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Lavričev trg je prvi ognjeni krst doživel s štartom 4. etape kolesarske dirke Po Sloveniji. Imenitne tlakovce so
tako zaznamovala najprestižnejša kolesa elitnih športnikov, ki jih je bučno pozdravila velika množica domačih
navijačev. Najglasneje ob prihodu favorita in zmagovalca dirke Tadeja Pogačarja ter vrhunskega domačega
Kristjana Korena.

Veličastno

Z veličastnim koncertom Policijskega orkestra smo na Lavričevem trgu počastili dan državnosti in 30 let
države Slovenije ter prenovljeno občinsko središče odprli kulturnim dogodkom in družabnosti. Prostor sam
po sebi ponuja idilično scenografijo, ki je navdušila tudi glasbenike – orkester je na Lavričevem trgu prvič po
korona-letu nastopil v celotni zasedbi.

30 let

Okroglih 30 let je torej stara ali pa mlada
ta naša država. Ob jubileju si je marsikdo
podzavestno priklical v spomin legendarno
skladbo '30 let' in z na postaji čakajočim Otom
Pestnerju zamrmral refren » … in že spet se
zavem, da sanjam že trideset let.« Ne o dekletu
črnih las in begavih oči, temveč o drugi Švici.
Ki je od nikoder ni (in je očitno tudi nikoli ne
bo).
Je že tako, da 'navadnega' državljana v stiku z
državnimi organi, raznimi inšpektorji, dacarji,
policijo, bog ne daj sodišči, zagrabi sveta jeza,
zagotovo pa vsak mesec ob pogledu na plačilno
listo ali odrezek pokojnine. Da je mera polna,
'še pikico pritisnejo', in to z neverjetno lahkoto,
naši politiki. »Kaj za to smo se borili?« je pogosto
slišati in tako se je spraševal tudi slavnostni
govornik na proslavi dneva državnosti na
ajdovskem placu. Angel Vidmar, pred 30 leti
komandir Postaje milice v Ajdovščini, že dobro
ve, koliko življenj je bilo tedaj na kocki, da bi
nam bilo danes vseeno, kaj se s to našo državico
dogaja. In si odgovarja: »Res, kar precej po
svoje se je razpletlo, drugače od naših sanj in
pričakovanj. Imamo, domovino, imamo lastno
državo, naša je, v njej živimo, ne glede na vse
smo lahko ponosni nanjo. In če bi me vprašali,
ali bi danes storil enako kot pred 30 leti, vam
odgovorim s Kajuhovimi besedami: 'Lepo je,
veš, mama, lepo je živeti, toda, za kar sem umrl,
bi hotel še enkrat umreti!'«
Nekateri trdijo, da so nam državo ugrabili
(kdo?), drugi spet pravijo, da bi morali Slovenijo
preprosto resetirati in na neki točki začeti
znova. Vendar družbene stvarnosti za nazaj
ni mogoče spreminjati. Zgodovina ni kemija,
država niso laboratoriji, kjer neke elemente
dodajaš, odvzemaš, sprožaš ustrezne procese,
skratka eksperimentiraš toliko časa, da dobiš
želen rezultat. V farmaciji to funkcionira, saj
smo na ta način prišli do cepiva proti covidu,
v družbi pa so vse reakcije nepovratne in
noben eksperiment se ne konča brez posledic,
prepogosto slabših za večino ljudi.
Kakorkoli, 30 let samostojne Slovenije je za
nami in jubilej lahko mirno pospremimo z
Vidmarjevimi besedami: »Prazniki … so kljub
tegobam vsakdanjika priložnost za vznesenost,
za pogled naprej in seveda upanje, da smo se iz
napak preteklosti kaj naučili!«
E. P.
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Županovo voščilo
Na Lavričevem trgu obeležili
ob dnevu državnosti 30 let Slovenije
Lavričev trg je vendarle doživel prvi gala dogodek po prenovi – s celovečernim koncertom
Policijskega orkestra smo v soboto, 19. junija, v Ajdovščini obeležili dan državnosti in letošnjih
jubilejnih 30 let države Slovenije. Zbrane je uvodoma pozdravil župan Tadej Beočanin, slavnostni govor je pripravil Angel Vidmar, predsednik Društva veteranov Sever Severnoprimorske in
podpredsednik Združenja Sever.

30 let obeležuje naša država Slovenija. Čestitke, spoštovane
občanke, spoštovani občani, ob jubilejni obletnici, do katere smo
prispeli s trdnim prepričanjem, da le složno, zavedno in enotno
lahko utiramo našo skupno prihodnost in prihodnost naših
zanamcev.
Jezik, kultura, zgodovinska zavest, skupna zemlja in cilji za
prihodnost so osnovne značilnosti vsakega naroda. Slovenci smo
jih skozi mnoga stoletja nadvlad in poskusov raznarodovanja
uspeli ohranjati, še več, v marsičem smo tako posebni in tako
drugačni, da nam mnogi veliki narodi to zavidajo. Prepričan sem,
da smo se v treh desetletjih samostojne in neodvisne republike
Slovenije marsikaj naučili. Med drugim to, da smo kreatorji svoje
prihodnosti. V naših genih sta pogum in dostojanstvo naših
prednikov, kar nas navdaja z upanjem, da zmoremo stopiti skupaj
– za skupno dobro vsakega izmed nas. Preteklosti, naj bo še tako
boleča, ne moremo spremeniti. Je pa hkrati tudi vodilo naše
prihodnosti, iz nje bi se morali marsikaj naučiti … Denimo to, da
znamo in zmoremo, saj smo uspešno, dostojanstveno, pogumno
in častno uveljavili priložnost, o kateri so mnoge generacije
pred nami le sanjale. Bi imeli danes svojo lastno državo, če ne
bi verjeli, da se pogum in tveganje splačata? Želim si, da bi si to
vprašanje zastavili tudi ob drugih priložnostih, da bi nas združilo
v enotnosti, suverenosti in ponosu! Srečno, Slovenija!
Tadej Beočanin, župan

»V čast mi je, da vas na slovesnosti v čast 30. obletnici države
Slovenije pozdravim na Lavričevem trgu, oživljenem mestnem
središču, ki je zaživel v vsej svoji
podobi,« je svoj nagovor pričel
župan Tadej Beočanin, koncert
Policijskega orkestra je bil namreč ena prvih večjih prireditev,
ki je simbolno odprla dogajanje
na trgu s kulturnim, družabnim
in slovesnim pridihom. Čestital je občankam in občanom ob
prazniku in poudaril: »Prepričan sem, da smo se v teh letih
samostojne in neodvisne republike Slovenije marsikaj naučili.
Med drugim to, da smo kreatorji
svoje prihodnosti. V naših genih
sta pogum in dostojanstvo naših prednikov, kar nas navdaja
z upanjem, da zmoremo stopiti
skupaj – za skupno dobro vsakega izmed nas.« Tudi slavnostni
govornik Angel Vidmar je izpostavil rast naše občine: »Občina
Ajdovščina je po mojem prepričanju lahko zgled marsikomu,
da je mogoče, da se da, če se
hoče. V preteklosti so se zlomili
stebri ajdovskega gospodarstva,
danes smo ena izmed uspe-

šnejših občin na gospodarskem,
družbenem in še marsikaterem
drugem področju.« Poudaril je
zavzemanje veteranske organizacije za spoštovanje vrednot,
od spoštovanja človekovih pravic, socialnega in pravnega reda,
ohranjanja narave, do domoljubja in patriotizma. »Če pogledam sebe oziroma našo generacijo in odštejem 30 let, vidim, da
smo bili takrat v najboljših letih,
pogumni, odločni, zagnani, srčni, da smo skupen cilj brez razmišljanja postavili pred lastne

Na delovnem obisku
minister Vrtovec
Potem ko se je minister Vrtovec v Cerknem z župani udeležil
Sveta Goriške razvojne regije, se je ustavil tudi v Ajdovščini,
kjer se je v občinski stavbi sestal z županom Tadejem Beočaninom. Delovni sestanek je potekal na temo infrastrukturnih
projektov na našem območju.
Minister Jernej Vrtovec je 9.
junija obiskal Goriško regijo, na
delovnem sestanku se je mudil

tudi v Ajdovščini, na temo načrtovanih projektov, ki jih Občina Ajdovščina uresničuje v

sodelovanju z Ministrstvom za
infrastrukturo in Direkcijo za
infrastrukturo. Beseda je tekla o

nadaljnjih korakih za izgradnjo
površin za pešce in kolesarje v
mestu, pa tudi o kolesarski stezi
med Ajdovščino in Vipavo ter o
rekonstrukciji križišča na obvoznici. Dotaknili so se tudi dolgoročnejših projektov, kot sta denimo železniška proga Ajdovščina
- Vrhnika in vzhodna ajdovska
obvoznica, ki bi razbremenila
promet po mestu.
Vse več tudi manjših aktivnosti na področju prometne infrastrukture se odvija na našem
območju. Veliko teženj občina
usmerja v izgradnjo avtobusnih
postajališč ob regionalni cesti,
vse več aktivnosti pa poteka tudi

interese, pred naše družine. In
bili smo veliki idealisti. Verjemite ni bilo enostavno - ne nam in
ne tistim, ki so nam stali nasproti. Posebno v naši dolini ne, kjer
so bile vezi med dovčerajšnjimi
prijatelji, ki so postali nasprotniki, ne pa tudi sovražniki, še posebej prepletene,« je med drugim
povedal predsednik regijskega
društva policijskih veteranov
Sever Angel Vidmar.
Policijski orkester je prav v
Ajdovščini izvedel enega prvih
koncertov v celotni zasedbi po
koncu zdravstvene krize. Velikanski oder je bil tako zaseden
do zadnjega kotička, program
pa napolnjen z različnimi glasbenimi žanri. Leta 1948 ustanovljen orkester je od leta 1994
tudi uradni protokolarni orkester. Zadnjih nekaj let deluje pod
umetniškim vodstvom mladega
dirigenta Nejca Bečana. V bogatem programu sta nastopila tudi
dva pevska gosta. Eva Černe je
akademsko izobražena pevka,
sopranistka, sicer bolj poznana
po zabavnih glasbenih ritmih.
Ukvarja se tudi s poučevanjem
petja, na koncertu je tako nastopil tudi njen učenec, 17-letni
Aleks Pavlin. Orkester in pevca
so nas popeljali skozi čudovito,
skoraj dve uri trajajočo glasbeno
pravljico, od vrhunsko izvedenih
klasičnih skladb, skozi jazzovske
ritme, do priredb slovenske zabavne in celo narodno-zabavne
glasbe. Svoj pečat je vrhunski
glasbeni izvedbi dodal še očarljiv
ambient Lavričevega trga. Lep
dogodek, kot si praznovanje, ki
smo ga z njim obeležili, tudi zasluži.

za pričetek izgradnje krožišča na
Colu. Minister je naznanil, da bo
pričetek gradnje tega projekta
že v tem letu. Obetajo pa se tudi
zavijalni pasovi iz glavne prometnice skozi dolino proti nekaterim vasem, ki bodo prispevali k
boljši prometni varnosti. "Zadovoljen sem, da je minister izrazil
veliko podporo pri projektih, ki
bodo zagotovili boljšo prometno
infrastrukturo tako v mestu kot
na podeželju, neprecenljivo pa
bodo pripomogli k izboljšanju
prometne varnosti," je ob obisku
ministra izpostavil župan, Tadej
Beočanin.
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Moja pobuda

Katere pobude ste
izglasovali?

V Ajdovščini se je mudila turška
veleposlanica

Župan Tadej Beočanin je v začetku junija v občinski stavbi sprejel turško veleposlanico, njeno
ekselenco Aylin Taşhan, ki je našo občino obiskala z namenom povezovanja turško-slovenskega
Znani so neuradni rezultati glasovanja tretje izvedbe gospodarstva. Sledil je ogled podjetja Dehkatrade Cetin d. o. o., ki je v poslovni coni zgradil nov
participativnega proračuna Občine Ajdovščina. Glasovanja objekt in že več kot 14 let krepi ajdovsko gospodarstvo. Njena ekselenca je obisk nadaljevala z
se je udeležilo 3541 oseb, izglasovanih je bilo 26 pobud. Na ogledom turističnih biserov – Vipavskega Križa in Sinjega vrha.
volišča je prišlo 591 mladih, izglasovali so 5 pobud. Preverite, Na obisk je v občino Ajdovščino direktor podjetja Dehkatrade, razvoj tako podjetja kot tudi
in
slovenskega
prispela turška veleposlanica, Huseyin Cetin. Podjetje v ajdovskega
katere pobude so bile izglasovane na vašem območju.

Neuradni rezultati glasovanja Moja pobuda

Volivke in volivci ste o Moji
pobudi lahko glasovali v dveh
terminih, v sredo, 23. junija, in
v nedeljo, 27. junija. Glasovanja
se je skupno udeležilo 3541
oseb, skoraj 600 jih je za pobude
glasovalo še v skupini mladi.
Skupno je bilo izglasovanih 31
pobud. Največja volilna udeležba
je bila v KS Dolga Poljana, kjer je
glasovalo več kot 70 % krajank
in krajanov, sledita KS Plače
in Stomaž. Med mladimi pa je
bila najvišja volilna udeležba na
glasovanja v KS Gaberje – več
kot 75 %. Izglasovane pobude se
nanašajo na raznolika področja
delovanja naše skupnosti. Veseli
bomo tako novih športnih
pridobitev, denimo plezalne
stene, pa ureditev košarkarskega
igrišča,
tekaško-sprehajalnih
prog … Kar nekaj predlogov
se nanaša na revitalizacijo
kulturne
dediščine,
veliko

je
pobud
za
postavitev
informacijskih tabel, pa tudi
za ureditev vaških jeder. Mladi
boste skozi projekt Moja pobuda
pridobili pitnik na počivališču
za kolesarje pri Napoleonovem
mostu v Dolenjah, uredilo se bo
rekreacijske točke ob Vertovčevi
poti ter postavilo naprave za
rekreacijo v Selu, po mestu pa
bodo zaživeli Wajduski G'rfiti in
#Wokviri.se.
»V tretjem ciklu Moje pobude so
občanke in občani izglasovali 26
pobud, še dodatnih 5 je v proračun
uvrščenih na predlog in glasovanje
mladih. Posebej sem vesel, da je
tudi ta cikel pokazal, da so občanke
in občani sprejeli projekt Moja
pobuda za svojega, da skozi projekt
predlagajo in uresničujejo kvalitetne
pobude in da o njih tudi glasujejo,«
je ob tretji izvedbi Moje pobude
povedal župan Tadej Beočanin.

Glasovanje v KS Predmeja

njena ekscelenca Aylin Taşhan.
Najprej jo je v občinskih
prostorih sprejel župan, Tadej
Beočanin, obisk pa je nadaljevala
v podjetju Dehkatrade Cetin d.
o. o., ki je v poslovni coni Mirce
zgradilo nov servisni objekt
podjetja. S slovesnim obiskom
so tako svečano obeležili selitev
v nove prostore, ki si jih je
ogledala tudi veleposlanica in
izrazila zanimanje za spletanje
nadaljnjih povezav slovenskoturškega gospodarstva. Pred
kratkim je bil namreč ustanovljen
gospodarski klub Turk – Si,
ki povezuje gospodarstvenike
obeh držav z namenom
poslovnega sodelovanja med
člani. Predsednik kluba je za
prihodnjih 5 let postal prav

Ajdovščini razvija uspešno
zgodbo in je že več kot 14 let
prisotno na slovenskem trgu kot
glavni zastopnik za gradbeno
mehanizacijo. Verjamemo, da
bo z visokim obiskom turške
veleposlanice še razširil svojo
uspešno zgodbo za nadaljnji

gospodarstva nasploh.
Obisk
je
veleposlanica
zaključila v bolj družabnem
duhu, z ogledom Vipavskega
Križa in z razgledom s Sinjega
vrha ter navdušena nad lepotami
narave in znamenitosti naše
dežele.

Ajdovščina – energetsko
najprodornejša občina
Občina Ajdovščina je zmagovalka v kategoriji energetsko najprodornejših občin med srednje
velikimi občinami v Sloveniji. Izbrani smo bili na podlagi ukrepov s področja trajnostne mobilnosti, pa tudi prilagajanja na podnebne spremembe. Med dobitnicami so tudi občine Miklavž
na Dravskem Polju, Tržič, Luče in pa naša soseda, Mestna občina Nova Gorica.
Montel
Energetika.NET
je po dveh letih v okviru
spletnega dogodka En.občina &
En.management 021 razglasila
zmagovalne med energetsko
najbolj prodornimi slovenskimi
občinami. Strokovna komisija
dogodka
En.občina
&
En.management 021 je našo
občino razglasila kot zmagovalno
na področju izvedenih, pa
tudi načrtovanih ukrepov na
področju trajnostne energetike
in podnebnih sprememb. V
obrazložitvi nagrade je med
drugim zapisano: »V občini
Ajdovščina izstopajo predvsem
številne aktivnosti in naložbe na
področju trajnostne mobilnosti
z denimo izgradnjo električnih
polnilnic in kolesarskih povezav.
Občina je z inovativnimi in
učinkovitimi ukrepi prepoznana
tudi kot vodilna občina na
področju
prilagajanja
na
podnebne spremembe, tudi z
ozelenitvijo območja občine.
Navsezadnje pa se lahko
pohvalijo tudi z ustanovitvijo
samooskrbne
energetske
skupnosti.«

Ob
pridobitvi
še
ene
pomembne nagrade je župan,
Tadej Beočanin, izpostavil:
»Vesel in ponosen sem, da so
organizatorji prepoznali naša
prizadevanja za energetsko
učinkovitost. Raznoliki ukrepi
s področja energetske sanacije
objektov, kot je denimo stavba
Glasbene šole Vinka Vodopivca,
pa tudi s področja trajnostne
mobilnosti,
ozelenjevanja
območja … so pripomogli k

temu, da je občina tudi na tem
področju postala prodorna.
V energetsko učinkovitem
ravnanju je priložnost, da še
izboljšamo kakovost bivanja, ob
predani skrbi za okolje. Čestitke
vsem, ki k temu pripomorete!«
Poleg občine Ajdovščina so
med različnimi kategorijami
zmagovalne
občine
tudi:
Miklavž na Dravskem polju,
Tržič, Luče in pa Mestna občina
Nova Gorica.

OBČINA AJDOVŠČINA

6

Petek, 2. julij 2021 • številka: 232

Štart 4. etape dirke Po Sloveniji na Lavričevem trgu

Odlično vzdušje

V Ajdovščini prva
kolesarska enota GRS

Vzdušje na štartu 4. etape dirke Po Sloveniji je bilo vrhunsko! Lavričev trg, ki je gostil prvi večji
dogodek po prenovi, je tako doživel najlepše mogoče odprtje. »Pogi, Pogi!« je grmelo po trgu Na novinarski konferenci Gorske reševalne zveze Slovenije,
ki je 3. junija potekala v prostorih logističnega centra v
ob prihodu »zelene majice«, gledalci so navdušeno pozdravili našega Kristjana Korena.
Ajdovščini, so sodelovali tudi predstavniki ajdovske skupine
pred ciljem vozil v ubežni
GRS in Kolesarski klub Črn trn. Predstavili so pilotni projekt, s
skupini.
Odlično vzdušje, ki smo katerim smo kot prvi v državi v Ajdovščini dobili ekipo gorskih
ga začeli v Ajdovščini, se je reševalcev na električnih kolesih.

Ajdovščina je bila odeta
v zeleno. Štart kraljevske 4.
etape na Lavričevem trgu je
minil v odličnem vzdušju.
Kolesarstvo je v naših krajih
nadvse
priljubljen
šport,
tako je množica navdušenih
navijačev z glasnim navijanjem
spodbujala
tekmovalce
od
napolnjenega
Lavričevega
trga naprej ter ob celotni trasi
skozi mesto. Iz Ajdovščine je
kolesarska karavana krenila
na najzahtevnejšo, kraljevsko
etapo letošnje dirke, ki jo je
na koncu dobil Diego Ullisi iz
Pogačarjeve ekipe UAE Team
Emirates. Pogačar v zeleni majici
je z 2. mestom še utrdil vodstvo
v skupnem seštevku ter na

koncu pričakovano in prvič na
dirki Po Sloveniji tudi zmagal.
Kar dobršen del napete dirke
po razgibani trasi naše etape pa
je bil v ospredju tudi Kristjan
Koren, ki je do 20 kilometrov

nadaljevalo ob vsej trasi dirke,
kar je dodobra zaznamovalo
kraljevsko etapo 27. slovenskega
toura, ob razgibanem terenu,
zanimivih preobratih, zahtevnih
vzponih – Sveta Gora je pošteno
namučila kolesarje – je dirko
odlikovalo tudi lepo vreme.
Doživetje je bilo popolno – za
tekmovalce, za navijače ob
progi, pa tudi za mednarodne
televizijske gledalce. Nadejamo
se, da jih bodo čudoviti posnetki
znamenitosti in pokrajine, pa
tudi vzdušja, ki so jih lovile
kamere ob dirki, privabili na
obisk in doživetja v naše kraje.

Proti Lokavcu zahrumeli stroji
V drugi polovici junija se je pričela gradnja kolesarske povezave in obnova ceste med Ajdovščino
in Lokavcem. Pri investiciji sodelujeta Občina Ajdovščina in Direkcija RS za infrastrukturo, pri
čemer je za izvedbo zagotovljenih več kot 530.000 evrov iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj. Pogodba za izvedbo gradbenih del v višini dobrih 1,3 milijona evrov je sklenjena s
podjetjem Kolektor CPG d. o. o. Gradbena dela bodo končana predvidoma do oktobra 2022.
Podjetje Kolektor je pričelo s
prvimi gradbenimi deli za širitev
regionalne ceste iz Ajdovščine
do Lokavca. Predvidena je
obnova več kot dveh kilometrov
regionalne ceste proti Lokavcu,
vključujoč kolesarsko stezo. Steza
za kolesarje se bo navezovala na
že obstoječo, ki je bila urejena
skupaj s prenovljenim križiščem
Lokavške in Gregorčičeve ulice.
Zaključila se bo v Lokavcu (na
Grajšku) in se preusmerila na
obstoječo lokalno pot, ki prečka
potok Grajšek. Potekala bo po
levi strani v smeri Ajdovščina –
Lokavec do odcepa za zaselek
''Kompari'', od tam dalje pa po
desni strani. Gradbena dela
za širitev regionalne ceste so se
že pričela. Trenutno potekajo
ureditev gradbišča, označitev
obstoječih komunalnih vodov
in druga pripravljalna dela. Prva

faza del – ureditev cestišča in
kolesarske steze od Gozdarske
hiše vse tja do podjetja Taxa –
bo zaključena predvidoma do
konca avgusta. Neposredno ob
stavbi podjetja Re-Bo se načrtuje
tudi osvetljen prehod za pešce,
ki se bo navezoval na most čez
potok Lokavšček, slednji gre v
prenovo še v tem letu.
Obveščamo, da bo kmalu
zaradi del na območju
regionalne ceste Ajdovščina
– Lokavec delna zapora te
ceste. V času izvajanja del bo
promet potekal izmenično
enosmerno. Za tovorna vozila
bo v času zapore možen obvoz
po državnih cestah na relaciji
Predmeja – Col – Ajdovščina. O
zaporah, ki bodo veljale, bomo
sproti obveščali na spletni
strani Občine Ajdovščina.

Gorska
reševalna
zveza
Slovenije, v sodelovanju s
Helikoptersko
eskadriljo
Slovenske vojske in Letalsko
policijsko enoto, je na novinarski
konferenci, ki je potekala
v Ajdovščini, opozorila na
izredno zahtevne razmere v

vožnja z gorskimi kolesi lahko
nudi, so izpostavili pobudniki
vzpostavitve kolesarske gorske
reševalne enote.
Na pobudo Kolesarskega kluba
Črn trn se je za gorske reševalci
zagotovilo ključno opremo za
operativnost nove kolesarske

hribih, ki čakajo obiskovalce,
slovenskih gora v letošnjem
poletju. Dotaknili so se
priprav na plezanje v ferati ter
morebitnih nevarnosti in nesreč.
Predstavljena je bila analiza
vzrokov gorskih nesreč v letu
2020 in organiziranost poletnega
dežurstva GRZS po Sloveniji in
na letališču Brnik.
Kot najbolj pomembna novica
za našo občino, pa je nova
pridobitev ajdovske skupine
Gorske reševalne službe, enota
Tolmin, ki je nastala ob podpori
Občine Ajdovščina in drugih
sponzorjev in donatorjev. V
mesecu maju je skupina gorskih
reševalcev v Ajdovščini za člane
Kolesarskega kluba Črn trn
izvedla predavanje o varnosti –
predstavili so področje reševanja
kolesarjev v naravi. Kolesarke
nesreče v naravi se velikokrat
zgodijo na težko dostopnih
področjih. Prav tako pa so
lahko tudi precej specifične,
kar izvira iz dinamičnosti, ki jo

reševalne enote. Poleg Občine
Ajdovščina je sredstva zagotovilo
tudi Kulturno športno društvo
''Vrnivec'' Cesta. Pridobilo se
je dve električni kolesi, kar je
izjemnega pomena ne zgolj za
skupnost, pač pa tudi širše, je
izpostavil Robert Kovač, vodja
ajdovske skupine GRS Tolmin.
Uporabnost takšne enote pa
presega nujne intervencije,
saj lahko nudi tudi varovanje
različnih dogodkov.
Kmalu se pričakuje širitev
pilotnega projekta na vsa
področja, kjer je takšen pristop
reševanja in nudenja varnosti
izvedljiv in nudi prednosti ter
večjo učinkovitost reševanja,
je izpostavil Sebastjan Kodele,
predsednik KK Črn trn.
Čestitamo pripadnikom za
pridobitev in pobudnikom za
idejo, ki bo veliko doprinesla
naši skupnosti, je na novinarski
konferenci izpostavil podžupan
občine Ajdovščina, Ivan Krašna.

Kolesarska enota ajdovske skupine GRS Tolmin je že dan po ustanovitvi uspešno odhitela na
prvo intervencijo. Na pešpoti Po robu se je v bližini Podrte gore poškodovala planinka.
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Projekt TRANSCPEARLYWARNING,
skupaj za boljšo varnost
V začetku junija je prek spleta potekalo srečanje vseh partnerjev evropskega projekta Transcpearlywarning in Skupnega sekretariata programa ADRION, v katerem sodeluje tudi Občina
Ajdovščina. Program je namenjen krepitvi mednarodnega sodelovanja na področju civilne zaščite.
Na spletnem srečanju so
predstavili rezultate dosedanjega
dela, sledila je razprava o
naslednjih korakih. Opravljena
je bila analiza obstoječih
nacionalnih
regulativ
na
področju civilne zaščite in
primerjava
protokolov
za
zgodnje opozarjanje na naravne
nesreče in tiste, ki so povzročene
od človeka. Cilj evropskega
projekta je »harmonizacija« poenotenje sistemov – partnerji
želijo najti in povezati skupne
točke obstoječih nacionalnih

regulativ, ki bodo temelj
platforme, preko katere se bodo
zbirali in povezovali podatki.
Tako bo pretok informacij
bistveno hitrejši, pomemben cilj
pa je tudi prenos dobrih praks.
Trenutno poteka ocenjevanje
posameznih
nacionalnih

sistemov, v izdelavi pa je tudi
model zgodnjega opozarjanja
civilne zaščite. V obravnavi
pa so še vprašanja v zvezi z
vodenjem postopkov civilne
zaščite in ustrezni varnostni
vidiki platforme v razvoju.

Projekt je sofinanciran iz Programa INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION Programme 20142020, Second Call for Proposal – Priority Axis.

Srečanja za razvoj mestne tržnice
Občina Ajdovščina pričenja z razvojem mestne tržnice Ajdovščina, ki bo potekal v tesnem sodelovanju s ponudniki lokalne hrane Vipavske doline, prebivalci Ajdovščine ter nosilci uspešnih
zgodb povezovanja ponudbe lokalne hrane, razvoja kmetijstva in podeželja.
Na poti krepitve samooskrbe
Vipavske doline bomo:
•
osvežili
ponudbo
lokalne hrane, pridelane in
predelane na podeželju;
•
uredili
obogaten
prostor srečevanja ponudnikov
podeželja z mestnimi prebivalci
in obiskovalci starega mestnega
jedra;
•
zasnovali nove vsebine
in pristope za ohranjanje in
razvoj podeželja.
Srečanja
bodo
potekala
enkrat mesečno od 20. 7. do
23. 11. 2021 v Domu krajanov
Ajdovščina.Vabljeni kmetovalci,
mali proizvajalci prehrambnih
izdelkov, mladi, iskalci poslovnih
priložnosti, iskalci zaposlitvenih
priložnosti.

Okvirni program:

1. srečanje - 20. 7. ob 18. uri
Na osnovi pogovorov o tem,
zakaj krepiti mestno tržnico,
kakšen je doprinos tržnice k
razvoju mesta in podeželja ter
s kakšnimi izzivi se srečujejo
ponudniki in kupci lokalne
hrane, bomo skupaj opredelili
poslanstvo tržnice Ajdovščina.
Izmenjali si bomo mnenja o
uspešnih zgodbah povezovanja
lokalne ponudbe ter si začrtali
pot razvoja tržnice.

2. srečanje - 24. 8. ob 18. uri
Pregledali bomo, kaj obstoječi
ponudniki že ponujajo in kakšno
lokalno hrano še ponuditi
na tržnici, da bo kupcem
dostopna v vseh letnih časih.
Zanimalo nas bo tudi, kako
naj tržnica Ajdovščina postane
prepoznavno prevzemno mesto
Tržnice na borjaču, katere
kratke oskrbne verige že delujejo
v Sloveniji ter kakšne prednosti
prinašajo ponudnikom.
3. srečanje - 21. 9. ob 18. uri
Ogledali si bomo načrtovano
ureditev pokritega in zunanjega
dela
tržnice,
vključno
s
predvideno opremo, ki bo
ponudnikom na voljo za prodajo
lokalne hrane. Pokriti del tržnice
bo namreč predvidoma urejen
v začetku leta 2022. Opredelili
bomo obratovalni čas tržnice,
pripravili načrt postavitev in
razporeda
ponudnikov
ter
dostopa do tržnice za ponudnike.
4. srečanje - 19. 10. ob 18. uri
Ob upoštevanju nakupnih,
prehranskih
in
družbenih
navad sodobnega kupca bomo
iskali posebnosti, ki jih bo
ponujala tržnica Ajdovščina.
Opredelili bomo ciljne skupine
obiskovalcev
tržnice
ter
načrtovali, kako jih učinkovito
nagovoriti. Razmišljali bomo,
kako vzpostaviti dolgoročno
sodelovanje med kupci in
ponudniki
lokalne
hrane
ob zagotavljanju trajnostnih
nakupnih
pristopov,
odgovornega kmetijstva ter s
pomočjo digitalnih orodij.
5. srečanje - 23. 11. ob 18. uri

Za ponudnike, ki bodo
svojo lokalno hrano tržili na
tržnici Ajdovščina, bo izvedeno
usposabljanje za zagotavljanje
ustreznega rokovanja z živili.
Spoznali bomo tudi prednosti
in osnovne pogoje za vključitev
v sheme kakovosti ter zaščitenih
kmetijskih pridelkov in živil v
Sloveniji. Iskali bomo priložnosti
za
povezovanje
potenciala
obstoječih in novih ponudnikov
za krepitev prepoznavnosti
lokalne hrane Vipavske doline.

Prijave in informacije: trznica@
ajdovscina.si, 05 365 91 07
Aktivnost se izvaja v okviru
operacije Prenova mestne tržnice
Ajdovščina, ki jo sofinancirata
Evropska unija iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj
podeželja in Republika Slovenija
v okviru Programa razvoja
podeželja 2014–2020 / ukrep
LEADER / podukrep 19.2.

Priprava lokalnih sadnih in vinskih destilatov
Obveščamo vas, da bo Občina Ajdovščina v drugi polovici
meseca avgusta izvedla delavnico, namenjeno potencialnim
uporabnikom opreme za pripravo vinskih in sadnih destilatov v
Učnem centru Brje.
Dediščina žganjekuhe, ki smo jo prejeli od svojih prednikov je
nepogrešljiva, kljub temu pa je sodobno znanje pogoj za izboljšanje
kakovosti proizvedenih žganih pijač. Slušatelji poučnega
predavanja boste spoznali, katere so tradicionalne žgane pijače,
kakšni so sodobni trendi proizvodnje sadnih in vinskih destilatov
ter postopki za pripravo dobre žgane pijače. Seznanili se boste
tudi z osnovnimi zakonodajnimi pogoji za izvajanje dejavnosti
žganjekuhe.
Predavanju bo sledil pogovor o ureditvi namenskega prostora
z opremo za pripravo sadnih in vinskih destilatov v prostorih
Učnega centra Brje ter zanimanju udeležencev za pridobitev
dodatne strokovne podpore.
Predavateljica Milena Štolfa, univ. dipl. inž. agr., ki svoje
delo posveča tudi proizvodnji žganih pijač, je vodja izpostave
Oddelka za kmetijsko svetovanje Kmetijsko gozdarskega zavoda
Nova Gorica v Sežani. Je predsednica komisije na Regijskem
ocenjevanju sadnih žganj ter članica številnih degustacijskih in
ocenjevalnih komisij širom Slovenije. V soavtorstvu s prof. dr.
Janezom Hribarjem in prof. dr. Rajkom Vidrihom je izdala tudi
knjigo Sodobna žganjekuha.
Prijave in informacije:erika.zuodar@ajdovscina.si, 05 365 91 07,
FB & IG: winecider.typicality
Projekt Odkrivanje
podeželske dediščine: avtohtona proizvodnja fermentiranih pijač za lokalno
kulturno in okoljsko
trajnost financirajo
Islandija, Lihtenštajn
in Norveška iz EEA
and Norway Grants
Fund for Regional
Cooperation (Sklad Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma
za regionalno sodelovanje). Cilj projekta je spodbuditi razvoj podeželja z izboljšanjem skupnih raziskovalnih zmogljivosti in širjenja znanja, vezano na pristop "terroir" za proizvodnjo vina in jabolčnega vina na izbranih območjih Slovenije, Hrvaške, Severne Makedonije
in Norveške.

Budanje skozi čas v
muzejski zbirki
V stari stavbi Osnovne šole Budanje je tik pred zaključkom
še eden izmed uspešnih projektov iz Moje pobude. Zaživela je
muzejska zbirka vasi Budanje, ki je tik pred zaključkom.
To bo že druga uspešna pobuda na enem mestu – pred kratkim so v Budanjah z Mojo pobudo oživili tudi mladinski klub
v spodnjih prostorih nekdanje
osnovne šole.
Predani pobudniki z Budanj so
budno bdeli nad projektom Moje
pobude in v muzejsko zbirko, ki
bo pričala o bogati zgodovini
in kulturni dediščini vasi,
vložili veliko truda. Na ogled so
postavili raznolike predmete, ki
so jih prispevali krajani sami.
Poleg zgodovinskih rekvizitov
bo v prostoru na voljo tudi velika
televizija, na kateri si bo moč
ogledati video predstavitev o
zgodovini vasi. V sklopu projekta
se je dotrajane prostore uredilo,
nastala sta dva lično opremljena
prostora z raznoliko razstavno
opremo, na ogled je postavljenih
več kot 500 predmetov. Zbirka
je tako skoraj nared na ogled
obiskovalcem, ki jo bodo lahko

obiskovali po predhodni najavi.
V mesecu avgustu pa se obeta
tudi uradna otvoritev.
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Turbulence sodobnosti
Razstava Turbulence sodobnosti, ki je nastala na podlagi sodelovanja med Občino Ajdovščina
in Fakulteto za arhitekturo Univerze v Ljubljani, predstavlja arhitekturne in urbanistične
predloge za Ajdovščino, ki so jih pripravili študentke in študenti arhitekture Fakultete za
arhitekturo Univerze v Ljubljani.

Na odprtju je zbrane najprej
pozdravil župan Tadej Beočanin,
navdušen nad izdelki, ki
so nastajali skozi celoletno
delavnico. »Ko sem danes vstopil
v Dvorano prve slovenske vlade,
sem vstopil v prihodnost,«
je
uvodoma
pokomentiral
navdihujoče izdelke, ki so
zagotovo odlična iztočnica
za
prihodnje
načrtovanje
urbanistično-arhitekturnega
razvoja občine. Sodelovanje med
občino in fakulteto je potekalo
izjemno dobro, kar je izpostavil
tudi dekan fakultete, prof. dr.
Matej Blenkuš.
Študentke in študentje so se
z razstavljenimi deli odzvali
na aktualna dogajanja in kot
ključni vrednoti načrtovanja
za
prihodnost
izpostavili
vzdržnost in prilagodljivost.
Skozi štiri prostorske teme:
bivanje, produkcija, narava in
urbanost, so naselje Ajdovščina
kritično analizirali, opredelili
ključne prostore intervencij
in zasnovali 20 arhitekturnih

Industrija – močan gradnik
zgodovine
in
identitete
Ajdovščine
Študentje in študentke so se
v svojih projektih med drugim
dotaknili industrije, ki velja
za močan gradnik identitete
Ajdovščine in jo je zato treba
ohranjati in vpeljati v življenja
prebivalcev. V projektu Veter
spremembe so si tako zamislili
ureditev nabrežja in postavitev
novih objektov na obrečnem
prostoru, ki bi bili stična točka
z industrijo in bi delovali kot
generatorji obnovljivih virov
energije. Zamislili so si kanale
za zbiranje vetrne energije, v
medprostoru, ki bi bil namenjen
tudi
javnemu
programu,
pa bi bil rastlinjak, ki bi ga
napajala deževnica, zbrana na
industrijskih strehah. Tako bi
vzpostavili odnos med industrijo,
naravo in družbo.
V drugem projektu so
študentje nanizali ideje, kako bi
industrijsko cono Lipa, ki deluje
kot zaprto izolirano območje

in urbanističnih predlogov.
Na
podlagi
premišljenega,
vzdržnega in dolgoročnega
ravnanja verjamejo, da lahko
naselje Ajdovščina v približno
treh desetletjih postane vzorčen
primer trajnostno naravnane in
prostorsko izjemno kakovostne
skupnosti.

brez kvalitetnih prostorov za
uporabnike, spremenili v mesto
v malem. V industrijsko cono
bi umestili lesene montažne
prostorske enote, v katerih bi
se lahko izvajal pester nabor
različnih programov, hkrati pa
bi uporabnikom zagotavljale
bivalno udobje. Iz industrijske

cone bi tako nastalo mesto
v malem, nova Castra, ki bi
povezala robna območja med
sabo ter ljudi privabila z zelenimi
dinamičnimi ambienti.
Ponovna oživitev območja
Starega mlina in vizija soseske
Ribnik
Na razstavi je predstavljen
tudi projekt, v okviru katerega
so študentje razmišljali, kako
bi ponovno oživili območje
Starega mlina. Na tem območju
bi postavili »veleblagovnico
nadaljnje uporabe« in delavnice,
v katerih bi meščani lahko
popravljali svoje pokvarjene
predmete.
Lahko
bi
jih
veleblagovnici tudi podarili, ta
bi jih popravila, razstavljeni v
mlinu pa bi bili potem naprodaj.
Delavnice bi bile postavljene
na obrežju reke Hubelj, pot po
zelenem pasu ob reki pa bi to
območje povezovala z Lavričevo
knjižnico na drugem bregu reke.
Študentje so si zamislili tudi,
kako naj bi bila videti soseska
Ribnik – predstavili so jo kot
novo in trajnostno zasnovo
klasične vasi, s čim več javnimi in
zelenimi površinami. Stanovanja
so predvideli postavljena v
lamelne bloke, ki se razporejajo
v tri gruče vzdolž dveh avenij, na
katerih se odpirajo javni trgi.
Razstava na ogled na 3
lokacijah do konca julija
To je le peščica od 20 projektov,
predstavljenih na razstavi, ki je
nastala pod mentorstvom izr.
prof. Mateja Blenkuša, asist.
Primoža Žitnika, g. Ajdina
Bajrovića in g. Dominika
Košaka ter ob strokovni pomoči
arhitektke Marice Žen Becelj z
Občine Ajdovščina. Razstava
je na ogled najmanj do konca
julija 2021 na treh lokacijah:
v preddverju dvorane Prve
slovenske vlade, v pritličju
blagovnice Nanos na Lavričevem
trgu in v galeriji na prostem ob
Hublju.

Poletje v Vipavskem
Križu
Po dolgi zimi so se naposled vsepovsod razcvetele kulturne
prireditve. V Vipavskem Križu bo že tretje leto ob četrtkih
in dveh petkih v juliju in avgustu v organizaciji Glasbenega
društva NOVA zelo pestro Poletje, ki prinaša koncerte,
projekcije filmov, delavnice in predstave.
Še predno začne ušesa razvajati
glasba, bo za uvod v čutno
dogajanje četrtka, 15. julija, ob
17.00, poskrbela Danica Gračan
Jevtič s sproščanjem ob izbranih
vonjavah delavnice izdelave
parfumov. V tem vzdušju bo

predpremiera dokumentarnega
filma Septembrska klasa. Režiser
Igor Šterk predstavlja zgodbo
desetih mladih fantov, ki so
služili vojaški rok v JNA nekaj
let pred razpadom Jugoslavije.
Avgustovske
četrtke
bosta

ob 20.30 prve tone letošnjega
nabora koncertov odigral pianist
Tomaž Pačnik, ki s pevko in
plesalko Mario Keck predstavlja
EX AURO, izjemno zvočno
popotovanje s flamencom in
drugimi eksotičnimi glasbenimi
zvrstmi. Sledeči teden vam
Jazz Punt Big Band obljublja:
»Tmin will rock you!« saj bodo
skupaj z vokalistoma Tanjo
Srednik in Jašo Šabanom grajske
zidove preželi z legendarnimi
melodijami skupine The Queen.
Dan kasneje se bo v Vipavskem
Križu prvič predstavila družba
pod imenom Usak patk swing,
ki pare in posameznike, kot
pove ime, v petek, 23. julija
in ponovno 20. avgusta, ob
19.00 vabi na ples swinga.
Delavnica, ki je namenjena
vsem, ne glede na predznanje,
se bo nato prelevila v sproščen
plesni večer. Zadnji četrtek
v juliju bo ob 21.00 na ogled

koncertno otvorila duo Samo &
Barbara. Tokrat sta sebi prištela
še jazz trio, s katerim bosta v
duhu improvizacije predstavljala
avtorsko glasbo. 12. avgusta
si bosta oder delili, na njemu
pa tudi skupaj nastopili, kar
dve glasbeni zasedbi, Vokalna
skupina Ardeo in NOVA Jazz
Band. Naslednji četrtek bo
ponovno filmsko obarvan s
Sinovi burje, dokumentarnim
celovečercem o kraškem ovčarju
in slovenskem volku režiserja
Mihe Čelarja. Poletje bo sklenila
predstava Folklornega društva
Gartrož, ki bo zakuhalo eno
veliko joto, gosto s prigodami in
zmešnjavami.
Dogajalo se bo, v Vipavskem
Križu in drugod, zato vabljeni, da
se ozrete okoli sebe in sprejmete
izziv obiska vsaj ene kulturne
prireditve na teden. Naj ne zveni
le glasba, temveč tudi aplavz.
Sara Štrancar
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Poletni filmski večer Občina Ajdovščina osvojila prvo
stopnjo modela CAF

30. julija, v petek, bomo tudi v Ajdovščini uživali ob ogledu
kakovostnih sodobnih evropskih filmov. V okviru Filmskega
tedna Evropa bosta na sporedu najprej film za mladino Rocca
spreminja svet, nato pa še za odrasle, izbran je danski film Občina Ajdovščina je osvojila prvo stopnjo standarda kakovosti po modelu CAF. Gre za model
samoocenjevanja, prilagojen javni upravi, katerega cilj je izboljšanje poslovanja na vseh
Nažgani. Vstop bo prosto, vabljeni!
spoštovanja,
zaupanja
in ravneh.

Zadnji
julijski
teden
je
posvečen
sodobnemu
evropskemu filmu. Tudi v
Ajdovščini si bomo privoščili
dve filmski poslastici – v petek,
30. julija, popoldanski mladinski
film bo na sporedu v Dvorani
prve slovenske vlade, večerna
projekcija pa je načrtovana pod
zvezdami na Lavričevem trgu.
Filme je izbrala odlična domača
poznavalka sodobne evropske
filmske produkcije Mirjam
Kalin, ravnateljica Osnovne šole
Dobravlje.
Petek, 30. julij, ob 18. uri,
Dvorana prve slovenske vlade –
Rocca spreminja svet
Film je sodobna, astronavtsko
razigrana različica legendarne
Pike Nogavičke. Poln je
humorja in akcije, ki skozi
družbenokritično
lečo
optimistično poudarja vrednote
prijateljstva,
medsebojnega

odgovornosti. Film je bil
prikazan na različnih festivalih
in je prejel tudi več mednarodnih
nagrad.
Petek, 30. julij, ob 21.30,
Lavričev trg – Nažgani
Danska zgodba o štirih
prijateljih,
ki
se
lotijo
nenavadnega eksperimenta, da
bi ugotovili ali lahko z malce
alkohola postanejo srečnejši
ljudje in boljši učitelji. Zelo
zabavno. Film z oskarjem za
najboljši
mednarodni
film
je bil prikazan na festivalu v
Cannesu, svetovno premiero je
doživel na festivalu v Torontu,
ob oskarju pa je prejel še vrsto
drugih pomembnih nagrad,
tudi nagrado Evropske filmske
akademije za najboljši film,
režijo, scenarij in igralca.
Ogled
obeh
filmov
je
brezplačen. V pavzi med
projekcijama pa bo potekala
še pokušina vin, ki so na
občinskem vinskem ocenjevanju
prejela listino odličnosti. Dovolj
razlogov torej, da zadnji julijski
petek preživite v naši družbi,
lepo povabljeni!

10. junija je preko spletne
aplikacija
Zoom
potekala
podelitev priznanj osvojenih
stopenj modela CAF(Common
Assessment
Framework).
Občina Ajdovščina je prejela
priznanje za osvojeni prvi
korak – Začetnik CAF. Pobuda
za vključitev v model je prišla z
Ministrstva za javno upravo, ki
je odgovorna ustanova za CAF v
Sloveniji. Prva različica modela
CAF sega v leto 2000 in odtlej
predstavlja enoten standard
kakovosti upravljanja z javnimi
zadevami po vsej Evropi in
drugod, ki ga uporablja že preko
4000 organizacij v 55 državah.
V Občini Ajdovščina smo
pričeli model uvajati v letu 2019.
Gre za postopek samoocene na
podlagi 9 meril, osrednji cilj
uvajanja CAF pa je izboljšanje
poslovanja uprave na vseh
ravneh – tako v odnosu do
strank, poslovnih partnerjev,

med sodelavci ter do občank
in občanov nasploh, kot tudi
pri samem poslovanju – od
nadzora
nad
izvajanjem
notranjih aktov, do izboljšanja
skladnosti poslovanja z navodili,
zakonodajo, pa tudi sodobnimi
trendi – kot na primer uvajanje
digitalizacije, večja informacijska
varnost in podobno. Projektna
skupina naše uprave je tako
skozi zastavljena merila opravila
samooceno. Postopek je potekal
ravno v času epidemije, kar je
precej otežilo delo. Kljub temu
je v zastavljenem času opravila
delo ter pripravila akcijski
načrt s hitrimi izboljšavami in
ukrepi. Od predlaganih osmih
hitrih izboljšav jih je nekaj že
izvedenih, za 14 določenih
ukrepov pa imamo dve leti časa.
Gre za področja dela, postopke,
opravila, kjer so se pokazale
določene pomanjkljivosti, ki jih
želimo popraviti, posodobiti

ali
natančneje
opredeliti
načine, navodila ali odgovorne.
Delo projektne skupine je
bilo učinkovito, razprave na
srečanjih skupine so bile pestre,
predlogi pa soglasno sprejeti.
Med javnimi ustanovami v
Sloveniji, ki so uvedle model CAF,
je veliko upravnih enot, agencij,
zavodov, tudi ministrstev, vendar
razmeroma malo občin. Občina
Ajdovščina je torej med prvimi,
ki so se lotile pregledovati in
samoocenjevati lastno delo na
podlagi certificiranega modela
kakovosti.

Županovi petici devetošolkama iz
Dobravelj
Devetošolci pomahali
osnovni šoli v slovo

V Hiši mladih v ajdovskih Palah je 22. junija potekala slovesnost ob podelitvi značk in priznanj
ob zaključku že drugega leta izvajanja programa Mladost na burji. Slovesno popoldne je okitila
tudi podelitev dveh izjemnih priznanj – Županovih petic, ki jih župan podeljuje osnovnošolkam
in osnovnošolcem, ki so v vseh devetih letih želi same petice pri vseh predmetih. Čestitamo
Osnovnošolsko izobraževanje je letos zaključilo 173 vsem mladim, ki soustvarjajo trdne temelje naših skupnosti!
devetošolk in devetošolcev. Župan Tadej Beočanin je obiskal
prijetnem
ambientu bo vajina pot v prihodnje polna da bosta, okrepljeni z znanjem in
vseh pet osnovnih šol in vsem devetošolkam in devetošolcem V
zelenega
gozdička
ob
Hiši optimizma, ponosa, pokončnosti veščinami, premagali vse ovire
podelil simbol naše države – slovensko zastavo.
Zaključek
osnovnega
šolanja je pomemben korak na
izobraževalni poti. Naši otroci
odraščajo, starši in učitelji,
spremljevalci tega procesa, jih
bodo s ponosom pospremili na
pot samostojnega odločanja.
Na mladenke in mladeniče
je ponosen tudi župan Tadej
Beočanin, ki jim je ob slovesu od
osnovne šole razdelil slovenske
zastave in ob tem izrazil ponos,
koliko mladih talentov se razvija
v naši skupnosti. »Prepričan sem,
da vam bodo pridobljeno znanje,
veščine in izkušnje plemenitile
uspešno pot tudi naprej. Ne
pozabite, da je znanje moč,
ki odpira marsikatera vrata.
Naj bodo počitnice doživete,
preskok v novo obdobje šolanja
pa pogumen in odločen. Naj
vam bo simbol naše države –
slovenska zastava – popotnica
za vse življenje. Ponesite svojo

vedoželjnost v svet in ne pozabite
na svojo pripadnost!«
Kar 173 devetošolk in
devetošolcev
je
zaključilo
osnovnošolsko izobraževanje in
se jeseni podaja na novo pot. V
Osnovni šoli Danila Lokarja je
letos šolanje zaključilo 53, v OŠ
Šturje 39, na OŠ Dobravlje 54,
na OŠ Col 18, na naši najmanjši
osnovni šoli na Otlici pa se od
osnovnošolskega izobraževanja
poslavlja 9 devetošolk in
devetošolcev.
Čestitke in srečno na nadaljnji
poti vsem!

mladih v Palah se je odvila
slovesnost ob zaključku že
drugega leta programa Mladost
na burji. Župan je udeleženke in
udeležence programa na stopnji
zlata Kastra okitil s priznanji
in značkami. Veliko ponosa je
izrazil ob koncu že drugega leta
programa Mladost na burji, ki
ga Občina Ajdovščina snuje
z Inštitutom za mladinsko
politiko in drugimi sodelujočimi
v lokalni skupnosti. Posebno
čast pa sta si prislužili učenki
OŠ Dobravlje, ki sta vseh devet
let imeli odličen uspeh in same
petice pri vseh predmetih. Za
izjemne dosežke ju je župan
Tadej Beočanin nagradil z
Županovo petico in jima čestital
ob edinstvenih dosežkih, ki
plemenitijo celotno skupnost.
»Čestitam vama ob tako
pomembnem uspehu – zaslužita
si veliko spoštovanje in globok
poklon za vse doseženo … Naj

in samozavesti. Prepričan sem,

in nizali še mnoge uspehe.«
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Na počitniško delo 37 dijakov in Ajdovščina, prijazna
študentov
kolesarjem
Na počitniško delo, ki ga Občina Ajdovščina razpisuje že peto leto zapored, se je letos prijavilo Vse več novic priča o tem, da je Ajdovščina naklonjena
112 dijakov in študentov. Delo bo letos opravljalo 37 mladih, prvi so z delom pričeli že 28. junija, kolesarjenju, od tega da imamo prvo gorsko reševalno enoto na
zapolnjena so skoraj vsa razpisana mesta.
kolesih, do elitne kolesarske dirke Po Sloveniji, ki je s 4. etapo
Počitniško delo v ajdovski vrtcu Ajdovščina, kjer je bilo Ajdovščina, občinski upravi, štartala z Lavričevega trga. Nova pridobitev sta dve servisni
občini
spodbuja
dijake sprejetih 10 dijakov in študentov. Pilonovi galeriji, OŠ Danila stojali za kolesarje, nameščeni v Palah in ob sprehajalni poti
in študente k aktivnemu Delo pa bodo mladi opravljali Lokarja, OŠ Col, OŠ Dobravlje,
ob Hublju, ki bosta zagotovo v pomoč rekreativcem na poti
preživljanju počitnic in jim tudi v Lavričevi knjižnici, Regijski razvojni agenciji ROD
skozi našo občino.
omogoča spoznavanje del na Zdravstvenem domu, MKC in Ljudski univerzi Ajdovščina.
različnih področjih javnega
sektorja. Tudi letos je bil odziv
na počitniško delo velik –
prijavilo se je 112 dijakov in
študentov, od tega je bilo na 44
razpisanih mest izbranih 37
dijakov. Zapolnjena so skoraj vsa
mesta, prosta so ostala v Lekarni
Ajdovščina in Zdravstvenem
domu Ajdovščina, kjer gre za
delovna mesta z zahtevnejšimi
pogoji prijave. Z delom so dijaki
in študenti pričeli 28. junija,
zaključili bodo s koncem avgusta.
Posamezen dijak oz. študent bo
lahko opravil največ 120 ur preko
napotnice, na uro pa bo zaslužil
5 evrov. Največ delovnih mest
je letos zapolnjenih v Otroškem

Program Mladost na burji
upihnil drugo svečko
Z zaključkom šolskega leta je
tudi program Mladost na burji
v parku pri Hiši mladih v Palah
sklenil drugo leto delovanja.
Če se je lansko, pilotno leto
programa Mladost na burji v
drugačnih razmerah končalo, se
je letošnje programsko leto na
prav tak način že začelo. Kljub
temu, da v začetku šolskega leta
nihče ni prav dobro vedel, kaj nas
čaka, se je v program vključilo
1.500 otrok in mladih.
Več kot tristo najmlajših na
stopnji Grozdek. Za uspešno
opravljen program so otroci
prejeli majico Grozdek, ki so jo
ob zaključku vrtčevskega leta s
ponosom pokazali skupnosti.
V prvi in drugi triadi
osnovnega šolanja, torej na
stopnjah Hubelj in Čaven, je
letos sodelovalo 1.080 učencev

Hiša mladih, Zavodu za šport

Tjaša je bila prva dijakinja na počitniški praksi na Občini Ajdovščina poleti 2017.

iz večine ajdovskih osnovnih
šol in njihovih podružnic ter iz
Waldorfske šole UE Primorska.
Prav vsi udeleženci so pod
mentorstvom svojih učiteljev
program letos uspešno zaključili.
Vodstvo programa že načrtuje,
kako v prihajajočem obdobju
aktivno udejstvovanje na štirih
področjih še bolj približati
mladim, predvsem starejšim, na
stopnjah Kastra in Burja. Veliko
priložnosti za aktivnosti, v katere
bi se mladi lahko vključevali,
lahko razvijemo skupaj z
raznolikimi
organizacijami,
društvi in posamezniki, ki
mladim lahko ponudijo zanimiva
znanja in izkušnje.

Sklepni dogodek in podelitev priznanj zlata Kastra
V Hiši mladih v Palah smo
se v torek, 22. junija, srečali s
posebnim namenom, da mladim
udeležencem programa Mladost
na burji podelimo priznanja in
značke za zaključen program na
stopnji zlata Kastra ter proslavimo
uspešno sodelovanje s šolami in
strokovnimi delavci. Učenki iz

Osnovne šole Dobravlje sta na
prireditvi prejeli tudi posebni
priznanji župana, Županovi
petici za njune izjemne dosežke,
same odlične ocene, ki sta jih
osvajali vseh devet let osnovnega
šolanja.
Na dogodku so zlate Kastre
prejeli učenci iz Osnovne šole
Danila Lokarja Ajdovščina
ter Osnovne šole Dobravlje.
S posebno pozornostjo smo
se zahvalili koordinatorjem
programa
in
ravnateljem
vključenih šol, ki so izrazili
podporo programu tudi v
prihodnje.

Župan priznanja in značke
podelil na šolah
Tudi ob zaključku tega
programskega leta se je župan
Občine
Ajdovščina
Tadej
Beočanin odpravil k udeležencem
na šole in v vrtec ter jim priznanja,
značke in majice Grozdek osebno
podelil. Priznanja in značke so
iz rok župana letos prejeli učenci
2. a in 2. b razreda Osnovne šole
Šturje, vsi učenci iz podružnične
šole Vrtovin, učenke 7. a

Sezona kolesarjenja je v
polnem razmahu. Nasploh
je naše območje priljubljeno
za kolesarje, veliko teženj se
namenja tudi ureditvi gorskih
kolesarskih poti, ki so tako
za domačine kot obiskovalce
nadvse privlačne. Pričakuje
se tudi nadaljevanje izgradnje
kolesarskih poti po mestu, ki
bodo povezovale obe glavni
krožišči v mestu in se bodo
nadaljevale proti Novi Gorici
in Vipavi. Pred kratkim pa se je
mesto obogatilo še za dve stojali
za servisiranje koles ''Popravi-sisam''. Eno je nameščeno ob poti
ob Hublju (za starim gradom),
eno pa se nahaja tik ob prostoru

razreda Osnovne šole Dobravlje.
Najmlajše iz Otroškega vrtca
Ajdovščina, enote Ribnik je
razveselil s posebnimi majicami
Grozdek.
Posebno
presenečenje
so
doživeli šestošolci iz Osnovne
šole Šturje, saj jih je župan obiskal
kar na njihovem dvodnevnem
izletu na Kovku. Presenečenje je
bilo popolno in v čudovitem in
sproščenem okolju taborniškega
doma na Kovku so učenci prejeli
priznanja in značke. Župana

za pranje koles v Palah. Stojalo je
opremljeno z orodji za osnovna
popravila in kvalitetno tlačilko
iz nerjavečega jekla za vse vrste
zračnic. Zagotovo je to koristna
pridobitev za kolesarje, ki jih
v Vipavsko dolino privabljajo
odlična izhodišča tako za cestno
kot gorsko kolesarjenje.

so lepo sprejeli, zanj pa imeli
številna zanimiva vprašanja, na
katere je učencem z navdušenjem
odgovarjal.
Tadej Beočanin, župan občine
Ajdovščina: »Ponosen sem na
izviren in inovativen program,
ki ga Občina Ajdovščina izvaja z
Inštitutom za mladinsko politiko
in drugimi sodelujočimi že drugo
leto zapored. Mladi z aktivnostmi
programa
gradite
trdno,
solidarno in aktivno skupnost.
Hvala tudi učiteljem, ravnateljem
in drugim sodelujočim, ki
program krepite in podpirate.«
Uspeh prinaša zadovoljstvo
in dobro voljo in v programu
Mladost na burji s svojim
aktivnim delovanjem uspeh
dosežejo številni otroci in
mladi. Vrednote, ki jih program
pri udeležencih spodbuja in
krepi, ter izkušnje in učinki
programa so tako pomembni,
da z navdušenjem zremo v
prihodnost.

ZDRAVJE
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Center za krepitev zdravja odpira svoja vrata
Ob
koncu
epidemije
ponovno odpira svoja vrata
Center za krepitev zdravja
Ajdovščina.
Delujemo
v okviru Zdravstvenega
doma
Ajdovščina,
naši
programi
so
namenjeni
vsem občanom Ajdovščine
in Vipave. Smo ekipa
navdušenih strokovnjakov s
področja prehrane, gibanja,
zdravega življenjskega sloga
in duševnega zdravja, ki
čutimo svoje poslanstvo v
spodbujanju in podpori ljudi
za zdrav življenjski slog.
Izvajamo
delavnice
in
individualna
svetovanja,
ki jih financira obvezno
zdravstveno
zavarovanje.
Delavnice so informativno
naravnane, edukativne in
spodbudne.
Zadovoljstvo
naših udeležencev kaže na

potrebe in pomen strokovne Test hoje na dva kilometra
podpore pri spreminjanju
6. 7. 2021,
naših prehranskih navad ter
ob 8.00 do 9.30
gibalnih in miselnih vzorcev.
Stadion Vipava
Na naše storitve vas lahko
Anžej Praček, 041 409 762,
napoti referenčna sestra
ckz-kineziolog@zdv
ambulanti
družinske ajdovščina.si
medicine ali osebni zdravnik,
lahko pa nas poiščete tudi Svetovanje psihologa, dietetika,
kineziologa, medicinske sestre
sami.
6. 7. 2021, ob 8.00 do 9.30
Stadion Vipava
V mesecu juliju smo
Alenka Černe, 05 93 43 171
pripravili
naslednje
ali 051 415 731
dejavnosti:
ckz-vodja@zd-ajdovscina.
Telovadba za nosečnice in poro- si
dnice
Zdrav način življenja po CoviPonedeljek ob 18.00
du-19
Telovadnica Centra za
5.7.2021. ob 8.00 do 9.30
krepitev zdravja, Bevkova
Učilnica Centra za krepitev
13, Ajdovščina
Bevkova
13,
Anžej Praček, 041 409 762, zdravja,
c k z - k i n e z i o l o g @ z d - Ajdovščina
Alenka Černe, 05 93 43 171
ajdovščina.si

ali 051 415 731
ckz-vodja@zd-ajdovscina.
si
V
poletnih
mesecih
načrtujemo sodelovanje s
krajevnimi skupnostmi. V
sklopu obiska bomo izvedli
testiranja, meritve krvnega
tlaka, holesterola, svetovanja
psihologa,
dietetika,
kineziologa,
medicinske
sestre glede skrbi za zdravje.
Naše srečanje naj bi predvsem
temeljilo
na
prijetnem
druženju in predstavitvi naših
programov, ki jih izvajamo
preko celega leta.
Zato vabimo predstavnike
krajevnih
skupnosti,
da
nas kontaktirajo: Alenka
Černe,05 93 43 171 ali

Edvard Leonard Krašna stotič daroval kri
Povabilu na tradicionalno terensko krvodajalsko akcijo v Ajdovščino in Vipavo se je tokrat odzvalo kar 361 darovalcev, česar
smo v RKS – OZ Ajdovščina zelo veseli.
Akciji sta potekali 31. maja
in 1. junija na Ljudski univerzi
Ajdovščina ter 2. junija v športni
dvorani vipavske vojašnice.
Po
lanski
spomladanski
krvodajalski akciji, ko smo
zabeležili kar okrog 120
krvodajalcev manj kot pretekla
leta, smo veseli, da je bil tokrat
odziv ponovno primerljiv z
izkušnjami iz preteklosti, ki
so dobre. Verjetno je k temu
nekoliko pripomoglo medijsko
obveščanje o pomanjkanju krvi
vseh krvnih skupin. V času
epidemije so bile namreč zaloge
krvi ves čas minimalne, če ne
kritične. Upamo, da se bodo
razmere umirile in se bodo
krvodajalci lažje odločali za
darovanje.
Med
nami
so
krasne
krvodajalke in krvodajalci,
med katerimi nekateri dosegajo
visoke jubileje. Kar stotič je na
krvodajalski akciji v Ajdovščini
kri daroval Edvard Leonard
Krašna iz Ajdovščine. Ob tem
sta mu čestitala predsednik
RKS – Območnega združenja
Ajdovščina Rajko Troha in
vodja Centra za transfuzijsko
dejavnost Nova Gorica Alenka
Medvešček, dr. med, spec. transf.
med. Gospod Krašna je s tem
postal 10. vitez krvodajalstva
na našem območju. V RKS-OZ
Ajdovščina si želimo, da bi bil
zgled vsem nam, da mu po naših
možnostih sledimo. Gospod
Krašna je kri začel darovati že
v vojski leta 1977 in jo od takrat
redno daruje. Kot je povedal,

je zdrav, zato se čuti dolžnega
reševati življenja, še posebej, ker
se lahko pohvali tudi z dobrim
hemoglobinom. Zaustavila ga
ni niti epidemije covid-19, saj je
kri daroval kmalu za tem, ko je
bolezen tudi sam prebolel, prav
za covid bolnike.
Pomoč pa niso potrebovali le ti,
ampak tudi drugi bolni in ponesrečeni. V Sloveniji potrebujemo
dnevno okrog 350 krvodajalcev,
da lahko zagotovimo nemoteno
zdravljenje v bolnišnicah, zato
se darovanje kljub epidemiji ni
smelo ustaviti. Potekalo je ob
upoštevanju ukrepov za zajezitev epidemije, med katerimi je
bil za krvodajalce gotovo najbolj

nov predhodni telefonski dogovor za termin. Krvodajalci so
novost z razumevanjem sprejeli
in verjetno je dodatni trud odtehtalo hitro opravljeno darovanje, povsem brez čakanja. V letu
2020 je RKS – Območno zdru-

ženje Ajdovščina zabeležilo 1.123
odvzemov, ki so jih prispevali krvodajalci iz ajdovske in vipavske
občine, kar je 123 manj kot leto
prej. Zelo veseli pa smo, da se je
kar 91 mladih na novo odločilo
pridružiti naši veliki družini krvodajalcev.
Vse, ki bi želeli darovati kri, pa
se niste mogli udeležiti terenske
krvodajalske akcije v Ajdovščini
ali Vipavi, toplo vabimo, da kri
darujete v Centru za transfuzijsko dejavnost Nova Gorica, kjer
odvzemi potekajo vsak ponedeljek in sredo od 7.30 do 11. ure,
seveda tudi med poletnimi počitnicami in v času dopustov.
Če imate še kakršno koli vprašanje, ali potrebujete prevoz do
CTD Nova Gorica, vas vabimo,
da nas pokličete na 05 366 4930
ali 051 430 722 oziroma nam pišete na ajdovscina.ozrk@ozrks.si.
Ob zaključku se še enkrat iz
srca zahvaljujemo obema gostiteljema naše terenske krvodajalske
akcije – Ljudski univerzi Ajdovščina in Vojašnici Janka Premrla Vojka Vipava, ki nas vedno
prijazno sprejmeta, ter vsem prostovoljcem, ki nam pomagajo pri
izvajanju programa krvodajalstva. Posebna zahvala pa seveda
vam krvodajalke in krvodajalci,
ki dnevno rešujete življenja, ter
iskrene čestitke ob dnevu slovenskega krvodajalstva, ki ga obeležujemo 4. junija, in svetovnem
dnevu krvodajalcev, 14. juniju.
RKS - OZ Ajdovščina

051 415 731, ckz-vodja@
zd-ajdovscina.si ali Anžej
Praček, 041 409 762, ckzkineziolog@zd-ajdovščina.
si. Naše sodelovanje s
krajevnimi
skupnostmi
začenjamo z obiskom na
Gočah v četrtek, 8. 7.2021, od
8.00 do 10.00.
Vabljeni na naša srečanja in
programe!
Center za krepitev zdravja
Ajdovščina

Gočani in
dirka Po
Sloveniji
V soboto, 12. junija 2021, je
potekala kraljevska etapa
27. dirke Po Sloveniji in kraljevskega sprejema so bili
kolesarji deležni tudi s strani
Gočanov.
Malo pred enajsto smo se
Gočani zbrali pri Goškem
križu, da pozdravimo karavano
dirke. Tja smo se odpravili peš, s
kolesi, z motorji, z avtomobili in
s traktorji. S seboj smo prinesli
piščalke, raglje in troblje, da
se nas je slišalo, naša krajevna
skupnost pa je poskrbela, da
smo bili vidni. Podarila nam
je zelene majice ter okolico
okrasila z zelenimi baloni in
šali. Zelena majica nam ostaja
v spomin na prijetno druženje
ob pozdravu kolesarjem ter na
junaka dirke Po Sloveniji 2021,
Tadeja Pogačarja.
M. P.
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Zaključno srečanje projekta Life ViVaCCAdapt
V petek, 4. junija 2021 je potekalo virtualno zaključno srečanje projekta »Prilagajanje na vplive podnebnih sprememb v Vipavski dolini – LIFE ViVaCCAdapt”. Na
dogodku so bili več kot petdesetim udeležencem predstavljeni ključni rezultati, izsledki in dosežki tega petletnega projekta, ki je sofinanciran iz Programa LIFE
s strani Evropske komisije in Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije.

Partnerji
projekta
LIFE
ViVaCCAdapt: Regijska razvojna
agencija
ROD
Ajdovščina,
Občina Ajdovščina, Hidrotehnik
d.o.o., Inštitut za vode Republike
Slovenije, BO-MO d.o.o. in
Biotehniška fakulteta Univerze
v Ljubljani, konec junija uradno
zaključujejo z delom na projektu.
Ne glede na to, da se projekt
formalno zaključuje, pa se bo
vsebinsko delo nadaljevalo tudi
v prihodnje.
V uvodnem pozdravu zaključne
konference je direktorica RRA
ROD Ajdovščina Brigita Habjan

Štolfa, izrazila zadovoljstvo, da
je projektno partnerstvo doseglo
vse zastavljene cilje, hkrati pa jih
je projekt sam celo presegel. Kot
zelo pomembno je izpostavila
tudi povezanost akademske sfere
z lokalnim okoljem ter uspešnost
vpeljevanja
prilagajanja
podnebnim spremembam v
vsakdanje razprave na lokalnem
nivoju.
Vodja
projektov
pri
programu LIFE iz Evropske
izvajalske agencije za podnebje,
infrastrukturo
in
okolje
Laura Giappichelli je v svojem
nagovoru pohvalila vsebino in
učinke projekta, ki sovpada z
okvirom Zelenega dogovora
in svojo vsebino pripomore k
trajnosti, tako okoljski, podnebni
kot tudi gospodarski. Poudarila
je, da je bil projekt izbran s strani
Evropske energetske agencije kot
študijski primer, kar zagotavlja
diseminacijo na Evropski ravni.
Podrobnosti
projekta
je
predstavila
Patricija
Štor,
koordinatorka projekta, ki
je
kronološko
predstavila
najpomembnejše,
oziroma
najvidnejše aktivnosti, ki so jih

partnerji izpeljali v petletnem
obdobju.

Pri pripravi strateških
dokumentov igra lokalna
skupnost najpomembnejšo
vlogo

Prvi vsebinski del, Strategijo
prilagajanja
kmetijstva
na
podnebne
spremembe
v
Vipavski dolini 2017 -2021, je
vsebinsko predstavil Štefan
Trdan iz Inštituta za vode RS,
ki je orisal pot od predhodnih

analiz podatkov do dokumenta,
ki je nastal v letu 2017. Strategija
prilagajanja določa nujnost
izvajanja ukrepov različnih
strateških dokumentov glede na
lokalno pomembnost ukrepov,
opredeljeno na podlagi analize
ranljivosti
kmetijstva
na
podnebne spremembe, glede na
proces posvetovanja z javnostmi,
analizo vetrovnih razmer in
problematiko
protivetrnih
pasov ter strokovno presojo
pomembnosti ukrepov.
V teku razprave, ki se je odvila
po predstavitvi, so udeleženci
okrogle
mize
poudarili
pomembnost
sodelovanja
lokalnih skupnosti pri pripravi
strateških dokumentov.

Sistem SPON omogoča
manjšo porabo vode pri
namakanju

V drugem vsebinskem delu
sta nam izmenoma predstavila
sistem za podporo odločanju o
namakanju, ali na kratko SPON,
Luka Honzak iz podjetja BOMO d.o.o. in Luka Žvokelj iz
Biotehniške fakultete Univerze
v Ljubljani. Gospod Honzak je

predstavil sistem SPON z vidika
informacij, ki jih potrebuje
sistem za pravilno delovanje,
nato pa je opisal delovanje
sistema SPON, njegovo sestavo
in podal informacije o tem,
kaj uporabnik potrebuje za
priključitev v SPON. Na koncu je
orisal časovnico razvoja sistema
SPON.
Gospod
Žvokelj
pa
je
predstavili operativna dela
razvoja sistema SPON ter
ugotovitve in dognanja, ki smo
jih pridobili tekom projekta. Kar
21 uporabnikov sistema SPON je
porabilo manjšo količino vode,
kot bi jo brez uporabe SPON-a.
Velika večina uporabnikov je s
sistemom SPON zadovoljna in
bi ga tudi priporočila drugim
pridelovalcem. Gospod Honzak
je za zaključek predstavil razvoj
sistema SPON v prihodnje. Skrb
zanj bodo prevzeli na Agenciji
RS za okolje, operativno bo tam
začel delovati novembra letos,
novi uporabniki pa se mu bodo
lahko priključili v namakalni
sezoni 2022.
Člani panela so se po zaključku
te predstavitve strinjali, da je
namakanje v kmetijstvu zelo
pomembno, vendar se Slovenija
po porabi vode v kmetijstvu
uvršča na sam rep, glede na

preostalo Evropo.

Pilotni zeleni protivetrni pas
že kaže prve rezultate

Tretji del zaključne konference
se je osredotočil na predstavitev
ukrepa zelenih protivetrnih
zaščit. Polonca Vodopivec iz
Občine Ajdovščina je povedala,
da so za izvedbo pilotne
zasaditve zelenih protivetrnih
zaščit
bile
izvedene
tri
predhodne teoretične analize.
Predstavila je osnovna izhodišča
za tovrstne zasaditve in opisala
izvedbo preliminarnih analiz ter
postopek zasaditve protivetrnih
zaščit.
Luka Honzak iz podjetja BOMO d.o.o. se je pri tokratni
predstavitvi osredotočil na

predstavitev omenjenih treh
strokovnih teoretičnih analiz,
ki so bile izvedene. Iz analize o
vetrovnih razmerah je izšlo, da
so vetrovi najmočnejši v zimskih
mesecih, še posebej v Zgornji
Vipavski dolini, praviloma
pihajo iz smeri SV do V. Analiza
protivetrnih pregrad je pokazala,
kakšni so parametri zelene

nadaljnji
razvoj
zelenih
protivetrnih zaščit v Vipavski
dolini, ki se bo odvil po zaključku
projekta, ko bo v Vipavski dolini
zasajenih več kot 40 kilometrov
zelenih protivetrnih pasov.
Razpravljavci so se po
zaključenih
predstavitvah
strinjali, da je funkcij zelenih
protivetrnih zaščit več in da

pregrade, da optimalno zaščiti
zemljišče za njo.
S predstavitvijo izvedene
delavnice za deležnike, je Polonca
Vodopivec fokus predstavitve
usmerila na strokovno javnost,
ki je sodelovala pri vzpostavitvi
zelenih pasov ter nas popeljala
skozi postopke do same zasaditve
pilotnega pasu.
Na pilotnem protivetrnem
pasu so bile izvedene že prve
meritve, ki jih je predstavil Luka
Honzak. Pri izvedbi te analize so
bili uporabljeni isti parametri kot
pri predhodni analizi ob začetku

ne gre govoriti o bolj in manj
pomembnih. Tovrstni pasovi pa
so tudi primerni za zasaditev
na drugih območjih, ne zgolj v
Vipavski dolini.
Razpravljavci,
oziroma
udeleženci okrogle mize, ki so
podajali strokovne vidike na
posamezno vsebinsko temo
našega projekta so bili: dr.
Marina Pintar iz Biotehniške
fakultete Univerze v Ljubljani,
dr. Sašo Šantl iz Inštituta za
vode RS, Janez Furlan iz Občine
Ajdovščina, Vasja Juretič iz
Kmetijsko gozdarskega zavoda
Nova Gorica ter Nataša Šip iz
Evropske komisije v Sloveniji.

projekta. Ne glede na to, da je
bila pilotna zasaditev izvedena
šele leta 2018 pa so drevesa že
dovolj zrastla, da so se pokazali
pozitivni učinki pregrade.
Za zaključek je Janez Furlan
iz Občine Ajdovščina predstavil

V sredini meseca, natančneje
18. 6. 2021, smo se partnerji
projekta sestali še na zadnjem,
10., partnerskem srečanju.
Vsebina srečanja je bila
namenjena dogovoru o pripravi
zaključnega poročila in izvajanju
še zadnjih projektih aktivnosti,
preden se, 30. 6. 2021, projekt
LIFE
ViVaCCAdapt
tudi
zaključi.
V mesecih maju in juniju pa
smo delili sestavljanke, ki smo jih
izdelali v okviru našega projekta,
med osnovnošolce, ki so
pridno sodelovali v aktivnostih
programa Mladost na burji.
Čestitamo vsem prejemnikom!

LJUDSKA UNIVERZA AJDOVŠČINA
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Poklici in veščine za
(samo)zaposlitev
Na Ljudski univerzi Ajdovščina izvajamo tudi različna
poklicna usposabljanja in postopke za pridobitev nacionalnih
poklicnih kvalifikacij/NPK ter tako odraslim nudimo možnosti
za prekvalifikacijo in (samo)zaposlitev.
Kljub zdravstveni situaciji
smo v aprilu zavzeto začeli z
izvedbo 150 urnega programa
za Socialne oskrbovalke, ki
je verificiran pri Socialni
zbornici Slovenije. Zavod RS
za zaposlovanje, delodajalci in
organizatorji se zavedamo, da
tega kadra zelo primanjkuje.
Po treh mesecih se zadovoljni
bližamo zaključku in se
zahvaljujemo tako predavateljem
kot DSO Ajdovščina, Centru
starejših Pristan Vipava in
Domu upokojencev Sežana, ki
so udeleženkam prenesli bogata
znanja in omogočili praktične
izkušnje. Kandidatke bodo v
juliju stopile pred komisijo,
zato jim želimo, da bodo
uspešno izkazale svoja znanja in

pridobile javnoveljavno listino
za iskanje ali ohranitev obstoječe
zaposlitve.
V maju se je na daljavo začelo
tudi 45 urno usposabljanje
za Zeliščarje pridelovalce, ki
so daljavo takoj, ko je bilo to
mogoče, zamenjali za praktično
delo v vrtnariji in na njivi.
Znanja prepoznavanja zelišč
in vzgoje od semena do sadik,
sušenja, predelave ter trženja
so jim podajali agronomi,
biologi, zeliščarji in praktiki. V
septembru 2021 bodo kandidati
stopili pred komisijo. Tudi
njim želimo veliko uspeha
pri izkazovanju pridobljenega
znanja ter prikasnejši postavitvi
novih nasadov različnih zelišč.
Helena Furlan

Primer dobre prakse z Ljudske
univerze odzvanja tudi
v mednarodnem prostoru
V začetku meseca so nas na Ljudski univerzi Ajdovščina obiskali učitelji z osnovne šole za
odrasle v Čačku (Srbija). Program Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O), ki se na Ljudski
univerzi Ajdovščina uspešno izvaja že enaindvajseto leto, je bil pri njih prepoznan kot primer
dobre prakse na področju inovativnih metod izobraževanja odraslih.
Na kakšen način udeležence
motiviramo, se jim posvečamo
in jih animiramo, so bili razlogi
za obisk Slovenije. Aktivnosti in
projekte, ki se pri nas odvijajo,
gradimo na interesih in željah
udeležencev, kar predstavlja
glavno motivacijo za naše
udeležence in prav to se je
obiskovalcem iz Srbije zdelo
zanimivo. Goste smo v celoti
vključili v izvajanje programa
in tako so imeli priložnost
spremljati potek in način dela
v PUM-O skupini. Druženje z
udeleženci jim je omogočalo, da
so dobro spoznali mlade, ki so v
program vključeni in se seznanili
s prednostmi našega programa.
Kot so nam zaupali, jih je takoj
ob prihodu v naše prostore
navdal občutek domačnosti
in sprejetosti. Presenečeni so
bili nad sproščenim odnosom,
ki ga imamo mentorice z
udeleženci. Na tak način namreč
ustvarjamo zaupno in varno
okolje. Tudi sami poudarjajo,
da tak odnos pozitivno vpliva
na odnose v skupini. V naše

delo so pristopili v vlogi
udeležencev in tako izkustveno
s 'pravimi' udeleženci 'zažagali'
v nov projekt 'Klop'ca'. Dobili
so vpogled, kako projektno delo
pozitivno vpliva na skupinsko
dinamiko. V popoldanskem
času pa smo članice strokovnega
tima
programa
PUM-O
gostom podrobneje predstavile
delovanje programa. Za vsemi
aktivnostmi in projekti namreč
stoji veliko načrtovanja in
predpriprav. Pri samem izvajanju
in animaciji udeležencev pa je
izrednega pomena sodelovanje z
zunanjimi izvajalci in lokalnim
okoljem. Tako so spoznali vlogo
medsebojnega povezovanja in si

obenem ogledali prelepe kotičke
Vipavske doline.
Čas hitro beži kadar se imaš
lepo in tako se je tudi ta obisk
prehitro zaključil. Naši gostje
so se domov vrnili polni novih
znanj in lepih doživetij ter z
željo po nadaljnjem sodelovanju.
Nam so pa ostale dobrote iz
prave srbske kuhinje.
Nina Brecelj, mentorica v
programu PUM-O

MLINOTEST ŽIVILSKA INDUSTRIJA d. d., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina
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- visoka vsebnost prehranske vlaknine
- manjša velikost zrna in
hitrejša priprava –10 minut
- za malice, solate in priloge

Izdelek poiščite v trgovinah Mlinotest.
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Polnjenje bazena

Poletna osvežitev

Po dolgi, mrzli in mokri pomladi je prišlo poletje
in dolgo pričakovane višje temperature. V teh
dneh, ko temperatura zraka v senci presega 34°C,
že iščemo senco in osvežilne pijače. Za sprostitev
po napornem delu ali šoli pa nam prija tudi
osvežitev v vodi.

Kljub ogromni izbiri pijač, ki jih imamo danes na voljo, je voda še vedno najbolj osvežilna pijača. Poleg
tega je povsod dostopna in najbolj ekološka saj ne povzroča nobenih odpadkov.

Večina občanov nima možnosti vsakodnevnega
kopanja v morju ali v jezeru, zato si pomaga z bazeni.
Danes je na trgu zelo velika izbira bazenov. Razlikujejo
se po velikosti, obliki, kakovosti in ceni. In ko se
končno zbere denar za nakup ter namestitev bazena
pomislimo, da bi lahko morda prihranili kak Euro pri
polnjenju z vodo.
Zakonodaja določa, da mora bazenska voda, zaradi
dodatkov raznih kemikalij za vzdrževanje čistosti
vode, po uporabi v kanalizacijo in na čistilno napravo.
Zato je cena vode, ki se uporabi za polnjenje bazenov
izenačena s ceno vode za gospodinjstva.
Glede na to, da so dovoljeni ločeni kmetijski
priključki (z nižjo ceno vode) za namakanje zelenih
površin ter vrtov okrog hiše, obstaja možnost, da se
bazeni »pomotoma« napolnijo s to vodo.
V enoti oskrbe s pitno vodo pogosto prejmemo
vprašanje ali se lahko bazen polni preko hidrantnega
omrežja. V odgovor navedemo, da je to sicer možno
vendar pod določenimi pogoji:
- s hidrantom lahko rokuje samo usposobljen delavec
(gasilec, vodovodar…)
- o času polnjenja bazena (pričetek in zaključek)
mora biti obveščen takratni dežurni vodovodar, zaradi
morebitnega padca pritiska v sistemu, ki je lahko moteč
za ostale uporabnike javnega vodovodnega sistema
- količino porabljene vode, za obračun ,je potrebno
sporočiti na KSD Ajdovščina
-cena vode iz hidranta je enaka ceni vode za
gospodinjstva
- po zaključku uporabe vodovodar preveri ali je
hidrant še izpraven
V izogib dodatnih stroškov in plačevanju delovnih
ur gasilca ali vodovodarja, vam priporočamo polnjenje bazenov iz vodovodnega priključka pri hiši
preko noči. Za lažji izračun časa polnjenja bazena
naj vam bo podatek, da iz ½'' pipe v eni uri steče 2
m3 vode; bazen velikosti 20 m3 je poln v 10 urah.
Prijetno osvežitev v vodi!

#ŠE SEM
UPORABEN!

Za najbolj osvežilno pijačo na svetu je pri nas dovolj,
da odprete pipo in si natočite že ohlajeno vodo.
3. Predlogi za pitje vode iz pipe:
- Odprite pipo doma in v službi, na sestankih in
praznovanjih.
- Ko odhajate od doma, si vodo natočite v bidon.
Namesto vode z umetnimi okusi, pijte vodo iz pipe z
rezinami limone, limete, kumare ali jo oplemenitite
z zelišči, na primer z meto ali meliso. Taka voda je
ne le bolj zdrava, je tudi bolj naravnega okusa (če ga
primerjamo z okusom umetnih arom). Poleg tega bo
tak vrč vode prava paša za oči.
- Navdušite tudi ostale družinske člane, prijatelje in
sodelavce, da začnejo piti vodo iz pipe saj je samo voda
iz pipe ves čas pod nadzorom in samo voda iz pipe je ves čas sveža.

Voda iz pipe je že pri vas doma.

Prijava na SMS obveščanje
Iz pipe uporabnikov javnega vodovodnega sistema teče voda odlične kakovosti. Le izjemoma se
zgodi, da voda iz javnega vodovodnega sistema ni pitna. Največkrat so vzrok za neskladnost poškodbe
vodovodnih cevi, do katerih pride med izvajanjem raznih gradbenimi del, redkeje dolgotrajne padavine.
V primeru neustrezne kakovosti pitne vode moramo kot upravljavec javnega
vodovodnega sistema obveščati uporabnike o motnjah v oskrbi s pitno vodo
in neskladnostih s pravilnikom o pitni vodi.
Poleg obveščanja preko radia Robin oz. radia Koper, naše spletne strani,
časopisa Latnik in elektronske pošte, vam nudimo tudi obveščanje preko
SMS-sporočil in elektronske pošte. Preko SMS obveščanja prejmete obvestila
o kakovosti pitne vode kot tudi obvestila o načrtovanih delih na vodovodu.
ter posledično omejitvah v oskrbi s
pitno vodo. Sporočilo o načrtovanih
delih na vodovodnem sistemu prejmete
en dan pred načrtovanimi deli oziroma
zaporami vode.
Na SMS in e-obveščanje se lahko
prijavite na naši spletni strani www.
ksda.si. Prijavo opravite preko spletnega
KOMUNALNO STANOVANJSKA
obrazca »Prijava na obveščanje«, ki ga
DRUŽBA d.o.o. AJDOVŠČINA
najdete na dnu naslovne strani.

Kotiček za oddajo še delujočih aparatov
KJE: CERO Ajdovščina - Zbirni center pod Dolgo Poljano
KDAJ:
Ponedeljek in petek 7:00 – 17:00
Torek – četrtek
7:00 – 15:00
Sobota			
8:00 – 15:00
KAJ: Primerno za aparate, ki še delujejo - za pralne stroje, hladilnike,
zamrzovalnike, namizne in prenosne računalnike, zabavno elektroniko,
male gospodinjske aparate, igrače, mobilne telefone, zvočnike, TV z ravnim
zaslonom z daljincem, LCD monitorje, krožne žage, vrtalnike, glasbene
stolpe, sesalnike in ostale primerne aparate na elektriko ali baterije.
KAKO: Zbranim aparatom projektni partner skozi postopek priprave za
ponovno uporabo preveri funkcionalnost in električno varnost ter jih vrne
na trg. po primerni ceni ali jih podari.
KDO: ZEOS, d.o.o. (Life Spodbujamo e-krožno), Zbornica komunalnega
gospodarstva pri GZS in Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina.
Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za okolje in prostor RS ter
Evropske komisije.

KOMUNALNO STANOVANJSKA
DRUŽBA d.o.o. AJDOVŠČINA
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Srečno maturantje!
V petek, 21. 5. 2021, je šolanje na pilonu zaključila
generacija 2017–2021. V svet smo poslali 34 gimnazijcev
in 88 vzgojiteljev. Kljub omejitvam, ki niso omogočale
izvedbe maturantske četvorke ter predaje ključa, kot
smo ju bili navajeni v preteklosti, smo dan preživeli v
prijetnem vzdušju ter skovali nova, nepozabna doživetja.
Profesorjem in razrednikom, mentorjem na njihovi
štiriletni poti, se je namreč zdelo zelo pomembno, da
damo zadnjemu dnevu primerno težo in ne dovolimo,
da gre tako pomemben mejnik na njihovi življenjski poti
kljub razmeram, v katere smo vrženi, brezbrižno mimo.
Dan smo slovesno začeli z maturantsko himno
Gaudeamus. Hodniki, ki so letošnje leto večinoma
samevali, so se lahko končno naužili smeha, glasbe
in mladostnega vrveža. Sledil je ogleda videa, ki so ga
maturantom pripravile razredničarke. V njem smo še
enkrat skupaj prehodili srednješolsko pot in podoživeli
celotno mavrico občutkov, ki je zaznamovala naše
skupno bivanje. Nato so se dijaki z rožicami zahvalili

posameznim profesorjem, se v »mehurčkih« fotografirali
v objemu ajdovskega grajskega obzidja, še zadnjič skupaj
obiskali Kukaj ter se za zaključek posladkali s sladoledi,
ki jih je maturantom počastilo podjetje Leone. Ravnatelj
pa je prvič v zgodovini naše šole podelil peresi dvema
izjemnima dijakoma. Rok Čebron in Feliks Možina
sta skozi leta svojega bivanja in dihanja s pilonom
pomembno soustvarjala podobo naše šole v javnosti.
Verjamemo, da bosta spisala še mnoge zgodbe, tudi take,
ki bodo odsev modrosti, znanj in izkušenj, pridobljenih
na naši šoli.
Ganljivemu slovesu od srednješolskih dni je sledila
tri tedne trajajoča matura, za mnoge prvi pravi
življenjski preizkus. V dneh, ko prebirate ta prispevek,
se je že zaključila. Vsi nestrpno pričakujemo rezultate
generacije, ki jo lahko povsem zasluženo opišemo kot
toplo, iskreno, pošteno in odgovorno.
In kakšnih rezultatov mature se nadejamo?
Pričakovanja mnogih odraslih so namreč dušljivo visoka.

Razrednikova reminiscenca
Kot bi mignil, se obrnejo.
Štiri leta.
Pomisliš, kako so sedeli, tisti prvi šolski dan, zbrani z
vseh vetrov, iščoč svoje mesto v novem okolju.
In veš, da ne morejo še vsega doumeti, ker jim prefrontalni korteks še malce nagaja. Pa jih tudi pustiti ne moreš,
da delajo neumnosti, ki bi bile zanje pogubne …
Tako pluješ z njimi v čolnu, včasih si na premcu ti, včasih
oni. Včasih nihče.
In se brusite, ti in oni. Spet ugotoviš, da svet ni samo bel
ali črn, da je pravzaprav le redko tak. Da je vmes ogromno
odtenkov in da je moder tisti človek, ki zna pogledati malo
na levo in malo na desno od azimuta.
Potem se jim zgodi še korona. Vsak iz svojega domačega
gnezda zrejo vate skozi neosebno oko kamere. Saj gre, a
… Nikoli si niso predstavljali, kako pogrešajo prihajanje v
šolo, četudi je treba prej iz tople postelje.
Ko se po dolgem času spet v živo srečate, so že malo na
oni strani. V odhajanju. V neke druge zgodbe. Svoje poti.
Kaj si jim želel dati, s čim jih opremiti? So te razumeli?
Za zadnji šolski dan, za sklepni del jim sestaviš nagovor.
Ko prideš do besed: »Zdaj dvigam peruti mame koklje,
spuščam vas v svet, svobodne ptice …«, te ganotje za nekaj
časa ustavi. V prostoru je tišina. Objameš jih s pogledom
in nisi prepričan, če sploh še dihajo.
Tedaj veš, da bo vse prav. Ker se jih iskrenost še dotakne.
Srečno, mladi ljudje!
Vida Červ

A zavedati se moramo, da so rezultati mature vedno plod
mnogih dejavnikov; takih, na katere imamo vpliv, in
takih, povsem nepričakovanih in nenačrtovanih. Ključni
so štiriletno delo dijaka, trud kakovostnih profesorjev,
spodbudno okolje in intelektualne sposobnosti dijakov.
Ne gre pa zanemariti niti pritiskov, ki ju matura in okolica
z mnogimi pričakovanji ustvarjata ter s tem mlade in
njihove mentorje postavljata v zelo težak položaj.
Razredničarke, njihove zveste sopotnice na tem delu
njihove življenjske poti, si predvsem želimo, da bi se naši
mladi zmogli prepustiti življenju. Želimo pa si tudi, da
bi ohranjali pokončno držo, da bi aktivno in neustrašno
soustvarjali svoje lokalne skupnosti. Pilon pa naj jim
bo dobra popotnica za življenje in vir mnogih lepih
spominov.
Razredničarke Sonja Marušič, Melita Lemut Bajec,
Vida Červ, Damjana Plešnar in Irena Šen Vitez
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V
nadaljevanju
bodo
spregovorili
nagrajeni
dijaki obeh programov, ki
so pomembno prispevali k
sooblikovanju podobe naše
šole v javnosti.
Majhna skupnost dijakov
na Srednji šoli Veno Pilon
Ajdovščina mi je omogočila
temeljit
razvoj
tako
na
akademski kot tudi na osebni
ravni. Ni le šola, namenjena
pridobivanju izobrazbe, ampak
tudi pomembnih osebnostnih
lastnosti. Je ustanova, ki bo
vsakega dijaka obogatila z
občutkom za solidarnost in
empatijo. Poleg tega majhni
razredi
na
gimnazijskem
programu
dajejo
veliko
priložnosti za bolj pristne
stike. Profesorji dijake dobro
poznajo in se jim lahko tako
bolj posvetijo, kar omogoča bolj
poglobljeno in temeljito znanje.
Maša Korečič, 4. b
V šoli sem se naučila ogromno
novega. To mi je razširilo obzorja
in mi pomagalo bolje razumeti samo sebe, svoja čustva in
želje. Odkrila sem stvari, ki me
še posebej veselijo in v kate-rih
uživam.
Tanaja Odar, 4. b
Skrb za druge in širokosrčnost
sta bila vrednoti, ki smo ju
na pilonu intenzivneje živeli.
Nenehno smo bili pripravljeni
pomagati drug drugemu in si
tako skupaj lajšali pot. Med nami
ni bilo zamer ali posmehovanja,
trudili smo se za topel odnos
s prijatelji in profesorji, kar je
dajalo tudi prostor nehotenim
napakam, iz katerih smo lahko
vedno znova zrasli.
Matej Oder, 4. a
Med šolanjem na pilonu sem
najbolj napredoval v širjenju
miselnih dimenzij, tj. kritičnega
in poglobljenega mišljenja. Začel

sem se zanimati za filozofijo
in ob poslušanju raznih
teorij ustvarjam svoje. S tem
napredujem v argumentaciji
in
razumevanju
težjih
konceptov. Abstraktne stvari
si lažje preslikam v materialni
svet. Lahko se približam
pomenu življenja, trpljenju in
posameznikovi vlogi v svetu
ter občutim resnično majhnost
svojega poznavanja.
Feliks Možina, 4. a
Izpostavil bi odlične odnose
med dijaki in profesorji, kar se
kaže na sproščenem vzdušju,
ki preveva pilon. H kakovosti
pouka so zagotovo prispevale
tudi sodobne metode poučevanja. K osebnosti rasti pa so
me poleg zanimivih “debat”
spodbudili tudi številni izleti.
Rok Čebron. 4. b
Na šoli sem se počutil kot
samostojen in samoodločujoč
posameznik. Prek kritične
presoje stvarnosti in pojavov v
njej sem lahko oblikoval svoj
lasten pogled na svet, ne da bi se
čutil, da sem moral cenzurirati
svoje besede ali podajati všečne
odgovore. Cenim, da Pilon
v svojih dijakih krepi zavest,
da je pogled na vedno bolj
spreminjajoči se svet mogoč z
več zornih kotov in da lahko
prav vsak posameznik, ne
glede na svoje poreklo, v njem
izrazi svoje lastno mnenje.
To mora biti seveda podprto
z relevantnimi argumenti, ki
pripomorejo k nadaljnjemu
oblikovanju družbe in ne na
račun slepega prikimavanja
dogmam neke »nezmotljive«
avtoritete.
Posameznikovo
mnenje mora biti osnovano na
podlagi spoštljivega in jasno
opredeljivega diskurza, v katerem
ima sleherni človek zagotovilo,
da zaradi zagovarjanja svojega
lastnega stališča ne bo zavržen s
strani sočloveka.

Matija Štrukelj, 4. b
V 3. letniku sem se udeležila
Erasmus+
izmenjave
na
Portugalskem.
Spoznala
sem način delovanja vrtcev
v tujini in tako lahko danes
suvereno pokažem na šibka
in močna področja vrtec v
Sloveniji. Poleg tega sem se v
teh štirinajstih dneh naučila
samostojnosti,
odgovornosti,
pridobila znanje tujih jezikov
ter ogromno izkušenj pri delu z
otroki. Spoznala sem tudi veliko
novih ljudi, s katerimi še danes
ohranjam stik.
Lina Lazič, 4. č
Presenetil me je poudarek, ki
ga šola daje glasbi in umetnosti.
Nismo akademija, smo le srednja
vzgojiteljska šola. A menim, da
me je to pozitivno oblikovalo.
Prav glasba je pripomogla k
sproščenemu in bolj doživetemu
pouku.
Tjaša Margon in Isabel
Mitovski, 4. č
Kot urednica razredne kronike
sem vsa štiri leta skrbela za to,
da dogodki ne bodo odšli v
pozabo in jih bomo čez 20 let

lahko ponovno obujali in se jim
smejali. Prav tako bodo takrat
nosili veliko večjo težo, kot jim
jo pripisujemo danes.
Ana Bajc, 4. č
Najbolj so me nagovorile
zaključne prireditve, saj smo
takrat spoznali mnoge svoje
skrite talente. Tako mi bo v
spominu ostala prireditev Lov
na junake. Utrdila me je v
spoznanju, da je lahko vsak od
nas junak, tudi če nima super
moči, saj štejejo že majhna
dejanja, s katerimi drugim
priskočimo na pomoč ter jim
polepšamo dan.
Martina Šebenik, 4. č
Na šolskih prireditvah sem
se preizkusil v mnogih vlogah.
Bil sem bobnar, pevec, igralec
in celo plesalec. Te vloge so
doprinesle k moji samopodobi.
Odkrival sem samega sebe in
prišel do spoznanja, da želim
to početi celo življenje. Počutil
sem se dobro, ko sem sodeloval
z ostalimi in tako soustvarjal
skupnost pozitivnih ljudi.
Jan Istenič, 4. č

Ljubezen do glasbe me
spremlja že od malih nog. Igram
kitaro, klavir, ukulele, kahon in
kljunasto flavtico ter harmoniko
(frajtonarico). Kljub obsežnemu
znanju, s katerim sem že prišla na
šolo, pa sem tu svoje znanje le še
nadgrajevala in izpopolnjevala.
Poleg tega sem sošolcem pogosto
priskočila na pomoč. Pomembno
je, da si med seboj pomagamo in
znanje podelimo.
Nika Kokošin, 4. č
Vsa štiri leta sem sodelovala v
šolski instrumentalni skupini in
tako ohranjala in nadgrajevala
znanje, ki sem ga več let pred tem
pridobivala v glasbeni šoli. Poleg
tega sem ustvarila nepozabne
spomine.
Gaja Čuk, 4. č
Kot štiriletna predstavnica
v dijaški skupnosti sem lahko
vedno podala predloge, želje ali
opozorila na potrebe dijakov.
Šola nam je prisluhnila in jih
mnogokrat uresničila. Svojo
vlogo sem jemala zelo resno in se
iz tega veliko naučila.
Eli Čigon, 4. d

Tekmovanje iz kemije
11. marca 2021 je na Srednji
šoli Veno Pilon Ajdovščina potekalo šolsko tekmovanje iz znanja
kemije. Nekaj dijakinj iz 1., 2.
in 3. letnika gimnazije je prejelo bronasto Preglovo plaketo in
se uvrstilo na naslednjo stopnjo
– državno tekmovanje. To je potekalo v soboto, 8. maja 2021, na
Fakulteti za kemijo in kemijsko
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tehnologijo v Ljubljani. Nanj
smo se pripravljali z reševanjem
starih tekmovalnih pol ob pomoči mentorjev Jasmine Doljak
in Bernarda Bratine.
Ob prihodu na FKKT smo bili
razvrščeni po učilnicah. To je bil
trenutek ne le skrbi in nervoze,
ampak tudi pričakovanja in upanja na čim boljši uspeh. Kmalu

po dogodku so bili znani neuradni, kasneje pa še uradni rezultati. S svojimi uspehi na tekmovanju smo lahko več kot zadovoljni.
Ti nas bodo spodbudili in motivirali tudi v prihodnjem letu. Za
pomoč in podporo se posebej zahvaljujemo mentorjema.

Naložbo sofinancira Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada
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Slovesno ob jubileju
V letošnjem juniju naša država Slovenija slavi 30. obletnico. Pomembni obletnici v čast so se v
naši občini odvijala manjša in večja obeleževanja, ki jih pripravljajo veteranske in domoljubne
organizacije. Uvod v praznovanja pa je bila slovesnost na Gori – 4. junija so ob osnovni šoli na
Otlici odkrili spominsko obeležje.

Člani Območnega združenja
veteranov vojne za Slovenijo
Ajdovščina in Vipava so 4. junija
pred Osnovno šolo na Otlici
odkrili obeležje, ki spominja
na
obdobje
osamosvajanja
Slovenije leta 1991. V objektu
Osnovne šole Otlica je v vojni
za Slovenijo dober mesec dni
delovalo vodstvo Teritorialne
obrambe Občine Ajdovščina. Na
slovesnosti, ki se jo je udeležil
tudi podžupan Ivan Krašna,
so program popestrili učenci
Osnovne šole Otlica. Zbrane je
nagovorila ravnateljica Danijela
Likar, slavnostni govornik pa je
bil Emil Velikonja, polkovnik
Slovenske vojske v pokoju, ki
je osvetlil pomembne korake

na poti k osamosvojitvi na
našem območju. Podžupan Ivan
Krašna je izpostavil, da Občina
Ajdovščina s ponosom ohranja
spomin na pomembne dogodke
iz
procesa
osamosvajanja.
Pohvalil je skrb in prizadevanja
veteranskih in domoljubnih
organizacij ter pozval, da je

potrebno spomin na te prelomne
trenutke v zgodovini slovenskega
naroda in državnosti negovati
še naprej: »Naj nam služijo tudi
v trenutkih velikih preizkušenj
kot napotek, da so cilji dosegljivi,
če se hotenja in želje poenotijo in
združijo.
Dan pred prvim spopadom
severnoprimorskem v času
osamosvojitvene vojne, je v
nedeljo, 27. junija, v Črničah
potekala slovesnost v organizaciji
Območnega
združenja
veteranov vojne za Slovenijo
Ajdovščina, Vipava. Slovesnost
v
organizaciji
vetranskega
združenja je 29. junija potekala
tudi ob spominskem obeležju ob
Hublju. «

Ribič Alojz Krapše z
zlato medaljo
Medobčinsko
društvo
invalidov Goriške je 6. junija
na zadrževalniku Vogršček
organiziralo
območno
tekmovanje v lovu rib s plovcem
(po športnem koledarju Zveze
delovnih invalidov Slovenije
za leto 2021). Udeležila sta se
ga tudi Alojz Krapše in Zvone
Rustja, člana Društva invalidov
Ajdovščina – Vipava.
V močni konkurenci ribičev je
Alojz Krapšeosvojil 1. mesto in
tako mu je pripadala zlata medalja in s tem uvrstitev na državno
tekmovanje. Zvone Rustja je zasedel 5. mesto in upajmo, da se
tudi on uvrsti na državno tekmovanje.
Obema čestitamo in želimo še
naprej dober ulov!
DI pisarna

OGLAŠUJTE
v časopisu Latnik

e-naslov:
komerciala.latnik@gmail.com
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15-obletnica
'Bričniškega žura'
Vsako leto, v začetku junija, v
zaselku 'Brith' v Velikih Žabljah
zadiši po dobrem. V vikendu
nad zaselkom se že petnajsto leto
zapored srečujejo stari in mladi.
Srečujejo se člani družin, ki v
tem zaselku živijo, ter družin, ki
so tu živele, a so se pred časom
odselile. Prijetno druženje
popestri odlična hrana z žara,
ki nastaja pod spretnimi rokami
Valentina Cigoja, enega izmed
pobudnikov srečanja, skupaj z
Danico Zonjič.
Druženje krepi prijateljske
odnose. Namenjeno je izmenjavi
mnenj in izkušenj, ohranjanju
vezi in pomenu medgeneracijski

odnosov. Tako je na letošnjem
srečanju najstarejša udeleženka
štela častitljivih 93 let, najmlajša,
pa le štiri mesece. Prav zanimivo
je, kako se srečanju vsako
leto pridruži nov član. A kolo
življenja se neprestano vrti, zato
nas tudi kdo od udeležencev žal
zapusti.
Druženje se odvije ne glede na
vreme, ne ustavi ga niti dež. Le
epidemija v preteklem letu je bila
ključni razlog za odpoved. Prav
zato je bilo letošnje druženje,
po enoletnem premoru, še bolj
zanimivo in prijetno.
Anja Jamšek Furlan

Z motorji iz Žapuž v Novo Štifto
Topli dnevi in jasno nebo so privabili na plano tudi jeklene konjičke in njihove ljubitelje.
Društvo DEŠK iz Žapuž že več let pripravlja zanimiva panoramska potepanja motoristov za
sprostitev in veselo druženje.
Po dolgih mesecih odrekanja
druženju zaradi epidemije smo
se sredi junija zbrali v Žapužah
pri cerkvi sv. Martina in se
odpravili na pot. Blaž Brecelj,
ki je bil v vlogi vodnika, je
skupino dvajsetih motoristov
popeljal preko Razdrtega proti
Cerknici in do končne točke v
Novi Štifti pri Sodražici. Kraj
z romarsko cerkvijo je znan po
žegnanju številnih motoristov,
tudi preko 10.000 jih je že bilo,
je povedal prijazni frančiškan, ki
je ta dan sprejel že tretjo skupino
najavljenih romarjev.
Po kratkem počitku v senci
starega kozolca in ob vonju
cvetočega bezga ter okrepčilu
smo se postavili v vrsto za odhod
proti domu. Takrat je stopil
z motorja naš spremljevalni
župnik Zoran Zornik in nam
podelil blagoslov za srečno
vožnjo.
Povratek je bil speljan preko
slikovitega Bloškega jezera mimo
Kalc in skozi Hrušico nazaj v
Žapuže. Pred koncem ture smo
lahko opazovali nepričakovani

dež, ki pa je zmočil samo
cestišče in je do našega prihoda
že pojenjal.
Za
dvesto
kilometrsko
progo ni bil dovolj le bencin za
motorje, ampak tudi motoristi
so si zaslužili okusen pasulj. Ob

zaključku nas je sprejel žepuski
'župan' Zvonko Vidmar in
predsednica društva Mimica
Šeme, ki je za ohladitev postregla
s hladno pijačo.
Aleš Brecelj

FAMA VABI

PO NAJBOLJŠO
OSVEŽITEV V MARKETE FAMA
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Tečaj za markaciste kategorije B Zbor članov
na Čavnu
Društva invalidov
Ajdovščina – Vipava

V zadnjem majskem vikendu (od petka dopoldan do nedelje pozno popoldan) se je na Čavnu
odvijal sploh prvi tečaj za pridobitev naziva Markacist PZS kategorije B.
Kategorija B je nadaljevalna
kategorija in vsebuje osnovna
znanja vzdrževanja poti iz
programa A, pa tudi znanja
za nadelavo poti, ki obsegajo
utrjevanje usekov, izdelavo
opornih zidov in stopnic
iz
priročnega
materiala,
izdelavo lesenih branikov in
ograj, enostavnih mostičev in

(kjer so bila za naslednji dan
planirana delovišča) in pot
očistila, odstranila neprimerno
postavljene oznake ter jo na novo
pomarkirala.
V soboto po zajtrku se je
razdelila oprema, tečajniki
so se razdelili v tri skupine
ter krenili proti deloviščem.
Delalo se je na treh odsekih in

konstrukcij za odvodnjavanje.
Kategorija vključuje tečaj za
varno delo z motorno žago,
prilagojen tečaj prve pomoči
in varstva pri delu. Vključuje
znanja za planiranje postavitev
smernih tabel s smerokazi in
njihovim umeščanjem v prostor.
Markacist kategorije B je
usposobljen za vodenje Odseka
za planinske poti in vodenje
skupine markacistov na delovnih
akcijah v planinskem društvu.
Tečaja se je udeležilo več kot
20 tečajnikov iz vse Slovenije ter
štirje inštruktorji KPP PZS.
V petek dopoldan je bila na
vrsti najprej teorija – predavanja,
ki smo jih izvedli v Lokavcu,
nato smo se premaknili na
Čaven. Po kosilu smo se razdelili
v dve skupini. Ena skupina se je
učila vrvne tehnike ter sistemov
varovanja za delo v stenah, druga
skupina pa se je spustila po
lokavški poti do srednječavenske

sicer dva po lokavški poti proti
srednječavenski, tretja skupina
se je pa z delom lotila kakih 200
m od srednječavenske poti proti
Čavnu.
Dela so zajemala izdelavo
stopnic, za kar smo s KPP PZS
dobili ter vgradili cca 120 lesenih
količkov. Kar je bilo potrebnega
lesa, smo v soglasju z Zavodom za
gozdove tudi sprotno požagali.
Na najstrmejšem delu sta se na
novo izvedla dva okljuka, tako
da je sedaj pot manj strma ter
se proti Čavnu lažje vzpenja.
Delalo se je cel dan, dokler nas
pozno popoldan ni pregnal dež.
V koči smo imeli še predavanje,
po večerji pa medsebojno

spoznavanje ter izmenjavo
dobrih praks dela na različnih
območjih po celotni Sloveniji.
V nedeljo smo se takoj po
zajtrku opremili z orodjem ter
oprtali agregate, vrtalke ter se
ponovno podali na teren, kjer
smo delali ter dokončali ureditev
poti.
Delo markacista B je zahtevno
fizično delo. Zajema znanje
upravljanja ter dela z motorno
žago, delo z agregatom,
vrtalkami, potrebno je znanje
samovarovanja, vrvne tehnike.
Za primer povem, da je en agregat
težak okoli 30 kg, vrtalka 15 kg,
kar je potrebno prenest skupaj
z vsem orodjem, lesenimi ter
kovinskimi klini do delovišča.
Vsaka skupina pa potrebuje po
vsaj en komplet vsega orodja.
Kar je tudi izrednega pomena pri
takšnih akcijah, je seveda varnost
pri delu, na kar se opozarja ves
čas - ne glede na nevarno delo s
stroji ter ostalim orodjem ni bilo
med tečajem nobene poškodbe.
Pot od koče Antona Bavčerja
na Čavnu pa do srednječavenske
je urejena, za kar gre zahvala
predvsem izredno delovnim ter
motiviranim tečajnikom, ki so
res opravili veliko delo. Izvedenih
je več kot 50 stopnic, erozijske
zaščite ter na najstrmejšem delu
dva nova okljuka.
Srečno na naših poteh!
Dejan Černilogar, načelnik
markacistov PDA in inštruktor
KPP PZS

Člani Društva invalidov Ajdovščina - Vipava smo se konec
maja zbrali na rednem Zboru članov DI Ajdovščina – Vipava, ki
je potekal v dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini.

Zbor
je
potekal
po
predlaganem dnevnem redu. Iz
vseh poročil, ki so jih prisotni
člani soglasno potrdili, je
bilo razvidno, da je društvo v
letu 2020 poslovalo finančno
pozitivno in po zadanih
smernicah iz preteklega leta v
dobrobit vseh članov.
Predsednica društva Manica
Jerkič se je zahvalila vsem, ki
ji pomagajo in jo spodbujajo
pri vodenju društva. Povedala
je, da v društvu že načrtujemo
nove aktivnosti, ki jih bomo
kot vedno objavili preko SMS
obvestil, plakatov in elektronske
pošte ter povabila člane k
udeležbi.
Zaveda se, da vsem ni mogoče
ustreči, da pa so društvena vrata
vedno vsem odprta za pogovor
in pomoč. Ob tej priložnosti
je nagovorila vse, ki se jih je
dotaknila bolezen, pa zaradi

kakršnega koli predsodka ne
morejo ali nočejo potrkati na
društvena vrata, naj pridejo
na društvo. Mnogim smo že
pomagali z raznimi nasveti,
pravno pomočjo in usmeritvijo
na razne institucije. Mnoge
pohvale, ki jih prejemamo po
izvedbi različnih dogodkov,
nam povedo, kako pomembno
je druženje, še posebej s sebi
enakimi.
Zaradi odlokov Republike
Slovenije
o
preprečevanju
zajezitve Corona virusa zboru
ni sledila pogostitev, kot je
to običajno. Sledilo pa je
presenečenje, ki je na obraze
narisalo nasmeh.
Društvo invalidov
Ajdovščina – Vipava

PRIMOASFALT
strojno in ročno asfaltiranje

IGRALSKA SKUPINA »GA PIHNEMO«
VABLENI NA OGLED KOMEDIJE
TONETA PARTLJIČA

KRIVICA BOLI
v okviru poletnih prireditev,

v soboto, 17. 7. 2021, ob 21.00 uri
na trgu pri cerkvi sv. Vida v Podnanosu.

ASFALTIRANJE MANJŠIH
IN VEČJIH POVRŠIN

Svetovanje, kvalitetni in strokovni
Pridemo tudi... na borjač.

PRIMOASFALT

strojno in ročno asfaltiranje

040 289 009

primoasfalt@gmail.com
Primoasfalt d.o.o.

Dolga Poljana 50, 5271 Vipava
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Primorska poje na
Svetem Pavlu

Letošnja, že 52. revija
Primorska poje, je posvečena
100-letnici rojstva Zorka Hareja,
80-letnici ustanovitve OF in
30-letnici samostojne Slovenije.
Na revijo je bilo letos prijavljenih
manj zborov kot v prejšnji letih,
a je vseeno dokaz, da kljub
omejitvam pesem še živi.
Slovenska pesem je donela
20. junija od jutra do večera
na poseben način izvedbe
prireditve, ki je potekala v lastni

Velika planina je zacvetela

Po
mavrično
obarvanih
pašnikih se sprehajajo planinci,
občudujejo stotere lepote in
poslušajo melodijo zvoncev
s katerimi pozvanja živina,
ko izbira najlepše, da nam da
najboljše.
Kapela Marije Snežne ja kraj,
kjer oko in srce objame celotno
planino in zaželi vsemu in vsem
vse dobro.
V soboto smo bili ajdovski planinci in osebje Doma upokojencev Pristan del 'veliko planinske
zgodbe'.
režiji posameznih zborov, skupaj
Cvetko Ušaj
pa so se povezali virtualno. V
vročem nedeljskem popoldnevu
so se pevci MoPZ Vinograd
iz Vrtovina in MPZ Lipa iz
Šempasa zbrali na Školju sv.
Pavla, ki se nahaja na razgledni
vzpetini nad vasjo Vrtovin. Pod
vodstvom dirigentke Katje Bajec
Mihelj, ki vodi oba zbora, so
odpeli nekaj njim priljubljenih
pesmi.
Nevenka G.

S starodobniki v
Breginj

KONČNO, korona je popustila! Po dolgi abstinenci in prepovedi
zbiranja smo se člani Društva ljubiteljev starodobnih vozil
Vipavska dolina v nedeljo, 13. junija 2021, ponovno zbrali in
formalno odprli sezono 2021.

MEGATEHNIKA
NA NOVI LOKACIJI
V AJDOVŠČINI
041 810 755 info@megatehnika.si

(v centru pri AMZS)

VSI STROJNI ELEMENTI NA ENEM MESTU

Dobili smo se v Solkanu in
skupaj krenili proti Kobaridu.
Najprej smo obiskali kostnico
italijanskih vojakov, padlih v 1.
svetovni vojni. Gospod Vojko
Štih nam je povedal nekaj o
zgodovini Kobarida z okolico ter
o sami kostnici. Po obveznem
slikanju in hladni pijači smo
se odpravili proti Breginju. Po
vijugasti cesti, ki pelje stalno
navkreber, smo prispeli v lepo
vas, ki je utrpela veliko škode
v potresu leta 1976, danes pa je
povsem obnovljena.
Tudi tu smo imeli vodiča,
domačina
Pavla
Tonklija,
ki je predstavil vas in še
posebej prostor, kjer smo se
posedli v senco. Del vasi z v
krog postavljenimi hišami in
notranjim dvoriščem nam je
nudil dovolj prostora in hladu.

Krasna veduta s prikazom
nekdanjega življenja v vasi je
pravi muzej na prostem.
Najemnik gostišča nas je
postregel s fižolovko, klobaso in
friko. Ponudil nam je tudi skuto
in polento, skuhano na starem
originalnem štedilniku na drva.
Seveda smo imeli tudi kuhan
pršut, ki ga je mojstrsko narezal
M. Gregorič, ter štruklje gospe
Dorice K. Prava nedeljska
pojedina!
Pozno popoldan smo se
odpravili v dolino. Pot nas je
peljala skozi Tolmin na Most
na Soči. Ob jezeru še hladna
pijača ter pecivo gospe Malke
B. Poslovili smo se in vsak je
odbrzel proti svojemu domu.
Lepo druženje, ki ga kaže v
kratkem ponoviti!
Branko Vidmar

- Ležaji
- Klinasti jermeni
- Galove verige in verižniki
- Vskočniki
- Razna tesnila NBR
- Standardni strojni elementi
- Klinaste jermenice
- Tesnila za hidravliko
- Zobate letve
- Gumiblažilci
- Oljna tesnila
- Reduktorji
- Elektro motorji
- Industrijska lepila in maziva

041 557 055
Robert-Berto

MEŠALNICA
BARV ZA KOVINO
- 1K in 2K epoksi temeljni premazi
- Pokrivne barve, 1K in 2K, po RAL izbiri
- Epoksi smole
- Svetovanje

Barve niso več problem!
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Kamen - večnost
Zemlje

'Ajdovska' fotografska razstava v
DSO Ajdovščina
Če se od spominov da živet,
potem nas bodo spomini v
prihodnjih mesecih še gotovo greli in greli, kljub muhastemu vremenu, ki nas letos
spremlja.

Kiparji kiparsko kamnoseške
delavnice Danijela Rovana iz
Vrhpolja prihajajo iz okoliških
krajev, tudi iz Vrtovina in Kamenj. So zanimiva kiparska skupina, ki širi glas o svojem delu
tudi na Školju sv. Pavla. Prav v
počastitev zavetnika so na tem
osamelcu pod Kucljem ustvarjali
podobe, ki so ostale med nami v
spomin na postavitev prve v listinah dokumentirane cerkve na
Školju (leta 1521) in 75. letnico
svetišča v spomin vsem žrtvam

vojne.
Hvala vam za vaše delo, za
vzpodbudno misel o forma vivi,
ki se je utrnila Simonu Čermelju
- članu delavnic in jo je Danijel
Rovan z ekipo rade volje sprejel.
Vabljeni na Školj sv. Pavla, na
skalno vzpetino nad Vrtovinom,
ki je naravna utrdba, kjer so iskali varno zatočišče prebivalci
tega dela doline že od prazgodovine dalje.
Nevenka G.

Društvo upokojencev
Ajdovščina v Dobrni
Člani društva upokojencev so se udeležili strokovne
edukativne delavnice v Termah Dobrna. Ve bolj je namreč
pomembno, da odgovorno skrbimo za zdravo življenje, za
kar največ lahko naredimo sami. Program je bil razdeljen na
štiri sklope: terapija, predavanje, pohodništvo in plavanje v
bazenu.
Dodeljene so bile tri terapije:
svetlobna protibolečinska terapija z biotronom, fango oblogo
in kopel v naravni termalni vodi.
Predavanja so se nanašala na
zdravo prehrano in zdrav način
življenja posameznika.
Prvi dan je bil organiziran voden sprehod po 200 let starem
zdraviliškem parku z ogledom
termalnega vrelca in pitjem termalne vode. Drugi dan je postregel tečajem nordijske hoje,
tretji dan pa z vajami na trim
stezi. Zadnji dan je bil namenjen
vodenemu sprehodu od zdravili-

šča do ribnika.
Številni so izkoristili odprtje
zunanjega bazena. V večernih
urah so se družili v kavarni in si
privoščili zabavni večer z veliko
smeha. Med drugim so izvedli
turnirja v briškoli in igranju 'človek ne jezi se'.
Zadnji dan so se s težkim srcem poslovili od prijaznih ljudi
in pohvalili program bivanja v
Dobrni.
Avtor: Društvo Upokojencev
Ajdovščina

Nekaj res lepega nas je
pretekle dni popeljalo po ulicah
'stare' in 'nove' Ajdovščine. To
so spomini na prehojene poti do
šole, na delo ali v cerkev, v dvoje
ali ko se je pod kakšnim oknom
v gasah še zapelo. Pretekla leta
nam je z letošnjimi maturanti
na ajdovski gimnaziji uspelo
poromati po starih delih
Ajdovščine in tako občudovati
nove in stare zgradbe, nove
in stare ulice ter zapuščene
trgovine in tovarne. Vsako
leto na pomlad smo uresničili
marsikatere dolgoletne želje
naših stanovalcev in videli,
kako se naše mesto spreminja.
Letos pa nam žal ni uspelo
uresničiti teh sanj. Smo pa
vseeno stopili na pot nekoliko
drugače – s pomočjo čudovitih
fotografij, ki jih je na razstavo
postavila fotografska sekcija
Društva
Upokojencev
Ajdovščina. Za seboj imajo že
več kot deset let ustvarjanja
in čudovitih izdelkov. In tako
smo v mesecu maju z gospo
Nevenko Vidmar zakorakali
po celi Ajdovščini. Z bogatimi
fotografskimi izkušnjami so

obudili celo Ajdovščino, s
starimi iz arhivov dobljenimi
fotografijami
ter
novimi
podobami, ki so jih sami ujeli v
objektiv. Obujali smo spomine
na mlada leta in si v mislih
predstavljati, kako in kdaj bomo
lahko spet korajžno zakorakali
po gasah. Morda letos še ne,
morda komaj naslednje leto,
morda sami ali pa v korak
skupaj z novo generacijo mladih
gimnazijcev.
Mojca Klavžar, delovna
terapevtka

2006-2021
15.OBLETNICA
OBIŠČITE NAŠO SPLETNO STRAN
W W W. A D R I A B AG E R . CO M

OGLAŠUJTE
v časopisu Latnik
e-naslov:
komerciala.latnik@
gmail.com
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Nagrajenci natečaja 'Vipava v
fotografiji'
Na zadnji majski dan se je zaključil natečaj 'Vipava v fotografiji', ki smo ga organizirali v Zavodu
MADINAT. Izbrane so bile tri zmagovalne fotografije – avtorjem iskreno čestitamo. Vipava je res
lep in prijeten kraj in vsi sodelujoči na natečaju so mnoge vipavske čare ujeli v svoj objektiv.
Klaudiji Gavrilovi, ki je naš
natečaj obogatila s številnimi,
čudovitimi
fotografijami
in njeni mentorici Adrijani
Lampe Mikuž. Hvala vsem
sodelujočim.«
Mateja Kete Černe: Počitek na valovih reke Vipave

Alen Milavec: Čar večerne Vipave

Zavod MADINAT se iskreno
zahvaljuje vsem, ki ste sodelovali
v natečaju. Med prispelimi fotografijami smo izbrali tri, ki so
prejele največ glasov z e-pošto,
klasično pošto in SMS-i. Glasovali so ljudje iz različnih krajev
in različnih starosti.
Marica Batič, direktorica
Zavoda
MADINAT,
je
sodelujočim kot tudi glasujočim,
namenila naslednje besede:

»Osebno
sem
navdušena
prav nad vsako fotografijo.
Vsaka ima v sebi poseben čar,
vsaka zase je neprecenljiv dar.
Mislim, da je sodelovanje na
natečaju nekaterim polepšalo
čas, s tem mislim predvsem
na gibalno ovirane osebe in
učence CIRIUS- a v Vipavi.
Njihovo navdušenje in njihov
odziv sta zame neprecenljiva.
Posebna hvala učenki CIRIUS-a

Zmagovalne fotografije:
1. mesto: Alen Milavec: Čar
večerne Vipave
2. mesto: Klaudija Gavrilova:
Magičen Lanthierijev park
3. mesto: Mateja Kete Černe:
Počitek na valovih reke Vipave
Vsem trem nagrajencem pripadejo enakopravne nagrade,
enake vrednosti.
Adde parum parvo, modicum
superadde pussilo, tempore sic
parvo magnus acervus erit (Malemu dodaj malo, umerjeno prispevaj neznatnemu, tako bo čez
nekaj časa nastala velika gomila
– star latinski rek).
Zavod MADINAT
Avtor: Marica Batič

Pozdrav poletju na Gočah

Klaudija Gavrilova: Magičen Lanthierijev park

Slapenci imajo
odlične salame

Predzadnji vikend v juniju smo na Gočah pripravili pozdrav poletju. Sobotni večer so nam s
petjem polepšali fantje iz klape Planta. Klapa je dokazala, da je ambient pred Osnovno šolo
Goče akustičen in lep. Po koncertu je sledila pogostitev in po dolgem času prijetno druženje v
živo. V nedeljo so najprej prišli na vrsto sladokusci, saj je bil cel popoldan pred šolo na razpolago Že 15. Slapenska salamijada je potekala konec maja pri
točen sladoled 'Mihjwc'. Mlajši in starejši so bili osvežitve veseli, mnogi so se tega sladoleda Jerneju Maliku, ki je zagotovil vse potrebno za ocenjevanje,
hkrati pa je pridelal tudi najboljšo salamo. Drugo mesto je
spominjali kot sladoleda njihove mladosti.
pripadlo Juriju Troštu, tretje pa je osvojil Roman Marc.

Ko se je nedeljsko popoldne
prevešalo k večeru, smo se odpravili na pohod do Škvarčeve
luknje in na ogled novih označevalnih tabel. Za urejeno okolico
luknje in nove stopnice z ograjo
za varen dostop so poskrbele pridne roke goških prostovoljcev.
Škvarčeva luknja se odpira na
štiri metre visoki steni. Je vodoravna odprta jama, dolga 10 metrov. Vstop je trikotne oblike in
je visok približno en meter. Rov
se po treh metrih razcepi na dva
kraka. En krak vodi v neprehoden rov(ček), drugi pa najprej v
majhno sobico (3 x 2 x 1,8 m), iz
nje pa še naprej v kamrico (2 x 1,5
x 1,7 m). Dno pokriva ilovica, po
stropu in stenah je na več mestih
odložena siga (majhni kapniki,
zavesice in podobno). Po pričevanju domačinov so ob neki priložnosti kurili ob vhodu v jamo,
tako da je dim vleklo vanjo. Iz
razpok v tleh se je kadilo na približno pol kilometra oddaljenem
pašniku, imenovanem Jasen.
Škvarčeva luknja je vpisana v

kataster jam, prav tako je luknja
na seznamu naravnih vrednot
državnega pomena. Gočani se je
spominjajo kot zavetišče domačinov iz časov italijanske okupacije v marcu 1943. Takrat so
italijanski vojaki najprej obkolili
Goče, nato pa začeli z vdiranjem
v hiše. Iskali so mlade fante, ki
so še ostali doma. Sledil je ukaz,
da se morajo vsi Gočani izseliti. Vas in okolico so preiskovali
s psi. Podali so se tudi čez Šuštrjovc, preko Goške poljane do
Jamc. Tam so v Škvarčevi luknji
izsledili partizana, zato so vanjo

vrgli plinsko bombo. V luknji
sta se skrivala Leopold Ferjančič
z Goč in Ivan Škrjanc iz Manč.
Škrjanc je v luknji izgubil življenje, Ferjančič pa je preživel, a je
posledice tega dogodka čutil celo
življenje. Pri vhodu v luknjo stoji
marmorna plošča v spomin na ta
tragičen dogodek (30. 3. 1943), ki
smo se mu z minuto molka poklonili tudi v nedeljo, 20. 6. 2021.
Z vrnitvijo na Goče smo v sproščenem vzdušju sklenili še en lep
poletni vikend.
Anja Godnič

Ocenjevalna komisija je vzorce
ocenjevala po klasičnih pravilih
– izgled, vonj, okus. Vseh 18
salam je bilo ustrezne kakovosti,
še več, zelo dobrih. Zanimivo,
da sta na ocenjevanje prišla tudi
dva vzorca iz drugih krajev, s
Štajerske in Dolenjske, seveda
oba dimljena, kot je tam običaj,
medtem ko domači pridelovalci
salam ne dimijo.
Bistvo salamijade je v prvi vrsti
pristno druženje sovaščanov in
pa seveda skupna rast kakovosti
suhih mesnin, za katero pa
poskrbi nesebično deljenje
izkušenj in nasvetov.
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Novice iz šturske kuhinje
Toliko časa, kot poteka
projekt
Kuhnapato,
toliko
časa spremljamo kulinarični
napredek v obliki mojstrovin
najvišje kakovosti na OŠ Šturje
v Ajdovščini. In to je že 10 let!
Skozi poslanstvo projekta, ki se v
osnovi glasi: uporabljaj sezonske
sestavine iz najbližje okolice, po
možnosti z domačega ali šolskega

poimenovali kuharski mojstri,
iščejo navdih. Skupaj z učiteljico
Petro Ušaj nadgrajujejo zgodbe
svojega kraja na krožniku. Pa
čeprav vsega dobrega vajeni, do
konca izbirčni, ko mislimo, da
se ne da več naprej, presenetijo.
Navdušujejo z zamislimi in
izvedbo. Eden od osnovnih
pomenov naše skupne zgodbe je,

odlična gostilna. Ob vseh
spretnostih, ki jih otroci dobijo
skozi delo v projektu, želimo
poudariti pomen dolgoročnega
odnosa do narave, zdravja in
odgovornega načina življenja, ki
ga pridobijo otroci. Ob tem skozi
delo v skupinah, organizacijo v
'kuhinji' in sodelovanjem, dobijo
velik pozitiven socialni vpliv, kar
se že kaže na vseh področjih, tudi
izven šole. V 'šturski kuhinji' se
je zvrstilo že nepregledno število
otrok, ki so nam vsakič pričarali
nepozabne okuse, tudi vizualne
predstavitve jedi in zgodbe

iz kulturnega ozadja, ki jedi
naredijo še okusnejše, za kar gre
čestitka otrokom, mentorici ter
celotnemu učiteljskemu zboru z

ravnateljico na čelu, ki podpira
tudi neformalni pristop k učenju
in tako otrokom omogoča vse
splošno širino.
Kaj nam je pripravila skupina
Gurmanov, ki so jo tokrat sestavljali Dominika Kodele, Maj
Kodele, Maxim Jazbar, Mia Pirc,
Sara Lavrenčič, Taja Curk, Tara
Ličen in Vida Černe, pa si lahko
ogledate na fotografijah.
Vredno poskusiti tudi doma!

vrta ter se jih nauči pripraviti
v regijsko ali ožje krajevno
značilnih tradicionalnih, tudi
pozabljenih jedeh, 'Šturci' ali
'Šturski gurmani', kot so se

da poznamo postopke priprave
hrane naših prednikov, ki jih
kasneje lahko nadgrajujemo
v moderne različice jedi, ki bi
se jih veselila vsaka, še tako

Anka Peljhan, vodja projekta
Kuhnapato
Foto Igor Zaplatil

Risal nam je Ivan Mitrevski
Letos poteka že 11. festival mladinske književnosti Bralnice pod slamnikom. Cilj festivala je
navdušiti mlade za branje kakovostnih književnih del predvsem domačih avtorjev. V okviru
festivala je organiziranih več dejavnosti za promocijo branja, spodbujanje dejavnosti po branju
ter medgeneracijsko sodelovanje.

Založba Miš iz Domžal se
je kljub izrednim razmeram
zaradi ukrepov za preprečevanje
širjenja bolezni COVID-19
odločila, da bodo festival
izpeljali. Seveda so se morali
ves čas prilagajati razmeram in
odpovedati slavnostni otvoritvi
ter srečanju vseh sodelujočih ob
zaključku festivala.
Izpeljali pa so načrtovana
srečanja
s
sodobnimi
slovenskimi ustvarjalci otroške
in mladinske književnosti. Šole
so se lahko odločile, da bodo
ustvarjalce gostile na šoli ali pa
se bodo učenci z njimi družili
na videokonferencah.
Na šoli smo se odločili, da se
bomo z ustvarjalcem srečali
v živo, saj menimo, da je v teh
okoliščinah potrebno izkoristiti
prav vse možnosti, da se
izognemo zaslonom.

Zaradi tega so se z
ilustratorjem in striparjem
Ivanom Mitrevskim srečali
samo
učenci
1.
triletja.
Poskrbeti smo, da smo ohranjali
'mehurčke'.
Ivan Mitrevski je posebej
nagovoril vsak razred. Vsem
je na zanimiv in prepričljiv
način predstavil, kako nastajajo
njegove ilustracije. Pri tem je
poudaril, da mora človek pri
vsaki dejavnosti vztrajati in
se ne sme bati, da česa ne bo
zmogel.
Razložil je, da sam najprej
razmisli, kaj je za žival ali osebo
najbolj značilno, in to potem
tudi nariše. Učencem je pokazal
več risb živali in pojasnil, zakaj
jih je narisal take.
Prebral jim je slikanico Kdo se
boji zobozdravnikov, za katero
je poleg ilustracij napisal tudi

besedilo. Pri tem je poudaril,
da je to slikanica, v kateri je
želel pokazati, kako pomembno
je, da se v življenju naučimo
premagovati strahove.
Prebral je tudi dva stripa. S
svojim branjem stripa je morda
še bolj kot učence navdušil
knjižničarko in učiteljice.
Z učenci se je dogovoril, da
bo za vsak oddelek narisal žival
po njihovem izboru. V svojih
učilnicah bodo lahko učenci
vsak dan občudovali žirafo,
konja, volka, morskega psa,

hrčka …
Najboljše je prihranil za
konec. Prav vsakemu učencu je
na knjižno kazalko narisal žival,
ki si jo je učenec zaželel.
Ustvarjalcu
Ivanu
Mitrevskemu najlepša hvala za
izjemno predstavitev in prijazen
pogovor.
Gotovo je učence spodbudil
k branju kakovostnih knjig –
predvsem stripov.
V drugem razredu so besede

umetnika vzeli zares. Še isti
dan so, navdušeni nad stripi,
poustvarjali.
Navdušeni
pričakujemo
naslednji festival, nove stripe in
knjige in …
Ksenija Černigoj,
knjižničarka na OŠ Šturje
Ajdovščina

Ilirski meček (Gladiolus illyricus)
Sabljice, mečki ali gladiole
so priljubljeno rezano cvetje.
Latinsko ime Gladiolus izvira
iz besede 'gladius' - meč
(gladiatorji). V maju, v višjih
legah pa v juniju, prekrije vlažne,
negnojene travnike rožnata
preproga
nežnih
mečkov.
Na
Primorskem
ilirskih,
v notranjosti Slovenije pa
močvirskih. Vrstno ime 'ilirski'
izhaja od Ilirov, ki so živeli vzdolž
jadranske obale, kar je tudi
razširjenost ilirskega mečka. Iz
čebulice poganjajo mečasti listi

– od tod slovensko ime rastline.
Na steblu so nanizani somerni,
šest števni cvetovi, ki se odpirajo
od spodaj navzgor. Nekoč so
poljane tega mečka pokrivale
mokre travnike ob Lijaku,
danes pa ga na dolinskem dnu
Vipavske doline najdemo le še
na Mlakah pri Vipavi. Seveda pa
raste po negnojenih travnikih
nad dnom Vipavske doline, na
Čavnu – posebno Mali Gori in
pa na Nanosu.
Irena Breščak, PD
Ajdovščina
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Program dodatnega
usposabljanja v CIRIUS Vipava

Inovativna
pedagogika na OŠ Col

V Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava (CIRIUS Vipava) že od leta
2017 poteka projekt Program dodatnega usposabljanja (v nadaljevanju PDU). Sofinancirata
ga Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.Namen projekta
je mladostnikom s posebnimi potrebami pomagati najti oblike dela in zaposlitve, s katerimi
razvijajo svoja močna področja, jim približati delovni proces in najti njim primerne oblike dela
v okolju in pri različnih delodajalcih.
Dejavnosti potekajo v obliki
šestih modulov: Priprava in
spremljanje ciljne populacije;
Informacijsko komunikacijska
tehnologija
–
seznanjanje
in
funkcionalna
uporaba;
Sodelovanje v obrtnih storitvah;
Skrb za okolje; Pomoč pri
samooskrbi s sadjem in zelenjavo
in
gospodinjska
opravila;
Kreativno preživljanje prostega
časa.
Mentorice
posameznih
modulov smo imele v COVID
času precej težav, saj učenci niso
mogli nadaljevati z delom pri
številnih delodajalcih, ki so nas
že v začetku projekta prijazno
sprejeli v svoje delovno okolje.
Tako smo za učence iskale
podobne dejavnosti znotraj
našega centra: pisarniško delo,
delo v šolski knjižnici, obnova
starega
pohištva,
likanje,
čiščenje službenih avtomobilov,
skrb za čisto okolje, ločevanje
odpadkov, različni kvalitetni
načini preživljanja prostega časa,
priprava različnih animacij,
ilustracij, fotografske razstave.
Kot zelo pozitivno se je izkazalo
navajanje učencev na skrb za
šolski kokošnjak in tri kokoške
ter navajanje na vsa potrebna
opravila v zvezi s popravilom
starih in pripravo novih visokih
gred. Učenci so pripravili tudi
veliko izdelkov (zeliščna sol,
kopalna sol …) za tržnico
izdelkov, ki je v našem centru
potekala v aprilu in maju.
14. aprila 2021 smo izvedli
Posvet projekta, na katerem
smo predstavili naše delo

staršem,
delodajalcem
in
širši zainteresirani okolici.
Koordinatorka Andreja Fak
je naše delo predstavila 18.
maja 2021 na zaključnem
dogodku projekta ERASMUS
+ K2 v organizaciji Osnovne
šole Ljudevita Pivka, Ptuj. Na
dogodku I.D.E.A! TOGETHER
WE CAN! je sodelovalo poleg
Slovenije še pet partnerskih

organizacij iz tujine.
V maju so učenci po več
kot enem letu končno lahko
nadaljevali
z
delom
pri
delodajalcih.
Sprememba
delovnega okolja in vključevanje
v pravi delovni proces je za
učence in mentorje izrednega
pomena. Nobena aktivnost ne
more nadomestiti neposrednega
dela
pri
delodajalcu,
v
konkretnem delovnem okolju.
Narasla je motivacija, delovna
vnema. Rodile so se nove ideje
in novi načrti. Da bi nam le bile
razmere še naprej naklonjene, da
bi le-te lahko izpeljali tako, kot
smo jih skupaj načrtovali.

Osnovna
šola
Col
je
vključena v projekt Inovativna
učna okolja podprta z IKT –
inovativna pedagogika 1:1,
ki bo trajal do leta 2022. Je
razvojno-raziskovalni projekt,
sofinanciran s strani Ministrstva
za izobraževanje, znanost in
šport ter Evropskega socialnega
sklada.V projekt je vključenih
75 srednjih in osnovnih šol,
med katerimi je 18 razvojnih,
ostale pa so implementacijske.
V projekt vključene šole bomo
nadgrajevale rezultate, izkušnje
in smernice na ravni vsebine,
vrednotenja,
usposabljanja
učiteljev, organizacije in vodenja,
povezanosti in infrastrukture.
S
projektom
razvijamo
digitalne
kompetence
učencev in učiteljev. V pouk
uvajamo uporabo tabličnih
računalnikov. Inovativni pouk
je način poučevanja, pri katerem
učitelj učence usmerja, da z
raziskovanjem, ustvarjalnostjo

prodaja@lineaflex.si

Spalni studio
Lavričev trg 3, Ajdovščina

in
uporabo
tabličnih
računalnikov
pridejo
do
spoznanj o učni snovi in pri tem
izpopolnjujejo in nadgrajujejo
svoje veščine informacijske
tehnologije.
Inovativna učna okoljanas
učijo, kako lahko mobilne
naprave uporabljamo v podporo
mnogim
različnim
učnim
strategijam; uvajajo elemente
formativnega spremljanja in
upoštevajo razvijanje novih
kompetenc, ki se razvijajo pri
učenju s tehnologijo, učenje v
času in prostoru pa razširjajo
izven učilnice. Učenci se učijo
koristne uporabe moderne
tehnologije. Nad takim načinom
so navdušeni, saj jim uporaba
modernih naprav marsikdaj
olajša, predvsem pa popestri
pouk.
Jasmina Likar Štinjek

M: 041 497 170

www.lineaflex.si

URNIK:
pon,tor,čet: 9 h - 15 h
sreda: 11 h - 17 h
Izven delovnega časa:
PO DOGOVORU

Adrijana Lampe Mikuž,
foto Andreja Fak

pri nakupu nad 200 €

PONOVNO SMO ODPRLI
IGRALNI SALON IN HOTEL

Postelja TURIST
je posebej razvita za turistične objekte. Iz zakonske postelje na dve
enojni postelji. Posteljno dno je že vgrajeno v posteljni okvir.

lepo Vabljeni!

05 36 44 707

VELIKOSTI:
160*200 - 2x 80*200
180*200 - 2x 90*200

KULTURA

26

Petek, 2. julij 2021 • številka: 232

Pod modrim nebom v Lokavcu
15 let je minilo, ko je vzklila ideja, da se kulturne skupine v občini Ajdovščina ne dajo kar utišati
in da kljub vsemu nastopajo, pa čeprav pod modrim nebom. Edini kulturni hram so podrli in
obljubili novega, ki pa ga še dandanašnji ni. Ostala je le Dvorana prve slovenske vlade, ki za silo
pokriva tudi koncerte in različne prireditve v občini.
Zveza kulturnih društev
Ajdovščina
pelje
svojo
zgodbo naprej in to uspešno.
Vsakoletno srečanje pod nebom
organizirajo zbori v svojih
krajevnih skupnostih. Letos je ta
čast pripadala DPS ZARJI iz DU
Ajdovščine in KS Lokavec.
Dan je bil prekrasen, rekordno
število nastopajočih pa je dodalo
prijetno vzdušje. Po dolgih
mesecih suše je bilo za vse, ki
so nastopali, začetek lepšega
obdobja.

prisotnim.
Po
prvem
nastopu
je
povezovanje prireditve prevzela
Alenka N. Bizjak. Posebej je
predstavila Pihalni orkester
BURJA , ki se je prvič predstavili
na prireditvi. Pod vodstvom
Andreja Kobala se je predstavila
sekcija klarinetov s pevko Tino
Bolko. Ostale skupine so na
prireditvi že nastopale in imajo
za sabo veliko referenc.

1. Pihalni orkester BURJA
Ajdovščina (sekcija klarinetov),
dirigent Andrej Kobal
2. Učenci podružnične šole
LOKAVEC, mentorica Petra
Terbižan Slejko
3. Pevska skupina ZARJA DU
Ajdovščina, zborovodja Marija
Terčelj
4. MoPZ JANEZ SVETOKRIŠKI
Vipavski križ, zborovodja Peter
Vidrih
5. ŽePZ VEČERNICA DU
Ajdovščina, zborovodja Miran
Rustja
6. MPZ VINOGRAD Vrtovin,
zborovodja Katja Bajec Mihelj

Kodele Zadnikar
12. MoPZ RAZPOTJE Col,
zborovodja Martina Peljhan
13. Vokalna skupina ŠUMLJAK
Budanje, zborovodja Katarina
Kodele Zadnikar
14. MoPZ SREČKO KOSOVEL
Ajdovščina, zborovodja Andrej
Makor

Pozno popoldan se je prevesil v
prijeten večer, ki se je nadaljeval
z druženjem in petjem ob kapljici
hladne pijače.
Naslednje leto pa bo prenovljen
ajdovski plac v organizaciji
MoPZ Srečko Kosovel gostitelj
prireditve Pod modrim nebom.
Nasvidenje v Ajdovščini

V dvorani je bila postavljena
na ogled razstava ročnih del
lokavških žena in fotografska
razstava članov Primorskega
škljoca.

Nevenka Vidmar

7. Dramska skupina ZARJA DU
Ajdovščina, mentorica Nevenka
Vidmar
Prostor ob športni dvorani
Edmunda Čibeja je nudil dovolj
prostora za vse prisotne, katere
je za uvod pozdravil tajnik ZKD
Ajdovščina Marjan Krpan. Vsem
je namenil nekaj vzpodbudnih
besed. Sledil je tudi pozdravni
nagovor
predsednika
KS
Lokavec Angela Vidmarja, ki
je zaželel dobrodošlico vsem

V
Lokavcu
pa
vsako
prireditev
popestrijo
tudi
učenci podružnične šole z svojo
mentorico Petro Terbižan Slejko.
Pripravili so prisrčno igrico, v
katro so vpletli stare šege in reke.
Voditeljica Alenka je vsaki
skupini namenila nekaj lepih
misli, verzov in spodbudo za
dober nastop.

8. Oktet CASTRUM Ajdovščina,
zborovodja Nadja Bratina Berčan
9. MePZ PRIMORJE Ajdovščina,
zborovodja Matjaž Remec
10. MoPZ NAPEV Batuje,
zborovodja Luka Vetrih
11. Vokalna skupina GRLICE
Budanje, zborovodja Katarina

Matej Hosta dr. vet. med.

031 612 777

Veronika Budin dr. vet. med.

051 321 368

Larisa Bukovec dr. vet. med.

041 717 170
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Ani Žvokelj v slovo

Ko sva sredi sobotnega
dopoldneva izvedela, da je umrla
Anica, sva za trenutek obnemela
in pomislila, koliko let smo se z
Anico srečevali in sodelovali pri
Društvu invalidov Ajdovščina –
Vipava.
Anica je bila za mnoge izmed
nas prvi kontakt z društvom,
saj je že od leta 1991 delala kot
tajnica, kar ni bilo lahko, saj se
je število članov gibalo nad 800,
vendar se nikdar ni pritoževala.
Pri
Društvu
invalidov
Ajdovščina – Vipava je bila od
same ustanovitve leta 1982,
saj je rada pripovedovala, s
kakšno vnemo in zagnanostjo
so pridobivali člane, da je bilo
društvo lahko ustanovljeno.
Najprej je sodelovala pri
poverjeništvu, kasneje pa je
prevzela delo tajnice, ki ga je
vestno opravljala dolga leta.
Zelo aktivna je bila tudi v

socialni komisiji, saj se jo je
stiska vsakega invalida globoko
dotaknila. Osebno je poznala
veliko večino članov, vedela
za njihove stiske in težave ter
v okviru možnosti pomagala
velikokrat tudi s sočutno in
prijazno besedo.
Veselila se je uspehov društva,
sodelovala
pri
organizaciji
izletov, srečanj in vseh prireditev
društva. Anica je vseskozi dihala
in živela z društvom. Svoje
moči, znanje in sposobnosti je
z vso srčnostjo in zavzetostjo
razdajala društvu. Sebe ni nikoli
postavljala v ospredje, ostajala ja
skromna in predana društvu.
Za njeno prizadevno in
neutrudno delo je leta 2002
prejela Zlati znak – najvišje
priznanje
Zveze
delovnih
invalidov Slovenije.
Tudi kasneje, ko ji je zdravje
začelo pešati, je še vedno
povprašala, kako je na društvu,
saj je bilo le to globoko zasidrano
v njenem srcu.
Draga Anica, hvala Vam za
vse, za neizbrisen pečat, ki ste ga
zapustila pri Društvu invalidov
Ajdovščina – Vipava in da smo
lahko bili z vami in vaši prijatelji.
Počivajte v miru!
Roman in Majda za Društvo
invalidov Ajdovščina – Vipava

Zastave iz nahrbtnikov
Praznično jutro se je rodilo
jasno, svečano, domovini na
čast. Vabilo je na pot, kar so
mnogi izkoristili. Zakaj ne bi?

zahodu, na severu mi je pogled
zastiral Kucelj, čez Kras me je
pozdravljalo morje.
»Tu je moja domovina,« je bil

V prazničnem miru sem z
nekaj najlepšimi verzi in nekaj
odlomki proze v mislih zaobjela
mojo deželo, raj pod Triglavom.

odgovor na Župančičeve verze.
Lepa, bogata, samo naša, je
ležala pod menoj. Dve žili sta jo
razrezali skoraj po sredini, prav
zaradi tega je še lepša, odprta v
svet, odprta v življenje.

Župančičevo vprašanje: »Kje,
domovina, si?« me je spremljalo
do popoldanskih ur, ko sem se,
toploti navkljub, odpravila na
Sv. Pavel, hrib nad Vrtovinom,
kamor so vabila različna
prijazna vabila. Hodila sem
po znani poti. Spremljal me je
potok in praznični mir. Nad
Vodnim stolpom sem po strmi
poti dospela na vrh. Pod mano
je počivala naša dolina, cela, od
Nanosa na vzhodu do Benetk na

Na Sv. Pavlu se je zbralo
veliko bolj ali manj zavzetih
pohodnikov. Iz marsikaterega
nahrbtnika je vihrala zastava,
domovini v pozdrav. Take
podobe so redke v življenju, da
pohodniki ob sendviču in pijači
vzamemo še zastavo, večjo ali
manjšo, jo zataknemo v žep
nahrbtnika in se odpravimo
na pohod. Tudi ta podoba je

plemenitila praznični popoldan
na Sv. Pavlu.
Vse dogajanje pod cerkvijo,
na majhni trati, je ponujalo
prijazno roko sosedu, vaščanu,
človeku. Ideja sodelovanja je
povezala mojstre pred 75 leti, ko
so se odločili postaviti spomenik
vsem žrtvam 2. svetovne vojne;
misel sprave, miru in ljubezni
povezuje in je povezovala
krajane sosednjih vasi, da so
obnovili, polepšali cerkvico, ki
v življenju uresničuje besede
sprave in ljubezni. Pismo s
podobnim sporočilom in z
vabilom za obisk tega svetišča na
gori je bilo s podpisi udeležencev
poslano najvišjemu verskemu
predstavniku in predsedniku
države.
Vaščani Vrtovina in sosednjih
vasi so se zavzeto pripravili na ta
dogodek.
Mrak je že lezel po pobočju
Kuclja in hladil obiskovalce,
ko sem se odpravila v dolino.
Da, to je naša domovina, druge
nimamo.
Irena Šinkovec, PD
Ajdovščina

V deželi ključavnic pod Golico
DPS Zarja je po dolgem času
odšla v svet. To seveda ni bilo
dolgo potovanje, a nič manj
dobrodošlo in zanimivo. Društvo
upokojencev Ajdovščina je svoje
pohodnike povabilo na Golico
in tako so tudi pevke dobile
prostor na avtobusu. Seveda
s popolnoma drugimi načrti,
kako preživeti dan.
Na Jesenicah je skupino sprejel
Marjan
Veber,
predsednik
Društva upokojencev Javornik
– Koroška Bela. Voden ogled
v Kosovi graščini, enem od
štirih fužinskih gradov na

PE Nova Gorica t. +386 (05) 333 40 77
PE Koper
t. +386 (08) 205 65 37
PE Postojna t. +386 (05) 726 21 96

www.megaterm.si

Jesenicah je bil zelo zanimiv.
Graščina je gostitelj občasnih
in stalnih razstav. Na ogled je
bila razstava o gledališkem in
filmskem življenju Mihe Baloha.
Prav na dan ogleda je umetnik,
ki živi na Jesenicah, praznoval
svoj 93. rojstni dan. Zanimava
je geološka in paleontološka
zbirka Jožeta Bediča, poročna
soba, stalno pa se odvijajo tudi
muzejske delavnice.
Skupina je bila povabljena v
prostore DU Javornik – Koroška
Bela. Društvo je zelo aktivno na
različnih področjih, imajo tudi
ženski pevski zbor Večerna zarja,
ki je z veseljem sprejel povabilo
za srečanje v Ajdovščini. Seveda
petja ni manjkalo.

Zarja je pot nadaljevala v vasico
pod Golico, v Prihode.Tam je bil
gostitelj dolgoletni prijatelj Jaka
Razinger, ki je bil član Folklorne
skupine Bled. Prijateljstvo se je
stkalo v Ljubljani na Festivalu
za tretje življenjsko obdobje,
kjer sta obe skupini nastopali.
Jaka je povabil na ogled belih
poljan z narcisami, po domače
ključavnicami. V vasici je tudi
pravi miniaturni alpski svet. Na
srečanju je bilo veliko petja in
plesa - kot se za tako druščino
spodobi.
Obljuba dela dolg,
nasvidenje v Ajdovščini.

torej

Nevenka Vidmar

DRUŠTVA

29

Petek, 2. julij 2021 • številka: 232

Društvo MOST deluje Zaključek sezone Četrtkovih
pohodov za dušo in srce

Po napornem letu, omejitvah in prepovedih delovanja
Mostovih aktivnosti, smo v maju in juniju ponovno obudili
nekatere dejavnosti 'v naravi'.
Udeleženci
krožka
Spoznavanje narave so konec
maja občudovali kukavičevke
na Mlakah pri Vipavi. Ob
vojaškem strelišču, ob avtocesti,
daleč od ponorelega sveta,
vse cveti, brenči in čivka svet
osupljive pestrosti. Na Mlakah je
najlepše maja, ko cvetijo ilirski
mečki in zanimive orhideje:
zelo redka mesnordeča prstasta
kukavica, čudaški ralovec z
medeno ustno, ki spominja
na leseni plug ralo;čebeljeliko
mačje uho, ki spominja na
čebelico,piramidasta
socvetja

Aljaževega stolpa, ki stoji na
samem vrhu tega hriba.
Pohodniki na daljšem pohodu
so osvojili 1071 m visok Lašček
na Banjški planoti. Ob dobri
družbi in klepetu je približno 12
km dolga krožna pot z začetkom
pri cerkvi Sv. Petra in Pavla v
Srednjem Lokovcu minila kot bi
trenil.

pilovca; nežna in dišeča
pikastocvetna
kukavica
...
Področje Mlak pri Vipavi je
vredno obiska in občudovanja
pisanega cvetja, ki ga le še malo
kje vidimo. Pravi biser narave!
V
juniju
smo
končno
organizirali tudi pohode daljšega na Lašček ter krajšega
na orehovški Triglav. Za cilj
lažjega in krajšega pohoda
smo izbrali Kjecl (417 m) nad
Orehovico. Razmeroma strmo
pot so upravičili razgledi na
prekrasno zgornjo Vipavsko
dolino, na vrhu pa je bila skoraj
obvezna skupinska fotografija
pohodnikov zraven dvojnika

dolino ob vznožju Javornikov,
Rakov Škocjan. Prekolesarili
so urejene poti po okolici
Cerkniškega jezera in Cerknice,
nazaj do izhodišča v Dolenjem
Jezeru, skupaj okrog 20 km.
Poleg omenjenih dejavnosti so
se redno srečevale (seveda, ko je
bilo to dovoljeno) tudi številne
ostale skupine – kitaristi,
plesalke in plesalci, literarni
ustvarjalci,
kamnoseki
v
Mančah ... Po daljšem premoru
je bilo pomembno predvsem
druženje, ki ga bomo nadaljevali
jeseni po poletnih počitnicah.
P. K.

Za soboto, 12. junija, smo
razpisali tretji kolesarski izlet
v letošnji pomladi. Skupina
kolesarjev se je tokrat odpravila
na Notranjsko, v slikovito kraško

Čestitke Ajdi
Za Plesno skupino Ajda, ki deluje v okviru Društva Most, sta
dva naporna vikenda. Plesalke
so se skupaj s Plesnim centrom
ADC udeležile kar dveh mednarodnih plesnih tekmovanj na
hrvaški obali, najprej na Krku,
nato pa še v Crikvenici. Žirijo so
obakrat navdušile s koreografijo
'Huda ura' ter na obeh tekmovanjih osvojile 1. mesto!
Iskrene čestitke plesalkam in
mentorici Alice Stojko Saliu za
uspešno vodenje, podporo in

vzpodbudo plesalkam.
P. K.

Minila je še ena sezona Četrtkovih pohodov za dušo in srce Društva upokojencev Ajdovščina.
Ta sezona je bila drugačna, zelo drugačna. Zaznamovala jo je korona kriza, ki nas je prikrajšala
za 31 četrtkovih pohodov.

V zlatorumenem oktobru
2020 smo se komaj začeli zbirati
za starim mlinom in ubirali
korake po bližnji okolici. Na
prvem jesenskem pohodu smo
si ogledali Cesto, Vipavski
Križ in se čez Kukovže vrnili
v Ajdovščino. Naslednji teden
smo se povzpeli na Obli vrh
in občudovali razgled, ko so
mlečnobele jutranje megle
počasi
razkrivale
vrhove
oddaljenih Karavank, Grintovca,
preko Javornikov do Piranskega
zaliva. Žal smo morali nato naša
druženja prekiniti; ja, sezona bi
bila lahko res dolga in prijetna
– a nam je čas mineval počasi
in predvsem smo čakali, kdaj se
vrnemo na pohode. Pol leta je
tako minilo in konec maja smo
se spet veseli zbrali. Hiteli smo
nadoknaditi koronske četrtke: na
petih krajših pohodih po bližnji
okolici, po Nanosu, pod Golaki
in na Tinjan smo sproščeno
uživali v prijetnem kramljanju
in se prepustili Mirkovemu
in Marjaninem vodenju; saj
to sploh ni vodenje v pravem
pomenu – gre predvsem za to,
da jima zaupamo in brezskrbno
uživamo.Pa tudi nekaj kondicije
smo si nabrali, saj nam je uspelo
spomladi izvesti tudi dva daljša
izleta. Osvojili smo 1835 metrov

visoko Golico. Namenili smo
se občudovati narcise, videli pa
smo tudi resje, kronice, rdeče in
bele telohe, podlesne vetrnice,
vijolice, mačice, modre encijane,
pa še več cvetlic, ki jih žal ne
poznamo. Na Soriški planini
smo se namenili ogledati ostanke
obrambnih položajev ob rapalski
meji. Med razgledovanjem
po grapah, stenah in naseljih
pod Črno prstjo, Koblo, tja do

Porezna nam je vodič odlično
predstavil prvo naselitev teh
krajev,
gradnjo
bohinjske
proge, prizadevanji Italijanov
za prilastitev tega območja,
trpljenje domačinov pod fašisti
in grenkobo zaradi praznih
vasi v sedanjem času. Naši
pohodi so vedno tudi priložnost,

da spoznavamo zgodovino,
geografijo in botaniko krajev, ki
jih obiščemo.
Tradicija četrtkovih pohodov
je, da sezono zaključimo s kratkim pohodom in druženjem na
pikniku v naravi. Tudi tokrat (17.
junija 2021) ni bilo nič drugače.
S parkirišča za gradom nas je vodnik Mirko, tako kot vse pohode
doslej, peljal ob potoku Lokavšček do Čohov. Vračali smo se
ob potoku Grajšček po Lokavškem polju. Po dobri uri hoje
smo že bili na pikniku. V prijetni senci so nas čakale pripravljene mize in dobrote z žara, za kar
so poskrbeli Damjan, Dragan,
Vesna in Marjana. Da so se mize
šibile od dobrot, pa gre zahvala
vsem pohodnikom.
Lep sončen dan nam je pričaral prijetno druženje. V dobri
družbi in veselem klepetu je čas

hitro minil. Kljub vsemu smo si
vzeli čas za načrtovanje nadaljnjih pohodov. Le-te bomo ponovno začeli prvi četrtek v mesecu oktobru. Vabljeni.
Do takrat pa preživite sončne,
doživete in zdrave počitnice.
ANB, MS
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ADC - 5 x državni prvaki UPZS
V mesecu maju se je za Plesni klub začelo veselja polno in uspešno obdobje. Vsem je jasno, da
je zaradi pandemije veliko škodo utrpel šport, med njimi tudi ples. Trudili smo se preko spleta,
videov, vendar je vsem manjkalo druženje, saj je predvsem ples kot šport vezan na skupine,
skupinski duh, povezovanje, na soljudi.
V petem mesecu tega leta se
je prva mavrica pokazala, ko
smo prejeli Zlati znak Občine
Ajdovščina za uspehe na
tekmovalnem področju ter za
dvig priljubljenosti plesa.
Po tej nagradi smo začeli še
z večjo vnemo trenirati in se
pripravljati na sezono tekem.
Izvajali smo dodatne plesne vaje,
priprave, delali na kondiciji in
ostalem.
Prva tekma (ki ni bila preko
spleta) je bila v Rogaški Slatini
- Rolly dance open 2021.
Tekmovali smo v kategoriji
Pionirji oz. otroci, mladinci,
člani, formacije, duo ter solo.
Priplesali smo si zlato elitno
(Duo Matic in Blaž), zlato
(mladinci formacija, mladinci
mala skupina, pionirji oz.
otroci), elitno srebrno (solo Zoja)
ter srebrno (solo Gaja) priznanje.
Istega dne se je odvijal MTP

turnir v okviru Plesne zveze
Slovenije, kjer je Nick Keber
osvojil 14. mesto v hip hop solo,
4. mesto v electric boogie ter 9.
mesto v hip hop battlih.
Po uspešnem tekmovanju
se nismo umirili. Dalje smo
trenirali, posneli nekaj videov ter
se vztrajno in vestno pripravljali
na Državno tekmovanje UPZS
(Umetniško plesno združenje
Slovenije).
Zasluženo
smo
osvojili
naslove
državnih
prvakov!
Za najboljše so okronali
pionirsko oz. otroško skupino

W-KIDS, malo hip hop skupino
W- GROUP ML, maloskupino
W - GROUP ČL, mladinsko
formacijo ter člansko formacijo!
Prav tako so si naziv državnih
prvakov v svojih kategorijah
priplesali solistka Zoja Vok ter
duo Matic in Blaž Kolar Tratnik.
V juniju nas je poleg

Jadranskega morja privabilo
tekmovanje v Malinski na Krku
ter Festival Crikvenica dance
open v Crikvenici. Na ti dve
tekmovanji smo poleg prvih
tekmovalnih skupin odpeljali
tudi skupine, ki se v tekmovalni
svet šele uvajajo.
Trenerji in plesalci smo
nalogo opravili več kot odlično,
saj smo v vseh kategorijah
osvojili stopničke. Pohvaliti gre
najmlajše tekmovalce Pionirje
2, mladinsko skupino deklet
iz Dobravelj, skupino Hip hop
odrasli - Hip hop never stop,
skupini Štorovke ter Ajda, ki sta

se prav tako udeležili tekmovanj,
skupino Zumba (All style fitness
kategorija), vse nove solistke
(Maša Cotič in Gaja Gregorič
sta dosegli zlata priznanja),
velike pohvale gredo hip hop
mali skupini članov ter največje
čestitke mladinski formaciji, ki
je poleg zmage v svoji kategoriji
dobila naziv najboljše med
najboljšimi,
ter
mladinski
mali skupini za tretje mesto na
festivalu in ki sta prejeli celo
denarni nagradi v Malinska
dance open.
Nizanje uspehov, ki jih merimo
z zlatom, pa ni največji uspeh,
ki si ga predstavljamo. Največji
uspeh je zadovoljstvo otrok,
ki plešejo in ko plešejo. Uspeh
so srečni ljudje, dobri prijatelji
in močne vezi, ki se v Plesnem
klubu ADC ustvarjajo.
Tekmovanja pred vstopom v
pravo poletje še niso zaključena.
Plesalci ADC še vedno trenirajo
na polno in upajo na vse vrste
uspehov. Želimo si, da bodo
sadovi dela obrodili kar se
da uspešno. ADC trenerji
verjamemo v naše plesalce in
vemo, da bodo s takim trudom,
ki ga vlagajo, za nas zmagovalci
ne glede na rezultat.
ADC ekipa vabi vse, da se
nam pridružite v Plesno poletje
z ADC!

Kolesarska tura s
Hleviš do Ajdovščine
Po nekaj tedenskem odlašanju
zaradi vremena nam je končno
uspelo organizirati turno ko-

s partizansko bolnico Pavlo in
skoraj nemogočimi razmerami,
v katerih je potekalo zdravljenje

lesarsko turo po etapi STKP, ki
se začne nad Idrijo in konča v
domači Ajdovščini. Devet udeležencev nas je v slabih osmih
urah na pedalih obrnilo več
kot 54 km in napravilo 1.400 m
vzpona (zato je bil dober zajtrk
pogoj). Mimo teh suhoparnih
številk pa smo imeli priložnost
spoznati res številne naravne,
kulturne, gospodarske in druge
znamenitosti.
Pot nas je od Hleviš vodila skozi
Čekovnik s spustom v čudovito
dolino Idrijce in Bele, kjer smo
si v živo ogledali 'slovenske
piramide' - Belske in Putrihove
klavže. Naporen vzpon mimo
Mrzle Rupe nas je seznanil tudi

(in skrivanje) ranjencev. Naporen
vzpon se je končal na odseku
'felbana', ozkotirne železnice, ki
so jo zgradili med prvo svetovno
vojno za oskrbovanje fronte
(53 km v treh tednih). Pot je še
danes tako utrjena, da so kolesa
v teh zadnjih 7 km do koče kar
letela.
V domači koči pod Golaki niso
manjkai jota, rebrca in osvežilni
napitek, kar je dalo energijo za
zadnji spust v Tiho dolino in naprej po Ressljevi poti mimo izvira Hublja v Ajdovščino.
Lep dan, ki da energijo za še
naprej.
Vodnik: Simon Ušaj

www.sm-sencila.com info@sm-sencila.com
tel: 01 75 43 672 gsm: 041 691 323

- VELIKA IZBIRA - IZDELAVA PO
MERI - SVETOVANJE / IZMERA /
MONTAŽA - HITRI ROKI IZDELAVE
- PLISE - SATOVJE - ROLO - DUO ROLO
- LAMELNE ZAVESE - KOMARNIKI
IN OSTALA SENČILA

NAJVEČJA IZBIRA NOTRANJIH SENČIL PO MERI

RAZSTAVNI
SALON V
LOGATCU

Pod Grintovcem 2e
- ob Tržaški cesti

pon. - čet. : 8h do
17 h
pet. : 8h do 13h
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Zlate balinarke

Članice balinarske sekcije
Društva invalidov Ajdovščina
- Vipava so 16. maja na območnem tekmovanju v Portorožu
osvojile 2. mesto in se tako uvrstile na državno prvenstvo.
Portorož, oziroma balinišče na
Belem Križu (BK Antena), je bil
19. junija za Ajdovke ponovno
srečen kraj, saj so na državnem
prvenstvu v konkurenci osmih
društev osvojile 1. mesto.

Emilija
Jejčič,
Dragica
Makovec, Marica Bratina in Ana
Velagič (na fotografiji z leve)
so navdušene balinarke, ki jim
zlate medalje tako na območnih
kot na državnih tekmovanjih
niso tuje. To so ženske, žene,
matere, prijateljice, ki jim nikoli
ne zmanjka časa za balinanje in
dobro voljo. Vsem so lahko za
zgled in vzpodbudo, kaj se da, če
je volja.
Čestitke!
DI

Lepi dosežki Plesnega
kluba EL1

Plesni klub EL1

Odlično tudi na državnem
prvenstvu
V Brežicah je 5. junija 2021
potekalo državno tekmovanje
Umetniškega plesnega združenja
Slovenije.
Plesalci
celotne
Slovenije so imeli ponovno
priložnost v živo pokazati svoje
plesno znanje, ki so ga osvojili
na treningih. Tekmovanja so se
udeležili tudi plesalci plesnega
kluba EL1 iz Ajdovščine, ki
so nastope kronali z več kot
odličnimi rezultati.
Formacija mlajših mladincev
se je povzpela na sam vrh
in osvojila naslov državnih
prvakov. Državni prvakinji sta
postali Kiara Smrdel in Tjaša
Kosmač v kategoriji DUO.
Kiara Smrdelj si je v kategoriji
solo mlajši mladinci priplesala
še 3. mesto. Lara Vrtovec je v
kategoriji SOLO zmagala, Pia
Suša je osvojila drugo mesto,
Meta Žerovec tretje, Asja
Laharnar četrto in Gala Nera
Artač peto.

Izvrstni rezultati so v plesni
klub EL1 prinesli zadovoljstvo
in veselje. Rezultati pa ne pridejo
sami od sebe, potrebno je bilo
ogromno treningov, odličen
trener Martin Sorgo, prav
je prišla vsaka spodbuda in
podpora staršev in seveda tudi
vodstvo EL1 PLESNE SCENE Elena Mikuž, ki je otrokom to
omogočila.

Čeprav nekoliko posebno leto 2021, je zagotovo odlično leto
za plesni klub EL1, v katerem se odlični rezultati kar kopičijo.
Tako so se 22. maja 2021
plesalci plesnega kluba EL1
udeležili ROLLY DANCE OPEN
tekmovanja. Srečali so se z
nekaj težavami, ki so jih skupaj
s trenerjem in seveda starši
brezhibno odpravili. Zaradi
ukrepov je bilo potrebno skupino
pionirjev deliti na dve skupini,
ki sta tekmovali med sabo. Kljub

temu so plesalci dokazali, da
so najboljši in da lahko veliko
dosežejo tudi v kratkem času.
Obe skupini pionirjev sta si
priplesali vstopnico za MINI
GALO, kjer je bilo 10 najboljše
ocenjenih točk. Rezultati so
več kot odlični, saj ima plesni
klubu EL1 skupino pionirjev
– ZMAGOVALCEV. Druga
skupina pionirjev je osvojila
2. mesto, ter med 10 najboljše

ocenjenimi 6. mesto.
Rezultati vseh tekmovalcev:
1. mesto: Duo Kiara Smrdelj in
Tjaša Kosmač
2. mesto: Asja Laharnar ter
finale v MINI GALA
4. mesto: Lara Vrtovec ter
finale v MINI GALA
7. mesto: Pia Suša solo ter
finale v MINI GALA

Gala Nera Artač solo Elitno
srebrno priznanje
Kiara Smrdelj solo Elitno
srebrno priznanje
Meta Žerovec solo Elitno
srebrno priznanje
Larisa Koren solo mladinci
Elitno srebrno priznanje
Konec maja je potekal že
tradicionalni šolski plesni festival
(ŠPF), kjer je bilo vključenih 43
šol iz cele Slovenije. Udeležili so

se ga tudi plesalci plesnega kluba
El1 iz različnih osnovnih šol.
Tekmovali so v treh različnih
plesnih kategorijah in sicer
v hip-hopu, latinu in popu.
Tekmovanje je potekalo preko
zooma in tudi otroci so se na ŠPF
pripravljali nekaj časa s pomočjo
računalnikov.
Kot šola (4. do 6. razred, ekipna
uvrstitev) so 1. mesto osvojili OŠ
Lokavec, 2. mesto OŠ Šempas in
3. mesto OŠ Danila Lokarja.
Ekipno so se učenci 7. do 9.
razreda z OŠ Šempas uvrstili na
2. mesto, z OŠ Šturje pa na 3.
mesto.
Kot posamezniki v treh
različnih kategorijah so si zmago
priplesale Špela Troha, Ula
Vetrih in Mia Kompara.
Drugo mesto so dosegle Elma
Duzdanović, Tiara Gregorič
in Zara Ostojič, 3. mesto pa sta
osvojili Sara Mervič in Tina
Mrak.
Ana Lucija Troha (7. do 9.
razred) si je v kategoriji pop
priplesala 3. mesto in pri latinu
odlično 2. mesto. Zmagovalec

(7. do 9. razred) je Lan Uršič,
2. mesto pa je osvojila Sara
Karabegovič.
OŠ Šempas si je s skupinsko
točko
priplesala
državno
prvenstvo.
Vse
pohvale
plesalcem,
trenerjem
(Eleni
Mikuž,
Martinu Sorgu in Urši Brecelj),
staršem, pa tudi organizatorjem
obeh tekmovanj. Veseli smo, da
plesno šolo gradijo dobra volja,
tesna povezanost, vztrajnost,

ljubezen in želja po plesu. Dobri
rezultati pa so le še pika na i.

ZADNJA
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Špadni fantje osvojili Vurberk

Čistilna Akcija Male
Žablje

Na prazničen dan, 25. junija 2021, se je na Vurberku odvil že 29. festival narodnozabavne
glasbe, eden vidnejših pri nas in praktično edini, ki so ga organizatorji ob vseh omejitvah uspeli
spraviti pod streho in to dobesedno - zaradi napovedanih neviht so dogodek prestavili v novo
dvorano v Spodnjem Dupleku. Publike je bilo presenetljivo veliko, nastopajoči, kar 14 se jih »Dragi sokrajani, vabimo vas k sodelovanju pri čistilni in deje zvrstilo, pa izjemno razpoloženi, še posebno Špadni fantje, ki so v seštevku ocen strokovne lovni akciji po Malih Žabljah,« nas je letos že tretjič nagovoril
žirije, urednikov radijskih postaj in občinstva postali zmagovalci tega prestižnega festivala in letak v naši nabiralnikih.
Tako smo od vseh strani pri- družbi zaužili v senci na novem
prejeli zlatega zmaja.

Avtor zmagovalne skladbe
je Brane Klavžar, ki je uglasbil
besedilo Romane Cafuta z naslovom Ne pozabi. Tudi besedilo je bilo nagrajeno in sicer s
tretjim mestom. Poleg tekmovalne skladbe, ki mora biti povsem nova, je vsak ansambel za
'ogrevanje' zaigral še skladbo iz
bogate zakladnice ansambla Lojzeta Slaka. Plaketo v spomin na
legendarnega frajtonarja je za izvedbo prejel ansambel Gregorja
Kobala s sedežem na Colu. Torej

je bil letošnji Vurberk povsem v
znamenju naše doline, ki sicer
velja za rokovsko utrdbo.
Zmagovalni valček Špadnih
fantov Ne pozabigovori o
pričakovanju in ljubezni matere
do otroka ter o tem, kako je prav,
da si otrok, ko odraste, spiše
svojo zgodbo, gre od staršev,
zapusti gnezdo … hkrati mati
sina nagovarja, naj v vsaki
življenjski situaciji posluša in
zaupa svojemu srcu. Obljublja
mu tudi, da bo ostala za vedno

z njim ter da ga bo vedno
spremljala- četudi bo že med
zvezdami.
Le nekaj dni pred tekmovanjem je valček dobil tudi svojo
videopodobo. Za snemanje so
izbrali našo vinorodno dolino,
natančneje vinograde na Slapu
pri Vipavi. Igralska zasedba se je
izvrstno odrezala, njihovo delo
si lahko ogledate na youtube-u
ter na spletni strani www.spadni-fantje.com.

hajali z orodjem, traktorji in priključki, slamniki in dobro voljo
ter po navodilih 'delovodij' uredili kotičke vasi in njene okolice.
Pod Bitno so pokosili in očistili
staro strugo Vipave, v Makovčih
očistili del poti okrog Vipavske-

igrišču.
Hvaležni smo baru Dobravlje
za izposojo senčnikov, KS
Dobravlje za izposojo klopi
in miz, Izidorju za kosilo
in organizatorjem za vse
opravljeno nevidno delo. Najbolj

ga Križa, urejali zasaditve sredi
vasi in barvali ogrodja na otroškem in travnatem igrišču.

pa hvala vsem vaščanom vseh
starosti, dan ste nas razveselili
s svojo prisotnostjo in podporo
pri trudu za lepšo vas in bolj
povezano skupnost.
Matjaž Brataševec

Po opravljenem delu nas je
kuhar Izidor pogostil s polento
in golažem, ki smo ju v veseli

Tel: 05/ 850 15 06

Pestra izbira sadik in
balkonskega cvetja

Ugodni nakupi za člane kluba Kalia!

ODPIRALNI ČAS: pon - pet: 8:00 - 17:00
sob: 8:00 - 12:00
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