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Premagajmo epidemijo – ostanimo doma!
Eden izmed najpomembnejših ukrepov za zajezitev okužbe z novim koronavirusom je samoizolacija, popolna prekinitev socialnih stikov. Pozivamo k 
doslednemu upoštevanju vseh predpisanih ukrepov in priporočil pristojnih strokovnih služb: ostanite doma – zase, za bližnje, za skupnost. 

Maske za vsa 
gospodinjstva

Ajdovska podjetja so stopila skupaj in razvila maske, na-
menjene splošni zaščiti občanov v času epidemije koro-
navirusa. Maske, ki so jih lokalno poimenovali WaM1, 
nimajo certifikatov in niso namenjene medicinski upora-
bi, a zagotavljajo primerno stopnjo zaščite pred okužbo.

Cilj je izdelati vsaj 200 tisoč mask, 10.000 na dan. Pred-
nostno se jih deli tistim, ki jih najbolj potrebujejo. V pri-
hodnjem tednu pa gre pričakovati, da bodo svoj paket 10 
zaščitnih mask prejela tudi vsa gospodinjstva občin Ajdo-
vščina in Vipava. Nastale so pod okriljem Civilne zaščite 
Ajdovščina zaradi splošnega pomanjkanja standardizira-
ne zaščitne opreme.
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Spoštovane občanke, spošto-
vani občani,
znašli smo se v položaju, ki 
ga nihče izmed nas ni priča-
koval, še manj načrtoval ali 
se nanj tako ali drugače pri-
pravljal. Epidemija novega 
koronavirusa je s svojo veli-
ko razsežnostjo naše vsakda-
nje življenje obrnila na glavo, 
mnogo samoumevnih danosti 
je postalo vprašljivih, iz dne-
va v dan smo postavljeni pred 
nove preizkušnje. 
Skupaj s Civilno zaščito ves 
čas budno spremljamo doga-
janje ter izvajamo vse ukrepe, 
ki jih predpisuje država, ne-
katere smo sami še dodatno 
zaostrili. Vse sile zaščite in 
reševanja so v pripravljeno-
sti in v skladu s svojo pristoj-
nostjo izvajajo vse aktivnosti 
za zajezitev epidemije. Tre-
nutno smo ena redkih občin, 
ki nima potrjenega primera 

V Gasilsko reševalnem centru 
Ajdovščina tudi v času epide-
mije ves čas skrbimo za nepre-
kinjeno delovanje javne ga-
silske službe. Gasilci skupaj z 
ostalimi interventnimi služba-
mi svojega poslanstva in zago-
tavljanja nemotene operativ-
ne pripravljenosti ne moramo 
opravljati od doma, zato spo-
štujete vse ukrepe in nas po 
nepotrebnem ne izpostavljajte 
še dodatnim nevarnostim. 
Za zagotavljanje varnih delov-
nih pogojev, varovanja zdrav-
ja in zmanjševanja možnosti 
okužbe z virusom COVID-19 
smo v Gasilsko reševalnem 
centru sprejeli interna navo-
dila in ukrepe. Na intervenci-
jah pa je nemogoče zagotoviti 
varne delovne pogoje, s čimer 
smo gasilci izpostavljeni nepo-
srednemu tveganju za okužbo. 
Zato vse občane naprošamo, 

Policijska postaja Ajdovšči-
na ugotavlja, da je zaradi upo-
števanja ukrepov za prepre-
čevanje širjenja virusa manj 
prekrškov na javnih krajih, 
javnih prostorih, lokalih, pri-
reditvah, shodih idr. Policisti 
pa tudi preverjajo kršitve od-
lokov o zaprtju lokalov in or-
ganiziranju prireditev ter pre-
poved gibanja in zadrževanja 
v skupinah na javnih krajih. 
Še vedno pa policisti obrav-
navajo dogodke, prijave, kr-
šitve, v zasebnih prostorih 
(kot so npr. kršitve nasilja v 
družini, hrup, kršitve Zako-
na o varstvu javnega redu in 
miru v zasebnem prostoru), 
pri čemer prekrški z elemen-
ti nasilja v družini v letošnjem 

»Odgovornost do sebe in skupnosti je v danih okoliščinah odločilnega 
pomena.«

»Mi ne moremo ostati doma, vi pa lahko – zase in za nas!«

»Mi se bomo trudili in storili vse, da vam zagotovimo varnost.«

okužbe in vse naše sile bomo 
usmerili v to, da bo tako tudi 
ostalo. Z vsemi močmi se tru-
dimo priskrbeti dodatna za-
ščitna sredstva. Veliko pomoč 
so nam pri tem namenila lo-
kalna podjetja, kar dokazu-
je, da v teh težkih časih ni-
smo pozabili na solidarnost 
in medsebojno pomoč. 
Vse naše službe so bile vpo-
klicane na zelo zahtevno delo, 
ki ga opravljajo vestno in po 
svojih najboljših močeh skrbi-
jo za naše zdravje in varnost. 
V našem skupnem imenu jim 
izrekam veliko hvaležnost. A 
največjo zahvalo za njihovo 
predano delo lahko poda vsak 
sam s tem, da ostane doma in 
dosledno upošteva vse ukre-
pe! Zavedati se moramo, da so 
trenutno najbolj izpostavljene 
prav tiste službe, ki nam za-
gotavljajo, da v teh izrednih 
okoliščinah naš vsakdan še 

vedno poteka po kolikor toli-
ko normalnih tirnicah. Ohra-
nimo jih zdrave! 
Nihče ne ve, koliko časa bomo 
potrebovali za vrnitev v ruti-
no našega vsakdana. Z veliko 
mero odgovornosti pa zremo 
tudi v premagovanje posledic, 
ki jih bo to stanje pustilo v 
naši skupnosti. Čaka nas torej 
še mnogo izzivov – ne bo lah-
ko, a z vsemi napori, dosle-
dnim upoštevanjem ukrepov, 
smo na dobri poti k uspehu. 
Prepričan sem, da bomo vse 
preizkušnje, ki so še pred 
nami, premagali. Ne pozabi-
te na pozitivno naravnanost, 
ostanite zdravi in ostanite 
doma! Pogumno, novim izzi-
vom naproti. 

Tadej Beočanin,
župan 

da ne izvajajo aktivnosti, ki bi 
dodatno obremenjevale delo 
interventnih služb. 
Uprava Republike Slovenije 
za zaščito in reševanje je raz-
glasila veliko požarno ogrože-
nost naravnega okolja na ob-
močju celotne države. Tako je 
v naravnem okolju poleg pož-
iganja in odmetavanja gorečih 
ali drugih predmetov ali sno-
vi, ki lahko povzročijo požar, 
prepovedano tudi kuriti, kuri-
ti kresove, požigati na obmo-
čjih ob infrastrukturnih objek-
tih, izven pozidanih površin 
uporabljati predmete, naprave 
ali izvajati aktivnosti, ki lahko 
povzročijo požar ter izvajati 
ognjemete. 
V mesecu marcu smo posre-
dovali skupaj na 40 interven-
cijah. Na 16 smo odpravlja-
li posledice burje, 4 krat smo 
posredovali pri prometnih 

nesrečah, večkrat smo gasi-
li dimniške požare in požare 
v naravi ter požare na vozilu 
in objektih. V 7 primerih smo 
občanom nudili tehnično in 
drugo pomoč. 
Mi skrbimo za vašo varnost z 
neprekinjenim zagotavljanjem 
operativne pripravljenosti. Vi 
pa v trenutnih razmerah upo-
števajte navodila pristojnih in-
stitucij in izvajajte preventivne 
ukrepe, saj lahko za svojo var-
nost in varnost vaših bližnjih 
največ naredite sami in tako 
preprečite širjenje virusa. Mi 
ne moremo ostati doma, vi pa 
lahko – zase in za nas!
Ostanite zdravi in ostanite 
doma!

Blaž Mlečnik, poveljnik 
GRC Ajdovščina

marcu primerjalno s prete-
klim mesecem niso v porastu.
Spremembe trendov pri 
obravnavi dogodkov in krši-
tev javnega reda in miru pri-
pisujemo upoštevanju tre-
nutnih ukrepov za zajezitev 
širjenja nalezljive bolezni in 
ocenjujemo, da zaenkrat lju-
dje tovrstnega stanja ne izko-
riščajo za izvrševanje prekr-
škov vandalizma, nasilja oz. 
drugih prekrškov. 
Policisti poostreno nadzira-
jo izvajanje vseh ukrepov za 
preprečevanje širjenja nale-
zljive bolezni in v primerih 
zaznanih kršitev iz Zakona 
o nalezljivih boleznih ugo-
tovitve odstopajo zdravstve-
nemu inšpektoratu. Na kraju 

policisti tudi odrejajo ukrepe 
iz vladnih odlokov, kar v ve-
čini primerov ljudje v postop-
kih tudi upoštevajo.
Policisti PP Ajdovščina obča-
ne naprošamo, da so strpni in 
potrpežljivi v teh težkih časih. 
Mi se bomo trudili in storili 
vse, da vam zagotovimo var-
nost. Prosimo, da OSTANE-
TE DOMA in se po nepotreb-
nem ne zadržujete na javnih 
krajih, tako boste storili veli-
ko dobrega – zase in za nas. 

Marko Terbovšek,
Komandir PP Ajdovščina
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V trgovino le po najnujnejše

Vse občanke in občane na-
prošamo, da se pri nakupo-
vanju striktno držijo navodil. 

Upoštevajte socialno distanco 
in omejevanje števila oseb pri 
vstopanju v trgovino. Ranljive 

Pomembne telefonske številke

Maske so namenjene posa-
meznikom za nujne dnevne 
opravke (npr. nakupovanje) ali 
za uporabo na delovnem me-
stu. Nastale so pod okriljem Ci-
vilne zaščite Ajdovščina zaradi 

Zaščitne maske WaM1 

Ajdovski podjetniki 
stopili skupaj

splošnega pomanjkanja stan-
dardizirane zaščitne opreme. 
Izdelane so iz viskoze, polietile-
na in polipropilena, ki se upo-
rablja kot filter v kirurških ma-
skah. Prednost teh mask je, da 
so pralne, zato jih lahko upora-
bimo večkrat. Peremo jih lahko 
na 30 ali 60 stopinj z detergen-
tom. Masko je potrebno zame-
njati po dveh urah oziroma po-
gosteje, če je vlažna.

Za nabavo materiala in izre-
zovanje oblike maske skrbita 
podjetji Europrint in Tapetni-
štvo bonus, s svojimi šiviljami 
mu pomagajo še podjetja Prim-
tex d. o. o., Timo d. o. o. in M. 
Repič d. o. o. (to je masko tudi 
dizajniralo), v procesu izdelave 

sodelujejo še podjetje Incom, 
kjer poteka varjenje, najlon-
ske vrečke podarja podjetje 
Filmplast, pomoč s transpor-
tom je ponudilo podjetje Mli-
notest. Zaključna faza izdelave 

je pranje in sušenje v vrtcu na 
Ribniku. Maske bodo pakira-
ne v najlonske vrečke po 10 ko-
sov, vsebovale bodo tudi navo-
dila za uporabo, in bodo v dveh 
različnih velikostih. 

Hkrati se nadaljuje tudi ra-
zvoj 3D mask, v okviru lokal-
nega tima pa je bil izdelan tudi 
poseben vezir, namenjen pred-
vsem zaščiti vseh, ki imajo stik 
z okuženimi. Ti vezirji so že v 
izdelavi.

Obe občini in štab Civilne za-
ščite se najlepše zahvaljuje-
jo za solidarnostno gesto vsem 
vključenih v ta projekt. Upa-
mo, da bo uspešnih zgodb o 
inovativnosti in pomoči v teh 
kriznih časih še več. 

Nadgrajeni terenec
Prav v času izrednih razmer in epidemije koronavirusa je 
bila zaključena nadgradnja terenskega vozila Ford ranger, ki 
ga je v okviru evropskega projekta Holistic pred petimi leti 
pridobila Občina Ajdovščina. Namesto na reševalno vajo pa 
se je že odpravil na prve intervencije.

Naključje je hotelo, da se 
ozaljšan in posodobljen tere-
nec ne bo kitil na reševalni vaji 
Potres Ajdovščina 2020, ki jo je 
odpihnil koronavirus, pač pa je 
že sodeloval na prvih interven-
cijah. Gre za avtomobil Ford 
Ranger XLT 2,2 TDCI, 110 
KW, ki je bil dobavljen Obči-
ni Ajdovščina pred petimi leti, 
v okviru evropskega projekta 
Holistic za zgodnje odkrivanje 

požarov. Avtomobil je doslej 
služil za različne potrebe civil-
ne zaščite, v sklopu aktualne-
ga evropskega projekta Crossit 
Safer pa se je avtomobil doda-
tno nadgradilo. Ob obstoječi 
opremi se je v terenec montira-
lo izvlečni voziček z opremo za 
štabno mesto, ki je opremljeno 
z radijskimi postajami, agre-
gatom, računalnikom, projek-
torjem, stoli, mizo, prenosni-
mi posteljami … Dodali so mu 
tudi led blok z modrimi lučmi 
in zvočno signalizacijo ter ga 
prebarvali v barve civilne zašči-
te, tako da je sedaj uradno in-
tervencijsko vozilo. Dodatno 
opremo se je namestilo na ena-
ka vodila, kot v podobnem av-
tomobilu GRC-ja, tako da jo 
bodo lahko uporabljali tudi ga-
silci na svojih intervencijah.

»Le z upoštevanjem vseh ukrepov 
bomo te krizne čase premagali.«
Štaba Civilne zaščitne občin Ajdovščina in Vipava delujeta enotno. Ves čas smo v tesnem 
kontaktu z delavci Zdravstvenega doma Ajdovščina in obema Domovoma upokojencev. Z 
njimi dosledno usklajujemo ukrepe v naših lokalnih skupnosti, da omogočimo našim obča-
nom čim bolj normalno življenje v teh res težkih okoliščinah. 

Po skorajšnjem preteku tre-
tjega tedna karantene se med 
ljudmi že čuti nestrpnost, pred-
vsem v blokih, tudi otroci po-
stajajo živahnejši, ukrepi pa se 
zaostrujejo. Vendar vse naše 
odločitve usmerjamo v to, da  
kljub težkim časom nudimo 
občanom in občankam čim 
bolj normalno življenje. Veli-
ko vprašanj se trenutno pora-
ja v zvezi s prehajanjem med 
občinami. Sporočam, da vsem 
tistim, ki imate nujne zade-
ve, bomo seveda  dali možnost 
prehajanja. Večjo pozornost pa 
bomo namenjali težavam s pri-
šleki na naše območje. Priho-
dnje vikende bo nadzor vršila 
Gorska reševalna služba s po-
licijo. Policisti bodo v pripra-
vljenosti tudi na vseh večjih 

vpadnicah v našo občino. 
Razmere, v katerih se trenu-

tno nahajamo, niso enostavne. 
Tudi zame je to ena izmed naj-
težjih intervencij doslej. Veseli 
me dejstvo, da se je štab pomla-
dil, kar daje posebno prednost, 
sodelovanje tako z županoma 
kot s preostalimi enotami po-
teka z odliko. Še posebej bi rad 
poudaril vnemo vseh sodelu-
jočih pri izdelovanju zaščitnih 
sredstev. Veliko korakov smo 
naredili celo pred državo, na 
kar smo lahko zelo ponosni. 

Pohvaliti želim vse občanke 
in občane, ki zaenkrat vsa na-
vodila, ki so podana, upošteva-
te z razumevanjem in odgovor-
nostjo. Vse pripombe, ki nam 
jih namenjate, pa bomo skuša-
li reševati po naših najboljših 

močeh. Le s striktnim upošte-
vanjem vseh ukrepov bomo te 
krizne čase premagali.  Ostani-
te zdravi in ostanite doma. 

Igor Benko,
poveljnik CZ Ajdovščina 

Zdravstveni dom Ajdovščina Nujna številka ob sumu na 
okužbo s koronavirusom

dežurna telefonska 
številka (24/7) 051 656 831

Civilna zaščita Občine 
Ajdovščina, Civilna zaščita 

Občine Vipava

Nujna številka za 
obolele občane in tiste v 
karanteni, ki potrebujejo 

materialno pomoč 
(prehrana, zdravila ipd.)

dežurni telefonski 
številki (24/7)

041 442 701
ali 

030 710 858

Civilna zaščita Občine 
Ajdovščina, Civilna zaščita 

Občine Vipava
Številka za prevzem razkužil. 8.00–14.00 

(med delavniki) 030 710 857

Državni klicni center za 
informacije o koronavirusu

Zanesljive informacije v zve-
zi z novim koronavirusom

vsak dan med 
8. in 20. uro 080 14 04

Mnoge trgovine so že same uvedle socialno distanco in omejujejo število oseb v trgovskih 
prostorih. Z vladnim odlokom pa je odhod v trgovino med osmo in deseto uro dovoljen le 
ranljivim skupinam (invalidom, upokojencem, nosečnicam). Pri odhodu v trgovino je nujna 
uporaba zaščitnih sredstev (maske, rokavice).

skupine dosledno upoštevajte 
čas nakupovanja (med 8. in 10. 
uro). Upokojenci lahko opra-
vijo nakup samo v tem času. 
Upoštevajte pravila čakanja 
pred trgovinami. Na vseh trgo-
vskih objektih in lekarnah ter 
mestih, kjer prihaja do zbira-
nja več ljudi so zarisane črte, ki 
označujejo predvidena mesta 
za čakanje. Ena črta je name-
njena eni osebi – če črt zmanj-
ka, se držite distance. V trgo-
vino hodite posamično, brez 
spremstva otrok, in le po nuj-
ne stvari. 
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Temna burja je pokazala zobe 
Temna burja, ki je pretekli teden rohnela po Vipavski dolini, je povzročila veliko škode. Zgo-
rela je družinska hiša v Lokavcu, hudo je poškodovana hala podjetja L-inox na Vetrnem polju 
v Ajdovščini. Gasilci so imeli izredno naporne intervencije. 

Reševati premoženje in lju-
di v takšnem vetru terja dva-
krat več energije. Boriti se z 
ognjem v burji pa je še posebej 
zahtevna intervencija. V pre-
teklem tednu so bili na terenu 
vsi poklicni gasilci Gasilsko re-
ševalnega centra Ajdovščina, 
vsa prostovoljna gasilska dru-
štva in druge službe civilne za-
ščite iz naše občine. Najhujša 
nesreča se je zgodila v Lokav-
cu, kjer je v celoti zgorela hiša 
štiričlanske družine. Gasilci so 
na intervencijo prišli zelo hitro, 
ob Gasilsko reševalnem cen-
tru Ajdovščina so gasili še člani 
PGD Selo in PGD Ajdovščina, 

vendar pa jim hiše ni uspelo re-
šiti. Močna burja jim je hudo 
oteževala gašenje, en gasilec se 
je v intervenciji laže poškodo-
val. Škodo pa je burja povzro-
čala tudi drugod – dodobra je 
uničilo halo podjetja L-inox 
na Vetrnem polju v Ajdovšči-
ni, PGD Col je reševal raztrgan 
šotor na Predmeji, v Lokav-
cu je odkrivalo strehe, odneslo 
je pločevino z Doma za starej-
še občane v Ajdovščini, lomi-
lo veje, podiralo drevesa … in 
raznašalo smeti. V povpre-
čju je pihalo s sunki okoli 130 
km/h, neuradno izmerjeni naj-
hujši sunki pa so bili kar okoli 
170 km/h, izmerili so jih v Selu 
in med tuneloma na Barnici na 

hitri cesti. Močne sunke so iz-
merili tudi na viaduktu nad hi-
tro cesto v Ajdovščini, najhujši 
kar 155 km/h. Očitno je burja 
presenetila tudi ARSO, ki je si-
cer z oranžnim alarmom napo-
vedoval, da bo pihalo, vendar 
pa na tako močne sunke nismo 
bili pripravljeni.

Sreča v nesreči je, da smo za-
radi epidemije bolj ali manj za-
prti v naše domove. Burja je 
povzročila ogromno material-
no škodo, nihče pa tokrat ni bil 
huje poškodovan. Hvala vsem 
poklicnim in prostovoljnim 
gasilcem ter ostalim službam 
v sistemu zaščite in reševanja 
za vso pomoč. 

Nič več izven občine
Vlada je sprejela Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja 
in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah ter prepovedi 
gibanja zunaj občin. Odlok je pričel veljati v ponedeljek, 30. 
marca, in velja do preklica. Ta prepoveduje gibanje in zbira-
nje ljudi na javnih krajih in površinah, prepovedan je dostop 
na javna mesta in površine, prepovedano je gibanje zunaj 
občine stalnega ali začasnega prebivališča.

Po mestu Ajdovščina samo še po nujnih opravkih, na sprehod 
pa izven območja mesta in izven poseljenih naselij. Družine oz. 
člani skupnega gospodinjstva se lahko v okviru teh izjem gibajo 
skupaj, ampak morajo ob tem zagotoviti varno razdaljo do dru-
gih oseb. 

Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju je ob upo-
števanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb obvezna upo-
raba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega 
predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite), ki prekrijejo nos in 
usta, ter zaščitnih rokavic.

Pozivamo vse občanke in občane k doslednemu upošteva-
nju ukrepov, ki so se pretekle dni še dodatno zaostrili. Le s 
striktnim upoštevanjem karantene bomo epidemijo lahko 
zaustavili. 

Ostanite doma, ostanite zdravi!

Delo nemoteno teče
Občinska uprava v času epidemije koronavirusa deluje brez uradnih ur za stranke, del sode-
lavcev pa dela od doma, vendar delo nemoteno teče.

Občanke in občani ste z ra-
zumevanjem sprejeli ukinitev 
uradnih ur v času epidemije 
koronavirusa in se poslužuje-
te drugih načinov komunikaci-
je. Kolegice iz vložišča opažajo 
porast po e-pošti posredovanih 
vlog. Pošta sicer normalno pri-
haja in tudi odhaja iz naše hiše, 
ni opaziti, da bi je bilo v tem 
času kaj manj, le pošta za vro-
čanje v tem času ne potuje, saj 
je nima kdo vročati. Urad žu-
pana, kamor sodi tudi vložišče, 
v tem času poleg svojega redne-
ga dela zagotavlja še vso po-
moč in podporo silam civilne 

zaščite. V sodelovanju z osta-
limi oddelki pripravlja vso po-
trebno dokumentacijo v zvezi 
z ukrepi, ki jih za namene pre-
prečevanja širjenja koronaviru-
sa sprejema štab Civilne zaščite 
Občine Ajdovščina. Skrbi tudi 
za obveščanje občank in obča-
nov, pripravlja zgibanke in dru-
ge objave za občinsko spletišče 
in obvestila za novinarje. Od-
delek še obvešča, da je občinsko 
ocenjevanje vina, ki bi moralo 
potekati sredi marca, presta-
vljeno na čas po epidemiji.

Veliko opravkov v zvezi s ko-
ronavirusom ima oddelek za 

družbene zadeve, od koder se 
koordinira delovanje šol in 
drugih javnih zavodov, ure-
ja se socialna in druga pomoč 
ranljivim skupinam in podob-
no. Na oddelku za prostor pre-
jemajo precej različnih vlog, ki 
jih tudi sproti rešujejo, promet 
z nepremičninami nemoteno 
teče. Zamikajo se le zadeve, ki 
so vezane na seje občinskega 
sveta, ali pa ki niso nujne. Za-
čete investicije tečejo, novih se 
v tem času ne začenja. Kolegi 
iz oddelka za gospodarske jav-
ne službe in investicije menijo, 
da zna v prihodnjih dneh pri-
ti do težav pri tekočih investici-
jah – vsa tvegana dela, kot so na 
primer plinske napeljave in po-
dobno, so v času epidemije pre-
povedana. Iz oddelka za gospo-
darstvo in razvoj sporočajo, da 
delo na gospodarskem podro-
čju teče nemoteno. Sklepi, ve-
zani na javni razpis za ugodne 
kredite za gospodarstvo, se re-
dno izdajajo. 

Če imate vprašanje za obči-
no, bo najbolj enostavno, če 
za zapišete in naslovite na ob-
cina@ajdovscina.si, hitro vam 
bomo odgovorili. 

PREPOVEDANO
- kurjenje v naseljih in v naravnem okolju

- gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah ter dostop 
na javna mesta in površine ter gibanje zunaj občine stalnega ali 
začasnega prebivališča

IZJEME OD PREPOVEDI
- prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,

- opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,

- odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in 
premoženje,

- varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma 
zaradi oskrbe ali nege družinskih članov,

- dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter do 
storitev za nujne primere, tdi za osebe s posebnimi potrebami,

- dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,

- dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem 
pravosodnih organov,

- dostop do trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje, 
drogerij in drogerijskih marketov, mest za prodajo hrane za 
živali,

- dostop do sprehajalnih površin izven naselij,

- dostop do prodaje in vzdrževanje varnostnih proizvodov in 
proizvodov za nujne primere,

- dostop do kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami, in trgovin 
za prodajo semen, krmil in gnojil,

- dostop do bencinskih črpalk, avtomobilskih servisov, bank in 
pošt, dostavnih, čistilnih in higienskih storitev,

- dostop do komunalnih storitev za opravljanje z odpadki

Foto: Igor Sever
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Živali v času 
karantene
Veterinarska ambulanta Ajdovščina deluje samo za nujne 
veterinarske posege, pred obiskom pokličite dežurno tele-
fonsko številko. Vsi nenujni posegi in cepljenja pa so odpo-
vedani oziroma preloženi.

Veterinarska ambulanta Aj-
dovščina je 24 ur na dan de-
žurna na telefonski številki: 05 
366 23 00. Izvajajo vse potreb-
ne ukrepe za samozaščito, zato 
sprejemajo stranke le po vna-
prej dogovorjenem posvetu po 
telefonu. Zaradi prenosa koro-
navirusa je potrebno v ambu-
lante vstopati posamično. Tisti, 
ki čakajo v vrsti, naj med seboj 
vzdržujejo razdaljo najmanj 
1,5 m, v ambulanti pa naj žival 
spremlja le ena oseba. Izvajajo 

le nujne storitve ter nekatera 
neodložljiva cepljenja (kjer je 
to potrebno za dokončanje pri-
marnega cepljenja). Cepljenje 
proti steklini se odloži za čas 
trajanja epidemije.

V času epidemije se pripo-
roča, da psov na sprehodu ne 
spuščate s povodcev. Glede na 
razmere lahko v naravi priča-
kujemo večje število sprehajal-
cev. Poleg tega je sedaj obdobje 
gonitev, zato psi radi pobegne-
jo oziroma pride do neželenih 
srečanj med njimi. 

Zato lastnike živali posebej 
pozivamo naj za preprečeva-
nje neželenih zapletov name-
nijo še več pozornosti varno-
sti živali in dodatno pazijo na 
svoje hišne ljubljenčke.

»Čakamo, da se tiste krivulje 
obrnejo ...«
Katarina Koruza je Ajdovka, ki krizne razmere preživlja v tujini, v Belgiji. Kot biologinja in 
postdoktorska raziskovalka dela na flamski univerzi v Bruslju, živi v Antwerpnu.

V Belgiji so s prvimi ukre-
pi začeli 15. marca. Odtlej tudi 
Katarina, ki se je na delo dnev-
no vozila iz Antwerpna v Bru-
selj, dela na daljavo oziroma 
od doma. »Težko bi ocenila, ali 
so ukrepi strožji kot v Sloveni-
ji, so pa bili sprejeti hitro in po 
mojem mnenju zelo učinkovi-
to. Vključujejo zaprtje vseh ba-
rov in restavracij, šol, univerz, 
telovadnic, trgovin, ki niso nuj-
ne za preživetje. V praksi to po-
meni, da so odprte samo tr-
govine z živili, pošte, banke in 
lekarne, varstvo otrok je orga-
nizirano samo za zdravstvene 
delavce. Ulice so prazne, javni 
prevoz je okrnjen, meje so za-
prte, prav tako eno od dveh le-
tališč. Dovoljeni so izhodi za 
nakup hrane, sprehod največ 
dveh oseb skupaj, tek, odhod 
in prihod na delovno mesto.« 
Čeprav je v Belgiji to sicer pre-
cej pogosto, pa Katarina pravi, 
da se je bilo treba pri delu od 

doma soočiti s številnimi izzi-
vi: »S študenti recimo izvaja-
mo praktične vaje prek Skypa, 
prilagodili smo predavanja, iz-
vajamo online teste, praktično 
delo v laboratoriju smo žal za-
menjali s pisnimi preverjanji, 
pišemo članke in projekte …« 
Pravi še, da je vzdušje med po-
samezniki različno, od strahu 
pred izgubo najbližjih, delov-
nega mesta, do nezmožnosti 
plačevanja kreditov in splošne-
ga nezadovoljstva, ker mora-
jo ostati doma. Tudi Katarini 
ni prijetno biti zaprta: »Veli-
ko ljudi se je čez noč prelevilo 
v virologe in eksperte vseh sort. 
Opažam pa tudi veliko krea-
tivnosti - in to ne samo na so-
cialnih omrežjih. Na naši ulici 
so ljudje recimo pripravili 'lov 
na zaklad' s plišastimi medved-
ki, ki so jih postavili na oken-
ske police. Splošno vzdušje 
se je izboljšalo tudi s spozna-
njem, da ni potrebno panično 

nakupovati vojnih zalog, pa z 
lepšim vremenom, cvetočimi 
drevesi … Zdaj pa čakamo, da 
se tiste krivulje obrnejo.«

Tudi Katarini pošiljamo lepe 
pozdrave v Belgijo, z željo, da 
se tiste krivulje res čim prej 
obrnejo. Dotlej pa spoštujmo 
ukrepe, ostanimo doma. 

Spremembe in zamiki občinskih javnih razpisov 

Epidemija koronavirusa spreminja ali zamika tudi objave javnih 
razpisov, predvsem v želji, da se vsem zainteresiranim omogoči 
oddajo vlog. V nadaljevanju objavljamo seznam aktualnih javnih 
razpisov ter spremembe ali zamike objav. 

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov za starejše v 
letu 2020 je bil objavljen 30. 3. 2020, rok za prijavo je 15. 4. 2020, iz-
polnjeno vlogo se pošlje po e-pošti. 

Prav tako je bil 30. 3. 2020 objavljen Javni razpis za sofinancira-
nje veteranskih organizacij v letu 2020, prijava je mogoča do 15. 4. 
2020, izpolnjeno vlogo pa se posreduje po e-pošti. 

V teku je Javni razpis za sofinanciranje mladinskih in otroških 
programov in projektov ter letovanj v letu 2020, prijava je mogoča 
do ponedeljka, 6. 4. 2020 – vendar le po e-pošti. 

V februarju objavljeno povabilo Občinsko ocenjevanje vina 2020 je 
zastalo na sredini – nekateri vinarji so vino že dostavili, za druge je 
bilo prepozno, zato bo vino za občinsko vinsko ocenjevanje mogoče 
še dostaviti. 

Do konca krizne situacije je 'zamrznjen' Javni poziv za sofinancira-
nje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v občini Ajdovščina 
v letu 2020, saj veterinarji v tem času ne izvajajo nenujnih storitev. 

Javni razpis za subvencioniranje obrestne mere in stroškov stano-
vanjskih kreditov, ki je bil predviden za objavo v drugi polovici me-
seca marca, bo zaradi aktualnih razmer objavljen kasneje, predvsem 
zaradi dokumentov, ki jih je v času kriznih razmer teže pridobivati. 

Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno 
mero za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in stori-
tvene kapacitete v občini Ajdovščina za leto 2020 je odprt do pora-
be sredstev, obravnava vlog teče tekoče. 

Javni razpis za spodbujanje inovacij bo objavljen v mesecu apri-
lu, časa za oddajo vlog bo dovolj, ne pred 30. 6. 2020, verjetno pa še 
kasneje. 

Zamika se tudi Javni razpis za spodbujanje udeležbe na sejmih, ob-
javljen bo, ko se krizna situacija umiri. Javni razpis za spodbujanje 
projektov inovacij s področja turizma pa bo objavljen predvidoma 
v mesecu maju.

Vsi razpisi so objavljeni na spletni strani Občine Ajdovščina, www.
ajdovscina.si, v zavihku Javna naročila, objave, razpisi / Javni razpisi. 
Objavam so priloženi vsi potrebni dokumenti in obrazci, vključno z 
obvestili o spremembah. 

Priznanja ob dnevu civilne zaščite 
Na mednarodni dan civilne zaščite, obeležujemo ga 1. marca, je župan Tadej Beočanin na 
tradicionalni sprejem povabil pripadnice in pripadnike občinskih sil za zaščito in reševanje. 
Ob 10. obletnici delovanja je Gasilski zvezi Ajdovščina podelil jubilejno priznanje. Priznanje 
civilne zaščite pa sta v okviru regije in države prejela tudi poklicni gasilec Dušan Batista in 
sodelavec uprave Občine Ajdovščina Jošt Černigoj.   

Župan je na občinskem spre-
jemu čestital vsem pripadni-
cam in pripadnikom ob med-
narodnem dnevu civilne 
zaščite in se jim zahvalil za nji-
hovo predanost: »Imamo trdno 
in učinkovito organizacijsko 
strukturo civilne zaščite, teme-
lječo na plemenitih vrednotah 
in vrlinah.« Pohvalil je strokov-
nost in izurjenost pripadnikov, 
ki je prepoznana tudi širše. Še 
posebej pa je izpostavil pomen 
prostovoljnega gasilstva, brez 
katerega si sodobnega sistema 
zaščite in reševanja ni mogo-
če predstavljati: »Prostovolj-
na gasilska društva v občini 

Ajdovščina so nujna in dobro-
došla pomoč poklicnim gasil-
cem in drugim reševalcem, so 
vedno na voljo in običajno tudi 
najbliže kritičnim situacijam, 
ne samo v naši občini, pač pa 

so nadvse koristna in dobro-
došla pomoč tudi v okoliških 
občinah.«  

Dva pripadnika domačih sil 
za zaščito in reševanje sta pre-
jela priznanji na regijski in na 
državni prireditvi. Na državni 
slovesnosti, ki je 2. marca pote-
kala na Brdu pri Kranju, je sre-
brni znak civilne zaščite prejel 
Dušan Batista, letos upokojeni 
poklicni gasilec, sicer pa dolgo-
letni član Gasilsko reševalne-
ga centra Ajdovščina. 6. marca 
pa je v Bovcu potekala regijska 
proslava, na kateri je bronasti 
znak civilne zaščite prejel sode-
lavec občinske uprave Občine 
Ajdovščina Jošt Černigoj, ki je 
do pred kratkim odlično opra-
vljal delo svetovalca za zaščito 
in reševanje. 
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Začeto delo teče 
naprej
Epidemija novega koronavirusa se je zažrla v vse panoge 
delovanja. Začeta gradbena in druga investicijska dela kljub 
temu normalno tečejo, novih gradbišč pa se v občini v tre-
nutnih razmerah ne bo odpiralo. Izjema je obnova ceste v 
Vrtovinu – dela so se pričela že prejšnji teden.

Na območju občine Ajdo-
vščina dela na odprtih grad-
biščih potekajo nemoteno na-
prej. V kratkem se pričakujejo 
tri obnove cestišč na podeže-
lju, če bo stanje v zvezi z ukre-
pi za preprečevanje širjenja 
okužbe to dopuščalo. V sklo-
pu projekta Interreg V-A Italija 
Slovenija 2014–2020 se bo ure-
dilo poplavno območje v Poto-
čah, med železniško postajo in 
mostom čez Vipavo. V načrtu 
je tudi izgradnja nove dosto-
pne ceste do športnega igrišča 
v Selu, ki bo priključena na re-
gionalno cesto. 

Pretekli teden pa se je priče-
la prenova dela ceste skozi na-
selje Vrtovin, od kozolca do 
mostu čez Vrtovinšček. Tre-
nutno potekajo pripravljalna 

dela (žaganje drevja in grmovja 
ob strugi, utrjevanje obstoječe-
ga zidu …). V drugi fazi, pred-
vidoma v začetku aprila, pa se 
pričakuje popolna zapora tega 
dela ceste, zato krajane poziva-
mo k razumevanju in strpnosti, 
v času zapore pa naj se poslu-
žujejo drugih dostopnih poti.

Ker je za čas epidemije ko-
ronavirusa zaustavljeno pre-
vzemanje novih finančnih ob-
veznosti (javna naročila in 
investicije), je večina ostalih za 
to obdobje načrtovanih inve-
sticij zamaknjenih. Obstajajo 
pa nujne izjeme, ki jih bo obči-
na vseeno naročala, to so pred-
vsem projekti, sofinancirani iz 
EU, spremljevalni projekti v 
teku ipd.

Mlinotest dostavlja na dom 
Trgovina Mlinotest že drugi teden uspešno izvaja dostavo trgovskega blaga na dom za vse 
občane Ajdovščine in Vipave. Storitev se je odlično prijela – pozivajo pa, da pri naročanju 
upoštevate spodnja navodila. 
Pri naročanju trgovskega blaga in osnovnih potrebščin se držite naslednjih napotkov:

• Vsi, ki imate možnost, svoje naročilo oddajte po elektronski 
pošti: dostava@mlinotest.si.

• Tisti, ki nimate možnosti naročanja po elektronski pošti, lahko 
oddate naročilo na brezplačni telefonski številki 080 29 22, in 
sicer od ponedeljka do petka med 9.00 in 15.00 uro.

• Najmanjša vrednost naročenega blaga je 10 evrov.

• V kolikor katerega od naročenih izdelkov ni na zalogi, se lahko dostavi drug, soroden izdelek, v 
enakem cenovnem okvirju.

• Cene dostavljenega blaga so enake, kot so v trgovini Mlinotest v Ajdovščini.

• Blago lahko plačate z gotovino ali s kartico. Način plačila sporočite ob naročilu blaga.

• Naročeno blago se dostavlja od ponedeljka do petka, v okviru zmožnosti še isti dan, kot ga naročite.

• Naročila, oddana v času vikenda ali naročila, ki se jih ne uspe dostaviti v istem dnevu, se dostavijo 
v najkrajšem možnem času (praviloma naslednji delovni dan). 

Dostava na dom je uspešen korak k zagotavljanju samoizolacije in ohranjanja razdalje med ljudmi. Vse 
tiste, ki nakupe opravljate v trgovini, pa pozivamo k doslednemu upoštevanju razdalje in drugih higien-
skih priporočil. Po trgovinah hodite le po najnujnejše. 

Razkužujte skupne prostore
Vlada RS je z odlokom pozvala k čim bolj doslednemu razkuževanju vseh skupnih prostorov 
v večstanovanjskih stavbah. Upravnike in lastnike zato pozivamo, da poskrbite za ustrezno 
dezinfekcijo in zračenje prostorov. Za razkužila se lahko obrnete na štab CZ.

Vseh 130 večstanovanjskih 
objektov v občini Ajdovščina 
pozivamo k doslednemu raz-
kuževanju opreme v skupnih 
prostorih najmanj dvakrat 
dnevno. Še pogosteje je pripo-
ročljivo razkuževati kljuke na 
vhodu, ograje, stikala za upra-
vljanje in kabine dvigala, stika-
la v skupnih prostorih, oprije-
mala in drugo opremo, kjer je 
mogoče pričakovati več stikov 
s površinami.

Obvezno je potrebno pred 
vstopom v dvigalo namesti-
ti opozorilo, da zaradi poveča-
nega tveganja za prenos okužb 
lahko dvigalo uporabi samo 
ena oseba hkrati. Ob vstopu in 
izstopu iz dvigala se ne dotikaj-
te oči, nosu ali ust ter si umij-
te roke takoj ob prihodu v svoje 
stanovanje.

Za redno razkuževa-
nje skupnih prostorov (naj-
manj dvakrat dnevno) v 

večstanovanjskih stavbah mo-
rajo poskrbeti upravniki ali la-
stniki objekta, če večstanovanj-
ska stavba nima upravnika. 
Zaradi vsesplošnega pomanj-
kanja razkužil člani štaba Ci-
vilne zaščite sporočajo, da se 
lahko upravniki in lastniki 

večstanovanjskih stavb za po-
moč pri zalogi razkužil obr-
nete na štab in jim preko te-
lefonske številke 030 710 857 
sporočite potrebo po razkuži-
lu, ki ga delijo vsak delavnik 
med 8. in 14. uro.

V času karantene 
bodite odgovorni
Ne izkoriščajte nepričakovanega prostega časa za rizična 
opravila – ne zažigajte vrtnega odpada, ne hodite v hribe – 
ne obremenjujte reševalcev z nepotrebnimi intervencijami!

Čas se je ustavil, velik del ob-
čank in občanov je ostal doma. 
Čudovito vreme pa vabi na 
prosto – bodite odgovorni in 
ne lotevajte se tveganih opra-
vil! Trenutno ni pravi čas za 
zažiganje vrtnega odpada, niti 
za hojo v hribe, kolesarjenje 
ali druge adrenalinske športne 

Foto: VIVA Vipava Valley Sports - Vipavska dolina

podvige. Sile v sistemu zaščite 
in reševanja so fizično in psi-
hično obremenjene, ne izpo-
stavljajte jih nepotrebnim ne-
varnostim. Držite se navodil 
pristojnih služb. Izkoristite 
lepo vreme za sprehod, vendar 
posamič, tako bo najbolj varno 
za vas in za druge.
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Lokalno mlinarstvo in pekarstvo 
na promocijskem filmu 
Občina Ajdovščina v okviru operacije sodelovanja lokalnih akcijskih skupin (LAS) »Domače 
in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost« pod okriljem LAS Vipavska dolina obuja lo-
kalni obrti mlinarstva in pekarstva. Na to temo je nastal kratek promocijski film.

Za nami je zaključena 1. faza 
operacije, v okviru katere smo 
poleg ostalih aktivnosti, pripravili 
kratek promocijski film. Film, po-
leg lokalne tradicije mlinarstva in 
pekarstva, prikaže tudi slikovitost 
in naravne lepote Vipavske doli-
ne. Na koncu nam, v okviru ope-
racije razvit, prikaže kulinarični 
produkt, in sicer sladko žemljo, 
v kateri se združujejo tradicija in 
sodobnost, ljubezen do dediščine 
prednikov, izdelovanja in pokla-
njanja ...

Poleg imenitnih posnetkov na-
ravnih in kulturnih znamenitosti, 
med katerimi jih je veliko posne-
tih iz zraka, film zasleduje zgodbo 
o prenosu dediščine in tradicije 
iz starejše, ki je bogat vir izkušenj 
in znanja, na mlajšo generacijo. 
Zgodba se prične s prikazom ži-
tnega polja, na katerem se deklica 
igra z žitnim klasjem. Od prikaza 
roke starejše osebe, ki nežno boža 
žitno klasje, posnetek nato preide 
na samo osebo ter prikaže odnos 
med mlajšo in starejšo generacijo. 
Iz posnetkov naravnih lepot do-
line – reke, vode, ki so osnova za 
mline in mlinarstvo, se dogajanje 
premakne v mlin, kjer se sreča-
jo tri generacije. Tu sledi nadalje-
vanje z igro romantičnih bližnjih 
posnetkov moka – žito – mletje, 
vseskozi pa se nevpadljivo lovijo 
izrazni portreti vseh treh genera-
cij protagonistov. Sreča in radost 
pri tem tradicionalnem opravilu 
nam jasno orišeta, kako se tradi-
cionalno znanje prenaša na pri-
hodnjo generacijo.

Film nas nato popelje na tradici-
onalno vipavsko kmetijo, kjer ba-
bica in vnuček v stari kmečki ku-
hinji mesita testo in pripravljata 

za peko v krušni peči. Moka je 
pomemben element zgodbe in 
prostora. Miza je pokrita z malo 
odvečne beline, na njej pa se od-
seva jutranje sonce, ki nežno boža 
skozi stoletne okenske odprtine 
… Skozi prikaz ognja, kot sim-
bola sonca, začutimo toplino ter 
zaslišimo pomirjujoč zvok pra-
sketanja in čutila nam že prevza-
me omamen vonj ravno pečene-
ga kruha. 

Od prikaza sveže pečenega kru-
ha, položenega na mizo, ter diše-
čega dima, skočimo na naslednjo 
zgodbo, in sicer ravno v trenutek, 
ko mlada perspektivna pekarica 
njen moderen delovni pult po-
suje z moko za pripravo novega 
kulinaričnega produkta – sladke 
žemlje. Tukaj je pomembna ar-
hitektura prostora, ki je bogat in 
romantičen ter v njem začutimo 
fuzijo tradicije z modernim pri-
dihom. Ko mlada pekarica za-
ključi s peko novega produkta, v 
njeno moderno pekarno priteče 
najmlajša protagonistka iz prve 
zgodbe ter veselo in razigrano za-
grize v nov kulinaričen produkt – 
sladko žemljo.

Novi promocijski film je nastal 
po scenariju in režiji Aliasha Te-
pine ter ob sodelovanju delovne 

skupine Občine Ajdovščina v 
okviru operacije LAS »Domače 
in umetnostne obrti – dediščina 
in sodobnost«. 

»Snemanje je potekalo jeseni 
2019. Razdelili smo ga na več sne-
malnih dni, saj je bila želja oveko-
večiti celotno Vipavsko dolino, 
zaradi česar smo potrebovali ide-
alne vremenske razmere in sve-
tlobne pogoje. Potrebno je bilo 
raziskati celotno regijo in izbrati 
res ustrezne lokacije - tako z vidi-
ka kulturne dediščine kakor tudi z 
vidika turistične reprezentativno-
sti. Scenosled smo tako lahko raz-
vijali zelo organsko skupaj s pote-
kom raziskovanja. Ko je prišel čas 
za snemanje, smo najprej posneli 
vse zunanje kadre, čisto na koncu, 
na zadnji snemalni dan, pa notra-
nje prizore z igralci.

Celoten projekt je bil za produk-
cijsko ekipo izredno zanimiv in 
razgiban, saj smo odkrili, raziskali 
in okusili veliko novih skritih ko-
tičkov ter dobrot prelepe Vipa-
vske doline.«

 
 

Delovna skupina LAS 
Domače in umetnostne obrti

 
Operacija sodelovanja LAS »Domače in ume-
tnostne obrti – dediščina in sodobnost« je so-
financirana s sredstvi Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja preko Programa 
razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020 / 
ukrep LEADER/podukrep 19.3

Ajdovka v Angliji
Koronavirus se je razširil praktično že po vsem svetu. Veli-
ko držav je uvedlo stroge ukrepe, ljudje so zaprti v svojih 
domovih. Ajdovka Urška Černigoj, ki trenutno živi v Veliki 
Britaniji, nam je zaupala, kako poteka karantena na tujem. 

Urška Černigoj je arhitektka in 
oblikovalka, v tujino jo je odpelja-
la ljubezen, zadnjih nekaj let je ži-
vela v Madridu v Španiji, vendar 
pa je zadnji trenutek uspela po-
begniti pred špansko katastrofo: 
»Mene je pandemija ujela v zani-
mivem trenutku, saj sem se v An-
glijo preselila šele v začetku tega 
meseca. Ujela sem še enega za-
dnjih letov iz Madrida, takrat se 
je na letališču že čutila nervoza in 
potniki so se že poskušali zaščititi 

z maskami, čeprav neuspešno, na 
trenutke celo smešno, saj so neka-
teri pili in jedli z napol namešče-
nimi maskami, si jih snemali in 
nadevali.«

V Veliki Britaniji so precej dolgo 
čakali z ukrepi, karantena je bila 
uvedena šele ta teden, torej od 23. 
marca naprej, čeprav, kot pravi 
Urška, so priprave nanjo potekale 
že teden dni prej, ko so zaprli vse 
šole, bare, restavracije … starej-
šim pa priporočali samoizolacijo. 
»Ukrepi so podobni kot v ostalih 
evropskih državah. Zapuščanje 
doma je dovoljeno le za nakup 
osnovnih živil in potrebščin, do-
voljen je en izhod dnevno, seve-
da le z osebami, s katerimi živimo 

v istem gospodinjstvu, za namen 
rekreacije (hoja, tek, kolesarjenje), 
iz zdravstvenih razlogov ali pa za 
odhod v službo. Vsem priporoča-
jo sicer delo od doma in pripra-
vljajo še dodatne informacije, ki 
bodo delovne razmere bolj na-
tančno opredelile. Ti strogi ukre-
pi so trenutno sprejeti za obdobje 
treh tednov, so pa vse javne služ-
be že omejile svoje delovanje za 
naslednjih 16 tednov. Največ te-
žav imajo v Londonu, saj je zaradi 
zmanjšanja frekventnosti metro-
jev ob konicah nepopisna gneča. 
Prav tako je problem v trgovinah 
z živili, saj so police prazne, ljudje 
pa stojijo v vrstah, brez da bi drža-
li varnostno razdaljo. Moj poskus, 
da bi nakup opravila preko sple-
ta, pa se je izkazal za neuspešnega, 
saj v tem mesecu nimajo več pro-
stih terminov za dostavo.« Urška 
je pohvalila dobro informiranost: 
» Britanci so za dostop do ura-
dnih informacij poskrbeli z izje-
mno dobro pripravljeno interne-
tno stranjo, kjer lahko najdemo 
vse uradne informacije in najno-
vejše podatke v zvezi z ukrepi gle-
de virusa. Na stran z informacija-
mi pa nas opozarjajo tudi banerji, 
ki se že dva tedna prikazujejo na 
vseh socialnih omrežjih in inter-
netnih straneh.« 

Urška Černigoj trenutno živi v 
Portsmuthu na južni obali An-
glije, v pokrajini Hampshire, ki 
je eno najbolj prizadetih obmo-
čij v Angliji: »Glede na to, da je 
trenutno življenje nekoliko ob-
stalo, bom ta čas izkoristila pred-
vsem za vse projekte, ki so v mapi 
'ko bo čas', pa za kakšen online te-
čaj. Sem pa v tem trenutku pred-
vsem srečna, da se ne nahajam 
več v Madridu, saj je situacija res 
kritična..«

Urški pošiljamo pozdrave iz Aj-
dovščine, ostani doma in ostani 
zdrava! 

���������������������������������������
����������������������
����������
���������
���������	����������������
������������������
����������
��������
��������������

��������������������������������������������������������������
�	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



OBČINA AJDOVŠČINA          8
Petek, 3. april 2020 • številka: 218

Skrb za ranljivejše 
skupine občanov
V tem kriznem času je posebna skrb namenjena ranljivim 
skupinam občank in občanov. Hkrati pa se med ljudmi iz-
kazuje velika solidarnost – sosedje pomagajo sosedom, za 
pomoč se javljajo prostovoljci.

V času izrednih razmer in 
zelo stroge omejitve gibanja je 
posebna skrb namenjena ran-
ljivim skupinam prebivalstva. 
Informativni letaki, ki ste jih 
občanke in občani Ajdovščine 
in Vipave prejeli v svoje nabi-
ralnike, so očitno koristni, saj 
telefoni brnijo, akcije pa tečejo.

Obe gostišči, ki sta se ponudi-
li pomoč v obliki toplih obro-
kov z dostavo na dom social-
no ogroženim, sta dobrodošla 
pomoč. Gostišči Letni vrt Na 
Livadi iz Ajdovščine in Pod-
farovž iz Vipave trenutno oskr-
bujeta vsaka po nekaj družin. 
Skrb so prevzeli tudi za stano-
valce ajdovske Malore, kjer je 
trenutno nastanjenih 8 fantov, 
ob toplih obrokih je predvsem 
poskrbljeno za spoštovanje 
vseh aktualnih ukrepov, osebje 
Malorke pa ima za sedaj še do-
volj zaščitne opreme.

Rdeči križ Ajdovščina, ki po-
nuja dostavo suhih obrokov, 
zdravil, prehranskih paketov 
in higienskih sredstev, trenu-
tno celostno obravnava vsaj tri 
družine na teden, po potrebi pa 
več. Na razpolago ima v pripra-
vljenosti tudi več prostovoljcev.

Organizirano je tudi varstvo 
otrok na domu, s pomočjo pro-
stovoljcev, za starše, ki opra-
vljajo nujne poklice. Starši so se 
sicer dobro organizirali, saj se 
večjih potreb za sedaj ne beleži 
– doslej je bil namreč le en dan 
v varstvu en otrok. 

Se je pa pokazalo, da v kri-
znih situacijah občanke in 
občani znamo stopiti sku-
paj – hvala vsem, ki kličete in 
ponujate svojo pomoč, hvala 
vsem aktivnim prostovoljcem, 
hvala tudi vsem prijaznim so-
sedom, ki vam ni vseeno.

Kronologija epidemije koronavirusa v Ajdovščini 

Naše službe v sistemu zašči-
te in reševanja so se pripravlja-
le na reševalno vajo Potres Aj-
dovščina 2020, napovedani za 
27. in 28. marec, namesto na 
vaji pa svoje sposobnosti pre-
verjajo v še kako resni situaciji. 
Občinska štaba civilne zaščite 
Ajdovščine in Vipave deluje-
ta enotno. Štab je vzpostavljen 
v regijskem skladišču Civilne 
zaščite, poleg zdravstvenih de-
lavcev, poveljnika in koordi-
natorja občinskega štaba CZ 
ter Komunalno stanovanjske 
družbe Ajdovščina so aktivi-
rane tudi druge službe – Rde-
či križ Ajdovščina, ki skrbi 
za oskrbo ranljivejših občank 
in občanov, taborniki, skavti, 
PGD Ajdovščina, na pomoč so 
priskočili tudi predsedniki kra-
jevnih skupnosti, ki poskrbi-
jo za deljenje letakov z nujni-
mi obvestili po gospodinjstvih. 
Pohvaliti velja angažiranost 
domačih podjetnikov in dru-
gih posameznikov, ki ponujajo 
različne pomoči. Prav na pod-
lagi dobrega sodelovanja smo v 
Ajdovščini sami pričeli z izde-
lovanjem zaščitnih mask. 

26. februarja smo v Ajdovšči-
ni začeli z resnimi pripravami 
na morebitno okužbo – civilna 
zaščita je pred urgentno službo 
Zdravstvenega doma Ajdovšči-
na postavila dva bivalna zaboj-
nika za izolacijo. Zdravstve-
ni dom je hkrati začel z akcijo 
obveščanja občank in občanov 
o zaščitnih ukrepih pred koro-
novairusom. Na ta način se je 
že relativno zgodaj omogočilo 
varno pregledovanje morebi-
tno okuženih pacientov. 

V prvih dneh marca je bila 
na spletni strani Občine Aj-
dovščina vzpostavljena poseb-
na rubrika z informacijami in 
obvestili o koronavirusu. Sle-
dili so ukrepi za zaporo javnih 
prostorov in prepoved javnih 
dogodkov. 

12. marca je bila v Sloveniji 

razglašena epidemija korona-
virusa. Vrata vzgojno-izobra-
ževalnih ustanov so se zaprla. 
Občinski štab civilne zaščite je 
izdal sklep z ukrepi za prepre-
čevanje širjenja virusa, s kate-
rim so se zaprli vsi javni pro-
stori v občini, so se omejila ali 
prekinila izvajanja dejavnosti v 
večini občinskih javnih zavo-
dov ter se je organiziralo var-
stvo otrok, zaposlenih v nujnih 
dejavnostih. Hkrati je bil izdan 
tudi sklep o prepovedi vseh de-
javnosti dogodkov in redne-
ga dela za vsa društva in druge 
organizacije na območju naše 
občine. Zdravstveni dom Aj-
dovščina pa je pričel s triažira-
njem pacientov pred vhodom. 

13. marca je bila vzpostavlje-
na dežurna telefonska številka 
za občanke in občane, ki potre-
bujejo pomoč. Tega dne smo 
občanke in občani v nabiralni-
ke prejeli prvi letak z informa-
cijami in obvestili o koronavi-
rusu. Posebna navodila v tujih 
jezikih so bila pripravljena tudi 
za sobodajalce ter za goste, ki 
prihajajo v Ajdovščino. Pred 
Lekarno Ajdovščina, kjer je za-
radi gneče prihajalo do zaple-
tov, pa je bila organizirana re-
darska služba. 

15. marca je Vlada RS z od-
lokom prepovedala avtobusni 
in železniški promet po vsej dr-
žavi. Občinski štab CZ pa je s 
sklepom še zaostril ukrep pre-
povedi zbiranja ljudi v zaprtih 
prostorih, zaprlo se je vsa jav-
na igrišča in športne površine, 
gostinske obrate pa se je po-
zvalo k zaprtju. Dan kasneje se 
je začelo pred odprte trgovine 
zarisovati rumene črte na raz-
makih 1,5 m za namen social-
ne distance čakajočih. Občanke 
in občani Ajdovščine in Vipave 
pa smo v nabiralnike prejeli že 
drugi letak z informacijami in 
navodili za ravnanje v času epi-
demije koronavirusa. 

Že 17. marca pa je štab izdal 

sklep o prepovedi kurjenja v 
naravi, predvsem z namenom 
zagotavljanja pripravljenosti 
javne gasilske službe za more-
bitno pomoč pri preprečeva-
nju širjenja epidemije. Obči-
na Ajdovščina pa je pripravila 
preventivni video, v katerem 
naše reševalne službe občan-
ke in občane opozarjajo, da je 
v času epidemije virusa treba 
ostati doma. 

18. marca je Mlinotestova tr-
govina pričela izvajati dostavo 
trgovskega blaga na dom. S Ko-
munalno stanovanjske družbe 
pa so zaprosili občanke in ob-
čane, naj omejijo sicer običajne 
večje spomladanske čistilne ak-
cije, zaradi preobremenjenosti 
delavcev in odlagališča. 

20. marca smo občanke in 
občani v nabiralnike prejeli 
tretji letak s koristnimi infor-
macijami. V veljavo je stopi-
la prepoved gibanja in zbiranja 
ljudi na javnih površinah, po-
veljnik občinskega štaba civilne 
zaščite Igor Benko pa je opozo-
ril: »Stvar je resna! Držimo se 
reda!«. 

24. marca je v javnost pri-
šla prva informacija o raz-
vijanju 3D zaščitnih mask v 

Ajdovščini. Zaščitna sredstva 
so v času epidemije najbolj is-
kano blago, do katerega je izre-
dno težko priti, zato so župan, 
civilna zaščita in domači podje-
tniki veliko energije vložili v is-
kanje možnosti, da se samoza-
ščitimo, oziroma, da si maske 
izdelamo sami. 

26. marca nam jo je še doda-
tno zagodla burja, ki je pustila 
za seboj kar nekaj razdejanja. 
Štiričlanska družina v Lokavcu 
je ostala brez hiše, reševalci, ki 
so že sicer stalno v pripravlje-
nosti in na delu, pa so imeli ti-
sti dan znatno več dela. 

30. marca je stopil v velja-
vo Odlok Vlade RS, ki določa 
prepoved gibanja zunaj obči-
ne stalnega ali začasnega prebi-
vališča, prepovedano je tudi gi-
banje in zbiranje ljudi na javnih 
krajih in površinah ter dostop 
na javna mesta in površine. Z 
vladnima odlokoma se je dolo-
čilo tudi obvezno razkuževanje 

večstanovanjskih stavb in do-
ločilo omejitev nakupova-
nja, namenjenega ranljivejšim 
skupinam. 

Zaradi vsesplošnega pomanj-
kanja razkužil so člani štaba 
Civilne zaščite pripravili me-
šanico razkužila za površine 
(iz ecocida) ter razkužilo za 
roke (ethanol), v sodelovanju s 
Fructalom, ki je doniralo alko-
hol, pri pripravi je sodelovalo 
tudi podjetje Bia Separations.   

Zagotovo je tudi hitra reakci-
ja domačih reševalcev botrova-
la dejstvu, da krizno situacijo v 
Ajdovščini precej dobro prena-
šamo. Občanke in občani z ra-
zumevanjem sprejemate nove 
in nove ukrepe ter se jih tudi 
držite, saj se večjih kršitev ne 
zaznava. Smo ena redkih občin 
v Sloveniji, kjer še ni registri-
rane okužbe s koronavirusom. 
Naj tako tudi ostane. 
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Program Mladost na burji 

Aktivno tudi v času nove realnosti
Izviren ajdovski program Mladost na burji pri posamezniku spodbuja razvoj ravno tistih 
človeških kvalitet, ki nam v trenutni situaciji in novi realnosti pridejo še kako prav. Otrokom 
in mladim, ki so vključeni v program Mladost na burji, le ta omogoča, da razvijajo občutek 
odgovornosti do sebe, drugih in skupnosti.

S pojavom koronavirusa co-
vid-19 se je z namenom pre-
prečevanja širjenja te bolezni 
tudi v naši lokalni skupnosti 
javno življenje ustavilo. Prosto-
ri za druženje otrok in mladih 
so zaprli svoja vrata. Javni za-
vodi in druge organizacije, ki 
so mlade redno nagovarjale k 
vključevanju v njihove aktivno-
sti, so zaprti. Pod vprašajem so 
izvedbe številnih športnih, dru-
žabnih in kulturnih prireditev, 
kjer mladi udeleženci progra-
ma Mladost na burji še posebej 
radi sodelujejo. Delo in družbe-
no življenje smo bili primora-
ni preseliti na splet in socialna 
omrežja. V hitro reorganizacijo 
življenja smo se vključile tudi 
institucije in organizacije, ki 
na svojih spletnih in informa-
tivnih straneh nagovarjamo ra-
znolike kategorije ljudi. Mno-
ge organizacije in posamezniki 

s svojimi aktivnostmi odgovar-
jajo na trenutne potrebe dru-
žin, otrok in mladih, starejših 
ter drugih ranljivih skupin in 
posameznikov. 

 »V tem času bodimo čim bolj aktivni doma, ustvarjalni, pozitivni in predvsem – zdravi.« 

»V času koronavirusa delam za šolo in se učim. Imam pa tudi nekaj idej za izpolnjevanje rubrik progra-
ma Mladost na burji – za zdravje poskrbim tako, da si pripravim zdrav obrok, ustvarim svoj program te-
lovadbe in ga vsak dan izvajam. Grem na sprehod v gozd ali pa zaplešem na svojo najljubšo pesem. Pod 
mojo skupnost – se spomnim na svoje najbližje, komu kaj ustvarim za rojstni dan, ga pokličem. Za ru-
briko moj poklic – si na internetu pogledam kakšen video o poklicu, ki me zanima ali pa pišem po ele-
ktronski pošti osebi, ki opravlja poklic, ki mi je všeč.«

TEJA, OŠ ŠTURJE

 »V teh dneh, ko ostaja-
mo doma, smo na Medob-
činskem društvu prijateljev 
mladine Ajdovčina še vedno 
aktivni. Povečan obseg dela 
imamo na humanitarnem po-
dročju, predvsem v programih 
Botrstvo in Pomoč družinam. 

Marsikateri številčni družini iz 
socialno šibkejšega okolja šol-
sko delo otrok na daljavo, za 
katerega se potrebuje moderna 
tehnologija, predstavlja veliko 
težavo. Z izposojo in donacijo 
tehnične opreme je na pomoč 
priskočilo podjetje Poceni PC 
in ostali dobrotniki. Na svojih 
informativnih spletnih straneh 
redno objavljamo ideje in na-
svete, kaj početi doma v pro-
stem času,« pojasnjuje Urška 
Brežnjak, strokovna sodelavka 
MDPM Ajdovščina.

Kljub omejenemu gibanju, 
imajo otroci in mladi tudi v 
času pandemije, ko ostajajo 
doma in se privajajo na učenje 
na daljavo ter življenje v ožji bi-
vanjski skupnosti, še vedno šte-
vilne priložnosti za raznolike 
aktivnosti. Tudi take, ki so pri-
merne za vpis v dnevnike Mla-
dost na burji.

Priporočene aktivnosti programa Mladost 
na burji
Zase in za skupno dobro lahko največ storimo tako, da ostanemo doma. Ostanite aktivni v 
zavetju svojih domov.

ZA SKUPNOST: 
#OSTANI DOMA

Učenje na daljavo je svojevr-
sten izziv in čeprav ne hodiš v 
šolo je pomembno, da se učiš 
in imaš stike s svojimi prijate-
lji preko telefona in interne-
ta. Kako bo to potekalo pri tebi 
doma, je odvisno od tebe. Za-
gotovo bo lažje, če doma dobro 
sodeluješ s svojimi brati in se-
strami, očetom in mamo.

Internet nam omogoča, da 
ostajamo v stiku s prijatelji, za-
nimivimi osebami in zgodba-
mi ter drugimi vsebinami. Ob-
dobje, ki ga preživljamo doma, 
nam je dalo čas, da se lahko po-
svetimo raznolikim vsebinam 
in drug drugemu.

Kaj pa ti «klikaš« in objavljaš? 

Na internetu bodi previden/a. 
»Poklikaj« nasvete glede sple-

tne varnosti na spletni stra-
ni Safe.si. Če opaziš, da se na 
internetu pojavijo nezakoni-
te spletne vsebine ali sovražni 
govor, lahko podaš anonimno 
prijavo na spletni strani Sple-
tno-oko.si. Če se ti zdi, da mor-
da internet ali mobilno telefo-
nijo uporabljaš preveč, si lahko 
informacije poiščeš na spletnih 
straneh Centra pomoči pri pre-
komerni rabi interneta Logout.
si.
ZA POSAMEZNIKA: 
#OSTANI DOMA

Za posameznika, zase, za svo-
je bližnje in prijatelje, narediš 
največ tako, da ostaneš doma. 

Tudi doma lahko za posame-
znika veliko narediš. Mlajše-
mu bratu ali sestri lahko pre-
bereš pravljico, pomagaš pri 
učenju ali se igraš zabavno dru-
žabno igro. Zdaj ko imaš veli-
ko časa, lahko zares lepo urediš 
svojo sobo in mama bo vese-
la. Sodeluješ lahko pri domačih 

vsakodnevnih opravilih. Lah-
ko pokličeš ali pošlješ sporočilo 
starim staršem ali sosedom, da 
začutijo, da niso sami. V svoj 
dnevnik Mladost na burji opiši, 
kaj dobrega in pozitivnega si v 
času, ki ga preživljaš doma, na-
redil za posameznika ali svoje 
bližnje in opravljeno aktivnost 
ti lahko podpišejo starši.
ZA ZDRAVJE: 
#OSTANI DOMA

Za svoje zdravje in zdravje 
vseh nas največ narediš tako, 
da ostaneš doma. 

Lahko greš na sprehod ali vo-
žnjo s kolesom, lahko se igraš z 
žogo. Lahko pomagaš staršem 
na vrtu, če ga imate, obrezuješ 
drevesa in grmovnice, če si do-
volj velik/a lahko kosiš travo. 
Marsikatero igro se lahko igraš 

tudi na balkonu, vendar bodi 
previden/a. Zelo pomembno 
je, da si umivaš roke, skrbiš za 
osebno in skupno higieno ter 
upoštevaš navodila in priporo-
čila. Telovadi in jej zdravo.

Če se znajdeš v stiski, čutiš te-
snobo, žalost ali imaš kakršno-
koli vprašanje in ti starši, pri-
jatelji, učitelji ali strokovnjaki 
v tvojem okolju ne morejo po-
magati, se lahko za podporo in 
pogovor obrneš tudi na TOM 
telefon za otroke in mladostni-
ke 116 111 (vsak dan med 12. 
In 20. Uro). Klic je brezplačen. 
Ali pa ustrezno pomoč poiščeš 
na spletnem portalu za otroke 
in mladostnike #tosemjaz.

ZA POKLIC: 
#OSTANI DOMA

Zdravniki, medicinsko ose-
bje, farmacevti skrbijo za naše 
zdravje. Civilna zaščita, polici-
ja, gasilci, varnostniki, taborni-
ki, skavti in drugi prostovolj-
ci skrbijo za našo varnost. Da 

smo dobro preskrbljeni, se tru-
dijo pridelovalci hrane, trgov-
ci, prodajalci, dobavitelji, pre-
vozniki, proizvodni delavci, 
komunalni delavci. Učitelji se 
trudijo s šolanjem učencev, di-
jakov in študentov na daljavo. 
In še kakšen pomemben poklic 
bi zagotovo lahko še izpostavili. 

Morda boš v dani situaciji bo-
lje spoznal/a poslanstvo posa-
meznega poklica, ki te bo pose-
bej navdušil. Svojo hvaležnost 
za trud ljudi, ki ta poklic opra-
vljajo, lahko izraziš na veli-
ko načinov. Razmisli in pošlji 
lepo in spodbudno sporočilo 
ljudem, ki v tej krizni situaciji 
skrbijo zate, za tvoje bližnje in 
za skupno dobro. To aktivnost 
si lahko vpišeš v svoj dnevnik 
Mladost na burji.

»Mislim, da je čas, ki ga sedaj preživljamo skupaj z domačimi, 
darilo, vendar je vprašanje, če vsi ta dar razumejo.«

 »Življenje se je za trenutek spremenilo, za nekatere se je postavilo 
na glavo. Mnogi ljudje ne morejo v službo. Mnoge ljudi bo ta virus 
spravil na rob obupa. Napadel je naše prijateljsko druženje, izolira-
ni smo drug od drugega. Tudi zame in vse ostale sošolce je življenje 
trenutno drugačno. Priznam, najprej sem bil vesel, da bomo doma. 
Toda to je bil le prvi trenutek. Šele kasneje sem se zavedal, kaj vse je 
to prineslo s sabo. 

MICHEL, OŠ DOBRAVLJE

Človek, sprijazni se!

»Mama mi je pomagala, da sva ustva-
rila namizno igro "ČLOVEK, SPRI-
JAZNI SE". Na listke, kjer so polja za 
možičke sem narisal in prilepil nalo-
ge za učenje angleščine, matematike 
in slovenščine, glasbene in telovadne 
vaje ter naloge o čiščenju, umivanju 
rok, kihanju in kašljanju. Sem tudi kaj 
napisal. Smo samo doma, ampak ni 
preveč hudo.«

MAKSIMILJAN, 
OŠ DANILA LOKARJA

»Moj najlepši čas je čas brez šolskih obveznosti.«

Zato mi je ta karantena na začetku bila prav všeč. Dokler nisem 
izvedel, da bomo imeli delo od doma. Prvi teden je bilo zelo lepo 
vreme. Najprej sem se vdal, da se ne smemo družiti s prijatelji. Na 
srečo imam doma kar veliko dela. Ker zjutraj rad malo pospim in 
rabita že brat in sestra računalnik, si najprej naredim zajtrk. V petek 
sva s tatom pripravila njivo za krompir. Sosed nam je posodil trak-
torsko frezo in tako sem se kar nekaj časa vozil po njivi, da je zgleda-
la, kot bi jo zlikal. Potem je tata šel še po sadilec za krompir. Tata je 
vozil traktor, midva z bratom pa sva metala krompir v luknje, da ga 
je sadilec zasul v zemljo. Ko pa je mama prišla iz službe, se je začela 
moja slabša stran dneva. Šola seveda. Ker jaz polovico nalog na ra-
čunalniku ne vidim, jih ona kar od nekje potegne. Potem se po na-
vadi najprej skregava, in ko se vdam, naredim nalogo. Na srečo bo 
ta teden slabše vreme in bo naloge lažje delati. Vsak dan bolj se mi 
zdi, da je lepše hoditi v šolo.

VID, OŠ DOBRAVLJE



Pravijo, da mora vsaka gene-
racija doživeti kakšno resnej-
šo preizkušnjo, da se strezni 
in postavi na realna tla. Če-
prav imamo srečo, da živimo 
v dobi materialne preskrblje-
nosti, pogosto celo izobilja 
in tehnoloških revolucij, ki si 
sledijo ena za drugo in se zdi, 

da je najbolj bujna znanstve-
na fantastika postala resnič-
nost, so bila zadnja desetle-
tja tudi polna raznih izzivov, 
zlasti za nas podjetnike. Ko 
sem odraščal, so nam filmi 
in stripi polnili glave z ideja-
mi, kako bomo leta 2020 po-
tovali v letečih avtomobilih 
in živeli v podvodnih mestih 
avantgardnih oblik… a name-
sto tega zdaj dnevno posluša-
mo in se učimo, kako si mora-
mo umivati roke. Vračamo se 
k osnovam. 

Pravijo, da moraš biti po-
gumen, če hočeš posvetiti ži-
vljenje podjetništvu. Za mojo 
generacijo to še kako velja. Z 
dejavnostjo sem začel v bivši 

Jugoslaviji po kateri se še da-
nes marsikomu kolca, a pod-
jetniki smo morali zaradi več 
tisoč procentne inflacije in 
devalvacij takratne dinarje 
dnevno menjavati in na črno 
kupovati marke ter lire, raz-
stavljati stroje v tujini ter jih 
uvažati po delih, saj uvoz no-
vih ni bil dovoljen, potrjeva-
ti vsak izdani račun na davč-
ni upravi itd. A imeli smo trg. 
Relativno nezahteven. V Ju-
goslaviji smo lahko prodali 
praktično vse, čeprav ni bilo 
kvalitetno ali narejeno v roku. 

In nato je sledil šok. Kriza 
vseh kriz so dejali. Jugoslavi-
ja je razpadla. 

Trga naenkrat ni bilo več, 

a če je bil, je bil zahteven in 
poln konkurence, boljše od 
nas. Treba se je bilo usmeriti 
v svet, spremeniti način dela, 
način razmišljanja in ustre-
zno prilagoditi svoje proizvo-
de. Kar naenkrat smo slabe 
izdelke dobili zavrnjene in ne-
plačane. Potrebno je bilo zna-
ti tuje jezike in poznati delo-
vanje svetovne ekonomije. Za 
veliko posameznikov je bilo 
takšno preoblikovanje pre-
zahtevno in so propadli. 

Kmalu je sledil nov šok, 
nova kriza. Vstop v Evropsko 
unijo. 

Spet prilagajanja in še ostrej-
ša konkurenca. Standar-
de v podjetju je bilo treba 

ponovno dvigniti, postati še 
boljši. Neizprosen boj, ki je 
ponovno naredil selekcijo, 
kjer so šibkejši ugasnili, bolj-
ši pa zacveteli. 

In nato finančna kriza 2007. 
Tudi nekateri največji in naj-
boljši, ki niso bili pripravlje-
ni nanjo, so morali zapreti 
svoje dejavnosti. Ne samo po 
svetu, v Evropi, tudi pri nas, 
v Sloveniji, v naši dolini ter v 
Ajdovščini. 

Ponosi Ajdovske industri-
je so se sesuvali eden za dru-
gim. Mala podjetja in zaseb-
niki, odvisni od njih, so svojo 
dejavnost bodisi zaprli ali pa 
so morali najti alternative za 
preživetje. Tisti, ki smo imeli 

»To ne more dolgo trajati«, 
je stavek, ki sem ga v zadnjem 
letu večkrat slišal v pogovoru 
s kolegi iz gospodarstva. Izre-
den gospodarski razcvet v Vi-
pavski dolini nas je navdiho-
val z navdušenjem hkrati pa z 
zavedanjem, da rast ne more 
trajati večno. Kmalu se lahko 

zgodi preobrat kot smo mu bili 
priča v zadnji gospodarski kri-
zi. Nikomur niti na kraj pame-
ti ni prišlo, da bo svetovno go-
spodarstvo in življenje nasploh 
ustavilo nekaj nanometrov ve-
liko bitje, ki se kot za stavo seli 
iz človeka na človeka in dela 
isto kot mi – trudi se preživeti. 

Najprej sem poslušal novi-
ce iz Kitajske in ker je ta dežela 
neznansko daleč zadevi nisem 
posvečal preveč pozornosti. Ko 
me je ob pojavu prvih obolelih 
v Italiji poklicala kolegica ali ji 
svetujem pot v Italijo, sem se 
samo smejal in ji rekel, da za-
radi nečesa pač moraš umre-
ti. Potem je vse skupaj posta-
jalo iz dneva v dan resneje in 

med ljudi se je začel naseljeva-
ti strah. Pojavili so se prvi pri-
meri v Sloveniji in nova vlada 
se na prvi seji pojavi z zaščitni-
mi maskami. Zaprejo se šole, 
nekatere trgovine, in kar naen-
krat življenje obstane. Telefon, 
ki mi običajno cele dneve zvoni 
je obnemel. 

Sam pri sebi ves čas razmi-
šljam ali so ukrepi za zajezitev 
pretirani in ali se odgovorni, ki 
jih sprejemajo, zavedajo kakšna 
škoda se bo naredila gospodar-
stvu. Takoj zatem pomislim, 
da imam veliko sorodnikov in 
prijateljev, ki spadajo v rizično 
skupino in verjetno okužbe z 
virusom ne bi preživeli. 

Na koncu sam pri sebi 
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Osebno menim, da bodo tre-
nutne razmere zaznamovale 
gospodarstvo in naše življenje 
dolgoročno. Zagotovo imajo 
in bodo imele te razmere vpliv 

na našo kupno moč, nakupo-
valne navade in žal tudi na 
plačilno nedisciplino. Dejstvo 
je, da se ob vsaki krizi posta-
vijo prioritete po katerih dol-
žniki poravnavajo svoje ob-
veznosti, kar pa direktno ali 
indirektno vpliva na vse nas. 
Še enkrat se je pokazalo, da ko 
»zagusti« vsaka država skrbi 
zase, zato je prav, da imamo 
vedno v mislih, da kupujemo 
storitve in blago lokalno. Le s 
svojim gospodarstvom bomo 
neodvisni. Take razmere pa 
na drugi strani povežejo ljudi 
in skupaj zmoremo več. Pre-
pričan sem, da bodo naši obr-
tniki in podjetniki tudi v teh 

pogojih našli nove in inova-
tivne rešitve in se bodo prila-
godili tem razmeram. Neka-
teri so že spremenili načine 
trženja in prodajanja svojih 
izdelkov in storitev, sledi-
li bodo tudi drugi. Največja 
moč mikro in malih podjetij 
je ravno v tej prilagodljivosti. 

Trenutne razmere so napete. 
Nekaterim obrtnikom in pod-
jetnikom je bilo prepovedano 
delovanje, drugi bodo zara-
di prekinitev dobavnih verig, 
prisiljeni sami zaustaviti po-
slovanje. To jih je seveda po-
stavilo v zelo težek položaj. 
Nekatere obveznosti nastaja-
jo mesečno, ne glede na to ali 

podjetje posluje ali ne. In če 
ne posluješ seveda nimaš pri-
hodkov s katerimi pokrivaš 
svoje obveznosti. Vlada RS je 
sicer sprejela nekaj spodbu-
dnih ukrepov, ki se v marsi-
čem skladajo s predlogi obr-
tnikov in podjetnikov in nas 
to veseli. Narediti pa bo tre-
ba še veliko. Nujno bo tre-
ba najti načine kako ponov-
no dvigniti kupno moč in na 
ta način spodbujati razvoj 
gospodarstva. 

Na Območni obrtno-pod-
jetniški zbornici Ajdovšči-
na dnevno pomagamo in 
svetujemo svojim članom 
predvsem pri delovno-pravni 

zakonodaji, uveljavljanju pra-
vic iz ukrepov države, financi-
ranju, o tem kaj lahko delajo 
in kaj ne. Nudimo jim ugodne 
finančne vire z odlogom od-
plačevanja, v prihodnje pa jim 
bomo, tako kot smo jim že v 
prejšnji finančni krizi, poma-
gali pri izterjavi plačil. Naše 
storitve se vedno prilagajajo 
potrebam članov in to bomo 
počeli tudi v prihodnje. Sku-
paj smo močnejši.

Marko Rondič, 
Obrtna zbornica

razčistim, da se je potrebno 
prilagoditi. Življenje mora teči 
naprej. Nekateri morajo dela-
ti, nekateri lahko delamo, vse-
kakor pa se moramo vsi trudi-
ti, da bomo delali in živeli tako, 
da ne bomo ogrožali sebe in 
drugih.

Da je v vsaki slabi stvari ne-
kaj dobrega pa govorijo dej-
stva, da je po dolgih letih voda 
v beneških kanalih zopet čista, 
v pristanišču Cagliari so opazi-
li delfine, na Kitajskem pa lah-
ko spet opazujejo nebo, saj se 
je onesnaženje tako zmanjšalo. 
Najbolj me je presenetilo dej-
stvo, da se lahko narava obnovi 
v tako zelo kratkem času.

Vsekakor nam zdaj že 

slavni virus COVID-19 nudi 
možnost, da se iz trenutne situ-
acije veliko naučimo. V prvi vr-
sti moramo spremeniti naš ne-
odgovoren odnos do narave, 
saj vendar vidimo kako nemoč-
ni smo, ko se nam postavi po 
robu. Pomembno je, da se bolj 
posvetimo sebi in drugim, se 
naučimo iskati dobro in s tem 
narediti svet boljši. In nenaza-
dnje nehajmo hiteti, se ustavi-
mo, globoko vdihnimo in po-
skušajmo najti srečo na vsakem 
koraku in v slehernem trenut-
ku našega življenja. 

David Pizzoni, 
Veltra

   Mislil sem, da se takšna 
enotnost na planetu Zemlja 
dogodi lahko samo, če nas bi 

napadla neka vesoljska bitja. 
Ampak ne! Napad je prišel 
popolnoma z drugega podro-
čja. Iz mikrokozmosa.

   Iz sveta drobcenih bitij, ki 
menda niti bitja niso. So samo 
skupek nekaj molekul, ki ima-
jo samo en smisel. Smisel za 
razmnoževanje. Virusi.

   Ležim na kavču, gledam v 
strop in ob rahlem glavobolu 
kašljam v rokav, po priporo-
čilu pristojnih  strokovnjakov 
za tovrstne okužbe. Je koro-
navirus ali ni?  Se zavlečem 

do vsevednega interneta da se 
malo bolj izobrazim glede na-
padalca mojega nosu in grla. 
Piše: Virusi so skupek mole-
kul. Najmanjši so veliki pri-
bližno 0,02 mikrona. Se pra-
vi, dve stotinki ene tisočinke 
milimetra. In če je srednje re-
jena mravlja velika kake štiri 
milimetre, je torej virus dve-
stotisočkrat manjši od nje. 
Oziroma da si bomo laž-
je predstavljali »veličino vi-
rusa« bom vse skupaj »malce 
povečal«

   Če bi bil virus velik kot 
mravlja, bi bila mravlja ve-
lika 800 metrov! Ampak ni-
kar ne zbežite, ker ji ne mo-
rete uteči. In ni niti potrebe. 
Ker če bi bila mravlja velika 
800 metrov bi človek bil ve-
lik cca 450 kilometrov!!!  No 
in zdaj pomislite na to bešti-
jo veliko kot mravlja, ki vrže 
v posteljo človeka, ki je velik 
450 kilometrov.

    Počasi opuščam hišni pri-
por, ker kot zgleda, ne bo nič 
s slavo prvookuženega v naši 

občini. Ko sem izstopil skozi 
vhodna vrata naše hiše, sem 
se pa vendarle zazrl v njene 
podboje, če ni kdo tja že na-
risal kužno znamenje .  Kaj-
ti dober glas gre v deveto vas, 
slab pa še dlje.

    Dopust! Dopust! Od pusta 
naprej, vsi s »pustnimi ma-
skami«. Ustnimi maskami. 
Lepo nas je našemil. En virus, 
velik....0,00005 milimetra.

                          Marijan Božič, 
upokojenec obrtnik



V podjetju Incom smo zelo 
vpeti v mednarodno poslo-
vanje in v povezavi s tem so 
nas informacije in ukrepi po-
vezani COVID-19 dosegli že 
zelo zgodaj, tako smo že glo-
boko v mesecu februarju spre-
jeli stroge ukrepe za prepreči-
tev okužb z novim virusom, v 
našem procesu imamo običaj-
no redno umivanje in dezin-
fekcijo rok ter nošenje zašči-
tnih mask, v tem obdobju smo 
ukrepe še dodatno zaostrili in 
prilagodili situaciji. Velik po-
udarek je na dodatni dezin-
fekciji in čiščenju tal ter vseh 
objektov in naprav, s katerimi 
naši sodelavci prihajajo v stik 
(kljuke na vratih, telefoni, tip-
kovnice, zasloni,…), na vhodu 
se vsakemu sodelavcu s termo 

kamero meri temperatura in 
preverjajo morebitni bolezen-
ski znaki, vsak najmanjši sum 
(tudi če zdaleč ni povezan z 
novim virusom) pomeni zavr-
nitev in karanteno za določeno 
obdobje. Posamezni sodelavci, 
ki niso neposredno vezani na 
proizvodni proces lahko delajo 
od doma, omogočili smo od-
sotnosti sodelavcev zaradi var-
stva otrok. Veliko je bilo tudi 
idej in priporočil s strani naših 
sodelavcev, katere smo z vese-
ljem sproti vključevali v naše 
delovanje. Naši večji poslovni 
partnerji so zelo zahtevni in od 
nas zahtevajo dnevna poročila 
o sprejetih ukrepih, o dogaja-
nju v regiji in državi, o stanju 
sodelavcev, stanju v podjetju. 
Imamo srečo, da smo določe-
ne protokole, ki so predvideni 
za krizna ukrepanja vzpostavi-
li že v preteklosti in nam je se-
daj nekoliko lažje, ko jih je bilo 
treba udejanjiti v praksi.

Ta nova situacija je zahteva-
la veliko energije in dodatne-
ga usklajevanja na različnih 
področjih delovanja podjetja, 
naši sodelavci so se res potru-
dili, da zadeve tečejo nemo-
teno, saj je potrebno veliko 

iznajdljivosti pri iskanju pre-
vozov, pri usklajevanju proi-
zvodenj, pri dobavi surovin, 
rezervnih delov za posame-
zne proizvodne linije in druge 
naprave. Na dnevnem nivoju 
deluje in se usklajuje posebej 
oblikovana vodstvena skupi-
na, ki je zadolžena za hiter pre-
tok informacij in hitro ukre-
panje, da vse stvari tečejo po 
planu in da so koordinirane iz 
enega naslova.

Iskreno bi se zahvalil vsem 
našim sodelavcem, ki so re-
snično stali ob strani podje-
tju in danes smo lahko vsi sku-
paj hvaležni da poslujemo saj 
bo ta situacija trajala veliko več 
časa kot je bilo v začetku kri-
ze mogoče planirati. Poudaril 
bi rad, da se tudi upravni del 
sodelavcev v nobenem trenut-
ku ni umaknil od proizvodne-
ga dela in je ostal na delovnih 
mestih v podjetju in ta poveza-
nost in sodelovanje sta se po-
kazala kot naša zmagovalna 
formula. Mogoče je bilo to v 
začetnih dneh krize razumlje-
no drugače, danes pa sodelavci 
vidijo, da je bila odločitev edi-
na prava. Lahko enostavno re-
čem, da je naša Leone ekipa 

najboljša ekipa. Makroeko-
nomske napovedi nam vsak 
dan podajajo nove informaci-
je o dvomestnih upadih obse-
ga gospodarstva, v prvih dneh 
krize je bilo govora le o 1-2%. 
Počasi se bomo morali naučiti, 
da bodo takšna izredna stanja 
del našega vsakdana, nastala 
bo nova »normala«.

Ker smo v podjetju že v pre-
teklih letih hitro rastli, smo 
navajeni trdega dela in zato 
mogoče tudi takšne krizne si-
tuacije lažje prenašamo oziro-
ma jih znamo vzeti kot prilo-
žnost in izziv saj iz vsake krize 
izide določeno število zmago-
valcev in prepričani smo, da 
bomo med njimi.

Rad bi vliv energije in pozi-
tivnega razmišljanja tudi osta-
lim podjetnikom v naši dolini 
in Vas vzpodbudil k drugač-
nemu razmišljanju, razmišlja-
nju o novih možnostih, o no-
vih načinih poslovanja, iskanja 
priložnosti, saj so ravno takšne 
situacije enkratna prilika, da 
prevetrimo način našega se-
danjega delovanja in poslova-
nja in tako iz nastale situaci-
je pripeljemo nove ideje, nove 
možnosti za posle. Ob tej novi 

situaciji imamo tudi veliko sre-
čo saj za njen nastanek ne mo-
remo kriviti nikogar, tako da 
odpade tista naša da je za do-
ločeno stanje vedno kriv nek-
do drug.

Potrebno je poudariti, da 
smo v naši prelepi dolini ve-
dno razmišljali hitreje, pa tudi 
ukrepati znamo hitro in to se 
je pokazalo tudi na področjih 
zagotavljanja zaščitne opre-
me za občane, dezinfekcijskih 
in razkužilnih sredstev. Velika 
pohvala in zahvala gre tako žu-
panu s svojo ekipo kot tudi go-
spodu Benkotu in celotni ekipi 
civilne zaščite, Zdravstvenemu 
domu, Policiji saj mislim, da 
so nam vsem skupaj pomaga-
li s pravimi in zdravimi nasveti 
in zato tudi držimo pozitivno 
ozračje v našem prostoru.

Vsem našim sodelavkam in 
sodelavcem, vsem občanom in 
vsem ki se skupaj trudite za nas 
želim veliko zdravja in energi-
je in prepričan sem, da bomo 
na koncu iz krize izšli boljši in 
bomo krak pred ostalimi.

Boštjan Jerončič, Incom

srečo, da smo imeli trg po ce-
lem svetu in različne produk-
te ter dovolj rezerve za po-
slovanje, smo izšli iz krize še 
močnejši, a z veliko znanja 
in tudi veliko odrekanja in 
glavobolov.

Danes smo sredi nove kri-
ze, pred novo preizkušnjo, 
ki nas bo spet malo strezni-
la. In tudi tokrat bo treba pre-
živeti in postati še močnej-
ši ter uspešnejši, ko bo vse to 
mimo. Druge možnosti eno-
stavno ni.

Pipistrel je eno redkih pod-
jetij v Sloveniji, ki je imelo v 
31 letih obstoja vedno pozi-
tivno rast poslovanja in kljub 
vsem krizam niti enega leta 
ni zaključilo z izgubo. Z leti 
je zato postajalo vedno ve-
čje in močnejše. Danes je se-
stavljeno iz skupin podjetij v 
Sloveniji, Italiji, Nemčiji in na 
Kitajskem. Poleg končne iz-
delave letal ima zelo močne 
dejavnosti načrtovanja in cer-
tificiranja letal ter inovativnih 
letalskih pogonov.

Prav ta raznolikost in raz-
pršenost bo tudi v tokratni 
korona-krizi več kot 250 za-
poslenim (v bistveni meri z 
njihovo pomočjo in znanjem) 
pomagala preživeti, ohrani-
ti delovna mesta in socialno 
varnost. Zato se na tem me-
stu prav celotnemu kolektivu 
zahvaljujem za razumevanje 
stanja in za njihov doprinos k 
obvladovanju krize.

Pipistrel je sicer zelo socialno 

orientirano podjetje. Ker je 
med našimi zaposlenimi ve-
liko mladih z družinami, za-
čenjamo delovnik zgodaj, 
da so kmalu po 15 uri lahko 
že doma pri svojih družinah, 
na svojih kmetijah ali v vino-
gradih in da imajo tudi pro-
sti čas zase. Razen v izjemnih 
primerih ne delamo nadur 
ali ob vikendih. Rezultat tega 
so izdelki najvišjega kakovo-
stnega razreda in varnostnih 
standardov.

Seveda je pomembno, da 
smo tudi poslovno uspešni, 
a klasične vrednote so posta-
vljene pred poslovno uspe-
šnost in dobiček. Zato smo 
se z nastopom sedanje kri-
ze odločili, da postavimo na 
prvo mesto varnost zaposle-
nih, ohranitev delovnih mest 
in osebnih dohodkov ter šele 
nato poslovni rezultat. Delov-
ne procese smo reorganizirali 
tako, da lahko v danih razme-
rah preživimo z lastnim po-
slovanjem, in da lahko ohra-
nimo delovna mesta ter redne 
plače.

Na prvo mesto smo sicer po-
stavili skrb za preprečevanje 
okužb in zdravje zaposlenih, 
saj je to potencialno največja 
grožnja. Od varnostnih po-
stopkov pri vstopu v podje-
tje, regulacije obiskov in služ-
benih poti, do nošenja mask, 
razkuževanja rok, delovnih 
površin in prostorov, zagota-
vljanja potrebne razdalje med 
zaposlenimi med delom in 

sestanki ter odmori, in če bi 
bilo potrebno zaradi dela od 
doma tudi organiziranja vide-
okonferenc z zaposlenimi ter 
oddaljenih dostopov na ser-
verje podjetja.

Preverili smo zmožnost do-
baviteljev za nemotene doba-
ve in naše zaloge materiala, v 
kolikor bi prišlo do motenj v 
dobavi. Določili smo alterna-
tivne programe, če bi imeli te-
žave z osnovno dejavnostjo. 
Zagotovili smo tudi nemote-
ne dobave do naših kupcev 
ter uskladili procese, skladi-
ščenje in logistiko s podjetjem 
v Italiji, ki sicer ostaja odpr-
to, saj letalstvo po italijan-
skem vladnem dekretu spada 
v izjemne dejavnosti, ki lahko 
obratujejo.

Upamo, da nam bo raz-
pršenost trga (prodajamo v 
97 držav na vseh kontinen-
tih) omogočila tudi zadostno 
prodajo, da nam prihodki ne 
bodo preveč zanihali. Prav 
podjetje na Kitajskem, kjer 
se kriza že končuje, nam bo v 
tem času v veliko pomoč. Po 
tamkajšnjem ponovnem za-
gonu gospodarstva smo prva 
3 letala že odpremili tja prej-
šnji teden.

Veseli smo, da smo preko 
našega kitajskega podjetja Pi-
pistrel Asia-Pacific lahko do-
nirali občini Ajdovščina za-
ščitne maske ter testerje za 
COVID-19, da bo tudi naše 
podjetje pomagalo ohrani-
ti zdravje občanov in naših 

zaposlenih. To je v tem tre-
nutku najpomembnejše. Prvi 
količini 58.000 mask in 1.100 
testerjev bodo sledile še dru-
ge donacije. Občina ter Štab 
civilne zaščite bosta poskrbe-
la, da bodo pravično razdelje-
ne in da jih bodo vsi občani, 
ki jih potrebujejo, tudi dobili. 

Srečen sem, ko vidim, da 
se naši zaposleni odgovorno 
obnašajo in spoštujejo ukre-
pe. Želim si in verjamem, da 
vsi občani ravnajo enako od-
govorno ter da bomo lahko 
čimprej in s čim manj posle-
dic normalno zaživeli in spet 
normalno poslovali.

Naši pogledi in strategi-
je morajo biti v tem trenut-
ku že usmerjeni v čas po krizi, 
saj bo ta vsaj toliko zahteven 
in pomemben kot samo ob-
dobje krize. V obdobju med 
krizo bodo določeni vladni 
ukrepi kratkoročno nekoliko 
pomagali preživeti, a zaveda-
ti se moramo, da denarja za 
daljše obdobje, ko bo kupna 
moč nas vseh manjša, za sub-
vencije ne bo dovolj. Že se-
daj moramo delati strategije 
za preživetje z manjšimi pri-
hodki ter iskati nove prilo-
žnosti. Prav nič nam namreč 
ne bo pomagalo, če krizo pre-
živimo, ugasnemo pa v obdo-
bju po njej, ko se bo svetovno 
gospodarstvo pobiralo, druž-
bene ureditve in navade ljudi 
spreminjale, ko bo povpraše-
vanje po dobrinah drugačno 
in bo čas drugače tekel. Bolj 

kot bomo v glavah preklopi-
li iz mišljenja »kaj lahko dr-
žava stori za nas« v mišljenje 
»kaj mi sami lahko naredimo 
zase in za državo«, manj krute 
bodo posledice.

Preživeti bomo morali daljše 
obdobje kot morda sedaj pri-
čakujemo, da bo svet spet v 
starih tirnicah. A imamo kra-
sno priložnost, da to izkušnjo 
in čas porabimo za to, da po-
gledamo vase, se vprašamo ali 
je res nujno da kupimo 70% 
dobrin, ki jih ne potrebuje-
mo, da smo vsak dan v trgovi-
ni… ali bi lahko preživeli več 
časa tudi doma, ali bi sprehod 
v naravi odtehtal dodatno uro 
na delu…

Naj zaključim z zanimivo te-
orijo. Po neki analizi naj bi ta 
epidemija imela na svetovno 
populacijo pozitivni učinek 
kar se tiče smrtnosti. Zaradi 
zmanjšanja onesnaženosti in 
njenih posledic, manjšega šte-
vila prometnih, letalskih ne-
sreč in drugih nesreč ter manj 
drugih negativnih učinkov, 
bo smrti namreč veliko manj 
kot pa smrti, ki jih bo povzro-
čil sam koronavirus…

Torej - vsaka kriza ima tudi 
pozitivne učinke. Gledati mo-
ramo pozitivno, pa jih bomo 
videli. 

Veliko zdravja in notranjega 
miru vam želim,

Ivo Boscarol,
Pipistrel
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Lokavec vas pod Čavnom, 
druga največja krajevna sku-
pnost v Občini Ajdovščina, 
tako za mestno krajevno sku-
pnostjo, preživlja te pomla-
dne mesece bolj spokojno in 
mirno kot običajno. Tako pač 
je, razmere v zvezi z epidemijo 
novega korona virusa, so nas 
v to priselile. Lahko bi se celo 
na račun tega malo pošalili, 
da Lokavčani spoštujemo za-
povedano varnostno razdaljo, 
med zaselki namreč. Živ žav 
na športnih objektih v okolici 
telovadnice je zamrl, še na po-
ljih ni videti kmetijske meha-
nizacije. Ne morem napisati, 
da v teh časih pogrešamo šte-
vilne ljubitelje gorskega ko-
lesarjenja. Tudi takrat, ko so 
bile razmere »normalne« smo 
bili pogosti malce nejevoljni, 
tudi zaradi tega, ker področje 
tega adrenalinskega športa ne 

samo pri nas, temveč tudi na 
državnem nivoju ni primerno 
urejeno in regulirano. Prav je, 
da bi vedeli; kaj kdo sme in 
kaj ne. 

V krajevni skupnosti smo se 
pripravljali, da bomo obeleži-
li krajevni praznik, ki ga za-
dnjih nekaj let praznujemo v 
spomin na rojstvo znameni-
tega Lokavčana Edmunda Či-
beja. Petnajstega marca 1861 
se je pri Slokarjih rodil ta zna-
meniti mož, ki je svoj pečat 
pustil, ne samo na Gori, tem-
več tudi na širšem območju 
Doline. Kot predsednik kra-
jevne skupnosti sem bil ve-
sel, da vam bom 14. marca na 
praznovanju lahko povedal, 
kaj vse smo v naši skupnosti 
naredili v preteklem letu. Med 
nas smo povabili župana Ta-
deja Beočanina, da bi nam po-
vedal, kaj je novega v naši širši 
skupnosti. Dvema Lokavča-
noma smo se želeli zahvaliti z 
njun prispevek in njuno delo 
v dobrobit naše skupnosti, to 
sta Boris Blažko in Nives Fer-
jančič. Prireditev z naslovom: 
Odprimo vrata pomladi, smo 
morali odpovedati. Name-
sto, da bi resnično vsi skupaj 

odprli naša vrata, občudovali 
v pomladno cvetje odeto do-
lino, smo se zaradi epidemije 
moral bolj ali manj zapreti v 
naše domove. 

Tako je in s tem se mora-
mo sprijazniti, paziti mora-
mo nase in s tem tudi na vse 
nas. Mogoče že dolgo nismo 
bili prisiljeni v to, da smo ne-
posredno z našim ravnanjem 
odgovorni tudi na naše sodr-
žavljane. Kljub vsem težavam 
in tegobam, ki jih prinaša da-
našnji čas, smo pa le našli tudi 
čas, za naše najbližje. Za ti-
ste, ki jim ob današnjem tem-
pu življenja morebiti posve-
čamo premalo časa. Ko smo 
pred meseci poslušali o viru-
su na Kitajskem, je verjetno 
marsikdo zamahnil z roko in 
si mislil, to je na drugem kon-
cu sveta. Danes je naš planet 
tako majhen, da je še kako 
pomembno, kje se kaj doga-
ja. Tudi oboroženi spopadi so 
bili daleč od nas, begunci in 
migranti, pa so danes iz mno-
gih kriznih žarišč že na naših 
mejah. 

V tem mojem prispevku, ne 
želim načenjati in obravnava-
ti političnih tem. Kljub temu 

SAMO EN GENOM
Če kaj in če kdaj, je ravno 

pričujoči virus dokazal, da je 
genotip človeštva, torej gen-
ski zapis živalske vrste homo 
sapiens sapiens ( misleči člo-
vek ), enak. Enako šmrcanje 
in kašljanje, enake komplika-
cije s pljuči, enaki respirator-
ji pridejo prav za poševnooke, 
rdečekožce, belce, afričane in 

amerikane. Enaka hitrost pre-
našanja in enaki ukrepi, ena-
ka samoizolacija in skupna 
recesija. Virus ne pozna boga-
tih, poučenih, prosvetljenih, 
več ali manj vrednih. Zanima 
ga primerno topla sluz in člo-
vekovo telo. Dokazuje, da si 
je civilizacija zemljanov bliž-
je, kakor si mislimo in kakor 
si nekateri želijo.

SAMO EN MIR
Če kaj in če kdaj, je ravno 

pričujoči virus dokazal, da se 
da živeti brez vojne. Orožje je 
čudežno potihnilo povsod in 
glej, mladi ljudje ne umirajo 
zaradi strategij in taktik nado-
budnih vojskovodij, starejšim 
ljudem se hiše ne podirajo na 
glavo, še vrtci, v svetovnem 
merilu sicer četrtinsko pra-
zni, celi in nepoškodovani 

Korona virus in vse dogaja-
nje v zvezi z njim nam je v 
izredno kratkem času krep-
ko spremenilo življenje. 
Spremljanje vseh vrst poro-
čil je postala že večerna ru-
tina in kljub temu, da se je 
zares začelo v sredini marca, 
se nam zdi, da traja že zelo, 

zelo dolgo. 
Na srečo smo v naši dolini 

bolj opazovalci, kot pa igral-
ci. Hvala Bogu nam zaen-
krat v tej drami niso name-
njene niti stranske, kaj šele 
glavne vloge. Naj tako tudi 
ostane. Številne domišljene 
rešitve na ravni obeh občin, 
nam dajejo upanje, da bomo 
iz te situacije izšli s čim manj 
praskami. 

Vseeno pa bo ta pomlad za-
znamovala predvsem tiste, 
katere je življenjska pot pri-
peljala v poklice, ki so za de-
lovanje družbe nepogrešljivi. 
Čeprav je to situacija, za ka-
tero se ni pripravljal nihče, 
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čakajo na otroke. Še do vče-
raj strašno sveta vojna je ne-
kako zbledela. In zaradi vi-
rusa dala ljudem miru. Če 
obstaja med galaktična agen-
cija za analizo planetov, imajo 
sedaj naš planet na tapeti. Kaj 
se dogaja zemljanom ? Ni ra-
ket in eksplozij, ni nepretrga-
nih rek potujočih lučk po ce-
stah, ni mreže letalskih sledi, 
še tatvin in karambolov je bi-
stveno manj. 

SAMO EN STRAH IN ENO 
SOČUTJE

Če kaj in če kdaj, je ravno 
pričujoči virus dokazal, da je 
sočutje med ljudmi vendar-
le močnejše od grabežljivega 
egoizma. Niso kazni, medij-
ski pritiski in zaprti trgovski 
centri v ogromni večini spra-
vili ljudi po celem svetu k 

odgovornemu obnašanju, to-
rej da ostajamo doma in si ne 
dovolimo po res nepotreb-
nem zboleti in v bolezen spra-
viti še koga. Gre za strah in 
sočutje, ki sta osnovna člo-
vekova čustva in ki ju osama 
rodi in bolj kot traja, še bolj 
izostri.

DAN POTEM
Ko se bo virus KORONA za-

radi odpornosti, večinske pre 
bolelosti, prekuženja prebi-
valstva vpisal na seznam nor-
malnih virusov in ko bo pov-
zročal zgolj normalne težave 
in ko se bo vrnilo med nas 
tudi javno življenje, bi bilo 
prav, da bi med galaktična 
analitična agencija (če obsta-
ja) zapisala... Zemljani so spo-
znali da enako zbolevajo, da 
so si ljudje gensko enaki in da 

tudi zato ni več razlogov da 
bi bili nekateri več in neka-
teri manjvrednih ljudje. Me-
stni, medmestni, regionalni 
in medcelinski promet pote-
ka kot včasih, manjkajo samo 
premiki tankov in raket. Pre-
pir iz sveta je pregnan. Trgo-
vski centri so odprti in lju-
dje kupujejo zgolj tisto kar 
res potrebujejo. Tako naredi-
jo pol manj smeti in tako po-
kurijo pol manj fosilnih goriv. 
Razen do starejših so posta-
li sočutni tudi do njihovih, še 
nerojenih  potomcev, ker jim 
hočejo zapustiti tako lep pla-
net, kot je bil takrat, ko so bili 
vsi doma...

Sliši se dobro, mar ne ?
Mitja Tripković, SD

se vsak trudi narediti vse, 
kar je v njegovi moči. Nisem 
pa prepričan, da bomo v bo-
doče vsi znali bolj ceniti tako 
trgovke, kot medicinsko 
osebje, tako civilno zaščito, 
kot delavce v infrastrukturi, 
pa še marsikoga, ki je v teh 
težkih tednih primaknil kak 
kamenček v naš skupni mo-
zaik. Na kratki rok zagotovo. 
Kaj pa pozneje?

Ko bo čas za to, pa bo po-
treben skrben premislek 
kako naprej. Krepko se 
bodo skrajšale oskrboval-
ne verige, tako v industri-
ji, kot v kmetijstvu. Še več 
bo vredno tisto, kar znamo 

narediti in pridelati doma. 
In tega ni malo. In, če stopi-
mo skupaj…

Močni industriji in stori-
tvenim dejavnostim bomo 
morali ob bok v še večji meri 
ponovno postaviti tudi kme-
tijstvo. Ko zvečer na hi-
tri cesti opazujemo konvo-
je tovornjakov, ki potujejo 
po dolini moramo pomisli-
ti tudi na to, da ni samou-
mevno, da nas na policah v 
trgovinah čakajo vsi izdelki, 
ki jih potrebujemo. Lokalno 
pridelana hrana in čim večja 
stopnja samooskrbe bosta 
imela vedno večjo težo. Tudi 
ideja o tem, da bo Vipavska 

dolina postala vrt Slovenije 
ima že kar dolgo brado. Če 
kdaj, je zagotovo sedaj čas, 
da naredimo korak naprej. 
In tako se bo zagotovo poka-
zalo, da ambiciozen projekt 
namakanja kmetijskih po-
vršin Vipavske doline, ni le 
pobožna želja, ampak nujen 
ukrep. Ukrep, katerega iz-
vedbo mora sedanja epide-
mija le še pospešiti. 

Ivan Krašna, 
Lista Burja

pa ne morem mimo tistega, 
kar sem na družabnih omrež-
jih že zapisal. Da, Slovenija 
je članica različnih svetovnih 
povezav, kljub temu pa je epi-
demija pokazala tudi vso se-
bičnost vsaj nekaterih držav. 
Najprej je seveda potrebno 
poskrbeti za svoje državljane 
z zaščitnimi sredstvi, hrano, 
ostalimi surovinami. Delavci 
v tovarnah, katerih lastniki so 
tujci so še nekaj časa po raz-
glasitvi epidemije delali ne-
zaščiteni pred novim korona 
virusom. Samo govorimo o 
samooskrbi, pa se nam nič ne 
izplača, ker je Italijanska so-
lata na trgovskih policah, ker 
je tisto iz Španije ali iz Grči-
je ali iz… cenejše. Kljub temu, 
da bo ta kriza prinesla gospo-
darske težave, recesijo in od-
nesla upam, da ne veliko člo-
veških življenj, se moramo iz 
tega vsaj kaj naučiti. Moramo 
začeti razmišljati drugače. Nič 
več ne bo tako kot je bilo, če 
uporabim znane besede pr-
vega predsednika samostojne 
Slovenije. 

Zadnje dni nas je bičala bur-
ja, vdihavali smo puščavski 
prah, v Lokavcu je družina v 

požaru ostala brez hiše. Kaj 
nas lahko vse še doleti? Ver-
jetno bomo še na preizku-
šnji, kot smo bili že velikokrat 
v naši zgodovini. Prepričan 
sem, da bomo preživeli, ker 
nam je mar drug za druge-
ga, ker smo dobro organizi-
rani. Ker imamo javne službe, 
ki jim lahko zaupamo, imamo 
prostovoljce: Gasilce, Civilno 
zaščito, Karitas, Rdeči križ in 
številne druge, ki so v teh ča-
sih nepogrešljivi. Ne nazadnje 
imamo gospodarstvo v občini 
Ajdovščina, ki podpira lokal-
no skupnost, da bo ta iz krize 
izšla čim bolj nepoškodovana. 

Zato hvala vsem, tudi župa-
nu Tadeju Beočaninu, ki že 
po svoji funkciji usklajuje vse 
aktivnosti skupaj z ostalimi 
službami. Do tega trenutka 
zelo uspešno, kar se kaže tudi 
v tem, da se z epidemijo uspe-
šno spopadamo. 

Ostanite zdravi, skrbite za 
svoje zdravje in zdravje naše 
celotne skupnosti.

Angel Vidmar, 
ZZP



Le kdo bi si mesec nazaj mislil, 
da je to mogoče. Skoraj popol-
na ustavitev javnega življenja, 

brez druženja, brez veselja zu-
naj. Zaprti smo v svoje do-
move, v svoje privatne sveto-
ve. Ampak vse to ni zaman. To 
delamo z razlogom, ozdrave-
ti. In s skupnimi močmi nam 
bo uspelo. Moramo verjeti, da 
nam bo uspelo. Skupaj bomo 
dosegli, da se bomo lahko spet 
družili, da bomo spet »zdravi«.

Izkoristite čas za družino, pri-
jatelje, branje, glasbo, kuhanje, 
učenje, zase.

Miha Kapelj, SDS

Glede na trenutno situacijo v 
zvezi s širjenjem koronaviru-
sa oz. strokovno COVIDa-19 
moramo priznati, da se nam 
je vsakdanje življenje vsekakor 
spremenilo. V pogovorih z lju-
dmi je zaznati strah, vsak dia-
log se večinoma začne in kon-
ča z dejstvi, ki so in skrbjo, kaj 
nas še čaka.

Ukrepi, ki jih je uvedla vlada, 
se nam bi še pred kakim me-
secem nazaj zdeli enormni in 
skoraj nemogoči. Danes, ko v 

medijih spremljamo, kaj se do-
gaja v državah okrog nas, pa 
nas dobesedno strese. Vsak za-
pis o naraščajočem številu oku-
ženih, vsak posnetek, ki ga gle-
damo, nam bojazen, da bi se to 
dogajalo pri nas, še poveča.

Psihološko gledano je obču-
tek nemoči še najhujši. Nemoči 
pri tem, da zboliš sam ali nekdo 
od tvojih bližnjih in dragih, ne-
moči, da mogoče izgubiš delo, 
da ne moreš na izlet, ne vidiš 
prijateljev. 

Velikokrat razmišljam o tem, 
kaj bi se zgodilo, če se nekdo 
okuži, oziroma zboli, Kako bi 
to sprejela okolica in širša jav-
nost? Koliko zgodb bi se sple-
tlo v zvezi s tem? Kako bi člo-
veka ožigosali? V tem trenutku 
smo vsi na istem vlaku. Vsake-
ga lahko to doleti. S tem se pač 
moramo sprijazniti, na nas pa 
je , da to poskušamo čimbolj 
preprečiti in se držati navodil 

in ukrepov, ki jih imamo. 
Trenutna situacija res ni ble-

ščeča za nikogar. Nihče ne ve, 
kako se bo vse skupaj razple-
tlo. Upajmo na najboljše. Naša 
občina je trenutno še oaza brez 
primera okužbe. To pomeni, da 
imamo zgolj srečo, ali pa smo 
tako disciplinirani in se dosle-
dno držimo ukrepov in nasve-
tov. Zato,dragi Ajdovci in Aj-
dovke, spoštujte navodila, časa 
za druženje,  brezskrbno po-
hajkovanje ter obiskovanja tr-
govin bo še dovolj! Upokojenci 
ter ranljive skupine upoštevaj-
te čas, ki vam je namenjen za 
nakupe ali pa naročite dostavo 
na dom. To vam je omogočeno 
zaradi vas in zaradi vaše varno-
sti. Na mlajše in zdrave pa ape-
liram, da jim priskočijo na po-
moč in mogoče za njih opravijo 
kak nakup ali pomagajo pri ka-
kšnih drugih opravilih. 

Če boste delček svojega  časa 

namenili nesebični pomo-
či drugim, se boste tudi sami 
počutili koristne in vam bo 
motivacija za naprej. Verje-
tno bo marsikdo hvaležen za 
tako pomoč in kot pravi star 
pregovor“dobro se z dobrim 
vrača“. 

Življenje se ni ustavilo, se je le 
upočasnilo. Za to, da še dokaj 
normalno živimo in nimamo 
še virusa med nami, gre pa še 
posebna zahvala tistim, ki nam 
to poskušajo omogočiti. Hvala 
zdravstvenemu osebju, trgov-
kam, poštarjem, komunalcem, 
gasilcem, dostavljalcem naku-
pov, prostovoljcem  in vsem 
drugim, ki dnevno tvegajo svo-
je zdravje za nas in skrbijo, da 
nam je življenje čimbolj nor-
malno. Nenazadnje pa zahva-
la tudi Civilni zaščiti, županu 
s sodelavci in podjetjem, ki so 
priskočila na pomoč z donaci-
jami in drugimi materialnimi 

pomočmi. V slogi je moč!
In nazadnje, ne morem mimo 

misli velikega človeka, ki ga po-
zna ves svet. Mahatma Gandhi, 
indijski politik, odvetnik in ak-
tivist je napisal mnogo modrih 
misli, ki človeka napeljejo k za-
vedanju pomembnih stvari, 
kot je zavedanje za naše zdrav-
je, na kar mnogokrat pozabi-
mo, ker ga ne cenimo takrat, 
ko ga imamo. Med drugim je 
napisal:“Prihodnost je odvi-
sna od tega, kar počnete danes. 
Morda nikoli ne boste vedeli, 
kakšni so rezultati vaših dejanj, 
toda če ne boste naredili niče-
sar, ne bo rezultatov.“

Zato dragi Ajdovci in Ajdov-
ke, ostanite doma, upoštevaj-
te ukrepe in navodila! Ostanite 
zdravi in optimistični!

Suzana Krašna, 
Desus
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Imamo ga. Naj bo kitajski, 
ameriški ali kakorkoli imeno-
van. Tukaj je. Še nedavno smo 
poslušali, da se tam v Aziji širi 
življenjsko nevaren virus. Pa 
kaj, to je v Aziji. A smo ga kma-
lu dobili v Evropo, tudi k sose-
dom v Italijo. Mi pa veselo na 
zimske počitnice k njim. Koli-
ko Slovencev se je tam okuži-
lo nam ni znano. Potem, ko so 
prišle v javnost številke o obole-
lih in umrlih Italijanih smo za-
strigli z ušesi. Nič nas ni izučila 
letošnja nadpovprečna obole-
lost naših malčkov in šolarjev, 
ki so prebolevali bistveno manj 
nevarni virus in so bile šole ozi-
roma vrtci skoraj prazni. Šele, 
ko je vrag odnesel šalo smo po-
časi začeli uvajati ukrepe, ki naj 
bi preprečili nadaljnjo širitev, 

a smo jih prebivalci sprejema-
li s premalo odgovornosti. Se-
daj pa smo prisiljeni uvajati vse 
strožje ukrepe.

In tako se je začela odvijati sa-
moosamitev pri nas doma.

Petek 13., dan, ko me je po-
klicala vodja oddelka, bila sem 
namreč doma zaradi sinove bo-
lezni in me obvestila, da bom 
do nadaljnjega delala od doma 
in naj čim prej pridem po stva-
ri, ki jih potrebujem. Kmalu za-
tem je sledilo elektronko spo-
ročilo ravnateljice OŠ Danila 
Lokarja, v katerem je obvesti-
la, da bo od ponedeljka pouk 
potekal na daljavo. Mala ma-
lica sem si mislila.... in nato je 
prišel ponedeljek. Kar naenkrat 
sem postala hčerina učiteljica 
tretjega razreda ter vzgojitelji-
ca in animatorka skoraj dvele-
tnemu sinu. Matematika, slo-
venščina, angleščina, športna 
vzgoja, glasbena umetnost, li-
kovni umetnost, hkrati pa še 
streljanje zmaja z namišljeno 
puško, iskanje volka v pravlji-
ci o Rdeči kapici in kopanje po 
zemlji pred balkonom. Potreb-
no je bilo še poskrbeti za druge 
življenjsko nujne in manj nuj-
ne stvari. Kaos, ki sem ga mo-
rala sama spraviti v red, saj je 
partner zaposlen v živilski tr-
govini, vsi drugi bližnji pa spa-
dajo v rizično skupino in s tem 
v samoizolacijo. Na srečo je 

vodstvo šole OŠ Danila Lokar-
ja vzpostavilo delujoči sistem 
pouka na daljavo, saj je vsem 
učencem ustvarilo elektronki 
naslov za komunikacijo z uči-
telji in spletne učilnice.

Razredničarka 3. B je delo 
organizirala tako, da učence 
spodbuja, da so samostojni, saj 
jim zadolžitve pošilja na njiho-
vo elektronsko pošto. Poleg pi-
snih navodil za vsak predmet 
posebej, učencem posname 
tudi filmčke pri snovi, ki je bolj 
pomembna in jo morajo učenci 
slišati, da jo razumejo. Kot do-
kaz o učenju pa od njih priča-
kuje povratno informacijo pri 
predmetu, ki ga določi za vsaki 
dan posebej. Iznajdljivost uči-
teljic je v tem kriznem času zelo 
pomembna, saj otroci relativno 
hitro izgubijo koncentracijo še 
posebno, če je snov „dolgoča-
sna“. Zadolžitve, ki jih morajo 
tretješolci opraviti so zelo ra-
znolike. Tako sem morala na 
primer obnoviti znanje pošte-
vanke in geometrije, pa dele 
človeškega telesa, plesati rašplo 
in utrjevati kako poteka hče-
rin dan v angleščini. Učiteljici 
sem najbolj hvaležna za zadol-
žitev, ki jo je hči imela prejšnji 
petek pri športni vzgoji: poma-
gaj staršem pospraviti stanova-
nje. Seveda ni pozabila na ma-
terinski dan, saj je otrokom 
naročila, naj mamam spečejo 

palačinke. Idej ne zmanjka in 
ne bom presenečena, če se bo 3. 
B kmalu videl prek videokon-
ference. Hura za računalnike 
in internet. Tudi učiteljica po-
daljšanega bivanja skuša otro-
kom pomagati aktivno prežive-
ti čas v karanteni, ko zaključijo 
s poukom, in sicer z izdelova-
njem različnih izdelkov, poslu-
šanjem radijskih programov in 
gledanjem gledaliških iger. 

Tretješolci so morali tako re-
koč čez noč osvojiti računalni-
ško opismenjevanje, postati sa-
mostojni in razumeti resnost 
situacije v kateri se je znašel 
svet. Šolanje doma sicer ni tako 
grozno, kot sem sprva mislila, 
vendar pa hči komaj čaka, da se 
vrne v šolsko klop, k sošolcem 
in prijateljem. Na tem mestu 
bi se rada zahvalila OŠ Dani-
la Lokarja za dobro organiza-
cijo in učiteljici 3. B, za hitro 
odzivnost, motivacijo in vso 
požrtvovalnost.

Zame pomeni to stanje veli-
ko obremenitev saj moram ča-
sovno uskladiti delo od doma 
s poučevanjem osnovnošolke, 
sočasnim varovanjem pred-
šolskega otroka, kuhanjem in 
ostalimi gospodinjskimi opra-
vili pa še nam ljubih sprehodov 
se moramo izogibati. Težko je, 
ko razmišljam, kako se bo zade-
va odvijala naprej, koliko časa 
se še bomo morali skrivati po 

domovih, kako se bomo vrnili 
v normalno življenje, se sploh 
bomo, kaj prinaša prihodnost? 

Poročila in novice v teh dneh 
skoraj ne sporočajo o pozitiv-
nih zadevah, zato je bila lepa 
novica, da so se naša lokalna 
podjetja na pobudo Civilne za-
ščite dogovorila o izdelavi za-
ščitnih mask, ki jih bodo čim 
prej razdelili prebivalcem ob-
čin Ajdovščina in Vipava, kar 
je tudi lep primer medobčin-
skega sodelovanja. Pomanj-
kanje razkužil pa je z donacijo 
omililo tudi ajdovsko podjetje, 
ki je doniralo etanol in ga bo 
Civilna zaščita razdelila upravi-
teljem večstanovanjskih stavb 
za vsakodnevno razkuževanje. 

Pozdravljam županove ukre-
pe namenjene prizadetim pod-
jetjem, ki ne poslujejo zaradi 
epidemije kot so oprostitev pla-
čevanja najemnin občini in od-
voza odpadkov za čas zaprtja.

Upam, da bomo občanke in 
občani še vnaprej upoštevali 
navodila in se tako uspešno bo-
jevali za naše zdravje. Po kon-
čani epidemiji pa kdo ve kako 
se bomo pobirali iz krize, ki bo 
sledila. Ali bomo spremeni-
li naš način življenja, ki bo lju-
dem in naravi bolj prijazen, ali 
pa bomo nadaljevali tako kot 
smo navajeni? Razmislimo. 

Nina Štrancar, LEVICA

Čudni časi, ki jih nismo vaje-
ni in jih še ni bilo. Priložnost za 
drugačen pogled na življenje. Ni 
nobene potrebe po hitenju in 

pretiranem načrtovanju. Je prili-
ka za drugačen medčloveški od-
nos. Trenutek za premislek, ali 
lahko komu polepšamo dan ali 
drugemu na kakršen koli način 
pomagamo.

Na žalost je v teh razmerah tudi 
obilo priložnosti za tiste, ki iščejo 
zgolj profit in pozornost. 

Svetopisemske besede »naj ne 
ve levica kaj daje desnica« lahko 
udejanjajo le ljudje z velikim sr-
cem. Za vsak doniran tisočak res 
ni nobene potrebe za poziranje, 
slikanje in pričakovano objavo. 

Velik aplavz za tiste, ki delajo in 
izpostavljajo svoje zdravje zato, 
da mi v miru čakamo, da najhujše 
mine. Zahvala tudi njihovim dru-
žinam, ki te težke trenutke preži-
vljajo brez mam in očetov.

Katoličani bi se v teh dneh obi-
čajno pripravljali na Veliko noč. 
Letos bodo praznovanja mogoča 
le v krogu družine. Naj bodo vse-
eno lepa in doživeta. Saj razume-
mo, da brez velikega petka ni ve-
like noči. 

Alojz Klemenčič, SDS
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Življenje se je ustavilo, kot 
že dolgo ne. Niti v času voj-
ne za osamosvojitev Sloveni-
je nismo živeli v takih razme-
rah kot danes. 

Vsak zakaj ima svoj zato 
in v času večnega hitenja in 

izgovora 'ni časa', se je MO-
RALO nekaj zgoditi. In uda-
rilo je z vso močjo, kot si ni 
nihče mislil, da je mogoče.

Na dobrino, ki jo vsi ceni-
mo, a je ne moremo kupiti z 
nobenim bogastvom in de-
narjem - na ZDRAVJE! Pa 
smo se končno ustavili... Ve-
čina nas je naenkrat dobila 
veliko prostega časa - zase, za 
svoje najbližje. A znamo to 
izkoristit? Nekateri pa mora-
jo v tem času delati še veliko 
več v skrbi za bolne in stal-
nem strahu, da se tudi sami 
okužijo, svojih družin pa 
skoraj ne vidijo. Še otroci, ki 

Zemlja se je in se bo spremi-
njala, spreminjalo se je tudi 
njeno podnebje v različnih do-
bah človeštva. Globalno se-
grevanje, o katerem se govori 
predvsem zadnjih nekaj let in 
na katerega opozarjajo znan-
stveniki, je človeštvo in vsa 

politika precej ignoriralo. 
Vendar narava se je vsaj mal-

ce ubranila in le kdo bi si mi-
slil, da bo ta majhen a zelo 
nevaren virus posledično pri-
pomogel tudi k čistejši Zemlji.

Kar naenkrat je zrak čistejši, 
v nekaterih delih sveta ponov-
no vidijo nebo in zvezde, na-
rava se oddiha. Pri vsaki stvari 
so tako slabe kot dobre stvari, 
zato upam da se bo človeštvo, 
ko bo virus premagan iz vse te 
situacije tudi kaj naučilo. 

David Koren,
SDS

so se najprej veselili, da ne bo 
šole, so jo že začeli pogrešat... 
Tisto, v šolskih klopeh, s so-
šolci, učiteljicami... ne več z 
računalnikom! 

Bitka še traja, upam, da bo 
čimprej končana. Sprašujem 
pa se, če bo v nas pustila tudi 
kaj pozitivnega. Bomo po-
stali boljši? Bomo znali cenit 
stvari, ki so se nam prej zdele 
samoumevne, danes pa vidi-
mo, da niso?

Bojan Mikuš, 
SDS

Kar me v tej situaciji najbolj ve-
seli in navdaja z upanjem je to, 
da v naši občini še nimamo po-
trjene okužbe z novim koro-
navirusom. Naj tako tudi osta-
ne. Na splošno vidim, da se 
ljudje držijo načel izolacije in 
čim manjšega zbiranja na javnih 
površinah. Zahvala vsem zdra-
vstvenim delavcem, civilni za-
ščiti, gasilcem, vsem zaposlenim 

v gospodarstvu, ki hodijo v služ-
be in tistim, ki delajo od doma. 
Vsi smo nekako povezani in so-
odgovorni drug za drugega. Na-
redimo vse kar je v naši moči z 
doslednim umivanjem in raz-
kuževanjem rok, samoizolacijo, 
prezračevanjem zaprtih prosto-
rov in umirjenim 'duhom' v teh 
napetih časih. 

Mogoče je ta virus priložnost, 
da na novo osmislimo naše bi-
vanje in pogledamo kje trenutno 
smo. Vladni ukrepi so med lju-
dmi dobro sprejeti, kar nas nav-
daja še z dodatnim upanjem, da 
se spet kmalu, okrepljeni z novi-
mi spoznanji, vrnemo v življenje, 
ko si bomo brezskrbno spet pri-
jateljsko segli v roke.

Dejan Škvarč, SDS

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

OSTANITE 
DOMA



Miha Brecelj: "Od nekdaj me je veselilo delo v naravi"
Miha Brecelj je že v mladih letih ugotovil, da ga veseli delo v naravi. V lanskem letu se je poleg redne službe začel ukvarjati z dopolnilno dejavnostjo in tako je 
njegov hobi postal njegova služba. Začelo se je z nego in sajenjem dreves v urbanem okolju (arboristiko), osnovna dejavnost pa se je s povpraševanjem hitro 
razširila še na druge storitve. Največ je obrezovanja dreves čez zimo, tudi izven urbanega okolja, v gozdu. Med letom pa poskrbi tudi za urejanje in obrezovanje 
grmovnic, živih mej, košnjo, čiščenje zaraščenih površin in prekopavanje vrtov tistim, ki tega ne zmorejo. Ob slabem vremenu nastane tudi kakšen lesen izdelek.

Kje nabirate izkušnje?
Začetek pridobivanja izku-

šenj sega daleč nazaj v mojo 
mladost. Obrezovanja sadnega 
drevja, živih mej, grmovnic in 
sajenja me je naučil že oče pri 
rosnih letih. Skozi čas pa sem 
znanje dopolnil s študijem goz-
darstva na Biotehniški fakulte-
ti v Ljubljani in raznimi nefor-
malnimi predavanji. 
Kdaj vas ljudje najamejo?

Največ strank potrebuje 

urejanje okolice, ki zajema ob-
rezovanje sadnih in drugih dre-
ves. Drevo moramo pravilno 
obrezati, kar pomeni, da ne pa-
zimo samo na njegov estetski 
izgled, ampak nam je pomemb-
no tudi zdravje samega drevesa. 
Za tak poseg potrebujemo do-
ločeno znanje, ki ga veliko lju-
di nima. Nekateri pa zaradi bo-
lezni ali starosti, kljub znanju 
tega ne zmorejo opraviti sami. 
Takrat nastopim jaz.

Nedavno me je stranka najela 
za čiščenje zaraščene okolice na 
posestvu, ki ga ima v lasti. Ker z 
možem živita na drugem kon-
cu Slovenije, je redno vzdrževa-
nje urejenega stanja zanju prak-
tično nemogoče brez pomoči 
tretje osebe. Ko sem končni re-
zultat fotografiral in slike posre-
doval lastnikoma, sta bila nav-
dušena nad novim izgledom. 
Kako poskrbite za varnost pri 
vašem delu?

Varnost je na prvem mestu. 
Vsak poseg pri mojem delu je 
lahko nevaren. Večina del se iz-
vaja na višini, v krošnjah ali na 
lestvi. Oceniti je potrebno kako 
zdravo je drevo, na katerega se 
povzpnem. V posameznih pri-
merih moram opozoriti lokal-
no prebivalstvo na moje delo in 
posledice, ki jih lahko ima. Veli-
kokrat potrebujem tudi kakšna 
dovoljenja sosedov. Elektro na-
peljave, telefonski daljnovodi, 
ograje, ceste, sprehajalci... Vse 
to so moteči dejavniki, ki zahte-
vajo še posebno previdnost. 
Kaj pa je za postoriti, v doma-
čih vrtovih in parkih, v teh po-
mladnih mesecih?

Kar se vrtnarjenja tiče je vse-
kakor čas, da zemljo pripravi-
mo na novo sezono pridelkov. 
Pri kakršnemkoli delu z dreve-
si v domačem parku pa se mo-
ramo držati določenih pra-
vil. Drevesa se recimo neguje v 
zimskem času, v času mirova-
nja ali poleti, med vegetacijo, ko 
je drevo v polni moči in manjše 
rezi ne občuti. Sedaj je v naših 
krajih že precej pozno za obre-
zovanje. Sajenje je dobro, da iz-
vedemo v začetku zime, da se 
drevo čez zimo privadi na novo 
okolje. Poleg tega moramo upo-
števati tudi to, da je vreme v teh 
spomladanskih mesecih lahko 
izjemno muhasto, kar nam lah-
ko dodatno oteži delo in pusti 
tudi negativne posledice.
Katere pa so največje napake, 
ki jih ljudje delamo pri ureja-
nju in zasaditvi?

Kar se zasaditve tiče je veliko-
krat problem že v samem začet-
ku, ko ljudje izberejo napačne 

drevesne ali grmovne vrste za 
lokacije, kjer že po nekaj le-
tih ovirajo okolico, dviguje-
jo tlak, polnijo žlebove… In že 
so vsi nastrojeni in razmišlja-
jo, kako bi se drevesa znebili. 
Včasih izberejo vrste, ki v naše 
okolje, zaradi prevelikega raz-
pona vlažnosti skozi leto ali po-
letne suše, ne sodijo oz. tu slab-
še uspevajo.

Pri negi dreves pa je najve-
čja napaka, ki jo opažam in jo 
lahko praktično vsakdo opa-
zi že na daleč, obglavljenje dre-
ves. To pomeni, da drevesu po-
režejo vse veje večjih debelin, s 

čimer odstranijo praktično ce-
lotno krošnjo, z miselnostjo, saj 
se bo že obrastel. Slednje sicer 
drži. Nove veje bodo hitro zra-
stle, a bodo šibkejše. Drevo ne 
bo več v skladu s svojo t. i. ra-
stlinsko arhitekturo, močno bo 
oslabljeno in s tem še bolj do-
vzetno za nekatere bolezni. 
Kako vas lahko ljudje 
kontaktirajo?

Največkrat preko telefona, 
maila ali facebooka. Velikokrat 
pa se zgodi, da me med opra-
vljanjem dela pri stranki opa-
zi več njenih sosedov, ki se po-
tem spomnijo, da bi tudi sami 
potrebovali takšno ali podobno 
storitev.
Stranka vas pokliče in vas želi 
najeti. Kakšni so naslednji 
koraki?

Najprej me zanima lokacija, 
obseg del, ki jih stranka želi za 
izvedbo ter ovire, ki jih je tre-
ba upoštevati. Najraje vidim, da 
mi pošljejo kakšno sliko, za laž-
jo predstavo. Včasih je namreč 

potrebno predvideti tudi upo-
rabo avtodvigalo. 

Potem se dogovorimo za 
okvirni datum začetka del, ki 
odgovarja obema. Trajanje iz-
vedbe pa je odvisno od več de-
javnikov. Veliko vlogo igra pri 
tem tudi vreme.

AL

Nina Krašna, 
051 321 368

Matej Hosta dr. vet. med.

031 612 777
dr. vet. med.

oglašujte v 
časopisu Latnik

040 826 142 
(Andreja Lozar)
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Zdravstveni dom Ajdovščina

Navodila v času Koronavirusa
KAJ V RESNICI POMENI 'OSTANI DOMA'? 

1. Ostajajte v svojem domu, ne imejte stikov z ljudmi izven svojega doma, ne hodite na obiske, ne 
sprejemate obiskov, ni skupnih druženj in poskrbite za samoizolacijo v največji možni meri.

2. Doma večkrat prezračite prostore.
3. Poskrbite za redno pitje tekočine, saj to preprečuje izsuševanje sluznice.
4. Poskrbite za večkratno temeljito umivanje rok z vročo vodo in milom!
5. Z roko se ne dotikajte sluznice oči, nosu in ust!
6. Opozarjajte druge, da se z roko ne dotikajo sluznice oči, nosa in ust!
7. Kašljajte in kihajte v rokav ali v robec, ki ga potem zavržete.
8. Na zrak se odpravite samo v primeru, da se dobro počutite in nimate simptomov bolezni! 
9. Ven se odpravite sami oz. v družbi ljudi s katerimi bivate doma. Izven doma se ne družite z drugimi 

ljudmi. Ob srečanju mimoidočih upoštevajte razdaljo 1,5 – 2m.
10. Ko se vrnete domov, si umijte roke! 
11. V trgovino pojdite sami! Vnaprej si pripravite seznam najbolj nujnih potrebščin in v trgovini 

upoštevajte razdaljo med ljudmi 1,5 – 2m. V trgovini se zadržujte kar se da kratek čas. Plačajte s 
kartico (ne z gotovino)! 

12. Ko se vrnete iz trgovine, si umijte roke!
13. Starih staršev NE obiskujte! Njihovo stanje preverjajte po telefonu. Če zanje opravite nakup v 

trgovini, vrečo z živili pustite pred vrati in poskrbite, da z njimi, če je le možno, nimate stika. 
14. Ne lotite se nikakršne stvari, ki bi utegnila biti nevarna in bi vas lahko pripeljala do nesreče, zaradi 

katere bi bila potrebna oskrba nujne medicinske pomoči! 
15. Za čiščenje in razkuževanje doma so primerna čistila, ki jih imate doma. Po čiščenju prezračite 

prostor in si temeljito umijte roke s toplo vodo in milom. 
16. Če ste kadilec, je morda sedaj skrajni čas za opustitev kajenja. Potek bolezni je namreč pri kadilcih 

mnogo slabši!
17. Uživajte sadje, zelenjavo, pijte dovolj tekočine. 
18. Bodite zgled drugim!
19. K enakemu ravnanju brez slabe vesti neprenehoma spodbujajte tudi druge!

 
Nobena preventiva ni pretirana. Zdravstveni delavci odhajamo na delavno mesto vsak dan, skrbimo za 
druge, rešujemo življenja in tvegamo svoje zdravje. Tu smo za vas, vendar bodite za nas tudi vi! 
OSTANITE DOMA! 

 
KAKO SE OBNAŠATI, ČE STE ZBOLELI IN VAM JE ZDRAVNIK DODELIL BOLNIŠKI STALEŽ?
Pri večini bolnikov s COVID-19 bolezen poteka blago in brez zapletov. Do konca pojavljanja bolezen-
skih težav in najmanj 14 dni po pojavu prvih bolezenskih znakov morate ostati v osamitvi (izolaciji) v 
domačem okolju. V primeru poslabšanja bolezni (na primer poslabšanje kašlja z gnojnim izpljunkom 
ali težko dihanje), se po telefonu posvetujte z zdravnikom na telefonski številki 051 656 831. Če ta ni do-
segljiv, pokličite najbližjo dežurno ambulanto ali nujno medicinsko pomoč na telefonsko številko 112, 
kjer boste prejeli nadaljnja navodila. 

 
V času osamitve (izolacije) doma upoštevajte sledeča navodila: 

1. Ostanite na vašem domu. Izogibajte se stikom z drugimi ljudmi. 
2. Nakup v trgovini, obisk lekarne naj za vas opravi druga, zdrava oseba.
3. Večino časa preživite v drugi sobi kot ostali družinski člani. Omejite stike z družinskimi člani 

(vzdržujte razdaljo najmanj 1,5 metra med vami in ostalimi družinskimi člani). 
4. Redno prezračujte prostore, v katerih se zadržujete, za pet do deset minut večkrat na dan. 
5. Upoštevajte pravilno higieno kašlja (preden zakašljate, si pokrijte usta in nos s papirnatim 

robčkom ali zakašljajte v zgornji del rokava). Papirnat robček po vsaki uporabi odvrzite v koš in si 
nato umijte roke. 

6. Pogosto si umivajte roke z milom in vodo, po potrebi jih tudi razkužujte. 
7. Obroke hrane uživajte ločeno od ostalih družinskih članov. Pred pripravo hrane si skrbno umijte 

roke. Ne pripravljajte hrane za ostale družinske člane. 
8. Površine, vidno onesnažene z respiratornimi izločki, očistite. Prav tako redno čistite ostale površine, 

ki se jih pogosto dotikate (kljuke, pulti, nočne omarice, telefoni, tipkovnice, sanitarije…). Uporabite 
čistila, ki jih imate doma in jih običajno uporabljate. 

9. Uporabljajte svoj jedilni/higienski pribor, perilo in brisače. 
10. Svoje perilo operite z običajnim pralnim praškom pri temperaturi vsaj 60?C. 
11. Obvestite osebe, s katerimi živite v skupnem gospodinjstvu in s katerimi ste imeli tesne stike 1 dan 

pred pojavom simptomov in v času po pojavu bolezenskih znakov, da naj opazujejo svoje 
zdravstveno stanje in se samoizolirajo takoj, ko se jim pojavijo bolezenski znaki. Tudi po prenehanju 
izolacije še naprej upoštevajte pravilno higieno kašlja in si še naprej pogosto umivajte roke.

 
Potrudimo se, da nastala situacija ne bo ogrozila načel solidarnosti in človečnosti. Bodimo strpni in 
sprejemajoči drug do drugega, predvsem do obolelih in njihovih svojcev. Samo s skupnimi močmi 
bomo dosegli, da se bo življenje čimprej spet vrnilo v normalne tirnice.
Srečno in ostanite zdravi! 

Vaš zdravstveni dom Ajdovščina

Zaključimo karanteno 
kot zmagovalec 

Ker smo doma, je naša aktiv-
nost zelo omejena in zmanj-
šana. Varnost lastnega doma 
pa za našo kakovost življenja 
predstavlja dve pasti. Prva past 
je udobje, ki nas postopoma za-
ziba v neaktivnost in odlašanje 
z vadbo. Druga past je bližina 
hladilnika in omaric z živili, ki 
so manj primerna za naše telo. 

Posledice zmanjšane aktiv-
nosti in neustrezne prehrane 
se bodo postopoma pokazale v 
našem slabšem počutju, padcu 
energije in nezadovoljstvu s sa-
mim seboj. Ker pa si za vse nas 

želim, da pridemo iz karantene 
kot zmagovalci, bi z vami rada 
delila navodila, kako to doseči.

Prvi korak je gibanje. Po-
membno je, da vključite v svojo 
rutino kakršnokoli gibanje, ki 
naj neprekinjeno traja vsaj pol 
ure na dan: sprehod v naravi, 
ples doma, telovadba doma, di-
namična igra z otroki, skrival-
nice, lovljenje, plazenje, boksa-
nje v blazino ... 

Izberete lahko tudi spletne 
programe za treniranje, ki vas 
bodo varno vodili skozi vaje. 
Če nekaterih vaj doslej še niste 
izvajali, se jim izogibajte tudi v 
karanteni. Zelo pomembno je, 
da si že zjutraj določite čas, ki 
ga boste namenili gibanju in 
tega se tudi držite.

Za sprehode v naravo izberite 
manj obljudene točke. Mogoče 
je sedaj čas, da s podstrešja po-
vlečete zaprašeno sobno kolo. 

Drugi, zelo odločilen korak 
je prehrana, ki tudi v tej situ-
aciji ne bi smela odstopati od 
dosedanjih prehranskih smer-
nic. Telo je energijski sitem, ki 
vsak višek energije uskladišči v 
naše maščobne celice. Kalorij-
sko zelo bogate so sladkarije, 
slani prigrizki, keksi. Poskusi-
te ta živila nadomestiti s sad-
jem in zelenjavo. Lahko grizlja-
te korenček, zeleno. Vnesite v 
prehrano dovolj beljakovin in 
vlaknin. Idealno je, da imate 
pet manjših obrokov čez dan, 
vedno ob istih urah.

Tretji zelo pomemben korak 

je dovolj tekočine. Meritve 
mojih strank kažejo, da je ve-
čina dehidriranih in popijejo 
premalo tekočine. Odrasla ose-
ba naj bi popila 2 do 3 litre te-
kočine na dan. Da si boste lažje 
predstavljali - to sta dve pla-
stenki po 1,5 litra na dan. Te-
kočina naj bi bila v obliki vode 
in nesladkanih čajev. Če je bolj 
mrzlo, priporočam toplo vodo 
in toplo limonado brez slad-
korja. Takoj, ko zjutraj vstane-
te, popijte kozarec tople vode. 
V svoj jedilnik vključite tudi 
redkejše zelenjavne in mesne 

juhe. Tako pridobite še mine-
rale. Pijte po požirkih in pijte 
tudi, če niste žejni. Velikokrat 
občutek žeje zamenjamo za ob-
čutek lakote.

Četrti korak je ustvarjanje 
celotne dnevne rutine. Navij-
te si budilko, da boste že zju-
traj pravočasno vstali. Že zju-
traj si določite svoj urnik, kjer 
opredelite čas za delo, vadbo, 
kuhinjska opravila ali delo na 
vrtu ter prosti čas. Svoje dnev-
ne rutine se držite. Če delate 
od doma, se držite enakega ur-
nika kot prej. Obroki naj bobo 
vedno ob določeni uri. Sedaj, 
ko smo doma, bo ta del lažje 
obvladovati. 

Peti korak je motivacija. Brez 
motivacije so prvi štirje koraki 
brezpredmetni. Najti morate 
svoj osebni razlog, zakaj bi bili 
aktivni, zakaj bi se dobro pre-
hranjevali, pili dovolj tekočine 
in ustvarili takšno rutino, ki bi 
podpirala vse našteto. Motivi-
ra vas lahko občutek zadovolj-
stva ob izvajanju neke dejavno-
sti, rezultati, ki jih boste pri tem 
dosegli, prijetni občutki, ki nas 
navdajo po aktivnosti, pohva-
le svojih bližnjih. Najdite tisto, 
kar vam na vaši vrednosti le-
stvici največ pomeni in upora-
bite kot zagon vaše motivacije. 

In za konec vztrajajte! Želim 
vam vse dobro.

Anita Pelicon, univ. dipl. 
kult. in osebna trenerka
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Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina

Nadzor pitne vode
Neoporečna pitna voda nam omogoča življenje in predstavlja enega izmed osnovnih 
pogojev zdravja. Za njeno kakovost skrbi upravljavec vodovoda, ki izvaja stalen notranji 
nadzor kakovosti pitne vode.
Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina upravlja sedem javnih vodovodnih sistemov: Hubelj, Vipava-skupni, Gora-Skuk, Sanabor, Podkraj-Strelice, Podkraj-Zgornji in Pod-
kraj Spodnji. Poleg upravljanja javnih vodovodov, izvajamo tudi notranji nadzor na zasebnem vodovodu Lokavec Kompari.

Notranji nadzor pitne vode izvajamo po HACCP sistemu. V letu 2019 smo na javnem vodovodnem omrežju izvedli 54 mikrobioloških preizkušanj in 20 fizikalno kemijskih pre-
izkušanj pitne vode. Na zasebnem vodovodu smo opravili 2 mikrobiološki in 1 fizikalno kemijsko preizkušanje. 

Poleg notranjega nadzora pitne vode, zagotavlja Ministrstvo za zdravje dodaten nadzor nad kvaliteto pitne, ki ga izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). 
V okviru državnega monitoringa je bilo na javnem vodovodnem omrežju izvedenih 37 mikrobioloških in 37 fizikalno kemijskih preizkušanj. Na zasebnem vodovodu se je v sklo-
pu državnega monitoringa opravilo 2 mikrobiološki in 2 fizikalno kemijski preizkušanji.

Rezultati analiz in komentar:

• Vseh 55 mikrobioloških preskušanj izvedenih
na javnem vodovodnem omrežju, v sklopu 
notranjega nadzora, je bilo skladnih. 

• Vseh 20 fizikalno kemijskih preskušanj, v
sklopu notranjega nadzora, je bilo skladnih. 

• 1 mikrobiološki vzorec na zasebnem 
vodovodu ni bil skladen. Vzrok neskladnosti 
je dotrajano vodovodno omrežje.

Rezultati državnega monitoringa so pokazali po-
dobne rezultate kot notranji nadzor. Vseh 37 vzor-
cev odvzetih na javnem vodovodnem omrežju je 
bilo skladih. Tudi vzorci iz zasebnega vodovoda so 
bili skladni. 

Vzorec je neskladen, kadar je vsaj en merjeni parameter višji od mejne vrednosti, ki jo predpisuje Pravilnik o pitni vodi (UL RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 , 74/15 in 51/17 ). 

Informacije

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

Preko spletne strani se lahko prijavite na SMS obveščanje o morebitni neustrezni kakovosti vode iz vaše pipe.

ZAKAJ JE VODA IZ PIPE BOLJŠA OD VODE 
IZ PLASTENKE?

- Samo voda iz pipe je ves čas pod nadzorom.
- Samo voda iz pipe je ves čas sveža.
- Je najbolj ekološka, saj ne potrebuje embalaže.

Notranji nadzor pitne vode na vodovodnih sistemih v občini Ajdovščina in občini Vipava 2019  
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 Hubelj DA 24 0 / 6 0 / 
Vipava-skupni DA 12 0 / 6 0 / 
Gora -Skuk DA 8 0 / 3 0 / 
Sanabor DA 3 0 / 2 0 / 
Strelice DA 2 0 / 1 0 / 
Podkraj-Zgornji DA 2 0 / 1 0 / 
Podkraj-Spodnji DA 2 0 / 1 0 / 

Zasebni Lokavec Kompari DA 2 1 KB 1 0 / 

Legenda: EC-Ecoli, CP-Clostridium perfringens, KB-koliformne bakterije, EN- Enterokoki 

SŠM22-skupno število mikroorganizmov pri 22C°, SŠM37-skupno število mikroorganizmov pri 37C° 

Obvestilo o odpovedi uradnih ur za 
osebna svetovanja

Zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa SARS-CoV-2 od ponedeljka, 16. mar-
ca 2020 do preklica, ne bo uradnih ur za osebna svetovanja v okviru SPOT sve-
tovanja GORIŠKA na Regijski razvojni agenciji ROD Ajdovščina. V projektu na-
stopamo kot projektni partner SPOT svetovanje GORIŠKA, ki zagotavlja izvajanje 
celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in MSP (mala in srednja 
podjetja), povezovanje različnih institucij in vzpostavljanje partnerstev za spodbu-
janje podjetništva na lokalni in regionalni ravni, evidentiranje potreb na lokalni in 
regionalni ravni ter poročanje o zaznanih administrativnih ovirah s strani sveto-
vancev pri nastajanju in delovanju podjetij.

V času uradnih ur vam je svetovalka SPOT svetovanje GORIŠKA na voljo za sve-
tovanja preko e-pošte andreja.vister@rra-rod.si in telefonske številke: 05 365 36 02. 
Hvala za razumevanje.

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina
LAS Vipavska dolina podaljšal rok za 
prijavo na 2. in 3. javni poziv

LAS Vipavska dolina je podaljšal rok za prijavo na 2. in 3. javni poziv, za izbor 
standardnih in manjših operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvo-
ja (SLR) za območje LAS Vipavska dolina 2014 – 2020 sofinanciranih s sredstvi 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP / UKREP LEADER). 
Oba javna poziva sta bila objavljena v začetku letu, natančneje 10. januarja 2020 na 
spletni strani LAS Vipavska dolina: https://www.las-vipavskadolina.si/. Prva spre-
memba je v podaljšanju roka za oddajo vlog/predlogov operacij, iz prejšnjega roka 
27. 03. 2020 se podaljša na novi rok 30. 04. 2020 do 15:00 ure. Podaljša se tudi ma-
ksimalni datum zaključka operacij in sicer iz 30. 09. 2022 na 31. 12. 2022.

Vabljeni k spremljanju naše spletne strani, kjer bodo objavljeni odgovori na naj-
pogostejša vprašanja, zastavljena v povezavi z objavljenima razpisoma. Za sveto-
vanja in pojasnila smo v tehnični pisarni LAS Vipavska dolina iz objektivnih razlo-
gov na voljo le preko e-pošte: info@las-vipavskadolina.si, kar velja od 16.3.2020 vse 
do preklica.

Melita Mavrič, 
RRA ROD Ajdovščina

GRADBENO PODJETJE GRAD - BAU d.o.o.
IZDELAVA VSEH VRST FASAD, ZIDARSKA DELA, 

OPAŽI, KROVSKA DELA

KONTAKT: 
tel.: 030 251 401 (g. Hido), 041 618 752 (g. Sandi) e-mail: gradbau@gmail.com
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Delate 
nadure?
Vzemite kariero
v svoje roke.

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

Požar in burja sta 
družini vzela dom

V četrtek, 26. marca, je na 
ajdovskem pihala zelo moč-
na burja. Ljudje so bili zaradi 
tega in pa tudi zaradi korona-
virusa, v zavetju svojih domov. 
Družina iz Lokavca pa je na 
žalost, ravno na ta dan ostala 
brez doma. Zaradi požara, ki 
se je razplamtel na ta dan, so 
brez strehe nad glavo ostali oče, 
mama in dve hčerki (dijakinja 
in študentka).

Gasilci so z velikim naporom 
omejili požar, da se ni razširil še 
na sosednje hiše, niso pa uspe-
li preprečiti škode, ki jo je ogenj 
povzročil hiši. Celotna doli-
na je takoj začutila stisko dru-
žine; Občina in Civilna zaščita 
so že v nekaj urah družini po-
nudili nadomestno stanovanje, 
vendar so na koncu prevladale 
družinske vezi. V prvih dneh je 
družino pod svojo streho spre-
jel očetov brat, potem pa so jim 
začasni dom ponudili mamini 
starši. In tako so vsi štirje sedaj 
v Velikih Žabljah. Želja po ob-
novi pogorišča pa je tako veli-
ka, da si želijo z obnovo začeti 
čimprej, zavedajo pa se, da brez 
pomoči dobrih ljudi ne bo šlo. 

Pri Karitas smo sprejeli nji-
hov klic na pomoč in ponudili 
kar imamo za ljudi v stiski, is-
točasno pa začeli z akcijo zbi-
ranja sredstev. Preko elektron-
skih medijev smo posredovali 
poziv z besedami: 

Pomoč se zbira pri Karitas 
vipavske dekanije, Ajdovšči-
na, Vipavska cesta 11 na TRR 
SI56 0475 1000 08 67 279, sklic 
SI00 260320, namen: požar. 

Že uro po tem je zgled dal žu-
pan Tadej Beočanin in v ime-
nu občine Ajdovščina naka-
zal 1.000 €. Njegovemu zgledu 
so sledili mnogi, saj je na obja-
vljeni račun v prvih dveh dneh 
prispelo 15.291,00 €. Vsak evro 
šteje, zato hvala lepa vsakemu 
posebej in vsem skupaj, ki ste 
in še boste darovali. Z zbranimi 
sredstvi bodo plačani računi za 
obnovo doma družine. 

ZPM Ajdovščina bo aktivirala 
tudi pomoč preko sms sporo-
čil. Poleg denarja številni ljudje 
ponujajo tudi konkretno po-
moč, toda o tem bomo pisali, 
ko bo dom dobil novo podobo. 

Marko, Mirjam, Kristina in 
Nika so zapisali: Ne glede na 
kakšen način nam pomaga-
te, verjemite, da to neizmer-
no cenimo in smo z vsako ma-
lenkostjo zadovoljni. Tovrstni 
dogodki znova in znova doka-
zujejo, da ljudje znamo stopiti 
skupaj, pomagati drug druge-
mu in biti človeški. Naša edina 
želja je, da spet dobimo svojo 
skromno hiško. Še enkrat naj-
lepša HVALA. 

 
Jožica Ličen, Karitas

Na pomoč so hitro prihiteli Ajdovski gasilci.

Marko, Mirjam, Kristina in Nika

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
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Sodelovanje onkraj vseh korona-
meja 

Ves svet je danes drugačen 
kot je bil v začetku leta. Nismo 
si mislili, da se kaj takega lah-
ko sploh zgodi. V naši razviti 
družbi, z vsem znanjem in teh-
nologijo, ki ju premoremo. Ne-
vidno zlo je prišlo od daleč in se 
kar naenkrat priplazilo na naše 
ulice, vlake, trgovine, bolnišni-
ce, na lokalno tržnico in v naše 
domove. Razmejilo nas je kot 
že dolgo ne: spet so se vzposta-
vile meje; meddržavne, medob-
činske, medčloveške. Nasmehe 
v javnosti so prekrile maske, 
prepovedani so objemi, dru-
ženje. Omejeni so načini ži-
vljenja, učenja in dela, ki smo 
jih tako vajeni, da so nam bili 
samoumevni.

Je v tem, kar nam je to nevi-
dno zlo prineslo, mogoče vide-
ti kaj dobrega? Je. Že dolgo ni 
svet videl toliko solidarnosti 
in iznajdljivosti. Ljudje se me-
jam navkljub povezujemo, so-
delujemo, cenimo povezovalno 
moč interneta. Kličemo druži-
ne, prijatelje, pomagamo sose-
di, ne grajamo več zdravstvene-
ga osebja. Pojavljajo se mnoge 
iniciative, ki si prizadevajo za 

še več solidarnosti in strpnosti. 
Lahko se jim pridružimo kar iz 
udobja domačega kavča.

Ažurne novice o virusu so si-
cer zasenčile tiste o migran-
tih, novi vladi in celo klimat-
skih spremembah. Kljub temu 
pa se v nas potiho zasaja vpra-
šanje, nam narava kaj sporo-
ča? Bomo po tej lekciji upoča-
snili rast, zmanjšali porabo, kaj 
spremenili?

Zagotovo bo to za nas veli-
ka šola življenja. Kaj pa šola, 
tista ta prava? Medtem ko so 
se inovativni učni pristopi in 
uporaba informacijske komu-
nikacijske tehnologije do zdaj 

Organizacija dela na 
šoli po 13. marcu
S preventivnimi ukrepi in pripravami načrta zagotavljanja 
kontinuiranega dela smo v šoli začeli takoj po priporočilih 
z države. Prilagajati smo začeli izvajanje interesnih dejav-
nosti, nismo pa verjeli, da se lahko zgodi scenarij, ki ga 
živimo danes. Čez noč smo bili postavljeni pred dejstvo, 
da so razmere tako resne, da bo prišlo do zaprtja šol. Dan 
pred zaprtjem šole sem sklical izredno konferenco, kar med 
poukom, in v eni uri smo se z učitelji dogovorili osnovne 
stvari o izvajanju aktivnosti v času zaprtja šole. Dorekli smo 
protokol evidentiranja, že takrat predvideli najverjetnejše 
težave pri stabilnosti internentnega omrežja, se izjasnili gle-
de pomena izbire prave količine snovi za dijake, izpostavili 
nekatere poznane načine spletnega komuniciranja,  aplika-
cij in podobno. 

Smo globoko v tretjem te-
dnu izobraževanja na dalja-
vo, na katerega nas nihče ni 
pripravljal. Metode poučeva-
nja so drugačne, gradivo je 
potrebno drugače pripravi-
ti, potrebuje smiselno struk-
turo, česar v enem vikendu ni 
bilo mogoče narediti. Na to 
nismo bili pripravljeni ne uči-
telji niti dijaki in njihove dru-
žine niti internetna omrežja. 
V prvem tednu iskanja reši-
tev se je med dijaki in učitelji 
vzpostavila intenzivna sode-
lovalna mreža. V vodstvenem 
timu pa smo vzpostavljali in-
formacijsko bazo, vrste obve-
ščanj in usmerjali z navodi-
li za poročanje ter predlagali 
pripomočke za preglednejše 

delo in vodenje baz podatkov. 
Vse to z namenom, da bi imeli 
vsi vpleteni čim širšo sliko in 
vpogled v dogajanje na različ-
nih ravneh, od delovanja po-
sameznika, do delovanja šole. 

Spomnim se, da sem v pre-
teklih letih večkrat omenil, 
da se šolski sistem zelo počasi 
spreminja, česar ni bilo lahko 

priznati. Spremembe v razvi-
tem gospodarstvu sem opa-
zil čez noč. Danes z veseljem 
lahko potrdim, da smo noč 
prilagodili in spremenili na-
čin dela in se marsikaj nove-
ga naučili. Dokazali smo, da 
zmoremo. In očitno se tudi 
šola, če je to potrebno, lah-
ko spremeni. S čimer pa ne 
nakazujem, da bi bilo dobro 
s takim načinom nadaljeva-
ti. Ravno nasprotno. Pričaku-
jem, da bomo v mirnem času 
še toliko bolje razumeli, zakaj 
je prav, da izkoristimo čas, 
ki ga imamo učitelji in dijaki 
na voljo za neposredno delo. 
Obenem pa bomo lahko izko-
ristili prednosti sodobne teh-
nologije – ne da nadomesti 
pouk, ampak olajša in dopol-
ni proces neposrednega dela z 
dijaki. 

Čestitke in pohvale vsem 
učiteljem, ki omogočajo kva-
litetno nadaljevanje izobraže-
valnega procesa, in dijakom, 
ki se zavedajo pomena znanja 
in pridobivanja veščin. Da-
nes že vemo, da so pred nami 
še mnogi izzivi – preverja-
nje znanja, ocenjevanje, za-
ključevanje, matura in odpra-
vljanje primanjkljajev, ki so 
nastali tudi zaradi neenakih 
možnosti. Glede na doseda-
njo organiziranost, rezultate 
in celoten šolski kolektiv sem 
prepričan, da jih bomo s pra-
vo mero potrpljenja in uskla-
jevanja uspešno rešili. 

Andrej Rutar, ravnatelj

uvajali načrtovano in struk-
turirano, smo nekaj tednov 
nazaj hočeš nočeš vsi mora-
li zaplavati. Dobesedno uspo-
sabljanje na delovnem mestu 
za učitelje in krepitev življenj-
skih veščin za oboje — učitelje 
in dijake. Brez projekta in brez 
načrta krepimo svojo prilago-
dljivost in vzdržljivost, ustvar-
jalnost, človečnost in še marsi-
kaj. Najboljše pa je to, da smo v 
tem (čeprav v resnici narazen) 
pravzaprav skupaj.  

Staša Benko, prof.

Pogled pomočnice ravnatelja in 
vodje dijaškega doma

Teorija kakovostne komuni-
kacije nas uči, da je dobro, da 
vemo, kaj in komu želimo nekaj 
povedati, zakaj je to pomemb-
no in kaj želimo s tem doseči. 
Komunikacija mora potekati v 
obeh smereh.

In kakšne so moje dvoteden-
ske izkušnje? Bila sta naporna 
tedna, vendar pokazala sta, da je 
v slogi moč. Komunicirali smo 
na različnih kanalih, vsak s svo-
jo posebnostjo, zahtevo. Z rav-
nateljem, vodjo dijaškega doma 
in svetovalno delavko smo se 
trudili, da bi bili jasni in vsem 
dostopni. Komunicirali smo z 

dijaki, njihovimi starši, učite-
lji, vsak s svojimi pričakovanji 
in skrbmi. Tekoča vprašanja re-
šujemo sproti, odzivamo se na 
mnenja in odzive dijakov ter 
učiteljev, za končno evalvacijo 
pa bo čas, ko se stvari umirijo.

Nataša Martinuč, 
pomočnica ravnatelja

Dijaški dom v dneh epidemi-
je ni povsem zapuščen. V sobah, 
kjer bivajo študentje Univerze 
Nova Gorica, v teh dneh preži-
vljajo samoizolacijo in študirajo 
na daljavo štirje tuji študentje, s 
katerimi smo v rednih e-stikih. 

Pomoč dijakom na daljavo 
Zaposleni v šolah, dijaki in 

starši smo bili v marcu ne-
pričakovano postavljeni pred 
popolnoma nove in neznane 
izzive šolanja na daljavo. Ne 
glede na naše spretnosti in iz-
kušnje smo se bili primora-
ni organizirati in vzpostavi-
ti pouk na daljavo. Soočeni 
smo bili s tehničnimi (vzpo-
stavitev ustreznih komunika-
cijskih kanalov, posredovanje 

in sprejemanje gradiv, do-
stop do interneta ipd.), vse-
binskimi (priprava, način in 
posredovanje razlage in ob-
veznosti, količina nalog) in 
vodstvenimi izzivi (vzposta-
vitev in vodenje aktivov, uči-
teljskega zbora, sodelovanje 
in komunikacija vseh stro-
kovnih delavcev).

Posebno pozornost je v dani 
situaciji potrebno nameniti 

tudi posameznim skupinam 
dijakov. Tako preko razredni-
kov preverjamo, ali imajo vsi 
dijaki ustrezno tehnično pod-
poro (računalnik, internet) in 
dostop do gradiv. Nekaterim 
smo in še bomo pri tem nu-
dili pomoč, bodisi materialno 
ali v smislu navodil za odpra-
vljanje težav.

Ravno tako smo pozorni na 
dijake s posebnimi potreba-
mi, ki imajo v času šolanja 
ustrezne prilagoditve. Z njimi 
smo v stiku in preverjamo, kje 

imajo težave, kako jim uspe 
slediti pouku, ali snov razu-
mejo. Pri delu jih usmerjamo, 
na težave po potrebi opozori-
mo posamezne učitelje, za ti-
ste, pri katerih vidimo, da je 
potrebno, pa poteka izvajanje 
dodatne strokovne pomoči na 
daljavo. 

Tina Vrčon, svetovalna 
delavka

Za potrebe morebitne izolaci-
je (karantene) smo občinski ci-
vilni zaščiti dali na voljo sobe, v 
katere v tem šolskem letu niso 
nastanjeni dijaki. Do sedaj jih 
še ni bilo treba uporabiti za ta 
namen.

Čeprav dijakov ni v dijaškem 
domu, se dnevno zagotavlja 
podpora, ki jo potrebujejo  dija-
ki in učitelji. Podporni tim sle-
di potrebam, ki jih izpostavljajo 
dijaki in razredniki in poskuša 
odpravljati pomanjkljivosti, ki 
se jih sproti zaznava.

Karmen Lemut, 
vodja dijaškega doma
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Učitelje pilonovce smo vprašali, kako ocenjujejo položaj, v katerega nas je novi koronavirus pahnil. Ali so bili pripravljeni na 
tak način dela, ali so se podobnih učnih metod posluževali že prej? Kaj se lahko iz vsega tega naučimo? 
Angleščina na daljavo

Predvsem trenutno prihaja v 
ospredje inovativnost, srčnost 
in trud, ki jo kažemo vsi profe-
sorji, ne glede na starost in ra-
čunalniške izkušnje. Prav vsi 
iščemo nove poti in se maksi-
malno trudimo, da bi dijakom 
zagotovili čim bolj kvaliteten 
pouk na daljavo. Mogoče mi 
mladost in redna uporaba di-
gitalne tehnologije pomagata 
pri spoprijemanju s trenutnim 
izzivom. Menim, da predvsem 
pomaga splošna digitalna pi-
smenost, saj lahko tudi nove 
programe in platforme tako 

lažje osvojimo in hitro začne-
mo z uporabo. 

Take situacije si resnično ni 
mogel predstavljati nihče. Na 
fakulteti smo sicer imeli nekaj 
ur namenjenih uporabi digi-
talne tehnologije, vendar bolj 
v smislu izdelave PPT predsta-
vitev, uporabe interaktivnih ta-
bel, uporabe tablic pri pouku 
itd. Kdo bi si mislil, da bo celo-
ten šolski proces potekal v sple-
tnih učilnicah, predavanja pa 
preko Skypa ali Zooma?
Špela Jelerčič Bučinel, prof. 

Zgodovina na daljavo

Čeprav se mi je še pred do-
brim mesecem celoten pouk 
na daljavo zdel precej futuri-
stičen, pa je pred dvema te-
dnoma postal realnost tudi na 
naši šoli. 16. marca se je za-
čel zelo naporen teden za di-
jake in profesorje. Profesorji 
smo se morali hitro prilagodi-
ti razmeram in pripraviti vse 
potrebno, da bo pouk pote-
kal nemoteno. Konec tedna 
sem namenila iskanju idej in 
pripravljanju delovnih listov 
za dijake, ki imajo na urni-
ku zgodovino v ponedeljek. In 
tako je bilo vse ostale dni pr-
vega tedna. Pisanje natančnih 
navodil, iskanje spodbudnega 
slikovnega gradiva za motiva-
cijo, naštevanje ciljev, ki naj bi 
jih posamezen dijak dosegel, 
pripravljanje nalog, iskanje vi-
deoposnetkov in sestavljanje 
vprašalnika za samoevalvacijo 
dijaka je postal moj vsakdan. 
Dijaki so se na zajeten sveženj 
dela, ki jih je čakal, odzvali 
zelo dobro. V tako napornih 
dnevih je bil njihov izpolnjen 
delovni list nagrada za vse ure 
pripravljanja nalog in popra-
vljanja delovnih listov s po-
vratno informacijo za vsakega 

dijaka posebej. Čeprav so ime-
li veliko dela, so mi dajali ob-
čutek, da se želijo učiti in da 
jim izobrazba veliko pomeni. 
Ta občutek na srečo še traja.

Po prvem tednu pa sem ugo-
tovila, da pogrešam predvsem 
stik z dijaki, zato sem zače-
la uporabljati Skype. Kljub 
navdušenju pa so se pokaza-
le nekatere slabosti te aplika-
cije. Sedaj redno uporabljam 
Zoom, ki mi omogoča, da vse 
dijake vidim in slišim. Tako 
lahko dijaki (enako kot v ra-
zredu) predstavijo svoj po-
gled na določene zgodovin-
ske teme. Dan pred virtualno 
uro jim pošljem oporne točke 
poglavja, ki ga bomo predela-
li skupaj, tako da si snov lažje 
zapisujejo.

Čeprav na začetku te situacije 
nisem bila preveč optimistič-
na in so bila moja pričakova-
nja nizka, lahko sedaj izposta-
vim nekaj prednosti pouka na 
daljavo. Naučila sem se novih 
veščin pri uporabi IKT, dijaki 
se učijo večje odgovornosti in 
samostojnosti pri učenju, tako 
profesorji kot dijaki se dnev-
no prilagajamo na nov način 
dela in iščemo najprimernejše 

rešitve, kar spada tudi med 
elemente podjetnosti. Neka-
teri dijaki kažejo veliko mero 
ustvarjalnosti, ki jo med re-
dnim poukom nisem zaznala. 
Skratka, problemi so priložno-
sti za izboljšanje.

Čutim, da se moram zahvali-
ti številnim pilonovcem. Hvala 
ravnatelju za pomoč pri iska-
nju rešitev in razumevanju, ko 
sem se spopadala z vsemi teža-
vami trenutne situacije. Hva-
la vsem kolegom, ki ste mi po-
magali pri usvajanju znanj za 
virtualni pouk. Hvala dijakom 
za pozitiven odziv na delo, po-
trpežljivost, podporo pri upo-
rabi novosti v virtualnem sve-
tu, vztrajnost in smeh.

Medsebojna pomoč, razu-
mevanje, družbena odgovor-
nost in delo za skupno dobro 
so pozitivni vidiki tega težke-
ga obdobja, v katerem smo se 
znašli. Zgodovina je učitelji-
ca življenja, je dejal Cicero. Z 
dijaki vsako leto znova ugo-
tavljamo, da smo ljudje slabi 
učenci. Morda pa se bomo to-
krat nekaj naučili.

Metka Kolenc, prof.

Pouk športne vzgoje na daljavo
Tudi pouk Športne vzgo-

je normalno poteka na dalja-
vo. Vsebine so prilagojene, saj 
nekaterih ne moremo izvajati, 
zato je poudarek predvsem na 
tistih, ki v dani situacijo dijaku 
dajo največ. To je vsakodnevna 
vadba za zdravje, skrb za urav-
noteženo prehrano ter spro-
stitev od stresne situacije. Vse 
v okviru učnega načrta in od-
govorjenega obnašanja ter pri-
poročil omejitve gibanja. Pouk 
poteka preko spletnih učilnic v 
aAsistentu. Vanje učitelji nala-
gamo gradivo. Dijaki dobijo po 
urniku načrt vadbe – nekakšne 
treninge z navodili, ki jih po-
tem doma izvajajo. Poleg tega 
izvajajo meritve srčnega utri-
pa, ki jih vpisujejo v razpredel-
nico na spletu, opisujejo dejav-
nosti, ko je na urniku program 

izbirnih športov, ter odgovar-
jajo na krajša vprašanja iz te-
oretičnih tem, kot so doping, 
fairplay, pravila športnih disci-
plin in zdrava prehrana. Učite-
lji na različne načine podajamo 
snov. Osebno dijakom poleg 
pisnih navodil pošiljam svo-
je video posnetke, preko kate-
rih jim dam navodila, pokažem 
vaje in jih motiviram. 

Dijake moram zelo pohvaliti, 
saj se na pouk športne vzgoje 
zelo dobro odzivajo, opravlja-
jo naloge, vpisujejo podatke in 
odgovarjajo na vprašanja. Se-
veda obstajajo izjeme, vendar 
upam, da bodo tudi tisti kmalu 
spoznali, da je aktivnost kori-
stna in nujna in da morajo sle-
diti tudi pouku ŠVZ na daljavo.

Igor Sever, prof.

Ples na daljavo
Kako je s plesom, ko je uvelja-

vljena prepoved stikov in dru-
ženja? Kako realizirate vsebi-
no pouka? So dijaki aktivni, 
kako? Kaj počnejo, kakšen pri-
mer dela na daljavo na tem 
področju. 

Pri pouku Plesa je eden po-
glavitnih ciljev graditev dina-
mike, povezanosti skupine z 
igricami in vajami, s katerimi 
vzpostavljamo telesno bližino 
in kontakt. No, sedaj to ni mo-
goče in je delo potrebno prila-
gajati predvsem pa uporabljati 
domišljijo. V zadnjih štirinaj-
stih dneh sem delo prilagodila 
tako, da sem dopolnila vsebine, 

ki smo jih v šoli še praktično 
izvajali, s teoretično podlago. 
Teoretične vsebine, ki jih sku-
šam dijakom predstaviti s sis-
temom dela od doma, pa nam 
vzamejo veliko več časa. V pri-
hodnjih tednih si bomo tako z 
dijaki ogledali različne video 
posnetke, prebirali strokovno 
literaturo ter posneli krajši vi-
deo material, s katerim bomo 
na ustvarjalen način pokaza-
li, kako lahko z glasbo, plesom 
in ritmom opravljamo hišna 
opravila. Zagotovo pa se bomo 
domislili še marsičesa ter s tem 
popestrili delovni vsakdan. 

Urška Krečič, prof. 

Klavir na daljavo
V aktivu profesoric glasbe 

se kadi, kot bi bili septembra, 
ko se z veliko hitrostjo vse na 
novo vzpostavi. Naše izhodišče 
je dobro, saj smo vajene indivi-
dualnega poučevanja. Zato naš 
namen ni le, da bi ostali dijaki v 
stiku z glasbo, temveč odkriva-
mo določene prednosti in po-
tenciale ter se odzivamo na nov 
proces z novimi rešitvami, ki 

jih bomo lahko implementirali 
tudi po vrnitvi v normalno sta-
nje. Pouk klavirja poteka prav-
zaprav kar »normalno«, saj se z 
dijaki večinoma vidimo preko 
videokonferenčnih aplikacij. 
Ali pa nam pošiljajo posnetke 
svojih izvedb, profesorice pa 
podamo povratne informaci-
je, ki dijake usmerjajo pri delu. 
Dijake vidimo v novi luči, saj 

so v svojem, domačem okolju; 
tako so bolj sproščeni, zbrani, 
imajo manj treme in se čutijo 
manj izpostavljene. Mnogo jih 
predela več snovi kot običajno 
in tudi kakovost je boljša. Zato 
tudi z ocenami ne bo težav. 

Bojana Šaljić Podešva, prof.

In kaj o pouku na daljavo pravijo dijaki? Prosili smo jih, naj nam 
predstavijo svojo izkušnjo in zapisali so veliko. Nekaj utrinkov vam 
ponujamo v branje.

Sprva smo se s sošolci le smejali temu virusu, ker si niti predstavljali nismo, kako resna je stvar. Nato 
pa so nas ravnateljevo obvestilo in prazne učilnice popolnoma prizemljile. 

Ko smo izvedeli novico, da se bodo zaprle šole, sem bila skoraj navdušena, saj sem si pouk na daljavo 
predstavljala kot nekakšne enotedenske počitnice. A moje mišljenje se je že v ponedeljek, ko sem se pre-
budila in odprla elektronko pošto, spremenilo, saj me je zasulo ogromno sporočil profesorjev. Spoznala 
sem, da to ne bodo niti počitnice niti ne bo trajalo tako malo časa.  

Ob začetku pouka na daljavo je bilo zame zelo stresno, saj nisem vešča  uporabe  tehnologije. 
Leto 2020 nam je prineslo izkušnjo drugačnega načina pouka kot smo ga vajeni. V začetku izvajanja 

pouka na daljavo je bilo nekaj zmede, predvsem zaradi nepripravljenosti na takšen način dela. Ven-
dar se je po preteklih dveh tednih pokazalo, da se dijaki in profesorji znamo hitro organizirati in pri-
lagajati spremembam. Pouk na daljavo od dijakov zahteva veliko samostojnega dela in visoko stopnjo 
samodiscipliniranosti. 

Pouk na daljavo je v primerjavi s klasičnim poukom, ki smo ga vajeni, precej drugačen, vendar prav 
zato zanimiv. Najbolj me je skrbelo, kako bo z razlago nove snovi, vendar pri tem nimamo težav, saj se 
lahko vedno obrnemo na profesorje, ki nam z veseljem pomagajo.  

V splošnem mi način pouka, ki je bil vzpostavljen v času pandemije ustreza. Všeč mi je, da si lahko čas 
svobodno razporedim in nisem obremenjena z natrpanim urnikom. Kljub temu pa sem kmalu ugotovi-
la, da to niso počitnice, ampak je to le delo v obliki, ki je nisem bila vajena. Prve dni sem bila nedvomno 
preobremenjena s tokom informacij, ki je do mene prihajal preko različnih družbenih omrežji, kajti na-
čin komunikacije z učitelji še ni bil dogovorjen. Kmalu pa je delo steklo, za kar gre pohvaliti šolo, ki se 
je res potrudila, da dijakom zagotovi, kar se da najboljšo izobrazbo v teh težkih časih. 

Najtežje je, ker ne morem objeti ali videti svojih sošolcev.
Delo na daljavo mi ni ravno všeč, saj mi vzame res veliko časa. Menim, da včasih dobimo snovi več, kot 

bi jo sicer v šoli predelali, zato moram šoli posvetiti skoraj ves svoj dan. SE NADALJUJE ...
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Posvetimo se temu, kar je res pomembno

Prilagoditev na novo situacijo na 
delovnem mestu

»Ko se svet okoli tebe spremi-
nja hitreje, kot se spreminjaš ti 
sam, se približuje tvoj zaton,« je 
izjavil ameriški poslovnež Jack 
Welch. V zasebnem življenju si 
radi dajemo odpustke in z is-
kanjem notranjega miru opra-
vičujemo zatekanje k starim 
navadam in preizkušenim, če-
ravno pogosto napačnim, vzor-
cem. V poslovnem okolju si tega 
ne smemo več privoščiti. Posta-
vljati si moramo vprašanja, ki 
bodo razkrila naše pomanjklji-
vosti, preizpraševalti moramo 
svoje predpostavke, ki pogosto 
temeljijo na včerajšnji logiki in 
preveriti moramo formule, ki so 
v preteklosti sicer čisto spodob-
no delovale in tudi obrodile bo-
gate sadove, a danes, žal, ne ve-
ljajo več.

Globoko v sebi je svet slutil, da 
se nekaj pripravlja, da se ritmi 
najverjetneje preveč stopnjuje-
jo, a da bo udarilo tako kmalu, 
tako močno in tako globalno, 
kot je udarilo to malo parabitje 
v obliki koronavirusa, si nava-
dni smrtniki nismo predstavlja-
li. Čeprav so virologi opozarjali 
na to nevarnost in je takšen sce-
narij v svojem TED govoru leta 
2015 precej natančno napovedal 

Ostanimo povezani in 
ostanimo doma
Na Ljudski univerzi Ajdovščina potekajo številne dejavnosti, 
pa četudi so naši prostori zaprti. Tako rekoč čez noč so se 
naša vrata zaprla in hitro smo se prilagodili na nove razme-
re. Nekatere programe smo začasno zaustavili, številni se iz-
vajajo na daljavo, vodeno v obliki e-učenja in v sodelovanju 
z mentorji. Naši udeleženci poudarjajo, kako pomembno 
jim je ostati povezani, kako pogrešajo druženje.

V projektu Večgeneracijski 
center Goriške (VGC) na Ljud-
ski univerzi skozi vse leto po-
tekajo številne dejavnosti, med 
katere sodi tudi druženje v 

tudi računalniški mogotec, za-
dnje čase pa predvsem filantrop, 
Bill Gates. Koronavirus je grote-
skno in simultano nabil vse štiri 
VUCA topove (volatilnost, ne-
gotovost, kompleksnost in neja-
snost) in nas pahnil v eno večjih 
neznank našega časa.

Če smo januarja še od daleč 
spremljali novice iz Kitajske, 
kako v Wuhanu ljudje umira-
jo za nenavadno hudo pljučni-
co, smo se najkasneje v petek 13. 
marca, ko so tudi v Sloveniji za-
čeli zapirati šole, zavedli, da gre 
očitno zares tudi pri nas. Petek 
13., ki se ga v našem izročilu že 
tako drži nesrečni sloves, nam je 
obrnil življenja na glavo: izola-
cija, obisk trgovine samo za na-
kup hrane in najnujnejših do-
brin, dnevne sobe, spalnice in 
jedilnice, so se čez noč spreme-
nile v učilnice in pisarne, lju-
dje so se od novodobnih vpliv-
nežev spet obrnili po nasvete k 
znanstvenikom, zdravnikom in 
strokovnjakom.

Veliki globalni eksperiment 
izolacije, katerega glavno po-
slanstvo je upočasnitev širje-
nja okužb in s tem zmanjšanja 
stopnje umrljivosti (predvsem, 
a ne samo, med starejšimi in 

šibkejšimi) nas kot družbo 
spodbuja k sočutju, sodelova-
nju (z varne fizične distance), 
krepitvi družinskih vrednot in 
spletnemu deljenju brezštevil-
nih (črno)humornih vsebin, ve-
čina katerih gradi na nedotaklji-
vih treh: politiki, spolnosti in 
religiji. 

Te dni bi zaposlene v grobem 
lahko razdelili na tri skupine: 
skupino, ki dela v poklicih, ki so 
trenutno najbolj na udaru (pre-
skrba, zdravstvo, pošta, ...), ti-
sto, ki je v popolni hibernaciji 
(gostinstvo, turizem, ...) in vse 
ostale, ki se trudijo čim prej poi-
skati nove delovne metode in tr-
žne pristope. Bodisi v pisarnah 
ob strogem upoštevanju zapo-
vedi pristojnih avtoritet, bodi-
si med domačimi štirimi stena-
mi, ko si računalnike, tablice in 
širokopasovne avtoceste podat-
kov delijo starši in otroci (stari 
starši pa se ob večerih v objemu 
varne samote z vnuki pogovar-
jajo preko Skypa).

Na delovnem mestu se je mar-
sikdo znašel v nekakšnem va-
kuumu, kjer ni več stalnega in 
pogosto nadležnega pritoka ča-
sovno nujnih opravil. To novo 
situacijo je najsmotrneje obrniti 

sebi v prid tako, da se posveti-
mo temu, kar je res pomembno 
– razmisleku kako naprej, vode-
nju sodelavcev (na daljavo) in 
predvsem izobraževanju. V času 
hitrih sprememb se ne moremo 
več zanašati na pretekle izku-
šnje, saj preprosto marsikdaj ne 
pomagajo več. Še toliko bolj kot 
včasih je zato pomembno vse-
življenjsko učenje. Nova zna-
nja in veščine nam bodo poma-
gala zapustiti varni kokon cone 
udobja, se spopasti s spremem-
bami in zasledovati svoje (nove) 
sanje.

Na Ljudski univerzi Ajdo-
vščina smo se na krizo hitro 
in premierno odzvali z novim 
webinarjem, brezplačnim se-
minarjem, ki ga v sodelovanju 
s predavateljico Mojco Franče-
škin ponujamo podjetjem pre-
ko spleta pod naslovom 'Hitri 
nasveti za učinkovito vodenje 
sodelavcev na daljavo'. Tako 
tudi v času, ko rokovanje in 

objemi niso družbeno spreje-
mljivi, ostajamo vaši sopotniki v 
iskanju poti prihodnosti.

Mojca Frančeškin je samo-
stojna svetovalka z dolgoletno 
globalno prakso na področju 
vodenja, prodaje, pogajanj in 
(tržnega) komuniciranja. Ver-
jame v človeka, odnose, ko-
munikacijo ter pravšnjo mero 
prilagodljivosti, vztrajnosti in 
odločnosti. S prvimi mednaro-
dnimi izzivi se je soočila med 
študijem v večkulturnem oko-
lju tržaške Fakultete za med-
narodne odnose in diplomaci-
jo. Bogate izkušnje uporablja in 
nadgrajuje pri svetovanju pod-
jetjem in raziskovalnim insti-
tutom, ki zasledujejo svoje cilje 
na zahtevnih lokalnih in global-
nih trgih. Hkrati pa svoja znanja 
deli in jih bogati kot predava-
teljica, ko navduši s strokovno-
stjo, primorsko toplino in širo-
ko paleto praktičnih primerov. 

»dnevni sobi večgeneracijske-
ga centra«. Da bi se lahko tudi 
v tem času družili, ostali pove-
zani in hkrati ostali doma, smo 
na Facebook omrežju ustvarili 

skupino Ostanimo povezani in 
ostanimo doma- VGC Goriške 
(Ljudska univerza Ajdovščina). 
Prijazno vabljeni, da se nam 
pridružite in aktivno sodeluje-
te ter prostovoljno delite svoje 
občutke, misli, pozitivne spod-
bude, ideje in znanje. 

Prostovoljstvo je del VGC-ja 
že od začetka projekta. Prosto-
voljci, ki želijo iz različnih ra-
zlogov biti aktivno vključeni v 
družbo in tudi druge aktivira-
ti ter učiti, sodelujejo pri vode-
nju različnih aktivnostih. Hva-
ležni smo jim za njihov zgled, 
od njih smo se in se še lahko 
marsikaj naučimo, med dru-
gim tudi to, da lahko eden dru-
gemu z majhnimi dejanji veli-
ko damo.

Kako smo začeli s telovadbo? 
Nekega dne je na naša vrata 
potrkal gospod, ki nam je po-
vedal, da si želi telovaditi v sku-
pini in je telovadbo pripravljen 
prostovoljno voditi tudi za dru-
ge. V njegovem domačem oko-
lju ni bilo možnosti za njegovo 
pobudo. Tako smo se z vese-
ljem odzvali in telovadbo po-
nudili v prostoru Večgenera-
cijskega centra Goriške. Kmalu 
se je zbralo še preveč zaintere-
siranih in razmišljali smo celo 
o dveh skupinah. Skupina se je 
lepo povezala in ugotovili smo, 

da bi dejavnost lahko še dol-
go potekala, če ne bi prišlo do 
trenutne situacije. Zadovoljni 
smo, ker imamo v naši sredini 
osebo, ki nam je (in verjame-
mo, da tudi še bo), vsak četrtek 
polepšala dan. Za skupno do-
bro je velikokrat potrebno res 
tako malo.

Kakšne prednosti prostovolj-
nih dejavnosti opažamo? Naj-
prej naj se našim prostovolj-
cem iskreno zahvalimo. Tudi 
z njihovo pomočjo bogatimo 
znanje in življenja ljudi, ki bi 
bili sicer sami, osamljeni. Pred-
nost prostovoljnih dejavnosti 
je ZADOVOLJSTVO, zapisa-
no z velikimi črkami. Zadovolj-
stvo udeležencev, ki imajo mo-
žnost brezplačne dejavnosti in 
jih zgled prostovoljca »vleče«, 
da so tudi sami bolj aktivni. Za-
dovoljstvo njihovih bližnjih. 
Zadovoljstvo prostovoljca, ki 
drugemu podari svoje znanje, 
čas in tako tudi sam pridobi 
nova poznanstva, izboljša la-
stno zdravje, dobi zavedanje, 
da je nekomu koristen. Po-
membno je tudi medsebojno 
učenje, tako prostovoljec, kot 
udeleženci in mi organizator-
ji, se ob teh dejavnostih veliko 
naučimo drug od drugega in 
drug o drugem. Seveda so tudi 
druge prednosti. Predvsem pa 

opažamo, kako en majhen ka-
menček sproži plaz novih kori-
stnih aktivnosti kot bo npr. čez 
čas razstava pletenih izdelkov 
za javnost. 

Delite z nami svoje znanje 
tudi od doma

Vabimo vas, da ostanete po-
vezani in doma naredite kakr-
šen koli izdelek, lahko vsak dan 
novega (pleten, lesen, iz papir-
ja, pečen, narisan, …). Izde-
lek poslikate, na kratko opišete 
kako in kdo ga je naredil, kdo je 
dal idejo ter pošljete na info@
lu-ajdovscina.si ali objavite v 
FB skupini Ostanimo povezani 
in ostanimo doma- VGC Go-
riške (Ljudska univerza Ajdo-
vščina). Fotografije in zapise 
bomo z veseljem objavljali, ob 
tem pa ostali povezani tudi na 
daljavo.

Hvala vsem! Ko se osebno 
spet vrnemo v »dnevno sobo 
večgeneracijskega centra« na 
Ljudski univerzi Ajdovščina, si 
še v živo ogledamo nastale iz-
delke in oblikujemo nove, zani-
mive vsebine. Veliko zdravja in 
dobre volje vam želimo. 

Projekt Večgeneracijski cen-
ter (VGC) Goriške – Svetla 
stran življenja sofinancirata Mi-
nistrstvo za delo, družino, soci-
alne zadeve in enake možnosti 
ter Evropski socialni sklad. 
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Čakanje na delo na domu in 
odpoved iz poslovnih razlogov

Epidemija novega koronavi-
rusa je marsikomu prinesla ča-
kanje na delo na domu. Skla-
dno z 138. členom ZDR -1 sme 
delodajalec v času, ko pride do 
izrednih situacij, s posebno od-
redbo odrediti delavcem čaka-
nje na delo na domu. Institut 
čakanja na delo na domu je na-
menjen ohranitvi zaposlitve. 
Delodajalec se za sprejem tega 
ukrepa odloči takrat, ko delav-
cem začasno ne more zagotovi-
ti opravljanja dela.

V primeru aktualnega izbru-
ha epidemije koronavirusa 
mnogi delodajalci zaradi spre-
jetih ukrepov delavcem ne mo-
rejo zagotoviti opravljanja dela. 
Veliko zaposlenih je v skrbeh, 
ko prejmemo odredbo o čaka-
nju na delo doma.

Podajam formalno pravne 
odgovore na pet najbolj pogo-
stih vprašanj, ki zadevajo insti-
tut čakanja na delo in institut 
odpovedi iz poslovnih razlogov 
v času epidemije koronavirusa.

1. Delodajalec me je napotil 
na čakanje. Sem odpuščen?

Ne. Čakanje na delo na domu 
ne pomeni, da so vam dali od-
poved. Nasprotno, na čakanje 
vas napotijo, da bi se izognili 

odpovedi. Vse ostalo je v na-
sprotju z zakonom.

2. Ali bom med čakanjem na 
delo prejemal plačilo?

Da. Med čakanjem na delo 
vam načeloma pripada plačilo 
v višini 80% povprečja zadnjih 
treh mesečnih plač, prejetih 

pred vročitvijo odredbe o čaka-
nju na delo.

3. Zaradi pojava koronaviru-
sa ima moj delodajalec negoto-
vo prihodnost. Sem na čakanju, 
a me lahko kasneje delodajalec, 
po vrnitvi v službo, odpusti?

Deloma drži. Delodajalec naj 
bi po izrabi instituta čakanja na 
delo ohranil zaposlitev delav-
ca, ki je bil na čakanju (zaradi 
epidemije koronavirusa) vsaj 
še šest mesecev. To velja, če je 
delodajalec izrabil ta ukrep na 
način, ki ga določa interven-
tni zakon (sprejet zaradi izbru-
ha koronavirusa). Po preteku 
teh šestih mesecev pa vam de-
lodajalec lahko vroči odpoved 

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

Prosimo vas, da zaradi ukrepov ob širjenju pojava koronavirusa, 
spremljate odpiralni čas, izvedbo morebitnih dogodkov ter dostopnost 

ogleda razstav in stalne zbirke Pilonove galerije na www.venopilon.com.

Bojan Kovačič 
in grafična šola v Narodni galeriji 2004–2018 

Do 12. 4. 2020

Lela B. Njatin 
Ker mi nismo le podobe, smo ljudje. 2005–2020 

17. 4.–17. 5. 2020

Stalna zbirka Vena Pilona
Sprehod skozi življenje in delo Vena Pilona (1896–1970) Veno Pilon, Ajdovščina, 1925, olje, platno, Pilonova galerija

iz poslovnih razlogov, vkolikor 
bodo za to izpolnjeni pogoji.

4. Ali mi lahko delodajalec za-
radi pojava koronavirusa vroči 
odpoved?

Deloma drži. Delodajalec, ki 
je imel že prej težave pri po-
slovanju, vam lahko vroči od-
poved iz poslovnih razlogov. 
Če tovrstne težave niso izkaza-
ne, odpoved ni upravičena, saj 
Vlada RS deluje v to smer, da 
se zagotovi ohranitev delovnih 
mest. Vendar je v zasebnem 
sektorju tako, da ima delodaja-
lec pri vsem tem nekoliko bolj 
'proste roke'.

5. Kakšne so moje pravice, če 
sem odpuščen zaradi epidemije 
koronavirusa?

Vaše pravice so po tem, ko 
vam je vročena odpoved iz po-
slovnih razlogov enake kot če 
bi vam ta bila vročena v nor-
malnih okoliščinah, torej skla-
dno z določili ZDR-1. 

V primeru, da imate dodatna 
vprašanja, me lahko za prav-
no strokovna pojasnila kontak-
tirate preko e – pošte : marica.
baticius@gmail.com

#ostanimodoma
 

mag. Marica Batič

V nedeljo 1. marca smo po-
spremili k večnemu počitku 
prijatelja in političnega sopo-
tnika Josipa Troha.

Vedeli smo, da se preganja z 
različnimi boleznimi, vendar 
nas je nenadna smrt zelo prese-
netila. Spet smo zamudili prilo-
žnost, ki smo si jo stari soborci 
obljubljali, da se posedemo in 
obudimo take in drugačne do-
godke in prigode iz časov naše-
ga sodelovanja. V družbi z Jo-
sipom namreč nikoli ni bilo 
dolgčas. Še tako mučno situ-
acijo je znal prerezati s kratko 
zgodbo ali vicem iz njegove ni-
koli izčrpane zakladnice.

Josip je bil tak. Znal pa je po-
vedati svoje stališče in to na na-
čin, ko si mislil, da vsako bese-
do zabija z macolo. Videlo se 

Umrl občinski svetnik 
Josip Troha

je, da je odgovor dolgo premle-
val, tehtal in obračal. Nikoli se 
ni oglasil, če ni bil prepričan, da 
ve odgovor in da z njim lahko k 
čemu pripomore. V resnici pa 
je bil nežna duša, ki mu je mar-
sikateri dogodek orosil oko.

Ob svojih, vedno dvomljivih 
lovskih pripovedih, ni pozabil 
omeniti svoje žene. Rožica to, 
Rožica ono in pripoved, ko ji je 
kaj ušpičil.

Več mandatov je bil svetnik v 
Občinskem svetu Občine Ajdo-
vščina. Zavedal se je, da mora 
zaupanje tistim, ki so ga izvo-
lili poplačati z dobrim delom. 
Neutrudno se je boril z občin-
skimi in državnimi inštituci-
jami, da bi Lokavčanom omo-
gočil kolikor toliko normalno 
sobivanje s plazom Slano blato. 
Trajalo je dolgo, bilo je utruja-
joče, vendar je nekaj le uspelo.

Bil je delaven član Slovenske 
demokratske stranke in mno-
ga leta v vrhu občinskega vod-
stva. Zelo smo mu hvaležni za 
vse kar nam je dal in za vse kar 
nas je naučil.

Zato naša zahvala in poklon.

Prijatelji iz SDS Ajdovščina

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
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POMEMBNO!
Obveščamo, da so bili članki dani v tisk v sredo, 1. aprila, zato za 
morebitne spremenjene informacije in navodila, ki so nastale po 
tem datumu, ne odgovarjamo.

Uredništvo Latnika

Viljem Vuga 
stotič daroval kri

Na Centru za transfuzijsko de-
javnost Nova Gorica, ki se naha-
ja v stari stavbi šempetrske bol-
nice, je bilo v sredo, 4. marca, še 
posebej slovesno, saj je kri kar 
stotič daroval krvodajalec Viljem 

Vuga iz Ajdovščine. 
G. Vuga kri redno daruje že od 

leta 1971. Kot sam pravi v začet-
ku ni pričakoval, da bo kdaj do-
segel tako visok jubilej. Njego-
va solidarnost z bolnimi pa ga je 

Ajdovščina

Spoštovani kupci vrtnega centra KALIA Ajdovščina !

Obveščamo vas, da navkljub poznani situaciji glede virusnih omejitev gibanja in zbiranja, poslujemo 
normalno. Razen rož iz Nizozemske in sadik iz Italije, zagotavljamo več kot 95 % naše običajne ponudbe. Seme-
narna Ljubljana d.d., katere del prodajne mreže je tudi Vrtni center KALIA Ajdovščina, zagotavlja večino se-
men in sadik iz lastne proizvodnje ali pač s sodelovanjem z domačimi dolgoletnimi kooperanti.
Cene našega prodajnega programa ostajajo enako ugodne, klubski popusti tudi. Prihajajo toplejši dnevi, ko bo-
ste večino časa preživeli z urejanjem balkona, okolice hiše, vrta ali njive. Želimo vam obilo prijetnih uric ter 
obilnega pridelka !

Ob obisku našega centra pa vas naprošamo, da strogo upoštevate znana navodila:
1. Trgovina je od 8.00 do 10.00 ure namenjena nakupom starejših ljudi in bo odprta vsak delovni dan do 17.00 ure. Ob sobotah do 12.00 ure.
2. V trgovino vstopajte šele takrat, ko nekdo trgovino zapusti. Do tedaj počakajte pri oznakah na vhodu.
3. Upoštevajte navodila prodajalca pri vratih. 
4. Uporabite razkužilo za roke.
5. Ob vstopu v zaprti del trgovine morate imeti rokavice ter masko. Če maske nimate, si obraz zakrijte z ruto ali šalom.
6. Že doma si pripravite listek na katerega si zapišite seznam artiklov, ki jih nameravate kupiti.
7. Ne klepetajte po nepotrebnem s kupci in prodajalkami.
8. Svoj nakup lahko plačate z gotovino, a nam je ljubše, če uporabite kreditne kartice.
9. Ves čas upoštevajte varnostno razdaljo dveh metrov do vseh ljudi v trgovini in pred njo.

Vrtni center KALIA – se priporočamo ! 

vrsto let po večkrat letno vodila 
na krvodajalske akcije. Tako smo 
v začetku marca skupaj obeleži-
li pomemben mejnik v dolgih le-
tih njegovih plemenitih priza-
devanj. Čestitke sta mu ob tem 
izrekla predsednik RKS - OZ 
Ajdovščina Rajko Troha in dr. 
Alenka Medvešček iz CTD Nova 
Gorica. Zahvalila sta se mu za 
pozitiven zgled, ki ga širi, in vso 
pomoč, ki so je bili deležni bolni.

G. Vuga je postal deveti vitez 
krvodajalstva na Ajdovskem, 
kjer je sicer v letu 2019 764 kr-
vodajalk in krvodajalcev darova-
lo 1246 enot krvi. Med njimi sta 
se 102 krvodajalske akcije udele-
žila prvič.

Vsem se iz srca zahvaljujemo za 
njihovo nesebično pomoč tudi v 
imenu bolnih, ki so nujno potre-
bovali transfuzijo krvi. 

 
RKS - OZ Ajdovščina

NOVO NOVO NOVO!
Dostava semen, sadik, gnojil ... 

celotnega prodajnega programa 
vrtnega centra Kalia 

TUDI NA DOM. 
Naročila sprejemamo na telefonski 

številki 068 650 456 in 
05 36 71 500 vsak dan od 

8.00 do 12.00.
Pri nakupu nad 25€ je dostava 

brezplačna.


