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V nedeljo državljanke in državljani volimo novo zasedbo 
Državnega zbora. Večina v zboru bo izbrala predsednika Vlade, 
predsednik bo izbral ministre, ministri sekretarje. Ti enostavni 
postopki potem zaznamujejo naša življenja za največ štiri leta, ko 
se vse ponovi, pri čemer moram opozoriti, da to možnost vplivanja 
na svoja lastna življenja sicer imamo vsi državljani, da pa jo tisti, 
ki ne volijo, pač ne izkoristijo. Tako določamo življenja vseh zgolj 
tisti, ki volimo. Torej tisti, ki se v nedeljo odpravimo na volišča. 
Najprej torej - vabljeni vsi.

V naš volilni okraj spadata občini Ajdovščina in Vipava. V našo 
'postojnsko' volilno enoto spada 11 volilnih okrajev. Nekako od 
Portoroža do Bovca brez Idrije in Cerknega. Za 11 poslancev znotraj 
'postojnske' enote se tokrat poteguje dvajset političnih strank. Mera 
je torej enota. Seštevek vseh glasov za določeno stranko znotraj enote 
daje procent uspešnosti stranke in posledično število mandatov, 
torej število poslancev (skupaj 11). Sedaj pa k bistvu. Ko določena 
stranka osvoji npr. tri mandate v enoti, postanejo poslanci tisti trije, 
ki imajo najvišje odstotke po okrajih znotraj iste stranke. 

Strankarski kandidati torej najprej tekmujejo za skupen uspeh 
pri osvajanju čim večjega števila mandatov v enoti, sočasno pa 
tekmujejo tudi med seboj, kdo od stranke bo v enoti uspešnejši.

Da smo doslej imeli v našem okraju izvoljene poslance izključno 
desne usmeritve, je posledica kvalitete samih kandidatov, predvsem 
pa dejstva, da so v naši 'postojnski' enoti tudi izraziteje 'levo 
usmerjeni' okraji (obala, Nova Gorica, Sežana ) in kjer imajo 'desni' 
kandidati manj možnosti. Obrnjeno je ves čas veljalo za naš okraj 
Ajdovščina - Vipava.

Če torej razumemo sistem izvolitve, lahko upravičeno 
pričakujemo ponovno izvolitev poslanke SDS Irglove ter poslanca 
NSi Vrtovca v našem okraju, za kar jima čestitam vnaprej. 

Tridesetletno vprašanje za levo sredino občin Ajdovščina - Vipava 
je torej sledeče: ali lahko naš okraj sploh izvoli levo usmerjenega 
poslanca? Poglejmo analitično. Ob predpogoju, da stranka 
preseže 4 % izvolitveni prag in postane parlamentarna stranka, 
za kandidatko Golobove svobode Stegovčevo težko kaj rečemo, 
ker nimamo podatkov za nazaj in ker nimamo pojma o kvaliteti 
njenih sokandidatov v enoti ter še posebej zaradi dejstva, da tudi 
tokrat tekmuje lista Marjana Šarca. Zanjo lahko predvidevamo, 
da zajema volivce iz istega, sredinskega političnega bazena in torej 
ne vemo, koliko od teh mandatov v enoti bo sploh katera lista 
dosegla. Javnomnenjske raziskave dajejo, poleg naštetih, dokaj trdne 
možnosti prestopa parlamentarnega praga le še Levici in SD-ju. 
Kandidatka Levice Jankovičeva je na zadnjih volitvah v našem 
okraju zasedla osmo mesto od enajstih kandidatov Levice, ki je v 
naši enoti zasedla en mandat. Od parlamenta je bila torej oddaljena 
precej dlje od Miloša Bizjaka, kandidata SD, ki ga je ločilo 173 
glasov. Med kandidati SD je zasedel tretje mesto v enoti, za obema 
izvoljenima poslancema SD. Osebno pripisujem letos Bizjaku realne 
možnosti za izvolitev, seveda najprej zaradi njegovih, izkazanih 
osebnih kvalitet, kakor tudi na račun nedvomno uspešnega SD-
jevega vodenja občine Ajdovščina v zadnjih dveh mandatih, pri 
katerem je tudi sam pomagal.

Da imamo čim več poslancev, ministrov, sekretarjev v Ljubljani 
iz našega okraja, ne glede na politično barvo, je za naš okraj zelo 
pomembno in verjamem, da o tem nihče ne dvomi. Daleč od oči je 
daleč od srca, pravi pregovor in za uresničevanje občinskih načrtov, 
vsaj za Ajdovščino lahko to odgovorno trdim, je to zelo pomembno. 
Za nadaljevanje razvojnega preboja potrebujemo sogovornike tudi 
na strani države in njenih institucij.

Še nekaj. Ni res, da glas za svojega izbranca, če njegova stranka ne 
preseže parlamentarnega praga, vržemo proč. Svoj glas vržemo proč 
- če ne volimo. Če volimo in stranka našega izbranca ne preseže 
parlamentarnega praga, se tak glas, kot ostanek glasov, porazdeli 
med vse stranke, ki so presegle prag in sicer proporcionalno – glede 
na deleže. Ali – največji del mojega glasu gre stranki, ki zmaga, 
drugi največji delež mojega glasu gre drugo uvrščeni stranki in 
tako naprej. 

Za konec. Vsakdo voli po svojem srcu in pameti in te svobode 
ne sme kratiti nihče. 

Mitja Tripković

Male Žablje na svojem!
Potem ko so krajanke in krajani dali pobudo za ustanovitev svoje krajevne skupnosti in 

ko je zeleno luč dal še občinski svet, se je na zboru krajanov 8. aprila 2022 tudi uradno 
potrdilo – Male Žablje gredo na svoje in postajajo 28. krajevna skupnosti v občini. Srečno 
na samostojni poti!

Skupina volivcev iz naselja Male Žablje je v 
začetku letošnjega leta vložila pobudo, da se 
območje naselja Male Žablje izloči iz KS Vipavski 
Križ z željo, da postanejo samostojna krajevna 
skupnost. Pobudo je podprl tudi Občinski svet 
Občine Ajdovščina. 8. aprila pa so na zboru 
krajanov enotno izglasovali ustanovitev svoje 
krajevne skupnosti – Male Žablje. Formalno bo 
to na majski seji potrdil še Občinski svet, ki bo 
odločal o spremembi statuta občine, v katerem 
bo kot 28. krajevna skupnost v občini napisana 
tudi KS Male Žablje.  Domačini so mnenja, da 

bi s svojo krajevno skupnostjo kraju doprinesli 
več in tako še dvignili kakovost življenja na vasi. 
V dobrih sosedskih odnosih ostajajo s Križani, 
s katerimi so doslej spletli kar nekaj uspešnih 
projektov. Idej pa Maložabeljcem ne primanjkuje: 
želijo si urediti igrišče ter vaško jedro s prostori 
za druženje ter poskrbeti za živahen utrip 
na vasi. Njihovo vnemo podpira tudi župan 
Tadej Beočanin, ki jim je čestital za ambicije in 
ustvarjeno pozitivno vzdušje na vasi. »Srečno na 
samostojni poti,« je spodbudil novoustanovljeno 
Krajevno skupnost Male Žablje. 

Volitvam 2022 na potObčina Ajdovščina praznuje 
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Ukrotili požar na 
pobočju Kovka 

V drugi polovici marca je celotno državo zajela huda suša, 
razglašena je bila velika požarna ogroženost naravnega 
okolja. Grožnja se je v naši občini uresničila na suho, sončno 
nedeljo, 21. marca, ko se je na težko dostopnem pobočju Kovka 
razširil obsežen požar. Gasilci iz celotne regije, ki jim je na 
pomoč priskočil tudi vojaški helikopter, so potrebovali skoraj 
teden dni, da so ga dokončno ukrotili. 

Interventni zvonec se je v 
Gasilsko reševalnem centru 
Ajdovščina tisto nedeljo oglasil 
okoli 15. ure in dežurna gasilska 
ekipa se je nemudoma odpravila 
na območje požara. V prve pol 
ure po prihodu so bili vpoklicani 
vsi zaposleni na ajdovskem GRC-
ju ter vsa prostovoljna gasilska 
društva, združena v gasilskih 
zvezah Ajdovščina in Vipava. 
Še isto popoldne sta na pomoč 
prihiteli tudi Gasilski zvezi iz 
Idrije in Cerkna, v ponedeljek 
pa še gasilski zvezi Goriške in 
Nova Gorica – Šempeter. Vse dni 
intervencije je pri gašenju pomagal 

tudi helikopter Slovenske vojske, 
saj se je ogenj, tudi zaradi burje, 
razširil na težko dostopne terene. 
Po dveh dneh se je burja umirila 
in gasilcem je uspelo požar 
lokalizirati in vzpostaviti nadzor. 
Mirnega spanca pa za gasilce 
še ni bilo – vodja intervencije 
Blaž Mlečnik je poudaril, da po 
gasilskih izkušnjah tako velik 
požar umiri šele obilno deževje. 
Šesti dan, v petek, 26. marca, se 
je intervencija vendarle zaključila 
– brez poškodb in brez večje 
materialne škode – in reševalci so 
se lahko odpravili na prepotreben 
in zaslužen počitek. 

V intervenciji je sodelovalo preko 250 gasilcev iz celotne 
regije. Za pomoč se jim najlepše zahvaljujemo, kot tudi 
Slovenski vojski, ki je posodila helikopter, brez katerega bi 
bila bitka z ognjem bistveno zahtevnejša. Hvala tudi vsem 
ostalim službam – policistom, zdravnikom, Komunalno 
stanovanjski družbi, Civilni zaščiti – ki so sestavni del 
takšnih reševalnih akcij.

Namakalni sistem Vogršček pod 
upravljanje ajdovske in štirih 
gorških občin

V Šempetru je v Coroninijevem dvorcu 4. aprila potekal slovesen podpis pogodbe o prenosu 
lastninske pravice, upravljanja in vzdrževanja namakalnega sistema Vogršček. Poleg župana 
Tadeja Beočanina so se podpisa udeležili še štirje goriški župani in minister za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek.

S podpisanim pismom o nameri 
so se vipavske in goriške občine 
leta 2018 dogovorile, da bodo v 
last, upravljanje in vzdrževanje 
prevzele namakalni razvod 
sistema Vogršček, s katerim 
upravlja Sklad kmetijskih 
zemljišč in gozdov. Država je 
zagotovila denar za sanacijo 
pregrade – nadaljevanje del pa 
bodo prevzele občine, ki so poleg 
pogodbe o prenosu lastninske 
pravice podpisale še sporazum 
o medsebojnem sodelovanju za 
tehnološko posodobitev sistema in 
organiziranju gospodarske javne 
službe za upravljanje, vzdrževanje 
in delovanje namakalnega 
razvoda Vogršček. V letošnjem 
letu je predviden zaključek del 
na pregradi, sledila bo projektna 
in investicijska dokumentacija za 
prenovo razvoda. Občine naj bi 

medsebojni dogovor uredile do 
1. januarja 2024, s sistemom bo 
upravljal koncesionar. V projektu 
sodeluje tudi Občina Ajdovščina, 
ki bo v upravljanje prevzela del 
obstoječega namakalnega sistema 
Vogršček pri Črničah. Občina 
si ob tem prizadeva čim prej 
vzpostaviti namakalni sistem 
tudi v zgornjem delu Vipavske 
doline. V teku so pospešene 
priprave in aktivnosti, s katerimi 
se nagovarja lastnike kmetijskih 
zemljišč o nujnosti čim prejšnje 
izgradnje namakalnega sistema. 
Tadej Beočanin je ob podpisu 
izpostavil: »Pomembno je, da vsi 
sodelujemo pri zavezi, s katero 
bomo omogočili kmetom, 
da nas še naprej oskrbujejo z 
lokalno, doma pridelano hrano. 
Namakalni sistem z urejenim 
in posodobljenim razvodom 

Vogršček bo nedvomno 
pripomogel k nadaljnjem razvoju 
namakalnega sistema – Občina 
Ajdovščina namreč vse sile 
usmerja k vzpostavitvi sistema, 
ki bi zagotavljal namakanje 
tudi v zgornji Vipavski dolini.« 
Podpis pogodbe je pozdravil tudi 
minister, dr. Jože Podgoršek, in se 
zahvalil županom  za sodelovanje. 
»Današnji dan je praznik za 
razvoj kmetijstva v Vipavski 
dolini,« je dejal ob slovesnem 
podpisu pogodbe in izpostavil, 
da je pogodba sestavljena v 
dobrobit tako občin, države, 
kot tudi končnih uporabnikov 
namakalnega sistema – kmetov. 
Ob tem je zagotovil še, da ima 
država tudi v prihodnjem 
finančnem obdobju zagotovljenih 
dovolj sredstev za stroške 
izgradnje namakalnih sistemov.

Odprt je razpis za subvencioniranje obrestne mere in stroškov najetih 
stanovanjskih kreditov

Občina Ajdovščina ima odprt Javni razpis za subvencioniranje obrestne mere in stroškov 
najetih stanovanjskih kreditov občanov občine Ajdovščina za leto 2022. Za subvencije je v 
proračunu zagotovljenih 100.000 evrov. Ne spreglejte, rok za prijavo je petek, 6. maj.

Občina Ajdovščina z raznoliki 
ukrepi rešuje stanovanjsko 
problematiko. Eden izmed 
njih je tudi javni razpis za 
subvencioniranje obrestne mere 
in stroškov za stanovanjske 
kredite, s poudarkom na mladih 
upravičencih. Z Odlokom o 
proračunu Občine Ajdovščina 
za leto 2022 so za subvencije 
zagotovljena okvirna sredstva 
v višini 100.000 €. Navedena 
sredstva se med oba sklopa 

upravičencev razdelijo tako, 
da se zagotovi 60.000 € za 
mlade upravičence, ostalih 
40.000 € je namenjenih ostalim 
upravičencem. Subvencije se 
dodelijo v obliki enkratne 
subvencije za kritje skupnih 
stroškov kredita za gradnjo, 
prenovo ali nakup stanovanjskih 
hiš in stanovanj občanov ter 
za poplačilo že odobrenih 
stanovanjskih kreditov občanov. 
Razpisna dokumentacija je 

dosegljiva na spletni strani 
Občine Ajdovščina, v zavihku 
Javna naročila, objave, razpisi 
/ Javni razpisi. Prijavitelji 
izpolnijo spletni obrazec prek 
povezave, objavljene v razpisu, 
nato izpolnjen obrazec natisnejo, 
lastnoročno podpišejo in v zaprti 
ter označeni ovojnici posredujejo 
Občini Ajdovščina. Zadnji rok 
za oddajo vloge je petek, 6. maj 
2022.
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Na pragu prazničnega maja

v prihodnjih dveh tednih se 
obeta niz prazničnih dni, ki nas 
navdajajo z raznolikimi razlogi 
za praznovanje. Pred nami so 
prvomajski prazniki, ki bodo 
vrhunec dosegli z občinskim 
praznikom, 5. maja. Kot skupnost 
smo že večkrat dokazali, da smo 
na svojo preteklost lahko še kako 
ponosni. Prepričan sem, da je prav 
preteklost tista, ki nam je dala 
marsikateri zagon za snovanje 
uspehov, s katerimi se ponašamo 
v današnjih dneh. 

Naša občina cveti, se razvija ter 
kuje nove priložnosti za svetlejšo, 
vzpodbudno prihodnost 
slehernega izmed nas. Prepričan 
sem, da je to temeljni razlog za 

ponosno praznovanje našega 
občinskega praznika, v spomin 
na veličasten dogodek, ko je bila 
prav v Ajdovščini ustanovljena 
prva slovenska povojna vlada. 
Z gotovostjo Ajdovščina tistega 
pomladnega dne pred skoraj 
osmimi desetletji ni bila izbrana 
naključno. Že od nekdaj namreč 
krepimo sloves skupnosti, ki 
kolesje časa poganja naprej – v 
odločno, razvijajočo in priložnosti 
polno prihodnost. Skozi stoletja 
smo večkrat dokazali, da sta 
marljivost in delavnost naši 
vrednoti – da znamo marsikaj 
storiti sami, okrepljeni z 
znanjem in izkušnjami, ki smo 
jih podedovali na temeljih bogate 
dediščine. Zato lahko ponosno 
praznujemo prvi maj, praznik 
dela, ki je praznik vseh nas – 
delavcev, kmetov, kulturnikov, 
upokojencev, vsakega, ki z delom 
svojih rok ustvarja in zagotavlja 
sebi in bližnjim dostojno in 
človeka vredno življenje. Prvi 
maj pa je tudi praznik jutranjih 

budnic, rdečih nageljnov, 
postavljanja mlajev in druženja ter 
veselja nasploh. Zato izkoristite 
prvomajske praznike za krepitev 
medsebojni vezi, povezovanje in 
sproščujoče trenutke. 

Še pred prvim majem pa se bomo 
s ponosom ozrli na pogumna 
dejanja naših prednikov, ki 
so izkazali neizmerno mero 
poguma in enotnosti. Z dnevom 
upora proti okupatorju se 
spominjamo dogodkov, ki so v 
ključnih trenutkih zaznamovali 
temeljne vrednote slovenskega 
naroda – pogum, zaupanje vase 
in odgovornost za skupno dobro. 
Naj ne tonejo v pozabo, temveč 
naj nam vlivajo upanje tudi 
dandanes; predvsem takrat, ko 
smo pred odločitvami za skupno 
dobro naše skupnosti in naše 
države.

Čestitke ob prihajajočih 
praznikih – praznujmo 
ponosno! 

Tadej Beočanin, župan 

Spoštovane občanke, cenjeni občani,

5. maj, praznik občine Ajdovščina 

V zvedavo prihodnost 
Naslov letošnje prireditve ob prazniku občine Ajdovščina sam 

po sebi govori o vsebini letošnje petomajske proslave, ki jo snuje 
Peter Avbar. V ospredju bodo letošnji nagrajenci, podeljena 
bodo letošnja najvišja občinska priznanja. Praznovali bomo na 
Lavričevem trgu – v četrtek, 5. maja 2022, ob 19. uri.

Ajdovski občinski svetniki so na 
svoji aprilski seji soglasno podprli 
predlog Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja 
o letošnjih nagrajencih. Imena 
nagrajencev bodo javnosti 
razkrita na praznični 5. maj, na 
proslavi, ki bo letos potekala 
na Lavričevem trgu. Osrednji 
govorec na proslavi bo župan 
Občine Ajdovščina, Tadej 
Beočanin. Scenarij snuje Peter 
Avbar, zgodba bo pripovedovala 
o razvoju, ki ga v naši občini 
skozi zgodovino in danes kroji 
tehnološki razvoj, ta pa temelji 
na zvedavosti posameznika, 
ideji, raziskovanju, snovanju, 
ustvarjanju … V kulturnem 
programu bodo tako sodelovali 
tudi udeleženci v projektu 

Garaža, avtorski glasbenik Simon 
Šerc in zasedba trobil Pihalnega 
orkestra Burja Ajdovščina. 

Pred osrednjo prireditvijo 
bo ob 17. uri v Pilonovi galeriji 
Ajdovščina odprtje razstave 
knjig iz zasebne zbirke Stanislava 
Bačarja. 5. maja bo minilo 10 
let od smrti bibliofila, zbiratelja 
fosilov in drugih dragocenih 
predmetov iz preteklosti, avtorja 
knjig o zgodovini naših krajev, 
vsestranskega raziskovalca 
vipavske preteklosti, iskalca 
vipavskih korenin. Izbor 
razstavljenih knjižnih del sta 
pripravili Pilonova galerija 
Ajdovščina in Lavričeva 
knjižnica Ajdovščina in temelji na 
zanimivih tiskih iz naših krajev. 
Ob razstavi o izšla tudi zgibanka. 

Spoštovane občanke in 
občani, vabljeni na praznovanje 
občinskega praznika, v četrtek, 
5. maja ob 19. uri, na Lavričevem 
trgu v Ajdovščini. Če jo bo vreme 
zagodlo, potem vas vabimo k 
ogledu proslave v neposrednem 
prenosu preko spletne strani 
Občine Ajdovščina (www.
ajdovscina.si). Proslava pa bo 
v tem primeru ob prisotnosti 
vabljenih gostov izvedena v 
Dvorani prve slovenske vlade.

Za vzpostavitev namakalnega sistema 

Združeni in poenoteni 
Predstavniki agrarnih institucij, Občine in drugih sodelujočih organizacij so podpisali 

skupno izjavo za pospešitev vzpostavitve namakalnega sistema. Združeni in poenoteni želijo 
spodbuditi čimprejšnji začetek gradnje enega večjih projektov in k podpisu pogodbe privabiti 
čim večje število lastnikov kmetijskih zemljišč. 

Občina Ajdovščina, agrarni 
strokovnjaki ter nenazadnje 
kmetovalci že leta poudarjajo 
in izpostavljajo nujo po čim 
prejšnji izgradnji namakalnega 
sistema. Dolga leta se je snovalo 
ideje in težnje po aktivnostih, 
ki peljejo v smeri vzpostavitve 
namakalnega sistema. Občina 
Ajdovščina je kot prva stopila v 
ospredje in želi v vlogi investitorja 
projekt namakanja iz načrtovanj, 
sestankov in okroglih miz 
premakniti v realizacijo.  Projekt 
vzpostavitve namakalnega 
sistema ima jasno začrtane cilje 
investicije. Pri pripravi smernic 
so bili v projektiranje vključeni 
strokovnjaki, inženirji, agronomi, 
ekonomisti ter predstavniki 
končnih uporabnikov – kmetje. 
»Oblikovali smo izvedljiv projekt, 
ki pa je izvedbeno postavljen v 
prihodnost, zaradi česar Občina 
kot nosilka investicije ne more 
natančno podati, niti predvideti 
vseh postopkov ter odgovoriti na 
vsa vprašanja, ki se lastnikom 
kmetijskih zemljišč porajajo,« so v 
skupni izjavi poudarili sodelujoči 
v projektu.  Z namenom 
odstiranja neznank in pomislekov 
so predstavniki sodelujočih 
institucij in organizacij 
podpisali skupno izjavo, s 
katero želijo pospešiti celoten 

projekt z enotnim delovanjem 
– da bo projekt vzpostavitve 
namakalnega sistema čim prej 
zaživel. Izjavo so podpisali: župan 
Tadej Beočanin,  direktor KGZ 
nova Gorica Branimir Radikon, 
predsednik Kmetijske zadruge 
Vipava Aleš Kosovel, svetnik 
Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenije Radovan Štor, vodja 
Regionalne delovne skupine 
za razvoj namakanja Severne 
Primorske pri MKGP, Rajko Črv 
in direktor KSD Ajdovščina Luka 
Jejčič.

Podpisani projekt podpirajo in 
pozivajo vse lastnike kmetijskih 

zemljišč, da s podpisom pogodbe 
omogočijo njegovo realizacijo 
in tako prispevajo k uresničitvi 
enega večjih projektov  v Vipavski 
dolini. »Verjamemo, da smo 
pripravljeni in sposobni projekt 
izgradnje namakalnega sistema 
uresničiti, zavedamo pa se, da brez 
sodelovanja lastnikov kmetijskih 
zemljišč in kmetovalcev projektu 
ne moremo dati trdnega temelja. 
Zato vas prosimo za odziv in 
sodelovanje – skupaj lahko naši 
dolini in njeni prihodnosti veliko 
doprinesemo,« je med drugim 
zapisano v skupni izjavi.

Gostili predsedstvo SOS
V Ljudski univerzi Ajdovščina je potekala seja predsedstva 

Skupnosti občin Slovenije, ki je bila posvečena tematiki 
gospodarskih javnih služb varnega okolja.

Županje in župani slovenskih 
občin so 19. aprila obiskali 
Ajdovščino, ki je gostila 19. sejo 
predsedstva Skupnosti občin 
Slovenije. Skupaj s sogovorniki z 
Ministrstva za okolje in prostor 
ter predstavnikom inštituta 
Lex Localis so razpravljali o 
novostih, ki jih prinaša Zakon 
o gospodarskih javnih službah 
varstva okolja. Razpravljali so 
o tematiki gospodarskih javnih 
služb varstva okolja. Osrednja 
tema 19. seje predsedstva 
Skupnosti občin Slovenije je bila 
posvečena tematiki gospodarskih 
javnih služb varstva okolja. 
Predlog zakona se trenutno 

nahaja v javni razpravi in prinaša 
veliko sprememb za lokalne 
skupnosti, predvsem na področju 
organizacijskih oblik obveznih 
gospodarskih javnih služb. 

Skupnost občin Slovenije je 
na seji predstavila še zaključene 
a k t iv nost i  projek t nega 
sodelovanja z Iraško provinco 
Basra v okviru projekta »Peer-
to-Peer cooperation«, ki se izvaja 
preko programov Združenih 
narodov. Prav tako so bile 
predstavljene aktualne aktivnosti 
Skupnosti občin Slovenije in 
dokumenti, potrebni za sklic 
redne seje skupščine SOS, ki bo 
letos jubilejna.
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Občina Ajdovščina je za 
komunalno opremljanje zemljišč 
za Poslovno-ekonomsko cono 
Ajdovščina, ki jo sestavljata 
območji Mirce in Pod 
Fructalom, pridobila znaten delež 
nepovratnih sredstev – 560.000 
evrov iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, 240.000 evrov 
je primaknila država Slovenija, 
preostanek do celotne ocenjene 
vrednosti projekta, 1.200.000 
evrov, pa bo poravnala Občina 
Ajdovščina. Dela v Mircah so 

že zaključena, na območju Pod 
Fructalom pa je še precej živahno. 
Občina tu gradi komunalno 
infrastrukturo, ki bo namenjena 
predvsem poslovnim objektom 
na tem območju. Ureja se fekalno 
in meteorno kanalizacijo, novo 
vodovodno omrežje, plinovod, 
elektro in TK napeljavo. Konec 
maja pa je predviden tudi začetek 
gradnje krožišča na obvoznici, 
na mestu uvoza v poslovno cono 
Pod Fructalom. V novo krožišče 
bo povezana tudi izvozna cesta 

iz območja bencinske črpalke 
na obvoznici. Podrobnosti o 
gradnji, morebitnih zaporah in 
prometnem režimu, ki bo veljal 
v času gradnje, bomo sproti 
objavljali na spletni strani Občine 
Ajdovščina. Zaključek celotnega 
projekta – komunalnega 
opremljanja območja Pod 
Fructalom in izgradnje krožišča 
z uvozom v cono – je predviden 
konec avgusta letos. 

Celovito hidravlično uravnoteženje vodovodnega 
sistema Hubelj – Skuk

V teku je ena največjih naložb v oskrbo s pitno vodo na območju občine Ajdovščina – gradnja vodooskrbnega sistema Hubelj-Skuk. Na novo bo na javni vodovod 
priključenih 400 gospodinjstev. Občina bo s 6,3 milijona evrov vredno investicijo povezala vodovod Hubelj in Skuk ter vodo iz sistema vodovoda Gora pripeljala 
vse tja do Hrušice.

Pilotna stena za stabilizacijo 
terena

Že od začetka leta je precej 
živahno okoli vodarne ob Hublju, 
kjer se izvajajo gradbena dela za 
izgradnjo novega vodohrana. 
Še pred izkopavanjem je bilo 
potrebno teren utrditi – zvrtati 
luknje in usidrati pilote. 

Ob obstoječi vodarni pri izviru 
Hublja je veliko gradbišče – 
izgradnja vodohrana volumna 
3000 m3, ki se bo napajal iz 
obstoječe vodarne, je nujna za 
zanesljivejšo oskrbo s pitno 
vodo. Vodo iz hubeljskega 
vodovoda uporablja preko 
20.000 prebivalcev Vipavske 
doline, občin Ajdovščina, Nova 
Gorica, Renče-Vogrsko in delno 
tudi Šempeter-Vrtojba. Še pred 
izgradnjo samega objekta pa je 
potrebno utrditi teren, ki je na 
območju ob izviru Hublja precej 
negotov. Dela so se tako začela 
s postavljanjem pilotne stene – 
stroji podjetja Stopar PGM iz 
Lokavca so zavrtali luknje za 
okoli 30 betonskih pilotov, ki 

so vkopani do globine 8 metrov, 
oziroma usidrani v trdno 
podlago. Ko bo stena zgrajena, 
bo teren dovolj stabiliziran, da se 

bo pričelo z izkopom gradbene 
jame. Stena pa bo ostala tudi po 
izgradnji ter zagotavljala dodatno 
varnost za stabilizacijo terena. 
Opravljen je tudi že pomemben 
poseg v obstoječe omrežje – 
navezava na obstoječe vodovodne 
cevi, ki napajajo sisteme v 
Ajdovščini in proti Novi Gorici. 
Omrežje je tako dejansko že 
povezano z novim vodohranom. 
Vodohran bo zgrajen tako, da bo 
zagotavljal čim manj toplotne 
izgube in preprečeval možnost 
zamrzovanja in pregrevanja.  

Skukova voda prihaja v 
Podkraj

V Podkraju je drugo veliko 
gradbišče projekta Celovito 
hidravlično uravnoteženje 
vodovodnega sistema Hubelj 

– Skuk. Z izgradnjo vodohrana s 
črpališčem, od koder bo Skukova 
voda tekla vse do Hrušice, bo 
dejansko zaključen projekt 
vodovoda na Gori.

 V Podkraju so trenutno 
opravljena izkopna dela za 
vodohran kapacitete 100 m3. 
V njem bo tudi črpališče, ki 
bo napajalo tlačni vodovod 
za Hrušico. Tako bo po štirih 
desetletjih vendarle v celoti 
zaključen projekt vodovoda na 
Gori. Podkrajski vodohran pa bo 
zagotavljal pitno vodo za preko 
350 gospodinjstev.

Trenutno se prebivalci Podkraja 
in okoliških zaselkov z vodo 
oskrbujejo iz več manjših vodnih 
sistemov, za tri takšne sisteme 
skrbi Občina Ajdovščina, ostali 
so v oskrbi zasebnikov. Vendar 
sistemi ne zadoščajo – obstoječi 
viri namreč poleti redno presihajo. 
Komunalno stanovanjska družba 
Ajdovščina tako vsako poletje 
dostavlja vodo iz vodohrana 

na Colu v Podkrajske sisteme. 
Problematičen je tudi obstoječi 
vodovodni sistem Podkraj – 
Strelice, ob deževnem vremenu se 
namreč voda skali in ni primerna 
za pitje.

V podkrajski vodohran 
bo preko Cola pritekla zelo 
kakovostna Skukova voda, ki 
bo od tu tekla vse do konca naše 
občine – do Hrušice. V okviru 
projekta Celovito hidravlično 
uravnoteženje vodovodnega 
sistema Hubelj – Skuk bo 
zgrajena tudi rezervna povezava 
med zajetjem Skuk in zaselkom 
Slokarji v Lokavcu, ki bo povezala 
oba vodovodna sistema – Hubelj 
in Goro. Vrednost celotnega 
projekta je 6 milijonov evrov, 
več kot polovico sredstev bosta 
primaknili Evropa in država 
Slovenija.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 
v obdobju 2014-2020. Projekt je sofinanciran s pomočjo sredstev EU v višini do 3.067.901,99 

EUR in nacionalnega prispevka iz državnega proračuna v višini do 541.394,47, razliko prispeva 
Občina Ajdovščina.

Poslovna cona Pod Fructalom
V poslovni coni Pod Fructalom ob ajdovski obvoznici je precej živahno. Izgradnja komunalne 

infrastrukture je v polnem teku, hkrati se gradi tudi že prvi poslovni objekt, konec prihodnjega 
meseca pa je predviden še začetek izgradnje krožišča na mestu uvoza v cono. 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija 
in Evropska unija iz Evropskega sklada za 

regionalni razvoj.
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Položen temeljni kamen za 
gradnjo novega doma starejših

Na prijazno sončno jutro zadnjega ponedeljka v marcu se je pred Domom starejših občanov 
Ajdovščina odvila slovesnost za gradnjo novega Doma starejših občanov Kresnice. Poleg 
položitve temeljnega kamna je bila ob tej priložnosti tudi slovesno podpisana pogodba za 
12-milijonsko investicijo, ki jo bo v celoti krila država. Pričetek gradnje je predviden v kratkem.

Dom starejših občanov 
Ajdovščina in Občina Ajdovščina 
sta v sodelovanju s strokovnimi 
službami ob podpori državne 
in lokalne oblasti lansko 
leto uspešno pripravila vso 
dokumentacijo za gradnjo nove 
stavbe doma starejših občanov, 
ki bo nadomestila zdajšnji 
kompleks. 12 milijonov vredna 
investicija je tik pred izgradnjo. 
Njene temelje so danes simbolno 

s postavitvijo temeljnega kamna 
pospremili minister za delo 
družino socialne zadeve in enake 
možnosti Janez Cigler Kralj, 
minister za infrastrukturo Jernej 
Vrtovec, poslanca v državnem 
zboru Eva Irgl in Andrej 
Černigoj, župan Tadej Beočanin 
ter direktorica DSO Ajdovščina 
Tanja Stibilj Slemič. Poleg 
postavitve temeljnega kamna 
je potekal tudi slovesen podpis 

pogodbe med ministrom in 
direktorico, s katero se je država 
zavezala k 100 % sofinanciranju 
izgradnje. Temeljni kamen je 
blagoslovil tudi šturski župnik 
Zoran Zornik. Krajši kulturni 
program je popestrila učenka 
Glasbene šole Vinka Vodopivca 
Ajdovščina. Minister Janez 
Cigler Kralj je izpostavil, da je 
investicija v Ajdovščini ena večjih 
v državi in pohvalil ažurnost 
lokalne skupnosti. Župan je ob 
tej priložnosti izrazil ponos in 
veselje ter izpostavil, da je to 
ob že razvijajoči stanovanjski 
gradnji na tem območju izjemna 
pridobitev. Pohvalil je skupinski 
korak tako državne kot lokalne 
politike, ki ji za tako velik projekt 
nemudoma stopila skupaj, da 
bo nov dom lahko zgrajen že 
do junija prihodnje leto. Veselja 
in ponosa ob obetajoči se novi 
stavbi ni skrivala direktorica 
DSO Tanja Stibilj Slemič, ki je 
izpostavila, da bo nov dom tudi 
z imenom 'Kresnice' tlakoval 
temelje v boljšo, svetlejšo 
prihodnost naših starostnikov.

70 let Društva upokojencev Ajdovščina

Obležili jubilej
V dvorani Športnega centra Ajdovščina so člani Društva 

upokojencev Ajdovščina zadnjo nedeljo v marcu, v okviru 
občnega zbora članov, obeležili že 70. leto delovanja. Ob 
okroglem jubileju je podžupan Mitja Tripkovič društvu izročil 
Jubilejno priznanje župana Občine Ajdovščina.

Okroglo leto se je bilo sicer 
leto 2021, vendar pa praznovanja 
lani zaradi zdravstvene situacije 
ni bilo mogoče izvesti. Letos 
pa ajdovski upokojenci na 
različne načine obeležujejo 
pomembno okroglo obletnico. 
Uvertura v praznovanje je bil 
sobotni koncert, na katerem 
je nastopilo kar šest različnih 
ženskih pevskih sestavov ter 
je bil posvečen ženskam. Obe 
društveni pevski zasedbi – 
Ženski pevski zbor Večernica in 
Dramsko pevska skupina Zarja 
– sta nastopili tudi na nedeljski 
praznični prireditvi, na odru pa 
so se jim pridružili tudi učenke 
in učenci OŠ Šturje, ki so peli in 
plesali ljudske plese.

P re d s e d n i k  D r u š t v a 
upokojencev Ajdovščina 
Maksimiljan Marc je predstavil 
bogate dejavnosti, ki niso zamrle 

niti med obdobjem zdravstvene 
krize. Društvo je eno večjih 
v občini in nadvse dejavno 
– tako na področju druženja 
skozi kulturne, športne in 
izobraževalne dejavnosti, kot 
tudi na področju medsebojne 
pomoči – izvajajo namreč 
programe, ki veliko pripomorejo 
k bolj kakovostnemu bivanju 
v 3. življenjskem obdobju. 
Podžupan Občine Ajdovščina 
Mitja Tripkovič je predsedniku 
društva ob visokem jubileju 
izročil Jubilejno priznanje 
župana Občine Ajdovščina: » 
Naj se vam ob tej priložnosti 
zahvalim za vašo predanost, 
ki jo izražate v skrbi za naše 
najstarejše. Zavedati se moramo 
namreč, da je starost del 
slehernega posameznika, na nas 
pa je, da zagotovimo kar najboljše 
pogoje za preživljanje brezskrbne 
starosti. Ne zgolj preskrbljenost 
tudi aktivna in zdrava drža je 

tista, h kateri moramo stremeti, 
če želimo ohranjati energijo in 
trdno skupnost tudi v tretjem 
življenjskem obdobju. Prav vaše 
društvo si s številnimi programi 
prizadeva k vključevanju, 
druženju in srečevanju – 

prepričan sem, da je vaš doprinos 
za naše najstarejše neprecenljiv.«

Dogodek sta s svojim obiskom 
počastila tudi predsednik 
Pokrajinske zveze društev 
upokojencev Zlatko Martin 
Marušič in tudi nacionalne 
Zveze društev upokojencev 
Slovenije Janez Sušnik. 
Predsednik pokrajinske zveze je 
poudaril, da je ajdovsko društvo 
največje in najbolj aktivno 
delujoče v regiji ter zaslužnim 
članom podelil priznanja. 
Nad pestrostjo dejavnosti 
in dobro organiziranostjo 
društva pa je bil navdušen tudi 
predsednik nacionalne zveze, ki 
je predsedniku  Maksimiljanu 
Marcu ob tej priložnosti 
izročil plaketo Zveze društev 
upokojencev Slovenije.

Čestitke članice in člani 
Društva upokojencev Ajdovščina 
in še na mnoga leta! 

Po 27. redni seji v Lokavcu, 
ki je zaradi predstavitve letnih 
poročil občinskih javnih zavodov 
trajala nekoliko dlje kot običajno, 
je potekal še sestanek župana s 
predsedniki krajevnih skupnosti. 
Predsednice in predsedniki so 
prejeli informacije o sprejetem 
Občinskem prostorskem načrtu, 
o projektu postavitve sončnih 
elektrarn na javnih objektih ter o 
načrtovani izgradnji namakalnega 
sistema. Skupaj so pregledali 
terminski plan investicij ter 
projektov Moje pobude. 

V aprilu pa so svetniki zasedali 

v krajevni dvorani v Dobravljah. 
Zaključni račun proračuna 
Občine Ajdovščina za leto 2021 
je sprejet. V celoti pa so svetniki 
podprli tudi predlog Komisije za 

mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja o letošnjih najvišjih 
občinskih nagrajencih, ki bodo 
razkriti na slovesnosti ob prazniku 
občine Ajdovščina, 5. maja. 

Občinski svetniki na gostovanju 
po krajevnih dvoranah 

Občinski svetniki zadnji dve leti sestankujejo na različne načine, v zdravstveno najbolj 
kritičnem obdobju so se sestajali na daljavo, v večjem delu pa so seje potekale po dvoranah 
krajevnih skupnosti. V marcu so se tako sešli v Lokavcu, aprilsko sejo pa so opravili v Dobravljah. 

Člani Občinskega sveta 
Občine Ajdovščina čestitajo 
občankam in občanom ob 
prihajajočih praznikih: 27. 
aprilu, dnevu upora proti 
okupatorju, delavskem 
prazniku prvem maju in ob 
občinskem prazniku, 5. maju. 
Preživite jih doživeto!
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Na obisku predstavniki evropskih 
tretjih univerz

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje je gostila strokovnjake evropskih univerz za 
tretje življenjsko obdobje. 14. aprila so obiskale Ajdovščino in si ogledale poseben primer dobre 
prostovoljske prakse na področju kulture – družile so se z lutkarji skupine Žar, ki deluje v okviru 
Društva Most, univerze za tretje življenjsko obdobje Ajdovščina.

Namen obiska predstavnic 
tretjih univerz v Sloveniji je bil 
ogled dobre prakse na področju 
prostovoljstva in vseživljenjskega 
učenja, predvsem za generacijo v 
tretjem življenjskem obdobju. 
Študijski obisk se je odvijal v 
sklopu programa Erazmus. 
Gostje iz Litve, Latvije, 
Nizozemske in Bolgarije so v 
Ajdovščino prišle v družbi dr. 
Dušane Findeisen, predstojnice 
Inštituta za raziskovanje in razvoj 
izobraževanja pri Slovenski 
univerzi za tretje življenjsko 
obdobje ter prostovoljca Alojzija 
Kebra, ki opravlja prostovoljno 
delo v Botaničnem vrtu v 
Ljubljani ter v Tehniškem muzeju 
v Bistri. Slovenska UTŽO namreč 
že drugo leto zapored raziskuje 
primere prostovoljstva starejših 

po Evropi, kajti ta tradicija v teh 
državah ni močna. »V Bolgariji 
je tradicija prostovoljstva in 
solidarnosti močna, a bolj 
prostovoljstva na področju 
kulture, ki je bilo organizirano 
»z vrha navzdol« in smo ga 
podedovali iz socialističnih 
časov,« je povedala prodekanka 
Univerze Angel Kančev iz Ruse, 
mesta ob Donavi.

Mednarodna študijska skupina 
znotraj projekta »Keep Going, 
Reach Goals, Get An Award« 
v programu Erasmus+ (slov. 
Pojdi, dosezi, prejmi nagrado) 
si je želela spoznati razvoj in 
delovanje lutkovne skupine 
Žar. Domači lutkarji so gostom 
predstavili nekaj odlomkov 
iz predstave Pestrna, ki je bila 
premierno uprizorjena poleti 

leta 2018. Gre za študijsko 
predstavo, ki jo je za lutkovno 
izvedbo priredila Klara Štrancar. 
Zgodbo je poenostavila in jo tako 
približala sodobnemu otroku, 
hkrati pa ohranila vse prvinske 
lastnosti Bevkove pripovedi ter 
jo obogatila z Gregorčičevimi 
verzi, ki jih lutkarji pojejo ali 
pa pripovedujejo, tako da ob 
predstavi uživajo tudi odrasli 
obiskovalci. Pri študiju predstave 
so skupini pomagali tudi drugi 
strokovnjaki – lutkarji, likovniki, 
glasbeniki … 

Lutkovna igra je goste navdušila, 
tovrstnih praks – študijskega dela 
na področju kulture in umetnosti 
– namreč še ne poznajo. Tudi 
prostovoljstvo je razumljeno 
v bistveno ožjem pomenu, kot 
ga poznajo in negujejo člani 
slovenskih univerz za tretje 
življenjsko obdobje. V pogovoru, 
ki je sledil predstavitvi lutkovne 
igre, so si gostje in gostitelji 
izmenjali izkušnje ter sklenili 
trdna prijateljstva. Dr. Dušana 
Findeisen: »Prostovoljstvo 
je nagrajujoča prostočasna 
dejavnost, ki je dobra za 
posameznika, za njegove bližnje 
in skupnost. Sicer pa je za starejše 
in vse nas pomembno, 'da nas 
drugi potrebujejo'.«

Grajska klet v prenovi
Pričela so se gradbena dela za obnovo dela grajske kleti, ki je 

postala priljubljena destinacija za družabne, kulturne in pro-
tokolarne dogodke. V sklopu prenove se bo uredilo dotrajane 
sanitarije ter objekt priklopilo na kanalizacijsko omrežje.

Prenova dela grajske kleti v 
Vipavskem Križu obsega zlasti 
gradbena, pa tudi druga strojna 
ter elektro-instalacijska dela. V 
celoti se bo obnovilo dotrajane 
sanitarije ter uredilo še en 
dodatni WC, tako da bodo tudi 
večje skupine lahko pravočasno 
opravile svoje 'potrebe'. Sanitarni 
prostori bodo na novo opremljeni 
s keramiko. Hkrati bo izveden 
priklop objekta na kanalizacijsko 
omrežje. Obenem bo prenovljena 

električna instalacija, tudi 
razsvetljava ter urejen dodatni 
skladiščni prostor, ki bo služil 
različnim potrebam. Vrednost del 
je dobrih 15.000 evrov, zaključena 
bodo v prvih dneh maja. V času 
obnove je grajska klet na voljo 
obiskovalcem, tu se lahko odvijajo 
tudi različne prireditve, sprejemi, 
sanitarije za obiskovalce so v 
tem času omogočene v bližini, 
v prostorih Krajevne skupnosti 
Vipavski Križ.

Asfalt je!
Izvajalci del so v prvi polovici aprila poskrbeli za dve obsežni asfaltaciji. Asfalta so se razveselili 

stanovalci in lastniki poslovnih objektov v smeri od Hubeljskega mosta proti Snici. Pol kilometra 
asfalta pa je bilo položenega na obsežnem gradbišču za gradnjo kolesarke proti Lokavcu. Hvala 
za strpnost in razumevanja vsem voznikom, ki potrpežljivo čakajo na zaključek del.

Ekipa delavcev iz podjetja 
Kolektor je z nosilno plastjo 
asfalta pokrila območje proti 
'Slaščičarni' v mestu, kjer od 
Hubeljskega mostu potekajo 
obsežna dela za gradnjo kolesarske 
steze in površin za pločnike, 
hkrati pa je bila prenovljena tudi 
komunalna infrastruktura pod 
cesto. Prebivalcem in lastnikom 
tamkajšnjih objektov je sedaj 
omogočen normalen dostop do 
doma in storitev. Dela se sicer 
nadaljujejo, gradbišče ostaja, a 
je uvedena zgolj delna zapora, 
vozišče pa normalno prevozno. 
Konec del z ureditvijo kolesarske 
steze, pločnika in zasaditvijo se 
pričakuje v prvih majskih dneh. 
Potem se bo karavana gradnje 
selila na odsek 4 – polovična 
zapora bo tam uvedena v prvi 

polovici maja. To bo še zadnji del 
gradnje površin za kolesarje in 
pešce, ki bo povezal obe krožišči 
v mestu – od letališče do Ribnika.

Asfalta so se razveselili tudi 
vozniki na relaciji Ajdovščina–
Lokavec, kjer že več mesecev 
potekajo obsežna dela, ki terjajo 
zapore in s tem veliko strpnosti 
in potrpljenja voznikov.  Potem, 
ko je bil položen asfalt na 500 
metrih – vse do 'komparskega' 
križišča, se zaključuje obdobje 
daljših zapor, sledile bodo le še 
krajše – promet v večjem delu ne 
bo oviran. Križišče pri odseku za 
'Kompare' se bo v nadaljevanju 
rekonstruiralo z drugačnim 
uvozom, ki bo omogočal hitrejše 
in varnejše vključevanje v promet. 
Karavana gradnje kolesarskih 
površin bo nato krenila na desno 

stran in bo vodila vse do mostu 
čez Grajšek. Predviden zaključek 
del je v septembru 2022. 

Upravna enota še bolj 
dostopna

Z aprilom 2022 je mogoče na upravnih enotah naročiti biome-
trično osebno izkaznico, dodatno gnečo pa letos povzroča tudi 
množična menjava osebnih dokumentov. Zato so na Upravni 
enoti Ajdovščina povečali število uradnih ur za šest dodatnih 
ur na teden ter tako strankam omogočili hitro in učinkovito 
reševanje zadev.

Upravna enota Ajdovščina 
tudi sicer sodi med učinkovitejše 
v državi. Čakalnih dni, kot 
jih uvajajo po mnogih drugih 
upravnih enotah po Sloveniji, 
v Ajdovščini praktično ni, tako 
se strankam tudi ni potrebno 
vnaprej naročati. Je pa letošnje 
leto nekoliko posebno za delo 
upravnih enot – od aprila naprej 
je mogoče naročiti biometrično 
osebno izkaznico, mnogi so 
čakali na ta začetek, ker jim je 
veljavnost osebnega dokumenta 
pretekla.  Ogromno bo tudi 
menjav vozniškega dovoljenja – 
rožnata knjižnica namreč velja le 
še do 19. januarja 2023.

Zaradi povečanih potreb 
občank in občanov do njihovih 
storitev, še posebej v času pred 

počitniško sezono, je Upravna 
enota Ajdovščina povečala čas 
trajanja uradnih ur. Od začetka 
aprila do konca junija bo vsak 
teden strankam na voljo dodatnih 
6 uradnih ur, ajdovska upravna 
enota stranke tako sprejema v 
naslednjih terminih: 

ob ponedeljkih od 7.30 do 12.00 
in od 13.00 do 15.00,

ob torkih od 7.30 do 12.00 in od 
13.00 do 15.00,

ob sredah od 7.00 do 12.00 in 
od 13.00 do 17.00,

ob četrtkih od 7.30 do 12.00,
ob petkih od 7.30 do 13.00.
Kljub večjemu številu uradnih 

ura pa vseeno ne čakajte na 
zadnji dan, uredite svoje zadeve 
pravočasno in brez nervoze 
načrtujte počitnice.
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Pohod po tematski poti 
suhozidja in terasirane krajine

Partnerji operacije Po terasah in suhozidju, točneje Občina Ajdovščina, Krajevna skupnost 
Črniče in društvo AQUA TURRIS iz Vrtovina, vas v soboto, 23. 4. 2022, vabijo na voden pohod po 
tematski poti suhozidja in terasirane krajine.

Zbor pohodnikov bo med 
8.45 in 9.00 zjutraj na parkirišču 
v Lozarjih (Vrtovin), začetek 
pohoda pa ob 9.00. 

Pohod bo potekal po tematski 
poti suhozidja in terasirane 
krajini, pri čemer je skupne zmerne 
hoje za dobri 2 uri. Tematska pot 
uporablja že obstoječe poti med 
Lozarji (Vrtovinom) in Slejki 
(nad Črničami), ki smo jih uredili 
in povezali v celoto. 

Obnova je zadevala več različnih 
elementov, ki se pojavljajo vzdolž 
poti. 

V Lozarjih,  nedaleč stran 
od potoka Vrtovinšček smo 
vzpostavili vstopno točko z 
informativno tablo in urbano 
opremo, v neposredni bližini 
pa smo obnovili tudi velik 
zid v tradicionalni tehniki 
suhe gradnje. Po poti, v smeri 
proti koritom, smo poskrbeli 
za ureditev počivališča, tudi 
obstoječe ograje smo zamenjali z 

bolj robustnimi in primernejšimi. 
Na jasi sredi gozda, kjer se 
nahajajo  velika korita, ki so se 
uporabljala za napajanje živina, 
smo uredili počivališče ter hkrati 
obnovili korita in rekonstruirali 
okoliški tlak. Tudi blatni odsek 
na trasi je bil saniran, naprej ob 
prehodu z intervencijske poti 
na širšo pohodniško pot, kjer se 
odpre čudovit razgled na celotno 
Vipavsko dolino, smo vzpostavili 
manjše počivališče. V Slejkih je 
bil obnovljen manjši enostaven 
objekt, ki skupaj z okoliškimi 
koriti in krajinsko ureditvijo 
predstavlja informacijsko točko 

oziroma središče zaselka. 
Z vsemi aktivnostmi projekta, 

ne samo z omenjeno ureditvijo 
tematske poti, smo strmeli 
predvsem k temu, da dodatno 
poudarimo izjemnost in 
edinstvenost terasirane krajine 
v tem delu Vipavske doline. En 
najbolj učinkovitih načinov 
pri tem je seveda ozaveščanje 
obiskovalcev o bogati kulturni 
dediščini in posledično 
spodbujanje k ohranjanju in 
skrbi tako za kulturno, kot tudi 
za naravno krajino.

Operacija Po terasah in suhozidju je sofinancirana s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja preko Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020 / ukrep 

LEADER / podukrep 19.2.

Prilagajanje na podnebne spremembe

Prepoznani kot 
perspektivni

Z aktivnostmi projekta LIFE ViVaCCAdapt, v katerem je Občina 
Ajdovščina sodelovala z vodilnim partnerjem RRA ROD, smo bili 
z uresničenimi ukrepi na področju varovanja okolja prepoznani 
kot napredni, zlasti na področju prilagajanja na podnebne 
spremembe. Evropski svet za inovacije je naše lokalno okolje 
povabil k reševanju podnebnih izzivov.

Projekt LIFE ViVaCCAdapt se je 
zaključil konec junija. Aktivnosti 
projekta se je predstavljalo na 
različnih dogodkih, med drugim 
tudi na Evropskem tednu regij in 
mest, ki ga vsako leto organizira 
Evropski odbor regij v Bruslju. 
Na podlagi predstavitve smo 
bili pozvani k mednarodnem 
sodelovanju podjetja EurA v EIC 
Greenhouse Gas Programme 
(EIC GHG), pod okriljem 
Evropskega sveta za inovacije, 
ki deluje v okviru EIC Business 
Acceleration Services.

Program EIC GHG nudi 
možnost doseganja ogljične 
nevtralnosti z vrsto edinstvenih 
korakov, od katerih bodo imela 
koristi tako mala in srednja 
podjetja ter start-upi na eni strani 
ter naša regija in konkretni izzivi, 
ki smo jih naslovili, na drugi. V 
programu bomo zastopali interese 
regije in v prihodnjih mesecih 
s prijavljenimi in izbranimi 
podjetji skupaj reševali izzive, s 

katerimi se dnevno soočamo. V 
okviru t. i. soustvarjanja bodo 
izbrana podjetja poskusila rešiti 
problem odpadnih gradbenih 
materialov, zmanjšanja izpusta 
industrijskih odplak, prevelikega 
navala meteornih voda v gosto 
naseljenih območjih, uporabo 
burje za pridobivanje energije ter 
namakanje kmetijskih zemljišč.

Objavljen je  razpis za 
sodelovanje podjetij in start-up-
ov, ki so sofinancirani s strani 
programov EIC Accelerator, EIC 
Pathfinder in EIC Transition. 
Razpis bo odprt do 29. 4. 2022. S 
tem se odpirajo nove priložnosti  k 
soustvarjanju zelene prihodnosti. 
Občina Ajdovščina je že bila 
nosilka primerov dobre prakse 
na področju prilagajanja na 
podnebne spremembe, tako 
s podnebno strategijo kot 
tudi obuditvijo protivetrnih 
pasov. Na nadaljnje izzive bodo 
skušali rešitve najti sodelujoči v 
omenjenem programu.

Počitniško delo za dijake in študente 

V pripravi je že šesti poziv za počitniško delo 
dijakov in študentov v občinski upravi in javnih 
zavodih. Povabilo bo objavljeno sredi maja.

Namen počitniškega dela, ki 
ga Občina Ajdovščina omogoča 
že šesto leto zapored, je 
spodbuda dijakom in študentom 
k aktivnemu preživljanju 
počitnic, jim omogočiti 
spoznavanje del na različnih 
področjih javnega sektorja in jih 
s prvimi delovnimi izkušnjami 
oplemenititi za nadaljnje 
izobraževanje in delo. Večina 
občinskih javnih zavodov je 
izrazila željo za počitniško 
delovno pomoč, prav tako 
bo mlada delovna sila nadvse 
dobrodošla v upravi Občine 

Ajdovščina. Tako bo v letošnjem 
letu razpisano še kakšno mesto 
več, kot v prejšnjih letih, prav 
tako se dviga urna postavka na 
5,5 evra. Posamezen dijak ali 
študent bo lahko opravil največ 
120 ur oziroma tri delovne 
tedne v času letošnjih šolskih 
in študentskih počitnic (julij, 
avgust, september). V primeru 
prevelikega povpraševanja bodo 
odločale boljše ocene. Razpis 
bo na občinski spletni strani 
objavljen sredi maja, prijava 
bo mogoča zgolj preko spletne 
prijavnice. 
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Intervju z županom
10. marca je potekal 32. medobčinski otroški parlament, že drugo leto zapored prek spletne platforme. Šolarji so razpravljali zlasti o poklicih prihodnosti. 

Učenki novinarskega krožka pa sta v sklopu parlamenta opravili tudi intervju z županom Tadejem Beočaninom, ki ga objavljamo v celoti.

Letošnji otroški parlament 
je v sklopu tematike ''Moja 
poklicna prihodnost'', ki je 
bila letos obogatena z rubriko 
''Kje pa tebe čevelj žuli?''. Letos 
je parlamentu predsedovala 
Osnovna šola Šturje, udeležila 
sta se ga tudi oba župana, ki sta 
odgovarjala tudi na vprašanja 

m ladih parla mentarcev. 
Intervju z županom, Tadejem 
Beočaninom, ki sta ga opravili 
učenki novinarskega krožka, 
objavljamo v celoti v spodnjih 
vrsticah.

Kdaj nameravate začeti z 
gradnjo novega prizidka OŠ 
Šturje? Kdaj pa bo nova BMX 

proga? Ste kdaj razmišljali, da 
bi okrepili javno razsvetljavo, 
predvsem na področju Pal?

Gradnja prizidka naj bi se 
začela proti koncu letošnjega 
leta, po pridobitvi gradbenega 
dovoljenja. Gradnja prizidka je 
eden od projektov, ki se ga želimo 
lotiti čim prej. Prav tako je 
predvidena gradnja BMX proge, 
po pridobitvi lokacije v občinsko 
last. Predvideno območje za 
progo je nad letališčem. Tudi 
boljša javna razsvetljava je v 
načrtu in postavitev pločnika 
do Vilharjeve ulice.

Ali imate v Ajdovščini 
kakšne delavnice, ki pomagajo 
mladim pri nadaljnji usmeritvi 
šolanja? Kaj pa glede razširitve 
srednješolskega programa?

V Ajdovščini imamo 
delavnice, ki jih izvajata 

Ljudska univerza Ajdovščina  
in Razvojna agencija ROD, le-
ta izvaja predvsem podjetniške 
krožke in tekmovanja s 
področja tehnologije. Razširitev 
srednješolskega programa 
ni odločitev občine ampak 
države, vendar si občina vseeno 
prizadeva za to. Vsekakor pa 
se bo v Ajdovščini v naslednjih 
letih začel izvajati program 
živilstva in mehatronike (poklic: 
mehatronik v živilstvu).

Kaj menite, katere poklice 
se bo najbolj potrebovalo? 
Katere bo zasenčila umetna 
inteligenca?

Potrebovalo se bo predvsem 
poklice s področja tehnike, 
naravoslovja in družboslovja. 
Mladi bi lahko v domačem 
okolju našli tudi ustrezne 
karierne možnosti za razvoj. 

Menim, da umetna inteligenca 
ne bo zasenčila nobenega 
poklica. Konec koncev je človek 
še vedno tisti, ki mora dati 
umetni inteligenci inovacijo, 
navodila ... Nadomestila bo le 
nekaj osnovnih del t.i. bazična 
dela (npr. pakiranje v škatle ...), 
ki jih bodo začeli opravljati stroji 
oz. roboti.

Ali je v naši občini epidemija 
vplivala na kakšen poklic?

V naši občini večje vplivnosti 
ni imela, je pa to mogoče opaziti 
širše, predvsem na področju 
turizma.

Zasledili sva prenovo Castre. 
Ali je možnost, da v njej nastane 
muzej?

Ne, muzeja ne bo, saj bi bilo 
v notranjosti premalo prostora. 
Nameravamo pa urediti varno 
ploščad za razgledno točko.

Grozdki programa Mladost na burji
Iz enot Otroškega vrtca 

Ajdovščina in vrtca ob Osnovni 
šoli Otlica letos v programu 
Mladost na burji na stopnji 
Grozdek sodeluje 245 otrok. 
Mnogi otroci iz enot Ob Hublju, 
Ribnik, Lokavec, Vipavski Križ 
in vrtca z Otlice bodo drugo leto 
prestopili prag osnovnih šol in 
program Mladost na burji lahko 
nadaljevali na stopnji Hubelj, ki 
ji otroci pravijo kapljica. 

Tudi v letošnjem programskem 
letu najmlajši prvi zaključujejo 
program. Za uspešno izvedene 
aktivnosti, izpolnjen dnevnik 
in skupinsko mapo bodo v 
vrtcu kmalu prejeli spominsko 
majico grozdek. Skupinsko 
mapo programa Mladost na 
burji pripravi vsaka vključena 
skupina. V njej so podrobno in na 
ustvarjalen način predstavljene 
posamezne dejavnosti, ki so jih 
v skupini tekom leta izvajali. 
Najmlajši se s temi aktivnostmi 
vključujejo v dogajanje v 
skupnosti, skrbijo za bližnjega, 
tudi za svoje zdravje in okolje ter 
spoznavajo poklice.

Področje programa, moja 
skupnost, je otrokom zanimivo 
saj se lahko aktivno udejstvujejo 
v družbi, spoznavajo institucije 
in organizacije v naši občini. 
Obiščejo pomembne objekte 
v mestu Ajdovščina, Pilonovo 
galerijo, Policijsko in Gasilsko 

postajo, Zdravstveni dom, Pošto, 
Avtobusno postajo, Dvorano 
prve slovenske vlade, Občino 
Ajdovščina. Otroci iz Lokavca so 
obiskali kovaški muzej, kmetijo. 
Otroci z Otlice so rojstni dan 
praznovali z najstarejšim 
krajanov, ki je dopolnil 101. leto. 
Otokom so omogočeni raznoliki 
socialni stiki, seznanjajo se 
s širšo družbo in kulturo. S 
svojimi aktivnostmi okolje tudi 
kreirajo, z razstavami, deljenjem 
prijaznih sporočil v skupnosti, 
ob praznovanjih pripravijo 
dogodke, nastope in prispevajo 
svoje ideje, spretnosti in izdelke.

Z željami, napisanimi na 
zvezdice so otroci iz Vipavskega 
Križa osrečili sokrajane. Otroci 
so razmišljali o željah, ki so 
starejšim pomembne. Potrkali so 
na njihova vrata in jim zvezdice 
podelili. Otroci prisluhnejo 
pravljicam o prijateljstvu, svoje 
prijatelje narišejo, prepevajo 
pesmi o prijatelju, se igrajo 
raznolike socialne igre. Skozi 
aktivnosti razvijajo razumevanje, 
sočutje in skrb za sočloveka. V 
vrtcih so se vzgojitelji z otroki 

pogovorili o vojni in ljudeh, ki 
potrebujejo našo pomoč in vsi so 
sodelovali v humanitarni akciji 
za Ukrajino.

V času koronavirusne bolezni 
so se tudi otroci v vrtcih srečevali 
s številnimi omejitvami, še bolj 
temeljito so skrbeli za higieno 
in svoje zdravje. Cicibančkom 
z Otlice je mentorica omogočila 
predstavitev poklica čistilke v 
njihovem vrtcu in otroci so lahko 
spoznali, da pometanje z velikim 
omelom ni najlažje opravilo in 
da moramo vsi skrbeti za čistočo. 
Učijo se o poklicu kuharja, 
hišnika, vzgojitelja, ravnatelja in 
še mnoge. V manjših krajih otroci 
obiščejo kmetijo in spoznajo 
delo kmeta. Obiščejo jih gasilci, 
reševalci, poklic jim predstavijo 
tudi drugi zdravstveni delavci, 
knjižničarji, pesniki in pisatelji.

Z novimi izkušnjami, 
pridobivanjem spretnosti 
in znanj otroci, udeleženci 
programa Mladost na burji 
krepijo svojo osebnost in vlogo 
v družbi ter tudi sami veliko 
prispevajo za skupno dobro. 

Notar Artur Lokar se je 
vrnil v ajdovski park

Stalni sprehajalci ajdovskega parka ste gotovo opazili, da 
doprsnega kipa notarja Arturja Lokarja nekaj tednov ni bilo. 
V prvih dneh aprila se je notar vrnil nazaj na častno mesto v 
parku, ozaljšan, na novem kamnitem podstavku.

Doprsni kip Arturja Lokarja, 
delo Vena Pilona, je bil v ajdovski 
mestni park postavljen leta 1976, 
ob 50-letnici notarjeve smrti. 
Vse odtlej se prijazno nasmiha 
mimoidočim. Konec januarja pa 
je bila na podstavku kipa opažena 
poškodba. Občina Ajdovščina in 
Pilonova galerija Ajdovščina sta 
nemudoma reagirali in doprsni 
kip s podstavkom vred je odromal 
na popravilo. Kamnoseški 
mojster Vojko Mužina iz Sela je 
izdelal nov podstavek iz kraškega 
kamna, pod njim je nameščena 
marmorna plošča, ki je prej ni 

bilo, notarjeva podoba pa tako 
deluje še bolj svečano. Nove so 
tudi črke na podstavku. Namen 
je bil sicer ohraniti stare, vendar 
pa se je ob odstranjevanju 
ugotovilo, da jih je čas preveč 
načel, saj so se drobile. Zato so 
izdelane nove, bronaste, identične 
prejšnjim. Očiščen in zloščen je 
tudi sam doprsni kip notarja. Nad 
obrtnimi deli je bdela Pilonova 
galerija Ajdovščina, račun v višini 
2.687,84 evrov pa je poravnala 
Občina Ajdovščina. Notar Artur 
Lokar v ozaljšani podobi ponovno 
krasi ajdovski park, obiščite ga! 
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Koruza je še vedno 
najpomembnejša poljščina 
s katero pridelamo največjo 
količino zrnja in silaže oz. energije 
za živali na ha. Vedno pogostejša 
sušna obdobja med rastno dobo 
koruze njen pridelek zmanjšujejo, 
vendar si kljub temu živinorejske 
kmetije težko predstavljajo 
ekonomično rejo brez koruze za 
zrnje in silažo. Pridelki koruze 
na Primorskem zaradi vse 
pogostejših sušnih obdobij zelo 
nihajo in so zelo nepredvidljivi. 
Živinorejske kmetije so prisiljene 
zaradi tega zmanjšati obremenitev 
živali/ha, saj nobena kmetija ne 
more prehraniti več kot 1GVŽ/
ha. Vsakoletno nihanje pridelka 
koruze zaradi sušnih razmer, 
živinorejske kmetije rešujejo 
s povečanjem površin pod 
koruzo, kar pa povečuje stroške. 
Živinorejske kmetije z možnostjo 
namakanja svojih površin, lahko 
bolj načrtno pridelujejo poljščine 
in tudi na manj površinah 
pridelajo zadostne količine za 
svoje potrebe.

Pridelki koruze so negotovi 
predvsem na lahkih in srednje 
lahkih peščenih tleh, kjer so na 
Primorskem opustili pridelavo 
koruze že v 90- ih letih po izredno 
sušnih letih 1992, 1993 in 1994. 
Kljub prilagoditvam tehnologije 
pridelave v vsakoletnih sušnih 
razmerah, pridelek koruze 
ni bil ekonomičen in tudi 
zamenjava koruze s sirkom 
za zrnje, ni prinesla boljšega 
rezultata. Kmetije so počasi 
opustile živinorejo in za koruzo 
neprimerna zemljišča zatravila, 
zasadila z vinsko trto oz. v 
Slovenski Istri z oljkami. 

Koruza porabi v rastni sezoni 
okrog 600 - 800 l vode/m2, največ 

pa v obdobju od cvetenja do 
mlečne zrelosti. Za rast koruze je 
najodločilnejša dobra preskrba 
z vodo v času vznika, najbolj 
pa v fazi  metličenja, svilanja 
in oploditve kot je razvidno iz 
spodnje slike. Pred cvetenjem 
suša povzroči zmanjšanje višine 
rastlin in slabšo zasnovo storža, 
v cvetenju pa slabšo oploditev 
ali celo jalovost rastlin. V času 
vznika koruze imamo tudi na 
Primorskem v nekaterih letih 
sušne razmere, vendar večina 
pridelovalcev takrat ne izvaja 
namakanja, saj so običajno 
obdobja brez dežja kratka.

Potreba koruze po vodi je 
največja ravno v poletnem času, 
ko imamo običajno suho in 
vroče vreme. Čas  od začetka 
julija do konca avgusta je tudi 
najpogostejši čas, ko je potrebno 
koruzo namakati. Na praktično 
izvedbo namakanja vplivajo 
vremenski dejavniki, ki smo jih 
opisali v prejšnjem prispevku: 
padavine, evapotranspiracija oz. 
izhlapevanje vode iz tal in rastlin 
(temperatura, zračna vlaga, 
sončno sevanje in veter) in seveda 
stanje rastlinam dostopne vode v 
tleh (vlažnost oz. suhost tal). Na 
potrebe rastlin za vodo vpliva 
velikost rastline in faza razvoja 
rastlin (koeficienti rastline (kc), 
kot vidimo na sliki. 

Ko nastopi obdobje brez dežja, 
je potencialno izhlapevanje vode 
iz tal in rastlin v vročih poletnih 
dneh z blagim vetrom (Bilje) tudi 
do 7mm ali l vode na m2. Iz tal 
v tednu dni lahko izgubimo kar 
49 l/ m2 vode. Vodna bilanca 
v tleh postaja negativna, tla 
se sušijo in rastlinam začne 
primanjkovati razpoložljive vode 
v tleh. Prihaja do vodnega stresa 

rastlin, ki se kaže v zvijanju listov 
preko dneva in začetku sušenja 
spodnjih listov. Namakanje 
moramo začeti preden opazimo 
vodni stres. Odločitev o začetku 
namakanja je zelo odvisna od 
kvalitete tal oziroma njihove 
sposobnosti za zadrževanje vode 
v tleh (tip, struktura in globina 
tal, % humusa,..). Za natančno 
določitev potreb po namakanju 
moramo opraviti analizo tal na 
vodno zadrževalno sposobnost, 
ki je v različnih tleh zelo različna.

Logično je, da je koruza na m2 
v času oploditve večja porabnica 
vode kot trava zato, je tudi količina 
porabljene vode večja. Primer: V 
času svilanja koruze (npr. 15. julij) 
je potencialna evapotranspiracija 
(ETo) v Biljah pri Novi Gorici 
7 mm/m2, koeficient koruze 
(Kc) v tem času je 1,3 (Izračun: 
7mm/m2 x 1,3 = 9,1 mm vode/
m2). Iz posevka koruze v času 
oploditve lahko izgubimo tudi 
9,1 l vode na m2 oz. 63,7 l vode/
teden. Izhlapelo vodo moramo 
nadoknaditi z namakanjem, 
v kolikor ni dežja, če želimo 

ohraniti primerno vlago v tleh. 
Padavine do 5 mm se v bilanci 
ne upoštevajo, ker izhlapijo, 
večje padavine se odštejejo od 
izračunane količine. Npr. če 
pade 23,7 l/m2 dežja je potrebna 
količina vode za namakanje v 
zgornjem primeru 40 l/m2 oz. 
400 m3 vode na ha. 

V sušnih letih je cena koruznega 
zrnja in  krme precej višja, kot 
običajno. Izkušnje kažejo, da 
se namakanje koruze še kako 
izplača. Povečanje pridelka na 
namakanih površinah je očitno, 

kar lahko vidimo tudi v spodnji 
preglednici. Na Kmetijsko 
gozdarskem zavodu Nova Gorica 
skupaj s Kmetijskim inštitutom 
Slovenije vsako leto izvajamo 
sortne poskuse s koruzo na 2 
lokacijah (Ustje, Miren). Na 
obeh lokacijah posejemo enake 
hibride koruze, na lokaciji 
Miren je poskus tudi namakan. 
Namakanje se zaradi tehničnih 
težav ni vedno izvajalo dosledno 
kot bi bilo strokovno pravilno, 
vendar je povečanje pridelka 
kljub temu očitno.

Pri primerjavi pridelkov lahko 
vidimo, da se je z namakanjem 
pridelek povečal povprečno za 75 
%  oz. za 4,33t/ha zrnja. Izstopa 
leto 2017, ko je bilo ob pravilnem 

namakanju in zelo sušnih 
razmerah od oploditve naprej 
povečanje pridelka kar za 3 x.

Posevke koruze, ki jih 
namakamo z bobenskimi 
namakalniki (rolomati) z 
razpršilci je potrebno namakati 
s 25  - 40 mm ali l/m2 vsak teden 
ali pogosteje glede na izračunano 
količino. Večje količine vode 
pri enkratnem namakanju so 
nezaželene, ker preveč zbijejo tla 
in poškodujejo liste in povzročijo 
izpiranje hranil, predvsem 
dušika. Pri namakanju moramo 

paziti tudi na temperaturo 
vode, ki ne sme biti bistveno 
hladnejša od temperature listov 
(namakamo ponoči ali zgodaj 
zjutraj). Namakanju v času 
cvetenja koruze se izogibamo. 
Potrebno ga je izvesti v začetku 
cvetenja oz. metličenja in svilanja, 
saj voda izpira cvetni prah 
in lahko poškoduje svilo, kar 
povzroči slabšo oploditev. Višja 
zračna vlaga v posevku koruze 
tudi pripomore k boljši oploditvi. 
Namakanje nada ljujemo 
po končani oploditvi. Med 
namakanjem preverjamo 
nastavitve rolomata in delovanje 
razpršilcev, saj okvare ali padec 
pritiska lahko povzroči škodo na 
koruzi.

Krizne razmere na svetovnem 
trgu z energenti in hrano so 
povečale cene pridelanega 
koruznega zrnja in drugih 
poljščin, kar spodbuja kmete 
k večji pridelavi in povečanju 
pridelkov. Optimiziranje pogojev 
za rast koruze z namakanjem k 
večjim, stabilnim in zanesljivim 
pridelkom gotovo najbolj 
pripomore.

Anka Poženel, 
univ.dipl.inž.agr. – svetovalka 

specialistka za poljedelstvo

Namakanje koruze
Podnebne spremembe s pogostejšimi sušnimi obdobji vedno bolj vplivajo na zmanjšanje 

pridelave poljščin in na nepredvidljivost njihove pridelave brez možnosti namakanja. V Vipavski 
dolini ugotavljamo, da v zadnjih 30 letih težko najdemo leto, kjer smo dosegli polne pridelke 
poljščin tudi brez namakanja. Pomanjkanje vode najbolj prizadene kulture, ki so na njivah 
preko poletja, kot so koruza, krompir, soja, krmni grah, pa tudi sončnice. Ozimna in jara žita pa 
najbolj prizadenejo suše v času razraščanja v marcu, pa tudi prisilno dozorevanje zaradi suše v 
juniju in juliju. Namakani posevki nam zagotavljajo stabilen kakovosten pridelek, ki omogoča 
zanesljivejše doseganje načrtovane višine pridelkov.

 Občutljivost koruze na sušni stres glede na fazo rasti in potrebe po namakanju (Vir: FAO, 1998)

Poprečni pridelek dveh poskusov z enakimi koruznimi hibridi posejanimi na Ustjah pri Ajdovščini (nenamakano) in v Mirnu (namakano) v letih 
od 2017 do 2021 (Vir: KGZS Zavod GO, KIS)
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V zadnjem obdobju, posebej 
v času epidemije COVID-19, je 
bistveno več naših pacientov za 
komunikacijo s svojimi osebnimi 
zdravniki začelo uporabljati 
elektronsko pošto, mnogi pa tudi 
že aktivno uporabljajo spletno 
rešitev doZdravnika.  

Ker ugotavljamo, da kljub 
vzpostavljenim varovalnim 

mehanizmom, elektronska pošta 
postaja vse bolj »onesnažena« z 
raznimi neželenimi sporočili, 
ki predstavljajo varnostno 
grožnjo, smo se odločili, da vso 
elektronsko komunikacijo s 
pacienti postopoma popolnoma 
usmerimo na uporabo spletne 
rešitve doZdravnika.

Za tiste, ki še ne uporabljate 
doZdravnika

Spletna rešitev doZdravnika 
je nov način varne in enostavne 
komunikacije med pacienti in 
ambulanto.

Vsem pacientom, ki se 
registrirajo v spletno rešitev  
doZdravnika, ta omogoča, 
da na varen način kadarkoli 
v dnevu, tudi izven uradnih 
ur ambulante, sami naročijo 
podaljšanje recepta, napotnice, 
bolniškega staleža ali osebnemu 
zdravniku pošljejo sporočilo (tudi 
s priponko). Spletna rešitev sicer 
omogoča tudi naročilo na pregled 
pri osebnem zdravniku, vendar 
je ta funkcionalnost trenutno 
izključena. 

Zaradi zagotavljanja varne 
komunikacije, je za uporabo 
spletne rešitve doZdravnika 
p ot re bn a  ve r i f i k a c ij a 
uporabnika, ki jo izvede 
zdravstveni delavec v ambulanti 
osebnega zdravnika. 

Če pri registraciji, verifikaciji 
in uporabi spletne rešitve 
doZdravnika potrebujete pomoč, 
pošljite elektronsko sporočilo na 
e-naslov podpora@dozdravnika.
si ali pokličite na telefonsko 
številko 04/ 600 76 00.

Vabimo vas, da čim prej uredite 

svoj uporabniški račun v spletni 
rešitvi doZdravnika.

Ajdovščina

Goriška 64, obrtna cona Gmajna, 
Tel: 05/ 850 15 06

ODPIRALNI ČAS:
pon - pet: 8:00 - 18:00

sob: 8:00 - 12:00

Ugodni nakupi za člane kluba Kalia!
Včlanite se lahko na vseh prodajalnih mestih 

Kalia ali na www.kalia.si

Bogata ponudba rastlin za zasaditev vrta ter urejanja okolice doma.

E-komunikacija z osebnim zdravnikom 
v Zdravstvenem domu Ajdovščina

Spletna stran www.dozdravnika.si in pacientov izbrani zdravnik.

Najbolj znan in priljubljen je 
črni teloh (Helleborus niger). 
Rodovno ime Helleborus izvira 
iz grških besed helo – smrtonsen 
in bora - jesti; vrstno ime niger 
pa se nanaša na korenino, ki je 
črne barve.

Priljubljena spomladanska 
cvetica ima velike bele ali 
rdečkasto nadahnjene cvetove. 
Listi so dlanasto deljeni in 
usnjati. V cvetu teloha so številni 
prašniki in pestiči, ki se, oplojeni, 

razvijejo v mešičke. Zanimivi so 
tudi številni vrčasti medovniki 
z medičino. Poleg črnega teloha 
uspevajo v Sloveniji še tri vrste 
zelenega teloha: blagodišeči, 
hostni in deljenolistni ter 
temnordeč škrlatni. Zeleni telohi 
se med sabo lahko križajo in 
je zato lahko razlikovanje vrst 
težavno. Vsi pa so strupeni in 
zavarovani.

Irena Breščak, Planinsko 
društvo Ajdovščina

Čavenske rožice 

Teloh (Helleborus)
Krajevna skupnost Goče je sredi 

marca izpeljala čistilno akcijo z 
namenom, da skupaj počistimo 
vas z okolico in hkrati ozaveščamo, 
kako pomembno je, da prav vsak 
posameznik skrbi za ločeno 
zbiranje odpadkov ter predvsem za 
zmanjševanje količine odpadkov. 

Zbor je bil organiziran pred 
Osnovno šolo, kje nas je čakala 
potrebna oprema (vreče za smeti 
in rokavice). Uredili smo balinišče 

in se z vrečo v rokah sprehodili 
ob glavnih peš poteh ter po vasi. 
Udeleženci so se na koncu čistilne 
akcije podružili ob toplem obroku 
na Cejkovtovi domačiji. Sokrajane 
in vse obiskovalce pozivamo k 
skrbnemu ravnanju z odpadki. Vsi 
smo odgovorni za to, da bo naše 
okolje čisto, zdravo in prijetno!

Anja Godnič

Spomladanska 
čistilna akcija
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EXPO Dubai 2020
Med 27. in 31. marcem 2022 

se je v Dubaju ob zaključku 
dogodka EXPO 2020 odvijala 
Letna investicijska konferenca 
(AIM 2022), ki na enem mestu 
združuje vse finančne velesile. 
Annual Investment Meeting 
(AIM) je vodilna investicijska 
platforma na Bližnjem vzhodu, 
ki povezuje globalne vlagatelje 
tveganih naložb, zasebne in 
finančne institucije, ekonomske 
strokovnjake in vladne 
predstavnike z vsega sveta. 

Gre za pobudo Ministrstva za 
gospodarstvo Združenih arabskih 
emiratov (ZAE), ki poteka pod 
častnim pokroviteljstvom šejka 
Mohameda bin Rashida Al 
Maktouma, podpredsednika 
in predsednika vlade ZAE ter 
vladarja Dubaja. AIM 2022 
je otvoril Abdull Bin Touq, 
minister za gospodarstvo ZAE. 
Konference se je udeležila tudi 
ekipa iz Ajdovščine, kjer smo kot 
so-razstavljavci skupaj z Javno 
agencijo SPIRIT v okviru znamke 

Invest in Slovenia ('Investiraj 
v Slovenijo') promovirali in 
zastopali nabor projektov tako 
občine Ajdovščina kot tudi 
naše širše regije. Cilj obiska je 
bil izkoristiti priložnosti AIM 
investicijske konference ter 
spoznati delovanje start-up 
ekosistema v Dubaju. 

Regijska razvojna agencija 
ROD Ajdovščina je poleg 
izvajanja vsebin na konferenci ter 
forumih organizirala tudi močno 
slovensko delegacijo podjetnikov, 
razvojnih agencij, občin in 
mladih podjetij, ki so se na sejmu 
predstavili. Gre torej za prodorno 
delegacijo, ki so jo skupaj vodili 
Slovenski podjetniški sklad, 
Primorski tehnološki park 
in RRA ROD Ajdovščina. V 
Dubaj smo tako skupaj odpeljali 
35 start-up podjetnikov in 
scale-up podjetnikov iz 20 
visokotehnoloških podjetij, 6 
investitorjev ter 34 predstavnikov 
nac iona l n i h  i ns t it uc ij , 
regionalnih razvojnih agencij in 
občin. Delegaciji so se pridružila 
tudi tri slovenska start-up 
podjetja, Glossiq, DeltaHub in 
Smart Octopus Solutions, ki 
so se predstavili investitorjem 
z namenom pridobitve 
investicijskega kapitala.

Naš skupni cilj je dvigniti 
zanimanje za investicijske 
priložnosti slovenskih regij, 
kvalitetno predstaviti naše 
podporne storitve tujim 
in domačim vlagateljem 
ter vzpostaviti most do 
mednarodnega trga. S 
sistematičnim in kontinuiranim 
delom na nivoju regija – država 
dokazujemo, da smo relevantni 
partner pri razvoju gospodarstva.

Finale POPRI 2022
V finale nacionalnega 

tekmovanja POPRI za najboljšo 
podjetniško idejo mladih, ki 
je potekalo v Novi Gorici v 
torek, 5. 4. 2022, se je uvrstila 
ideja APIFEED učencev iz OŠ 
Dobravlje. David Košir in Rok 
Cigoj, ki sta navdušena čebelarja, 
sta se pod mentorstvom mentoric 
iz Regijske razvojne agencije ROD 
Ajdovščina tudi v letošnjem letu 
ukvarjala z izzivi, ki jih imajo 
čebelarji. Razvila sta napravo 
za avtomatsko krmljenje čebel. 
Gre za napravo, ki je sestavljena 
iz 120-litrske posode in zaseda 
prostor dveh panjev v čebelnjaku. 
Iz te posode začne ob mraku 
(s pomočjo senzorja dnevne 
svetlobe) pa vse do jutra pritekati 
sladkorna raztopina, ki se preko 
cevčic distribuira v vse panje. 
Cevčice so v panje napeljane skozi 
zadnja vratca panja. V posodi je 
vgrajen mešalnik, ki preprečuje 
nalaganje sladkorne usedline in 
na ta način prepreči zamašitev 
odtoka ter črpalke. Vsak panj 

je opremljen s sistemom, ki 
samodejno ustavi pritekanje 
tekočine, ko je posoda polna.

Na voljo je tudi aplikacija, s 
pomočjo katere čebelar nadzira 
krmljenje čebel. Aplikacija nudi 
vpogled v trenutno stanje v 
čebelnjaku. Preko te aplikacije bo 
čebelar lahko napravo vklopil in 
izklopil. Ta sistem je prikladen v 
primeru, da čebelar želi prenehati 
s krmljenjem čebel ali če je 
raven raztopine v distribucijski 
posodi prenizka, kar bi zaznali z 
vgrajenim senzorjem pritiska. 

V finalu je bila konkurenca kar 
huda. V kategoriji osnovnošolcev 
se je pomerilo 12 ekip iz celotne 
Slovenije z odličnimi idejami. 
Zmaga je odšla v Postojno. 
Učenci iz OŠ Miroslava Vilharja 
Postojna so razvili poslovno idejo 
E-FAIRYTALES in omogočili 
družinam, da na njihovi spletni 
strani poiščejo njihove avtorske 
pravljice, ki jih ustvarjajo, 
ilustrirajo, sinhronizirajo in 
animirajo otroci sami. 

Na dogodku je gostujoči 
uspešen gospodarstvenik Ivo 
Boscarol presenetil s posebno 
nagrado v višini 3.000 € za najbolj 

navdihujoč poslovni model po 
njegovem izboru. Nagradil je 
prav zmagovalce v kategoriji 
osnovnošolcev.

Učencem želimo še veliko 
uspehov pri reševanju novih 
izzivov in razvijanju podjetniške 
miselnosti.

S sodelovanjem in 
inovacijami do ogljične 
nevtralnosti regije

Zadnjega junijskega dne 2021 
se je zaključil projekt LIFE 
ViVaCCAdapt, na katerem smo 
kot vodilni partner sodelovali 
v konzorciju tudi z Občino 
Ajdovščina. Tekom projekta smo 
se s svojim delom predstavili na 
različnih dogodkih, od katerih 
je bila udeležba na Evropskem 
tednu regij in mest, ki ga vsako 
leto organizira Evropski odbor 
regij in se sicer odvija v Bruslju, 
zadnje dve leti pa virtualno, še 
posebej odmevna. Na podlagi 
naše predstavitve nas je 
namreč preko mednarodnega 
svetovalnega podjetja EurA k 
sodelovanju v EIC Greenhouse 
Gas Programme (EIC GHG) 
povabil Evropski svet za 
inovacije, ki deluje v okviru EIC 
Business Acceleration Services. 

S programom EIC GHG 
Evropski svet za inovacije 
ponuja podporo in strokovno 
znanje, potrebno za oceno, 
sledenje in učinkov ito 
zmanjšanje ogljičnega odtisa 
podjetij, industrijskih združenj 
in regij ter soustvarjanje novih 
zelenih storitev in poslovanja 
na tej poti za doseganje cilja 
ogljične nevtralnosti Evrope.

Program EIC GHG nudi 
možnost doseganja ogljične 
nevtralnosti z vrsto edinstvenih 
korakov, od katerih bodo 
imela koristi tako mala in 
srednja podjetja ter start-upi 

na eni strani ter naša regija 
in konkretni izzivi, ki smo jih 
naslovili na drugi. V programu 
bomo zastopali interese regije 
in bomo v prihodnjih mesecih 
s prijavljenimi in izbranimi 
podjetji skupaj reševali izzive, 
s katerimi se dnevno soočamo. 
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več njih iz celotne Evrope.

Podjetja in start-up-i, ki jih 
zanima reševanje zastavljenih 
izzivov, se bodo k sodelovanju 
la h ko pr ijav i l i  preko 
objavljenega razpisa. Nanj se 
lahko prijavijo le podjetja, 
ki so sofinancirana s strani 
programov EIC Accelerator, EIC 
Pathfinder in EIC Transition.
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LJUDSKA UNIVERZA AJDOVŠČINA

Dan za spremembe 2022 - Soustvarjamo skupnost 
Dan za spremembe je največja vseslovenska prostovoljska akcija, ki je nastala z namenom spodbujanja državljanov vseh starosti k aktivnemu odzivu na 

potrebe svoje skupnosti. Tako Slovenska filantropija že vse od leta 2010 v začetku pomladi vabi ljudi, da stopijo iz ustaljenih smernic, zavihajo rokave in za en 
dan postanejo prostovoljci. Na ta dan se lotevamo konkretnih dejanj, s katerimi izboljšujemo življenje v svojem okolju in v širši družbi. 

Ljudska univerza Ajdovščina 
v lokalni skupnosti predstavlja 
svetovalno, informacijsko in 
izobraževalno središče ter 
kot tako deluje kot most med 
izobraževanjem in občani. S široko 
programsko ponudbo odgovarja 
na potrebe lokalnih prebivalcev 
in deluje kot ambasador 
vseživljenjskega učenja. V akcijo 
Dan za spremembe smo vstopili 
ozirajoč se na interese in potrebe 
lokalnih prebivalcev in aktualnih 
trendov. Na Ljudski univerzi 
spremljamo trend digitalizacije in 
nanj odgovarjamo s široko paleto 
aktivnosti za razvoj digitalnih 
spretnosti. Del aktivnosti za 
spodbujanje digitalizacije so tudi 
računalniške urice za starejše, 
ki jih izvajamo že več let. V 
mesecu aprilu so računalniške 
urice obogatene z energijo in 
znanjem mladih prostovoljcev 
in prostovoljk, udeležencev 
programa Projektno učenje 
mlajših odraslih (PUM-O). Mlajši 
odrasli starejšim s svojim znanjem 
pomagajo pri krepitvi digitalnih 
spretnosti in tako pripomorejo, 
da bodo le ti karseda vključeni 
v aktivnosti sodobne družbe. 
Medgeneracijsko druženje 
je vsekakor doprinos tako za 
udeležence kot prostovoljce. 
Izhajajoč iz tega smo aprilske 
računalniške urice obarvali s 
sloganom Znanje delim in se 
tako učim. Da je medgeneracijsko 
povezovanje uspešno in prijetno, 
nam sporoča tudi udeleženka 
računalniških uric, ki pravi, da 
so jim mladi prostovoljci v veliko 
pomoč. 

V prihajajočih mesecih pa si 
medgeneracijskega povezovanja 
obetamo še več. 9. maja se namreč 
pričenjajo Tedni vseživljenjskega 
učenja, z osrednjim dogodkom 
Parada učenja. Vse do 12. 6. 
2022 se bo v okviru Tednov 
vseživljenjskega učenja odvilo 
mnogo brezplačnih dogodkov, 
s katerimi želimo spodbuditi 
vseživljenjsko učenje. Vabljeni, 
da se pridružite k soustvarjanju 
učeče se skupnosti!

Nina Brecelj, 
Ljudska univerza Ajdovščina

USPOSOBITE SE ZA SKLADIŠČNIKA
Ali veste, da je po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje
skladiščnik eden od najbolj iskanih kadrov v letu 2022? 

osnovna strokovna znanja s področja skladiščenja
osnovna strokovna znanja s področja poznavanja,
upravljanja in dela z viličarji
obilo praktičnih delovnih izkušenj 

Vključite se v usposabljanje in pridobite:

Pričetek v drugi polovici maja 2022

Več o usposabljanju

Informacije in prijave na
vanessa.turk@lu-ajdovscina.si ali

na 05 56 64 750.

85 ur
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Maja Ribič 

Maturantski ples

Dan klavirja 

V soboto, 2. aprila 2022, se 
je Veliki dvorani Športnega 
centra Police po treh le-
tih zopet odvijal eden izmed 
najslovesnejših večerov matu-
rantov Srednje šole Veno Pilon 
Ajdovščina. 

Dijaki 4. a, 4. b, 4. č in 4. e 
smo na ta dan skupaj s svo-
jimi bližnjimi ter profesorji in 
profesoricami praznovali vse 
uspehe, ki smo jih dosegli v za-
dnjih štirih letih, in nazdravili 
na vse dosežke, ki nas čakajo v 
prihodnosti. 

Maturantski ples se je začel s 
svečano predstavitvijo matu-
rantov, čemur je sledila stara 
študentska himna Gaudeamus 
Igitur. Čeprav nas do konca 
srednje šole čakata še dva me-
seca in naposled matura, smo 
se s to pesmijo simbolno po-
slovili od srednješolskih let in 
pozdravili študentsko življenje, 
ki bo kmalu postalo naš vsak-
dan. Nato smo zaplesali plese, 
ki smo se jih v dvorani naše 
šole učili dobre tri mesece. 

Dijakinja Srednje šole Veno 
Pilon Ajdovščina je premagala 
raka, nato pa kot soustanovi-
teljica Inštituta Zlata pentljica 
od predsednika države prejela 
priznanje jabolko navdiha.

Maja Ribič, simpatično in 
zrelo dekle ter navdušena ko-
šarkarica, ki obiskuje 4. letnik 
programa Predšolska vzgoja, 
ima za seboj težko preizkušnjo. 
V prvem letniku sta jo začeli 
mučiti utrujenost in slaba kon-
centracija, kar se je leto dni 
kasneje nadaljevalo s srbečimi 
dlanmi in nabreklimi bezgav-
kami. Po nekaj preiskavah je 
dobila diagnozo: Hodgkinov 
limfom. Gre za vrsto raka, ki 
običajno prizadene bezgavke, 
v Majinem primeru je šlo za 
pljučne. Tako je naša dijakinja 
prestala šest ciklov kemotera-
pij in obsevanja, pomagala si 
je tudi s pranoterapijo in uži-
vanjem aloe vere, ki krepi 
imunski sistem. In naposled je 
jeseni 2020 bolezen premagala. 
Kot pravi sama, jo je k zmagi 
vodilo samo prepričanje, da bo 
na koncu ozdravela.

Maja je že v času svoje bolezni 
o slednji govorila odkrito. Mar-
sikomu je bilo nelagodno, ko je 
izvedel za njeno bolezen ali jo 
videl brez las. A Maja zmore 
brez zadržkov spregovoriti o 
svoji izkušnji z rakom in na-
pornim zdravljenjem. 

Po ozdravitvi želi skupaj z 
ostalimi mladostniki, ki so se 
soočili s podobno preizkušnjo, 
o otroškem raku ozaveščati 
širšo javnost. Tako je letos sku-
pina desetih borcev, starih od 
10 do 23 let, ustanovila Inštitut 
Zlata pentljica. Za datum usta-
novitve so si izbrali 15. februar, 
ko obeležujemo svetovni dan 
otroškega raka. Člani Zlate pen-
tljice so zelo aktivni v javnosti, 
med drugim so se povezali z re-
žiserjem Mitjo Okornom, ki je 
že pred ustanovitvijo inštituta 

Ali ste vedeli, da je 88. dan 
v letu svetovni dan klavirja? 
Klavir ima namreč 88 tipk – 
črnih in belih.

V letošnjem letu smo ga 
na naši šoli ponovno obele-
žili  29.  marca. V pritličje šole 
smo pripeljali klavinovo (elek-
trični klavir), saj bi bil prenos 
pianina ali klavirja preveč zah-
teven in za sam instrument 
nič kaj ugoden. Na dogodek 
se je odzvalo preko 30 dijakov 

posnel film Leto življenja, ki 
govori o dekletu z rakom. Naj-
pomembnejši dosežek Inštituta 
Zlata pentljica pa je vsekakor 
priznanje jabolko navdiha, ki 
so ga člani prejeli od predse-
dnika države Boruta Pahorja 
kmalu po ustanovitvi.

In Majino življenje po ozdra-
vitvi? Na življenje, pravi, sedaj 
gleda precej drugače. Manj 
gleda na materialne stvari in 
vedno na prvo mesto posta-
vlja zdravje. Po kemoterapijah 
je namreč njen imunski sistem 
precej oslabljen in trajalo bo še 
nekaj časa, da se bo popolnoma 
obnovil. Zato je zaenkrat opu-
stila igranje košarke, namesto 

 – borka, ki je premagala raka in prejela jabolko navdiha

tega trenira osnovnošolska de-
kleta in v svoji novi vlogi zelo 
uživa. 

Maja po prestanih preiz-
kušnjah že kuje načrte za 
prihodnost. Ker jo veseli delo 
z otroki, se je vpisala na študij 
razrednega pouka na Univerzi 
na Primorskem. Poleg tega na-
črtuje nove dogodke z Zlato 
pentljico, a podrobnosti noče 
razkriti – naj bo presenečenje. 

Majina zgodba lahko mar-
sikomu služi kot navdih za 
srčnost in pogum, pa tudi kot 
vzor, kako lahko življenje zaje-
mamo s polno žlico.

Bojana Žakelj, prof.

Ta najpomembnejši del do-
godka je bil tako zabaven, da  
nam je minil, kot bi mignil. 
Nato je prišel na vrsto ples s 
profesorji in starši, pri čemer 
smo se izmučili bolj kot pri 
ostalih plesih. Temu je botro-
vala polka, po kateri so nas vse 
kar pošteno bolele noge. K sreči 
je sledila večerja, med katero 
smo si lahko malo odpočili. Po 
predstavitvi razredov in torti 
pa so starši začeli odhajati do-
mov in plesišče prepustili nam. 

Glasbena skupina je igrala vse 
do pol štirih zjutraj. Večina se 
nas je domov odpravila ob šti-
rih, ko so zaposleni začeli s 
pospravljanjem dvorane. 

Vsi se lahko strinjamo, da bi 
takšen večer z veseljem pono-
vili, saj nam bo ostal v zares 
lepem spominu. Prav tako bi z 
veseljem nadaljevali s plesnimi 
vajami ob četrtkih, čeprav je 
maturantski ples že za nami.

Lara Likar, 4. b

in dijakinj predšolske vzgoje, 
ki so z navdušenjem pokazali 
znanje, ki ga pridobivajo pri 
pouku klavirja. Prisluhnili smo 
skladbam najznamenitejših 
klasikov kot tudi sodobnih pop 
ustvarjalcev.

Prijaznemu povabilu so se z 
veseljem odzvali tudi mladi pi-
anisti z Osnovne šole Danila 
Lokarja in Waldorfske šole, ki 
svoje znanje urijo v glasbeni 
šoli ali pa pri zasebnih učiteljih. 

Prijetne melodije in milo-
zvočne harmonije so popestrile 
vzdušje na šoli, ustavile marsi-
kateri hiter korak in polepšale 
dan – tako dijakom in učiteljem 
kot tudi drugim zaposlenim.

Karmen Ferjančič Žgavc, prof. glasbe

Maja Ribič, osebni arhiv.

Igra prstov, arhiv šole.

Maturantski ples 2022, arhiv šole.
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Pilonovci ustvarjajo na 
mednarodni dan matematike

UNESCO je novembra 2019 
razglasil 14. marec (March, the 
14th – 3.14 je zapis števila pi na 
dve decimalni mesti natančno) 
za mednarodni dan matema-
tike. Na ta dan v sodelovanju 
z Mednarodno matematično 
unijo (IMU) vsako leto po 
vsem svetu potekajo matema-
tično obarvani natečaji in drugi 
dogodki pod izbrano skupno 
temo.

Letošnji Mednarodni dan 
matematike je potekal v duhu 
slogana Matematika združuje. 
Matematika ne združuje le šte-
vil, geometrije in logike, ampak 
tudi ljudi različnih starosti, 

7. aprila 2022, na svetovni 
dan zdravja, je Center za kre-
pitev zdravja, ki deluje pod 
okriljem Zdravstvenega doma 
Ajdovščina, priredil strokovno 
predavanje, ki se je odvijalo v 
prostorih Srednje šole Veno Pi-
lon Ajdovščina. Urban Horvat, 
dr. med., specializant otro-
ške in mladostniške psihiatrije, 
je poslušalce seznanil, kako 
najmlajšim med nami prisluh-
niti, kako z njimi preživljati 
čas, kako jim s pravšnjo mero 
nadzora pustiti, da se z izzivi 
soočajo sami, kako se odzivati, 
kadar prestopijo postavljene 
meje, in kako ravnati ob hujših 
psihičnih težavah.

Pomenski uvod, ki je na pod-
lagi Malega princa govoril o 
pomembnosti zaupanja med 
ljudmi, sta uprizorili dijakinji 
Tajda Filipič iz 2. a in Natalija 
Bajc iz 2. b pod mentorstvom 
profesorice Laure Brataševec. 
Odigrani prizor se je vsebinsko 
odlično navezoval na preda-
vanje, saj je zaupanje med 
odraslimi in mladostniki ključ-
nega pomena pri odraščanju.

Pandemija, ki je v zadnjih 
dveh letih močno zaznamo-
vala naša življenja, je še posebej 
močno vplivala na socialno 
življenje otrok in mladostni-
kov. Slednji za zdrav razvoj 
potrebujejo obilo človeških sti-
kov, a so bili zanje v tem času 

močno prikrajšani. Prišlo je 
do močnega porasta psihičnih 
obolenj, kakršna so depresija, 
anksioznost, motnje hranjenja, 
samopoškodovanje … Zato so 
posledice pomanjkanja stikov 
toliko večji izziv za vse, ki se 
kakorkoli ukvarjajo z mladimi.

Izkušnje v otroštvu pred-
stavljajo temelj za to, kako 
bo nekdo funkcioniral v od-
raslosti. Otrok za svoj razvoj 
potrebuje izzive in izkušnje, ob 
katerih se uči in raste, pri če-
mer pomembno vlogo igrajo 
odrasli, ki se v otroka vživijo 
in ga podpirajo. Obenem te-
melj duševnega zdravja mladih 
predstavljajo dovoljšen spanec, 
zdrava prehrana, dovolj giba-
nja in medvrstniški stiki.

Kljub velikemu trudu star-
šev in skrbnikov pa se mladi 
nemalokrat soočajo z raznimi 
težavami in naloga odraslih 
je, da to prepoznajo. Pri tem 
je ključnega pomena čas, ki ga 
starši preživijo z otrokom. 

Dialog med odraslim in mla-
dostnikom naj bo enakopraven. 
Mladostnik namreč ob izzivih, 
ob katerih se uči in odrašča, ne 
potrebuje nenehnih nasvetov 
in navodil, pač pa odraslega, ki 
vanj verjame in ga podpira ob 
novih izkušnjah. Vloga star-
šev je torej ta, da otroka vodijo 
skozi izzive, otrok pa pride do 
spoznanj sam. 

V zadnjem desetletju se je 
pojavila novost, ki je močno 
posegla v življenja tako otrok 
kot odraslih. Velika večina 
ljudi precejšen del svojega časa 
posveča elektronskim napra-
vam. Te otrokom predstavljajo 
mašilo, ko nimajo česa početi, 
kar pa kaj kmalu lahko prera-
ste v pravo zasvojenost. Urban 
Horvat je poslušalcem podal 
smernice, kako otroka naučiti 
pravilnega rokovanja s tehno-
logijo in kako omejiti čas, ki ga 
preživi pred zasloni.

Da bo otrok ponotranjil zave-
danje, kaj je prav in kaj ne, kaj 
se sme in česa ne, se priporoča, 
da starši in skrbniki posta-
vijo jasne meje, ki sčasoma, ko 
otrok zori, popustijo. Meje 
pa niso učinkovite, če odrasli 
otroku ne nudijo pozitivnega 
zgleda. Dokazano je, da se te-
žave v družini ublažijo, če starši 
najprej poiščejo pomoč zase – 
njihovo počutje namreč močno 
vpliva na celotno družino. Če 
pa so težave mladostnikov pre-
velik izziv za starše, je nujno 
poiskati strokovno pomoč.

Včasih, ko so otroci za ceno 
fizičnega zdravja prikrajšani 
za socialne stike in ko v njihov 
vsakdan vdirajo razna zasvaja-
joča mašila, kot so elektronske 
naprave, je vsekakor vredno 
razmisliti, kaj naši najmlajši 
potrebujejo, da bodo odrastli 
v zrele, stabilne ljudi. Obzorja, 
ki jih je na svojem predava-
nju odstrl Urban Horvat, bodo 
marsikomu pomagala pri soo-
čanju s sodobnimi izzivi, za kar 
se mu iskreno zahvaljujemo.

Rosana Harej, dipl. m. s., in Bojana 
Žakelj, prof.

Stiske otrok in mladostnikov  
– Ali prepoznamo težave? Vemo, kako pomagati?

Bogastvo šolskega glasila Izvir 

 
 

 

 

 

 

 

 

jezikov, verstev in drugih pre-
pričanj, različna znanstvena 
in umetniška področja ter raz-
lične šolske predmete. Tu 
lahko dobijo svojo priložnost 
tudi dijaki, ki morda niso tek-
movalci ali nimajo odličnih 
ocen pri matematiki, imajo pa 
veselje do ustvarjanja in jim 
lahko matematiko na ta način 
približamo z drugega zornega 
kota. Tako so lahko uporabili 
vso svojo domišljijo in likovne 
spretnosti. 

Društvo matematikov, fizikov 
in astronomov (DMFA) Slove-
nije se je tudi letos pridružilo 
mednarodnemu praznovanju 

z izvedbo likovnega natečaja, 
pri katerem so tokrat iskali 
najlepšo in najbolj domiselno 
okrašeno šolsko tablo, ki so jo 
popisali in porisali učenci in 
učenke v osnovnih in srednjih 
šolah. Tudi pilonovci so table 
krasili s poslikavami z mate-
matičnimi vsebinami. Nastali 
so raznoliki izdelki, med kate-
rimi smo izbrali tri najboljše. 
Najbolj domiselne so bile po-
slikave, ki so jih ustvarili dijaki 
razredov 1. a, 2. a in 4. č.

Alenka Močnik, prof. mat.   

Tajda Filipič in Natalija Bajc, arhiv šole.

Risba na tabli v 4. č, arhiv šole.
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strojno in ročno asfaltiranje
PRIMOASFALT

Pridemo tudi... na borjač. 
040 289 009

primoasfalt@gmail.com

Primoasfalt d.o.o.
Dolga Poljana 50, 5271 Vipava

ASFALTIRANJE MANJŠIH
IN VEČJIH POVRŠIN 
Svetovanje, kvalitetni in strokovni  

strojno in ročno asfaltiranje
PRIMOASFALT

strojno in ročno asfaltiranje
PRIMOASFALT

Letošnje šolsko leto2021/22 je 
na OŠ Dobravlje, PŠ Vrtovin, prav 
posebno. Mala podružnična šola 
že tretje leto spoznava kulturno 
dediščino kraja in jo širi med 
obiskovalce njihovih razstav 
ob Dnevih evropske kulturne 
dediščine in Tednu kulturne 
dediščine. V okviru teh dni, 
oktobra 2021, je šola izdala 
zbornik z naslovom Malni, žage 
in fužine na Vrtovinščku. V 
zborniku so zbrali spomine in 
pričevanja Vrtovincev na to temo.

Projekt je bil za vse udeležence 
v raziskovanju zelo uspešen. 
Samo raziskovanje je trajalo kar 
dve leti. Prav veseli pa so, dase 
učenci po koncu projekta nanj 
ozirajo z lepimi spomini, novimi 
veščinami in znanjem. En učenec 
je dejal, da se mu zdi pomembno, 
da smo s pomočjo zbornika 

ohranili stare mline za stare in 
mlade, ki se bodo še rodili. Po 
njegovo v prihodnosti ne bo več 
mlinov, zato je zelo dobro, da smo 
jih shranili, da jih ne bi pozabili. 
Obenem upa, da se knjiga ne bo 
vrgla v smeti ali zažgala.

Mama učenke pa je ob koncu 
naše uspešne razstave v knjigo 
gostov zapisala, da je naše 
delo pri ohranjanju kulturne 
dediščine izjemno, saj opogumlja 
k aktivnosti vaščane, jih spodbuja 
k podajanju svojih zgodb ter 
daje otrokom moč in voljo do 
raziskovanja zgodovine pa tudi 
življenja. Naši otroci se tako 
učijo in spoznavajo, da je način 
življenja, kot ga poznamo danes, 
tak le v zadnjih desetletjih in da 
je mogoče preživeti tudi drugače, 
če bo morda kdaj treba. Znanje 
je moč. 

Z zbornikom smo dobili 
nacionalno nagrado na natečaju 
Mladi raziskovalec evropske 
kulturne dediščine v kategoriji 
od 6 do 10 let, potem pa nagrado 
v svoji kategoriji prejeli še na 
mednarodnem nivoju in svoj 
projekt v angleškem jeziku 
predstavili 9. 11. 2021 na 
mednarodni konferenci. 

Za nagrado se bodo učenci PŠ 
Vrtovin odpravili na končni izlet 
v Maribor in tam pod strokovnim 
vodstvom izvedeli še veliko 
novega o tamkajšnji kulturni 
dediščini. V kolikor pa pandemije 
ne bi bilo, bi učenci za nagrado 
odpotovali v Salzburg.

Pozitivno prakso učiteljici PŠ 
Vrtovin z veseljem širita med 
ljudi. Želijo si, da bi to njihovo 
delo spremljalo še veliko generacij 
Vrtovincev, saj je tonenazadnje 
zbornik kulturne dediščine, ki je 
gradila njihovo vas.

Pozitivna praksa vključevanja 
kulturne dediščine v učni 
proces je bila kar dvakrat javno 
predstavljena. Učiteljica Polona 
Žorž je 17. 3. 2022 na srečanju 
ob Dnevih evropske kulturne 
dediščine in Tednu kulturne 
dediščine 2022 predstavila 
njihovo celotno delo in uspešni 
projekt. Vsi prisotni so bili 
navdušeni nad pozitivno prakso, 

mreženjem med vaščani in 
aktivnostjo njihovih mladih 
raziskovalcev. Dosegli so res 
veliko. Učenci razumejo, zakaj 
je kulturno dediščino potrebno 
spoznavati, varovati in ohranjati. 

Tudi na javnem dogodku 
Kulturni bazar v Cankarjevem 
domu v Ljubljani je 31. 3. 2022 
je Polona Žorž pozitivno prakso 
predstavila na modeliranemu 
javnemu pogovoru o kulturni 
dediščini. Pogovor je vodila 
Nataša Gorenc iz Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine 
Slovenije. 

Učenci so bili o teh dogodkih 
obveščeni in prav poveselili so 
se, ko so slišali za pohvale in 
prijetne odzive vseh poslušalcev. 
Obenem niso pozabili na to, da za 
uspeh niso zaslužni sami, pač pa 
še veliko vaščanov, brez katerih 
njihova raziskava ne bi bila tako 
uspešna. 

Po teh dogodkih so si še sami 
v šoli pripravili pravi kulturni 
bazar, da so se spomnili na svoj 
uspešen projekt in si slavnostno 
podelili priznanja. 

Njihov zbornik Malni, žage 
in fužine na Vrtovinščku lahko 
dobite v PDF obliki. Pišite na: 
dobravlje.vrtovin@guest.arnes.si

PŽ

Najprej smo želeli spoznati 
svojo vas, ki se razprostira na 
širšem območju in ima zelo 
veliko zaselkov. Na zemljevidu 
Lokavca smo ugotavljali, kje 
živimo - v katerem zaselku, 
kje so zanimivosti, kje so ceste, 
potoki, gore … Spoznali smo 
lokavško himno 'Pod Čavnom' in 
se prvo kitico naučili na pamet. 
Zanimivosti so si otroci čez 
vikend ogledovali s starši in jih 
tudi fotografirali, med tednom pa 
z nami vzgojiteljicami. Prijazni 
domačini so nam pokazali staro 
kovačijo in kako so nekoč v 
njej delali, zbirke raznih starih 
predmetov, ogledali pa smo si tudi 
Batičevo hišo z zelo zanimivimi 
stvarmi iz starih časov. V vrtec 
smo prinesli star likalnik, 
mlinček za kavo in lanterno, se 
pogovarjali o njihovi uporabi 
nekoč ter jih narisali z ogljem. 

S hriba smo si ogledali naše 
bližnje mesto. Preko slik in 
pogovorov smo spoznavali, 
katere zanimivosti lahko vidimo 
v Ajdovščini. Nekateri otroci so 
povedali, da je Ajdovščina tako 
blizu, da gredo s starši do nje peš 
ali pa kolesarijo.

Izdelali smo dve družabni 
igri in sicer Spomin in Pot skozi 

Ajdovščino, narisali pa smo tudi 
velik zemljevid mesta, na katerega 
smo zalepili sličice pomembnih 
objektov. Ob tem smo utrjevali 
spoznanja in se tudi zabavali.

Ob kulturnem dnevu smo se 
pogovarjali o našem največjem 
pesniku, spoznali slovensko 
himno in zastavo. To nas je 
popeljalo v spoznavanje naše 
države Slovenije. Ogledali smo 
si zemljevid Slovenije in na njem 
iskali znane in manj znane kraje 
in seveda naše glavno mesto. 
Naučili smo se brati simbole, 
ki označujejo znamenitosti 
določenih krajev. Našo majhno 
državo smo poiskali tudi na 
globusu. Ugotavljali smo, kaj na 
globusu označuje modra barva, 
kaj zelena, rjava, česa je več.

Seznanili smo se z našim 
planetom Zemlja, ugotavljali, 
kakšne oblike je, kje in kako se 
giblje.

No, pa smo se znašli v vesolju. 
Ob prijetni pravljici 'Kometek 
Raketek' smo nato spoznavali 
še vesolje. Naš pano v igralnici 
smo okrasili z zvezdami in 
planeti, ki smo jih izdelali sami. 
Iz zelo velikih kartonastih škatel 
pa smo izdelali raketo, s katero 
smo se odpravili v vesolje in se 

še vedno kdaj pa kdaj. Na našem 
potovanju pa vselej prepevamo 
pesem 'Marsovska'. Rakete smo 
sestavljali iz različnih materialov 
in ob tem spoznavali geometrijske 
like in telesa.

Projekt smo zaključili s kvizom, 
kjer smo pokazali, kaj vse smo 
novega spoznali.

Vzgojiteljice vrtca v Lokavcu

'Kje smo doma?'
Mali radovedneži in vzgojiteljice iz vrtca v Lokavcu smo novo 

leto pričeli s projektom.

Obisk ustvarjalke 
Dušice Kunaver

 5. aprila je dobraveljsko šolo obiskala Dušica Kunaver, kulturna 
publicistka, zbirateljica ljudskega izročila in etnološkega 
gradiva, avtorica in izdajateljica poljudnoznanstvenih in 
leposlovnih knjig.

Najprej je s svojimi očarljivimi 
pripovedkami, pesmimi, 
petjem in pogovorom z učenci 
razveselila učence in učiteljice 
na podružnični šoli v Vipavskem 
Križu. Nato so jo z navdušenjem 
sprejeli na podružnični šoli 
v Črničah. Zatem je imela še 
nastop za učence podružnične 
šole Skrilje, ki so se pridružili 
učencem petega razreda na 
matični šoli. Zadnji nastop pa je 
bil posvečen učencem od 6. do 
9. razreda. Starejšim učencem 
je z zanosom razlagala pomen 
zgodovine našega naroda skozi 

ljudsko dediščino, ki smo ga 
podkrepili s petjem ljudskih 
pesmi.

S svojo zavzetostjo in 
prepričanjem o pomenu kulturne 
dediščine, ljudske pripovedi, 
pesmi, šeg in izročila za razvoj 
in obstoj vsakega posameznika 
ter hkrati celega naroda je 
učencem in učiteljem naše šole 
podelila veselje nad življenjem 
in pripadnostjo slovenskemu 
narodu.

Irma Krečič Slejko, 
foto Tilen Vrčon

Vrtovinska šola širi pozitivno prakso



ŠOLSKA        17
Četrtek, 21. april 2022 • številka: 241

Na Ljudsk i univerzi 
Ajdovščina iščejo zanimive 
poti izobraževanja, ker so časi 
epidemije pustili posledice na 
različnih področjih. Organizirali 
so in trudijo se vsakodnevno, 
da bi privabili na tečaje ljudi, 
ki čutijo, da bi se izobraževali 
zaradi interesa ali iz potrebe dela, 
mogoče zaradi družbe. Jezikovni 
tečaji, tudi z izpiti, so stalnica na 
LU. Veliko jih je potekalo tudi 

virtualno, ko so bili omejeni stiki.
Nekega dne se mi je ponudila 

pr i lož nos t  pouč e va nja 
slovenščine za tujce, in sicer za 
delavce Mlinotesta. 30 ur učenja 
je potekalo v dveh izmenah, 
dopoldne in popoldne, da ne bi 
bil moten delovni proces. Res, 
30 ur ni veliko časa za znanje 
našega jezika, vendar udeleženci 
so dobro napredovali. Že po 
prvih srečanjih ni bi potreben 

prevajalec. Kot zrna so pobirali 
in usvajali naše besede. Prišli 
so iz več dežel, kot rečemo, iz 
vseh vetrov, da bi našli srečo pri 
nas. Njihovo srečanje z našim 
jezikom je bilo različno, zato je 
zahtevalo delo določen trud, ki 
ga je usmerjalo spoštovanje do 
človeka, ne glede od kod prihaja, 
in moja ljubezen do našega jezika. 
Med udeleženci so bili tudi trije 
mladeniči, peki, ki jih je SREČA 
še pravočasno potegnila iz ognja 
v Ukrajini. Enega med njimi 
spremlja povsod slika na telefonu, 
ki mu jo vsak dan na novo pošlje 
sestra z bojišča. Starši z mlajšimi 
otroki so razseljeni po Evropi. 

Vsi udeleženci tečaja so 
usvojili osnovno znanje jezika 
za sporazumevanje, da jim bo 
lažje na delovnem mestu in v 
vsakdanjem življenju pri nas.

Ob zaključku tečaja nas je 

presenetil obisk predstavnikov 
Mlinotesta, prišla sta gospod 
Ušaj in gospa Marjana, vodstvena 
delavca iz podjetja, pridružila se 
nam je še direktorica LU Eva 
Mermolja. Udeležencem tečaja 
sta podelila potrdila in jim 
prisluhnila. Sporazumevanje med 
njimi je potekalo v slovenščini. 
Tudi meni je zaigralo srce. Res 
so bile končnice nekaterih besed 
še napačne, tudi naglas je včasih 
zaškripal, vendar čas bo prinesel 
svoje. Gostje so pohvalili njihovo 
znanje, kar jim je vlilo samozavest 
in moč. Iskrene besede in njihove 

svetleče oči so izražale zahvalo 
predstavnikom podjetja, da so 
jim pomagali in da jim ni vseeno 
zanje. Začutila sem, da so si bili 
nekako bližje, namreč znižala se 
je jezikovna pregrada. Prepričana 
sem, da se bodo pozitivne 
posledice teh dogodkov čutile 
tudi na delovnih mestih.

Menim, da smo vsi upravičili 
tudi zaupanje LU, ki se je 
potrudila z organizacijo.

Fotografije, posnela jih je gospa 
Anja, so utrinek našega dela.

Irena Šinkovec 

Jezikovni tečaj slovenščine za tujce na Ljudski univerzi

Vse šteje

Program dodatnega 
usposabljanja

Ustvarjalnost je trenutek sedanjosti, v katerem se ustvarja 
prihodnost (Platon).

V letošnjem šolskem letu se 
v CIRIUS Vipava zaključuje 
projekt Program dodatnega 
usposabljanja (PDU), ki ga 
sofinancirata Republika Slovenija 
(Ministrstvo za izobraževanje 
znanost in šport) in Evropska 
unija iz Evropskega socialnega 
sklada. Glavni cilj projekta je ta, 
da osebe s posebnimi potrebami 
pridobivajo delovne izkušnje 
pri okoliških delodajalcih, se 
vključujejo v lokalno okolje in 
pridobivajo različne izkušnje 
v skladu z njihovimi interesi in 
močnimi področji.

V CIRIUS Vipava se to šolsko 
leto dogaja marsikaj zanimivega. 
Poleg tega, da smo se z učenci 
vrnili k delodajalcem, smo 
v okviru enega od modulov 
v projektu poskrbeli tudi za 
kreativno preživljanje prostega 
časa. Tako je naša učenka Blažka 
opravila intervjuje z znanimi 
Slovenci. Med njimi sta bila 
triatlonec Tine Lavrenčič ter 
pevec skupine Zvita Feltna Blaž 
Gec. Blažka jima je postavila 
zelo zanimiva vprašanja, ki so se 
navezovala na Tinetovo športno 
in Blaževo glasbeno kariero 
ter nastanek skupine. Najbolj 
zanimive so seveda bile njune 
anekdote. 

Spoznali smo tudi novinarko 
Ano Štokelj, ki nam je predstavila 
poklic novinarja in vso opremo, 
ki jo potrebuje za snemanje 
na terenu. Ravno takšni izzivi 

naše učence spodbujajo, da se 
vključujejo v lokalno skupnost in 
skupnosti omogoča, da se spozna z 
njimi, jih sprejme medse. Z Blažko 
sva obiskali vipavski oddelek 
Lavričeve knjižnice, kjer nama je 
prijazna knjižničarka Valentina 
razkazala knjižnico, predstavila 
delo knjižničarke, pokazala nekaj 
zanimivih knjig za ustvarjanje 
ter povabila k sodelovanju v 
nagradni igri. Izdelali smo ptičje 
krmilnice in hišico, ki lepšajo 
okolico našega centra. Z učenci 
se večkrat odpravimo na sprehod 
in opazujemo naravo, kako se 
le ta spreminja v barvah. Da 
razveselimo svoje brbončice, se 
radi ustavimo v Baru pri Marjanci, 
kjer si privoščimo vročo čokolado. 
Lepote Vipave med sprehodom 
tudi fotografiramo. Fotografije 
bomo uporabili pri izdelavi 
manjše zgibanke. Prosti čas si 
popestrimo tudi z izdelovanjem 
raznega nakita, šivamo torbice in 
poskrbimo za kokoške, ki so pred 
kratkim ponovno prispele v naš 
kokošnjak.

Katarina Rudolf Kavčič, 
mentorica 

Razpis za vpis v glasbeno šolo v 
šolskem letu 2022/2023

Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina vabi k vpisu otrok v naslednje programe 
glasbenega izobraževanja:

- Predšolska glasbena vzgoja: otroci rojeni v letu 2017 (program traja 1 leto)
- Glasbena pripravnica: otroci, rojeni v letu 2016 - 1. razred osnovne šole (program traja 

1 leto)
- Program glasba - instrument in nauk o glasbi: otroci rojeni v letih 2013, 2014 in 2015
- Program plesne pripravnice: otroci rojeni v letih 2014, 2015, 2016 (program traja 3 leta)
- Program glasba - petje: priporočljiva starost: dekleta 17 let, fantje 18 let, izjemoma 

mlajši (zaključena mutacija)
- Nadstandardni program: Nauk o glasbi

 Sprejemne preizkuse opravljajo tisti, ki se vpisujejo na instrument ali v program petja.

V programe Predšolske glasbene vzgoje, Glasbene pripravnice in Plesne pripravnice 
vpisujemo brez sprejemnih preizkusov.

Na spletni strani šole www.gsajdovscina.si  bodo od 28. aprila 2022 dalje objavljena 
podrobnejša navodila o prijavi, prav tako bodo tam dosegljivi vsi potrebni obrazci. Za vse 
informacije v zvezi z vpisom pa nas lahko tudi pokličete na 05 368 01 23, ali nam pišete na 
naslov info@gsajdovscina.si. 

Vabljeni tudi na DAN ODPRTIH VRAT, ki bo v soboto, 23. aprila 2022 od 10.00 -13.00. 
Predstavitve instrumentov si lahko ogledate tudi na naši spletni strani in na Facebook 
profilu šole.
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Sredi marca je potekal 32. 
medobčinski otroški parlament, 
že drugo leto zapored po Zoomu. 
Začel se je z uvodnim pozdravom 
predsednice MDPM Ajdovščina 
Kristine Valič. Že tretje leto je 
tema parlamenta 'Moja poklicna 
prihodnost', letos obogatena z 
rubriko 'Kje pa tebe čevelj žuli?' 
Parlamenta so se udeležile OŠ 
Šturje Ajdovščina, OŠ Danila 
Lokarja Ajdovščina, OŠ Draga 
Bajca Vipava, OŠ Otlica, OŠ Col, 
OŠ Dobravlje in CIRIUS Vipava.

Letos je predsedovala Osnovna 
šola Šturje Ajdovščina. Izvolili 
smo letošnjo predsednico Zalo 
Prah. Po uvodnem nagovoru 
je napovedala goste in potrdila 
dnevni red parlamenta. Sledilo 
je kratko poročanje dela po šolah. 

Po odmoru sta se nam 
pridružila prva gosta - župan 
Občine Ajdovščine Tadej 
Beočanin in župan Občine Vipava 
Goran Kodelja, ki se je dotaknil 
teme o nadgradnji kmetijstva 
v prihodnosti. G. Beočanin je 
spregovoril o pomembnosti 
nekaterih poklicev v prihodnosti. 
Odgovarjala sta tudi na vprašanja 
mladih parlamentarcev. Sledila sta 
intervjuja, ki sva ju z županoma 
opravili učenki novinarskega 
krožka. 

Najprej sva se pogovarjali z 
ajdovskim županom Tadejem 
Beočaninom.

Kdaj nameravate začeti z 
gradnjo novega prizidka OŠ 
Šturje? Kdaj pa bo nova BMX 
proga? Ste kdaj razmišljali, da 
bi okrepili javno razsvetljavo, 
predvsem na področju Pal?

Gradnja prizidka naj bi se 
začela proti koncu letošnjega 
leta, po pridobitvi gradbenega 
dovoljenja. Gradnja prizidka 
je eden od projektov, ki se ga 
želimo lotiti čim prej. Prav tako je 
predvidena gradnja BMX proge, 
po pridobitvi lokacije v občinsko 
last. Predvideno območje za 
progo je nad letališčem. Tudi 
boljša javna razsvetljava je v 
načrtu in postavitev pločnika do 
Vilharjeve ulice. 

Ali imate v Ajdovščini 
kakšne delavnice, ki pomagajo 
mladim pri nadaljnji usmeritvi 
šolanja? Kaj pa glede razširitve 
srednješolskega programa?

V Ajdovščini imamo delavnice, 
ki jih izvajata Ljudska univerza 
Ajdovščina in Razvojna agencija 
ROD, le-ta izvaja predvsem 
podjetniške krožke in tekmovanja 
s področja tehnologije. Razširitev 
srednješolskega programa 

ni odločitev občine ampak 
države, vendar si občina vseeno 
prizadeva zato. Vsekakor pa se 
bo v Ajdovščini v naslednjih letih 
začel izvajati program živilstva in 
mehatronike (poklic: mehatronik 
v živilstvu).

Kaj menite, katere poklice se 
bo najbolj potrebovalo? Katere 
bo zasenčila umetna inteligenca?

Potrebovalo se bo predvsem 
poklice s področja tehnike, 
naravoslovja in družboslovja. 
Mladi bi lahko v domačem okolju 
našli tudi ustrezne karierne 
možnosti za razvoj. Menim, da 
umetna inteligenca ne bo zasenčila 
nobenega poklica. Konec koncev 
je človek še vedno tisti, ki mora 
dati umetni inteligenci inovacijo, 
navodila ... Nadomestila bo le 

nekaj osnovnih del t.i. bazična 
dela (npr. pakiranje v škatle...), 
ki jih bodo začeli opravljati stroji 
oz. roboti.

Ali je v naši občini epidemija 
vplivala na kakšen poklic?

V naši občini večje vplivnosti 
ni imela, je pa to mogoče opaziti 
širše, predvsem na področju 
turizma.

Zasledili sva prenovo Kastre. 
Ali je možnost, da v njej nastane 

muzej?
Ne, muzeja ne bo, saj bi bilo 

v notranjosti premalo prostora. 
Nameravamo pa urediti varno 
ploščad za razgledno točko.

Sledil je še pogovor z vipavskim 
županom Goranom Kodeljo.

Ali je Vipava po snemanju 
serije Najini mostovi turistično 
bolj prepoznavna?

Seveda je, saj je bila serija zelo 
dobro gledana. A žal je prišla po 
zaključku snemanja serije 'korona 
kriza' in ni bilo takojšnjega navala 
turistov. Na srečo pa je takoj po 
sprostitvi ukrepov prišlo mnogo 

obiskovalcev.
Kako napreduje preureditev 

glavnega vipavskega trga 
in drugih infrastrukturnih 
projektov?

Glavni trg je v drugi fazi 
preurejanja. Prenovljeni bodo 
tudi izviri reke Vipave (začetek 
je predviden v maju, saj zaradi 
naravovarstvenih režimov ne 
smemo delati pozimi), Podskala 
bo v celoti prenovljena in 
pridobljen bo tudi nov gostinski 
lokal (magnet za obiskovalce). Z 
vso prenovo bomo začeli pozno 
jeseni, saj je v poletni sezoni 

Vipava turistično zelo obiskana.
Vemo, da je v Vipavi razvit 

srednješolski in univerzitetni 
program. Kakšne načrte imate 
v prihodnje?

Nad takšno razvitostjo 
programa smo zelo veseli in 
ponosni. Imamo gimnazijski 
program, Fakulteto za 
vinogradništvo in vinarstvo 
ter Fakulteto za vede o zdravju, 
ki je lanskega septembra začela 
delovati v Vipavi. Prizadevamo pa 
si, da bi v prihodnje začela delovati 
tudi programa kineziologije 
in fizioterapije ter ob tem 

iščemo možnosti za pridobitev 
zemljišč za gradnjo študentskega 
kampusa. Skratka, prizadevamo 
si, da Vipava postane manjše 
univerzitetno središče.

Po katerih delovnih mestih 
mladi najbolj povprašujejo? 
Na katere poklice je epidemija 
najbolj vplivala?

O tem naša občina nima 
podatkov. Nameravamo pa 
povečati center za invalidno 
mladino (CIRIUS), ki bo 
prinesel nova delovna mesta 
(okrog deset). Želimo si tudi, da 
kmetijstvo ne bi bila le ljubiteljska 
dejavnost, temveč tudi poklic. 
Da bi pripomogli k temu, bomov 
prihodnje vzpostavili namakalni 
sistem Vogršček (zadnji korak naj 
bi bil v letu 2028). Zaenkrat pa 
vidimo, da epidemija ni vplivala 
na noben poklic.

Vidimo, da v Ajdovščini 
gradijo nov dom za starejše. Ali 
imate tudi v Vipavi pomanjkanje 
prostora in nameravate zgraditi 
novega?

Ne, zaenkrat nimamo 
tolikšnega pomanjkanja, smo pa 
razmišljali, da bi kandidirali za 
sredstva, ki nam bi omogočila 
to gradnjo, saj ima Vipava zelo 
dobre možnosti za to. Definitivno 
pa te možnosti ne izključujemo v 
prihodnosti.

Pogovoru z županoma so 
sledile še delavnice z medijskimi 
vplivneži. Glavna gosta sta bila 
Jani Jugovic (pod umetniškim 
imenom CoolFotr) in Eva 
Ostrouška (ustvarja pod imenom 
Eva OstroKljun). 

Po delu v delavnicah so mladi 
parlamentarci podali predloge 
tem za naslednji parlament 
(npr. duševno zdravje mladih, 
enakopravnost med spoloma, 
biti sam ni OK ...). Zaključili 
smo s pozdravom organizatorke 
srečanja Sare Bone in s povabilom 
na regijski otroški parlament.

novinarki 
Kaja Krečič in Tara Ličen

32. medobčinski otroški parlament

2. april je posvečen svetovnemu 
dnevu mladinske književnosti. 
V posvetitev tega dne smo na OŠ 
Dobravlje pripravili razstavo 
knjig, ki so jih učenci prinesli od 
doma. Razstava je postavljena 
v vseh avlah matične šole in 
na mizah, ki so razdeljene po 
oddelkih. 

Svojo mizo s knjigami od doma 
imamo seveda tudi pedagoški 
delavci. Vsak, ki je za razstavo 
'obdani s knjigami' prispeval 

svojo knjigo, je prispeval delček 
sebe.

Prav zato ima ta razstava 
poseben čar. Ko se pogovarjamo 
o knjigah, se pogovarjamo o sebi.

Irma Krečič Slejko, 
foto Tilen Vrčon

Razstava 'Obdani s 
knjigami'
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Naročnik oglasa: Socialni demokrati

Mag. Miloš Bizjak

»Pred štirimi leti je le malo zmanjkalo, da bi nas v 
Ljubljani zastopali trije poslanci. Verjamem, da so 
tokratne možnosti veliko večje, a le pod pogojem, 
da stopimo skupaj in odidemo na volitve. Vabim 
vas, da se jih udeležite! Moj glas bo šel mag. Milošu 
Bizjaku, ki ga prepoznavam kot izjemno sposobnega 
kandidata, temelječega na vrednotah solidarnosti, 
medsebojnega sodelovanja in povezovanja.«

Tadej Beočanin,
župan Občine Ajdovščina

»Na temeljih bogatih delovnih izkušenj, predanosti 
in strokovnosti želim pomagati, da bomo potencial 
našega lokalnega okolja ponesli še višje ter s 
preudarnimi odločitvami snovali državo, na katero 
bomo vsi ponosni.«

Mag. Miloš Bizjak, 
kandidat za poslanca v DZ

Vabljeni na volitve!
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Akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev

Dve leti nam omejuje življenje 
COVID v vseh svojih oblikah. 
Tudi če se imenuje Omicron ali 
kakorkoli že, se ga bojimo in 
ob enem smo ga siti. Dve leti se 
člani našega društva srečujemo 
preudarno. Vsak zase se zaveda, 
da ob znaku prehlada ali slabega 
počutja takoj posumi na virus 
in se izolira v domači oskrbi in 
osami.

Kljub temu smo se odločili, da 
izvedemo skupščino, ki je bila 
tokrat volilna. 22. marca smo 
se v prostorih okrepčevalnice 
Barbera zbrali kar v velikem 
številu. Reklo bi se, da smo se 
zbrali člani, ki smo imeli pogum 
in zaupanje drug v drugega, da 
smo zdravi. Izvolili smo novo 
vodstvo z novim predsednikom 
Stanetom Trebižanom, ki je že 
doslej veliko pomagal, da društvo 

deluje v zadovoljstvo vseh članov.
Program dejavnosti v letu 

2022 smo pripravili smelo, v 
prepričanju, da nas ne bodo več 
ovirali ne COVID in ne druge 
bolezni. Poudarek programa so 
predavanja o sladkorni bolezni 
in spremljajočih težavah. Pa tudi 
o novejših načinih obvladovanja 
diabetesa, saj so zdravila, ki 
prihajajo na tržišče, vse boljša 
in boljša, tako da diabetes ne 
predstavlja več take grožnje 
zdravju kot pred desetletji.

Gostitelj okrepčevalnice 
Barbera nam je pripravil 
prekrasno večerjo. Kar ni se nam 
dalo vstati in oditi domov. Tudi 
v tej družabnosti je bilo videti in 
čutiti, kako lačni smo druženja 
in načina življenja, ki smo se mu 
predolgo morali odpovedovati. 
Tistih prijetnih srečanj s prijatelji, 
ki smo zelo povezani v društvo.

Sonja Groznik

Sladkorni bolniki občin Ajdovščine in Vipave

Volilna skupščina

Nevarni odpadki nastajajo tudi v naših 
gospodinjstvih. To so tisti odpadki, ki imajo 
eno ali več nevarnih lastnosti oz. vsebujejo večje 
koncentracije okolju nevarnih snovi. So zdravju 
škodljivi, okolju nevarni, strupeni, jedki, dražljivi, 
oksidativni, vnetljivi ali eksplozivni.

Z njimi moramo rokovati pazljivo, da preprečimo 
njihov škodljiv vpliv na naše zdravje in na okolje. 
Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati v zabojnike 
za komunalne odpadke in ne v naravo. Tekočih 
izdelkov, ki vsebujejo nevarne snovi, ne smemo zlivati 

v odtoke ali v kanalizacijo. Ko kupimo izdelke, ki 
so nevarni, nase prevzamemo odgovornost, da jih po 
uporabi odstranimo na varen način.

Ali izdelek, ki ga uporabljam, vsebuje nevarne 
snovi?

Najbolj zanesljive podatke o nevarnih lastnostih 
izdelka lahko preberemo na izdelku samem, saj poleg 
navodil vsebuje tudi različna opozorila in navodila v 
obliki grafičnih simbolov in besedil.

 

 RAZPORED ZBIRANJA 

ČETRTEK 12.5.2022 od do
AJDOVŠČINA Tovarniška c. na makadam. parkirišču 13:00 13:30
LOZICE pri cerkvi 14:00 14:15
PODNANOS na parkirišču pred marketom 14:30 14:45
PODRAGA NOVA LOKACIJA pri čistilni napravi 15:00 15:15
GOČE na trgu 15:30 15:45
MANČE pri ekološkem otoku 16:00 16:15
LOŽE pri trgovini 16:30 16:45
SLAP na placu pri igrišču 17:00 17:15
GRADIŠČE pri krajevnem domu 17:30 17:45
VIPAVA na Glavnem trgu 18:00 18:30
VRHPOLJE pri gasilskem domu 18:45 19:00
BUDANJE pri šoli 19:15 19:30

SOBOTA 14.5.2022
AJDOVŠČINA pri ekološkem otoku na Trati (Polževa ul.) 8:00 8:30
GOJAČE pri ekološkem otoku 8:45 9:00
MALOVŠE pri ekološkem otoku 9:15 9:30
ČRNIČE pri ekološkem otoku pri marketu 9:45 10:00
BATUJE pri šoli 10:15 10:30
SELO NOVA LOKACIJA pri pokopališču 10:45 11:00
VRTOVIN pri ekološkem otoku - Stovška vas 11:15 11:30
KAMNJE pri ekološkem otoku 11:45 12:00
POTOČE nasproti gostilne 12:15 12:30
BRJE Na placu pri spomeniku 12:45 13:00
DOBRAVLJE pri dvorani 13:15 13:30
VELIKE ŽABLJE pri dvorani 13:45 14:00
AJDOVŠČINA Trnje pri ekološkem otoku 14:15 14:45

ČETRTEK 19.5.2022
AJDOVŠČINA parkirišče za gradom 13:00 13:45
MALE ŽABLJE pri ekološkem otoku 14:00 14:15
PLAČE NOVA LOKACIJA pred krajevnim domom 14:30 14:45
CESTA pri ekološkem otoku na železniški rampi 15:00 15:15
STOMAŽ na avtobusnem postajališču 15:30 15:45
SKRILJE pri pokopališču 16:00 16:15
LOKAVEC parkirišče nasproti cerkve 16:30 16:45
PREDMEJA pri ekološkem otoku pri hotelu 17:15 17:30
OTLICA pri dvorani 17:45 18:00
COL pri zbiralnici proti Predmeji 18:15 18:30
PODKRAJ parkirišče nasproti pokopališča 18:45 19:00
SANABOR v križišču 19:15 19:30

SOBOTA 21.5.2022
DOLGA POLJANA pri ekološkem otoku Kamence 8:00 8:15
ŽAPUŽE pri ekološkem otoku v križišču 8:30 8:45
AJDOVŠČINA Ribnik, za DSO 9:00 9:45
USTJE pri spomeniku 10:00 10:15
DOLENJE pri ekološkem otoku 10:30 10:45
PLANINA na parkirišču pri pokopališču 11:00 11:15
ERZELJ pri ekološkem otoku 11:30 11:45
GABERJE na placu pri Martinovem hramu 12:00 12:15
ŠMARJE pri ekološkem otoku 12:30 12:45
ZAVINO v vasi 13:00 13:15
VRTOVČE v vasi 13:30 13:45
TEVČE pri ekološkem otoku 14:00 14:15

OPOZORILO: V akciji ne prevzemamo nevarnih odpadkov, ki izhajajo iz dejavnosti! 
Oddate jih lahko pooblaščenemu zbiralcu nevarnih odpadkov.
Akcija zbiranja nevarnih odpadkov je namenjena gospodinjstvom vključenim v redni odvoz odpadkov 

na območju občine Ajdovščina in občine Vipava, v količinah, ki so običajna za gospodinjstva.

Koristni nasveti:
- Nevarne odpadke, če je le možno, hranimo v 

originalni embalaži, ki naj bo dobro zaprta, da ne 
bi prišlo do razlitja pri prevozu na zbirno mesto. 

- Pomembno je, da odpadke med seboj ne 
mešamo, saj lahko pride do nepredvidene reakcije 
med različnimi snovmi. 

- Doma jih shranimo tako, da niso dostopni 
otrokom in domačim živalim. 

- Nevarnih odpadkov nikoli ne odstranjujmo ali 
uničujmo na drugačen način, ampak jih oddajmo v 
organiziranih akcijah ali v Zbirnem centru. 

- Ne mešajmo jih med komunalne odpadke!

- Motorna olja prevzemamo v originalni do 5 l 
embalaži, ki je ne vračamo in v maksimalni količini 
10 l.

- Malo elektronsko in električno opremo lahko 
oddate v ulične zbiralnike za e-odpadke. Lokacije 
zbiralnikov najdete na naši spletni strani, www.
ksda.si. 

- Večje e-odpadke (televizije, hladilnike, 
mikrovalovne pečice …) oddajte skupaj s  
kosovnimi odpadki, tako da pokličete na št. 
031 302 985 in se dogovorite za odvoz. Ob oddaji 
kosovnih odpadkov lahko vozniku predate tudi 
odpadno kuhinjsko olje v plastični embalaži!

21. marec, svetovni dan 
Downovega sindroma

V Vipavi je bilo 21. marca prav 
nekoliko praznično ... 

Se morda sprašujete zakaj? 
Res je, obiskala nas je težko 

pričakovana pomlad, kot 
drugod po svetu pa smo tudi v 
Vipavi obeležili dan Downovega 
sindroma.

21. marec namreč simbolno 
izraža genetsko posebnost tega 
sindroma, ki se medicinsko 
imenuje tudi trisomija 21. Na 21. 
kromosomskem paru se namesto 
dveh kromosomov razvijejo trije. 
Pojav se razvije naključno, vpliva 
pa tako na telesni kot duševni 
razvoj otroka.

Zaradi te numerične sorodnosti 
je 21. marec postal dan oseb z 
Downovim sindromom, ki so 
si na zunaj morda res nekoliko 

podobne, drugače pa so si tako 
zelo različne, kot smo raznoliki 
vsi ljudje. Prav zato so nas ta dan 
vse prisotne na vipavskem trgu 
grele pisane nogavičke, ki smo 
jih nosili v znak podpore tem 
osebam in so postale razpoznavni 
znak tega dne. 

Z namenom ozaveščanja 
javnosti o Downovem sindromu 
in vključevanja teh posameznikov 
v širšo skupnost smo zaposleni in 
učenci Centra za izobraževanje, 
rehabilitacijo in usposabljanje 
Vipava v sodelovanju z društvom 
Downov sindrom Slovenije 
pripravili nekaj zanimivih 
dejavnosti.

V dvorani kulturnega doma 
v Vipavi smo predvajali film z 
naslovom Moj brat lovi dinozavre. 

Na glavnem trgu smo postavili 
informacijsko stojnico z zloženko 
o Downovem sindromu, skozi 
mesto pa organizirali sprehod z 
baloni.

Prav zaradi spoznavanja in 
spoštovanja drugačnosti ter 
vključevanja oseb z Downovim 
sindromom med svoje vrstnike 
smo v omenjene aktivnosti 
povabili in pritegnili tudi dijake 
Škofijske gimnazije Vipava, 
učence OŠ Vipava ter otroke 
vipavskega otroškega vrtca. 

Kar nekaj oseb z Downovim 
sindromom se izobražuje tudi 
v CIRIUS Vipava, kjer so glede 
na starost in svoje sposobnosti 
vključeni v različne vzgojno-
izobraževalne programe.

Skozi šolska leta jih z različnimi 
metodami in oblikami dela ter 
raznovrstnimi spodbudami, ki 
dajejo možnosti za optimalen 
razvoj, pripravljamo na čimbolj 
samostojno življenje v skupnosti, 
kjer bi mogli izkoristiti vse svoje 
potenciale ter bili sprejeti in 
srečni. 

Ali nam bo to uspelo, je na nas 
vseh, kajne?

Tatjana JT
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V kapljici vode se skrivajo skrivnosti
Svetovni dan voda obeležujemo 

na podlagi pobude, ki je nastala 
leta 1992 na konferenci Združenih 
narodov o okolju. Ta dan vedno 
nudi priložnost za premislek 
o različnih aktualnih temah, 
povezanih z vodo. Letošnji je bil 
posvečen podzemnim vodam, 
geslo pa je bilo 'Podzemna voda: 
Skrito naj postane vidno'.

Tudi v CIRIUS Vipava smo 
ta dan obeležili s pestrimi 

aktivnostmi. Na našem dvorišču 
smo postavili zanimive točke, kjer 
so učenci raziskovali vodo. Že v 
zgodnjih dopoldanskih urah je 
bilo z našega dvorišča slišati smeh, 

prepevanje in navijanje. Na eni 
zmed točk so učenci preperevali 
pesmico Ob bistrem potoku 
je mlin, pihali smo ogromne 
milne mehurčke, izdelali smo 
čisto prave mlinčke, spoznavali 
lastnosti vode, usmerjali vodni 
curek v tarčo in se naučili filtrirati 
vodo.

Točke, ki smo jih postavili, 
so učencem prikazale, kako 
pomembna je voda za naše 
življenje. Na eni strani nam nudi 
zabavo, na drugi strani pa je z njo 

potrebno ravnati premišljeno, da 
jo ohranjamo čisto še za nadaljnje 
rodove.

Z vodo pa ja povezana tudi 
vodna pot po Vipavi, ki so jo 
oblikovali zaposleni v centru. Pot 
prehodimo s pomočjo pametnega 
telefona in aplikacije Teach Out, 
ki nas usmerja in na poti ponuja 
določene naloge. Gre za pot, ki je 
prilagojena prav našim učencem 
z motnjami v duševnem razvoju 
ter gibalno oviranostjo. 

Katarina Rudolf Kavčič

Moje kompetence: Po več kot 20 letih 
delovnih izkušenj v gospodarstvu 
svojo pot nadaljujem v humanitarni 
organizaciji. Najprej kot prostovoljka, 
zadnjih sedem let pa kot sekretarka 
Rdečega križa v Novi Gorici.
Zakaj kandidiram za poslanko 
DZ: Slovenija potrebuje strpno in 
povezovalno politiko, ki bo delala za 
dobro ljudi. Ne potrebujemo ločevanja 
in razdvajanja, stopiti moramo skupaj 
in si med seboj pomagati. Kot vaša 
poslanka si bom prizadevala predvsem, 
da bo za vse hudo bolne in invalide 
sistemsko urejena možnost zdravljenja 
in lajšanja oviranosti ne da bi morali 
zbirati zamaške. Da bo uravnoteženo 
razmerje med tistimi, ki delajo, in tistimi, 
ki prejemajo socialne
transferje. Da bo višina pokojnine nad 
pragom revščine in da bo vsak starejši 
imel možnost takšne dolgotrajne oskrbe, 
kot si je želi in jo potrebuje.

HVALA za vaš glas in zaupanje!

Neli Skočaj

10

Neli 
Skočaj

Naročnik oglasa je stranka Naša dežela dr. Aleksandre Pivec.

Obisk dijaške sekcije SŠ Veno Pilon Ajdovščina 

Učinkovito zdravljenje 
digitalne zasvojenosti

Skupaj z dijaki iz dijaške 
sekcije Srednje šole Veno Pilon 
Ajdovščina smo si pogledali 
pogovor o učinkovitem 
zdravljenju digitalne zasvojenosti, 
ki ga vodi dr. Uroš Perko iz 
Zavoda Pelikan Karitas. Skupaj 
z dr. Perkom smo se odločili, da 
v okviru programa MKC Hiše 
mladih pod nazivom Imej se 
zdravo, pripravimo posnetek, 
namenjen tako mladim, kot 
njihovim staršem oz. skrbnikom.

Prvič smo ga tako predvajali 
za dijake iz dijaške sekcije SŠ 
Veno Pilon Ajdovščina, ki so 
po 40 minutnem posnetku 
imeli možnost pogovora z dr. 
Perkom. Stekla je zelo dobra in 
po našem mnenju učinkovita 
debata o oblikah in problematiki 
odvisnosti na sploh.

Posnetek  Uč i n kov ito 
zdravljenje digitalen zasvojenosti 
prikazuje dejansko izkušnjo 

uporabnika (Gregor Breskvica iz 
novogoriške komune) in hkrati 
pogovor s strokovnjakom, za 
kar se je zdel dijakom zanimiv, 
saj sogovornik izhaja iz lastnega 
doživljanja zdravljenja od 
digitalne zasvojenosti v komuni. 
Nekateri so z nami podelili tudi 
lastno oz. bližnjo izkušnjo z 
odvisnostjo. 

Program Imej se zdravo temelji 
na principu krepitve duševnega 
zdravja in sodelovanju z različnimi 
ciljnimi skupinami, z večjim 
poudarkom na neposrednem delu 
z osnovnošolci in srednješolci. 
V daljnoročnih ciljih, skozi 
različne aktivnosti, zasledujemo 
možnosti za doseganje zavedanja 
in preusmerjanja nezdravih 
načinov življenja med otroki in 

mladostniki. S programom si 
prizadevamo k zmanjševanju 
neenakosti v zdravju. Tako z 
mreženjem in povezovanjem v 
obdobju njihovega otroštva in 
mladostništva vplivamo tudi na 
socialno – ekonomske dejavnike.

V okviru programa Imej se 
zdravo izvajamo preventivne 
delavnice, koordiniramo 
aktivnosti v vzgojno – 
izobraževa lnih zavodih, 
sooblikujemo posvete in 
izobraževanja za vse aktivne, ki 
neposredno sodelujejo z otroki 
in mladimi, oblikujemo in 
spreminjamo vsebine glede na 
pobude in izzive med otroki in 
mladimi in v zunanjem okolju, 
ustvarjamo možnosti aktivne 
participacije otrok in mladih v 
programu.

Sodelavci v programu so 
poleg Zavoda Pelikan Karitas 
še Zveza klubov zdravljenih 

alkoholikov Slovenije, Center 
za krepitev zdravjaZdravstveni 
dom Ajdovščina, Društvo za 
psihosocialno pomoč Pluton, 
Dnevni center ŠENT Ajdovščina.

Pomen in obogatitev enotnega 
nastopa vidimo v skupnih 
pristopih različnih centrov, ki z 
svojimi vsebinami zagotavljajo in 
vzpostavljajo ustrezno podporno 
okolje za zagotavljanje enakih 
možnosti vsem ciljnim skupinam 
ter kakovostno obravnavo na 
področju duševnega zdravja.

Pogovor si lahko ogledate 
na naši spletni strani www.
mc-hisamladih.si pod rubriko 
Programi, Imej se zdravo. 

Vabljeni k poslušanju.

MKC Hiša mladih Ajdovščina
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Robotske kosilnice

Strokovno svetovanje

Prodaja in servis

Profesionalna montaža

Poprodajni suport in vzdrževanje

Najvišja kakovost

Vrtni prekopalnik
Fg320 De2 H
HONDA
Širine 40 - 85 cm
Motor Gx160 Honda  
Pogon naprej 1x hitrejši
Pogon nazaj 1x počasnejši
možnost:  kompleta 

Vrtni prekopalniki HONDA
v kompletu z osipalnim plugom

ter kovinskimi kolesi

Ročna AKU žaga
 GTA26 SETSTIHL

Akumulatorska ročna žaga
za obrezovanje vej.
Primerna za rez do 10cm
Zamenljiva baterija 2,6 Ah
Polnilec  + torba
Teža 0.6 kg

AKCIJA

189,99

Redna cena:

€ 194

€

Motorna žaga
 MS170STIHL

Lahka kompaktna motorna
žaga primerna za rez
sadnega drevja.
Motor 1.6 KM
Dolžina meča 35 cm
Teža 4.2 kg

AKCIJA

206,00

€

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

MOTORNE ŠKROPILNICE
STIHL 
Rezervoar 10 - 14 lit. 
Doseg 3.5 - 7 m višine
Škropilnice v kombinaciji
z prašenjem 
Različni modeli glede na 
zahteve. 

Husqvarna

Vrtne kosilnice 
- bencinske
- akumulatorske
- električne
- s košaro ali brez

PGD Ajdovščina vabi v svoje vrste
Prejšnji mesec je bil za gasilce in gasilke Prostovoljnega gasilskega društva Ajdovščina, kot 

tudi za druga okoliška društva, precej pester. Gasili smo na obsežnem požaru nad Colom, nudili 
pomoč sosednjim društvom pri gašenju manjših požarov v naravi ter ob tem opravili še več 
svojih intervencij.

V takih časih, ko se 
intervencije kar kopičijo, se poleg 
pripravljenosti in požrtvovalnost 
naših operativcev pokažejo tudi 
pomanjkljivosti. V tem primeru 
so se kazale zlasti v potrebi po 
dodatni opremi in vozilu, ki 
bi nam s primernejšo opremo 
omogočalo še učinkovitejše 
delo. A v prvi vrsti in četudi se 
uspešno spopadamo z vsemi 
intervencijami, si v naših vrstah 
želimo več operativnih članov. 

Zato torej člani PGD Ajdovščina 
vabimo vsa dekleta in fante, žene 
in može ter vse, ki bi radi postali 
gasilci, da se nam pridružite. Če si 
stara ali star nad 16 let in imaš željo 
pomagati sočloveku v nesreči, je 
sedaj pravi čas, da zbereš pogum 
in se nam pridružiš. Obljubljamo 
vam druženje, super ekipo, obilo 
adrenalina, veliko praktičnega 
znanja in osebno zadovoljstvo. Za 
več informacij nas lahko pokličeš 
na telefonski številki: 040-489-
291 (Tilen) oziroma 040-370-
489 (Anja). Pišete nam pa tudi 
lahko na elektronski naslov pgd.

ajdovscina@gmail.com.
Mlajši od 16 let se nam lahko 

pridružijo na gasilskem krožku, 
ki poteka ob sredah ob 17h za 
pionirje (od 6 do 12 let) in ob 
petkih ob isti uri za mladince (od 

12 let naprej). Člani spoznavajo 
osnove in veščine gasilstva, 
gasilsko delo in se spoznavajo s 
prostovoljstvom. 

Na pomoč! 
PGD Ajdovščina

Plesni show v Žapužah

Mlada dekleta iz Žapuž so po 
dveh letih priprav predstavila 
'Plesni show' v Domu krajanov. 
Prvotni namen je bil nastop 
ob krajevnem prazniku v letu 
2020, a je zaradi epidemije 
odpadel. Ponovno so dekleta 
pod vodstvom Maje Šeme, ki je 
bila tudi koreografinja, poskusile 
v preteklem letu. Tudi ta poskus 
ni uspel, zaradi korone. Glede 
na mnogo vloženega truda 
in pestrega programa so se 
odločili, da plesni show, kot so ga 
poimenovali, posnamejo z video-
kamero. Na pomoč sta priskočila 
David in Elizabeta Bratina, ki sta 
kadre posnela ter jih ustrezno 
glasbeno in filmsko oblikovala 
v celovito zgodbo. Zgodba je 
prirejena na muzikal 'The greatest 
showman'. Poleg avtorice Maje in 
njenega Grega so plesale še Hana, 

Lara, Katarina, Sara, Klara, Kaja, 
Špela in Julija. Vsa ta doživetja 
ter figure v showu so v soboto 
predstavili na filmskem platnu 
pred polno dvorano obiskovalcev. 
Da je bila predstava zelo uspešna 
in enkratna, so potrdili gledalci 
z bučnim aplavzom. Predsednica 
društva DEŠK se je vsem 
nastopajočim lepo zahvalila ter 
jim izročila skromno darilo in 
pomladno cvetico.

Ob po govoru s plesalkami po 
predstavi smo spoznali, koliko 
truda in časa je potrebno žrtvovati 
za tak nastop, še posebej v času, 
ko so mladi tako obremenjeni 
s šolskimi obveznostmi, 
ljubezenskimi izzivi ter številnimi 
dodatnimi aktivnostmi. Ob polni 
dvorani ter nasmejanih obrazih 
so se dekleta prepričale, da so na 
pravi poti.         Aleš BreceljSoustvarjajmo skupnost - s 

prostovoljstvom za starejše
V Društvu upokojencev Ajdovščina smo se v soboto, 9. aprila 2022, že šestič pridružili 13. 

vseslovenski prostovoljski akciji Dan za spremembe. V dvorani Ljudske univerze smo organizirali 
srečanje prostovoljcev in starejših ter nastope ŽePZ Večernica, DPS Zarja in učenk OŠ Šturje.

Poudarili smo pomembno 
vlogo društva v soustvarjanju 
naklonjene in prijetne lokalne 
skupnosti za starejše ljudi. Z 
organizacijo in izvajanjem 
raznovrstnih dejavnosti v 
skupinah in na domu starejših 
društvo skrbi za družabno 
in čim bolj aktivno življenje 
starostnikov, z željo, da bi svojo 
starost kakovostno preživeli 
doma, v svojem okolju.

Za uspešno delovanje društva 
je pomembno članstvo in 
prostovoljsko delo, ki starejše 
povezuje, jim tudi na dom prinaša 
urice prijaznega klepeta in pomoč. 
Skozi pogosta druženja se tkejo 

nova prijateljstva, skozi pogovore 
pa prostovoljci marsikdaj dobijo 
zanimive pobude in dobre 
predloge, kako delovati naprej. 
V programu se skrbno beleži 
podatke in pripravlja analize, ki so 
pomembne za razvoj programa. 
Tudi Občina Ajdovščina, ki 
sofinancira program, prav na 
podlagi teh ugotovitev pripravlja 
rešitve za potrebe v korist starejših 
občanov. 

Vabilo novim članom in 
prostovoljcem

Spoštovane upokojenke in 
upokojenci, z upokojitvijo ste vašo 
poklicno pot zaključili, imate 
pa sedaj mnogo pridobljenega 

znanja, veščin in življenjskih 
izkušenj. Lahko jih še naprej s 
pridom in koristno uporabljate. 

Vključite se v Društvo 
upokojencev Ajdovščina ter 
aktivno sodelujte v različnih 
sekcijah za starejše: kulturni, 
fotografski, ročnih spretnostih, 
športni, rekreacijski, turistični in 
v programu Starejši za starejše. 
Uresničite in zadovoljite svoje 
neizpolnjene želje, ki jih morebiti 
zaradi drugih obveznosti doslej 
niste uspeli. 

Če imate radi starejše in želite s 
prostovoljskim delom dati del sebe 
tudi drugim, tistim, ki pomoč 
potrebujejo, ki so osamljeni, ki 
rabijo vzpodbudo, polepšan in 
vesel dan … se pridružite nam. 
Skupaj bomo še bolj uspešno širili 
prijateljske vezi, dobre misli in 
dejanja. Naše vodilo je: »Danes 
bom jaz pomagal tebi, jutri 
bo kdo mlajši pomagal meni.« 
Lepo vabljeni, da se včlanite z 
namenom aktivnega delovanja 
in druženja, ki zagotavlja večjo 
kakovost življenja starejših ljudi.

Irena Vidmar, koordinatorica 
programa Starejši za starejše
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Športno društvo Hudournik 
Goče je v nedeljo, 27. marca, 
organiziralo pohod v Gaberje. 
Z Goč nas je pot vodila najprej 
na Erzelj, kjer smo opravili prvi 

postanek in spili prvo žganico. 
V zaselku Lenivec smo zavili na 
kolovoz in se povzpeli do vrha Sv. 
Petra, kjer je bila nekoč cerkev. 
Pred spustom smo si ogledali 

prikaz žganjekuhe. Od tu smo se 
spustili po gozdni poti do Gaberij. 
Ta pot ponuja čudovite razglede 
na Vipavsko dolino z okoliškimi 
hribi in kraško planoto. 

Na kmetiji Čehovin v Gaberjah 
nas je toplo sprejel mladi gospodar 
Klemen. Na poti proti domu so 
nas gostili še na posestvu Hedele 
in vinar Aleš Pulec, ogledali pa 
smo si tudi cerkev sv. Martina, kar 
nam je omogočil Marjan Gorjup. 
Sončna nedelja, premik ure, 
veselo vzdušje med pohodniki 
in gostoljubje gostiteljev so nam 
polepšali zadnjo marčevsko 
nedeljo.

Anja Godnič

Gočani v Gaberje Po stopinjah naših 
prednikov

Na tiho nedeljo PD Ajdovščina 
že tradicionalno organizira pohod 
na Sveto Goro. Zbrali smo se na 
Šturskem placu še v zavetju noči. 
Toda kmalu se je začelo zoriti 
in porajal se je lep sončen dan, 
podarjen tridesetim romarjem, 
ki so se odločili poromati na 
Sveto Goro. Pohod je vodil 
starosta ajdovskih vodnikov g. 
Anton Kreševec. Stopali smo po 
starodavnih poteh pod Čavnom, 
skozi naselja ozaljšana z cvetočim 
sadnim drevjem. Romanje ni 
samo v nogah, romanje je v glavi 
in srcu. V lepi spomladanski 
naravi so noge premagovale 
pot, misli pa so poletele: do 
naših najdražjih, prijateljev in 
znancev - vsi so romali z nami. 

Z nami sta bila še vedno grozeči 
covid in strahote vojne, ki se 
odvija na evropskih tleh. Skupaj 
smo premagali dobirih trideset 
kilometrov in tisoč višinskih 
metrov v nekaj več kot osmih 
urah. Na Prevalu smo se pridružili 
križevemu potu, ki v postnem 
času poteka s Prevala na Sveto 
Goro. Po sveti maši smo našim 
nogam prizanesli in se usedli 
na avtobus, ki nas je popeljal 
domov. Nekaj najpogumnejših pa 
je tudi povratek domov opravilo 
kar 'h nogam' - peš torej. Bravo. 
Vsem voščimo lepe velikonočne 
praznike, čez leto pa se zopet 
srečamo. Imejte se lepo in pazite 
nase. 

mg

Terenska 
krvodajalska akcija v 
Ajdovščini in Vipavi

Rdeči križ Ajdovščina vas vabi 
na terensko krvodajalsko akcijo, 
ki bo potekala v ponedeljek, 30. 
maja, in torek, 31. maja, od 7. 
do 13. ure v prostorih Ljudske 
univerze Ajdovščina. V sredo, 
1. junija, bo potekala od 7. do 13. 
ure v športni dvorani Vojašnice 
Janka Premrla Vojka Vipava 
(dvorana ima ločen vhod za 
zunanje obiskovalce s parkirišča 
za vojašnico). 

Prosimo vas, da svoj prihod 
potrdite in se dogovorite o uri 
prihoda na št. 051 389 270, 051 
671 147 ali 030 716 796.

Vsak dan osvežen podatek 
o trenutnem stanju zalog krvi 
po krvnih skupinah najdete na 
spletni strani http://www.daruj-
kri.si/.

Prosimo vas, da na odvzem ne 

pridete tešči, ampak pred tem 
pojeste nemasten obrok (tudi 
brez mleka ali mlečne kave), na 
primer kruh, marmelado, med, 
sadje in popijete na primer sok, 
čaj ali črno kavo. Po odvzemu 
vam bomo postregli z malico.

Prav tako vas prosimo, da s 
seboj prinesete veljaven osebni 
dokument s fotografijo. 

V skrbi za vaše in naše zdravje 
pa bomo še naprej izvajali vse 
zaščitne ukrepe za preprečevanje 
širjenja okužbe covid-19. 

Za vse dodatne informacije smo 
vam na voljo na telefonski številki 
05 366 4930 ali 051 430 722 
oziroma na ajdovscina.ozrk@
ozrks.si.

Že vnaprej se vam najlepše 
zahvaljujemo za vašo solidarnost!

Rdeči križ Ajdovščina

Po Stanetovih poteh 
Letošnjega 5. maja bo minilo natanko 10 let, odkar se je za vedno poslovil Stanislav Bačar. 

Društvo Matija Vertovec se je drugo soboto v aprilu svojemu ustanovitelju poklonilo s 
spominskim pohodom ob največjih bogastvih Vipavskih gričev.

Vremenska napoved za tisto 
soboto je zagotovo marsikaterega 
pohodnika odvrnila od udeležbe 
na spominskem pohodu, 
vendar pa nas je nekaj ducatov 
pogumnih, ki smo se kljub 
napovedani vremenski ujmi 
spominskega pohoda udeležili, 
doživelo prekrasno dopoldne, 
'marele' pa so do zaključka 
pohoda ostale zaprte. Stanislav 
nas je namreč učil, da naj bodo 
naše poti urejene tako, da dva 
pohodnika z odprtima marelama 
lahko hodita 'vštric'. 

Pohodnike sta na izhodišču 
v Dolenjah na pot pospremili 
Rozana in Ada Bačar, žena in 
sestra pokojnega Stanislava, 
ustanovitelja Društva Matija 
Vertovec in utemeljitelja pohodne 
poti. Po poteh, ki jih je prehodil 
s svojim nonotom, je vodil Jure 
Slokar, na posameznih točkah 
so sledile predstavitve – fosilov, 
ki jih je na tem območju našel 
Stanislav Bačar, jamskega 
sveta pod Planino, posebnega 
življenjskega prostora v Jezercu ter 
tudi na obrežju in v reki Vipava 
– zanimiva je bila predstavitev 
aktivnosti v projektu urejanja 
rekreacijske poti ob reki Vipavi. 

Ustavili smo se tudi v spominski 
sobi Matije Vertovca na Planini, 
kjer nas je pozdravil predsednik 
društva Matija Vertovec Marijan 
Lozej. 

Člani društva pa so hkrati tudi 
že v velikih pripravah na letošnji 

pohod, ki bi se sicer moral odviti 
že leta 2020. 20. jubilejni pohod po 
Vertovčevih poteh letos zagotovo 
bo, označite si v koledarju prvo 
nedeljo po martinovi nedelji, ko 
ponovno krenemo na krožno pot 
po Vipavskih gričih.
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Spoštovani, 
dne 26. 3. 2022 ste na družabnem 

omrežju Facebook objavili 
zapis, v katerem poimensko 
izpostavljate in tudi na žaljiv 
način obravnavate devet spodaj 
podpisanih članov občinskega 
sveta Občine Vipava. Tak način 
komuniciranja z občinskimi 
svetniki se nam zdi neprimeren 
in obračunavanje z drugače 
mislečimi v virtualnem svetu 
zagotovo ne bo pripomoglo h 
pozitivnemu vzdušju in reševanju 
občinskih problemov. Smo bili 
pa s tem izzvani, dapredstavimo 
dogajanje v občinskem svetu 
tudi z naše perspektive in sicer 
z argumenti in konstruktivnimi 
predlogi.

Povod za vaš zapis je bilo 
naše glasovanje na 29. redni seji 
Občinskega sveta Občine Vipava, 
dne 24. 3. 2022. Na njej je bila 
predvidena točka posvečena 
rebalansu proračuna za 
zagotovitev manjkajočih sredstev 
za bolj obsežno prenovo Podskale. 
Tudi v tem primeru se je pokazalo 
slabo projektno načrtovanje, ker 
so se v dobrem mesecu dni od 
potrditve proračuna za leto 2022 
predvidena sredstva povečala 

za skoraj 57 % (s 505.000,00 
€ na kar 791.073,16 €), kar 
predstavlja ogromno finančno 
spremembo. Spodaj podpisani 
smo se z zagotovitvijo dodatnih 
sredstev sicer strinjali, ne pa 
tudi s predlaganim virom. Zato 
smoizglasovali umik te točke 
z dnevnega reda, da bi lahko 
uskladili vir sredstev. Vaše 
trditve, da projektu nasprotujemo 
in ga zaviramo so torej neresnične 
in zlonamerne. Če bi bila volja z 
vaše strani, bi lahko zaplet rešili 
že pred samo sejo. Tako pa je 
bila potrebna še izredna seja, 
dne 4. aprila 2022, na kateri je bil 
rebalans potrjen.

Naučiti se moramo poslušati. 
Razumeti moramo, da 
obstajajo različna mnenja in 
da je namen občinskega sveta 
ravno usklajevanje teh mnenj 
s ciljem iskanja optimalnih 
rešitev. Večinsko mnenje članov 
občinskega sveta je bilo, da je treba 
poiskati drugi vir za manjkajoča 
sredstva. Glede na to, da bo v 
letu 2022 ostalo nerealiziranih 
kar nekaj načrtovanih projektov, 
to niti ni bilo zelo težko. Naš 
predlog je bil, da se sredstva 
zagotovijo s postavke prenove 

Glavnega trga, kar smo na 
izredni seji tudi sprejeli. Prenova 
Glavnega trga se ni še niti začela 
in popolnoma jasno je, da se letos 
ne bo zaključila in da se vsa zanjo 
predvidena sredstva ne bodo 
porabila. Tako vsebinsko kot 
tudi lokacijsko sta si oba projekta 
zelo blizu, zato je bila taka 
prerazporeditev najbolj logična. 
Tak predlog je veliko bolj smiseln 
kot prerazporeditev sredstev z 
vsebinsko drugačne postavke in 
iz druge krajevne skupnosti. Tudi 
zato, ker imajoobčani občutek, da 
se glavni projekti izvajajo zgolj 
v Vipavi, okoliškim vasem pa 
ostanejo drobtinice. Verjamemo, 
da je Vipava kot sedež občine 
pomembna, smo pa zavezani 
poskrbeti za enakomeren razvoj 
celotne občine, kajti tudi vasi si 
zaslužijo nove priložnosti.Poleg 
tega bi resnično radi, da se, 

preden se odpirajo novi projekti, 
ki bodo morali biti izvedeniv 
novem mandatu občinskega 
sveta in župana,dokončajo že 
začeti, vključno s pridobitvijo 
uporabnega dovoljenja. V Vipavi 
namrečše vedno ni dokončanih 
kar nekaj začetih projektov,kot 
so npr. park Lanthieri, mrliška 
vežica, prenova stavbe na 
Glavnem trgu 1 itn.

Na začetku mandata ste imeli v 
občinskem svetu udobno večino, 
ki je brez pomislekov potrjevala 
vaše predloge. S samovoljnim in 
izključujočim ter včasih tudi za 
občino škodljivim delovanjem 
ste zaupanje večine članov 
občinskega sveta izgubili. Želeli bi 
si boljšega načrtovanja projektov 
inbolj vključujočega dialoga 
ter upoštevanja mnenj in želja 
svetnikov ter občanov. Zdi se, 
da se realizirajo le tisti projekti, 

ki jih želite realizirati vi osebno, 
za ostale, ki so v proračun sicer 
uvrščeni, pa pogosto zmanjka 
sredstev, časa in predvsem volje. 
Želimo si bolj konstruktivnega 
dialoga in učinkovitihter širše 
zaželenih in sprejemljivih rešitev. 
Vsi si želimo, da bo naša občina 
omenjana v medijih zaradi dobrih 
projektov, zanimivega dogajanja, 
zgledov delovanja in razvoja, 
ne pa zaradi izgubljenih tožb, 
sporov z občani in nedokončanih 
projektov. Zato vas pozivamo k 
bolj konstruktivnemu delovanju 
in sodelovanju v dobrobit občank 
in občanov občine Vipava.

Člani občinskega sveta 
Občine Vipava: Mitja 

Lavrenčič, Darko Rosa, Marko 
Nabergoj, Bogdan Godnič, 

Ida Ferjančič, Jožko Andlovic, 
Jernej Premrn, Stojan Vitežnik 

in Anton Lavrenčič

Odprto pismo županu 
g. Goranu Kodelji
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V petek, 1. aprila, se je v 
Lokarjevi galeriji pred številnimi 
obiskovalci predstavilo štirinajst 
članov Društva likovnih 
umetnikov Severne Primorske, ki 
so ali kiparji ali pa poleg drugih 
likovnih področij ustvarjajo tudi 
v kiparstvu.

Kiparstvo se danes nenehno 
spreminja ter širi. Nekatere 
značilnosti, ki so prej veljale za 

bistvene v kiparski umetnosti, v 
veliki meri v sodobnem kiparstvu 
niso prisotne. Strogo gledano se 
izraz "sodobno kiparstvo" nanaša 
na umetnost, ki jo ustvarjajo 
in proizvajajo umetniki, ki 
živijo danes. Današnji kiparji 
delujejo in se odzivajo na 
globalno okolje, ki je kulturno 
raznoliko, tehnološko napredno 
in večplastno. Ker sodobni 
kiparji delajo v številnih medijih, 
pogosto razmišljajo in skozi 
svoja dela komentirajo sodobno 
družbo. Ustvarjanje umetnosti, 
k i jevelikokratnasprotna 
pričakovanjem gledalcev, je 

izrazito sodoben koncept. Vendar 
pa so kljub vsemu umetniki vseh 
obdobij produkti svojih kultur in 

časovnih obdobij.
Ker sodobni kiparji uporabljajo 

vsakršne materiale in metode 
izdelave, ki služijo njihovim 
namenom, kiparske umetnosti 
ni več mogoče identificirati 
s tradicionalnimi materiali 
ali tehnikami. Ob vseh teh 
spremembah je le ena stvar, ki 
je v kiparski umetnosti ostala 
nespremenjena - ustvarjanje forme 
v treh dimenzijah.

Na tokratni kiparski razstavi 
razstavljajo Vladimir Bačič, Tea 
Curk Sorta, Nataša Gregorič, 
Danilo Jejčič, Azad Karim, Silva 
Karim, Anja Kranjc, Klavdija 
Marušič, Andreja Koblar Perko, 
Kristina Rutar, Ivan Skubin, Luka 
Širok, Arijel Štrukelj in Teja Tegelj. 

Razstavljalci pripadajo različnim 

generacijam in različnim 
umetniškim pristopom, kljub 
vsemu pa iz njihovih razstavljenih 
del začutimo, poleg individualne 
likovne govorice, njihovo subtilno 
vpetost in angažiranost v okolje 
in svet, v katerem živimo. Pri 
nekaterih je to romantičen odsev 
notranjega idealističnega sveta, 
drugim ni vseeno, kaj se dogaja 
z naravo oziroma naš odnos do 
nje, spet drugi skozi svoja dela 
kritično razgaljajo našo družbo in 
dogodke, ki so posledica le te. Ne 
glede na vse, velja prejšnja trditev, 
da so kljub vsemu vsi umetniki 
produkt svojih kultur in časovnih 
obdobij. Razstava je na ogled v 
Lokarjevi galeriji do 26. aprila.

Vladimir Bačič

V nedeljo, 27. marca 2022, 
je bil v Vrhpolju prav poseben 
večer, prežet z domoljubjem 
in ponosom. Po dolgem času 
omejevanja zbiranja zaradi 
epidemičnih razmer so vaščani 
napolnili dvorano krajevne 
skupnosti, da bi prisluhnili 
17-letnemu gimnazijcu Jakobu 
Domeniku in spoznali njegovo 
prvo pesniško delo, epsko pesnitev 
Za jezik in brate, posvečeno prav 
Vrhpoljcem. 

Jakob se je v prvem pesniškem 
poskusu zgledova l po 
Prešernovem Krstu pri Savici 
in po svoje zagrizel v njegovo 
umetelno obliko, jezik in slog, 
zgodbo pesnitve pa prenesel 
na soško fronto in v Vrhpolje, 
ko po Rapalski pogodbi 
skupaj z obširnim primorskim 

ozemljem pripade Italiji. 
Avtorjeva domišljija izoblikuje 
izstopajočega posameznika 
Feliksa, krepostnega mladega 
Vrhpoljca, ki se kot vojak 
kali na soški liniji, doma pa 
začenja novo 'soško fronto' proti 
črnosrajčnikom v vasi in njihovim 
raznarodovalnim početjem ter se 
bori »za sveto ljubezen, za jezik in 
brate«. Zgodba, jezik, ki je daleč 
od sodobne poezije, narodnostna 
tematika – vse to bralca resda 
potegne v preteklost, vendar 
postaja sporočilo pesnitve v luči 
vojnih razmer nedaleč od nas 
ponovno zelo aktualno. Feliksove 
vrednote namreč vsak izmed nas 
hote ali nehote v teh trenutkih 
ponovno preizprašuje.

Na predstavitvenem večeru 
sta se prepletali govorjena in 

peta beseda, saj Jakob ne sledi 
navdihom samo pesniške, 
ampak tudi glasbene muze. 
Slišali smo odlomke iz pesnitve 
v interpretaciji Radovana Langa, 
samo pesnitev je predstavila 
lektorica in avtorica spremne 
besede Ana Kodelja, samospeva 
Nezakonska mati in Mornar na 
Prešernovo poezijo sta izvedla 
sopranistka Jerica Rudolf in 
basbaritonist Gregor Mermolja 
ob klavirski spremljavi Marka 
Kanalca, med pogovorom avtorja 
s povezovalcem prireditve Nejcem 
Furlanom pa je zapel moški del 
CPZ Vrhpolje, katerega član je 
tudi Jakob.

V glavnem delu večera, 
klepetu z mladim avtorjem, je 
Jakob pojasnil nastanek svojega 
pesniškega dela, podrobneje 
orisal glavnega junaka Feliksa 
in njegovo ljubezen do Cecilije, 
ob izzivalnih vprašanjih, ki jih 
pesnitev postavlja, pa se izkazal 
kot razmišljujoči mladenič. 
Delček pogovora delimo tudi z 
vami.

Jakob, kje ti vidiš razliko 
med domoljubjem in 
nacionalizmom?

Razlika med nacionalizmom 
in domoljubjem je po besedah 
majhna, a zelo pomenska. 
Definicijo enega in drugega 
loči samo en členek, a hkrati je 

razlika ogromna. Domoljubje 
pomeni imeti rad svoj narod, 
nacionalizem pa pomeni imeti 
rad LE svoj narod. Če ima človek 
rad svoj narod, s tem ni nič 
narobe. Ima ga v svojem srcu, se 
zaveda njegovega pomena, zanj 
in z njim živi, a hkrati se zaveda 
pomembnosti drugih narodov, 
jih tolerira in spoštuje. Ko pa 
pademo v skrajnost, ko človek ne 
priznava drugih narodov, se nad 
njimi izživlja in jih zasmehuje, 
govorimo o nacionalizmu, ki 
je nevaren za obstoj narodov in 
skupne blaginje. Če bi bili vsi 
ljudje domoljubi, bi svet živel 
v miru, brez vsakršne vojne in 
sovraštva. Kot pravi naš največji 
pesnik, živeli bi vsi naródi.

V pesnitvi se sprašuješ, »kaj 
glavna slovenstva sta trdna 
okova«. Kaj bi bila po tvojem 
mnenju?

Okovov tega naroda je na 
žalost veliko, preveč. Pomembno 
se mi zdi izpostaviti glavnega, 
ki slovenstvo pesti, to je 
globalizacija. Z globalizacijo, 
katere del smo vsak po svoje 
vsi, prihajajo v našo državo, v 
naš narod nove kulture. S čimer 
seveda ni nič narobe in na neki 
način je to tudi prav. Ne smemo 
pa pozabiti dejstva, da tuje kulture 
zelo intenzivno izpodrivajo 
našo kulturo. Na tem mestu ne 
mislim na izjemne inovacije, ki 
prihajajo, še manj na tujce, ki se 
tu naseljujejo, v mislih imam nas 
Slovence, ki ob vsem tem, kar 
prihaja, pozabljamo na to, kar 
že imamo. Tako nas labilnost 
ponese do te mere, da s prihodom 
tujih navad in jezikov postajamo 

po običajih in celo razmišljanju 
drugi narod, kar je zastrašujoče. 
Tukaj bi še kot največji problem 
izpostavil t. i. amerikanizacijo, 
ki se je marsikdo od nas sploh ne 
zaveda, pesti pa vse, tako mlade, 
ki pozabljajo, da so Slovenci, kot 
tudi starejše, ki pozabljajo, kaj so 
Slovenci.

Je danes gimnazijec po tvojem 
mnenju upravičen, da si dovoli 
ekspresije? Da gleda na svet, kot 
ga vidi sam?

Vsak človek ima pravico do 
lastnega razmišljanja. Človek 
lahko verjame, lahko dvomi, 
lahko upa, ker to pomeni, da je 
človek. Misli nas razlikujejo in 
hkrati povezujejo med seboj, kar 
je neprecenljivo. Potemtakem 
lahko tudi gimnazijec razmišlja, 
upravičen je do lastne ekspresije, 
do lastnega pogleda na svet. 
Nihče pa si ne sme dovoliti 
svojega mišljenjaizpostaviti, javno 
izraziti ali izdati, če se ne sklada 
z moralnimi načeli družbe in 
posameznikov. S tem niti najmanj 
ne mislim, da moramo biti ljudje 
ovce in slediti le enemu mišljenju, 
marveč da se moramo držati 
dejstva, da moja svoboda sega 
do tja, kjer se svoboda drugega 
začne. Če bomo temu načelu 
sledili, se kot družba nimamo 
česa bati.

Knjiga pa ni samo namenjena 
Vrhpoljcem, je tudi v celoti 
delo Vrhpoljcev. S fotografijami 
domačih prizorov je pesnitev 
opremil in knjižno delo prvič 
oblikoval Jan Skočaj. Obema 
iskreno čestitamo.

A. Ko.

Predstavitev knjižnega prvenca gimnazijca Jakoba Domenika Za 
jezik in brate 

Mladeničeva pesnitev Vrhpoljcem

Lokarjeva galerija 

Skulptura
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Razstava DLUSP-a v galeriji Kocka v Novem mestu 

Dialogi
Od 4. aprila do 2. maja se v 

prostoru Dolenjske predstavlja 
sedemnajst članov Društva 
likovnih umetnikov Severne 
Primorske na povratni izmenjalni 
razstavi, ki je sledila marčevskemu 
gostovanju dolenjskih umetnikov 
v Lokarjevi galeriji. Tako kot so 
dolenjski umetniki prinesli v naš 
prostor avtorski vpliv kulturnega 
prostora jugovzhodnega dela 
Slovenije, smo mi prinesli naš v 
njihov kulturni prostor. V obeh 
primerih gre za pomemben 
nastop in prikaz recentne likovne 
umetnosti, ki valovi slovensko 
likovno artistično gladino.

Na tem prostoru, v katerem 
delujejo naši člani, se prepletata 
in dopolnjujeta slovanski in 
romanski kulturni prostor. 
Naši člani so tako diplomanti 
Ljubljanske Akademija za likovno 
umetnost in oblikovanje ter 
drugih slovenskih umetniških 
šol, beneške Accademie di Belle 
Arti in Milanske Brere. Prav 
ta 'prepletenost' kulturnega 
okolja bogati našo individualno 
ustvarjalnost in daje nove 
vzpodbude v ustvarjalnem 
procesu, ki se manifestira v 
odmevnih rezultatih naših članov 
tako doma kot v tujini. 

Na prvi pogled smo si vsi člani 
različni, drugačni. Vsak se trudi 
razviti lastno likovno govorico, 

ki jo kot vrednoto prispeva v 
ta prostor. Mnogim postane 
pretesno delovati le v ožjem, 
lokalnem krogu, zato iščejo 
svojo samopotrditev tudi v tujini, 
drugim je dovolj, če vse življenje 
slikajo 'skozi okno' svojega 
ateljeja, spet drugi poskušajo 
z najrazličnejšimi preobrati in 
spremembami opozoriti na svoje 
ustvarjanje in na problematiko, 
ki jo obravnavajo. Smo 
individualisti, hkrati pa lahko 
skupaj ustvarimo nekaj lepega, 
kljub vsemu, kar se dogaja okrog 
nas. 

Na tokratni skupinski razstavi 
v Novem mestu razstavljajo 
Vladimir Bačič, Lucijan Bratuš, 
Nataša Gregorič, Danilo Jejčič, 
Azad Karim, Anja Kranjc, 
Olga Kolenc, Klavdija Marušič, 
Andrej Perko, Kristina Rutar, 

Ivan Skubin, Katarina Spaval, 
Bogdan Soban, Luka Širok, Teja 
Tegelj, Andrea Verdelago in Tina 
Volarič. Ko primerjamo vse te 
različne umetniške govorice in 
medsebojne dialoge del naših 
ustvarjalcev, lahko začutimo 
vso ustvarjalno igrivost, ki daje 
vsakokratni društveni razstavi 
pravo vrednost. Bogastvo oblik 
in osebnih pogledov, reševanje 
aktualne likovne problematike in 
iskanje avtentičnih odgovorov na 
izzive sodobnega sveta so dosežki, 
ki jih tudi ta skupinska razstava 
artikulira v skupno sporočilo 
gledalcu. Raznolikost ali likovni 
Dialogi, kot najpomembnejša 
vrednota, se kot rdeča nit vije 
skozi predstavljena dela.

Vladimir Bačič

Ulični literarni recital SHEMA ČASA 
v luči konceptualne umetnosti

 

V letu 2018 je Društvo Norma7 oblikovalo in izvedlo laskavo ocenjeni večmesečni projekt Ulični 
recital DEČEK Z ŽOGO v luči konceptualne umetnosti. Odločitev, da se tovrstni projekt nadaljuje 
in se izvaja vsako drugo leto, vedno z drugo literarno predlogo, je bila v letu 2020 zaradi 
pandemije preložena v letošnje leto.

Društvo Norma7 objavlja IX. 
Likovno-literarni natečaj Ulični 
recital SHEMA ČASA v luči 
konceptualne umetnosti 2022. 
Vabilo k sodelovanju nagovarja 
tako mlade ustvarjalce, ki po 
končanem akademskem študiju 
ali drugi obliki izobraževanja 
iščejo zaledje prvih korakov 
samostojne poti ustvarjanja in 
svojo neizkušenost pogostoma 
nadomeščajo z drznostjo, včasih 

tudi zaletavostjo, ter tiste, 
oklesane ustvarjalne veličine, ki 
se s svojo modro radovednostjo 
odločajo posegati v nove, z 
zadržkom uporabljene, a toliko 
bolj izzivalne ustvarjalne zvrsti. 
V natečaju lahko kot samostojni 
prispevek sodeluje tudi skupinsko 
oblikovano delo dveh ali več 
avtorjev.

Projekt posega na posamezne 
zvrsti konceptualne umetnosti, 
izhaja iz literarne predloge, in 
sicer pesnitve Shema časa, ter 
izbranega proznega besedila 
pesnika in pisatelja Mirana 
Rustje: »Zato sva oba, eden proti 
drugemu, drug za drugega in 
oba mimo obeh.« Konceptualna 
umetnost daje ideji, predlogu, 
konceptu enak pomen kot 
umetniško delo sámo in zajema 
vrsto različnih ustvarjalnih (z)
vrsti: instalacijo, performans, 

besedilo, krajinsko umetnost, 
body art, pop art, video, film, 
fotografijo, spletno umetnost, 
minimalizem, risbo, kolaž, 
grafiko …

Izbor v projektu oblikovanih del 
bo Društvo Norma7 predstavilo 
na skupinski likovni razstavi 
skupaj z izvedbo Uličnega recitala 
SHEMA ČASA v Galeriji Vipavski 
Križ oktobra in novembra 2022, v 
načrtovanem zborniku SHEMA 
ČASA, ki ga bo društvo uredilo 
in izdalo še v letošnjem letu, ter 
na spletni strani društva.

Fotograf ije v projektu 
sodelujočih del, skupaj z 
zahtevanimi podatki, Društvu 
Norma7 posredujte do 6. avgusta 
2022. Prijava in več informacij 
tudi na e-naslovu norma.7@siol.
net ali telefonski številki 031 762 
095.

Ivana Keber

Festival Klementina 
2022

Pred dnevi se je zaključil letošnji Festival Klementina, ki 
je popestril kulturno dogajanje v mestu. Pester in raznolik 
program so soustvarjala skoraj vsa društva in organizacije 
v Hiši mladih. Več let se festivalu z lastnim programom 
pridružuje tudi Pilonova galerija Ajdovščina. Organizator 
festivala, Mladinski kulturni center Hiša mladih Ajdovščina, 
se vsem sodelujočim iskreno zahvaljuje. Obiskovalcepa vabi 
na ogled dveh skupinskih razstav, ki sta zaznamovali letošnje 
festivalsko dogajanje. 

V okviru festivala Klementina 
2022 sta se poleg pestrega in 
raznolikega kulturnega programa 
odvili otvoritvi dveh skupinskih 
razstav. Na 10. obletnico otvoritve 
MKC Hiše mladih in prve 
razstave se je v Mladinski center 
vrnilo 7 izmed 17 ustvarjalcev 
– Anuša Blažko, Miha Polanc, 
Maja Štefin, Ana Maraž, Lona 
Verlich, Matija Kete in Arijel 
Štrukelj. Po besedah Kaje Rosa 
iz Pilonove galerije si avtorji vse 
do danes ostajajo različni tako po 
likovni izpovedi kot po vsebinski 
in tehnični plati ter po osnovni 
dejavnosti, s katero se ukvarjajo 
v poklicnem življenju. Dela bodisi 
nastajajo spontano, so odraz 
različnih notranjih občutenj, 
bodisi so navdihnjena s strani 
narave ali vsakdanjega življenja. 
Razstava tudi tokrat ni nastala 
na podlagi selektivnega izbora, 
temveč so dela izbrali avtorji 
sami.

K tokratni Skupinski sliki sta 
se na pobudo organizatorjev in 
razstavljalcev pridružili še dve 
ustvarjalki mlajše generacije, ki 
sta v zadnjih letih že razstavljali 
v prostorih Hiše mladih. Tako kot 
ostali umetniki, tudi oni ostajata 
zvesti tradicionalni umetnosti. To 
sta Iris Plešnar in Jasmina Rojc. 
Njuna dela si lahko ogledate po 
hodnikih in v avli Hiše mladih 
do junija 2022. Druga razstava je 
na ogled v galeriji Hiša mladih. 
Društvo Norma 7 se predstavlja 
v okviru likovne razstave Shema 
časa I. in sicer z deli devetih 
likovnih ustvarjalcev iz štajerske 
in primorske regije. Ob dveh 
avtoricah, ki sta v svojem ožjem 
in širšem okolju poznani in 
priznani, tudi kot mentorici in 
moderatorki, univ. dipl. ing. arh. 
in dipl. slik. Taši Turk iz Vipave in 
dipl. slik. Maji Šivec iz Maribora, 
so se javnosti prvič predstavila 
digitalna dela dipl. obl. vizual. 

kom. Ane Bačar iz Ajdovščine, 
d iplomant ke Akademije 
umetnosti Antonelle D'Amico iz 
Ajdovščine, teh. obl. in fotog. Iris 
Šinigoj iz Nove Gorice in likovna 
dela Maše Ogorevc iz Maribora, 
Nine Purg iz Maribora, Ludvika 
Pečenka iz Nove Gorice. Dipl. 
obl. vizual. kom. Monika Avdić 
iz Ajdovščine je predhodno 
sodelovala na dveh skupinskih 
razstavah, lansko leto pa se je v 
domačem okolju predstavila z 
odmevno samostojno razstavo. 

Odprtje razstave v avli Hiše 
mladih Ajdovščina je pospremil 
literarni recital, ki sta ga ob 
glasbeni sceni izvedla Majda 
Birsa in Radovan Lango, člana 
Dramske skupine Norma7. 
Recital Pot je dolga, a neskončno 
svetla temelji na literarni predlogi, 
pesnitvi Shema časa, avtorja 
Mirana Rustje. Razstava bo na 
ogled do 5. maja 2022.

'Moj smeh'
Mladinski kulturni center Hiša 

mladih Ajdovščina, v okviru 
festivala Klementina 2022, 
razpisuje vseslovenski ustvarjalni 
natečaj z naslovom 'Moj smeh'.

Letošnji natečaj posvečamo 
smehu in pozitivnem vplivu - 
kaj je lepšega, kot se nasmejati iz 
vsega srca.

Lepo vabljeni, da si več o 
natečaju, ki zaobjema likovno, 
literarno in video kategorijo, 
preberete na naši spletni strani 
w w w.mc-hisa m lad i h .si /s l /
dogodki.

Natečaj je namenjen vsem 
generacijam in se zaključi 10. 
maja. 

Ob zaključku natečaja bodo 
izbrana dela razstavljena v galeriji 
Hiša mladih Ajdovščina, vsa 
dela bodo na ogled tudi v spletni 
galeriji naše spletne strani. 

Vabljeni.

MKC Hiša mladih Ajdovščina
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Fant od fare res ste vi 
Rojen med dobrimi ljudmi
A danes se skupaj veselimo
Na mnoga leta zdravja vam 

želimo
Celo leto z najdražjimi naj 

vam bo lepo.
(Blanka Krapež)

Franc Pregelj se je rodil 3. 1. 
1922, kot prvi otrok od sedmih v 
kmečki družini na Malem Polju. 
Mladega fanta so vpoklicali v 
vojsko na Sardinijo. Po vrnitvi 
domov ni bilo lahko, a življenje ga 
je ponovno obdarilo, ko je spoznal 
Ano iz Črnega vrha. Poročila 

sta se pred 68 leti in si ustvarila 
družino. Imata pet otrok, devet 
vnukov in enajst pravnukov. 
Znala sta si prisluhniti, se 
pogovarjati in tako sta skozi leta 
krepila ljubezen in spoštovanje. 

Franc je veliko delal za tovarno 
pohištva Lipa, doma je imel vse 
potrebno orodje. Ustvarjal je v 
lesu, pozimi pletel košare. Rad se 
pogovarja in pripoveduje o svojem 
življenju, saj je še vedno bistrega 
spomina. Žena Ana je praznovala 
92 let in tudi ona rada ustvarja 
ročna dela. Ob praznovanju 100 
letnice moža Franca je slavnostno 
mizo krasil njen ročno izvezen - 
rešelje prt. 

Zadnje leto Ana in Franc živita 
v DSO Ajdovščina. Praznovanje 
je zaradi korone potekalo z malo 
zamude, marca pa so po sveti maši 
vendarle nazdravili slavljencu.

Želimo jima zdravja in veliko 
obiskov svojih dragih, kar si tudi 
oba najbolj želita.

Blanka Krapež

Članice Župnijskega Karitas 
Šturje so na pobudo in pod 
mentorstvom Blanke Krapež 
izdelovale sončnice iz blaga. 
Okrog 160 rožic je bilo skrbno 
in z ljubeznijo narejenih za 
varovance Doma starejših 
občanov Ajdovščina

Na materinski dan 25. marca po 
sveti maši so obdarili varovance 

in jih prijetno presenetili. Blanka 
je izdelala tudi dve veliki sončnici 
za zaposlene, ki sedaj krasijo avlo 
doma.

Drobne pozornosti, ki jih 
lahko človek sočloveku pripravi, 
obogatijo oba in polepšajo 
življenje vsem.

Blanka Krapež

ODDAJA 
POSLOVNIH PROSTOROV

Vabljeni na ogled!

Na strateški in dostopni lokaciji v Ajdovščini oddamo nadstandardne večje in manjše poslovne prostore. 
Namenjene opravljanju storitvene dejavnosti ali kot pisarne. Atraktivna poslovna stavba, ki se nahaja tik ob 
izvozu iz avtoceste, predstavlja edinstveno priložnost za izvajanje storitvene, izobraževalne ali 
pisarniške dejavnosti. Stavba poleg nadstandardne gradnje in razgleda na Vipavsko dolino 
ponuja tudi uporabo dvigala, vgrajenih pametnih inštalacij, videonadzornega sistema, varovanja, 
brezhibnega čiščenja in vzdrževanja poslovnih prostorov ter uporabo zasebnih parkirišč za najemnike.

 

Več informacij  
tel.: 040 626 982 

Poslovni prostori so sodobni, svetli, arhitekturno dovršeni in predstavljajo odlično poslovno priložnost!

Ob cesti med vasico Bela 
v občini Ajdovščina in vasjo 
Sanabor v občini Vipava, prav na 
občinski meji, je visoka kamnita 
stena. Kamnoseki Društva Most 
so to »platno« izkoristili in v 
steno vklesali relief z motivom 
furmana, ki prihaja iz gozda z 
lesom, naloženim na vozu. Gre 
za edinstveni umetniški projekt – 
nizek relief, velik 6 krat 2 metra, 
je prvi v Sloveniji. Vklesan prizor 
je svojevrsten poklon bogati 

dediščini furmanstva v Vipavski 
dolini, ki bo zagotovo zanimiv 
tudi za obiskovalce doline. 

Kamnoseki vabijo na otvoritev 
reliefa Bela, v soboto, 7. maja ob 
15. uri. Ob nagovorih predsednika 
društva in predstavnikov obeh 
zgornje-vipavskih občin bodo v 
programu sodelovali tudi snovalci 
in avtorji reliefa, v kulturnem 
delu pa bo nastopil pevski zbor 
iz Cola. Prijazno vabljeni.

Mostovi kamnoseki 
vabijo na odprtje 
reliefa v Beli

100 let Franca Preglja Materinski praznik 
v Domu starejših 
občanov Ajdovščina

Najlepše darilo, ki ga nekomu daš, je tvoj čas.
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Želimo si, da mladi volijo
Na Mladinskem svetu 

Ajdovščina smo oblikovali 
kampanjo, ki mlade spodbuja 
k udeležbi na prihajajočih 
volitvah. Organizacije za mlade 
iz Hiše mladih smo, s krajšimi 

nagovori na socialnih omrežjih 
in plakati po mestih Ajdovščina 
in Vipava, mlade nagovorile, naj 
sami oblikujejo svojo (boljšo) 
prihodnost in oddajo svoj glas 
na volitvah. 

Gibanje POVEŽIMO SLOVENIJO povezuje  
različnosti in najboljše, kar premoremo. 
Prizadevamo si, da bo: 
• Slovenija dihala z levim in desnim 

pljučnim krilom, 
• delo cenjeno, 
• narava ne bo ogrožena, 
• razvoj slovenskih regij enakomeren, 
• bo življenje na podeželju privilegij, 
• kmet spoštovan in sposoben 

zagotoviti prehransko samooskrbo, 
• zagotovljena varna oskrba šibkih in za 

delo nesposobnih, da nihče ne bo 
ostal sam. 

 
 
V gibanju POVEŽIMO SLOVENIJO smo 
povezani ljudje ljudsko-socialnega, 
liberalno-gospodarskega in zelenega 
centra, prepričani smo, da zmoremo 
preko povezovanja ustvarjati nove 
priložnosti; ljudje, ki imamo pred očmi 
odgovoren razvoj Slovenije. 
 
 
Sem podjetnik, veteran vojne za Slovenijo, 
oče, dedek, športnik, 40 let planinski 
vodnik  in zagovornik aktivnega življenja. 
Za Slovenijo si želim, da združimo različne 
poglede in jih usmerimo v skupni cilj.  
Dajmo mladim perspektivo in jih skozi 
kakovostno šolstvo pripeljimo do osebne 
neodvisnosti. Pokažimo, kaj pomeni 
spoštovanje domovine. 

 

Vem, kaj pomeni vztrajnost in 
požrtvovalnost, kaj pomeni, da skozi trdo 
delo uresničiš svoj talent in želje. Vem, 
kaj pomeni odrekanje. Vem, da prav 
vsaka taka odločitev pripelje do novih 
izkušenj, zmag in tudi porazov, predvsem 
pa do novega znanja. Znanja, ki ga dobiš 
in ti ga nihče ne more odvzeti. 
 
 
Za kaj se zavzemam: 
• za nadaljnjo gospodarsko uspešnost 

Vipavske doline, 
• da se v Ajdovščini zgradi dom kulture 

in objekte za šport mladih, 
• da se uredi prometna infrastruktura 

na izhodu z avtoceste v Ajdovščini, 
• za rešitev stanovanjske problematike v 

lokalnem okolju – na vaseh, 
• za ohranitev ter ureditev planinskih 

koč in poti, 
• za šolstvo, ki bo mlade usposobilo in 

jim privzgojilo podjetniško - socialno 
miselnost in kulturo ter ljubezen do 
domovine. 

 
 
Zakaj sem se odločil kandidirati za 
poslanca DZ RS? 
• Da bi lahko naši vnuki DOBRO živeli v 

lepi Sloveniji in  peli slovenske pesmi. 
 
 
 
Naročnik: KONKRETNO, Beethovnova 2, Ljubljana 

 

V Mladinskem kulturnem 
centru Hiša mladih Ajdovščina 
smo nanizali zapestnico 
sodelujoče skupnosti in tako 
simbolno povezali lokalne 
organizacije in institucije. 

Če vas je v pot v začetku 
meseca slučajno zanesla mimo 
grajskega obzidja, vas je na zelenici 
presenetila pisana zapestnica 22 
ročno izdelanih krogel, skozi 
katere so se predstavili sodelujoči.

Privabiti in organizirati akcijo 
tako na široko nam je bilo v 
mladinskem centru velik izziv. 
Pri pripravi krogel so sodelovali 
vsi delujoči v Hiši mladih, 
katerim se iz srca zahvaljujemo 
in smo ponosni, da s tovrstnimi 

akcijami uresničujemo vizijo hiše 
in njeno poslanstvo, ki je tudi 
del programskega povezovanja 
delujočih v hiši. 

Z občutkom lepega in 
spoštovanjem do uresničitve 
namere in ciljev v akciji smo poslali 
krogle na pot, v manjše in večje 
hiše. S tem zanosom, kot smo ga 
doživljali v začetnem ustvarjanju 
akcije v Hiši mladih, smo želeli, 
da ga krogle ponesejo naprej. 
Prejeli smo točno to, kar smo si 
zamislili in nanizali eno najlepših 
in največjih zapestnic sodelovanja. 
Zato velik hvala vsem sodelujočim 
za zaupanje in kreiranje. Hvala 
tudi vsem mimoidočim, ki ste si 
jo v dneh postavitve ogledali in je 

ostala nepoškodovana.
Akcija se odvija v treh delih.
1. Sklenitev zapestnice 

sodelujoče skupnosti na dan za 
spremembe;

2. Dan mladih v mesecu 
avgustu - prodaja ročno izdelanih 
zapestnih sodelujoče skupnosti na 
bazarju; 

3. Praznični december - v okviru 
zbranih prispevkov prodanih 
zapestnic, bomo s sodelujočo 
skupnostjo okrasili in razsvetlili 
smreko v šturskem parku.

Sodelujoči: Občina Ajdovščina, 
Zavod za šport Ajdovščina, Rod 
mladi bori, Popoldan na cesti 
(Karitas), Pilonova galerija, VDC 
Ajdovščina in VDC Vipava, 
Šent Ajdovščina, Hiša mladih, 
Hiša Malorca, Otroški vrtec 
Ajdovščina, OŠ Dobravlje (enoti 
Črniče in Skrilje), OŠ Danila 
Lokarja, OŠ Šturje, OŠ Col, OŠ 
Otlica, Waldorfska šola, SŠ Veno 
Pilon, Zavod Beta - Garaža, 
občani. 

Vabljeni vsi na Dan mladih, ko 
bomo na bazarju lahko občudovali 
ročne zapestnice, ki ji že pridno 
izdelujejo vsi sodelujoči. Vsak jo bo 
lahko s prostovoljnim prispevkom 
odnesel domov in tako postal del 
sodelujoče skupnosti. 

Spremljajte nas! 

MKC Hiša mladih Ajdovščina

Dan za spremembe v Ajdovščini: 
sodelujoča skupnost

Pa smo jo nanizali, zapestnico sodelujoče skupnosti..

Iz rova rešili psičko Lusi
V nedeljo, 3. aprila, je v bližini 

Goč potekala reševalna akcija. 
Naši novi sokrajani s Poljske 
so raziskovali okolico s psičko 
Lusi. Ker je psička radovedna, je 
sledila divji živali v ozko luknjo, 
iz katere pa ni več mogla nazaj. 
Na pomoč so priskočili fantje 
iz prostovoljnega gasilskega 
društva Vipava. Gasilci so najprej 
omogočili dostop do rova, kjer so 
z lastnikom klicali psa, ki se je 
na klice tudi odzval. S pomočjo 
bagerja in strojnika Simona so 
razširili vhodno odprtino in ob 
pomoči jamarja Roberta je bila po 
štirih ura psička rešena.

Srčna zahvala gasilcem 
prostovoljnega gasilskega društva 
Vipava in vsem, ki ste pripomogli, 
da je psička lahko stekla v objem 
lastnikov. Ostanite pogumni še 
naprej.

Anja Godnič
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Vzporedno z mednarodnim 
tekaškim dogodkom Ultra Trail 
Vipavska dolina 2022 bo pred 
Lanthierijevim dvorcem v Vipavi 
potekal tudi Beer & Burger 
festival Vipavska dolina.

Vse pa se bo začelo v petek, 
6. maja, na Lavričevem trgu 
v Ajdovščini, kjer se bo v boj 
pognalo preko 220 tekačev iz 
najdaljših razdalj Emperor in 
Centurion. Na startu jih bo 
pričakala rimska vojska in sam 
cesar Teodozij, ki bo tja prijezdil 
na lipicancu. Letošnja novost je 
prečkanje meje z Italijo, kjer bodo 
tekači na najdaljši progi Emperor 
- 170 km tekli skozi slavno ulico 
Raštel na Goriški grad in se od 
tam povzpeli na Kostjanjevico ter 
naprej skozi Panovec proti cilju 
v Vipavi. 

Zvečer pa bo v Vipavi pred 
Lanthier ijev im dvorcem 
a lpinist ično predavanje 
legendarnega alpinista in 
alpinistke, zakoncev Andreja in 
Marije Štrenfelj. Andrej je prvi 
Slovenec, ki je osvojil vrh najvišje 
gore sveta Mount Everest. Skupaj 
z ženo Marijo pa sta prvi par, ki 
sta se na ta vrh povzpela skupaj. 

V soboto, 7. maja, se prireditev 
začne s štartom Gladiator v 
Vipavskem Križu in nadaljuje 
v Vipavi z izjemno pestrim 
dogajanjem. Ves dan bo odprt 
sejem UTVV s predstavniki 
športne opreme, prehrane, 
pijače in organizatorjev tekov 
iz Slovenije in tujine. Glavni 
pokrovitelj AL!VE bo prisoten 
z bogato stojnico čokolade in 
okusnimi sladoledi. 

Od 10.00 do 16.00 bodo v Vipavi 
sledili štarti razdalj Legionar, 
Obelix in Asterix. Med vsemi 
tekmovalci so tudi elitni atleti 
iz Argentine, Italije, Poljske in 
Slovenije. Za svojih 50 let bo 
slovenska smučarska legenda 
Jure Košir pretekel petdeset 
kilometrsko razdaljo Gladiator. 

Vseh tekačev bo preko 1.300 iz 
31 držav sveta, če naštejemo nekaj 
bolj oddaljenih: Mehika, Izrael, 
Iran, Arabski emirati in Reunion 

- otok vzhodno od Madagaskarja. 
Ter praktično vsaka evropska 
država.

Vabljeni v petek in soboto, da 
se pridružite pestremu dogajanju, 
navijate za tekmovalce, si ogledate 
rimsko vojsko in cesarja Teodozija 
na lipicancu ter se sprehodite med 
raznolikimi stojnicami. V soboto 
zvečer pa pridite na Beer& Burger 
festival Vipavska dolina, kjer bo 
poleg izvrstne hrane in pijače 
tudi živa glasba s skupinama 
DackJaniel's in Batista Cadilac. 

Vstopnine ni! 

Program petek, 6. maj
- 08.00 odprtje sejma UTVV 

2022 (Glavni trg, Vipava)
- 08.00 odprtje prevzemov 

štartnih številk (Lanthierijev 
dvorec, Vipava)

- 15.00 štart Emperor - 170km 
(Lavričev trg, Ajdovščina)

- 20.00 alpinistično predavanje 
Andrej in Marija Štremfelj 
(Glavni trg, Vipava)

- 23.00 štart Centurion - 100km 
(Lavričev trg, Ajdovščina)

Program sobota, 7. maj
- 05.00 prevzem štartnih številk 

(Lanthierijev dvorec, Vipava)
- 07.30 štart Gladiator – 50 km 

(Vipavski Križ)
- 08.00 sejem UTVV 2022 

(Glavni trg, Vipava)
- 10.15 štart Legionar – 30 km 

(Glavni trg, Vipava)
- 10.30 štart Obelix – 8 km 

pohod med vinogradi (Glavni 
trg, Vipava)

- 14.00 začetek Beer& Burger 
festival Vipavska dolina 
(Lanthierijev dvorec, Vipava)

- 16.00 štart Asterix – 13 km 
(Glavni trg, Vipava)

- 19.00 podelitev medalj in 
nagrad na Asterix, Legionar, 
Gladiator (Lanthierijev dvorec, 
Vipava)

- 20.00 nastop glasbene skupine 
DackJaniel's (Lanthierijev dvorec, 
Vipava)

- 21.00 nastop glasbene skupine 
Batista Cadillac (Lanthierijev 
dvorec, Vipava)

Poln avtobus nadobudnih 
Mlinark pod vodstvom trenerk 
Ane Žigon in Anje Bratina ter 
spremljevalk Sanje Miletič in 
Zale Vuk se je iz Ajdovščine proti 
Radečam odpravil že v zgodnjih 
jutranjih urah. Ko smo prispeli na 
prizorišče, je bila najprej na vrsti 
otvoritvena slovesnost. Takoj po 
njej pa akcija in rokometne tekme 
so se začele. V dvorani je tekme 
spremljal tudi bogat animacijski 
program, kjer so se vsi udeleženci 
lahko pomerili v Zajčkovem 
metu in drugih aktivnostih. V 
skupinskem delu so se vse ekipe 
Mlinotesta zelo dobro odrezale. 
Kasneje pa so prišle tekme za 
razvrstitev po mestih. Tukaj 
so predvsem blestele Mlinarke 
letnika 2012, ki nobenemu 
nasprotniku niso dopustile zmage 
in se na koncu zasluženo veselile 
prvega mesta. Ostali dve naši 
ekipi sta se veselili četrtih mest.

Po končanem tekmovalnem 
delu turnirja je na vrsto prišla 
še podelitev medalj, pokalov in 
nagrad za najboljše posameznike. 
Poleg že omenjenih medalj in 
pokala za prvo mesto deklic 

letnika 2012 so organizatorji 
poskrbeli še za nekaj presenečenj. 
V najboljši peterki deklic letnika 
2012 sta se znašli kar dve Mlinarki, 
Ana Kranjc in Elma Halilović, za 
kar jima iskreno čestitamo. Prav 
tako so vsa sodelujoča dekleta 
na turnirju prejela medalje za 
borbo in igre, ki so jih prikazala 
na turnirju.

Izmučeni, vendar z veliko 
novimi izkušnjami in nasmehi na 
obrazu, smo se pozno popoldan 
vrnili v Ajdovščino. Vtise 
Mlinark si lahko v spodnjem 

opisu preberete iz prve roke: »V 
soboto sem komaj čakala, da 
gremo v Radeče. Na avtobusu 
smo se zelo zabavali. Ko smo na 
turnirju zmagali, mi je bilo fajn. 
Žalostna pa sem bila, ko smo 
tekmo izgubili. S prijateljico smo 
si po turnirju kupile pomfri. Zelo 
sem ponosna na svojo medaljo. Še 
bom trenirala, da bom lahko šla 
še na kakšen turnir.«

Hvala organizatorju RK 
Radeče in vsem, ki so kakorkoli 
pripomogli k izvedbi turnirja. 
Obljubimo, da se še vrnemo.

Mlinarke prikazale odlične igre 
na Zajčkovem turnirju v Radečah!

V soboto, 9. aprila 2022, smo se z deklicami letnikov 2011, 2012 in 2013 udeležili Zajčkovega 
turnirja v mini rokometu v Radečah. Na turnirju je sodelovalo 18 ekip deklic in 25 ekip fantov. 
Mlinarke letnika 2011 in 2013 smo se v Ajdovščino vrnile s četrtima mestoma, medtem ko so si 
dekleta letnika 2012 okrog vratu nadela zlate medalje.

Beer& Burger festival 
Vipavska dolina v sklopu 
dogodka UTVV Slovenia

SISTEMI ZA  & OGREVANJE HLAJENJE
Panasonic v vašem domu.
Rešitve za ogrevanje, sanitarno toplo vodo in klimatizacijo.

MEGATERM d.o.o. Cesta 25. junija 1G, Kromberk, 5000 Nova Gorica  t. +386 (05) 333 40 77
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Plesalci Plesnega centra ADC 
smo se na Dance fest Novi sad 
2022 odpravili v četrtek, 24. 
marca v zgodnjih jutranjih urah. 
Po zanimivi, vendar dolgi poti, 
smo se z vmesnimi postanki in 
plesnimi nastopi na postajališčih, 
v samem centru Novega Sada 
vselili v hotel, od plesnega 
dogajanja oddaljen 10 min hoje. 
Boljše lokacije si ne bi mogli 
zamisliti! 

Takoj po večerji smo se 
odpravili na večerni sprehod po 
mestu, potem pa počasi k počitku, 
saj smo naslednji dan imeli plesne 
delavnice hip hopa ter sodobne/
moderne plesne tehnike s tujimi 
trenerji. Bila je dobra in zanimiva 
izkušnja, posebej za pionirčke, 
saj je bilo to zanje povsem nekaj 
novega.

Po večerji smo planirali trening 
in se trenerji odločili, da bomo 
le tega izvedli v centru mesta, saj 
je bil prostor primerno osvetljen, 
tla prijazna podplatom ter gruče 
ljudi, ki so navdušeno opazovali 
naše plesalce, ki so se tudi zaradi 
njih potrudili maksimalno.

Bilo je takšno navdušenje, da 
nobeden od sodelujočih ni želel 
zaključiti plesnega večera, vendar 
je po dobri uri zvočnik izgubil 
moč in tako smo bili primorani 

k počitku. Plesalci so zaspali v 
velikem pričakovanju naslednjega 
dne, saj je bila sobota za pribljižno 
polovico ADC tekmovalcev dan 
D.

Tekmovanje je bilo organizirano 
na svetovnem nivoju, človek bi 
lahko rekel, da je bila organizacija 
popolna; lokacija, oder urejen 
na tak način, kot si ga želi in o 
katerem sanja vsak plesalec, 
kvalitetno ozvočenje, gladek 
potek tekmovanja predvsem pa 
so bili tudi tekmovalci, ki so se 
predstavljali, zelo kvalitetni. 

Festivala se je udeležilo 10 
držav, izgledalo pa je, kot da bi 
izbirali med njimi le najboljše in 
jih poslali v Novi Sad predstavljati 
svojo državo.

Plesalci so se predstavili v 
različnih plesnih stilih, ADC pa 
predvsem v hip hopu, show plesu 
ter enem solu moderne/sodobne 
plesne tehnike.

Rezultati, za razliko od ostalih 
tekmovanj, niso bili razglašeni 
isti dan, tako da plesalci nismo 
vedeli, kam smo se uvrstili in tako 
je bilo pričakovanje nedeljskega 
dogajanja še večje.

Naslednji dan se je naš 
plesni dan začel okrog 13.00. 
Predstavila se je še druga polovica 
ADC plesalcev. Po končanem 

tekmovanju so razglasili rezultate.
ADC smo zažareli v zlatu, 

srebru in bronu. Niti ena plesna 
točka se ni uvrstila nižje. Po 
razglasitvi so organizatorji 
najavili še tekmovanje Master 
gala, kar pomeni najboljši 
od najboljših in sicer 20 točk 
celotnega festivala. Med njimi sta 
bili ADC mladindska formacija 
in ADC članska formacija, 
kot nastopajoče pa so želeli 
Plesno skupino Ajda, katero je 
trenerka okrepila z mamicami, 
ki so se udeležile festivala kot 
spremljevalke otrok. Točka je 
izpadla res vrhunsko, z veliko 
pozitivne energije in izraza čiste 
ljubezni do plesa.

V Master gala so bili člani 
pozvani, da se še enkrat 
predstavijo s svojo koreografijo 
in sicer med štirimi najboljšimi. 
Na koncu so bili tretje uvrščena 
točka vseh najboljših iz vseh 
različnih stilov plesa. Trud je 
bil poplačan. Neskončno veselje, 
vriskanje, solze sreče, vse to in še 
več je odmevalo še dolgo v večer, 
ko smo se vračali proti domu. 
V objem svojih dragih domačih 
smo se združili naslednji dan 
dopoldan.

Vsem udeleženim festivala bo 
ta plesna dogodivščina ostala v 
lepem spominu.

Hvaležni smo, da nam je bilo 
omogočeno toliko vsega lepega, 
da imamo možnost plesati, da 
lahko tekmujemo, da imamo 

ljudi, ki nas podpirajo na različne 
načine, da imamo v Plesnem 
centru najboljše trenerje, ki 
plesalce vedno znova pripeljejo 
do takih rezultatov.

Hvala dragim staršem za vso 
pomoč in podporo, velik hvala pa 
tudi donatorjem; Fructal, Incom-
Leone ter Fami.

Rezultati tekmovanja;
-Amelie in Doroteja 1. mesto hh 

duo junior 1
-Kiara 1. mesto hh solo junior 2
-Maša 3. mesto hh solo junior 2
-ADC mala pionirska skupina 

W- GROUP 1. mesto hh gropu 
junior 1

-ADC mladinska formacija 
WELCOME TO THE PARTY 
2. mesto hh formation junior 2+ 
Master Gala 

-Matic in Blaž 1. mesto hh duo 
senior

-Neža 2. mesto contemporary/

modern solo senior
-Zoja 2. mesto hh solo senior
-Plesna skupina Ajda+mamice 

1. mesto National/Folk/Ethno 
formation vetetans +nastop v 
Master Gala

-ADC mala mladinska skupina 
ĐUSI 1. mesto hh group junior 2

-ADC pionirska formacija 1 
W KIDS 1. mesto hh formation 
junior 1

-ADC mala mladinsko članska 
skupina GUSTO 3. mesto hh 
group senior

-ADC članska formacija 
DIVERTIRSE 2. mesto hh 
formation senior + 3. mesto v 
Master gala (top 20)

Čestitke vsem plesalcem in 
trenerjem ADC

ADC - S plesom se svet vrti !
PLESNI CENTER ADC 

Alice Dance Company

25. do 27. marec 2022

ADC v Novem Sadu 
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OCVRT KROMPIRČEK

OCVRTE SARDELE OCVRTE PERUTNIČKE

TOAST

Really Vipavska dolina 


