je starejši 
sin potolažil "Ne boj se mama, 
jaz sem že vse naštudiral in ti 
bom povedal". 

Ob takih akcijah naša dolina 
diha dobrodelnost in dobese-
dno tekmuje v inovativnih ide-
jah za zbiranje potrebne vsote, 
od najmlajših do najstarejših, 
zato hvala lepa vsem. 

 
Jožica Ličen 
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Z Alešem Štrancarjem in Romanom 
Globokarjem o igranju z geni 

V ponedeljek, 20. 1. 2020, 
je pet dijakinj 4. b razreda na 
Škofijski gimnaziji Vipava or-
ganiziralo okroglo mizo z na-
slovom Igranje z geni. Gosta 
okrogle mize sta bila dr. mo-
ralne teologije Roman Globo-
kar, specialist za bioetiko, in dr. 
Aleš Štrancar, doktor bioteh-
nologije, znanstvenik, inova-
tor in podjetnik. V Ajdovščini 
vodi podjetje BIA Separations, 
ki čisti genske zapise za proi-
zvodnjo učinkovin za gensko 

terapijo bolezni, kot so gluhost, 
slepota, različne mišične dis-
trofije, rakava obolenja itd.

Poglavitno vprašanje okro-
gle mize je bilo, ali spreminja-
nje genov res prinaša izboljša-
ve v svet.

Z iskanjem izboljšav se svet 
razvija in napreduje, pri zdra-
vljenju in manipulaciji genoma 
pa ostaja še veliko neraziskane-
ga, zaradi česar je igranje z geni 
nevarno.

Kljub temu da ljudje stremi-
mo k pomoči ljudem, se odpira-
jo vprašujoče ideje, kako izko-
ristiti genski inženiring. Gosta 
sta nam te ideje ovrednotila, 
tudi s primeri iz svetega pisma.

S shranjevanjem DNK-profi-
la za boljše poznavanje človeka 
bi lahko spreminjali potenci-
alno nevarne gene, prilagodi-
li zdravila in način življenja za 
vsakega posameznika pose-
bej in s tem podaljšali življe-
nje. Nevarnosti pri tem so lažje 
kontroliranje in manipulira-
nje z ljudmi, kar bi sistemi sve-
ta (komunizem, kapitalizem in 
globalizacija) izkoriščali in lju-
dem vzeli svobodo. Prav tako 
bi s hranjenjem vseh naših 

podatkov, shranjenih v naših 
genih, dobili možnost za zlo-
rabo vseh podatkov. Z možno-
stjo dostopa do teh podatkov 
pa bi se tudi vsi odnosi močno 
spremenili.

Gosta sta poudarila tudi dej-
stvo, da je podaljševanje življe-
nja nesmiselno, saj je to mogo-
če le do neke meje, kar se kaže 
s tem, da po določenem času 
začnejo ljudem odmirati mo-
žgani (demenca), pojavlja se 
želja po evtanaziji, življenjska 
doba pa se krajša zaradi ve-
dno novih bolezni. Ljudje no-
čemo priznati svoje minljivosti 
in želimo preseči meje, kar pa 
ni mogoče.

Idejo o tem, da bi lahko z 
manipulacijo genoma dobi-
li supergenije, lahko ovržemo s 
tem, da je cilj supergenija naj-
večja učinkovitost, za kar pa bi 
mu morali vzeti vso kreativnost 
in svobodo, kar nas dela ljudi. 
Supergenij naj bi bil najpopol-
nejši človek, nas pa ravno po-
manjkljivosti, empatija in od-
nosi delajo ljudi.

Pojavlja se tudi ideja, da bi 
starši lahko že vnaprej gen-
sko določili, kakšnega otroka 
bi imeli, kar pa ni etično spre-
jemljivo, saj bi s tem svojemu 
otroku vzeli svobodno voljo in 
ustvarjali s svojimi željami ve-
lik pritisk.

Gosta sta menila, da bi bile 
prepovedi kot ukrep za omeji-
tev zlorab igranja z geni neu-
činkovite, temveč je pomemb-
nejše izobraževanje ljudi. 
Treba je prebuditi človekovo 
čutenje, duhovno življenje in 
vrednote, s katerimi bi zna-
li pojave, ki so posledice teh-
nološkega napredka, kritično 
presojati in prav postaviti svo-
je etične meje. Prav tako mo-
ramo biti odgovorni in proble-
me, ki se pojavijo, reševati takoj 
in ne samo pustiti naslednjim 
generacijam.

Vsekakor pa se tehnološke-
ga napredka ne smemo bati. 
Cilj le-tega je pomoč drugim, 
pri čemer bomo uspešni toli-
ko, kolikor si bomo sami zada-
li. Ne moremo narediti gensko 
boljših ljudi. Smo edinstveni 
in edinstveni bomo tudi osta-
li v prihodnosti. Nihče nam nič 
ne more, dokler imamo cilje, 
usmerjene k dobremu.

Ana Vidmar

Ajdovski planinci 
med briškimi griči

Goriška Brda so bila cilj prve-
ga pravega pohoda ajdovskih 
planincev v novem letu, kamor 
jih je popeljal vodnik Vladimir 
Lemut. 

S pohodom so pričeli v Ne-
blem, na skrajnem zahodu Go-
riških Brd. Prijatelji iz PD Brda 
so jih od tu popeljali na turi-
stično pohodno pot, s kate-
re so razgledi segali proti mor-
ju, Furlaniji in Benečiji, vse tja 
do zasneženih vršacev v dalja-
vi (ko so stopali po grebenih) in 
na potok Kožbanjšček (ko so se 
spustili v dolino).

Potok je ustvaril slikovita ko-
rita in naravni most Krčnik, ki 
se lepo zaobljen in gladek pne 
čez Kožbanjšček. Vmes so si 

vzeli čas za ogled zapuščene va-
sice Slapnik, ki je zadnje prebi-
valce izgubila že pred davnimi 
štiridesetimi leti. Med zapušče-
nimi hišami z zanimivimi ka-
mnitimi detajli, so imeli ob-
čutek, da je vas še vedno živa, 
samo spi in čaka… Kar petde-
set jih je obiskalo to pot Če-
šnjevega cveta. V lepem sonč-
nem vremenu so se sprehodili 
po Tercinki (ime nosi po stari 
sorti češenj), se družili, se po-
govarjali in spoznavali. Preži-
veli so lep dan v prijetni druž-
bi briških planincev in njihovi 
gostoljubnosti.

 
MG

Potepanja 
zgodovinskega krožka

Člani krožka 'zgodovinska 
potepanja' smo ugotovili, da ne 
poznamo svojih bližnjih sose-
dov, ko smo 16. januarja obi-
skali Zalošče, Dornberk in 
Tabor. 

Povsem nas je očaralo majh-
no in ruralno naselje Tabor, z 
zanimivo in dobro ohranje-
no stavbno dediščino. Labirint 
ulic in prehodov v vasi daje vtis 
sredozemskega mesta. 

Povzpeli smo se do Šantane-
le, kapelice, ki je dobila ime 

po Sv. Danijelu, in malce na-
prej mimo vinograda prispeli 
na vzpetino od koder smo ime-
li celotno Vipavsko dolino kot 
na dlani, s severozahoda pa sta 
nas pozdravila pobeljena Ka-
nin in Krn.

V juniju spet pridemo, smo si 
obljubili. Na vsakoletne glasbe-
ne večere, ki istočasno poteka-
jo na treh prizoriščih v naselju.

 
Foto: J. Maraž, I. Slejko

Š I R I M O  Z N A N J E ,  K R E P I M O  U Č E Č O  S E  S K U P N O S T

•	 30-	urni	TEČAJ ANGLEŠČINE	(10.	februar	2020)
•	 60-	urni	TEČAJ ANGLEŠČINE	(11.	februar	2020)
•	 30-	urni	TEČAJ ITALIJANŠČINE	(12.	februar	2020)
•	 60-	urni	TEČAJ ITALIJANŠČINE (11.	februar	2020)
•	 30-	urni	TEČAJ NEMŠČINE	(11.	februar	2020)
•	 60-	urni	TEČAJ NEMŠČINE	(12.	februar	2020)
•	 30-	urni	TEČAJ SLOVENŠČINE	(14.	februar	2020)
•	 16-	urni	TEČAJ EXCELA	(4.	marec	2020)

Prijave	in	informacije	na	05 366 47 50,	041 437 785	ali	na	info@lu-ajdovscina.si

•	 20-	urni	NADALJEVALNI TEČAJ DIGITALNE 
FOTOGRAFIJE	(12.	marec	2020)

•	 52-	urno	USPOSABLJANJE RAČUNOVODJA ZA 
MANJŠE DRUŽBE, SAMOSTOJNE PODJETNIKE 
IN ZAVODE (2.	marec	2020)

Širimo	znanje!	Pridružite	se	nam.
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Zabojnik za ostanek odpadkov je 
premajhen! Ali res?

Zelen zabojnik na ekološkem otoku NI namenjen ne ločenim komunalnim odpadkom temveč ostanku odpadkov. Vanj 
odlagamo odpadke, narejene iz materialov, ki jih še ni možno predelati v nove izdelke oziroma je njihova predelava eko-
nomsko neupravičena. 
V zabojnik za ostanek sodijo: plenice, higienski vložki, odpadna keramika, porcelan, črepinje razbitega ogledala, gobice za pomivanje po-
sode, krpe, umazana in raztrgana oblačila, zobne ščetke in razne krtačke, britvice, vrečke iz sesalcev, celofan, avdio in video kasete, CD-ji, fo-
tografije, tapete, guma, usnje, mačji pesek, … 

Ko pogledamo v zelen zabojnik na ekološkem otoku pa vidimo v njem vse kaj drugega. Največ prostora v njem zaseda odpadna plastična 
embalaža, ki sodi v rumen zabojnik. Sledijo ji biorazgradljivi kuhinjski odpadki, ki sodijo v rjav zabojnik. Če vsaj ti dve frakciji ustrezno lo-
čimo, ugotovimo da je zelen zabojnik pravzaprav prevelik in ne premajhen.

Če bomo odpadke dosledno zbirali kot ločene frakcije, bo v zabojnikih za ostanek odpadkov dovolj prostora.
Ločevanje odpadkov je pomembno zaradi varovanja okolja in ohranjanja naravnih virov ter zmanjševanja stroškov pri ravnanju z odpadki. 
Če odpadke zbiramo ločeno, omogočamo njihovo ponovno uporabo ali neposredno reciklažo zbranih materialov. 

Če pa odpadkov ne ločujemo, mora to namesto nas narediti nekdo drug. Zmotno je mišljenje, da odpadke ločuje komunala. Komunalno sta-
novanjska družba Ajdovščina odpadke zbira in vozi v CERO Ajdovščina. Ločene frakcije odpadkov pretovorimo na tovornjake in odpremi-
mo na reciklažo. Ne ločene odpadke iz zelenega zabojnika odpremimo na sortiranje, obdelavo in odlaganje v RCERO Ljubljana.

Odpadki iz zelenega zabojnika predstavljajo največji strošek ravnanja z odpadki, zato se moramo potruditi, da v zabojnik za ostanek od-
padkov ne odlagamo koristnih odpadkov, ki jih je možno reciklirati (vse vrste embalaže, papir, karton, steklo, biorazgradljivi odpadki, ele-
ktrična in elektronska oprema, gradbeni material, nevarni odpadki, kosovni odpadki…). Tako bomo bistveno zmanjšali količino odpadkov 
v zelenem zabojniku.

ODPADKI, KI JI NE SMEMO ODLOŽITI MED OSTANEK ODPADKOV
V pomoč pri ločevanju odpadkov naj vam bodo informacije, ki jih dobite na nalepkah 
nalepljenih na zabojnike za odpadke, spletni strani www.ksda.si ali na telefonski števil-
ki 05 36 59 713, na katero lahko pokličete ob delavnikih od 8:00 do 14:00.

Odlaganje ne ločenih odpadkov v zelen zabojnik za ostanek odpadkov je najdražji na-
čin ravnanja z odpadki in tudi najmanj prijazen do okolja. Če odpadke dosledno loču-
jemo, lahko zmanjšamo stroške ravnanja z odpadki iz zelenega zabojnika in varujemo 
A ni to dovolj dober razlog, da začnete takoj?

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

Pon, Pet : 9 h - 15 h  
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Izven delovnega časa: 
PO DOGOVORU 

Spalni studio 
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predalom 

pri nakupu nad 200 € 
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UGODNO  
ODPRODAJA EKSPONATOV 

IZDELAVA POSTELJNINE TUDI 
PO NAROČILU! 

Enajsto spoznavanje sosedov
V čudovitem, zimskem in 

hladnem jutru se je v nedeljo, 
5. januarja 2020, pred dvorano 
v Velikih Žabljah, zbrala mno-
žica nekaj več kot 200 poho-
dnikov, s ciljem da spozna so-
sede v krajevnih skupnostih 
Velike Žablje in Šmarje.

Toplemu čaju in kavi, ki so 
jo postregli domačini, je sle-
dil nagovor koordinatorja po-
hoda Egona Stoparja, pred-
sednika Kulturno športnega 
društva Vrnivec Cesta, nato 
pa še pozdrav Dragotina Što-
klja, predsednika Krajevne 
skupnosti Velike Žablje. Mal-
ce čez pol deveto smo se poho-
dniki podali na pot. 

Najprej skozi velikožabeljske 
gase, mimo cerkve in gradu, 
ob vinogradih do poti, ki vodi 
proti Brjam. Pred spustom v 
dolino nas je pozdravil Franko 
Kante, predsednik Krajevne 
skupnosti Šmarje, nato pa smo 
po kolovozu ob potoku prispe-
li do Zavina. Kar nekaj poho-
dnikov je priznalo, da jih v te 
konce le redko zanese, in jim 
je zato kraj precej nepoznan.

Po povezovalni cesti smo 
se nato sprehodili do Šma-
rij, kjer nas je na svoji obno-
vljeni domačiji prijazno spre-
jel Aleš Vodopivec z družino. 

Pohodniki smo si lahko ogle-
dali njihovo zbirko starih sve-
til, obenem pa smo se okrep-
čali s toplimi napitki, ki so jih 
pripravili domačini. Po okrep-
čilu nas je pozdravil Darko 
Poljšak, predsednik Turistič-
nega društva Vinoreja Šmar-
je, ki nas je nato vodil skozi 

center vasi, do informacijske 
točke. Tam nam je predstavil 
vas Šmarje in znamenitega so-
krajana, Matijo Vrtovca. Po-
hodniki smo si zatem ogleda-
li Vrtovčevo spominsko sobo v 
nekdanji osnovni šoli, nato pa 
smo odšli v zaselek Jakulini, 
kjer smo izvedeli še marsika-
tero zanimivo novico iz šma-
renske preteklosti in spoznali 

čudovito klet v rojstni hiši Ma-
tije Vrtovca.

Sledila je hoja skozi zaselek 
Potok in vzpon med vinogra-
di do vasi Vrtovče, kjer so nas 
domačini pričakali z okrepči-
lom in predstavili svojo vas. 
Po napornem vzponu je sledil 
spust po kolovozu do Velikih 

Žabelj. Pred dvorano nas je 
pohodnike za zaključek poho-
da čakala odlična jota s koščki 
klobase, napitki in seveda ži-
gosanje popotnega dnevnika.

Čudovit dan, dobra druž-
ba, odlična pogostitev. Znova 
smo se imeli lepo in komaj ča-
kamo na spoznavanje drugih 
sosedov. 

latnik



RAZNO         30
Petek, 31. januar 2020 • številka: 216

Teden pisanja z roko v 
Podnanosu

V tednu pisanja z roko smo 
sodelovali tudi učenci in učite-
lji podružnične šole Podnanos 
(OŠ Draga Bajca Vipava). Od-
zvali smo se povabilu Ljudske 
univerze Ajdovščina in sodelo-
vali na ponujenih dejavnostih 
in pridno pisali z roko. 

Naši možgani bolje delujejo, 
če pišemo z roko kot na raču-
nalnik, bolje si zapomnijo, kar 
je napisano na tak način, utrne 

se tudi več idej. Pisanje spod-
buja in ohranja dolgotrajnejšo 
pozornost.

Učenci so pisali g. županu na 
Občino Vipava ter v Center 
starejših Pristan, sodelovale pa 
so tudi cele družine in s svojimi 
zapisi popestrile našo razstavo 
na temo: "V naši družini radi 
pišemo z roko". 

 
Vida Trošt Vidic

Prireditev za stare starše
V ponedeljek, 23. decembra, 

smo na podružnični šoli v Vrh-
polju pripravili kulturno, dobro-
delno prireditev za stare starše. 
Šolska jedilnica je bila mnogo 
premajhna za vse none in no-
note, stare mame in stare oče-
te, dedke in babice, pa še kakšen 
starš je prišel pogledat, kaj so se 
letos že naučili njihovi otroci. 
Učenci so pod vodstvom učite-
ljic pripravili nekaj hudomušnih 
deklamacij, šolski zbor pa je ob 
kitarski spremljavi in spremlja-
vi malih instrumentov, na katere 
so igrali učenci, zapeli nekaj pe-
smic. Seveda ni manjkala dram-
ska uprizoritev, v kateri so igralci 
predstavili Ostržka, mačka Mu-
rija in Rdečo kapico. Torej, za 
vsakega nekaj. Vsi gledalci so bili 
navdušeni in dobra ura kultur-
nega programa je hitro minila. 
Na koncu smo vsem voščili lepe 
praznike, gledalce pa povabili na 
čaj in malo vitaminov. 

Lovski zdravo po uspešni lovski 
sezoni 2019

Lovska družina Brje-Erzelj je 
tudi letošnjega januarja, tako 
kot vsako leto po zaključeni lo-
vski sezoni, organizirala oceno 
trofej in čeljusti jelenjadi, sr-
njadi in divjih prašičev uple-
njenih v lovski sezoni 2019.

Za tiste, ki niso ravno na te-
kočem z lovskimi pravili, naj 
povemo, da lovska sezona tra-
ja od 1. 1. do 31. 12., v različ-
nih obdobjih za določeno vrsto 
divjadi, na podlagi zakonskih 
določil.

Oceno trofej in čeljusti uple-
njene divjadi izvede državna 
komisija, imenovana s strani 
Ministrstva za kmetijstvo, se-
stavljajo jo predstavniki Zavo-
da za gozdove, Lovske zveze 
Slovenije in Inšpektorata za lo-
vstvo. Na ta način lovska dru-
žina dokaže komisiji število 

in strukturo letnega odstrela, 
ki mora biti skladen z načrto-
vanim letnim načrtom, zaradi 
doseganja ravnovesja in željene 

številčnosti določene vrste 
divjadi.

Lovska družina Brje-Erzelj, ki 
šteje skupaj 73 članov, je v ce-
loti izpolnila svoje obveznosti. 
Komisija si je razstavljene tro-
feje in čeljusti razstavljene v 
Stari šoli na Erzelju dne 15. 1. 
2020, kjer je tudi sedež lovske 
družine, natančno ogledala in 
ocenila. Lovski inšpektorat je 
Lovski družini izdal zapisnik, 
da so v celoti dosegli celoletni 
načrt brez pomanjkljivosti. 

Lovci so ves čas prisotni na 
terenu in budno spremljajo 
stanje živali, kar je zlasti po-
membno v času, ko je praši-
čja kuga prisotna že sosednjih 
pokrajinah.

Martin Jejčič, gospodar 
Lovske družine Brje-Erzelj

Trofeje jelenjadi so jasen dokaz, da je jelenjad vedno bolj prisotna v Vipavski dolini, kar 
povzroča veliko škode vinogradom in sadovnjakom

Trofeje srnjadi
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Izmenjevalnica v Ajdovščini
Kaj so oblačila, ki jih po naši presoji ne želimo nositi več, ker smo se jih naveličali? So še vre-
dna, da jih nosi kdo drug? Je to mogoče? Je sploh možno kje menjati oblačila?

Tekstilna industrija je druga 
največja onesnaževalka naše-
ga planeta. Vse premalo se za-
vedamo, da imamo prav mi kot 
potrošniki velik vpliv, da se ne-
kaj spremeni. To lahko storimo 
med drugim tudi s spremembo 
naših potrošniških navad. Ku-
pujemo manj in le kakovostna 
oblačila ali še bolje - oblačila 
raje menjamo. Oblačila iz dru-
ge roke postajajo vse bolj popu-
larna, ne samo za zaprisežene 
okoljevarstvenike, ampak tudi 
za tiste, ki bi radi običajne stva-
ri počeli malo drugače in zra-
ven še privarčevali. Z menjavo 
oblačil in odklanjanjem nez-
mernega nakupovanja cenenih 
oblačil sporočamo svoji okoli-
ci, da je čas zaspremembe naših 
potrošniških navad. Ste že sli-
šali, da so nova oblačila prepo-
jena z raznovrstnimi kemikali-
jami, ki se nahajajo v barvah ali 
pa so dodana zato, da se oblači-
la pri dolgem transportu iz azij-
skih dežel do nas ne pomečkajo 
ali kako drugače poškoduje-
jo? Če oblačil pred prvim no-
šenjem temeljito ne operemo, 
bo velik del the kemikalij pre-
šel iz tkanine skozi kožo v naše 
telo. Oblačila iz druge roke so 
torej bolj prijazna do našega te-
lesa, saj je za 'dekontaminacijo' 
poskrbel že prvotni lastnik. Ali 
ste vedeli, da danes potrošniki 
kupimo za 60 % več oblačil kot 
pred 15 leti? Količina tekstilnih 
odpadkov pa se je med 1960 in 
2015 povečala za 811 %!
Zakaj izmenjevalnica? 

Ker ima vsako oblačilo še 
skrito etiketo, na kateri piše 

vse: od tega, kakšne ogromne 
količine vode, energije, fosilnih 
goriv in do tega, koliko pestici-
dov se je za njegovo izdelavo in 
dostavo v našo omaro upora-
bilo. Tekstilna industrija je ena 
bolj umazanih industrij sveta. 
Samo pomislite, za eno samo 
T-shirt majico porabimo 2700 
litrov vode! Z izmenjavo tudi 
podaljšujemo življenjsko dobo 
oblačilom in preprečujemo 

nastajanje novih tekstilnih od-
padkov. Tekstil je namreč ena 
hitreje rastočih skupin odpad-
kov. Izmenjave so bila dolgo 
časa tabu, saj se je nošenje ra-
bljenih oblačil povezovalo s 
pomanjkanjem in revščino. Na 
srečo se je ta miselnost v za-
dnjih letih tudi s pomočjo iz-
menjevalnic spremenila in to-
vrstni dogodki so postali dobro 
obiskani in zanimivi.
Socialni vidik Izmenjevalnice

Izmenjava oblačil je do-
godek z več dimenzijami – 
je borba proti pretiranemu 

Kaj menjamo?
Oblačila in dodatke: 

a. moška in ženska oblačila:
- dnevna oblačila (hlače, krila, bluze, srajce, brezrokavniki, 

obleke, suknjiči, blajzerji, kape, šale)
- oblačila za prosti čas (hlače krila, puloverji, jopice, jakne)
- športna oblačila (trenerke, trikoji,T- shirti)
- vrhnja oblačila (plašči, jakne, bunde)
- nosečniška oblačila
- oblačila za močnejše postave

b. otroška oblačila
c. spodnje perilo
d. modni dodatki: nakit, rute, pasovi, torbice, nahrbtniki, 

potovalke
e. čevlji

- Hišne tekstilije: posteljnina, rjuhe, pregrinjala, prešite 
oddeje, brisače, prti in zavese

potrošništvu, je skrb za oko-
lje, ne smemo pa pozabiti na 
tisto dimenzijo, ki je mogoče 
pri vsem še najbolj pomemb-
na – gre za druženje, spozna-
vanje novih ljudi, torej tkanje 
novih ali krepitev že obstoje-
čih socialnih mrež. Pa še en vi-
dik in dobrobit vseh izmenje-
valnic obstaja: en sam človek 
lahko malo naredi za čistejši in 
bolj prijazen planet. Skupaj pa 

lahko dosežemo veliko in zado-
voljstvo je za vse večje!
Zgodovina Izmenjevalnic v 
Sloveniji

Prvi, ki so začeli orati ledino 
na področju organizacije izme-
njav rabljenih oblačil v Slove-
niji, so bili Ekologi brez meja, 
društvo iz Ljubljane. Le-to je, 
mimogrede, tisto društvo, ki 
je pred leti organiziralo akcijo 
'Očistimo Slovenijo'. V več kot 
10 letih se je izmenjalo preko 7 
ton oblačil ter stkalo lepe med-
sebojne vezi. Po njihovem vzo-
ru to počnemo že nekaj let tudi 

na Ajdovskem, pa tudi v Novi 
Gorici.
Način menjave

Vsak posameznik lahko odda 
po 10 kosov oblačil (ne glede na 
velikost). Odnese lahko 10 (ali 
tudi več) kosov. Oblačila, na-
menjena izmenjavi, naj bodo 
čista in lepo ohranjena, nepo-
škodovana (brez lukenj, pack, 
manjkajočih gumbov ali po-
kvarjenih zadrg). Obiskovalce 
naprošamo, da prinesejo sezo-
ni primerna oblačila – v pomla-
danskih in poletnih mesecih ne 
bomo sprejemali zimskih obla-
čil, pozimi pa ne kopalk in san-
dal ter drugih izrazito poletnih 
kosov oblačil. Organizatorji 

dogodka si pridružujemo pra-
vico, da na sprejemnici vse 
stvari, ki ne bodo ustrezale na-
vedenim standardom, ne uvr-
stimo na izmenjavo in jih vrne-
mo obiskovalcu.
Kje in kdaj izmenjujemo?

V skladišču Rdečega križa Aj-
dovščina, ki je locirano v pro-
storih Regijskega skladišča Ci-
vilne zaščite, Goriška vsako 3. 
soboto v mesecu, od 9. do 12. 
ure.

Lepo vabljeni na prihodnjo 
Izmenjevalnico v soboto, 18. 
februarja.

Sandra Subotič

Zimovanje planincev PD 
Podnanos na Vršiču
Po nekaj letih premora smo v planinskem društvu Podnanos ponovno obudili dvodnevno 
zimovanje in tako vikend, kljub napovedanim slabšim vremenskim razmeram, izkoristili za 
pobeg v zimsko idilo. 

V soboto, 18. 1., in nedeljo, 
19. 1. 2020, se nas je 14 pla-
nincev odpravilo na zimovanje 
na Vršič. Ena skupina je pro-
ti prelazu odšla že v jutranjih 
urah in se kljub napovedane-
mu sneženju odpravila na Sle-
menovo špico. Popoldne smo 
se jim pridružili še ostali in jih 
ujeli pri učenju uporabe pla-
zovne žolne, ustavljanja s ce-
pinom in drugih znanj, ki jih 
mora poznati vsak, ki se odpra-
vi na zahtevnejšo zimsko turo. 
Zamudniki smo se odločili, da 
izkoristimo čas pred večerjo in 
se odpravimo na krajši nočni 
pohod. Ko smo se vrnili, smo 
se najprej namestili v Erjavčevi 

koči na Vršiču, nato nas je ča-
kala večerja. Po krajšem druže-
nju smo se odpravili spat. Na-
slednje jutro po zajtrku smo 
si pripravili nahrbtnike, se to-
plo oblekli, nadeli dereze, pri-
jeli cepine in se odpravili proti 
Mali Mojstrovki. Zaradi nekaj 
na novo zapadlega snega smo 
si morali po nekaterih prede-
lih pot še uhoditi, ampak nam 
to ni predstavljalo večjih te-
žav. Vreme nam je prizaneslo 
in v kratkih intervalih je posi-
jalo tudi sonce. Učinek sonč-
nih žarkov pa je hitro splahnel 
zaradi neprijetnega vetra pod 
vrhom, ki je občutek mraza 
še povečal. Na tem predelu je 

bila površina zaradi razpihane-
ga snega precej ledena, zato so 
nam dereze prišle še kako prav. 
Na vrhu smo imeli priložnost 
opazovati razgled na Prisojnik, 
Mangart, Jalovec in druge za-
snežene vrhove. Ko smo se vsi 
zbrali na vrhu, da smo lahko 
v objektiv ujeli skupinsko sli-
ko, smo se pazljivo odpravili v 
dolino. Sestop je bil precej hi-
trejši, saj smo prečili pot in se v 
dolino spustili po zasneženem 
melišču. Tu so bile razmere 
idealne in nekateri smo pobo-
čje izkoristili za vajo ustavljanja 
s cepinom. Ko smo varno prišli 
v dolino, smo si privoščili ma-
lico, se za kratek čas pogreli v 

koči, se razdelili po avtomobi-
lih in se, prijetno utrujeni, od-
pravili proti domu. 

Gore imajo v zimskem času 
poseben čar, ampak zahtevajo 
ustrezno opremo in povečano 
previdnost na vsakem koraku. 
Po zaslugi izkušenih vodni-
kov smo obe zimski turi var-
no in uspešno izvedli, kar nas 
je že spodbudilo k načrtovanju 

naslednjega zimovanja. Idej, 
kje bi lahko zimovali naslednje 
leto, ne primanjkuje, do takrat 
pa imamo v planinskem dru-
štvu že načrtovanih veliko dru-
gih akcij, na katerih bomo, v 
pričakovanju naslednjega zi-
movanja, lahko nabirali kondi-
cijo in izkušnje v gorah. 

Monika Trošt 
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Slovo od Tomaža 
Breclja – Tomeka

Na pokopališču se je pred-
sednik PD Ajdovščina Cvet-
ko Ušaj, v imenu planincev, 
od njega poslovil z naslednjimi 
besedami:

"Dragi Tomek, v teh dneh slo-
vesa se naše misli sprehajajo 
po številnih poteh, ki si jih oči-
stil, označil in nas vodil po njih. 
Spominjamo se tvojega nasme-
janega obraza in toplih besed, s 
katerimi si nas vabil v družbo aj-
dovskih planincev, v družbo lju-
biteljev naših gora.

Dolgo si srčno skrbel za pla-
ninske poti in navduševal mla-
de markaciste za prostovoljstvo, 
za vse dobro in lepo. Združeval 
si dve ljubezni: ljubezen do dru-
žine in do planinstva. Mnoge 
med nami si že kot otroke vodil 
po stezah in z mnogimi odrasli-
mi si markiral poti prijateljstva.

Ob prejemu najvišjih priznanj 
Planinske zveze Slovenije in na-
šega društva si rad rekel: 'Lepo, 
da sem prejel priznanje, toda 
največ mi pomeni roka ajdo-
vskega planinca in dobro opra-
vljeno delo.'

Spominjam se tvojega srečne-
ga obraza, ko sem ti ob bolni-
ški postelji povedal kako lepo 

novico o našem društvu. 'Tako, 
ja, kar naprej in z veseljem gra-
dite naše društvo,' si mi naročil. 
Veselil si se naših uspehov, raz-
veselil si se vsakega člana, raz-
veselil si se vsakega opravljene-
ga dela.

Tomek, naš praporščak … 
Spominjam se tvojih rok, kako 
so s ponosom držale naš pra-
por, kot bi v rokah držale sve-
to zavezo planinstva. Dragi pla-
ninski prijatelj, ostalo je veliko 
lepih spominov. Hvaležni in ve-
seli smo, da smo del življenjske 
poti in mnoga planinska doži-
vetja preživeli skupaj. Hvala ti 
za delo, za mnoge zgodbe, za vse 
lepe poti. Tomek, žalostni smo, 
ker si odšel. Tolažimo se, da si 
šel naprej, da pomarkiraš pot k 
soncu. Nasvidenje in z Bogom, 
Tomek!"

Z ubranimi zvoki planinske 
himne 'Oj, Triglav, moj dom' in 
ljudske pesmi 'Kje so tiste stezi-
ce', ki jih je zapel solist Marko 
Kete, smo se planinci poslovi-
li od svojega dolgoletnega čla-
na, prostovoljca - od svojega 
prijatelja.

CU

Ajdovski planinci smo se v soboto, 25. januarja, poslovili od 
svojega praporščaka, markacista, planinca in planinskega 
prijatelja Tomaža Breclja – Tomeka. Več mandatov je bil član 
UO Planinskega društva in sodeloval pri mnogih prostovolj-
nih akcijah, ki jih je organiziralo društvo. Premagal je mnoge 
vzpetine, poznal je številne planine in doline, boj z bolezni-
jo in smrtjo pa je ostal nepremagljiva skrivnost.
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