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Pod Črnim školjem
»Boj se tistih, ki nosijo (nepričakovana) 
darila,« je tudi pri Slovencih močno 
zakoreninjena krilatica, ki sicer izhaja iz mita 
o trojanskem konju. Izjema so seveda trije 
modri z Jutrovega.
Po državi je na tisoče odsekov cest, ki 
nujno potrebujejo obnovo in za katero 
si na vse kriplje prizadevajo določene 
krajevne skupnosti, občine … Direkcija za 
infrastrukturo jim običajno pošilja tipske 
odgovore, češ da so proračunska sredstva v 
ta namen omejena, da odsek ni v planih ne 
za letos ne za prihodnje leto in da obstaja nek 
prioritetni vrstni red …
Pa se nekega lepega dne v ajdovski občini 
pojavi država z izredno novico: »Evo, Gorjani, 
prinašamo vam dobrega pol milijončka za 
vašo lepo cestico, vi pa se boste v zameno 
pol leta vozili čez Col, saj ste tega že vajeni 
še iz časa plazu Stogovce!« Gora, predvsem 
Predmeja, pa v luft, celo o državljanski 
nepokorščini je bilo slišati. Kako tudi ne 
– dodatnih 20 km za vsakodnevno pot v 
službo, posebno v zimskih razmerah, daljši 
odzivni časi pri intervencijah (iz doline), 
nenazadnje tudi zaradi pravkar povečanega 
turističnega obiska Gore. No, z mediacijo 
občine se je vendarle našla bolj življenjska 
rešitev. Prometni režim bo najbolje skoraj 
vsak dan sproti spremljati na spletni strani 
Direkcije RS za infrastrukturo, kjer med 
drugim piše: »Cesta na Predmejo, ki velja za 
eno lepših in dih jemajočih cest, je vklesana 
v skalovje in vodi skozi predore, tik nad 
globokimi prepadi ... Predvidena je izvedba 
visečih in visokonateznih mrež ter podajno-
lovilnih ograj in kamnite zložbe ... Vrednost 
del znaša dobrih 640 tisoč evrov.«
Bogokletna je misel, da bi ta denar raje 
preusmerili na cesto Predmeja – Lokve, 
ki bi z asfaltno prevleko v celoti močno 
spremenila prometne tokove in Goro še bolj 
odprla svetu, toda kaj, ko bi znesek pomenil 
pljunek v morje, saj na niti tri kilometrskem 
odseku še po pol leta (del in zapor) o asfaltu 
ni ne duha ne sluha.
Menda bodo dela pod Črnim školjem, kjer 
so še pred leti (desetletji) gnezdili orli, na 
očeh varstvenikov narave in kulture. Me 
prav zanima, če bodo tako dosledni kot na 
ajdovskem placu? Viseče mreže, sidra ipd. 
ne vlivajo zaupanja, da bo poslej tako, kot 
je pred 120 leti vsaj približno bilo in ali ne 
bo 'dih jemajoča' cesta izgubila vsaj nekaj 
svojega prvinskega šarma. Varuhi se roki, 
ki jih pita, najbrž ne bodo postavili na nož, 
kot se pogosto zgodi pri posamezniku ali 
občini (v tem primeru ajdovski). Izpade, da 
je 'kopalnica' na tržnici prava 'manekenka' 
v primerjavi z ostalinami na placu, kjer da 
se vidi, ali so sinovi volkulje neko stavbo 
gradili v sili in naglici in pri tem uporabili 
okrogle balote kar iz Hublja, ali pa so imeli 
čas in lomili kvaliteten kamen kje drugje ter 
ga vozili ob sotočje.
Acta est fabula! 

Rudi Lovec 

Popolna zapora ceste na Predmejo
Direkcija RS za infrastrukturo je 17. avgusta pričela s sanacijo obcestnih brežin in predorov na cesti, ki 
vodi z Lokavca proti Predmeji. Zaradi zahtevnosti del  in ohranjanja varnosti vseh udeležencev v pro-
metu velja med tednom popolna zapora. Vse udeležence v prometu, predvsem pohodnike in kolesarje, 
naprošamo za dosledno upoštevanje zapore! (več na strani 3)

ROBINOVA TURNEJAROBINOVA TURNEJA

5.-11. 9. 20205.-11. 9. 2020

Društvo MOST vpisuje nove člane
Društvo MOST vpisuje nove člane, kjer izvajajo za aktiven življenjski slog in krepitev zdravja.  
Vabljeni k vpisu. (več na strani 10 in 11)
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Zaživela je ajdovska dnevna soba
Gradbena dela na Lavričevem trgu so zaključena, gradbiščnih ograj ni več. S prejšnjim tednom je pričela veljati tudi nova prometna ureditev – trg je prioritetno 
namenjen pešcem, dostop z motornimi vozili pa je omogočen vsem, ki so zanj zaprosili z upravičenim razlogom. 

  Verjetno si večina ob začetku 
prenove ni predstavljala, kaj 
bo dejansko nastalo na koncu. 
Niti načrtovalci novega pro-

stora, saj je dejstvo, da se pod 
zemljo skriva arheološko bo-
gastvo, namigovalo, da bo tre-
ba načrte sproti spreminjati in 
prilagajati. Te dni pa prijetno 
presenečeni občudujemo mo-
gočnost in veličastnost, ki ju 
izžareva prenovljeno mestno 
središče.
Kaj se skriva pod novim 
tlakovanjem?
  Po prenovi so prebivalci in 
podjetniki na 'placu' in v okolici 
dobro opremljeni. Popolnoma 
sta bili prenovljeni vodovodna 

in komunalna infrastruktura, 
meteorna voda, ki se je prej te-
kla po istih ceveh kot fekalni 
odpadki, ima zdaj ločene od-
vajanje. Električna napeljava 
je v celoti speljana pod zemljo. 

Območje je opremljeno tudi z 
optiko, na katero so priključeni 
vsi prebivalci in podjetniki, ter 
plinsko napeljavo. Javna raz-

svetljava je hkrati mogočna in 
intimna s prijetno mehko sve-
tlobo ter prijazna do narave, saj 
so vse luči obrnjene navzdol. 
Na Lavričevem trgu bo osve-
tlitev v kratkem nameščena 
tudi v prezentacijska polja in v 
fontane, da bodo tudi ponoči 
vidne in bolj varne. Končno je 
razsvetljen tudi podhod, pre-
hod iz trga na grajsko pot, luči 
pa so nameščene tudi po lepo 
urejeni 'gasi', bližnjici iz parki-
rišča za starim mlinom do Pre-
šernove ulice. 

Peš v Kastro 
  Skozi ves čas trajanja obnove 
je bil trg dostopen za dostave 
in prehoden. Hkrati pa smo 
se počasi navajali na dejstvo, 
da bo po prenovi zaprt za pro-
met. Območje Kastre, vključno 

s celotno Prešernovo ulico, je 
po Odloku o ureditvi cestne-
ga prometa v starem mestnem 
jedru v Ajdovščini (Uradni list 
RS, št. 67/2018), opredeljeno 
za pešce. Dostop z motorni-
mi vozili je s ponedeljkom, 17. 
avgusta, mogoč le še z dovo-
lilnicami. Do Lavričevega se 
dostopa na treh lokacijah, kjer 
so postavljeni potopni stebrič-
ki s kamero za prepoznavo 
registrske označbe. Do trga je 
tako moč dostopati na začetku 
Prešernove ulice, na križišču 
Prešernove ulice in Lokarje-
vega drevoreda ter na vstopu v 
območje na Gregorčičevi ulici 
(pri stari občini). S postavi-
tvijo stebričkov se delno spre-
minja tudi prometni režim po 
Prešernovi ulici od Policije do 
križišča z Lokarjevim drevore-
dom – tam poteka enosmerno, 
v smeri proti Policiji. Promet 
teče v smeri proti Goriški ulici, 
na kar opozarja tudi prometni 
znak pri Policiji, ki prepoveduje 
vožnjo v nasprotno smer, torej 
proti Lavričevemu trgu. Kazen 
za prekršek neupoštevanja pro-
metne signalizacije je kar 160 
evrov (oziroma 80, če plačate 
v 8 dneh). Policisti in redarji 
so že pričeli z izrekanjem glob. 
Tudi parkiranja se bo treba na 
novo navaditi. Na območju 
umirjenega prometa je parki-
ranje prepovedano, znotraj Ka-
stre so tako legalna parkirišča 
le nasproti stare občine (Bam-
bole), na območju za tržnico 
ter pri hiši Malorca. Ukinjeno 
je tudi parkirišče na vhodu na 
Trg 1. slovenske vlade. 
2000 let star trg v mogočni 
podobi 
  Prenova širšega območja Ka-
stre ni bila pomembna zgolj 
zaradi videza ter oživitve in 
ohranjanja kulturnozgodovin-
ske dediščine. Kastra je bila ne-
obhodno povezana s Hubljem, 
mrzlo reko, ki je skupaj z Lo-
kavščkom oklepala trdnjavo. 
Načrtovalci so ta pomemben 
vodni element v novo podobo 
placa vključili s tremi fontana-
mi pred Sončno uro, ki vsaka z 
drugačnim prelivanjem vode 
– brbotanjem, brizganjem in 
slapovi – ponazarjajo slikovi-
tost tega pomembnega hudo-
urnika, ki je tudi po propadu 
Kastre krojil razvoj in življenje 
našega mesta. V bližini fontan 
je bazen, ki sprejme 13 kubikov 
vode ter strojnica in naprave za 
krmiljenje vode po fontanah, 
pa tudi za pršenje. S pršilniki 
so namreč opremljeni vsi trije 
latniki, kar je več kot dobro-
došla osvežitev za vroče ajdo-

vsko poletje. Latniki ponoči 
svetijo, pod tistim na severni 
strani trga pa je nameščen lepo 
oblikovan kamniti pitnik. Pod 

njimi manjkajo še načrtovane 
klopi, ob stebrih pa je prostor 
za zasaditev, ki jih bo sčasoma 
ozelenila. Tudi naravne sence 
na placu ne manjka, dreve-
sa pred 'Makslnom' so ostala, 
pred kavarno in pred samo-
postrežno pa so zasajena nova. 
Vizualna podoba prenovljene-
ga območja je enotna. Tlako-
vanje sega do roba vsakih vrat  
nad lokali so, ali pa še bodo, 

nameščeni poenoteni nadstre-
ški. Ostanki preteklih obdobij 
so danes predstavljeni v štiri 
odprtih prezentacijskih poljih, 

postavljenimi pol metra nižje 
od nivoja trga, dostopnimi s 
stopnišči. Ponazarjajo glavno 
poveljstvo utrdbe, sestavljeno 
iz več prostorov. 
  Prenova širšega območja me-
stnega središča je na prvi po-
gled dolgo trajala. Pa je dve leti 
in pol res tako dolga doba? Prvi 
stroji so na območje prihrume-
li novembra 2017, zadnje grad-
biščne ograje so padle letošnje 
poletje.
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Skupaj za varnost na  
šolskih poteh 
Še zadnji avgustovski dnevi so pred nami, nato bo poletnih počitnic nepreklicno konec. Starši, 
poskrbite, da bodo vaši otroci poznali svoje šolske poti! V prvih dneh bodo na njih dežurali 
prostovoljci. 

  Svet za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu je že v pri-
pravljenosti – tudi letos bodo 
namreč v prvih šolskih dneh 
na šolskih poteh dežurali pro-
stovoljci iz Rdečega križa Aj-
dovščina, Društva upokojen-
cev Ajdovščina, Društva Most, 
PD Ajdovščina in mnogi posa-
mezniki. V odsevnih jopičih 
bodo ob prometnih konicah 
dežurali na križiščih in drugih 
prometno nevarnih lokacijah, 
tudi po vaseh – na Colu, v Do-
bravljah, v Črničah, v Buda-
njah in v Lokavcu. 
  Dve pomembni spremembi 
sta letos na naših šolskih po-
teh. Šolska pot do OŠ Dani-
la Lokarja preko Lavričevega 
trga je ponovno odprta in var-
na. Druga sprememba pa bo v 
kratkem na cesti proti vrtcu na 
Ribniku. Na pobudo staršev, ki 
so opozorili, da je vrtec slabo 
označen, predvsem pa, da po 
slepi ulici, ki pelje do vrtca, 
mnogi kršijo predpisano naj-
višjo hitrost 30 km/h. V teh 
dneh bo na cestišče narisan 

Tržnica v prenovo
Občina Ajdovščina se je prijavila na poziv Lokalne akcijske skupine za črpanje sredstev iz Evrop-
skega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. S pridobljenimi sredstvi namerava preurediti 
notranjost mestne tržnice in tako omogočiti več prostorov ponudnikom in z razširjeno ponud-
bo spodbuditi povpraševanje kupcev.

  V začetku leta 2021 je pred-
viden pričetek obnove dotraja-
ne notranjosti mestne tržnice. 
Občina Ajdovščina si sredstva 
za sofinanciranje nadeja iz 
Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja. S prijavo 
na javni poziv LAS Vipavska 
dolina, ki je trenutno v fazi 
evalvacije, si obeta približno 
130.000 evrov, kar je skoraj ve-
čina vrednosti celotnega pro-
jekta, ki znaša 170.000 evrov, 
ostalih 40 tisoč bo zagotovil 
občinski proračun. V sklopu 
sanacije je predvidena preno-
va strojnih in elektroinstala-
cij, talnih oblog ter zamenjava 
stavbnega pohištva ter celotna 
prenova sanitarij. Nakupilo se 
bo tudi dodatno opremo – hla-
dilnike, blagajne, tehnice, pult 
… Prenovljena mestna tržnica 
bo omogočila tudi možnost 
skladiščenja (hlajenja) manj-
ših količin produktov, ki bodo 
namenjeni prodaji na tržnici. 
Novi prostori bodo zaobjemali 

tudi možnost promocijskih ak-
tivnosti ter nadgradnjo obsto-
ječe spletne virtualne tržnice, 
ki bo uporabnikom prijaznejša 

in bo omogočila boljši pregled 
nad tržnimi količinami, ki so 
na voljo kupcem. Kot poudarja 
vodja oddelka za gospodarstvo 
in razvojne zadeve Janez Fur-
lan, želimo s prenovo tržnice 
obogatiti ponudbo, z večanjem 

Nujna sanacije ceste 
na Predmejo

Predvidena zapora

Do konca meseca septembra 
velja med tednom popolna za-
pora ceste, med vikendi je pro-
met predvidoma sproščen.
Od oktobra dalje bo promet 
sproščen tudi med tednom v 
jutranjem in popoldanskem 
oziroma nočnem času. Po-
polna zapora bo vzpostavlje-
na od 8. ure zjutraj do 17. ure 
popoldne.V času zapore je ob-
voz urejen čez Col.

  Direkcija RS za infrastrukturo 
je na osnovi rednih pregledov, 
ki jih izvaja v sklopu vzdrže-
valnih del in spremljanja stanja 
na terenu, ugotovila, da je cesta 
na Predmejo na območju pre-
dorov potrebna nujne prenove 
zalednih in obcestnih brežin 
ter predorov. Dela so se priče-
la 17. avgusta in terjajo veliko 
mero previdnosti, saj so zara-
di zahtevnosti terena zelo ne-
varna. Sanacijo izvaja podjetje 
EHO PROJEKT d. o. o., iz Lju-
bljane, skupaj s partnerjem Fe-
niks d. o. o. Vrednost del znaša 
dobrih 640 tisoč evrov. Dela 

bodo predvidoma trajala pol 
leta. Predvidena je postavitev 
visečih in visokonateznih mrež 
ter podajno-lovilnih ograj in 
kamnite zložbe. Dela potekajo 
pod budnim očesom Zavoda za 
varstvo narave, da bodo posegi 
v okolje čim manjši in se bo v 
kar se da  prvotni obliki ohra-
nilo naravno rastje.
  Vse udeležence v  prometu 
naprošamo za dosledno upo-
števanje zapore, še posebej 
apeliramo na ranljive skupine 

v prometu (pohodnike, kole-
sarje), da na območje gradbi-
šča v času popolne zapore ne 
zahajajo, saj je gibanje na tem 
območju smrtno nevarno.  
Vse uporabnike ceste na Pred-
mejo prosimo, da spremljajo 
informacije o stanju na cestah, 
ki so na voljo v okviru Prome-
tno informacijskega centra za 
državne ceste (www.promet.
si, telefon 1970) in na spletni 
strani Občine Ajdovščina.  
  

povpraševanja lokalnega pre-
bivalstva pa se bo okrepila tudi 
ponudba na tržnici: »Mestno 
tržnico želimo oblikovati v sti-

čišče kmetijskega proizvajalca 
na eni strani in kupca na drugi 
strani – če ni ponudbe, ni zani-
manja in obratno. Obenem pa 
želimo s ponudbo lokalno pri-
delane hrane v središče mesta 
privabiti tudi turiste.«

velik talni znak za omejitev hi-
trosti na največ 30 km/h, ki bo 
opomnil voznike, da so na poti, 
kjer je veliko otrok. Dodatno 
pa bo ob cestišču postavljen 
prometni znak, ki bo označeval 
bližino vrtca.  
  Otroci pa bodo na šolskih 
poteh najbolj varni, če bodo 
poznali delovanje v prometu. 
Starši, vzemite si čas in v teh 
zadnjih počitniških dneh sku-
paj z otroci prehodite šolsko 
pot – od vhodnih vrat vašega 
doma do šolskih vrat. Opozori-
te ga na vse prometne pasti, na-

učite ga spoštovanja prometnih 
pravil, tako bo otrok varnejši, 
vi pa se boste počutili bolje, ob 
vedenju, da otrok razume ne-
varnost v prometu.  
  Če otroka vozite v šolo, po-
skrbite, da boste spoštovali 
prometne predpise, saj ste prav 
vi prvi vzgojitelji in učitelji ter 
zgled svojemu otroku. Nadvse 
pomembno je pravilno izsto-
panje otroka: avtomobil usta-
vite le tam, kjer je to dovoljeno, 
otrok pa naj vedno izstopi na 
varni strani!  

Direkcija RS za infrastrukturo je 17. avgusta 2020 pričela s sa-
nacijo obcestnih brežin in predorov na cesti, ki vodi z Lokavca 
proti Predmeji. Zaradi zahtevnosti del in ohranjanja varnosti 
vseh udeležencev v prometu velja med tednom do konca sep-
tembra popolna zapora. Z oktobrom bo promet tudi med de-
lavniki sproščen. Dela bodo trajala predvidoma pol leta.
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Dediščina in sodobnost v času koronavirusa
Projekt LAS Vipavska dolina –  Domače in umetnostne obrti –  dediščina in sodobnost

Pandemija koronavirusa nam je precej spremenila življenja. Vplivala je tudi na aktivnosti projekta LAS Vipavska dolina. Kljub vsemu koordinatorji na evropskih 
projektih izvajajo začrtane aktivnosti, skladno z ukrepi, ki vladajo. Ob koncu junija se je na Občini Ajdovščina odvilo partnersko srečanje in ogled dobrih praks 
na našem območju.

  Partnerji projekta sodelovanja 
»Domače in umetnostne obr-
ti – dediščina in sodobnost« 
smo se tako po mesecih soci-
alne osamitve, ob upoštevanju 
navodil za varno druženje, v 
mesecu juniju »v živo« sestali 
na srečanju na območju LAS 
loškega pogorja, v prostorih 
Občine Žiri. Na sestanku smo 
predstavniki posameznih LAS 
predstavili in seznanili projek-
tne partnerje s potekom aktiv-
nosti na posameznem območju 
LAS.
  Na območju LAS loškega po-
gorja večino aktivnosti izvajajo 
po planu. Izvedli so raziska-
vo, razvijajo modele obutve, 
vključeni so v pripravo analize 
možnosti vključevanja lokalne 
ponudbe za pripravo turistič-
nih paketov ter pripravo na-
črta promocije mesta Žiri kot 
čevljarskega mesta. Pripravili 
so tudi potujočo razstavo »Žiri, 
čevljarsko mesto«, ki je tre-
nutno postavljena v RC DUO 
Škofja Loka (RAS) in jeseni 
prihaja tudi k nam v Ajdovšči-
no. Predstavili so nam tudi del 
video vsebin posnetih na temo 
čevljarstva, v prvi fazi projekta. 
  Na območju LAS s CILjem so 
izdelali hologram v CUD Hg 
Idrija, pripravljajo se na zače-
tek snemanja dokumentarnega 
videofilma o različnih znanjih 
in obrteh v rudniku pod na-
slovom O taužentkunstlerjih, 
ki bo potekalo konec meseca 
avgusta. Zaradi objektivnih 
okoliščin so morali zamakniti 

izvedbo gledališke uprizoritev 
Melhiorce,  tihotapke iz Šebrelj, 
resnične zgodovinske osebno-
sti iz 18. stoletja, ki je bila ena 
izmed obtoženih v procesu 
proti tolpi tatov in tihotapcev v 
Idriji. Uprizoritev bo izvedena 
jeseni. 

  LAS med Snežnikom in Nano-
som je pripravil etnološko štu-
dijo na temo brivsko-frizerske 
obrti v Postojni in na širšem 
območju, ki je osnova za na-
daljnje aktivnosti ter za pripra-
vo vsebin v prenovljenem bri-
vsko-frizerskem salonu Ozbič 
v Postojni. Notranjski muzej je 
oblikoval pedagoško-andrago-
ške programe, ki jih bo izvajal 
na temo tradicionalnih obrti 
s poudarkom na brivski obrti 
in frizerstvu. Vsi programi so 
doživljajsko usmerjeni – vklju-
čujejo ustvarjalne delavnice, 
povezane z obrtjo. 
  Na območju LAS Vipavska 
dolina smo izvedli raziskavo na 
temo mlinarstva in pekarstva. 
Za razvoj vsebin v Rustjevi hiši 
smo izdelali poslovni načrt, 
v pripravi in oblikovanju je 
marketinški načrt in celostna 
grafična podoba predstavi-
tvenega centra v Rustjevi hiši. 
Posneli smo kratek promocij-
ski film o razvoju mlinarstva 

in pekarstva skozi zgodovino, 
ki poudarja predvsem pomen 
prenosa znanja s starejših na 
mlajše generacije. Film je dose-
gljiv na spletu, vrti pa se tudi v 
prostorih Občine Ajdovščina. 
V filmu je predstavljen tudi 
nov tradicionalen kulinarični 
produkt, sladka žemlja, ki je 

bila obujena v okviru projekta. 
V mesecu juniju smo s pomo-
čjo RRA severne Primorske 
Nova Gorica izvedli delavnice 
na temo podjetništva in mo-
žnosti uresničevanja poslov-
ne ideje osnovane na tradiciji 
obrtniškega pekarstva v Vipa-
vski dolini. Na delavnici smo 
nagovarjali zainteresirane po-
sameznike in jim predstavljali 
možnosti za podjetništvo.
  Lep junijski dan smo izkori-
stili za partnersko srečanje, za 
izvedbo ogleda dobrih praks 
na našem območju LAS Vi-
pavska dolina. Srečanje smo 
pričeli v prostorih občinske 
stavbe z uvodnim nagovorom 
župana Tadeja Beočanina in 
predsednika LAS Vipavska do-
lina Janeza Furlana. Sledila je 
predstavitev kratkega promo-
cijskega filma, s spremno bese-
do njegovega ustvarjalca Aljaža 
Tepine.
  Projektne partnerje smo ob 
izčrpnem pripovedovanju lo-
kalnega eksperta za mlinarstvo 
in pekarstvo, Jožefa Krečiča, 
in komunikacijske strateginje 
Lučke Peljhan, nato popeljali 
na sprehod po mestu po sledeh 
industrijske dediščine, mimo 
umetniških galerij, ki so tesno 
povezane s pekarstvom ter po-
kazali dobre prakse ohranjanja 
naše kulturne dediščine in tra-
dicije. 
  V okviru programa smo si 
ogledali Pilonovo galerijo, kjer 
nas je prijazno sprejela direkto-
rica Tina Ponebšek in nas stro-
kovno vodila skozi raznoliko 
umetniško ustvarjanje Vena 
Pilona. Veno Pilon, priznan aj-
dovski umetnik, je bil namreč 
rojen v hiši, v kateri je delovala 
pekarna. To je v prvi polovici 
20. stoletja vodil njegov oče, 
Domenico Pilon (po domače 
Meningo). V njej je prodajal 
različne vrste kruha, ki jih je 
Veno Pilon upodobil na svoji 
sliki »Kruh«. 

  V neposredni bližini Menin-
gove pekarne se nahaja tudi 
Rustjeva hiša, kjer je delova-
la v Ajdovščini zelo poznana 
Ruštjeva pekarna. Po hitrem 
postanku v Rustjevi hiši smo 
pot nadaljevali proti Turistič-
nemu informacijskemu centru, 
ki ima v starem središču Ajdo-
vščine nove prostore in nato še 
proti Faladurju. Faladur, sicer 
starinska beseda za kaščo, v 
tem primeru predstavlja uspe-
šno zgodbo dveh mladih pod-
jetnikov, ki se odvija v obno-
vljenem rimskem stolpu sredi 
Ajdovščine. Matej Lavrenčič 

nam je opisal začetke in na-
daljnje uspehe podjetja, ki nav-
dušuje tako lokalne prebivalce 
kot turiste, ki na enem samem 
mestu najdejo reprezentativne 
dobrote Vipavske doline.
  Naslednja zanimiva točka, 
pri kateri smo se zaustavili 
med našim srečanjem, je bila 
Jochmannov mlin, ki se na-
haja tik ob vhodu v ajdovsko 
mestno jedro in ki je bil v 19. 
stoletju najmogočnejši valjčni 
mlin v cesarstvu. Leta 1867 ga 
je zgradil Wenzel Jochmann, 
viri pa navajajo, da je bil vanj 
leta 1905 vgrajena vodna tur-
bina, ki je proizvajala elektri-
ko za sam mlin in še za nekaj 
meščanov. Na tem mestu nam 

je gospod Krečič podal še več 
zanimivosti o zgodovini in-
dustrije v Ajdovščini. Povedal 
nam je, da so ob reki Hubelj 
do začetka 20. stoletja delovale 
fužine. Poleg uspešnega fuži-
narstva se je razvilo še veliko 
drugih proizvodnih obratov. 
Poleg peči in plavžev so ob Hu-
blju delovale kovačije, livarna, 
valjarna bakra, mlini in žage 
ter izdelovalnica testenin, ki so 
bili v lasti družine Nussbaum. 
V Palah sta delovala Rietterjeva 
pivovarna in mehanični mlin, 
v njuni neposredni bližini pa 
za kratek čas tudi papirnica. 

Omenjena je bila tudi tkalnica, 
predhodnica današnje tovarne 
Tekstina Ajdovščina.
  Pred zaključkom smo obiska-
li kmetijo nosilke Marte Pipan 
na Planini pri Ajdovščini, kjer 
so pozabljeno obrt peke kruha 
na tradicionalen način spre-
menili v uspešno dopolnilno 
dejavnost na kmetiji. Polni le-
pih vtisov in novih znanj smo 
se projektni partnerji prisrčno 
pozdravili in si zaželeli čim-
prejšnje ponovno druženje in 
uspešno nadaljnje projektno 
sodelovanje. 

Oddelek za gospodarstvo in 
razvojne zadeve

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
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Zgrajen protipoplavni 

V sklopu projekta Grevislin je Občina Ajdovščina pristopila k rekonstrukciji ceste s Potoč proti 
Braniku, kjer je na odseku med prehodom čez železniško progo in mostom čez reko Vipavo 
prihajalo do poplavljanja. Dela so zaključena, tako se je po cesti proti Braniku že moč peljati 
po prenovljenem cestišču z zgrajenim protipoplavnim nasipom.

  Urejanje poplavnega območja 
na lokalni cest od Potoč proti 
Braniku je zajemalo izgradnjo 
prepustov 400 metrskega od-
seka cestišča od prehoda čez 
železniško progo do mostu čez 
reko Vipavo. Da bi ob popla-
vah preprečili ustvarjanje jezu 
in s tem razlivanje vode čez 
cestišče, so postavili 70-me-
trski inundacijski prepust, ki 
omogoča, da voda ne zastaja 
več, temveč se pretaka skozenj. 
Zgrajen je iz betonskih ška-
tlastih elementov, nad njim je 
speljano cestišče, ki je v celoti 
prenovljeno in asfaltirano. V 
sklopu te investicije se je ure-
dilo tudi železniški prehod s 
prilagoditvijo cestišča za lažji 
in varnejši prehod čez žele-
zniško progo. Naložba je stala 
skoraj 400.000 evrov, od tega 
so kar polovico stroškov krila 
evropska sredstva iz Evrop-
skega sklada za regionalni ra-
zvoj, preostali del je zagotovil 

nasip iz Potoč proti Braniku

občinski proračun. Rekon-
strukcija cestišča in urejanje 
protipoplavnega pasu poteka 
v okviru projekta Grevislin za 
izvajanje investicij v zeleno in-
frastrukturo v porečju Vipave. 
Poleg slednje se v prihodnjem 

letu obeta še ureditev poplav-
nega območja ob reki Hubelj. 
 
Projekt je sofinanciran v okviru Pro-
grama Sodelovanja Interreg V-A Ita-
lija Slovenija 2014- 2020, iz sredstev 
Evropskega sklada za regionalni ra-
zvoj in nacionalnih sredstev.

Županovo pinelo  
pridelal Franc Kodele 
iz Budanj 
Županovo vino 2020 je pinela letnika 2019, pridelal in izde-
lal jo je Franc Kodele iz Budanj. Prvi so jo pokušali občinski 
svetniki ob zaključku julijske seje. Vsa z Listinami odličnosti 
nagrajena vina pa so bila na prvi javni pokušini v okviru Film-
skega tedna Evrope, konec julija. 

  V letošnjem naboru so med 
13 izbranci prevladovala bela 
vina, med njimi pa so bili kar 
štirje predstavniki domačih 
sort – tri pinele in en zelen. Ena 
od pinel je s svojim prijetnim 
okusom prepričala župana, da 
jo je izbral za letošnjo občin-
sko vinsko ambasadorko, pro-
motorko  vrhunskega pridelka 
domačih vinogradnikov in vi-
narjev. Županovo vino 2020 je 
pinela letnika 2019, pridelal in 
izdelal pa jo je Franc Kodele iz 
Budanj. Pri Kodeletovih se bolj 
intenzivno z vinogradništvom 
ukvarjajo zadnjih 15 let. Za do-
ber okus v družini skrbi žena 
Alenka Kodele, znana in vr-
hunska kuharica in slaščičar-
ka, avtorica kar nekaj kuhar-
skih knjig. Alenka in Franc sta 
ponosna na osvojen naziv, ki je 
potrditev dobrega dela tako v 
vinogradu, kot v kleti, od ko-
der lahko v prihodnosti priča-
kujemo tudi zanimive vinske 
posebneže, sta še razkrila. 
  Druženje in družabni do-
godki so v korona-času posta-

li dragocena redkost. Prilo-
žnost za javno pokušino vin, 
ki so na letošnjem občinskem 
vinskem ocenjevanju prejela 
Listino odličnosti, se je ponu-
dila v okviru Filmskega tedna 
Evrope, na petkov večer, 24. 
julija, pa še takrat je napoved 
neviht pregnala dogodek z La-
vričevega trga na Trg 1. sloven-
ske vlade, pred Dvorano prve 
slovenske vlade. Kljub temu 
je dogodek minil v prijetnem 
vzdušju. Oba predvajana filma 
je izbrala domača poznavalka 
Mirjam Kalin, ljubiteljica fil-
ma in pobudnica nadvse uspe-
šnega projekta filmske vzgoje 
med mladimi. Najprej smo si 
ogledali mladinski film Nena-
vaden teden s Tesso (Nizozem-
ska, Nemčija, 2019), nato pa 
še odlično plesno dramo Yuli 
(Španija, Kuba, VB, Nemčija, 
2019). Med projekcijama pa so 
navduševali ajdovski vinarji z 
izbranimi vini, zmagovalci le-
tošnjega občinskega ocenjeva-
nja. 

Z Mojo pobudo uredili Jezerce  
na Planini
Z obnovo Jezerca na Planini je uresničena še ena pobuda iz projekta participativnega proraču-
na Občine Ajdovščina Moja pobuda. Dela so zaključena, Krajevna skupnost Planina in Društvo 
Matija Vertovec pa bosta poskrbela še za turistično-informativno tablo in ureditev počivališča.

  Domačini so v preteklosti 'kal' 
uporabljali za napajanje živine, 
ki se je pasla na bližnjih pašni-
kih, v sodobnem času pa se je 
nanj skoraj pozabilo. Ponovno 
se ga je obudilo v življenje z 

urejanjem Vertovčevih poti, ko 
se ga je tudi prijelo ime Jezerce.
  Jezerce na Planini leži na fli-
šni geološki podlagi, zato je 

njegovo dno za razliko od ka-
lov na Krasu, kjer je podlaga 
apnenčasta, nepropustno in ga 
izsuševanje ne ogroža. Z leti 
pa se je kotanja kala zapolnila 
z muljem, okolica se je zarasla. 

Na pobudo krajanov Planine je 
v okviru participativnega pro-
računa Moja pobuda Občina 
Ajdovščina izvedla obnovo. Iz 

'kala' je bilo očiščeno dno, od-
stranilo se je zarast in mulj. Je-
zerce je že oživelo, saj so se vanj 
že naselili njegovi prebivalci: 
sekulja, navadna in zelena kra-
stača, nižinski urh, veliki pu-
pek, kačji pastirji …  Očiščena 
pa je bila tudi okolica Jezerca, 
za gostim grmovjem se je skri-
vala čudovita krajina – v osmi-
co speljana pot okoli 'kala' in do 
vira, iz katerega se napaja. Ob 
poti so očiščeni lepo ohranjeni 
suhozidi. Le še prenova klopi 
in mize ter postavitev turistič-
no-informativne table manjka 
do izpolnitve vseh zastavljenih 
ciljev. Zagotovo bodo uresniče-
ni še pred letošnjim pohodom 
po Vertovčevih poteh.
  Obnova Jezerca je že četrta 
uresničena pobuda na Vertov-
čevih poteh – najprej se je s 
pomočjo participativnega pro-
računa uredilo društveno sobo 
v Šmarjah, lani pa sta bila na ta 
račun urejena dva kosa poti.  
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Urejanje  
kolesarskega parka
Občina Ajdovščina je pristopila k ureditvi kolesarskih trailov, 
ki bodo urejeni v sklopu kolesarskega parka v Palah. Predlogi 
tras so že pripravljeni, trenutno poteka urejanje vse potreb-
ne dokumentacije, na podlagi katere se bo pripravil odlok, ki 
bo določil način upravljanja in pogoje uporabe prog v kole-
sarskem parku.

  Med kolesarji ima Vipavska 
dolina sloves ene najbolj vzne-
mirljivih destinacij za izživlja-
nje adrenalina. Skrbno izbrane 
poti omogočajo vse vrste ko-
lesarjenja. Na voljo so strma 
pobočja ali presenečenj polne 
visoke planote nad dolino. Na 
pobudo domačih kolesarskih 
klubov – Kamplc in Črn trn – 

je Občina Ajdovščina aktivno 
pristopila k celoviti ureditvi 
kolesarskega parka v Palah, ki 
bo zaobjemal traile na območju 
od izvira Hublja proti Lokavcu 
in Predmeji. Obstoječe trase 
potekajo od Pal po odsekih lo-
kalnih cest in obstoječih goz-
dnih vlakah. Trenutno poteka 
pridobivanje vseh potrebnih 
dovoljenj za legalizacijo poti. 

   Pridobiti je potrebno soglas-
je Zavoda za gozdove, Zavoda 
za varstvo narave in  lastnikov 
zemljišč. Na terenu se bo trai-
le uredilo in označilo, s čimer 
se bo uporabnike seznanilo  z 
varnostnimi navodili ter pra-
vili za uporabo športnega par-
ka. Kolesarske poti bodo ure-
jene tudi na normativni ravni 

z izbiro upravljalca ter uvedbo 
vinjetnega sistema za uporabo 
športne infrastrukture. Ureje-
na kolesarska infrastruktura 
bo ob idealnih naravnih po-
gojih zagotovo privabila k nam 
kolesarje od blizu in daleč ter 
krepila razvoj turizma, teme-
lječega na rekreaciji, športu in 
adrenalinu.

Dobrodelna njiva krompirja
Na pobudo občana Petra Lemuta so bili posamezniki in družine v stiski deležni bogate letine 
krompirja. Celoten pridelek, pridelan na njivi v Dolgi Poljani, je podaril v dobrodelne namene. 
Akcijo, ki je naletela na odličen odziv, sta organizirali domači dobrodelni organizaciji Rdeči križ 
in Karitas.

  Našo skupnost je tokrat po-
vezala lepa gesta občana s Ko-
žmanov, ki se je odločil letino 
krompirja podariti pomoči po-
trebnim. Na 2,5 hektarjih njive 
v Dolgi Poljani je pridelal več 
kot 5 ton zdravega in debele-
ga krompirja. Bogato letino je 
delil s posamezniki in tistimi, 
ki živijo v pomanjkanju. V do-
brodelno akcijo sta se vključi-
la Rdeči križ in Karitas, ki sta 
posameznikom in družinam v 
stiski pomagala pri organizaci-
ji pobiranja in tako poskrbela, 

da je krompir prišel v prave 
roke. S traktorjem je pomagal 
kmetovalec Alojz Krašna iz 
Budanj. Pridelek so izkopali 
strojno. Koordinatorici akcije, 
dobrodelni organizaciji Rdeči 
križ Ajdovščina in Karitas Ko-
prske škofije, sta organizirali 
izkop, pozvali prostovoljce ter 
obveščali tiste, ki takšno po-
moč potrebujejo, nato pa tudi 
pomagali pri prevozu krompir-
ja. Odziv ljudi iz lokalne sku-
pnosti je bil ogromen, več kot 
50 posameznikov se je zbralo 

na njivi z zabojčki 
in vrečami. Mnogi so pobrali 
pridelek tudi za tiste, ki tega ne 
zmorejo sami. 
  Naj bodo tovrstne dobrodel-
ne akcije v zgled in spodbudo, 
da znamo za dobrobit vseh 
nas stopiti skupaj in pomagati 
tistim, ki pomoč potrebujejo. 
Z domačo, lokalno pridelano 
hrano pa ima tokratna dobro-
delna gesta še večji pomen. 

Sopotniki uresničujejo tisoč želja
Uporabnike storitve brezplačnih prevozov Sopotniki iz Ajdovščine vabimo k akciji »S prevozom 
do 1.000 želja«. Akcijo izvaja Zavod Sopotniki v sodelovanju s Toyoto Slovenija in Olimpijskim 
komitejem Slovenije. Starostnike bodo tako popeljali ne le po nujnih opravkih, temveč tudi na 
izlete, denimo na morje, na obisk k prijateljem in jim tako polepšali vsakdan.

  Zavod Sopotniki z akcijo S 
Prevozom do 1.000 želja nad-
grajuje in izboljšuje osnovno 
storitev brezplačnih prevo-
zov za starejše. Tako so sku-
paj z družbo Toyota Slovenija, 
Olimpijskem komitejem Slo-

venije in GIZ ACS osnovali 
skupno poslanstvo, ki javnost 
osvešča o pomenu demokra-
tičnega dostopa in s plemenito 

gesto nadgrajuje vsakodnevno 
storitev. Tako v Sopotniku ure-
sničujejo prvotno zasnovano 
vizijo, da bodo starejše vozili 
tudi na izlete in na lepše. Za-
radi ogromne zasedenosti vozil 
jim čas doslej tega ni dopuščal. 

Z novo akcijo in sodelovanjem 
bodo nasmehe na obraz starej-
ših risali tudi z izpolnjevanjem 
skritih želja in jim tako lepšali 

vsakdan.
  Vsi uporabniki storitve brez-
plačnih prevozov Sopotniki iz 
Ajdovščine ste vabljeni, da zau-
pate vaše skrite želje za prevoz 
našemu koordinatorju Matjažu 
Jazbarju na telefonski številki: 

051 339 944. Tako kot vedno do 
sedaj bodo nadvse veseli vašega 
klica in naredili bodo vse, kar 
je v njihovi moči, da pomagajo.

Nov EU projekt
Občina Ajdovščina sodeluje v projektu Adrion

Z letošnjim poletjem je Občina Ajdovščina vstopila v evropski 
program ADRION v okviru projekta »TRANSCPEARLYWARNING« 
s področja delovanja civilne zaščite. V program je vključenih 
10 držav z Jadranske regije. Slovenijo poleg Občine Ajdovšči-
na zastopa še Inštitut Jožef Štefan.

  Splošni cilj programa ADRI-
ON, v katerega se je kot projek-
tni partner z junijem vključila 
tudi Občina Ajdovščina, je po-
večati raven sodelovanja med 
nacionalnimi institucijami ci-
vilne zaščite pri obravnavanju 
naravnih tveganj in tveganj, 
ki jih ustvari človek. Predvsem 
se projekt osredotoča na faze 
zgodnjega opozarjanja ter za-
gotavljanja učinkovitega posre-
dovanja in stremi k poenotenju 

mehanizmov delovanja evrop-
skih držav na področju civilne 
zaščite. Projekt se z letošnjim 
poletjem pričenja, načrtovanih 
je šest srečanj, eno izmed teh se 
bo izvedlo tudi v Ajdovščini. 
Vrednost celotnega projekta 
znaša 1,6 milijona evrov, de-
lež, ki je odmerjen Občini Aj-
dovščina, pa dobrih 200 tisoč 
evrov – 85 % procentov sred-
stev krije EU, ostalih 15 % pa 
občinski proračun. 

Foto: M. Božič
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V Podkraju z geodetsko izmere 
do urejenih lastniških meja 
Po lanskemu celostnemu urejanju katastrske občine Budanje je sedaj zaključeno tudi urejanje 
lastniških meja v večjem delu katastrske občine Podkraj.

  Občina Ajdovščina je k celo-
vitemu urejanju meja pristopi-
la v sodelovanju z Geodetsko 
upravo RS, ki je v celoti vo-
dila postopek, brezplačen za 
prebivalce – strošek sta si raz-
delili obe instituciji, vsaka je 
poravnala polovico. Občina 

Ajdovščina je s sodelovanjem 
pridobila urejene meje cest, 
poti ter drugih javnih povr-
šin. Prav tako so prebivalci na 
območju dobili možnost, da si 
brezplačno in dokončno uredi-
jo zemljiško stanje. Lastniki so 
bili pri postopkih med drugim  
seznanjeni, da se evidentirajo 
samo tiste lastniške meje, ki so 
soglasne za vse mejne lastnike, 
da se evidentirajo vsa zemlji-
šča pod stavbami ter da se bo 

združevalo parcele z enakim 
pravnim stanjem. V večini so 
se pozitivno odzvali. Geodeti 
pa so zbrali tudi vse obstoječe 
arhivske podatke iz različnih 
časovnih obdobij od leta 1931 
do danes, ki so bili v pomoč pri 
določanju novih meja.

  Območje urejanja meri 14 hek-
tarov in ima za 13,9 km lastni-
ških meja. V postopek izmere 
je bilo vključenih 125 lastnikov. 
Na novo je bilo urejenih kar 96 
% posestnih meja, oziroma 9,3 
km (le 0,6 km meja iz različnih 
razlogov ni urejenih, največ za-
radi pokojnih ali neznanih la-
stnikov, 4 km meja pa je bilo že 
urejenih). 293 obstoječih parcel 
se je po novi izmeri zmanjšalo 
na 235 parcel, evidentiranih je 

bilo 144 zemljišč pod stavbo.
Postopek je zaključen, prebi-
valci so že prejeli odločbe o 
novih izmerah, pritožb ni bilo. 
Nove meje pa so že vpisane tudi 
v zemljiško knjigo. V postopku 
so lastniki brezplačno uredili 
meje svojih parcel, prav tako 

ima Občina Ajdovščina ureje-
ne vse nejasnosti o meji med 
zasebnim in občinskim zemlji-
ščem oziroma javnim dobrim. 
To pa pomeni tudi hitrejše in 
cenejše pridobivanje doku-
mentacije za razne investicije 
na območju. Izkušnje so dobre, 
zato si bo Občina Ajdovščina 
tudi v prihodnje prizadevala za 
tovrstna celostna urejanja ka-
tastrskih občin.

Izbran projektant za gradnjo GRC
Vse bliže smo težnji po združitvi vseh služb za zaščito in reševanje pod eno streho. Na javnem naročilu za izdelavo projektne dokumentacije Gasilsko reševalnega 
centra Ajdovščina je bilo izbrano podjetje Projekt d. d. iz Nove Gorice, ki bo z izdelavo projektov pričelo še v letošnjem letu.

  Občina Ajdovščina je na ob-
javljeno Javno naročilo za iz-
delavo projektne dokumenta-
cije in pridobitev gradbenega 
dovoljenja za gradnjo Gasilsko 
reševalnega centra Ajdovščina 
prejela 9 ponudb. Izbrano je 
bilo podjetje Projekt d. d., ki je 
na podlagi meril prejelo najviš-
je število točk. Takoj ko bodo 
izdelani projekti, bo sledil po-
stopek pridobivanja gradbene-
ga dovoljenja ter izdelava ostale 
dokumentacije, ki bo podlaga 
za pripravo javnega naročila 
za izvajalca gradnje objekta. 
Občina si nadeja del sredstev 

za izgradnjo pridobiti tudi iz 
evropskih sredstev.
  V letošnjem proračunu ima 
Občina Ajdovščina namenjana 
sredstva za izdelavo načrtov za 
prvo fazo naložbe. Slednja bo 
poleg prostorov za Gasilsko 
reševalni center zaobjemala 
prostore za Prostovoljno gasil-
sko društvo Ajdovščina, Gasil-
sko zvezo Ajdovščina in druge 
večnamenske dejavnosti.  Sča-
soma bi prostor Logističnega 
centra poleg gasilskih služb in 
regijskega skladišča CZ zaob-
jemal še urgentni center, po-
licijsko postajo in prostore za 

druge službe zaščite ter reševa-
nja. S tem bodo urgentne služ-
be pridobile neprimerno boljše 
pogoje za nemoteno opravlja-
nje svojih dejavnosti na bistve-
no primernejši lokaciji, kar bo 
izboljšalo odzivnost, okrepilo 
povezovanje in sodelovanje 
različnih služb in prispevalo k 
učinkovitejšim intervencijam 
in varnosti občank in občanov. 
Sedaj namreč večina ustanov 
deluje v prostorih v središču 
mesta, ki s svojim živahnim 
utripom marsikdaj podaljšuje 
odzivne čase.

Kaj se skriva na  
sv. Pavlu?
Domiselnost projektov Moje pobude žanje sadove na razno-
likih področjih delovanja. Podana pobuda na sv. Pavlu nad 
Vrtovinom pa še dodatno združuje skupnost. Krajani Potoč, 
Kamenj, Gojač in Črnič so stopili skupaj in predlagali projekt 
digitalne rekonstrukcije naselbin na pobočju sv. Pavla. Teren-
ska dela so končana, postopek digitalizacije pa poteka in bo 
končan predvidoma do konca leta.

  Z digitalizacijo želijo prete-
klost približati mlajši generaci-
ji in tako prispevati  k razvoju 
dediščinskega turizma. Občina 
Ajdovščina je inovativni po-
budi namenila 25.000 evrov 
sredstev, ker gre za skupen pro-
jekt več krajevnih skupnosti, 
so sredstva iz participativnega 
proračuna višja. Domneva se, 
da je na območju sv. Pavla – od 
vodnega stolpa, do cerkve in 
naprej proti severu – nekoč sta-
la srednjeveška naselbina. S te-
renskimi raziskavami, ki so jih 
izvedli v arheološkem podjetju 
Avgusta z Idrije, so se nekatere 
domnevne strukture potrdile. 
Doslej so bila opravljena vsa te-
renska dela – z digitalnim mo-
delom reliefa so bile izvedene 
natančne raziskave in pregled 
terena s t. i. termovizijsko ka-

mero, s ciljem poustvariti po-
znoantično naselbino v obliki 
digitalne vizualizacije. Tovr-
stna metoda je zelo natančna, 
saj pokaže vse podrobnosti, ki 
s prostim očesom v reliefu niso 
vidne. Sledi obdelava terenskih 
podatkov, na podlagi katerih 
bodo pripravili model ostalin 
v digitalnem prikazu. Še pred 
samo realizacijo prikaza je po-
trebno idejno zasnovo uskladi-
ti tudi z Zavodom za varstvo 
kulturne dediščine. Predvide-
no je, da bo projekt dostopen 
na spletu, želja pa je, da bi na 
sami lokaciji postavili tudi ta-
blo, ki bo prikazovala vsaj dro-
bec odkritij in s tem vzbudila 
zanimanje tako pri domačinih 
kot turistih. 



OBČINA AJDOVŠČINA          8
Petek, 28. avgust 2020 • številka: 222

Znameniti stolp s  
cinami v prenovi 
Podjetje Saning je pričelo z vzdrževalnimi deli na znameni-
tem ajdovskem stolpu s cinami. Stolp bo po celoviti prenovi 
z varno urejenim dostopom obiskovalce privabljal na razgle-
dno ploščad in bo namenjen kulturno-turističnim dejavno-
stim. 

  Občina Ajdovščina je na raz-
pisu kulturnega ministrstva 
uspela pridobiti kar 94.608 
evrov nepovratnih sredstev 
za tekoča vzdrževalna dela na 
stolpu št. 8 rimske Kastre, kar 
bo skupaj z okoli 60.000 evrov 
proračunskih sredstev dovolj 

za izvedbo prve faze projekta. 
Občina pa s prijavo na razpis 
gospodarskega ministrstva 
kani pridobiti še slabih 30.000 
evrov nepovratnih sredstev 
in okoli 15.000 evrov kredita 
ter dodati okoli 100.000 evrov 
proračunskih sredstev, kar bo 
omogočilo izvedbo druge faze, 
torej rekonstrukcijo in celovito 
prenovo trenutno precej ogro-
ženega stolpa.
  Trenutno potekajo na stolpu 
vzdrževalna dela, ki jih izvaja 
podjetje  Saning d. o. o. iz Kra-
nja, restavratorska dela pa bo 

opravljal domač mojster Klav-
dij Zalar. V celoti bodo poru-
šene betonske krožne stopni-
ce, izkopalo in očistilo se bo 
dno stolpa, prenovljene bodo 
zunanje dostopne kamnite 
stopnice, ki bodo opremljene 
z ustreznimi ograjami, name-

ščena bodo nova vrata, kamni-
ti zidovi bodo sanirani z inji-
ciranjem, izvedla se bodo tudi 
določena restavratorska dela 
na obstoječem zidu, ob stolpu 
št. 9.  Za drugo fazo bo potreb-
no pridobiti gradbeno dovolje-
nje, saj gre za rekonstrukcijo. 
V tem okviru pa bo urejena 
notranjost stolpa s stopniščem 
in dvema medetažnima kon-
strukcijama ter razgledno plo-
ščadjo na vrhu. Ta bo pokrita z 
manjšo, čim manj opazno ste-
kleno kupolo.

Urejanje kolesarske poti 
do Lokavca
Gradnja kolesarske steze do Lokavca je predvidena v letu 2021. Občina Ajdovščina ureja še za-
dnje odkupe zemljišč, izvedbo pa bo prevzela Direkcija RS za infrastrukturo.

Projekti za izvedbo kolesarske 
poti iz Ajdovščine do Lokavca 
so izdelani. Projektno doku-
mentacijo je občina v celoti 
oddala Direkciji RS za ceste, 
ki bo za izvedbo kolesarskih 
povezav pridobila sredstva EU 
za sofinanciranje investicije. 
Za zemljišča, ki jih bo kasneje 
odkupila Direkcija RS za in-
frastrukturo, občina ureja slu-
žnostne pogodbe. Predvidena 
je obnova več kot dva kilome-
trskega dela regionalne ceste 
proti Lokavcu, s kolesarsko 
potjo, vmes bo postavljen varo-
valni pas. Steza za kolesarje se 
bo navezovala na že obstoječo 
pri gozdarski hiši in se bo za-
ključila v Lokavcu pred trgovi-
no Fama (na Grajšku). Potekala 
bo po levi strani v smeri Ajdo-
vščina – Lokavec in bo v prvi 
fazi končana do odcepa za za-
selek ''Kompari''.
Občina Ajdovščina se je že 
pred leti projekta lotila v okvi-
ru Regionalnega omrežja ko-
lesarskih povezav Severne 

Primorske - Goriške razvojne 
regije, s katerim se je pridobilo 
idejno zasnovo za ureditev do-
brih 14 kilometrov kolesarskih 

stez v mestu in njegovi okolici. 
Gre za projekt, ki se bo izvedel 
v sklopu operacije dogovora za 
razvoj regij. Občina Ajdovšči-

na bo tako na hrbtenico kole-
sarskih poti po mestu povezala 
krak proti Lokavcu, pozneje še 
proti Dolenjam, Vipavi, Colu 

in Novi Gorici. Urejanje osta-
lih odsekov bo potekalo posto-
pno, v sklopu prenov ali drugih 
načrtovanih posegov na ome-
njenih delih. 

Z evropskimi sredstvi do 
sodobno opremljene CZ

V sklopu projekta Crossit Safer, ki je namenjen izboljšanju sodelovanja in delovanja enot ci-
vilne zaščite na čezmejnem območju, je Občina Ajdovščina doslej iztržila že 150.000 evrov in z 
njimi dodobra izpopolnila opremo za pripadnike civilne zaščite v lokalni skupnosti.

  Občina Ajdovščina evropska 
sredstva, namenjena civilni za-
ščiti, trenutno črpa kar iz dveh 
evropskih projektov – Adriona 
in Crossit Saferja. Iz slednjega 
je doslej pridobila 150 tiso-
čakov in z njim nabavila pre-
potrebno zaščitno opremo za 
enote civilne zaščite. Projekt 
je primarno namenjen izbolj-
šanju sodelovanja pripadnikov 
civilnih zaščit italijanske in slo-
venske čezmejne regije. Z njim 
se vzpostavlja tudi enotni nad-
zorni sistem za požare, ki ga že-
lijo v sklopu projekta združiti z 
nadzornim sistemom Gasilske 
enote Nova Gorica in tako za-
jeti celotno goriško in ajdovsko 
območje skupaj. Občina razno-
like možnosti koriščenja sred-
stev za posodobitev delovanja 
civilne zaščite s pridom izkori-
šča. Z dvema velikima javnima 
naročiloma se je opremilo Ga-
silsko-reševalni center Ajdo-
vščina. Gasilska oprema je tako 
bogatejša za sodobne izolirne 

aparate, hidravlično orodje 
ter sistem za polnjenje tlačnih 
posod. Gasilsko-reševalnemu 
centru pa delo na terenu zdaj 
olajšujeta izvlečna vozička, ki 
omogočata lažjo menjavo opre-
me na vozilu, potrebnem za 
intervencijo. Izvlečni voziček 
je pridobila tudi Civilna zašči-
ta Ajdovščina, ki je vozilo ford 
ranger, pridobljeno iz pretekle-
ga projekta Holistic, spremeni-
la v samostojno štabno in spre-
jemno mesto za prebivalstvo.    

  To pomeni, da lahko ekipa 
na terenu vodi krizno situacijo 
neposredno s terena. Civilna 
zaščita Ajdovščina se je v času, 
ko se vse bolj zavedamo, da na-
ravne nesreče ne poznajo meja, 
dodobra opremila tudi s speci-
alizirano opremo za reševalce. 
Projekt sofinanciran v okviru Programa 
Sodelovanja Interreg V-A Italija Slovenija 
2014-2020, iz sredstev Evropskega sklada za 
regionalni razvoj in nacionalnih sredstev./ 
Progetto finanziato nell'ambito del program-
ma di Cooperazione Interreg V-A Italia Slove-
nia 2014-2020, dal Fondo europeo di sviluppo 
regionale e dai fondi nazionali.

Na podlagi 112. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 
61/2017) Občina Ajdovščina objavlja 

JAVNO NAZNANILO 
O ZAKLJUČKU JAVNE RAZGRNITVE

dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za 
gradnjo vrtca Police v Ajdovščini in Okoljskega poročila za OPPN za spre-

membo PNRP za gradnjo vrtca Police v Ajdovščini.
Gradivo iz prejšnjega odstavka bo javno razgrnjeno do 3. septembra 2020 
v avli Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6 a, 5270 Ajdovščina, v poslovnem 
času občinske uprave, in v digitalni obliki na spletni strani Občine Ajdovšči-

na (http://www.ajdovscina.si).
Javno naznanilo o zaključku javne razgrnitve se objavi v časopisu Latnik, 
na spletni strani Občine Ajdovščina (http://www.ajdovscina.si), na oglasni 

deski Občine Ajdovščina in na oglasnih deskah krajevnih skupnosti.

                    Tadej Beočanin, 
     župan 
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Mladost in burja vztrajata v naši dolini
Izvirni program Občine Ajdovščina, Mladost na burji, tudi v prihajajočem šolskem letu nadaljuje svojo vzgojno-učno poslanstvo in se usmerja v razvoj, skladen z 
novodobnimi izzivi. 

  V program Mladost na burji, 
ki ga Občina Ajdovščina ure-
sničuje z izvajalcem, inštitu-
tom za mladinsko politiko, se 

je v preteklem programskem 
obdobju vključilo skoraj 1700 
otrok in mladih. Na vseh šti-
rih področjih, skupnost, pri-
jatelj, poklic in zdravje, ki jih 
program naslavlja, so udele-
ženci programa izvedli števil-
ne aktivnosti. V skupinskih 
projektih, povezanih z občino 

Ajdovščina, kjer so sodelovali 
celotni razredi, so nastali vrto-
vi zelišč, čudoviti kratki filmi o 
prijateljstvu in pomenu medse-

bojne pomoči in povezovanja. 
Program Mladost na burji je, 
tudi na razstavi Moja Ajdo-
vščina v galeriji Hiše mladih 
v Palah, s ponosom razstavil 
umetniške prispevke otrok in 
mladih. Z risanjem, obliko-
vanjem in pisano besedo so 
udeleženci zelo izvirno opisali 

svoj kraj in življenje v naši sku-
pnosti. Kljub številnim omeji-
tvam in spremenjenem načinu 
dela v vrtcih in šolah, je pro-
gram Mladost na burji v pre-
teklem programskem obdobju 
zaključila večina udeležencev.  

Novo programsko leto, novi 
izzivi
  Leto 2020 je bogato z izzivi, 
nekatere smo si postavili sami, 
spet druge smo morali sprejeti. 
V prihajajoče programsko leto 
vstopamo bolj izkušeni, pred-
vsem pa z optimizmom. Upo-
števamo, da so lahko omejitve 
glede organizacije interesnih 
dejavnosti učencev in mladih 
številne. Sodelovanje v aktiv-
nostih za skupnost, za posame-
znika, za poklic in zdravje bo, 
v primeru zaostritve zdravstve-
nih razmer, potekalo drugače. 
V takem scenariju bomo spet 
več časa preživeli v virtualnem 
svetu. Vendar smo strokovni 
delavci, vzgojitelji, učitelji in 
profesorji že v času, ko smo bili 
primorani ostati doma, poka-
zali veliko mero iznajdljivost 
in se zelo potrudili z vodenjem 
otrok, učencev in dijakov. Tudi 
javni zavodi in druge organi-
zaije, ki otrokom in mladim,  
udeležencem programa Mla-
dost na burji, skozi leto ponu-
jajo priložnosti za vključevanje 
v njihove aktivnosti, so že spre-
jele spremembe in pri svojem 
delovanju upoštevajo zahteve 
in priporočila za preprečevanje 
okužb z novim koronavirusom. 
Spodbujali bomo aktivnosti na 
prostem in v manjših, zaključe-
nih skupinah. Pozorni bomo, 

da so pri izvajanju progra-
ma upoštevane zahteve NIJZ.  

Vpis v program 2020/2021, 
novi dejavniki
  Otroci in mladi, ki bodo v pro-
gram Mladost na burji vstopali 
prvič, bodo ob vpisu 2020/2021 
prejeli dnevnik ustrezne sto-
pnje. V kolikor se bodo učitelji, 
skupaj z učenci in starši, odlo-

čili za nadaljevanje sodelovanja 
tudi v prihajajočem program-
skem letu, bodo nove dnevni-
ke Hubelj prejeli prvošolci in 
dnevnike Čaven četrtošolci. 
Dnevnike bodo otroci in učen-
ci, ki se v program vključujejo 
kot skupina, prejeli v vrtcu ozi-
roma šoli. Učenci, ki bodo na-
daljevali program kot posame-
zniki, bodo v sedmem razredu 
prejeli dnevnik Kastra. Dijaki 
in mladi bodo za nadaljevanje 
na zadnji stopnji burja preje-
li dnevnik burja. Dnevnike 
bodo učenci in mladi, ki se v 
program vključujejo kot posa-
mezniki, prejeli po pošti. Vpisi 
bodo, v sodelovanju z vrtcem 

in šolami ter organizacijami v 
naši lokalni skupnosti, pote-
kali v septembru. Prijavnica v 
program, informacije in po-
drobna navodila so dostopna 
na spletni strani www.mlado-
stnaburji.si.
  V prihajajočem programskem 
letu bomo Mladost na burji, ta 
izviren ajdovski program, ki 

nam ga zavida marsikatera lo-
kalna skupnost, skupaj s stro-
kovnimi delavci, organizacija-
mi in vključenimi posamezniki 
razvijali naprej. Verjamemo, 
da negotova prihodnost mar-
sikoga straši in strah ima ve-
dno realno podlago. Obstoječa 
nevarnost nas lahko pripelje 
do stanja otopelosti ali pa nas 
spodbudi k aktivnemu odzivu 
oz. aktivaciji zalog naše ener-
gije. V programu Mladost na 
burji prisegamo na slednje in 
že z navdušenjem pričakujemo 
pričetek novega programskega 
obdobja in se veselimo novih 
udeležencev.

Na počitniškem delu
Občina Ajdovščina je tudi letos, že četrto leto zapored, izvedla 
počitniško delo. Kar 37 dijakov je delo opravljalo po različnih 
zavodih in tudi v podjetju, spoznavali so raznolike poklice in 
tako krepili kompetence.
 Potrebe po poletni pomoči 
je izrazilo 11 javnih zavodov, 
komunalno podjetje in upra-
va občine. Na počitniško delo 
se je prijavilo 128 dijakov in 
študentov. Največ, kar po 24, 
je bilo prijavljenih za delo v 
Lavričevi knjižnici in v upra-
vi Občine Ajdovščina, v obeh 
ustanovah sta delo dobila po 
dva kandidata. Veliko je bilo 
povpraševanja tudi po delu v 
otroškem vrtcu, kjer so med 
20 prijavljenimi izbrali 10 kan-
didatov, ki so pomagali tako 
pri varstvu otrok  kot pri hi-

šniških opravilih in čiščenju. 
Kljub zahtevnejših pogojem 
je očitno zanimivo tudi delo v 
Zdravstvenem domu – izmed 
13 prijavljenih je bilo izbranih 
5 kandidatov, ki so opravljali 
dela na sprejemnem pultu in 
na triaži. Mladim je bilo delo 
omogočeno tudi v Zavodu za 
šport, Mladinskem centru in 
hotelu Hiša mladih, Ljudski 
univerzi, Lekarni Ajdovščina, 
OŠ Danila Lokarja in pa v RRA 
ROD Ajdovščina.  
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BODIMO 
AKTIVNI

Sedaj je čas, ko lahko uresničimo tiste potrebe in želje, za katere nismo imeli časa in smo jih stalno odlagali. Nikoli ni prepozno, da pričnemo nekaj novega.
Storite nekaj zase in se nam pridružite! 

V Društvu Most izvajamo raznovrstne, zanimive programe za ohranjanje telesne in umske sposobnosti, za krepitev našega zdravja. Organiziramo skupne priredi-
tve z druženjem članov, ki nam nudijo priložnosti, da predstavimo svoje dosežke, spoznavamo uspehe drugih, izmenjamo izkušnje, razvijamo nova prijateljstva in 

poznanstva. 
Lepo vabljeni k vpisu, postanite naši člani!

VPIS
v prostorih Društva Most, Gregorčičeva 21, Ajdovščina 

od 7. do 11. septembra 2020
od 9. do 12. ure, v četrtek tudi od 13. do 16. ure

V Društvu Most delujejo tečaji tujih jezikov, krožki, ustvarjalne delavnice, aktivnosti na področju gibanja in športa ter ostale dejavnosti. Več kot 30 sku-
pin je zelo dejavnih in dobro obiskanih.

Na tečajih tujih jezikov udeleženci pridobivajo in izpopolnjujejo znanje, 
predvsem pa se učijo praktične uporabe tujega jezika.

Umetnostnozgodovinski krožek je eden od najstarejših krožkov, saj ne-
prekinjeno deluje že 21 let.

Skupina literarnih ustvarjalcev že leta na literarnih večerih Mostova 
čitalnica in v našem glasilu predstavlja svoja dela.

Razstave astronomskega krožka o razvoju astronomije skozi čas vzbu-
jajo veliko zanimanja, še posebej med učenci in dijaki, po Sloveniji in v 
zamejstvu.

Uspešno delujeta skupini kitaristov in prirejata lastne koncerte. Na Zgodovinskih potepanjih spoznavajo kraje v Sloveniji, njihovo zgo-
dovino in sodobni razvoj.
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 Tudi z navadnim kolesom se lahko podate na zanimiv izlet po primor-
skih krajih.

Če vas zanima ples, se lahko pridružite folklorni skupini, Plesni skupini 
AJDA, plesu v parih ali skupini družabnega plesa – ples posamezno.

Če radi igrate različne igre in nimate prave družbe, se pridružite krožku 
Družabne igre.

Ustvarjalne delavnice s svojimi bogatimi razstavami predstavljajo dru-
štvo na srečanjih in prireditvah doma in v zamejstvu.
Likovne delavnice so nepogrešljivi del ustvarjalne dejavnosti društva.

Kamnoseki v delavnici Manče ustvarjajo skulpture, reliefe in posode. 
Njihove stvaritve najdemo na mnogih javnih mestih. Izpeljani projekti 
so jim prinesli številna priznanja in pozornost javnosti.

V društvu dajemo velik poudarek gibanju. Pohodniki na celodnevnih 
pohodih po Sloveniji in krajših pohodih v bližnjo okolico spoznavajo 
lepote krajev in narave.

Za gibljivost in krepitev telesa lahko obiskujete klasično telovadbo ali 
kitajsko telovadbo TaiChi – Qi Gong.

Stik:   Društvo MOST – Univerza za tretje življenjsko obdobje Ajdovščina, Gregorčičeva 21, 5270 Ajdovščina
  telefon: 05 99 21 444, 051 205 242  elektronski naslov: most.u3@gmail.com  Facebook:  MOST – Univerza za tretje življenjsko obdobje Ajdovščina

V novem krožku Spoznavanje narave odkrivajo rastlinstvo in živalstvo 
na terenu in ob mikroskopu.
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Vpliv COVID-a na vašo zdravstveno oskrbo ali  
kako do Zdravnika.si

  V obdobju epidemije COVID, 
torej med 12. 3. in 31. 5. 2020, 
se je vsakdanje življenje odvija-
lo na povsem drugačen način, 
kot smo ga bili vajeni dotlej. Iz-
jemno intenzivno dogajanje na 
področju gospodarstva, stalno 
nabito polna trgovska sveti-
šča, razcvet brezštevilnih po-
tovanj, nenehna težnja po več, 
po še več, po vsem in po hi-
treje, takoj, pred eno uro, se je 
čez noč spremenilo v ustavitev 
strojev in družbenega življe-
nja, prizemljitev letal, v zaprtje 
šol, samevanje mestnih ulic, v 

obiskovanje trgovin za nabavo 
najnujnejšega, v zadržano vsto-
panje v zdravstvene ustanove 
zaradi strahu pred boleznijo …
Majhen virus, ki ga ne pozna-
mo in ne vemo česa je zmožen, 
je v trenutku spremenil naše 
vsakdanje življenje in naš od-
nos do ljudi, okolja, ki nas ob-
kroža. Ali je res kaj spremenil? 
Vsekakor je v družbo vnesel 
veliko negotovost, nikakor pa 
ni spremenil naših nenehnih 
teženj po več in hitreje.
  V nedeljo, 31. 5.2020, virus 
ni zaključil svoje poti, temveč 
ostaja med nami in tega se mo-
ramo zavedati ter moramo od-
slej s tem živeti. Doma, v šoli, 
na delovnem mestu, v trgovini 
in nenazadnje v zdravstvenem 
domu. Nova realnost je v vse 
pore družbenega življenja vne-
sla številne novosti in gotovo je 
teh največ na področju zdra-
vstva. 
  Zaradi skrbi za zagotavljanje 
varnega gibanja in oskrbe pa-
cientov v zdravstvenih usta-
novah, so bile v postopke dela 

vnesene številne spremembe, 
ki dela zdravstvenih delavcev 
na razbremenjujejo, temveč 
v mnogočem bistveno otežu-
jejo. Preventivna telefonska 
preverjanja morebitne okužbe, 
merjenje temperature in pre-
verjanje okužbe ob vstopanju 
pacientov v zdravstveni dom, 
zagotavljanje minimalnega 
srečevanja pacientov v čakalni-
cah, dodatna razkuževanja in 
prezračevanja prostorov med 
obiski posameznih pacientov 
so aktivnosti, ki v delovanje 
zdravstvenih ustanov vnašajo 
dodatne stroške, v delo zdra-
vstvenih delavcev pa več de-
lovnih nalog, in na žalost, vsi ti 
ukrepi vplivajo tudi na dosto-
pnost zdravstvenih storitev.
Tega dejstva se v Zdravstvenem 
domu Ajdovščina popolnoma 
zavedamo, zato se vsem obča-
nom, ki se ob urejanju obiska 
ali drugih storitev (zdravila, 
napotnice, bolniški stalež) so-
očate s težavami, zahvaljujemo 
za razumevanje in strpnost. 
Naš cilj in namen je seveda, 

da bi imeli teh težav čim manj, 
zato stalno iščemo organizacij-
ske in tehnične ukrepe, s kate-
rimi bi vam olajšali pot do nas.
Ker so zaradi zahtev po doda-
tnem preventivnem preverja-
nju morebitne okužbe in za-
radi strokovnih priporočil, da 
se čim več storitev, za katere ni 
potreben obisk zdravnika, ure-
di na daljavo, lahko razumete, 
zakaj so telefonske linije zelo 
zasedene. Glede telefonskega 
dostopanja smo sicer izvedli 
nekaj tehničnih prilagoditev, s 
septembrom bomo uvedli tudi 
določene organizacijske ukre-
pe, kljub temu pa vas vseeno 
prosimo, da se na nas obračate 
tudi preko elektronske pošte, 
predvsem pa da uporabljate 
oziroma začnete uporabljati 
programsko aplikacijo doZ-
dravnika, preko katere lahko:
- naročite zdravila,
- uredite bolniški stalež,
- uredite napotnico za pregled 
pri specialistu.
  Aplikacija sicer omogoča tudi, 

da preverite zasedenost termi-
nov svoje ambulante in se na-
ročite na pregled, ker pa zaradi 
zahteve in potrebe po predho-
dnem preverjanju morebitne 
okužbe to lahko izvedemo le 
preko telefonskega pogovora, 
ta funkcionalnost do nadalj-
njega ni aktivna. 
Navodila za uporabe aplikacije 
lahko najdete na spletni strani 
https://dozdravnika.si/, kjer iz-
vedete registracijo. 
Seveda obstaja tudi mobilna 
aplikacija, ki jo naložite na vaš 
prenosni telefon in jo upora-
bljate podobno kot aplikacijo 
na računalniku.

Našo spletno stran seveda naj-
brž že poznate, če je še niste 
obiskali pa je tu naslov: www.
zd-ajdovscina.si.
Naj zaključim z zahvalo za vaše 
razumevanje in potrpežljivost 
ter za vse koristne predloge. 

Egon Stopar

Organizacija dela v zdravstvu v času COVID-19

V decembru leta 2019 se je v 
kitajski pokrajini Vuhan poja-
vile nenavadne pljučnice. Izka-
zalo se je, da jih povzroča nov 
korona virus, imenovan SARS 
- CoV - 2, ki povzroča bolezen 
COVID - 19. Virus je kar pre-
cej kužen in se je do sedaj uspel 
razširiti po vsem svetu, zato je 
Svetovna zdravstvena organi-
zacija dne 11. 3. 2020 razgla-
sila pandemijo. Umrljivost po 
vsem svetu znaša v povprečju 
do danes (19. 8. 2020) 3, 5 na 
100.000 prebivalcev, v Sloveniji 
pa 5,1 na 100.000 prebivalcev. 
Pri otrocih in mlajših ljudeh je 
umrljivost nižja, pri ljudeh, sta-
rejših od 65 let s pridruženimi 
boleznimi, pa strmo narašča. 
Posebno visoki obolevnosti in 
smrtnosti smo bili/smo priča v 
bližnji Italiji, Španiji, Braziliji, 
ZDA in še kje. V nekaterih dr-
žavah je prišlo skoraj do zloma 

zdravstvenih sistemov zaradi 
visokega števila resno bolnih 
pacientov. 
Za opisano bolezen zdravil še 
nimamo na razpolago, tista, 
ki jih zdravniki uporabljajo na 
Infekcijski kliniki UKC v Lju-
bljani in v intenzivnih enotah 
slovenskih bolnišnic, so name-
njena le ublažitvi simptomov 
in le nekoliko izboljšajo potek 
hudih oblik bolezni, ki zahte-
vajo zelo intenzivno terapijo z 
uporabo respiratorjev za pre-
dihavanje pljuč ter dovajanje 
prepotrebnega kisika. Sama 
bolezen pa se lahko kljub temu 
konča s smrtjo bolnikov. Naj-
bolj izpostavljeni so starejši od 
65 let, sladkorni bolniki, bolni-
ki z debelostjo, ljudje z zmanj-
šano imunsko odpornostjo 
(npr. po presaditvi organov, z 
odstranjeno vranico, rakavi 
bolniki) ipd. Znanstveniki ce-
lega sveta se trudijo odkriti ce-
pivo, ki bi edino lahko bolezen 
v zelo veliki meri preprečilo, so 
pa postopki zaradi varnosti in 
učinkovitosti dolgotrajni in na 
cepivo bomo vsaj še nekaj me-
secev, če ne celo let, še čakali. 
Tudi v primeru, da bomo cepi-
vo imeli na razpolago, bo treba 
zaradi učinkovitega prepreče-
vanja bolezni precepiti vsaj dve 
tretjini populacije. Cepljenje je 
zelo učinkovito tudi pri drugih 
boleznih, vsekakor ga sedaj na 

jesen priporočam vsem Sloven-
kam in Slovencem, saj bomo 
tako vsaj eno bolezen lažje pre-
brodili. 
Vsaka epidemija lahko zelo 
obremeni zdravstveni sistem 
katerekoli države, ki jo priza-
dene. Že v zgodovini pa so se 
generacije človeštva naučile, 
da je izogibanje bolnim zaradi 
nalezljivih bolezni zelo učinko-
vito. Če pač nisi v stiku z bol-
nikom, se kužne bolezni ne boš 
nalezel. Prav zaradi zmanjšanja 
možnosti prenosa bolezni CO-
VID-19 je večina držav sveta 
uvedla za svoje prebivalce po-
sebne režime življenja, druže-
nja, zaščite ipd. Seveda imamo 
v zdravstvu posebej izdelane 
postopke preprečevanja vnosa 
nalezljivih bolezni. Slovenija 
se je prvemu valu bolezni zelo 

učinkovito postavila po robu, 
število obolelih je posledično 
upadlo, se pa zdaj vse hitreje 
razplamteva že drugi val. 
 Organizacija zdravstvenih 
postopkov in postopkov za-
jema zdravih ljudi s planira-
nimi posegi je zaradi bolezni 
COVID-19 drugačna, saj želi-
mo po eni strani neokuženim 
omogočiti dostop do zdravlje-
nja ter diagnostike, po dru-
gi strani pa identificirati tudi 
bolnike, ki se okužijo z novim 
korona virusom, jih spremljati 
in tudi ustrezno zdraviti, če je 
to potrebno. Posebej se posve-
čamo vsem ostalim, ki so bili z 
bolnimi v kontaktu.
Že vstop v zdravstvene organi-
zacije je sedaj drugačen. Pravi-
la obnašanja nam narekuje Na-
cionalni inštitut za varovanje 

zdravja (NIJZ). Smernice obli-
kujejo strokovnjaki infektolo-
gi, epidemiologi, vlada Repu-
blike Slovenije pa jih posreduje 
celi državi. Živimo pač sedaj 
v drugačnih razmerah, ki jih 
je treba spoštovati, ker učinke 
dobre prakse vidimo in zanjo je 
najboljši dokaz omejitev prvega 
vala bolezni. Pri obvladovanju 
nalezljivih, pa tudi drugih bo-
lezni, smo odgovorni vsi ljudje 
in ne samo zdravstveni sistemi 
držav. 
V zdravstvenem domu v Aj-
dovščini imamo več poti za 
naročanje. Vse delujoče am-
bulante in službe imajo javno 
objavljene klicne telefonske 
številke, naročiti se je mogoče 
tudi preko elektronske pošte. 
Vse nujne obravnave se izvede-
jo skozi službo nujne medicin-
ske pomoči. Dostopni smo 24 
ur dnevno, torej stalno. Zaradi 
novega korona virusa moramo 
preverjati zdravstveno stanje 
vsakega potencialnega obisko-
valca naše ustanove na osnovi 
posebej oblikovanih vprašal-
nikov. Tudi na dan samega 
obiska bolnikov morajo biti 
le-ti zdravi, brez vročine, brez 
sumljivih znakov ali stikov. S 
tem varujemo zdravje pacien-
tov, naročenih na pregled in 
zdravje zdravstvenega osebja. 
V praksi smo bili priča hudim 
zagatam, kjer je osebja za delo 

Slika 1: Potrjeni primeri COVID – 19 v Sloveniji do 19. 8. 2020
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z bolniki premalo ali pa so se 
zdravniki, medicinske sestre 
in drugi delavci v zdravstvu z 
novim virusom okužili, ostali 
v karanteni ali zboleli. Rezerve 
se v še tako dobrem zdravstve-
nem sistemu ob takšnih prilo-
žnostih pač lahko iztrošijo in 
tega se vsi najbolj bojimo. Po 
strokovni presoji zdravniki 
sumljive bolnike napotujejo v 
različne regionalne centre za 
odvzem brisov na COVID-19. 
V Ajdovščini smo vezani na 
vstopno točko v ZD Nova Go-
rica. 
Bolezen COVID-19 pri mno-
gih bolnikih pušča težje ali laž-
je posledice na dihalih, ožilju, 
ledvicah, centralnem živčevju, 
prihaja do hudih atrofij mišic, 
dolgotrajne utrujenosti … Ob 
vsesplošni epidemiji posledič-
no lahko nastane, razen večje-
ga števila umrlih, tudi mnogo 
vsaj začasno za delo manj spo-
sobnih ljudi in gospodarska ter 
družbena škoda, ki temu sle-
dita, sta lahko nepredstavljivo 
hudi. 
Smo v neki specialni vojni proti 

virusu, ki se ob neupoštevanju 
pravil lahko razširi kot silen 
požar. Trenutno delamo na iz-
hodišču, da je vsak infekt, ki se 
kaže z določenimi znaki, vezan 
na okužbo z novim korona vi-
rusom. Prav zato nato s testira-
njem bolezen ali izključimo ali 
potrdimo, da vemo, kako rav-
nati naprej. Požar gasimo čim 
bližje viru, da se ne bi razplam-
tel. Od pojava španske gripe v 
letih 1917 in 1918 do danes se 
človeštvo s tako obsežno epi-
demijo bolezni z dokaj visoko 
smrtnostjo še ni soočilo in smo 
zato še toliko bolj previdni. Te-
meljno obnašanje zahteva na-
prej varovanje samega sebe, je 
pa vsak človek poklican, da se 
tudi do drugih obnaša zaščitno 
in jih ne ogroža. Kaže, da se 
bomo morali postopno naučiti 
živeti z novo boleznijo in jo dr-
žati čim bolj v šahu, upajmo pa 
tudi na mat pozicijo!
Dostikrat lahko že doma reši-
mo precej bolezenskih težav na 
osnovi nasvetov, ki jih dobimo 
pri zdravniku osebno ali preko 
različnih medijev, ki z njimi 

razpolagamo. Ker je visoka te-
lesna temperatura eden od za-
četnih znakov tudi pri okužbi 
z novim virusom in večkrat so 
navzoče, posebno pri otrocih, 
tudi prebavne motnje, naj ne-
kaj besed namenim reševanju 
teh zagat doma. 
Ukrepi proti vročini
Vročina se pri otrocih in od-
raslih pojavi kot simptom in 
sama po sebi ni nevarna. Vro-
čina ima za organizem zašči-
tno nalogo, tako se telo proti 
različnim kužnim boleznim 
bori. V prvih letih življenja je 
pri otrocih vzrok za povišano 
telesno temperaturo v 80-90 % 
virusna okužba. Bolniku lajša-
mo torej le zares visoko vro-
čino, ki presega 38,5 ° C. Ob 
različnih prebavnih težavah ali 
pri bolnikih, ki ne morejo uži-
vati zdravil ali jim ne moremo 
dati na primer svečke v zadnje 
črevo, ostaja zelo dobrodošlo 
v rezervi hlajenje telesa. Hla-
jenje je zelo prikladno tudi za 
otroke. Po drugi strani je zelo 
pomembno nadomeščanje iz-
gubljene tekočine preko po-

tenja, bruhanja in/ali driske. 
Tekočino v obliki hladne pijače 
v teh primerih ponudimo več-

krat in po malem, po požirkih. 
Posebno pri driski je dobro, 
če pripravimo hladne napitke 
iz izotoničnega pripravka, ker 
tako nadomestimo tudi izgu-
bljene elektrolite.
Če ima otrok vročino, odeje 
odstranimo, v prostoru naj bo 
med 20 in 22 ° C, po potrebi 
sobo prezračimo. Voda za hla-
jenje telesa naj ima v začetku 
39 ° C, postopno dodajamo 
hladno vodo do temperature 
32 ° C v cca 5 minutah. Otroka 
hladimo 5-10 minut. Če ga zač-
ne tresti mraz in močno joka, 
začasno hlajenje prekinemo in 
za nekaj stopinj povišamo tem-
peraturo vode. Namesto kopeli 

lahko otroka zavijemo v mlač-
ni vodi navlaženo rjuho. Po 
par minutah postopek pono-

vimo dva do trikrat. Namesto 
ovijanja z rjuho lahko damo 
obkladke na čelo, roke in noge. 
 
Ob virusnih boleznih vročina 
pade v največ šestih dneh. Lah-
ko se pojavita dva vrha vročine 
in sicer prvi v drugem do tre-
tjem dnevu, drugi pa peti ali 
šesti dan. Če zdravnik otroku 
predpiše antibiotik, vročina 
začne padati šele po 1-3 dneh. 
Kakorkoli že, pri vseh stvareh 
se najbolje obnese, če se jih 
lotimo z dobro voljo in med-
sebojno požrtvovalnostjo ter 
zaupanjem v navodila stro-
kovnih delavcev v zdravstvu.  
 

Franc Koren, dr. med.

Pokošene senožeti vabijo na 
Malo goro
  Spomin na čase, ko je v do-
lini primanjkovalo hrane in so 
skrbni gospodarji skromnih 

zemljišč pospravili sleherno 
travnato bilko, že tone v poza-
bo. Še pa se najdejo posame-
zniki, ki v zgodbah starejših 
domačinov prepoznavajo za-
kladnico ljudskih modrosti in 
marljivost svojih prednikov. 
Malo goro (senožet pod Čav-
nom) so širši javnosti predsta-
vili kot kraj trdega dela in lepih 
spominov. Prav košnja na Mali 
gori in zgodbe, ki so se tam ple-
tle v vročih avgustovskih dneh 
in večerih, so prava zakladnica 
ljudskega izročila. Zato košnja 
na Mali gori ne izostane tudi 
v času, ko so nekdanji hlevi 
predelani v garaže, delavnice 
ali luksuzna stanovanja in je 
vonj po svežem senu samo še 
kozmetični pripomoček far-
macevtske industrije. V avgu-

stovskem sobotnem jutru se je 
tako skupina prijateljev, ki še 
obvladajo tehniko ročne ko-

šnje, odpravila na Malo goro. 
Tja namreč vodi Pot koscev in 
grabljic. 
  Prvo težavnostno preizkušnjo 
pomeni vzpon čez Kopice, ki 
pa je pod vrhom nagrajen s pre-
šernim pogledom na Vipavsko 
dolino, ki se sramežljivo kopa v 
jutranji meglici. Na pot je po-
trebno zarana, saj je prav jutra-
nja rosa, poleg ostro nabrušene 
kose, pogoj za dobro in čisto 
košnjo. Po jutranjem okrepčilu 
so se kosci razporedili v diago-
nalo, kose so zašvistale in po-
košena rosna trava, okrašena 
z gorskimi cvetnimi biseri, je 
enakomerno legala v rednje, 
ki so jih raztresale pridne roke 
grabljic. Na sončnih brežinah 
so se oglašali murenčki, v bli-
žnjem grmovju pa so ptice 

prepevale jutru v pozdrav, kot 
bi odgovarjale rezkim zvokom 
kladiva, ki ga je vihtel kosec, ko 
je spretno klepal koso, potem 
ko je malo prej oplazila štrleč 
kamen. 
  Ker se po napornem delu pri-
leže dobro okrepčilo in zaslu-
žena južna, je kosce za predjed  
pričakal narezek z domačo sa-
lamo in sirom, medtem pa se 
je pripravljala slastna kmečka 
gostija s kuhanim fižolom, sve-
žo domačo čebulo in trdo ku-
hanimi jajci. Seveda so utrujeni 
kosci vse skupaj pridno zalivali 
z rujno vipavsko kapljico. 
Pokošena senožet torej obuja 
spomine na težke čase in vabi na 
pot srečevanj, sporočajo kosci. 

Tekst in foto: Ivo Saksida
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URNIK AVGUST: 
Pon - čet: 9 h - 15 h  
Izven delovnega časa: 
PO DOGOVORU 

Spalni studio 
Lavričev trg 3,  
Ajdovščina 

Postelje - dvižno dno Postelje s 
predalom 

pri nakupu nad 200 € 

  
 

je posebej razvita za turistične objekte.  
Iz zakonske postelje enostavno na dve 
enojni postelji.  Posteljno dno je že    

vgrajeno v posteljni okvir. 
Na razpolago postelja: 
160*200 ali 2x   80*200 
180*200 ali 2x  90*200 
BARVE: Bela, Vanija, Bukev, 
Javor, Hrast melody, Hrast 
sanoma, Oreh ter Wenge 

Postelja TURIST 

posteljnina 

OGLAŠUJTE 
 v časopisu Latnik

Andreja Lozar, 
 tel.: 040/826-142 

e-naslov: komerciala.latnik@gmail.com



RAZNO         14
Petek, 28. avgust 2020 • številka: 222

Kateri odpadki sodijo v zbirni center?
Zbirni center je prostor, urejen in opremljen za zbiranje ločenih frakcij komunalnih odpadkov. Občani lahko v njem brez dopla-
čila prepustite vse komunalne odpadke iz gospodinjstev ter omejeno količino gradbenih odpadkov.

Opremljen je s kontejnerji in zabojniki ter betonskimi boksi, v katere se odlagajo ločeno zbrani odpadki. 
Vsa mesta in posode za odlaganje odpadkov so označena s tablicami, na katerih je zapisan naziv odpad-
ka, ki v posodo/na mesto sodi.

V zbirni center pripeljite komunalne odpadke, ki jih ne morete odložiti na ekološkem otoku, ter poveča-
ne količine odpadkov, ki bi na ekološkem otoku zapolnile zabojnike ter onemogočale oddajo odpadkov 
ostalim občanom.
 
• LES        • NEVARNE ODPADKE
• KOVINE       • GOSPODINJSKE APARATE 
• PLASTIČNO, KOVINSKO IN TETRAPAK EMBALAŽO • ZELENI ODREZ
• ODPADNO JEDILNO OLJE (v posodi do 5 l)   • LES (pohištvo, okna, vrata)
• NEUPORABNA OBLAČILA, TEKSTIL IN OBUTEV  • RAVNO STEKLO 
• IZRABLJENE PNEVMATIKE (50 kg letno brez doplačila) • PAPIR IN KARTON 

 Delovni čas zbirnega centra 
PONEDELJEK 7:00 – 17:00 

TOREK 7:00 – 15:00 

SREDA 7:00 – 15:00 

ČETRTEK 7:00 – 15:00 

PETEK 7:00 – 17:00 

SOBOTA 8:00 – 15:00 

NEDELJA in PRAZNIKI ZAPRTO 

Ob delavnikih po 15:00 in v sobotah je v zbirnem centru mogoče 
oddati le odpadke iz gospodinjstev, ki ne potrebujejo delovnega stroja 
za razkladanje.  
Pravne osebe lahko svoje odpadke oddajo ob delavnikih, od 7:00  
do 15:00. 

Zaradi varnosti in pretočnosti prometa imamo v zbirnem centru urejeno krožno pot, označeno z ru-
menimi puščicami, ki jo moramo dosledno upoštevati. Da bi z avtomobilom ali traktorjem v zbirnem 
centru čim manj krožili in se premikali od zabojnika do zabojnika, je pomembno, da pridemo v zbirni 
center pripravljeni. Svetujemo vam, da odpadke že doma ločite po materialih v različne vreče ali vedra 
in jih naložite na različna mesta v vozilu ali prikolici. Prepuščanje odpadkov bo tako potekalo hitreje in 
bolj varno. 

Po oddaji odpadkov je potrebno območje centra zapustitev najkrajšem možnem času. 

Pravilno ločeni odpadki so pogoj za kakovostne recikliranje in nadaljnjo obdelavo. V kolikor niste 
prepričani, kam pravilno odložiti odpadek, vprašajte za pomoč zaposlene, ki vam bodo z veseljem po-
magali.

AZBESTNO-CEMENTNI ODPADKI, MINERALNI GRADBENI ODPADKI in ZEMLJA ne sodijo 
med komunalne odpadke, vendar so pogost odpadek v gospodinjstvih. Posledično v zbirnem centru od 
fizičnih oseb, brez doplačila, sprejmemo do 3.500 kg mineralnih gradbenih odpadkov, 3.500 kg zemlje 
ter 500 kg azbestno-cementnih odpadkov letno. Večje količinepa zaračunamo po veljavnem ceniku.

Pomembno! Če gradbenih odpadkov v zbirni center ne pripeljete sami,potrebuje prevoznik ob dovozu vaše pooblastilo, da se odpadek lahko evidentira na vaše gospodinj-
stvo. V nasprotnem primeru bomo odpadek evidentirali na gospodinjstvo prevoznika. Obrazec (Pooblastilo za oddajo gradbenih odpadkov iz gospodinjstva) dobite na naši 
spletni straniwww.ksda.si ali v zbirnem centru.

Že kar nekaj let sprejemamo v zbirnem centru tudi KLAVNIŠKE ODPADKE (kože, čreva, kosti …) iz domačega zakola - proizvodnje živil za lastno uporabo. Živalski 
stranski proizvodi (ŽSP) ne sodijo v naravno okolje, nikakor pa jih ni dovoljeno odlagati v zabojnike za zbiranje komunalnih odpadkov. Zaradi vodenja evidence o 
prinašalcih ŽSP, mora imetnik odpadka ob oddaji ŽSP predložiti osebni dokument. Brezplačno lahko vsako gospodinjstvo odda letno 100 kg ŽSP.

Za informacije glede dovoza odpadkov v zbirni center nas lahko od delavnikih tudi pokličite na telefonsko številko 051 307 989.

Pustimo v okolju svoj pozitiven okoljski odtis! Ločujmo odpadke!

Poletje v Vipavskem Križu vztraja pri zvenenju kulture
  Prvo julijsko soboto se je po 
kriškem placu razlegal smeh 
mladih obiskovalcev otroške 
predstave, prvega dogodka le-
tošnjega Poletja v Vipavskem 
Križu. Kljub temu, da festival 
raznolikih kulturnih dogod-
kov poteka drugo leto, si orga-
nizatorji iz Glasbenega društva 
NOVA ob načrtovanju skorajda 
niso znali predstavljati, kakšen 
bo letos odziv občinstva. A na 
veliko veselje nastopajočih in 
obiskovalcev se je izkazalo, 
da želja in potreba po kulturi 
ostaja in, ne glede na vse, ne 
sme pristati na robu zanemar-
jenosti.
  To se je pokazalo že na prvem 
koncertu, na katerem je lepo 
število obiskovalcev prisluh-
nilo magični energiji portu-
galskega fada v izvedbi kvar-
teta Mascara. Teden kasneje 

je glasen aplavz vidno ganil 
člane vokalne skupine Ana-
krousis Six iz tržaškega Krasa, 
ki so večkrat poudarili, kako 
hvaležni so, da lahko stojijo na 
odru po koncu karantene, ki je 
močno zarezala v življenje tako 

poklicnih kot tudi ljubiteljskih 
glasbenikov.
  Na višku poletja sta na vrsto 
prišla filmska večera slovenske 
produkcije. Režiser Igor Šterk 
je z gledalci delil nekaj vidikov 
snemanja mladinskega pusto-

lovskega trilerja Pojdi z mano. 
Po krajšem festivalskem pre-
moru pa je režiser Gregor Bo-
žič osebno in skozi film Zgodbe 
iz kostanjevih gozdov opisoval 
posebnosti Benečije. 
  Marsikomu bo v spominu ostal 

razprodan koncert Vlada Kre-
slina ob Big bandu NOVA, ki je 
kantavtorja spremljal z izvirni-
mi priredbami Anžeta Vrabca, 
zato je koncert postregel tudi s 
krstno izvedbo aranžmaja Ti-
sta zakartana ura. Z odmevom 
melodij iz koncerta znameni-
tih opernih arij v izvedbi štirih 
domačih pevcev se bo Poletje v 
Vipavskem Križu 2020 skleni-
lo z delavnico izdelovanja kre-
me to soboto, 29. avgusta, ob 
10.30. Danica Gračan Jevtič, 
ki je delavnice pred trgovini-
co Darovi Vipavske vodila že 
lansko leto, ima še veliko dra-
gocenega znanja in izkušenj, 
ki jih rada deli z uka željnimi. 

Sara Štrancar,  
foto Jernej Humar
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LJUDSKA UNIVERZA AJDOVŠČINA

»Ko sem izvedela za program PUM-O, sem se odločila, da 
poskusim še enkrat.«
Spoznajte zlato Niko Rijavec, bivšo udeleženko programa PUM-O. V letošnjem letu je obiskovala program Projektnega učenja mlajših odraslih PUM-O, ki poteka 
v okviru Ljudske univerze Ajdovščina.

  Že kar nekaj časa je preteklo, 
od kar si izvedela za rezulta-
te mature. Nam lahko vseeno 
zaupaš, kakšna je bla tvoja 
reakcija, ko si izvedela, da si 
zlata maturantka?

 Res je. Od konca mature je 
preteklo že nekaj časa, a vsee-
no še vedno ne morem verjeti, 
da se je zame končala veliko 
boljše, kot sem si sploh pred-
stavljala. Ko sem izvedela, da 
sem zlata maturantka, sem bila 
kar precej šokirana. Ostala sem 
brez besed. Res je, da sem med 
pripravami na maturo strme-
la k temu cilju, vendar sem po 
odpisanih preizkusih te sanje 
opustila. Zdelo se mi je, da mi 
niso šli dovolj dobro od rok. 
Ravno zato je bil občutek, ko 
sem zaslišala aplavz ob svojem 
imenu, še toliko slajši.

  Bravo. Še enkrat čestitke tudi 
z naše strani. Na kaj si najbolj 
ponosna? Kateri del je bil naj-
težji?

 Iskreno povedano, sem po-
nosna na celoto. Ne morem 
se odločiti zgolj za enega od 
preizkusov, saj je čisto vsak 
izmed njih vseboval tako lažje 
kot tudi težje dele – naloge in v 
vsakega je bilo potrebno vložiti 
čas in voljo. Lahko pa povem, 
da mi je bila osebno najtežja 

slovenščina, saj je snov pri tem 
predmetu obširna in podrobna 
(predvsem književnost). Res pa 
je tudi to, da sem slovenščini 
preko štirih let posvečala manj 
pozornosti kot ostalim pred-
metom, zato sem že med pri-
pravami občutila primanjkljaj 
v znanju.

  Pot do takih rezultatov pa ni 
enostavna. Kako so potekale 
tvoje priprave na maturo? Kaj 
misliš, da je bilo tisto ključno, 
da si dosegla takšen rezultat? 

  Po pravici povedano sem se 
na maturo pripravljala tako, da 
sem zbrala skupaj gradivo in 
počasi izdelovala zapiske. Sem 
vidni tip človeka, zato moram 
imeti zapiske urejene, barv-
ne in pregledne. Drugače se v 
njih ne znajdem. No, ta del sem 
opravila med karanteno samo. 
Menim, da sem se že v tem delu 
veliko naučila, zato sem potem 
zapiske le še večinoma prebi-
rala. Za določene težje stvari, 
ki se jih je potrebno naučiti na 
pamet, sem uporabila kartice 
z vprašanjem na eni strani in 
odgovorom na drugi. Te sem 
izdelala s pomočjo vprašanj, ki 
smo jih dobili v šoli. Predvsem 
so bile uporabljene pri učenju 
stroke.
  Ključni dejavnik za moj uspeh 
pa je najverjetneje ta, da se ni-

sem preveč živcirala. Skozi štiri 
leta sem večino svoje energije 
vložila v svojo najšibkejšo toč-
ko – matematiko in mislim, da 
je za moj uspeh v veliki meri 
zaslužno spoznanje, da če sem 
lahko prišla skozi in zaključila 
z nečim, ki mi je pobralo toliko 
časa, volje in živcev, potem lah-
ko premagam vse.

  V letošnjem letu si bila vklju-
čena v program PUM-O Aj-
dovščina. Gre za program 
Projektno učenje mlajših 
odraslih, ki ga izvajajo na 
Ljudski univerzi Ajdovščina. 
Glede na to, da danes pred 
nami stoji zlata maturantka, 
si predstavljamo, da večjih 
učnih težav ne bi smela imeti. 
Zakaj si se odločila za vključi-
tev v program? 

  Da, v šoli res nisem imela pro-
blemov in učenje mi ni pred-
stavljalo nobene težave. Seveda 
sem tako kot vsi srednješolci 
kdaj dobila kakšen slabši re-
zultat, ampak ta je bil po nava-
di posledica neučenja. Tako je 
bilo pri vseh predmetih, razen 
pri enemu – matematiki. Tu 
sem porabila več energije, časa 
in predvsem živcev kot pri vseh 
ostalih skupaj, a rezultati so 
bili še vedno zelo slabi.
  Za program PUM-O sem se 
prvotno odločila v obdobju, ko 
sem nad sabo obupala. Obupala 
sem nad samostojnim učenjem 
matematike in nad željo oziro-
ma osebno težnjo po boljšem 
uspehu pri tem predmetu. Sko-
zi srednjo šolo sem si želela le 
to, da bi lahko imela matema-
tiko zaključeno tri, saj bi tako 
lahko bila odlična. No, v tem 
obdobju me je to minilo, saj se 
mi je zdelo nemogoče. Nato pa 
sem izvedela za ta program in 
se odločila, da želim poskusiti 
še enkrat in predvsem pa,da si 
ne želim obupati nad sabo. 

  Torej je tudi vključitev v pro-
gram PUM-O predstavljala 
delček manjkajočega mozaika 
do tvojega uspeha. Zdi se nam, 
da ga mladi, pa tudi ostali, ve-
likokrat neupravičeno stigma-
tizirajo in povezujejo s tistimi, 
ki ne dokončajo osnovne šole, 
ki imajo izrazite vedenjske in 
učne težave … Kakšna je tvoja 
izkušnja? Kaj si poleg matema-
tičnega znanja še pridobila z 
vključitvijo v program? 

  Osebno menim, da če poiščeš 

pomoč, ko jo potrebuješ, še ni 
predaja, temveč ravno naspro-
tno. Gre za neko preizkušnjo, 
zrelostni izpit - bolj kot karkoli 
drugega. Čeprav nisem imela 
drugih težav, sem za trenutek 
skoraj obupala nad sabo in se 
skoraj prepustila temu, da bi 
mi slabe ocene pri matematiki 
ukradle sanje. Ampak ne, ni-
sem tega želela. Verjela sem, da 
sem dovolj spodobna. In prav v 
programu PUM-O sem videla 
rešitev oziroma oporo, ki sem 
jo tisti trenutek potrebovala. 
  Zato res ne razumem, zakaj 
takšno razmišljanje ljudi o tem 
in podobnih programih. To ni 
le neupravičeno, ampak kaže 
tudi na njihov zelo okoren, ne-
odprt pogled na svet.
  V programu PUM-O Ajdo-
vščina sem osebno pridobila 
več samozavesti ter manj tre-
petanja in neprespanih noči 
pred svojim strahom. Nauči-
la sem se, da se lahko v zagati 
obrneš na nekoga, ki te ne bo 
obsojal, temveč ti bo poskušal 
pomagati. In ko se sam zaveš, 
da potrebuješ pomoč in zanjo 
tudi zaprosiš, se vedno najdejo 
ljudje, ki so ti pripravljeni po-
magati, drugi pač ne. Ampak 
če želiš, da ti nekdo pomaga, 
moraš vedeti, da ti lahko po-
magajo le do neke meje, od tam 
naprej pa moraš žal sam.  
  Meni je bila naklonjena sreča. 
Dobila sem mentorico, pri ka-
teri sem, v določenih obdobjih, 
preživela skoraj vse popoldne-
ve. Včasih sploh nisem potre-
bovala razlage, ampak sem ob 
njej le reševala vaje, medtem 
ko je pomagala ostalim. Dovolj 
je bil le kakšen njen pozitiven 
komentar ali nasvet ter seve-
da tudi kritika. In takoj mi je 
šlo bolje od rok. Če pogledam 
nazaj, mislim da je bil glavni 
razlog za moje ocene predvsem 
strah in ne takšno neznanje, 
zato sem zelo hvaležna, da sem 
dobila mentorico, ki mi je stala 
ob strani ter me podpirala in 
spodbujala takrat, ko sama ni-
sem znala naprej. 

  Kdo te je spodbudil za vklju-
čitev v program PUM-O, ozi-
roma kje si izvedela zanj? 

  Za program sem izvedela od 
sošolke, ki ga je obiskovala 
pred mano.

  Lepo je poslušati tako pozi-
tivne izkušnje. Bi ga torej pri-

poročala tvojim vrstnikom? 
Mogoče nekomu, ki se je zna-
šel v neugodni situaciji, ko ne 
zaupa vase, ne ve če bo zmogel 
sam naprej? Jim želiš še kaj 
sporočiti? 

  Da, absolutno bi ga priporo-
čala vsem, ki imajo tako učne 
težave, pa tudi tistim, ki se tež-
ko spopadajo z raznimi proble-
mi, ki nastanejo tekom šolanja. 
Bodisi pri organizaciji dela, 
nesamozavestnosti ali marsi-
čem drugim, česar samostoj-
no ne znajo rešiti. Mentorska 
ekipa PUM-O Ajdovščina res 
prilagodi pristope in se posveti 
posamezniku. Zato so rezultati 
uspešni. Ampak, seveda le, če 
si posameznik, ki v ta program 
vstopi, rezultate želi, zanj dela 
in drži svoje možnosti odprte. 
Včasih greš nekam z enim ci-
ljem, ven pa prideš z drugim, 
ki je lahko na koncu veliko več 
vreden. Zato bodite odprti. 
  Predvsem pa želim vsem polo-
žiti na srce to, kar se v šoli pre-
malo poudarja. Zavedajte se, 
da niste le tista ena številka v 
redovalnici in da vas ocene od 
ena do pet, ki jih nekdo napiše 
na list papirja, ne definirajo in 
da te ocene o vas povejo zelo 
malo. Definira vas vaša volja, 
vztrajnost, odziv na stvari in 
sprejemanje odločitev. Zato 
zadihajte in verjemite vase. Ja, 
priznam, da je včasih težko, 
ampak ko enkrat to razumeš, 
se odpre nov svet.

  Nika, hvala za tvojo zgodbo 
in tvoje nasvete. Za konec pa 
nam zaupaj, kakšni so tvoji 
načrti za naprej. Počitnice se 
počasi iztekajo in pred vrati je 
novo študijsko leto. Kam od-
hajaš z oktobrom? 

  Ja, poletje je res hitro minilo. 
No, letos imam počitnice malo 
podaljšane. Čez poletje sem se 
udeležila raznih dobrodelnih 
letovanj z otroki po Sloveni-
ji, kjer sem res uživala. Imam 
rada otroke in delo z njimi. 
Prav zaradi tega sem se odlo-
čila tudi za študij na Pedagoški 
fakulteti v Kopru, smer pred-
šolska vzgoja, kjer bom prido-
bila strokovno znanje za delo z 
njimi. 

  Nika, še enkrat hvala in vse 
dobro na študijski poti. 
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MLINOTEST ŽIVILSKA INDUSTRIJA d. d., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina

NOVO NA
MLINOTESTOVI MIZI

Štruca
s čebulo  

400 
bogat sladkast okus 

s praženo čebulo

Izdelke poiščite v trgovinah Mlinotest.

DIVITA
POLENTNI NJOKI

500 
iz slovenske koruze

poltrdinke
za kuhanje, cvrtje

in praženje

DIVITA
pirini polži 

500 
pira – ponovno

odkrito staro žito
vir prehranskih

vlaknin

www.mlinotest.si

Kruh za žar  
500 

odličen popečen na žaru
ali kar tako

se lomi po zarezah, zato
uporaba noža ni potrebna

oglas latnik 274 x 384  -izdelki na mizi.indd   1 13. 08. 2020   09:37:00
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LEONE sladoledne vrtnice prejele 
zlato medaljo v Nemčiji

  Tudi v letošnjem letu je kljub 
omejitvam zaradi epidemije 
COVID 19 potekalo prestižno 
mednarodno ocenjevanje pre-
hranskih izdelkov DLG v Nem-
čiji. Podjetje Incom LEONE iz 
Ajdovščine je na ocenjevanju  
prejelo dve najvišji priznanji 
oziroma dve zlati medalji DLG, 
in sicer za sladoledne kornete v 
obliki vrtnic  Rose cone. Ti dve 
zlati medalji tako potrjujeta 
vrhunsko kakovost sladoledov 
LEONE tako iz razvojnega kot 
tehničnega vidika ter pravo 
usmerjenost podjetja v razvoj 
inovativnih izdelkov in razvoj 
kadrov.
 DLG je ena ključnih organi-
zacij pri ocenjevanju kakovosti 
živil in se zavzema za izku-
šnje, strokovno znanje in ve-
rodostojnost. Ustanovljena leta 
1885, je najstarejša ustanova v 
Evropi na področju preizkuša-
nja kakovosti živil, ki vsako leto 
opravi teste kakovosti v števil-
nih prehranskih sektorjih. V 
središču teh testov je analiza 
senzorične kakovosti hrane 
in pijač (barva, videz, konsi-

Robotske kosilnice

Strokovno svetovanje

Prodaja in servis

Profesionalna montaža

Poprodajni suport in vzdrževanje

Najvišja kakovost

AKCIJA
Robotske

kosilnice že od 

799,00

€

SPLETNI
NAKUP

24/7
Kupi takoj

WWW.TOTUM.SIMotorna žaga
 MS180STIHL

Lahka kompaktna motorna
žaga primerna za rez
sadnega drevja.
Motor 1.9 KM
Dolžina meča 35 cm
Teža 4.2 kg

znižana
cena

240,00

Redna cena:

€ 289

€

 OLJU EP  ZU AK  MAN E ŠB AO N IS CI T OA R G

Husqvarna

Vrtna kosilnica
LC356VP Husqvarna 
Motor Honda GCV170
Širina 53 cm
Pogon zadaj - nastavljiv
Košara
Stranski izmet

V KOMPLETU
AKCIJSKO
SET ZA MULČENJE

Ostala ponudba vrtnih kosilnic na WWW.TOTUM.SI 

AKCIJA

619,00

Redna cena:

€ 699

€

Husqvarna
Akcija

689,00

Redna cena:

€ 799

€

Motorna kosa
535RXT Husqvarna
Moč 2.2 KM
Glava z nitko + Rezilni disk
Teža 6.2 kg

NITKE / DISKI / WIDIA REZILA / REZILA ZA ROBIDO

Ostala ponudba motornih kos na WWW.TOTUM.SI 

+

Husqvarna

AKCIJA

449,00

Redna cena:

€ 569

€

Kmečka motorna žaga
450 II Husqvarna
Moč 3.2 KM
Dolžina meča 15" - 35cm 
Teža 4.9 kg

Husqvarna

AKCIJA

599,00

Redna cena:

€ 729

€

Profesionalna motorna žaga
545 Mark II Husqvarna
Moč 3.4 KM
Dolžina meča 15" - 35cm 
Teža 5.3 kg

stenca, vonj in okus). Živila, ki 
prejmejo nagrado DLG, mora-
jo opraviti ustrezne kemijske, 
mikrobiološke in fizikalne te-
ste, pa tudi teste za pripravo, 
pakiranje in označevanje. 
  Incom LEONE je prvi proi-
zvajalec na svetu, ki je vrtnico, 
sicer trend azijskih in vedno 
bolj tudi evropskih slaščičarn, 
prenesel na industrijski nivo. 
V ponudbi sta dve sladoledni 
vrtnici. Prva je vrtnica v kom-
binaciji jagodnega sladoleda 
z meto in dekoracijo iz bele 
čokolade ter smetanovega sla-
doleda z jagodnim prelivom 
v zelenem vaflju. Nič ne opiše 
ljubezni bolje, kot večna ro-
manca med jagodami in sme-
tano! Drugi kornet vrtnica pa 
je v kombinaciji vaniljevega 
sladoleda z dekoracijo iz bele 
čokolade ter lešnikovo – čo-
koladnega sladoleda z lešni-
kovo – kakavovim prelivom v 
črnem vaflju. Rumene vrtnice 
so simbol prijateljstva, in nič 
ne zbližuje prijateljev bolje kot 
sladoled.
  LEONE vrtnice predstavljajo 
inovativen sladoled, ki s svo-
jo posebno obliko in slastnim 
okusom priskoči na pomoč, 
ko se zdijo besede za opisa-
ti še tako preproste srčne te-
gobe nadvse zahtevne, ko so 
metuljčki v trebuhu na prav 

posebno visokih frekvencah 
in ko lahko rdečica na licih že 
skoraj tekmuje z barvo sladole-
da LEONE sladoledne vrtnice. 
Prav tako je sladoledna vrtnica 
odličen SOS pripomoček, ko se 
je potrebno na hitro znajti – v 
zadnjem trenutku najti darilo 
za pozabljen rojstni dan, prese-
netiti punco ali fanta po opra-
vljenem izpitu ali enostavno 
pričarati spontan zmenek.
  Naj še spomnimo, da se je 
LEONE v letu 2019 uspešno 
predstavil kot znamka, ki s 
svojo navdihujočo drznostjo 
spreminja pravila v kategoriji 
sladoledov. Kot pravijo v pod-
jetju Incom LEONE, s svojimi 
kreativnimi sladoledi navdihu-
jejo ljudi in jim stojijo ob strani 
ob soočanju z vsakodnevnimi 
zagatami, od koder izhaja tudi 
njihov slogan – LEONE, slado-
led, ki stopi, vse kar te teži.
  LEONE sladoledne vrtnice 
lahko najdete v prodajalnah 
Mercator, SPAR, TUŠ in Leone 
po vsej Sloveniji.

OGLAŠUJTE 
 v časopisu Latnik

Andreja Lozar, 
 tel.: 040/826-142 

e-naslov: komerciala.latnik@gmail.com
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Pohod Podnanos - Triglav

  Od srede do sobote (od 1. do 
4. julija 2020) je pet članov Pla-
ninskega društva Podnanos 
(sicer trije Šembidci, en Brejc 
in en Štanjelec) opravilo s po-
hodom iz Podnanosa na Tri-
glav. Pot nas je prvi dan vodila 
iz Podnanosa skozi Vipavo, Aj-
dovščino, mimo izvira Hublja 
po Resslovi cesti poti na Pred-
mejo. Od tam preko Lazne do 
Lokev in Čepovana, kjer nam 
je prijatelj prijazno odstopil 
vikend za prenočitev. Drugi 
dan sledi spust do Postaje ter 

nato vzpon prek planin Stador, 
Kuk in Razor do Globokega ter 
spust proti Komni. Po 14 urah 
hoje zaslužen hmeljev napitek 
ter sušenje opreme. Tretji dan 
zaradi dežja zjutraj začnemo 
kasneje, mimo Sedmerih jezer, 
preko Hribaric do Planike, pri-

spemo v osmih urah in pol. V 
soboto ob 6.40 dosežemo vrh 
Triglava. Čustva kipijo. Sledi 
spust na Pokljuko ter oddih v 
Bohinju. 
  In kot nam je čestital naš 
predsednik: »Cilj je nagrada, 
prijatelji pa za spomine!« 

Ajdovski planinci na  
Velikem Kožljeku
  Slovenija – raznolika dežela, 
polna naravnih lepot, skritih 
kotičkov in prelepih stezic – 
tako majhna a vedno znova 
preseneča. In člane Planinske-
ga društva Ajdovščina je na 
pohodu na Veliki Kožljek (1240 
m), vrh v Javornikih (raztezajo 
se med Cerkniškim poljem in 
Pivko), čakalo kar nekaj prese-

nečenj. Na pot jih je popeljala 
vodnica PD Cerknica in doma-
činka gospa Štefka. Izhodišče 
poti je bila Dolenja vas pri Cer-
knici. V bližini leži Velika Kar-
lovica, ponor skozi katerega 
odteka voda iz Cerkniškega je-
zera proti Rakovemu Škocjanu. 
   Ob povratku so si to naravno 
znamenitost tudi ogledali. Po 

uri hoje so prišli na Čelo goro, 
kjer je na višini 1000 m lepo 
razgledišče na celo Cerkniško 
jezero od Gornjega Jezera do 
Unca, nad katerim kraljuje ča-
rovniška gora Slivnica. 
  Pot so nadaljevali po gozdu 
proti Velikemu Kožljeku, ki na 
Javornikih leži med Debelim 
vrhom in Sveto Trojico. Čeprav 
so raziskovali Javornike, pa je 
bilo javorjev le za vzorec. Na 
vrhu jih je čakal izredno lep 
razgled, ki seže od Nanosa pa 
vse do Babnega Polja, v ozadju 
pa so se videli Učka, Slavnik, 
Snežnik in še in še. Tu je pote-
kala tudi Rapalska meja, katere 
ostanki so vidni še danes in so 
si jih pohodnike tudi ogledali. 
Tako so sedanjost povezali z 
dogajanji, ki so se odvijali pred 
natanko stotimi leti. 

Lep pohod, v senci mogočnih 
bukev in z dobrim vodstvom, 

je vse udeležence navdušil.  
mg

Male Žablje so  
še lepše
 Vaščani Malih Žabelj smo dol-
go želeli, da bi stopili skupaj, 
polepšali svoj kraj in okrepili 
sosedske odnose. Tako smo v 
preteklem letu organizirali či-
stilno akcijo in druženje na ro-
žnovensko nedeljo. Obakrat so 
bili organizatorji prijetno pre-
senečeni, saj so se na povabila 
v velikem številu odzvali sova-
ščani in prijatelji iz okoliških 
vasi. Ni manjkalo dobre volje 
in spodbudnih besed, obudili 
smo opuščena prijateljstva, se 
navdušili ob mladih talentih in 
se okrepčali ob domačih jedeh.
 
Lep odziv sovaščanov, obilica 
svežih idej in nekaj zagnanih 
ljudi … in rodilo se je Športno, 
kulturno in turistično dru-
štvo Male Žablje. Pod njego-
vih okriljem bodo priprave na 
raznovrstne dogodke, urejanje 
naselja, sodelovanje z drugimi 
vasmi …
Kljub neobičajnim razmeram 
smo tudi letos v juniju uspeli 
očistiti vas, urediti okolico ver-
skih znamenj in tabel z imeni 
zaselkov, iz bršljana rešiti spečo 
lepotico v Bitni in očistiti neu-
gleden dovoz v zaselek. Zado-
voljni z delom in veseli dobrega 
sodelovanja smo se še okrepča-
li z bogračem.

Najbolj pričakovan dogodek 
pa je bil blagoslov znamenja 
sv. Krištofa, razvitje društve-
nega prapora in informativne 
table ter blagoslov kolesarjev. 
Več mesecev smo se pripravlja-
li na ta praznik: klesali kamen, 
urejali okolico, oblikovali dru-
štveni logotip, prispevali čas in 
denar. Za zunanjo urejenost 
znamenja so najbolj zaslužni 
vaščani iz zaselka Makovči; 
ostali Maložabeljci pa so se iz-
kazali za radodarne ljudi. Žele-
li smo, da bi na Krištofovo ne-
deljo lahko povabili kolesarje 
od vsepovsod, prosili za blago-
slov in se zadržali ob okrepčilu. 
Letos smo zaradi epidemije te 
načrte opustili.
V nedeljo, 26. julija 2020, smo 
se zbrali pri znamenju. Če-
prav so bila vabila na srečanje 
izključno ustna, nas je bilo 
presenetljivo veliko. Domači 
župnik brat Vlado Kolenko je 
blagoslovil znamenje, priso-
tne kolesarje in delo društva, 
predsednik ŠKTD Živko Go-
stić pa je razvil prapor. Hva-
ležni za obogatitev vasi in z 
željo, da bi sodelovali v dobro 
ljudi in kraja, se priporočamo 
sv. Krištofu, varuhu naše poti. 

Helena Brataševec

Prej...

... potem
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Spomin na vojno  
za osamosvojitev
  V Planinskem društvu Pod-
nanos že vrsto let skupaj z 
Območnim združenjem vete-
ranov vojne za Slovenijo Ajdo-
vščina - Vipava organiziramo 
spominski pohod na osamo-
svojitveno vojno pred 29. leti. 
Čez Frlanov žleb na Nanosu 
se je letos, 5. julija, odpravilo 
19 pohodnikov. Prireditev, ki 
vsako leto sledi pohodu, je bila 
sicer odpovedana, vendar zbra-
nim to ni bila ovira, da se ne bi 
poklonili tistim, ki so na tak ali 
drugačen način pripomogli k 
osamosvojitvi Slovenije. 
  Manjša skupina planincev, 
gasilcev in vojnih veteranov se 

je pri Vojkovi koči na Nanosu 
s polaganjem venca na spo-
menik in krajšim kulturnim 
programom spomnila dogod-
kov iz tistega časa ter kako sta 
bila v dogajanje aktivno vpeta 
tudi Krajevna skupnost Pod-
nanos in Prostovoljno gasilsko 
društvo Podnanos, katerega 
delovanje je v svojem govoru 
orisal Darko Rosa. Zagotovo 
so vsi zbrani ob tem začutili, 
kako pomembna sta domo-
vina in občutek, da nekam 
pripadaš, da si nekje doma.  

M. F. iz PD Podnanos

Vseslovensko društvo  
Šola zdravja
Skupina Ajdovščina deluje že peto leto in je ena izmed 204 skupin, v 81 občinah, ki delujejo po 
celi Sloveniji. Deluje na prostovoljstvu, na združevanju in širjenju športne rekreacije za starej-
še osebe. Sedež je sicer v Domžalah. 

  Telovadimo od ponedeljka 
do petka med 7.30 in 8.00, na 
prostem, v vsakem vreme-
nu. Nahajamo se na dvorišču 
Doma krajanov Ajdovščina, 
del skupine pa v Žapužah pred 
krajevno skupnostjo. Trenutno 
imamo 50 članov, skupina se 
stalno povečuje. Pomagali smo 
tudi pri nastanku skupine v Vi-
pavi.
  Pobudnik in ustanovitelj vaj 
'1000 gibov' je dr. Nikolay Gri-
shin, nevrolog in manualni te-
rapevt. Princip je razgibavanje 

od glave do pete, od lažjih do 
težjih vaj, od slabše do boljše 
izvedbe, vse na način, kolikor 
kdo zmore. Starost ni omejena 
niti navzdol niti navzgor, saj 
imamo tudi 80-letnike.
Korajžno so se nam pridružili 
tudi trije 'fantje', saj kot vemo, 
se moški težje odločajo za sku-
pinske vadbe. Zato njih še po-
sebej vabimo v našo družbo.
Poleg telesne aktivnosti je naše 
vsakodnevno druženje dobro-
došlo tudi za vzdrževanje so-
cialnih stikov in spodbuda za 

vzdrževanje zdravega načina 
življenja. Več o našem delova-
nju lahko izveste na naši sple-
tni strani: http://solazdravja.
com 
  Naš najnovejši član Jože Likar 
je napisal tudi ljubko pesmico. 

Šola zdravja
Jaz sem Jože, ki se nič ne obo-

tavlja,
pridružil sem se skupini šole 

zdravja, 
da bom eleganten in fit,

sem pripravljen dosti naredit.
Res zaupno in med nami,

sva z Martinom blažena med 
ženami,

gor in dol gibamo s telesi,
pa počepi in poskoki,
poleg migata še roki

in en in dva in tri, prav lepo se 
nam godi.

Te pol ure hitro mine, 
telovadit zdravo je in prav,

zato bom v šoli zdravja ostal.
Tudi majico z logotipom sem 

dobil
in se je iskreno razveselil.

 
Hvaležni Jože (maj 2020)

Primorci  
beremo 2020
Pohitite, knjige s seznama Primorci beremo 2020 čakajo na 
vas!
  Še vedno imate čas, da se pri-
družite  bralni akciji  primor-
skih knjižnic in do novembra 
preberete potrebno število 
knjig, da si prislužite prizna-
nje in knjižno nagrado. Zaradi 
kasnejšega začetka bo dovolj, 
da preberete samo štiri prozna 
dela in eno pesniško zbirko, 
skupaj torej le pet knjig. Name-
sto enega proznega dela si lah-
ko ogledate slovenski film po 
lastni izbiri. Eno prozno ali pe-
sniško delo slovenskega avtorja 

je lahko po lastni izbiri.
  Letošnji izbor ponuja kar 64 
proznih del in 10 pesniških 
zbirk. Kar 22 naslovov je dose-
gljivih na biblosu, torej se lah-
ko odločite za branje e-knjige. 
In ne pozabite izpolniti kazal-
ke. Napišite avtorja in naslov 
prebrane knjige, ocenite jo z 
zvezdicami od 1 do 5, dodajte, 
kaj vam je bilo pri knjigi najbolj 
všeč (ali pa tudi ne) in seveda 
pripišite vaše ime in priimek in 
številko članske izkaznice.
Knjige za bralni projekt Pri-
morci beremo so vam na voljo 
v vseh oddelkih naše knjižnice: 
v Ajdovščini, Vipavi, Podnano-
su, Dobravljah in na bibliobu-
su.
   Več o akciji in seznam knjig 
najdete na spletni strani: http://
primorci.kcktolmin.si/
 

Zdenka Žigon

OGLAŠUJTE 
 v časopisu Latnik

Andreja Lozar, 
 tel.: 040/826-142 

e-naslov: komerciala.latnik@gmail.com
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IZVAJAMO  NASLEDNJA  DELA:
 • asfaltiranje (rezkanje, ročno, strojno)
 • novogradnja javnih in zasebnih prometnih površin (cest, 
    pločnikov, dvorišč…)
 • ureditev zunanje okolice objektov
 • izdelava odvodnjavanj, drenaž, fekalne, meteorne  
    kanalizacije…
 • rušitvena dela 
 • zemeljska pripravljalna dela
 • izdelava škarp in kamnitih zložb

Kontakti:  tel:  +386 41 740 514                                    
mail: asfalti.plus@gmail.com                                            

Kuhanje pod šolskimi 
drevesi
  Zadnji šolski dan, 24. 6. 2020, 
smo Šturski gurmani 'čistili 
police' šolske kuhinje. Tokrat je 
iz loncev dišalo kar pred šolo.

   Kuhanje na travniku, pod 
šolskimi drevesi, je bilo za nas 
učence šestošolce zaključek 
predmeta gospodinjstvo in 
uvod v izbirni predmet sodob-
na priprava hrane, ki smo si ga 
izbrali za naslednje šolsko leto.
  Za glavno sestavino naših to-
kratni jedi smo izbrali potočno 
postrv, iz katere smo za predjed 
pripravili peno z dodatkom ti-
mijana ter ji za osvežitev dodali 
koščke sušenih malin. Postrvjo 
peno smo postregli na popeče-
nem kruhku, posutim z zelišč-
nimi drobtinami. 
  Na glavni krožnik pa smo po-
stavili raviol, polnjen z dimlje-

no postrvjo, popečeno na žaru, 
in kozjim sirom. Piko na i je 
raviolu dodala hrenova krema 
z rožmarinom.

  Tudi pri tokratnem kuhanju 
nas je obiskala vodja projekta 
KUHNA PA TO Anka Peljhan, 
ki je bila nad našimi kulinarič-
nimi mojstrovinami zelo nav-
dušena.
  S tem kuharskim dnem Štur-
ski gurmani pod vodstvom 
mentorice Petre Ušaj za letos 
zaključujemo naše kulinarične 
podvige. 
  Tudi v tem letu se je naše ku-
hanje izkazalo za zelo uspe-
šno, saj smo  v okviru pro-
jekta KUHNA PA TO tudi 
tokrat prejeli zlato priznanje. 

Petra Ušaj in šturski gurmani

Drugačen program Popoldan  
na cesti 
Na počitnicah v Vrhpolju nas je obiskal predsednik države gospod Borut Pahor

Letošnje počitnice so bile za 
otroke programa Popoldan na 
cesti in za vse nas, ki obliku-
jemo program, zelo drugačne. 
Vsi smo s težkim srcem sprejeli 
odločitev, da letos letovanja v 
Soči za otroke ne bomo izpe-
ljali. Žalost je bila velika, a hi-
tro smo morali poiskati nove 

alternativne možnosti, kako 
otrokom polepšati počitnice. 
 Postavljala so se nam vpraša-
nja, kako naprej, kaj lahko v 
danih okoliščinah in razmerah 
ponudimo otrokom in skupaj 
smo se odločili, da bomo po-
čitniške programe izvajali kar 
doma, v krajih kjer se program 
izvaja čez leto, vsaj tam, kjer je 
to mogoče izvesti na prostem. 
In tako smo od začetka julija 
pa do konca avgusta izvedli 
počitniške programe v 7. ter-
minih na 6 lokacijah- v Vrhpo-
lju pri Vipavi kar dva krat, saj 
je bilo povpraševanja veliko, 
po enkrat pa v Postojni, v Piv-
ki, v Kamnjah, v Ajdovščini in 
na Slapu. Otrokom smo omo-
gočili brezskrbne počitnice, 
polne ustvarjanja, učenja za 
življenje in spoznavanja novih 
stvari. Obiskali smo čebelarja, 
imeli obisk medicinske sestre 
in poslanca državnega zbora 
Andreja Černigoja, jahali smo 
konja, obiskali smo gasilce, se 
veliko pogovarjali, preizkusili 
znanje v kvizu, pokazali talen-
te in še več ustvarjali. 
Poseben je bil dan 11. avgusta, 
ko se je na naše vabilo odzval 
tudi predsednik države gospod 
Borut Pahor. Že dan prej je po-
tekal v velikem pričakovanju 
in pripravah na njegov prihod. 

Otroci so si pridno zapisovali 
vprašanja, vadili igrico in pre-
pevali slovensko himno. Tudi 
noč je bila pri marsikaterem 
dolga, saj zaradi pričakovanja 
ni mogel zaspati. In prišel je 
dan ... Otroci so komaj čakali 
10. uro, da se bo pripeljal v svo-
ji 'katrci'. A 'katrce' ni bilo, on 

pa je prišel. Obisk je potekal v 
sproščenem vzdušju. Skupaj 
smo zapeli slovensko himno in 
nato je med otroci in predse-
dnikom stekel zanimiv pogo-
vor. Zanimalo ga je predvsem, 
kaj počnejo na našem progra-
mu, kaj si želijo postati, ko 
bodo odrasli in kako so preži-
vljali čas karantene. Na koncu 
smo mu predstavili program 
skozi igro, z nami pa je moral 
tudi zaplesati. Otroke je obda-
roval z veliko košaro šolskih 
potrebščin in tudi otroci so mu 
podarili dobrote lokalnih kme-
tij. Na koncu še skupinska slika 
in seveda selfiji. Obisk je vsem 
nam ostal v zelo lepem spomi-

foto Daniel Novakovič/STA

nu. Otroci so znali svojim star-
šem povedati, da je predsednik 
zelo preprosta osebnost, polna 
energije in veselja. Hvala go-
spod predsednik, da ste našim 
otrokom polepšali počitnice.
Tako se je v letošnjih poči-
tnicah zaradi korona ukre-
pov sicer število otrok malce 

foto Daniel Novakovič/STA zmanjšalo. Na vseh lokacijah je 
skupaj sodelovalo 83 otrok in 
15 animatorjev. Ampak tudi to 
število nam kaže, da se otroci 
še vedno radi družijo, igrajo in 
ustvarjajo. In prav nič več nam 
ni hudo, da počitnic nismo 
preživil v Soči. Želimo si pa, 
da bomo naslednje leto poleg 
zanimivega programa le dihali 
sveži zrak in občudovali našo 
čudovito reko Sočo na letova-
nju smaragdkov.
Na začetku nismo verjeli, da 
so lahko počitnice doma lah-
ko tako lepe, a izkazalo se 
je, da so 'domčitnice' super! 

Tatjana Rupnik, 
 strokovna vodja programa 
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ROBINOVA TURNEJA
#SkupajZmoremo#SkupajZmoremo

ROBINOVA TURNEJA

v sodelovanju z:

Sobota, 5. 9. (ob prazniku MONG)
Dornberk 7.00-9.30 
Šempas 10.30-13.00 

 Lokve 15.30-18.00 
Ponedeljek, 7. 9.

Tolmin 6.00-10.30 
BoBovec 12.30-17.00 

Torek, 8. 9.
Kanal 6.00-10.30 
Brda 12.30-17.00 

Sreda, 9. 9.
Miren 6.00-10.30 

Renče 12.30-17.00 
ČetČetrtek, 10. 9.

Ajdovščina 6.00-10.30 
Komen 12.30-17.00 

Petek, 11. 9.
Šempeter pri Gorici 6.00-10.30 

Nova Gorica 12.30-17.00 

5.-11. 9. 20205.-11. 9. 2020

V sklopu turneje poteka dobrodelna akcija za pomoč dečku iz Vipavske doline, ki ima mišično distrofijo. 
Ambasador: Jan Oblak - veliko ime v nogometu, podarja podpisano majico, rokavice in nogometne čevlje. 
Brez tebe ni mene!                                                                                                          Več na: www.robin.si

Pestro poletno dogajanje
  V Medobčinskem društvu 
prijateljev mladine Ajdovščina 
smo zaposleni in prostovoljci 
celo poletje skrbeli za igrive in 
ustvarjalne počitniške dni. Več 
kot 90 otrok in mladih smo 
peljali na letovanja in sicer v 
Nerezine in v naš priljubljeni 
Piran. 
  Morske dogodivščine smo 
tudi letos omogočili otrokom z 
manj priložnostmi iz obeh ob-
čin, preko humanitarne akcije 
'Pomežik soncu' in akcije 'Mor-
je za vse otroke', ki jo organi-
ziramo na našem društvu. Is-
kreno se zahvaljujemo vsem, ki 
ste darovali. Zahvala gre vsem, 
ki ste darovali preko aplikaci-
je 'Dobrodelko' mariborskega 
društva Humanitarček in tako 
otrokom z manj priložnostmi 
iz našega okolja podarili kopal-
ke in brisače. 
  Otrokom in mladim z zdra-
vstveno indikacijo je stroške 
letovanja delno kril Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slove-
nije. Ne smemo pozabiti na obe 
občini – ajdovsko in vipavsko, 
ki tudi sofinancirata letovanja. 
Naši prostovoljci – vzgojitelji so 
v priprave vključili tudi izobra-
ževanje. Medse smo v začetku 
junija povabili medicinsko se-

stro Alenko Černe iz Centra za 
krepitev zdravja Ajdovščina. 
Spregovorila nam je o vplivu 
letovanja na celostno zdravje 
otrok, vzgojitelji so delili svoje 
izkušnje s prejšnjih letovanj, 
predavateljica nam je postregla 
z zanimivimi pogledi na dobro 
počutje otrok in vzgojiteljev, 
za konec nas je seznanila še s 
čuječnostno tehniko. Govor je 
tekel tudi o najaktualnejši temi 
– preventivnih ukrepih pri za-
jezitvi koronavirusa.
  Prostovoljci društva so pri-
čarali zanimive prostočasne 
aktivnosti otrokom, ki so bili 
vključeni v celodnevno var-
stvo, ki ga je organiziral MKC 
Hiša mladih v ajdovskih Palah. 
Raznolike prostočasne delav-
nice so potekale dva tedna v 
juliju in dva tedna v avgustu. 
V teh poletnih mesecih smo na 
društvo sprejeli tudi dve štu-
dentki, ki sta opravljali obve-
zno študijsko prakso.
  Povezali smo se z Osnov-
no šolo Danila Lokarja in za 
učence omenjene šole orga-
nizirali tritedenske počitni-
ške delavnice v Hiši mladih v 
okviru projekta 'Popestrimo 
šolo'. Dnevi so nam hitro mi-
nevali ob ustvarjalnih delav-

nicah, športnih aktivnostih, 
delavnicah socialnih veščin in 
komunikacijskih spretnosti. 
Z ustvarjalnimi delavnicami 
in prostočasnimi aktivnostmi 
smo obiskali tudi številne kra-
jevne skupnosti v občini Ajdo-
vščina. Zadnji teden v avgustu 
smo za otroke organizirali še 
brezplačne športne aktivno-
sti v programu 'Hura, prosti 
čas', ki jih sofinancira Zavod 
za šport RS Planica. Delavnice 
ponujajo veliko zabavnih špor-
tnih vsebin od iger z žogo, ple-
sa, telovadbe, gibanja v naravi, 
celo pravo olimpijado.
  Na področju neformalnega iz-

obraževanja odraslih sta v teku 
dva študijska krožka. Študijski 
krožek 'Živim skozi igro', ki 
poteka v Hiši mladih, povezu-
je mlade z manj priložnostmi 
do 30-tega leta. Mladi preko 
različnih interaktivnih in so-
cialnih iger krepijo življenjske 
veščine, učijo se prepoznavati 
in sprejemati čustva in krepijo 
samozavest. Študijski krožek 
pomembno vpliva na socialno 
vključevanje mladih. V sode-
lovanju s Kulturnim društvom 
Norma 7 pričenjamo s študij-
skim krožkom 'Ustvarjam', ki 
bo povezal vse ljubitelje literar-
nega in likovnega ustvarjanja. 
V krožku bomo prebirali le-
poslovje, se pogovarjali, likov-
no ustvarjali, negovali kulturo 
pisanja z roko, se učili javne-
ga nastopanja in še kaj. Ob tej 

priložnosti bi vas povabili na 
'Ustvarjalni maraton', ki bo po-
tekal 9. septembra 2020 od 11. 
ure dalje, na prostem, v parku 
v Ajdovščini (ob Lokarjevem 
drevoredu). Prebirali bomo 
poezijo Neže Maurer, likov-
no ustvarjali, fotografirali … 
lepo povabljeni v našo družbo. 
Študijske krožke sofinancira 
Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport, koordinira pa 
Andragoški center Slovenije.
Učencem, učiteljem in star-
šem želimo vse dobro v novem 
šolskem letu. Našim prosto-
voljcem, sodelavcem in vsem 
dobrim ljudem pa se iskreno 
zahvaljujemo za pomoč pri ure-
sničevanju našega poslanstva. 

Urška Brežnjak
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V Malovšah je zaživel  
Kamp David
Sredi neokrnjene narave v vasi Malovše sta domačina posta-
vila kamp, ki je svoja vrata odprl julija. Kot odlična izhodiščna 
točka za raziskovanje Vipavske doline že privablja turiste od 
blizu in daleč. Sodobno opremljen kamp je primeren za šoto-
re in avtodome. 

  V senci stoletnih hrastov, na 
zelenih terasah, ki jih podpira-
jo zidovi iz lokalnega kamna, 
sta domačina Katja in David 
Cigoj uredila kamp, ki navdi-
huje s svojo neokrnjeno podo-
bo naravnega okolja. Kot sta 
povedla, so v pristno naravo 
posegli le toliko, da so ukrotili 
odvečno grmovje in kamne po 
starem izročilu zložili v opor-
ne zidove. »Kamp daje gostu 
občutek, da kampira sredi na-
rave,« sporočata skrbnika. Kot 
domačina se spoznata na vse 
kotičke Vipavske doline, zato 
gostom z veseljem svetujeta pri 

izbiri aktivnosti in tako nudita 
pester izbor dodatne ponudbe 
– vse od kanjoninga, kajaka-
štva, supanja, skoka s padalom, 
obiska adrenalinskega parka, 
pa do degustacij odlične lokal-
ne hrane ter vipavskih vin. V 
kolikor nimate svojega kolesa, 
naj vas to ne skrbi, saj si lahko 

svoje kolo ali e-kolo izposodite 
kar v kampu. 
  Kamp je torej odlična izho-
diščna točka za raziskovanje in 
spoznavanje Vipavske doline, 
saj leži tik ob izhodu Selo s hi-
tre ceste H4, dobrih pet minut 
vožnje iz Ajdovščine in dvajset 
minut od meje z Italijo. 
  S prvo sezono so zadovoljni – 
v kampu prevladujejo gostje iz 
tujine, predvsem Nemci, Belgij-
ci in Nizozemci. Po odobritvi 
bonov pa je skokovito narasel 
tudi obisk slovenskih gostov. 
Tudi načrti vnaprej so visoki, 
pravijo v Kampu Davidu in iz-

postavljajo: »V prihodnjih letih 
načrtujemo še postajo za izpust 
odpadne vode, postajališče za 
avtodome za koriščenje bolj 
v zimskih mesecih, razširitev 
kamp prostorov ter postavitev 
novih sanitarnih kapacitet.«

Vipavska dolina in Nova Gorica z 
novimi turističnimi doživetji 
Na koronakrizo, ki je povsod po svetu zelo prizadela turizem, se je Javni zavod za turizem Nova 
Gorica in Vipavska dolina odzval s pobudo za razvoj novih turističnih produktov in sistema-
tičnimi vlaganji v krepitev konkurenčnih prednosti. Tuji gostje se počasi vračajo, prihajajo pa 
tudi spodbudne novice, da je naša destinacija v številnih tujih državah zelo zaželena.

  Turistične delavce je namreč 
razveselil članek, ki ga je bri-
tanski spletni medij Indepen-
dent objavil kmalu zatem, ko 
je bilo potovanje iz Združene-
ga kraljestva v Slovenijo spet 
sproščeno. V zgodbi z naslo-
vom "Zakaj mora biti Vipavska 
dolina ob potovanju v Sloveni-
jo na vrhu vašega seznama že-
lja" novinarka slikovito opisuje 
spomine na obisk Vipavske 
doline, na njena izjemna vina, 
kulinariko, naravne zname-
nitosti, aktivnosti v naravi in 
prijazne gostitelje. Članek je iz-
šel ob pravem času in poudarja 
vse tiste prednosti naše turi-
stične ponudbe, ki jih gostje 
po izbruhu pandemije cenijo 
še bolj.
  Turistična znamka Vipa-
vska dolina je v preteklih le-
tih skokovito pridobivala na 
prepoznavnosti, leta 2018 jo je 
Lonely Planet uvrstil med top 
10 destinacij v Evropi, ki jih je 
treba obiskati. Lani je Vipavska 
dolina zabeležila bistveno višjo 
rast prihodov tujih gostov od 
slovenskega povprečja. Pojav 
pandemije pa je sesul letošnja 
pričakovanja, zato je Javni za-
vod za turizem Nova Gorica in 
Vipavska dolina sprejel vrsto 
kriznih ukrepov. Z javnim po-
zivom je turistične ponudnike 
povabil k oblikovanju novih, 
zanimivih in spremenjenim 
razmeram prilagojenih po-
nudb, ki bi turistično desti-
nacijo tudi v novih razmerah 
ohranjale privlačno. Odziv 
ponudnikov je bil izjemen, za 
objavo na spletnem portalu 
Vipavska dolina so pripravili 
kar 52 novih turističnih do-
živetij z zelo raznoliko in kre-
ativno sestavljeno ponudbo. 

  V Javnem zavodu za turizem 
so sočasno pospešili načrtova-
no prenovo uradnega spletne-
ga portala. Na posodobljenem 
in grafično osveženem portalu 
so že objavili vsa nova doži-
vetja, skupaj z dosedanjimi je 
tako gostom odslej na voljo več 
kot 70 različnih priložnosti za 
odkrivanje skritih kotičkov 
in posebnosti naših krajev v 
spremstvu lokalnih gostiteljev. 
Posodobljena je tudi mobilna 
različica spletnega portala, pre-
nova pa še ni zaključena. V pri-
hodnjih mesecih načrtujejo ob-
javo številnih novih vsebin, ki 
bodo gostom še bolj približale 
obilje možnosti za preživljanje 
prostega časa na celotnem ob-
močju med vznožjem Nanosa 

in Solkanom ter Banjško pla-
noto.
  Vzporedno v Sloveniji in še 
osmih tujih državah poteka 
oglaševalska kampanja z na-
slovom Rajska dolina obstaja. 
Kampanja v ospredje posta-
vlja vinsko in kulinarično po-
nudbo, saj se naša destinacija 
ponaša z največ Michelinovi-
mi zvezdicami in priznanji v 
Sloveniji, vipavska vina pa že 
dolgo posegajo po najvišjih 
priznanjih za kakovost. Poleg 
največjih znamenitosti so v 
kampanji posebej izpostavlje-
ne celoletne možnosti za kole-
sarjenje ter seveda raznolikost 
doživetij.
  "Nova top doživetja in sodob-
na spletna orodja so naložba 
tudi za čas po koronakrizi. 
Konstanten razvoj naše turi-
stične ponudbe je ključnega 
pomena, zato bomo tudi v pri-
hodnje tesno sodelovali s turi-
stičnimi ponudniki, jim poma-
gali pri oblikovanju produktov 
in skrbeli za promocijo turi-
stične ponudbe. Že to jesen na-
črtujemo izobraževalne delav-
nice, namenjene oblikovanju 
visoko kakovostnih turističnih 
produktov, ki jim Slovenska tu-
ristična organizacija dodeljuje 
znak 5-zvezdičnega doživetja," 
je povedala Erika Lojk, direk-
torica Javnega zavoda za turi-
zem Nova Gorica in Vipavska 
dolina.
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Motoristi iz Žapuž 
spet na skupni turi
  V Žapužah je mnogo moto-
ristov in tudi takih, ki se radi 
skupaj zapeljejo na panoramski 
vožnji. Člani društva DEŠK so 
letos ob okrnjenem krajevnem 
prazniku povabili še nekaj svo-
jih prijateljev in znancev na 
izlet. Vodja Jože Brecelj je po-
peljal okrog dvajset motoristov 
preko Trnovega, Čepovana, po 
dolini Idrijce v Cerkno. Pred 
farno cerkvijo je bil kratek po-

stanek za počitek v senci ob 
soku in okrepčilni pijači. Bla-
goslov motoristov je podelil 
šturski župnik Zoran Zornik, 
ki je v teh krajih mnogo prevo-
zil z motorjem, ko je pred leti 
služboval v Cerknem. Obiskal 
nas je tudi sedanji župnik Ma-

tej Kobal in nam zaželel srečno 
pot. 
  Pot z jeklenimi konjički se je 
nadaljevala čez zelene hribe v 
Davčo ter preko Logatca nazaj 
v Žapuže. Zaključek je bil v 
leseni brunarici pred domom 
krajanov. Po skoraj dvestoki-
lometrski poti se je prilegla 
tudi topla jed na žlico ter hla-
dno pivo. Glede na omejitve 
pri združevanju zaradi virusa 

je bila potrebna medseboj-
na razdalja za 'pol motorja'. V 
upanju, da bodo za prihodnje 
leto boljši pogoji za druženje 
ter potovanje v okoliške kra-
je, smo se s temo poslovili.  

Aleš Brecelj

Ajdovščini srebrno odlikovanje 
Občina Ajdovščina je v okviru Zelene sheme slovenskega turizma prejela srebrni znak Slovenia 
Green Destination. Tokrat je bila Ajdovščina ocenjena kot samostojna enota in je največ vzpod-
budnih ocen dobila na področju kulture in tradicije.

  Zelena shema slovenskega 
turizma (ZSST) je nacional-
ni program in certifikacijska 
shema, ki pod krovno znamko 
SLOVENIA GREEN združuje 
vsa prizadevanja za trajnostni 
razvoj turizma v Sloveniji, de-
stinacijam in ponudnikom po-
nuja konkretna orodja za oce-
no in izboljšanje trajnostnega 
delovanja in skozi znamko 
Slovenia Green to zeleno delo-
vanje tudi promovira. V shemo 

so vključene tako destinacije 
kot ponudniki, Občina Ajdo-
vščina se je v shemo skupaj z 
Občino Vipava vključila že leta 
2017 kot destinacija Vipavska 
dolina in prav tako prejela sre-
brni znak.
  Na letošnjem ocenjevanju je 
bila Ajdovščina ocenjena kot 
samostojna enota in je najvišje 
ocene, torej ocene čez 8, prejela 
na področju kulture in tradicije 
ter družbene klime. Dosedanji 

napori za skupno sodelovanje, 
skupna strategije za turizem ter 
ustrezno vzpostavljena skupna 
promocija, pa je naši destinaci-
ji prinesla oceno nad 8 tudi na 
področju destinacijskega ma-
nagementa in s tem tudi srebr-
ni znak Slovenia Green. V pri-
meru, da bi imeli v destinaciji 
certificiranega ponudnika na-
stanitve, bi lahko z obstoječim 
rezultatom pridobili najvišji 
naziv – zlati znak.
  Zelene destinacije so vzor in 
gonilo razvoja turizma, ki je 
odgovorno do okolja in druž-
be, partnerstvo v Zeleni shemi 
pa je dragoceno in spodbudno 
za širšo okolico. »Ajdovščina 
ponosno stopa po poti traj-
nostnega razvoja turizma in 
piše zeleno zgodbo Slovenije, 
ki odmeva tako v strokovnem 
kot turističnem mednarodnem 
prostoru,« so še zapisali v obra-
zložitvi. 

Nova zgibanka povezala  
ponudnike na Gori
V pravem času, ko se obisk Gore hitro povečuje, je izšla nova turistična brošura o Gori, ki je 
namenjena domačim in tujim obiskovalcem visoke planote nad Vipavsko dolino.

  V njej so na kratko opisane 
glavne zanimivosti in aktivno-
sti, ki jih Gora ponuja, predsta-
vljeni so tudi nekateri lokalni 
ponudniki. Publikacijo na 24 
straneh, ki oblikovno sledi 
celostni grafični podobi desti-
nacije Vipavska dolina, dopol-
njuje zemljevid z označeno tu-
ristično infrastrukturo širšega 
območja Gore. Brošuro je za 
namen večje prepoznavnosti in 
obiska Gore izdala in založila 

Občina Ajdovščina, nastala pa 
je na pobudo ponudnikov tega 
območja. Trenutno je na voljo 
v slovensko-angleški jezikovni 
različici, ki pa ji bo kmalu sle-
dila še nemško-italijanska. 
  Že v času ostrih omejitev za-
radi pandemije se je obisk Gore 
vseskozi večal, tedaj seveda 
z domačimi gosti, predvsem 
pohodniki in kolesarji, poleti 
pa so se jim pridružili še tujci. 
Gora je bila med vročinskimi 

vali prava izbira za osvežitev 
v objemu Trnovskega gozda. 
Na svoj račun so prišli vsi tisti, 
ki cenijo miren in sproščujoč 
oddih. Poleg slikovitih poho-
dniških in sprehajalnih poti 
planota vse bolj širi kulinarič-
no in namestitveno ponudbo, 
nova zgibanka je domačim in 
tujimi gostom zato več kot do-
brodošla. 

Označevanje 
turističnih poti
  Zaradi mnogih naravnih da-
nosti je Vipavska dolina narav-
nost idealno izhodišče za šte-
vilne in zelo raznolike pohode. 
Strma pobočja in visoke pla-
note ponujajo različno zahtev-
ne poti, ki očarajo z razgledi, 

presenetijo z znamenitostmi in 
razveselijo z zgledno urejenimi 
potmi in infrastrukturo.  
  Urejanju turističnih in poho-
dnih poti namenja Občina Aj-
dovščina letno okrog 80 tisoč 
evrov. Poti so redno vzdrževa-
ne, varne ter tako vse bolj pri-
vabljajo športnih užitkov željne 
obiskovalce. Letos pa se poleg 
rednega vzdrževanja pripravlja 
še označitev dveh poti – to sta 

Ultra trail Vipavska dolina ter 
pot industrijske dediščine po 
mestu Ajdovščina. 
  Krožna trasa Ultra trail Vi-
pavska dolina je dolga kar 160 
kilometrov in poteka po več 
občinah. Dogovorjeno je, da 
se označi celoten krog. Pot bo 
tako na voljo obiskovalcem, ki 
so željni adrenalinskih podvi-
gov, bodisi po odsekih ali pa v 
celoti in sicer skozi vse leto. 
  Na novo pa se vzpostavlja 
turistična pot industrijske de-
diščine po mestu Ajdovščina. 
Predvideva se postavitev več 
kot 10 tabel, ki bodo s skrbno 
izbranimi besedili opominjale 
na pomen industrijske in teh-
nične dediščine, ki ima v Ajdo-
vščini bogato zgodovino. Bese-
dila so pripravljena, prevedena 
bodo še v angleščino, postavi-
tev tabel pa si lahko obetamo 
do konca leta.
  V prenovi je tudi znamenita 
pot Po dolu gor in dol na Gori, 
ki je zaradi dotrajanosti po-
trebna obnovitve in dopolnitve 
trase ter prenove besedil s pre-
vodom v tuje jezike. 

Foto: M. Močivnik
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26. mednarodna likovna kolonija Umetniki za karitas 

Vi ste luč sveta 
  Od 17. do 21. avgusta 2020 je 
na Sinjem vrhu nad Ajdovšči-
no potekala 26. mednarodna 
likovna kolonija Umetniki za 
karitas z geslom Vi ste luč sve-
ta.  
  Kolonije so se udeležili izbra-
ni umetniki: Skender Bajrović, 
Silva Copič, Barbara Demšar, 
Milan Erič, Draga Davitko-
va Erič, Erna Ferjanič, Matej 
Metlikovič, Janko Orač, Vik-
tor Šest, Breda Sturm in častni 
gost Veljko Toman. Z umetniki 
je ustvarjal tudi strokovni so-
delavec slikar Lucijan Bratuš, 

občasno so se pridružili še Jože 
Bartolj ter Silva in Azad Karim. 
Organizacijsko in strokovno 
sta kolonijo vodili voditeljica 
projekta Umetniki za karitas 
in ravnateljica Škofijske karitas 
Koper Jožica Ličen ter likovna 
kritičarka in stalna sodelavka 
kolonije in razstav Anamari-
ja Stibilj Šajn. Nepogrešljiva je 
bila sodelavka Karitas Marjana 
Plesničar Jezeršek ter slikarji, 
pomočniki Marija Efremova, 
Bogdan Soban in Igor Zimic. 
Dodana vrednost tega druže-
nja je bil fant, ki rad slika in 

je ustvaril slike pod skrbnim 
mentorstvom Polone Kunaver 
Ličen. Za gostoljubje in dobro 
počutje ter upoštevanje korona 
ukrepov je poskrbela družina 
Vidmar iz Sinjega vrha. 
  Na Sinjem vrhu je širok 
ustvarjalni prostor, saj so neka-
teri umetniki ustvarjali kar na 
prostem, drugi v ateljeju, neka-
teri pa v Tonetovem kujavniku, 
na balkonu ali v priročni uti, 
kar je bilo tokrat še posebej do-
bro zaradi ohranjanja razdalje. 
Pogled na zeleno dolino, sinje 
nebo in lagune morja se tudi 
tokrat zrcali v mnogih slikah 
ustvarjalcev, v likovnih delih 
in pogovorih pa ostaja letošnje 
geslo o luči sveta. 
  Poleg ustvarjanja in druže-
nja se je dogajalo še marsikaj. 
Kolonija je vedno deležna me-
dijske pozornosti domačih in 
zamejskih medijev, tako, da je 
bilo kar veliko javljanj iz Sinje-
ga vrha. V torek pod večer je 
bila v župnijski cerkvi na Otlici 
sveta maša, ki jo je ob somaše-
vanju domačega župnika da-
roval generalni vikar koprske 
škofije Slavko Rebec v spomin 
na pokojnega Hieronima in več 
kot 15 umetnikov, ki so ustvar-
jali v preteklih kolonijah. Še 
posebej ganljivo je bilo, ko so 
umetniki in prisotni obiskali 
grob pokojnega Hieronima ter 
v en glas zapeli Angelčka. 
  Darovanje likovnih del, ki 

je navadno ob dnevu odprtih 
vrat, se je razpotegnilo skozi 
ves teden oz. jih je kar nekaj 
prineslo svoj dar v prostore Ka-
ritas po Koprski škofiji in tudi 
širše. Na ta način je darovalo 
kar 38 likovnih ustvarjalcev 46 
likovnih del. Tem darovalcem 
se je z 10 slikami šopkov cvetja 
pridružil Črtomir Frelih in s 50 
slikami angelov Marta Jakopič 
Kunaver. 
  Do konca 26. mednarodne 
likovne kolonije Umetniki za 
karitas je tako nastalo 151 ve-
čjih in manjših likovnih del iz 
pod čopičev 57 ustvarjalcev. 
Ocenjena vrednost slik pre-
sega 50.000 evrov. Izkupiček 
prodanih del bo tokrat name-
njen otrokom umetnikov, ki 
so zaradi korone ob dohodek, 
ki je potreben za preživljanje 
družine. Pomoč se bo izvajala 

v kontekstu projekta Posvojitev 
na razdaljo. 
  20. avgusta pod večer je po-
tekal kulturni program, v kate-
rem so bili predstavljeni udele-
ženci in njihova dela, zahvalo 
je vsem izrekel koprski škof dr. 
Jurij Bizjak, ki je geslo koloni-
je 'Vi ste luč sveta' primerjal s 
soncem, ki sveti vsem. V imenu 
občine Ajdovščina se umetni-
kom in sodelavcem Karitas za-
hvalil podžupan Ivan Krašna. 
Dogodek so kot vedno oboga-
tili mladi z Gore, dopolnil jih 
je Moški zbor Dornberk pod 
vodstvom Janka Hareja. Raz-
stava bo v ateljeju na Sinjem 
vrhu do konca septembra.  

Jožica Ličen, ravnateljica in 
voditeljica projekta Umetniki 

za karitas

OŠ Danila Lokarja Ajdovščina je 
učencem popestrila počitnice

  Med počitnicami najlažje 
dokažemo, da šola ni samo 
učenje, ki ga spremljajo težke 
knjige in lov za ocenami. Šola 
je tudi prostor za druženje, pri-
dobivanje prijateljev, za reševa-
nje izzivov … Zato smo se v OŠ 
Danila Lokarja Ajdovščina od-

ločili, da v okviru projekta Po-
pestrimo šolo, povabimo učen-
ce na delavnice, kjer smo preko 
druženja, igre in ustvarjanja 
razvijali socialne, jezikovne in 
druge veščine. 
  Ker so se učenci lani del šol-
skega leta učili na daljavo, so še 
z večjim navdušenjem prišli v 
Hišo mladih, kjer smo jih s so-
delavci in prostovoljci iz Med-
občinskega društvaprijateljev 
mladine Ajdovščina vsako do-
poldne sprejeli z nasmehom. V 

treh tednih se je na delavnicah 
zvrstilo 52 učencev različne 
starosti.
  Če smo bili na začetku malce 
zadržani, smo se na koncu že 
dobro poznali, saj smo počasi 
odkrili zaklade in želje, ki so v 
nas. Naučili smo se, da imamo 
veliko želja, ki pa so največkrat 
različne, kar nas v resnici boga-
ti. Ko smo skupaj, se kdaj zgo-
di, da zaradi različnih želja in 
mnenj med nami pride do pre-
pirov. Iskali smo načine, kako 
bi jih lahko skupaj razrešili in 
bi tako drug z drugim, kljub 
različnosti, ustvarjali trdne 
vezi prijateljstva.
  Med delavnicami smo našli 
čas tudi za ustvarjanje in pri 
tem odkrivali naše talente. Iz-
virni izdelki, ki so nastajali pod 
našimi rokami, so dokaz, da se 
učimo in vadimo prav vsak tre-
nutek v dnevu in se s tem raz-
vijamo. Proste trenutke smo iz-
koristili za gibanje na igralih, v 
avgustu pa je prostovoljka Špe-
la Bolčina z najrazličnejšimi 
športnimi igrami poskrbela, da 
smo se dobro razmigali.

  Projekt Popestrimo šole sofi-
nancirata Republika Slovenija 
in Evropska unija iz Evropske-
ga socialnega sklada, namenjen 
pa je razvijanju oblik dela z 
otroki, ki omogočajo možnosti 
za krepitev ključnih veščin, ki 
jih potrebujemo pri spopada-
nju z vsakodnevnimi izzivi. 

V šolskem letu, ki je pred 
nami, bo tako sledilo še več 
dejavnosti, pri katerih bodo 
učenci lahko spoznava-
li in razvijali svoje talente. 

Urška Čuk,  
multiplikatorka projekta
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3. Mednarodni festival akvarela malega formata  
Mini Castra 2020
Lokarjeva galerija Ajdovščina

  Delo v Lokarjevi galeriji zaradi 
letošnje pandemije ni zamrlo, 
nasprotno, delali smo sicer pod 
težjimi pogoji, a morda še bolj, 
kot v prejšnjih časih. Organi-
zacija 'Mednarodnega bienala 
akvarela malega formata Mini 
Castra 2020' je ves čas potekala 
normalno in v skladu z zasta-
vljeno časovnico. Dva meseca 
pred zaključkom natečaja, ko 
bi morali avtorji na veliko poši-
ljati svoja dela, se je med njimi 
množično naselil dvom o mo-

žni izpeljavi letošnjega bienala 
in strah, da ne bo mogoče poši-
ljati akvarelov po letalski pošti. 
Zato smo imeli veliko opravka 
s prepričevanjem in pojasnje-
vanjem, da se zaradi epidemije 
COVID-19 svet ni ustavil in da 
bo projekt Castra poteka tako, 
kot smo ga načrtovali. Kljub 
izredno negotovim razmeram 
smo zadovoljni z odzivom av-
torjev iz vsega sveta, saj se je v 
prvem krogu na razpis odzvalo 
221 avtorjev iz 62 držav. Rok za 
oddajo akvarelov v prvem kro-

gu, ki smo ga zaradi pandemije 
podaljšali za mesec dni, je bil 
23. maj 2020. 
Strokovna žirija, ki so jo sesta-
vljali Lucijan Bratuš, predse-
dnik žirije ter člani dr. Nelida 
Nemec, Azad Karim, Vladimir 
Bačič in Miran Kordež, je 29. 
maja pregledala prispela dela 
in naredila izbor avtorjev. Na 
razstavo je bilo sprejetih 191 
avtorjev iz 58 držav. Žal je bil 
nepričakovano konec maja nov 
veliki val okužb, tokrat v Juž-
ni Ameriki, Aziji in Oceaniji, 
ki je povsem ohromil življenje 
številnih držav. Zato mnogi 
avtorji iz teh delov sveta, ki so 
bili sicer sprejeti na razstavo, 
nam zaradi objektivnih težav 
niso mogli poslati svojih del. 
Tako bo na letošnjem Med-
narodnem festivalu akvarela 
Mini Castra 2020 razstavljalo 
nekoliko manj, 162 avtorjev, saj 
zaradi objektivnih težav neka-
teri dejansko niso mogli poslati 
svojih akvarelov, čeprav so bili 
sprejeti v projekt. Zagotovo pa 
v danih okoliščinah letošnja 
Mini Castra predstavlja nada-
ljevanje uspešne zgodbe tega 
pomembnega mednarodnega 
likovnega projekta pri nas, ki 
se godi v Vipavski dolini.

16. mednarodni likovni eks-
tempore Vipavski Križ

  Vzporedno z otvoritvijo 3. 
mednarodnega bienala akvare-
la malega formata Mini Castra 
2020 bo potekal v Vipavskem 
Križu 28. in 29. avgusta že 16. 
mednarodni likovni ekstem-
pore, zadnja leta obarvan v 
akvarelne barve.
Dober glas seže daleč, tudi na 
tuje kontinente. In prav to se 
zadnja leta dogaja Castri. Vi-
pavska dolina z arhitekturo, 
kulturo, naravo in seveda vr-
hunsko organiziranim festiva-
lom akvarela postaja zaželena 
destinacija, ne samo za sodelo-
vanje na razstavi Castra v Lo-
karjevi galeriji, temveč tudi za 
večdnevno ustvarjalno druže-
nje s kolegi, pa tudi za odkri-
vanje lepot naše doline. Vese-
lili smo se tega dogodka, toda 
tako, kot na razstavi Mini Ca-
stra, tudi v Vipavskem Križu 
ne bomo videli vseh prijavlje-
nih iz tujine, saj so bile zadnje 
dni mnoge države uvrščene na 
rdeči seznam in z veliko žalo-
stjo nesojenih sodelujočih pre-
jemamo odpovedi sodelovanja. 
Kljub vsemu bo ekstempore 
izpeljan, le v okrnjeni zasedbi.

 Navodila za varno spremlja-
nje kulturnega dogodka

  Da bo druženje ob slavnostni 
otvoritvi 3. mednarodnega fe-
stivala akvarela malega forma-
ta Mini Castra 2020 varnejše za 
vse, vas prosimo, da ob obisku 
upoštevate navodila NIJZ. Na 
podlagi teh navodil je število 
udeležencev v Dvorani 1. Slo-
venske vlade omejeno na 70. 
Obvezno je nošenje mask in 
razkuževanje rok.
  Vsi morajo upoštevati medse-
bojno razdaljo vsaj 1,5 metra, 
to pomeni, da se lahko usede-
mo na vsak tretji sedež v vrsti. 
Obiskovalci ne smejo ime-
ti znakov okužbe dihal, kot 
je npr. nahod, kihanje, ka-
šljanje, bolečine v žrelu, mi-
šicah, povišana temperatura 
…Obiskovalcem ni priporo-
čljivo dotikanje obraza, zlasti 
ne ust, nosu in oči, preden so 
roke razkužene. Zahteva se 
upoštevanje higiene kašlja. 

Vladimir Bačič, predsednik 
DLUSP in vodja Lokarjeve 

galerije

Spletni biografski portal Obrazi  
slovenskih pokrajin
  Zaživel je nov vseslovenski 
spletni biografski leksikon 
znanih osebnosti slovenskih 
pokrajin ter Slovencev v zamej-
stvu in po svetu Obrazi sloven-
skih pokrajin. Portal združuje 
vse podobne leksikone, ki jih 
ustvarjamo slovenske splošne 
knjižnice in druge ustanove. 
Do sedaj smo primorske splo-
šne knjižnice pripravljale pri-
spevke za portal Primorci.si, ki 
pa je sedaj postal del vsesloven-
skega biografskega leksikona. 
Vsi zapisi s portala Primorci.si 
so bili prenešeni na nov portal.
Lavričeva knjižnica za spletni 
biografski portal kreira zapise 

o pomembnih osebnostih, ki 
so se rodile ali delovale (deluje-
jo) na območju naše knjižnice, 
torej v današnjih občinah Aj-
dovščina in Vipava, in so s svo-
jim življenjem in delovanjem 
zaznamovale naše kraje in za-
pustile vidno sled na različnih 
področjih družbenega, politič-
nega, gospodarskega ali kul-
turnega življenja naših krajev. 
Portal Obrazi slovenskih po-
krajin združuje vse podobne 
leksikone, ki jih ustvarjamo 
slovenske splošne knjižnice. 
Glavno uredništvo je v Me-
stni knjižnici Kranj, regijsko 
uredništvo za zapise o Pri-

Z združenimi močmi 
do varne strehe
  V oktobru lanskega leta so se 
pobudniki 'Motoristi za mo-
toriste' obrnili na Karitas, da s 
skupnimi močmi pomagamo 
družini z Brji. Na kratko smo 
na družbenih omrežjih zapi-
sali: »Družina že dolgo živi v 
razpadajoči hiši in nujno po-
trebuje varno streho nad gla-
vo. Oče je pred časom umrl, v 
času, ko smo začeli s pobudo 
za pomoč, se je mama več let 
borila s hudo boleznijo in pred 
dobrim tednom umrla. Ostala 
je hčerka – dijakinja in sin, ki je 
sicer invalid, saj je že kot otrok 
izgubil roko. Sami nikakor ne 
bodo uspeli zbrati denarja, pa 
tudi organizirati dela, zato jim 
vaščani, nekateri obrtniki in 
Društvo MzM želijo pomaga-
ti.« Objavili smo TRR Karitas 

in spet je vzgled dal župan in 
tudi nekatere župnije. Vest se 
je širila in ljudje so darovali. 
Velika zasluga gre MzM in va-
ščanom, še posebej Kazimirju 
z Brji, tudi motoristu, ki je tr-
kal na številna vrata. Mnogo 
materiala je prišlo za 'boglo-
naj', mnogo po simbolični ceni. 
Tako je bil nad lepo obnovlje-
nim domom v začetku avgusta 
postavljen bor, kot znak »uspe-
lo je«. Pri Karitas smo zbrali 
16.000 evrov, toda vrednost 
darov in pomoči je vsaj še en-
krat večja. 
  Spet veriga dobrote, Sašo mi je 
poslal slike njegove nove stre-
he in napisal: »Hvala vsem za 
pomoč. Vidim, da ste še dobri 
ljudje. Najlepša hvala iz srca«. 

Jožica Ličen

morcih pa v Goriški knjižni-
ci in Knjižnici Koper. Projekt 
sofinancira Ministrstvo za 
kulturo Republike Slovenije.  

  Za vsa morebitna vpraša-
nja v zvezi s 'Primorci' se še 
naprej lahko obrnete na pri-
morci.si@gkfb.si. Vabljeni 
k ogledu in uporabi portala 
Obrazi slovenskih pokrajin.   

Zdenka Žigon
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Živahno v Učnem centru Brje 
Tudi letos pripravljali zeliščne 
sirupe, sokove, marmelade in 
sušili sadje 

 Tudi v letošnjem letu smo na 
Ljudski univerzi Ajdovščina v 
okviru Letnega programa izo-
braževanja odraslih načrtovali 
teoretične in praktične delav-
nice na temo izdelave zeliščnih 
sirupov, sokov, marmelade, su-
šenje marelic in sadja, ki dozo-
ri v poletnih mesecih. Glede na 
omejitve zaradi možnosti šir-
jenja okužbe s COVID-19 smo 
imeli pomisleke, če bomo de-
lavnice lahko izpeljali. Ker smo 
prejeli kar veliko število prijav, 
smo se odločili, da delavnice 
izpeljemo in sicer z upošteva-
njem omejenega števila udele-
žencev in obveznih zaščitnih 
ukrepov.  
  Tako smo 1. julija 2020 izvedli 
'Teoretično in praktično delav-
nico na temo izdelave zelišč-
nih sirupov in sušenja zelišč'. 
Pripravili smo sirup iz mete in 
melise ter spoznali različne na-
čine priprave domačih zelišč-
nih sirupov. Z udeleženci smo 
poklepetali o njihovih izku-
šnjah z izdelavo domačih siru-
pov in sušenjem zelišč. Hkrati 
pa moramo povedati, da tudi 
med karanteno nismo miro-
vali in smo razmišljali, kako 

bi se vseeno povezali z našimi 
udeleženci in smo se odločili 
posneti film o izdelovanju če-

šnjeve marmelade, ki nazorno 
pokaže celoten postopek pri-
prave marmelade. Recept je 
uporaben tudi za druga sadja. 
Oglejte si ga na spletni stra-
ni https:/www.lu-ajdovscina.
si/publikacije/ in preizkusite 
recept. V začetku avgusta pa 
smo izvedli delavnico pridela-
ve soka in marmelade iz aro-
nije. Vse tri delavnice je vodi-
la Mojca Slokar, ki ima veliko 
izkušenj s predelavo zelišč in 
sadja na tradicionalen način in 
z velikim veseljem predaja svo-
je znanje. 
  Teoretične in praktične delav-
nice o sušenju marelic in sadja, 
ki dozori v poletnih mesecih, 
pa smo izvedli 3. in 7. julija. 
Delavnice je kot običajno vo-
dila naša dolgoletna sodelavka 
Vera Kodrič, ki ima na podro-
čju sušenja sadja že 20-letne iz-
kušnje ter svoje bogate izkušnje 
z veseljem deli z vsemi, ki jih 
to področje zanima. Delavnice 
so organizirane v dveh delih - 
prvi del z video in teoretično 
predstavitvijo ter praktično 
pripravo sadja za sušenje - in 
drugi del, ko preverimo, kako 
se je sadje posušilo. Za sušenje 

smo pripravili marelice, fige 
in slive ter jih narezali na po-
lovice. Medtem ko smo hruške 
in breskve narezali na krhlje z 
olupki in brez olupkov. Tako 
pripravljeno sadje smo zložili 
na predale in dali na sušenje v 
sušilnico na temperaturo 45°C.    
  V drugem delu čez tri dni smo 
se spet zbrali in ob pregledu in 
pokušini suhega sadja ugotovi-
li, da se je vse sadje dobro po-
sušilo ter ohranilo lepo barvo 
in okus. Poskusili smo tudi po-
sušene češnje, ki jih je mento-
rica prinesla od doma. Češnje 
je pred sušenjem razkoščičila 
in povedala, da se zelo hitro in 
lepo sušijo. Suhe so prijetnega 
okusa in jih lahko uporabimo 
za razna peciva, namesto ro-
zin. Na delavnicah udeležence 
še posebej opozorimo, kaj je 
najbolj pomembno pri pripravi 
sadja za sušenje in samo suše-
nje, ker je kvaliteta posušene-
ga sadja odvisna predvsem od 
vrste sadja in njegove zrelosti. 
Za sušenje je najbolj primerno 
sadje, ki ni preveč ne premalo 
zrelo in ne sme biti poškodo-
vano. Prav tako je zelo odvi-
sno, v kakšni obliki ga sušimo 
- cele sadeže, polovice, krhlje, z 
olupki ali olupljeno - in načina 
sušenja: v pečici, na soncu in 
zraku ali električni sušilnici. 
Sadje je dovolj posušeno, če 
pri sušenju izgubi 80 % vlage. 
V kolikor ni dovolj suho, se pri 
shranjevanju razvije plesen, če 
pa ni pravilno shranjeno, zelo 
rad pride sadni molj. Zato pri-
poročamo, da ga shranimo v 
steklene kozarce in pokrijemo 
s pokrovčkom z navojem ali 
pa naložimo v celofan vrečke 
in jih tesno zavežemo z vrvi-
co. Tako shranjeno suho sadje 
ohranimo lahko več let, če ga 
imamo v hladnem in temnem 
prostoru. Spremeni nekoliko 
barvo, ne pa okusa. 

  Udeleženci delavnic so bili 
s predavanji in praktičnimi 
delavnicami sušenja sadja iz-
jemno zadovoljni, kar lahko 
preberemo v pisni izjavi dveh 
udeleženk. 
Silvana Bajc iz Vipave: »Me-
nim, da vsak, ki si želi sam su-
šiti sadje na tak ali drugačen 
način, potrebuje informacije 

in znanje strokovnjaka, ki ima 
dolgoletne izkušnje. Predava-
nje gospe Vere mi je bilo zelo 
všeč, ker nas je na preprost na-
čin seznanila s postopki suše-
nja ter napakami, ki jih je sama 
delala na začetku pri sušenju in 
shranjevanju sadja. Predavanje 
je podkrepila s posnetki svoje-
ga dela. Zato sem bila z delav-
nico več kot zadovoljna.«
  Mojca Slokar iz Ajdovščine: 
»Delavnic o sušenju sadja se 
pri Veri Kodrič večkrat ude-
ležujem, saj me ta tema zelo 
zanima. Vedno pripravi super 
predavanje in vsakič znova se 
kaj novega naučim. Delavnice 
potekajo v dveh delih, najprej je 
teoretični del, kjer izvemo vse 
o sušenju in pripravimo sadje, 
ki ga damo sušiti. Drugi del 
poteka čez tri dni, ko pridemo 
preveriti, kako se je sadje po-
sušilo. Domačega posušenega 
sadja nikakor ne moremo pri-
merjati s tistim, ki ga kupimo 
v trgovini. Domače je veliko 

bolj okusno. Gospa Vera vedno 
prinese primere različnega po-
sušenega sadja od doma, ki ga 
ona pripravlja. Udeleženci pa 
se najbolj razveselimo njenih 
sadnih rezin.
Ker nas je ljubiteljev sušenja 
sadja vedno več, sem mnenja, 
da bi morala gospa Vera svoje 
delo, znanje in izkušnje spra-

viti v tiskano verzijo, se pravi 
knjigo oz. priročnik. Njena 
predanost, natančnost, redo-
ljubnost in skrbnost pri sušenju 
sadja bodo sigurno mnogim v 
pomoč.«
  Ob zaključku bi samo dodali, 
da opažamo, da je povpraše-
vanje po tovrstnih dejavno-
stih v porastu. Ljudje se vse 
bolj vračajo k naravi, delno 
zaradi hobijev in sprostitve, ki 
jim jih rastline in sadje nudi-
jo, v prvi vrsti pa zaradi kva-
litete doma pridelane hrane. 
Zato vsem, ki želijo dopolniti 
ali nadgraditi svoje znanje za 
potrebe lastne predelave ali 
pridobiti nacionalno poklic-
no kvalifikacijo NPK, nudijo 
izobraževanje na Ljudski uni-
verzi Ajdovščina. Izobraževa-
nje je brezplačno, ker ga sofi-
nancira Občina Ajdovščina.  

Vera Kodrič in Mojca Slokar

Obnovljen spomenik padlim  
v Črničah
Spomenik padlim borcem v Črničah je zaradi dotrajanosti zahteval vse več vzdrževalnih del. Na 
pobudo KS Črniče in ZB NOB Ajdovščina - Vipava je Občina Ajdovščina stopila k prenovi.

  Pobuda za zamenjavo napisne 
plošče na grobnici padlih bor-
cev na pokopališču v Črničah 
sega že v leto 2015, ko so pobu-
dniki prenove prvič obvestili 
Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake mo-
žnosti, da je grobnica potrebna 
temeljite obnove. Črke so za-
radi dotrajane napisne plošče 
večkrat obnavljali brez večje-
ga učinka. Leta 2018 so stopi-

li skupaj ZB NOB Ajdovšči-
na – Vipava ter KS Črniče ter 
z ministrstvom uspeli doseči 
dogovor o financiranju obnove 
grobnice. K prenovi, ki je štela 
dobrih 5 tisočakov, je pristopila 
Občina Ajdovščina, dela je iz-
vedlo podjetje Marmor granit 
Mužina iz Sela. Grobnica je 
sedaj popolnoma obnovljena, 
je sicer nekoliko manjša po po-
vršini, a bolj skladna z ostalimi 

spominskimi obeležji na poko-
pališču. Zamenjali so se robni-
ki, postavljena je nova plošča, 
skladna s podobo spomenika.
  Na napisni plošči grobnice, 
posvečeni žrtvam druge sve-
tovne vojne, so vklesana imena 
žrtev – predvsem domačinov 
iz Črnič in okolice: 16 je par-
tizanskih borcev, 8 talcev in 5 
internirancev.
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V spomin

Branko Batagelj – 
Bato  (1950 – 2020)
  V začetku avgusta smo se v 
Ajdovščini poslovili od Branka 
Batagelja, enega najboljših no-
gometašev Nogometnega kluba 
Primorje. V 70. letu ga je pre-
magala težka bolezen.
  Ko pišem ta nekrolog, mi 
spomini odhajajo 50 let nazaj, 
ko smo v sedemdesetih letih s 
prihodom, žal tudi že pokoj-
nega trenerja Božidarja Kotni-
ka, ustvarili ekipo iz domačih 
nogometašev, ki je igrala tudi 
v finalu pokala Republike Slo-
venije. Bato je bil nepogrešljiv 
člen v napadalni vrsti, bil je 
levo krilni napadalec, odličen 
strelec, golgeter.
  Opazila ga je tudi NK Rijeka 
in povabila v svoje vrste, ven-
dar je dal prednost službi in 

družini.
  Bil je tudi odličen smučar in 
se je po nogometu ukvarjal z 
belimi strminami, kamor je 
usmerjal svoja dva otroka.
  Poklicno pot je začel v tovarni 
pohištva Lipa, nato pa najve-
čji del delovne dobe preživel v 
Splošnem kovinskem podjetju 
Ajdovščina. Po končani srednji 
tehnični šoli je nastopil službo 
v pripravi dela, nato pa je bil, 
zaradi izražene empatije in ob-
čutka za ljudi, kmalu preme-
ščen v komercialni sektor, kjer 
je skrbel za prodajo vinarske 
opreme. 
  Suhoparne besede ob slove-
su nikakor ne morejo izraziti 
emocij ob spominu na prijate-
lja. Skupaj sva bila več kot 50 

let. Bila sva soigralca, sodelavca 
in predvsem prijatelja. 
Z družino si ustvaril topel dom 
v čudoviti majhni hiši, ki sta jo 
s soprogo uredila z veliko oku-
sa.
  Zdelo se je, da bi moral samo 
še uživati srečo na jesen svo-
jega življenja, ko te je doletela 
neozdravljiva bolezen. Hrabro 
si se boril po svojih najboljših 
močeh, vendar žal nisi imel 
možnosti.
  Kaj naj ti na koncu še povem v 
slovo, dragi Bato? 
  Bil si dober človek, iskren pri-
jatelj, vsi smo te imeli radi in te 
bomo močno pogrešali. Bil si 
eden najboljših napadalcev NK 
Primorja v zgodovini in ko se 
bomo tvoji prijatelji srečali, se te 
bomo spominjali v najlepši luči 
in s kančkom tiste hudomušno-
sti, ki si jo vedno nosil v sebi.    

Počivaj v miru. 

Franc Kopatin - Kopa

Primorje oživljeno 
Sezona 2019/2020 je bila za ajdovski nogometni klub nadvse uspe-
šna z uvrstitvijo članske ekipe v drugo ligo. Tudi začetek nove 
sezone je spodbuden, saj so rdečečrni v treh tekmah vknjižili dve 
zmagi, obe na domačem stadionu. 
Zlata leta ajdovskega nogometa 
sicer segajo v 90. leta, ko je aj-
dovski klub pod okriljem gene-
ralnega pokrovitelja Primorja 
dosegal zavidljive rezultate. Vr-
stile so se uspešne sezone v prvi 
slovenski nogometni ligi, trije 
zaporedni nastopi v finalu slo-
venskega pokala, svoj vrhunec 
pa je NK Primorje doživelo leta 
1997, ko je na evropskem prizo-
rišču izločilo ekipi Luxembour-
ga in AIK Solne iz Stockholma. 
  
Naslednje jutro po nepričako-
vani zmagi proti Švedom v Aj-
dovščini je izšla 'nulta'številka 
časnika Latnik, ki danes nosi 
že številko 222. Naslovnico je 
krasila zgodovinska fotografija 
Ljuba Žgavca, ki je ujel odlo-
čilni trenutek – zmagoviti gol 
Mladena Rudonje. Ljubo je bil 
seveda tudi priča striženju na 
balin trenerja Marina Kovačića 
(zaradi stave). Tekste sta pri-
pravila Edo Pelicon in Iče Mer-
molja, prelom in tisk pa je bil 
v domeni Andraža in Gregorja 
Humarja.

  V sezoni 2001/2002 je Primor-
ju uspelo osvojiti tudi naslov 
jesenskega prvaka, sezono pa 
so zaključili kot podprvaki Slo-
venije. Na mednarodni sceni, v 
pokalih UEFA, se je Primorje 
merilo z uglednimi klubi - Wi-
slo iz Krakova, zagrebškim Di-
namom, nizozemsko Rodo, pa 
tudi z bolj 'eksotičnim' Zvar-
notsem iz Erevana ali malte-
škim Marsaxlokkom. 
Številnim uspehom pa je sledil 
zlom generalnega sponzorja. 
Na pogorišču NK Primorja je 
pozneje nastala Nogometna 
šola Ajdovščina, ki je ohranja-
la tradicijo in športni duh in 
počasi se je Primorje ponovno 
postavilo na noge in razvilo v 
klub z največ aktivnimi udele-
ženci med lokalnimi športnimi 
ustanovami. Trenutno je v vad-
bo nogometne šole vključenih 
250 otrok in mladostnikov, ki 
so razdeljeni v 12 starostnih 
kategorij, za nemoten trenažni 
proces pa skrbi 17 strokovnih 
delavcev, trenerjev z ustrezni-
mi licencami, vsi so iz lokalne-

ga okolja, medtem ko je na čelu 
članske ekipe nekdanji nogo-
metaš Primorja Andrej Komac. 
Zadnja, čeprav nenavadna se-
zona, je bila za celoten ajdo-
vski nogomet tekmovalno zelo 
uspešna. Selekcija U15 si je s 
prvim mestom v regionalni 
ligi zagotovila napredovanje v 
1. ligo U15 – zahod, medtem 
ko bosta selekciji U17 in U19 
še naprej nastopali v 2. SKL/
SML – zahod. Članska ekipa je 
ob prekinitvi zasedala 1. mesto 
v 3. SNL – zahod, kar si je iz-
borila po uspešnem jesenskem 
delu tekmovanja. Po sklepu iz-
vršnega odbora NZS si je s tem 
zagotovila napredovanje v 2. 
SNL, kar na ajdovski stadion 
(ko je to omogočeno) privablja 
vse več gledalcev. 
Zanimanje pa je tudi za ženski 
nogomet - deklice uspešno na-
stopajo v 1. DU13 in 1. DU17 
ligi, članice pa v ostri konku-
renci 1. SŽNL. 
  V društvu pojasnjujejo, da je 
osnovni cilj neprestano dvi-
govanje kakovosti nogometa 
v Ajdovščini ob vzgoji mla-
dih perspektivnih športnikov. 
Strokovni štab stremi k dose-
ganju tako ekipnih kot oseb-
nih uspehov, ki niso vedno 
pogojeni z rezultatom ali me-
stom na lestvici. Izpostavljajo 
pomembnost dobrega vzdušja, 
kjer se lahko ustvari medse-
bojno zaupanje in kjer lahko 
mladi izrazijo svoje potenciale. 
S preizkušenimi modeli dela in 
modernimi pristopi pa bo klub 
še naprej tlakoval pot in krepil 
športni duh v lokalnem okolju.  

Teniški turnir za vse
V soboto, 11. julija 2020, je v Palah potekal že deveti Ajdovščina Party 
Turnir (APT) nepostavljenih dvojic. APT je turnir, kjer so na prvem mestu 
zabava, druženje in ljubezen do tenisa. Teniški žur!

  Tokratna izvedba turnirja je 
na ajdovska teniška igrišča pri-
vabila kar 25 tenisačic in teni-
sačev, ki so poskrbeli za odlič-
ne teniške dvoboje.
  Prvo mesto je osvojila dvojica 
Samo Poljšak in David Tratnik, 
druga sta bila Sebastjan Pintar 
in Miran Bolčina, tretja pa 
Aleš Krečič in David Kerševan.
  Izvrstno vzdušje je vabilo 
vsem, ki bi si želeli igrati te-
nis posamezno ali v zaključeni 
skupini s prijatelji ali sodelavci, 
da nas pokličete na 041/880-
056 (Denis) ali nam pišete na 

tk.ajdovscina@gmail.com, saj 
bomo v ajdovskem teniškem 
klubu prirejali različne teniške 
tečaje za otroke in odrasle.
  Prva skupina teniške šole za 
otroke se je že začela. Otroci, 
ki bi želeli igrati tenis, se nam 
lahko pridružijo vsak torek in 
četrtek od 16.30 – 17.30. 
  Spremljajte nas tudi na sple-
tni strani tk.ajdovscina.si ali 
na Facebook strani Teniškega 
kluba Ajdovščine 
Se vidimo v Palah! 

UO TK Ajdovščina

Kadetinje DU-17
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Po Jakobovi poti tudi 
čez Vipavsko dolino
  Letos poteka 20 let, kar je bila 
trasirana in primerno označe-
na Slovenska Jakobova pešpot. 
Takrat sta ta del znamenite 
svetovne romarske poti 'Cami-
no', ki se steka v Compostelo 
v Španiji, zasnovala zakonca 
Rigler iz Ljubljane. Pred dese-
timi leti pa sta zakonca Helena 
in Franc Štefanič s Kočevskega 
trasirala in označila tudi ko-
lesarsko pot, ki poteka nekje 
vzporedno. Po slovenskih tleh 
potekajo tri veje te poti in sicer 
najkrajša je od Ljubljane do Vi-
šarij, drugi del je od Prekmurja 
do Ljubljane in tretji, najdaljši 
odsek pa od Slovenske vasi na 
hrvaški meji preko Ljubljane 
do Trsta. 

  Glede na to, da sem ostali dve 
že prekolesaril, sem se letos od-
ločil, da se pridružim romar-
jem na glavnem deblu, kot ime-
nujejo ta del. Okrogle obletnice 
smo obeležili v Ljubljani v cer-
kvi sv. Jakoba na njegov god. 
   Na slovesnost, ki jo je vodil 
nadškof Stanislav Zore, so pri-
šli Jakobovi romarji peš in s ko-
lesi iz vse Slovenije. Primorski 
romarji so mašo snemali. Za 
lepo petje je poskrbela vokalna 
skupina Kantate iz Kočevja, ki 
je tudi letos praznovala tridese-
to obletnico prepevanja. Veseli 
smo bili, da sta prav avtorja ko-
lesarske poti Tatjana in Frenk 
tudi člana te glasbene skupine.
Na slovesnosti je nadškof po-

delil zakoncema Metodiju in 
Marjeti Rigler visoko cerkveno 
priznanje. V nagovoru sta nato 
slikovito predstavila nastajanje 
poti ter nekaj dogodkov v dvaj-
setih letih, ki so jih zaznamo-
vali romarji po Sloveniji. 
  Na tem letošnjem romanju se 
nas je zbralo 29 kolesarjev iz 
vseh koncev Slovenije. Mnogo 
jih je to pot že večkrat preko-
lesarilo, Primorci smo bili pa 
tokrat prvič. Pot poteka pred-
vsem po stranskih poteh in 
obišče mnogo cerkva, ki so po-
svečene sv. Jakobu. Na primor-
sko smo se pripeljali iz Logatca 
do Razdrtega in nato v Podrago 
k barvitemu mozaiku, kjer smo 
se tudi fotografirali. Po krat-

kem počitku smo se povzpeli 
do Štjaka in nadaljevali pot v 
Trst do morja in na zaključno 
mašo pri sv. Jakobu.
  Med potjo smo, kot se za ro-
marje spodobi, precej molili 
in si ogledali mnogo zname-
nitosti, ki smo jih srečali na 
poti. Blagoslovljeni sta bili 
tudi dve predstavitveni tabli 
o tej poti v Novem Mestu in 
Ljubljani. Vsi smo bili na kon-
cu zelo navdušeni nad dobro 
družbo, še boljšo organizaci-
jo zakoncev Štefanič ter ugo-
dnim vremenom, za katere-
ga smo imeli božji blagoslov. 

Aleš Brecelj

Goški 'Lurd' obnovljen  
in blagoslovljen
  Na poletno nedeljo, 9. avgu-
sta, je na Gočah pri cerkvi Ma-
rije Snežne na Obeluncu pote-
kala slovesna maša in blagoslov 
obnovljene cerkve. Cerkev je, 
skupaj z zidom, ki jo obdaja, 
zaščitena s statusom kultur-
nega spomenika, ki poudarja 
pomen te izjemne skupne de-
diščine in vrednot, ki jih le-ta 
predstavlja. Je tudi na seznamu 
projekta romarskih cerkva od 

Alp do Jadrana. 
  Slovesno mašo in blagoslov 
je daroval koprski škof msgr. 
Jurij Bizjak. Mašo je s petjem 
obogatil goški cerkveni pevski 
zbor. Predstavniki župnijskega 

gospodarskega sveta so se ob 
tej priložnosti zahvalili vsem, 
ki so kakorkoli pripomogli k 
temu zgodovinskemu dogod-
ku. Obnova je stekla na pobu-
do in sodelovanje z župnikom 
Ivanom Furlanom ter vsemi 
tremi krajevnimi skupnostmi 
Goč, Lož in Manč. Tak velik 
projekt ne bi uspel brez finanč-
ne pomoči Ministrstva za kul-
turo in Občine Vipave. Dela so 

bila izvedena v sodelovanju z 
Zavodom za varstvo kulturne 
dediščine OE Nova Gorica, ki 
je postavilo pogoje in smernice. 
Dela, ki so bila opravljena v 
približno treh mesecih, so zaje-

mala odstranitev stare korčne 
kritine, planet in montažo osb 
plošč, paropropustne folije, le-
tvanje in montažo nove korčne 
kritine, zamenjavo dotrajanega 
konstrukcijskega lesa v ostreš-
ju, odstranitev in ponovno 
izdelavo ometov zvonika in 
fasade, izdelavo obrob, žlebov 
in diletacijskih letev, izdelavo 
strelovoda in ozemljitev, zame-
njavo oken ter pleskanje notra-
njosti in restavriranje poslikav. 
Vsem in vsakemu posebej hvala 
za varno in uspešno zaključe-
no obnovo, posebej izvajalcem, 
podpornikom in dobrotni-
kom. Cerkev na Obeluncu se-
daj že od daleč s svojim sne-
žnim sijem privablja romarje 
in pohodnike. S prenovo smo 
poskrbeli, da bo ta zapuščina 
naših prednikov, ki so nam jo 
predali v želji, da bi bila tudi 
nam v zadovoljstvo, veselje 
in zatočišče,ostala svetel sim-
bol tudi za prihodnje rodove. 

Anja Godnič, Karla Ferjančič

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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Ivan Mercina (1851-1940) 

Spomin na prvega  
slovenskega zvonoslovca

  V mesecu juliju, natančneje 
27. julija, smo obeležili 80 let 
smrti Ivana Mercine, prve-
ga slovenskega zvonoslovca, 
učitelja in glasbenika. Zaradi 
preventivnih ukrepov v zvezi 
z epidemijo smo se Mercini, 
namesto z načrtovanim kul-
turnim programom, poklonili 
s postavitvijo venčka na spo-
minsko ploščo, KS pa je ob tej 

priložnosti izdala tudi zgiban-
ko posvečeno najbolj znanemu 
Gočanu. V nedeljo, 2. avgusta, 
smo se ga spomnili tudi pri sve-
ti maši, ki jo je daroval župnik 
Ivan Furlan v domači cerkvi. 
  Ivan Mercina je bil rojen 29. 
junija 1851. Že njegov stari 
oče je bil organist na Gočah, 
organista sta bila tudi njegov 
oče in brat, stric pa je bil uči-

telj petja v goriškem semenišču 
in skladatelj. Tako ni čudno, 
da se je Ivan po končani šti-
riletni ljudski šoli na Gočah 
vpisal na gimnazijo v Gorici, 
po osmih letih pa na goriško 
učiteljišče, ki ga je zaključil 
leta 1873. Njegovo prvo delov-
no mesto, ko je bil star 23 let, 
je bilo na Proseku na tržaškem 
Krasu, kjer je vodil pripravni-
co za učiteljišče in hkrati skr-
bel za dva pevska zbora. Po 
dveh letih je opravil strokovni 
učiteljski izpit in nato do 1879 
učil na šoli v brkinskem nase-
lju Materija. Učiteljska pot ga 
je vodila nazaj v Gorico, kjer je 
vse do upokojitve leta 1917 učil 
na državni deški vadnici - to 
je bila šola za dečke, na kate-
ri so se imeli priložnost vaditi 
študentje iz učiteljišča. Sprva je 
učil tudi petje na državni real-
ki, nato pa je leta 1886 prevzel 
poučevanje petja in klavirja na 
ženskem učiteljišču in petja na 
gimnaziji. Hkrati je 25 let vodil 
moški, ženski in mešani pevski 
zbor goriške čitalnice, pomagal 
pa je tudi pri vodenju zbora na 
Gočah. Njegova zasluga je, da 
je postalo naše ljudstvo pri na-
bavi zvonov bolj izbirčno. Ivan 
Mercina je umrl 27. julija 1940. 
Pokopan je na Gočah v družin-
ski grobnici na vzhodnem zidu 
pokopališča, nasproti vhoda. 

Anja Godnič

NOVO V AJDOVŠČINI 
SAMOPOSTREŽNA PRALNICA 

PERILA LAUNDRY LAND

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

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

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

Najdete nas na naslovu: 
Goriška cesta 56, Ajdovščina

Nov dosežek kamnosekov Mosta

  Od ceste Vrhpolje – Col se 
po par kilometrih odcepi cesta 
proti Sanaboru po dolini poto-
ka Bela in naprej proti Beli in 
Podkraju. Lepa lokalna asfal-
tna cesta, ki poteka večinoma 
v senci nanoških gozdov, nas 
pripelje k zanimivi okrog 8 m 
visoki in 10 m dolgi kamniti 
steni na meji med občinama 
Ajdovščina in Vipava. Steno so 

kamnoseki Društva Most, ki 
domujejo v Mančah, izbrali za 
izdelavo nizkega reliefa z mo-
tivom konjske vprege, ki pelje 
hlodovino iz gozda. Steno so 
kiparsko oblikovali tako, da so 
figure in oblike vezane na rav-
nino, oziroma, od nje odstopa-
jo. Podobe so deloma spojene s 
podlago oziroma ozadjem, de-

loma pa izstopajo iz nje. 
  Tovrstni nizek relief, v veliko-
sti 6 m krat 2 m, je prvi v Slove-
niji. Osnova je bila slika Bojana 
Kovača, računalniško jo je ob-
delal in prenesel na steno Matej 
Štrancar, strokovno je svetoval 
kipar Jure Smole. Na pobudo 
Florijana Bajca se je delo začelo 
leta 2016. Sodelovala je celotna 
skupina kamnosekov iz Manč, 
poleg Florijana še Stanko For-
nazarič, Matija Repič,  Slavko 
Likar in drugi. Relief bo za-
ključen do zime. 
  Tokrat se je pregledalo izved-
bo in s sodelovanjem Jureta 
Smoleta, dogovorilo za dopol-
nitve. Relief bo zanimiva in 
markantna turistična zname-
nitost za kolesarje in mimoi-
doče, ki se bodo odpravili po 
dolini Bele.  

Silvester Čotar

foto M. Polanc

Zgodovinska  
drobtinica
  Med obnovo strehe cerkve 
Marije Snežne na Obeluncu 
nad Gočami je na enem od tra-
mov izvajalec gradbenih del 
našel zanimiv napis. Kratka a 
izpovedna zgodovinska drob-
tinica nas popelje v leto 1907 
in sicer v april in oktober. Prvi 
del napisa se glasi: »Prošena 

nedelja 28. aprilja 1907 je melo 
tukaj in vse gore polne snega in 
terte še nič zelene, hrastjeglih 
da je brst pokazalo. Krave so 
žalostne po štalah.« Podpisan 
je Janez Požar, ki je malo nižje 
na istem tramu napisal še par 
stavkov: »27. oktobra zahvalje-
na nedelja, tle sv. maša 1907. 

Pridelalo se je dosti vina, da 
dosti let ne tolko.«
  Morda nepomemben napis, 
ki pa vliva malo optimizma in 
daje upanje, da je kljub težkim 
časom, že kmalu lahko bolje. 
Morda že v jeseni …
Minka Osojnik, odgovor-
na konservatorka in avtorica 
drobtinice se ob tem zahva-

ljuje izvajalcu Prenovi Ozbič 
d.o.o. iz Stomaža oz. vod-
ji del Alešu Bratožu, ki  je 
ZVKDS na napis opozoril. 

  Povzeto s spletne strani Za-
voda za varstvo kulturne de-
diščine Slovenije, OE Nova 
Gorica.
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Velikan Gorjan
  Kadar v soncu postanete na 
južnih obronkih širne goz-
dnate planote, sem vam odpre 
enkraten pogled na deželo, ki 
jo napajajo vode iz osrčja gora. 
Dolina utripa z letnimi časi 
– in zlasti od njih je odvisno, 
kako bo obrodila. A že od da-
leč je videti, da je blagodarna 
... Polja, brajde in dobrave, vasi 
in pristave se kopljejo v barvah, 
kot bi jih vdahnil slikar.
Pred davnimi časi pa je bila po-
doba tega koščka sveta čisto dru-
gačna. Samo Gora je bila, pol-
na žive vode, spodaj pa Morje. 

Gorjan in Gora
  Na Gori je takrat živel mlad 
ajd, rôjen velikan, Gorjan po 
imenu. Nič mu ni manjkalo, 
vsega po malem je bilo dovolj 
za enega velikana. Takoj ko se 
je zjutraj dodobra pretegnil, že 
se je zapodil naokoli, da se z 
nečim podpre in malo poslad-
ka. Tu in tam je osmukal zrelo 
jagodo, pozobal divjo češnjo, 
se odžejal pri tem ali onem stu-
dencu. Vedno se je znal s čim 
zamotiti. Skakal je čez lokve in 
kale, pa s skale na skalo kot za 
šalo. Rad je bezal v temna bre-
zna, ki jim zlepa ni bilo konca, 
frcal kamnje v skrivne votline, 
da je še dolgo odzvanjalo v glo-
binah. Včasih je izrul kako pra-
všnjo skalino, jo potežkal, strl v 
drobir in ga stresel po pobočju, 
da je najprej zaropotalo, nato 
pa potihnilo v Morju.
  Vse bi bilo lepo in prav, ko bi 
imel Gorjan prijatelja po svo-
ji meri. Lahko bi si s kuclja na 
kucelj podajala balote, si izme-
njala kak fičafaj, da se ve, čigav 
nese dlje, ali pa bi kar na slepo 
šicala v Morje. Toda daleč na-
okoli ni bilo bitja, s komer bi 
se lahko pomeril – kdo teče hi-
treje, kdo skoči višje, kdo vrže 
dlje. Naj je še tako daleč zalu-
čal kamen ali v zašiljenem loku 
poslal nekam suho rogovilo, se 
nikdar nista vrnila.
  Še dobro, da so v tistih časih 
bivali na Gori tudi palčki. Po-
znal jih je od ranih nog in do-
mala vse njihove manire. Na 
ducate jih je bilo, a težko jih 
je bilo zares prešteti. Bili so si 
namreč na las podobni, pa še 
tako urno so se prekopicevali 
in švigali naokoli, da mu prsti 
na rokah niso mogli slediti. 
Gorjan je moral dobro paziti, 
kam stopi, saj bi lahko z enim 
samim korakom potacal pol 
palčjega roda.
  Najbolj se mu je priljubil naj-
manjši, palček Šepetalček. Ves 
čas se mu je motal pod nogami 
ali pa se je muzal kje v bliži-
ni. Znal je biti prav nadležen, 
ko je, žverca mala, kobacal 
po njem in ga cukal za koci-
ne. Kar naprej je vanj drečil v 

svoji pojoči govorici in mu z 
gostim žlobudranjem mašil 
ušesa. Palčkove marnje orjaka 
niso preveč zanimale, ga je pa 
njegovo drežnjanje in zviranje 
vedno znova spravljalo v dobro 
voljo in smeh. Zato je rad po-
skrbel, da se je palček ob njem 
dobro počutil.
  Družila ju je ljubezen do Gore. 
Šepetalčku so se zasvetile oči 
ob mehkih belih očnicah ali 
modrem svišču, Gorjan pa ni 
mogel mimo cvetočega gloga, 
ne da bi odlomil vsaj en kobul. 
Če je bil pri volji, je palčku iz 
leskove vejice urezal tanko pi-
ščal, da sta po cel dan muzici-

rala: palček je sviral, Gorjan pa 
brundal v svojo brado. Lahko 
pa sta samo mirno ždela na 
pečini, zrla v daljavo in pri-
sluškovala valovom pod sabo. 
»Ma ku duobru, ku duobru!« 
je v takih trenutkih zašepetal 
palček in sladko zadremal na 
mahovi blazini.»Ben duobru,« 
je gromko povzel Gorjan, ki je 
bil bolj redkobeseden, in se še 
sam zleknil v mahovje.
  Včasih sta se skupaj odpravi-
la na daljši potep. Da bi šlo hi-
treje, je velikan palčka posadil 
nekam gor med svojo košato 
grivo. Tako sta po dolgem in 
povprek, čez škraplje in žlebiče, 
prečesavala temačno goščavo, 
razvlečeno na vse strani. En-
krat sta krenila čez šavnate go-
lake, drugič spet tja do divjega 

jezera, da bi si Gorjan ohladil 
noge. Naj je žgalo ali brilo, nič 
ju ni ustavilo.
  Gorjan se zlepa ne utrudi. 
Še ponoči kdaj sanja, kako lo-
masti naokoli. A vsake toliko 
mora pač malo postati in za-
jeti sapo – kot plašen metulj 
mu nekaj sfrfota v prsih in ga 
tanko zbode pri srcu … »Ču-
dnu,« mu na tihem uide, a se za 
nadlogo prav dosti ne zmeni. 

Gorjan in Morje
  Gorjan je rastel in rastel in se 
razpotegnil v pravcatega orja-
ka. Kar zadovoljen bi bil, če se 
ga ne bi polotil čuden nemir. 
Hudo otožje ga je prevelo, ven-
dar še sam ni prav vedel, od 
kod se je vzelo. Le vedno znova 

se je v njem oglašala želja, da 
bi spoznal še kaj drugega kot 
Goro.
  Brezvoljen je hrust posedal po 
ronkih, čikal kačji lek in plju-
val prežvečene liste naokoli, da 
je včasih kar zasmrdelo. Šepe-
talček se je tedaj raje umaknil 
za kako ped in pustil nesrečni-
ka vsaj malo pri miru. Ta je pa 
še kar strmel nekam v prazno, 
toda iz oči bi mu lahko razbral, 
da zre naravnost v obzorje. Od 
tam je včasih, ob južnem vetru, 
z one strani Morja, privel vonj 
skrivnostnih dežel in mu dra-
mil hrepenenje. Samo dobro bi 
se moral odgnati s kake stene 
in že bi štrbunknil v valove. A 
kaj ko ni znal plavati …
  Dan na dan v sebi melje, kako 
naj se z muko spoprime. Želja 

je močna, strahu pa tudi do-
volj. Tuhta in cinca, naenkrat 
pa se razkači in zafrtači nekaj 
ploskatih škril, da ena za dru-
go zarežejo v gladino. Ves ihtav 
odlomi mlado trepetliko, ožuri 
grenko čarno lubje, in bes se 
mu nekoliko poleže. Pomirjen 
trdno sklene, da se naposled res 
vrže v Morje, brž ko se bo oto-
plilo. Pa se še dolgo ni.
  Na vsem lepem se obrne na 
zimo. Burja že biča čez hoste, 
se strmo vihti preko gorskega 
roba in goni valove naprej čez 
Morje. Včasih se je njeno rjove-
nje poleglo v treh dneh, tokrat 
pa dneve in noči kosi vsevprek. 
Ko obrije Gorjanu malone še 
zadnjo kocino, pa se zgodi 
nekaj, kar je za zmeraj pustilo 
sled v teh krajih.

  Še pred svitom zbudi velikana 
strašanski grom. Sliši se, kot bi 
se Gora podirala. Na pol v snu 
skoči na plano in zazeva. Ti-
sti hip zagleda, kako se Morje 
dviga, kako neznanski val hiti 
naravnost Gori v naročje. Še-
petalček urno smukne na var-
no v Gorjanovo uho. Že butne 
val ob steno in pljuskne čez 
rob, nakar se obrne in pritaje-
no povleče nazaj. Za sabo pa 
pušča pravo razdejanje. Gor-
jan se sesede med dva kuclja, 
sklene roke pod brado in čaka. 
Komaj zavzdihne, že se zasliši 
nov valbobnenja. Poči drugič, 
in tretjič še huje. Naenkrat ga 
vsega oblije – tako moker ni bil 
še nikdar.
  Ko se divjanje naposled umi-
ri, Gorjan ne more verjeti svo-

jim očem. Pred njim se odstre 
pogled na svet, ki ga dotlej ni 
videl še nihče: pusta dežela – 
sâmo morsko dno, brez znakov 
življenja.
  Šele tedaj prikuka ven Šepe-
talček, prisloni si dlan nad oči 
in presenečen zapoje: »Ma ku 
duobru, ku duobru!« Strmi v 
belo kršje, ki ga je Morje spo-
toma odložilo, in se zdaj počasi 
suši in blešči. »Ben duobru,« 
kratko iztisne Gorjan, čeprav 
nič ni kazalo na dobro. Ozre 
se še enkrat tja čez, vse do sve-
tlo zaobljene črte, kamor se je 
odlilo Morje.
  Pogleda čez levo ramo. Ugleda 
gromozansko skalno gmoto, ki 
jo je razbesnelo Morje z druge 
strani sveta odvrglo s tako mo-
čjo, da je z vso težo telebnila in 
se zgrudila kot klada. Za vselej 
se je narila daleč naokoli. Čez 
plešasti rob tega skalovja se 
privalijo temne čeri in čedalje 
hitreje poskakujejo po rebreh 
navzdol. Gorjan opazi, da se je 
medtem iznad planote spote-
gnil veličasten vrh in se pono-
sno ovil v belo kopreno. Tako 
visoko štrli, da se lahko meri z 
vrhovi na Gori ...
  Pogleda čez desno ramo. Tam 
vidi zverižen greben, ki ga je 
podivjano Morje z druge stra-
ni sveta naložilo s tako silo, da 
ga je kar spodneslo. Zgledalo 
pa je, kot bi se bil trikrat za-
pored obrnil ogromen čoln in 
se končno usidral sam vase. Iz 
zbitega skalovja mezi morsko 
blato in polzi po pobočju. Vanj 
se uvijajo sive čeri in vztrajno 
drsijo pod vznožje. Ko se zja-
sni, Gorjan zapazi, da se je mo-
gočen vrh kot razdražen mo-
dras prav ponosno ustopil in 
tam zavladal. Ta se sploh lahko 
kosa z vrhovi na Gori ...
  Kapne mu, da je Morje s ska-
lovjem vred nemara nane-
slo tudi kakega čezmorskega 
korenjaka.V veselem upanju 
zatuli najprej na eno stran, za-
tem še na drugo: »Ahoj! Ahoj!« 
Odgovora ni od nikoder, le 
odmev mu obakrat pljuskne v 
ušesa, da vrže še palčka ob tla.
Iznenada Gorjana v prsih 
hudo zapeče – kot bi ga pi-
čil razdražen sršen naravnost 
v srce ... »Čudnu,« zastoka, 
a bolečino čim prej odmisli. 

Gorjan in Reka
  Marsikaj se je preustvarilo 
tam naokrog. Celó Goro je na 
več krajih pobralo. Tu se je utr-
gala stena in vznak pogrnila 
po strmadi, tam je zajeten školj 
zdrsnil s pobočja in se kot otok 
naselil pod vznožjem. Morski 
pesek in mulj sta začepila gor-
ske studence, da so poiskali 
pot v neznane globine. Si je pa 
v usahlih koritih in izsušenih 
škavnah Gorjan lahko nabral 
suhih koralne navadnih oblik, 
in praznih školjk, ki so šepe-
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tale morske zgodbe. S tem si 
je lahko krajšal čas, nikjer pa 
se ni mogel zares odžejati in si 
pošteno izmiti oči. Kot palčki 
je začel lizati jutranjo slano in 
sneg. Toda če si je kaj želel, je 
bil to bister izvir.
  Tako s palčkom skleneta, da 
vzameta pot pod noge in se 
morda le dokopljeta do pitnega 
vrelca.
  Povzpneta se na prvo goro – 
sama puščoba, suh vrh brez 
kaplje vode. Niže ko se spušča-
ta, več je moče. Ob vznožju te 
salamenske gore pa najdeta kar 
sedem izvirov. A kaj ko vsake-
ga straži po en salamander, kot 
ogenj rumena pošast brez pri-
mere. In prav vsak ti da takoj 
vedeti, da vode ne bo delil z ni-
komer. Kdor bi si jo želel zajeti 
samo prgišče, mu je že zlodej 
štrcnil v obraz neko smrdljivo 
brozgo, da ga je še dolgo skelelo 
po vsem životu.

  Stopita še na drugo goro – 
sama puščoba, povsod sama 
skala. Niže ko se spuščata, več 
je blata. Iz njega naenkrat prile-
ze peklenski stvor, pošasten kot 
sam morski vrag. Z bičastim 
repom opleta kot sam hudič in 
hiti lizati slano blato. Nakar se 
zavleče v votlino, v skrivno pi-
halo, od koder mrzlo vleče dan 
in noč in postano zaudarja po 
morju. Svojo jamo budno stra-
ži in vse okoliške izvire tudi. 
Kdor bi si zaželel samo malo 
oblizniti sol ali srkniti iz kalne-
ga potoka, mu je že bil zlodej za 
hrbtom, da ga je kar odneslo.
Bežno premerita belo skalov-
je onkraj doline. Vsaj od daleč 
vode tam ni bilo videti; že skra-
ja se je potegnila v podzemlje. 
A tudi tam je bila zastražena. 
Nanjo so pazile kače vodarice. 
   Na pogled res niso bile pri-
jetne, vendar dotlej še nikomur 

niso nič žalega storile. Toda 
kdor bi samo pokukal v kak 
ponor, že se mu je zlodej z gla-
snim pihanjem in rožljanjem 
postavil pokonci, se mu ovil 
okoli vratu, da se jih je komaj 
otresel.
  Sprevidita, da pot do vode 
ne bo lahka. Vsa izžeta se brez 
besed vrneta na Goro. »Pej kej 
zdej, kej zdej?« se Šepetalček ne 
more pomiriti. Gorjan že dol-
go več ne odgovarja na takšna 
vprašanja. Ampak vso noč se 
ukvarja prav s tem, tako da 
zlepa ne more zaspati. Zarana 
pa brž zdrami palčka, si ga za-
takne za uho in se z odločnimi 
koraki spusti po meleh nav-
zdol. 
  Malo nad vznožjem posedeta 
in skujeta načrt: Treba bo ko-
pati. »Ti samu kuopli, kuopli,« 
ga žene Šepetalček. Gorjan 
koplje na vse pretege, kolikor 

mu da gorjanska moč. Palček 
mu briše srage s čela in mu le 
še prigovarja. Oba že skorajda 
obnemoreta in že kaže, da je 
vse brez haska, ko naposled ne-
kaj vendarle pricurlja – najprej 
tu in spet tam, pa malo niže in 
spet malo više. Naenkrat pa 
bruhne, kot bi se meh predrl. 
Ledena reka privre na dan.
»Ma ku duobru, ku duobru!« 
poskoči palček. Gorjan se one-
moglo nasloni na skalo in ko-
maj še dahne: »Ben duobru!« V 
prsih začuti neznansko boleči-
no – kot bi se mu kača zajedla 
v srce ... »Čudnu,« otrpne. In 
ostane pri tem za vedno. 
Šepetalček ne črhne več niti 
besede. Trikrat zapored na 
vso moč pljune tja v skalnato 
babo, če bi kaj pomagalo, a nič 
ne zaleže. Baba ne mrdne, kot 
bi se zaklela. Z meglico, ki se 
začenja viti ob Reki navzgor, se 

Gorjan zdaj še zadnjič povzpne 
na Goro.
  Baje je Gorjana tistega dne s 
svojim bičem zadel v srce sam 
vrag iz smrdljive postane kalu-
že. Govorilo se je tudi, da je bil 
šibkega srca že od rojstva, pa da 
se je moralo slej ko prej pripeti-
ti kaj takega.
  Kaj se je zares zgodilo, ve le vi-
dovita vila. Ta ga je vzela k sebi, 
ga skrbno povila in nalahno 
položila nad črne stene, glavo 
pa mu je prislonila na rob prav 
nad izvirkom.
  Pozorno se razglejte po gor-
skem grebenu: Gorjan vsak dan 
za tren odpre oči, da se prepriča: 
Reka teče. Dežela je ozelenela. 

Majda Čelik,  
ilustracija Ljubomir Ulaga

Slovenski narodni 
dom v Trstu in tržaški  
gledališki umetnik 
Stane Raztresen

  Ko sem začela pisati seznam 
sem  opazila znan obraz : Aleš 
Lokar 1935-2020. Rodil in pre-
živel je otroška leta  v Ajdovšči-
ni na današnji  Prešernovi ulici 
14a. Tu je bila velika  domačija 
z veliko zemljišč. Kmetovali 
so  s hlapci in  deklami. Oče-
tova  mama je bila  iz  Lokav-
ca iz ugledne velike družine. 
Dekleta so obiskovala nemške 
šole, realke. Pogovarjali so se, 
predvsem pred služinčadjo, v 
nemškem jeziku. Imeli so lepo 
knjižnico,  predvsem  nemško.   
Nona  Josepina je bila stroga 

zahtevna in dosledna gospodi-
nja. Imela je dva otroka Vido in 
Zdenka,  Aleševega očeta.
 Aleš se je rodil 10 nov. 1935  
v našem mestu. Dvanajst let 
otroštva  sta z bratom preživela 
z otroki iz ulice. To so bila voj-
na leta, ko smo se igrali Nemce 
in partizane s puškami iz lesa, 
lovili v Hublju kaplne kar z vi-
licami,  večji del otrok je bilo 
zelo revnih , ki niso imeli obu-
val. Otrok je bilo v vsaki hiši 
veliko.
  1947 leta  je g. Lokar Zdenko 
– ugleden lesni trgovec z veli-
ko premoženja , moral z dru-
žino zapustiti  Jugoslavijo. Ker 
je imel kapital v Trstu  je svojo 
dejavnost nadaljeval čez mejo. 
Aleš je študiral   na univerzi 
v  Trstu, diplomiral na kemiji 
in ekonomiji. Tu je začel aka-
demsko kariero . Ostal je za-

Kdo so  bili in so  
prebivalci Prešernove ulice ?

  Te dni smo mnogo slišali o 
požigu  Narodnega doma  v 
Trstu in o njegovi vrnitvi slov 
skupnosti v Italiji. Spomnimo 
se, da je tu od leta 1945  do 
upokojitve deloval  tudi ajdo-
vski rojak Raztresen Stane.

  Rodil se je leta 1913 materi  
Mariji Feigelj  - šivilji  iz Gre-
gorčičeve ulice in očetu Iva-
nu. V Ajdovščini je obiskoval 
osnovno šolo.  Gimnazijo , 
solopetje, balet in dramatiko v 
Ljubljani. Prvo  redno  zaposli-
tev  kot igralec  je  dobil v Lju-

bljani 1937/38 .  Do 1945  je bil 
tudi član ljubljanskega gledali-
šča. Jeseni 1945 je odšel v  Trst  
k  takratnemu SNG za tržaško 
ozemlje in ostal do upokojitve 
.,.Rad je prihajal domov  in  ker 
se je poročil s   Silvo Brajevo iz 
Šturij ,  smo ga  veliko  videvali 
v Ajdovščini.                     
  Odigral je veliko  zahtevnih  
vlog . Nastopal je tudi na radiu 
Trst  A . Pripravljal  je veliko 
recitalov po šolah.  Zrežiral 
preko 100 celovečernih  ama-
terskih  gledaliških prireditev.   
Kljub zahtevnemu delu v gle-
dališču  je svoj prosti čas  rad   
posvečal  društvom kjer je z 
nasveti  z igralsko izkušenostjo  
in  z odličnim poznavanjem 
govorne tehnike,  vlival našim 
amaterskim skupinam  ljube-
zen  do slovenskega jezika. Jim  
dajal poguma in  jih bodril pri 
delu. 
  Spominjam  se   Raztreseno-
vih večerov  1968/69  v okviru 
slovenskih balad in romanc  od 
Prešerna, Gregorčiča, Kosovela 
do Župančiča .  Pripravil   je  » 
Ogrlico poezije »  ki prav zara-
di preprostosti   pesmi   razode-
vajo globino narodove   duše.
Prejel je umetniško prvomaj-
sko nagrado 1965 ,  Severjevo 
nagrado 1974 in nagrado Pre-
šernovega sklada 1975.

Marjetka Bogataj

veden Slovenec, ploden, zane-
sljiv, zelo dober politik. Pisal je 
članke, razprave, monografije v  
treh jezikih. Bil je vodja tržaške 
skupnosti in gonilni delavec.  
Poslušala sem ga v DRAGI  z 
značilnim naslovom   o tehni-
ki sožitja in sodelovanja med 
ljudmi, z različnim svetovnim 
nazorom. MOST, ki mu je bil 
največ  je pritegnil zdomske in 
koroške pisce.  
  Zadnje tri leta je preživel v 
domu za starejše v mestu Ber-
gamo v Italiji. Kraj, kjer  je 
bila največja morija virusa, ki 
je neustavljivo deloval. Ni bil 
kos tej okužbi  čeprav se  je 
boril. Žal je podlegel daleč od 
rojstnega  kraja, kjer je pre-
življal brezskrbno otroštvo.  
Ajdovci pa ohranimo spomin 
na še enega rodoljuba, Ajdovca.

Marjetka Bogataj

Pilonova galerija Ajdovščina

Pilonova galerija Ajdovščina, Prešernova ulica 3, 5270 Ajdovščina
T: +386 5 368 91 77 • E: pilonova.galerija@siol.net • I: www.venopilon.com

Stalna zbirka Vena Pilona
Sprehod skozi življenje in delo Vena Pilona (1896–1970)

Osamljenosti
Izrazi tesnobe v »prekmurski« 

likovni umetnosti
(izbor iz stalne zbirke Galerije Murska Sobota)

19. 6.–30. 8. 2020

Samo še do 30. 8. 2020.

Prosimo vas, da zaradi ukrepov ob širjenju pojava koronavirusa, spremljate izvedbo dogodkov 
ter dostopnost ogleda razstav in stalne zbirke Pilonove galerije na www.venopilon.com.

Pilonovi negativi 
fotografij iz fonda 

dr. Engelberta 
Besednjaka in 
Rozalije Vuk
Ob 50. obletnici smrti 

Vena Pilona
Odprtje razstave 

Petek, 11. 9. 2020, ob 19. uri.
Veno Pilon, Težaki - delavci pri polaganju tračnic, 
1922–1925, negativ, Pokrajinski arhiv v Novi Gorici
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Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina
Župani in direktorji regionalnih razvojnih agencij na 
srečanju s predsednikom vlade
  Slovenija je bila na pogajanjih 
za črpanje evropskih sredstev v 
prihajajoči finančni perspekti-
vi zelo uspešna. Na nedavnem 
srečanju Evropskega sveta je 
bil namreč sprejet dogovor 
glede Večletnega finančnega 
okvirja za obdobje 2021-2027 
in Instrumenta za okrevanje, 
na podlagi katerega bo Slove-
nija do leta 2030 upravičena do 
okvirno 10,5 milijard evrov, od 
tega gre za 6,6 milijarde evrov 
nepovratnih sredstev in 3,6 
milijarde evrov posojil. 

  Za izvajanje evropske kohe-
zijske politike v obdobju 2021-
2027 bo Sloveniji na voljo 2,9 
milijarde evrov, za izvajanje 
skupne kmetijske politike pa 
1,6 milijarde evrov. Na razpo-

lago bo tudi 96 milijonov evrov 
iz Sklada za pravični prehod.
  Srečanja županov in direktor-
jev regionalnih razvojnih agencij 
s predsednikom vlade na temo 
črpanja evropskih sredstev, ki se 

je odvilo 20. avgusta 2020 na 
Brdu pri Kranju, se je udeležila 
tudi direktorica RRA ROD Aj-
dovščina Brigita Habjan Štolfa.
  Regijska razvojna agencija 
ROD Ajdovščina je v okviru iz-

vajanja Mrežnega regionalnega 
razvoja na lokalni ravni sodelo-
vala pri zbiranju projektnih idej 
predvsem s področij: okrevanja 
po pandemiji, krepitvi zelene 
EU, digitalne transformacije 
ter projekte namenjene po-
sebni podpori regionalnim in 
nacionalnim ukrepom z učin-
kom v lokalnih skupnostih.  

Melita Mavrič,  
foto: Kabinet predsednika 

Vlade RS

SREDNJA ŠOLA VENO PILON AJDOVŠČINA          

  Kljub posebnim razmeram 
ob koncu šolskega leta so se 
dijaki 4. letnikov gimnazije in 
predšolske vzgoje zelo izkaza-
li. Številni so uspešno opravili 
maturo, nekateri so posegli po 
najvišjih točkah. Vsem iskreno 

Čestitke maturantom
čestitamo, poseben aplavz pa 
namenjamo zlatim maturant-
kam Iris Žiberna, Klavdiji Uj-
čič, Niki Rijavec, Petri Fajdiga, 
Petri Dekleva in diamantni 
maturantki Lani Grk.

Priprave na novo šolsko leto
V četrtek, 20. avgusta 2020, 
smo se zaposleni z okoliških 
šol zbrali na strokovni kon-
ferenci z naslovom Gradimo 
nova (spo)znanja. Namen sre-
čanja je bil, da si podelimo 

nova pedagoška spoznanja in 
primere dobrih praks ali pa 
skupaj razrešujemo vprašanja 
in dileme, na katere naletimo 
pri svojem delu. Prek 18 delav-
nic in predstavitev, ki so sega-
la na najrazličnejša področja 

vzgoje in izobraževanja, smo 
gradili nova znanja za naše 
delo v prihajajočem šolskem 
letu. Srečanje je bilo zanimivo, 
poučno, predvsem pa sprošče-
no in polno dobre volje.

Nove priložnosti za mlade v lokalnem okolju
  Poletje se izteka in s tem tudi 
šolske in študijske počitni-
ce. Jesen prinaša spremembe, 
predvsem mladim, nekateri 
bodo ponovno sedli v šolske 
klopi, drugi bodo prvič iskali 
priložnosti za delo. Ne študent-
sko delo, ampak redno delo, z 
rednimi dohodki in z vsemi 
pravicami in dolžnostmi, ki iz 
tega izhajajo.
  Na IMP se zavedajo pomena 
zagotavljanja priložnosti za 
mlade in vzpostavljanja pove-
zav, ki mladim odpirajo mo-
žnosti zaposlitve. 
V preteklosti so uspešno na-

slavljali problematiko zaposlo-
vanja mladih in preko projekta 
mladim in lokalnemu okolju 
omogočali povezovanje, iz ka-
terega je izšlo ducat zaposlitev 
in aktivno delovno telo Lokal-
no partnerstvo, ki se ukvarja 
s problematiko zaposlovanja 
mladih na lokalnem trgu dela. 
  S tem namenom bo IMP v 
oktobra in novembera, v sklo-
pu projekta Fair employment 
– Z mladinskim delom proti 
brezposelnosti mladih, izva-
jal zanimiva usposabljanja za 
krepitev kompetenc mladih. 
Usposabljanja bodo brezplačna 

in namenjena mladim od 15. 
do 29.leta, ki si želijo nadgra-
diti svoje kompetence na raz-
ličnih področjih in posledično 
postati bolj zaposljivi.
  Mladi, čakajo vas zanimi-
ve vsebine: kako blesteti na 
razgovoru, zaposlitvene pri-
ložnosti v lokalnem okolju, 
kako graditi osebno znam-
ko, hitri karierni zmenki in 
še veliko več. Pogoji za vpis: 
starost do 29. let in da ose-
ba ni v delovnem razmerju.  
Usposabljanja so ciljno usmer-
jena in nudijo širok spekter 
znanj ter nadgradnjo kompe-

tenc, obenem pa omogočajo 
spletanje novih vezi in poznan-
stev. Vabljeni k prijavi!
Mladi, če se želite ude-
ležiti usposabljanj, spre-
mljajte spletno stran IMP  
www.mladi-in-obcina.si.
Prijava bo potekala preko 
spletnega obrazca!   Med pri-
javljenimi kandidati bodo iz-
brali 15 posameznikov.
Ker si na IMP-ju želijo nasla-
vljati konkretne probleme, s 
katerimi se mladi, delodajalci 
in odločevalci soočajo pri vsto-
pu mladih na trg dela, bodo 
pred pričetkom usposabljanja 

pripravili regijsko konferenco, 
kjer bodo skupaj z gosti iz vseh 
omenjenih področji, poiskali 
konkretne predloge ukrepov, 
ki jih je v bodoče na podro-
čju zaposlovanja mladih po-
trebno razvijati in naslavljati.  
  Konferenca, ki se bo odvijala 
18. septembra ob 10. uri v Aj-
dovščini, bo priložnost, da tako 
odločevalci, javne institucije, 
delodajalci in mladi sami, izpo-
stavijo svoje poglede in stališča 
ter pomagajo pri iskanju kon-
kretnih predlogov in ukrepov.  
  V skladu s priporočili NIJZ 
in omejitvami v zvezi z novim 
korona virusom bo prireditev 
odprta za omejeno število ljudi, 
zato se zbirajo predhodne prija-
ve na elektronski naslov: info@
institut-imp.si. Lepo vabljeni, da 
se pridružite dogodku.

INŠTITUT ZA MLADINSKO POLITIKO


