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prvi latnikzgornjevipavski časnik

Dom starejših občanov Ajdovščina je pridobil 12 milijonov evrov nepovratnih sredstev za gradnjo novega doma. 
Uspeh na razpisu je zagotovilo trdo delo in tesno sodelovanje mnogih služb in posameznikov. Direktorica doma 
Tanja Stibilj Slemič: »Če ne bi stopili skupaj, čisto vsi, tega rezultata, te čudovite novice, danes ne bi bilo.« 
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Svetla burja

((080 2802))

Če je letos narava pri nas s čim radodarna, je 
z burjo. S presledki nas 'razveseljuje' skoraj ves 
november. Če bo šlo tako naprej, bo letno normo 
izpolnila še pred koncem leta, saj v dolgoletnem 
povprečju na Vipavskem piha (zmerno do močno) 
42 dni na leto. V tokratnem nizu piha t.i. svetla 
burja, oziroma jasna, uradno anticiklonalna, ker 
imamo nad Srednjo Evropo območje visokega 
zračnega pritiska — anticiklon. Visok pritisk 
potiska hladen zrak iz notranjosti čez hribovje 
(Nanos, Gora, Čaven) v dolino. Zrak, ki se spušča, 
se adiabatno segreva, nastane značilen pojav – 
zástava. Pojav opisuje že Matija Vrtovec in zapiše, 
da je lasulji »z gladkmi lasmi na čelu zlo podobna. 
Iz zástave praši po celi dolini pri nar jasnejim 
in čistejim vremenu tanka rosica … Ko pa je 
hud mraz, leté iz nje golomraznice, tisti grozno 
drobni sneg, ki najde vsako nar manjši luknjico 
ali razico, po kterih pride med zimske okna na 
hranjene cvetice in v mnoge izbe in spavnice.«

Teorija pozna tudi ciklonalno, oziroma temno 
burjo, ki prinaša oblake in dež, ajdovski izraz 
za ta pojav je 'pišota'. Na srečo pa temni burji v 
24 urah že zmanjka sape. Le redko temna burja 
prinese sneg. Morda ga je v 24 letih nanesla 24 cm. 
Zakaj 24? Ker natančno toliko let šteje Ajdovka, 
ki je zmagala na tekmi svetovnega pokala – v 
alpskem smučanju! Pa čeprav se 

še s Škola za hišo niti sankala ni prav pogosto. 
Sicer pa – tudi legendarni Alberto Tomba je 

rasel daleč od alpskega snega, v Bologni, medtem 
ko ga je imel večni tekmec Jure Košir pred 
nosom. Šport je postal tako kompleksna zadeva, 
da naravna danost ni več odločilna, zakaj sicer 
slovensko morje ni naplavilo vrhunskih plavalcev 
(plavalk), Ljubljana, Kranj in celo Koroška pa?

Pa tudi v tekmi za Guinnessovo knjigo rekordov 
z najnižjim rokometnim izidom prej omejena 
pišota domačim rokometašem (na igrišču pred 
nekdanjo gimnazijo) ni pomagala k zmagi nad 
Gorenjci (1 : 2). Je pa zato mešana zasedba 
NK Primorja s pomočjo burje kar dvakrat 
senzacionalno odpravila favorizirani Maribor.

V luči podnebne konference v Glasgowu se 
zastavlja vprašanje, v kolikšni meri globalno 
segrevanje vpliva na našo burjo; bo pihala 
pogosteje, redkeje, močneje? Bo morda 
pospeševala sušo in dodatno saharizirala 
Vipavsko dolino, a hkrati zmendrala toploljube 
eksotične rastline, ki naj bi jih uvajali v skladu 
s strategijo prilagajanja kmetijstva podnebnim 
spremembam. Vrtičkarji po dolini že marsikaj 
gojijo, eksperimentalno in v manjšem obsegu, 
'pomidori' na Gori sploh niso več nobena redkost, 
le na fige še ne pristajajo – v skladu z reklom: 
»Kjer je figa, ni moža!«

Kakorkoli, najbrž pa nobenemu še na misel 
ne pade, da bi na 'plantaže' bambusa ob rokavih 
Vipave pod Žabljami, pri Volčji Dragi ali na 
Rafutu naselil pande, ki se izključno prehranjujejo 
z bambusom. Ali pač?

Rudi Lovec

Skupaj zmoremo veliko 

Andreja Ajdovščino ustoličila na 
svetovni smučarski zemljevid

Andreja Slokar je poskrbela za pravo senzacijo, saj 
je vknjižila prvo zmago na tekmi za svetovni pokal 
v alpskem smučanju. V avstrijskem Lechu je na 
edini letošnji paralelni tekmi že z drugim časom v 
kvalifikacijah presenetila, naslednje vožnje pa odpeljala 
suvereno in v finalu nadgradila fantastični dan ter se v 
cilju prešerno veselila svojega doslej največjega uspeha 
v karieri. 

V letu dni je Andreja nanizala izjemne rezultate, se 
strmo vzpenjala po stopnicah navzgor, pravzaprav jih 

preskakovala – od zmage v evropskem pokalu, prve 
vožnje v finalu in prvih točk v svetovnem pokalu tako v 
slalomu kot veleslalomu, uvrstitve med prvo deseterico 
in do petega mesta na svetovnem prvenstvu in zdaj 
skoku še na najvišjo stopničko, takorekoč na začetku 
sezone. Povrhu je prevzela rdečo majico vodilne in z njo 
na severu Finske vsaj v prvem slalomu dihala za ovratnik 
velezvezdnicama Shifrinovi in Vlhovi. Neverjetno, toda 
resnično – čestitke!
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Postopek priprave občinskega 
prostorskega načrta je dolgotrajen, 
saj gre za usklajevanje mnogih 
dejavnikov – na eni strani želja 
in interesov, na drugi zakonskih 
pogojev in mnenj nosilcev 
urejanja prostora. Namen urejanja 
prostora je doseganje trajnostnega 
prostorskega razvoja, izdelavo 
novega OPN v občini Ajdovščina 
pa je predvsem pogojevala 
spremenjena zakonodaja 
(obstoječi plan namreč temelji 
še na jugoslovanski zakonodaji). 
Občina Ajdovščina je s postopkom 
pričela pred petnajstimi leti, 
odtlej so se večkrat spreminjali 
zakoni, pripravljenih je bilo več 
osnutkov OPN-ja, izvedenih več 
javnih razgrnitev in obravnav, 
zainteresirana javnost je 
podajala predloge in pobude. 
Končni osnutek OPN je bil 
izdelan novembra 2016, nato se 
je nemudoma pričelo pridobivati 
mnenja nosilcev urejanja prostora, 
ki so po večletnem usklajevanju 
podali vsa pozitivna mnenja, 
zadnje je bilo prejeto junija letos. 
Zadnji korak v dolgotrajnem 
postopku je bilo pridobivanje 
odločitve Ministrstva za okolje in 
prostor, ki je pred dnevi Občini 
Ajdovščina posredovalo odločbo, 
da je izvedba OPN sprejemljiva 
za okolje. Poudariti velja, da je 
bila hkrati ob postopku priprave 
prostorskega načrta dejansko 
opravljena celovita presoja o 
vplivu OPN na okolje, skozi ta 
postopek je bilo okoljsko poročilo 
javno razgrnjeno, javnost pa 
povabljena k oddaji svojih mnenj. 

Nov OPN namenske rabe 
zemljišč ni bistveno spremenil 
od obstoječega plana. V manjšem 
obsegu se širijo stavbna zemljišča 
– za poslovno dejavnost predvsem 
v Ajdovščini in v Gojačah, za 
stanovanjsko gradnjo pa po celotni 
občini. Med pomembnejšimi 

spremembami je tudi območje 
deponije plazu Slano blato, ki je 
postalo stavbno zemljišče. Sicer 
pa ne gre pričakovati, da bodo 
nosilci urejanja prostora popustili 
željam po spremembi kmetijskih 
zemljišč v stavbna, še posebej, 
če so na območju nepozidana 
stavbna zemljišča. Kmetijska 
zemljišča so namreč ustavno 
varovana kategorija, država in 
lokalna skupnost pa sta jih dolžna 
varovati in s tem zagotavljati 
prehransko varnost prebivalstva. 

Nov občinski prostorski načrt 
je tako pripravljen, Občinski 
svet Občine Ajdovščina ga bo 
potrjeval na svoji decembrski 
seji. Datum uveljavitve novega 
OPN-ja še ni dokončen, bo pa 
zagotovo znan na decembrski 
seji občinskega sveta. Konec 
decembra se bo na svoji zadnji 
seji sestal tudi Odbor za urejanje 
prostora in varstvo okolje, tudi z 
namenom, da pregleda še zadnje 
vloge za t. i. izjemne posege v 
prostor, ki temeljijo na veljavnem 
Odloku o prostorskih ureditvenih 
pogojih v Občini Ajdovščina 

Občinski prostorski 
načrt 

Na decembrski seji Občinskega sveta Občine Ajdovščina bodo 
svetniki potrjevali nov občinski prostorski načrt (OPN). Uspešno 
je namreč opravljen še zadnji korak dolgotrajnega postopka – 
Ministrstvo za okolje in prostor je odločilo, da je izvedba OPN 
sprejemljiva za okolje.

Če torej za izvedbo 
izjemnega posega v 
prostor potrebujete 
s og l a sje  o db or a , 
posredujte vlogo na 
Občino najkasneje do 
20. decembra 2021. Prav 
tako obveščamo vse, ki 
imate začete postopke, 
vezane na obstoječi 
plan in ste v postopkih 
pridobivanj dovoljenj 
ali drugih pomembnih 
dokumentov, da čim 
prej vašo dokumentacijo 
vložite na pristojne urade. 

90 let Hidroelektrarne Hubelj
Soške elektrarne Nova Gorica so ob začetku rekonstrukcije Hidroelektrarne Hubelj priredile 

delovno srečanje, ki sta se ga udeležila tudi infrastrukturni minister Jernej Vrtovec in ajdovski 
župan Tadej Beočanin. 90 let delovanja Hidroelektrarne so obeležili z ogledom obnovitvenih 
del za celovito prenovo elektrarne, ki že devet desetletij proizvaja električno energijo iz 
obnovljivega vodnega vira. Lansko leto pa je postala tudi sončna elektrarna.

Hubelj je skozi zgodovino 
nudil moč vodnim kolesom 
številnih mlinov, žag in fužin, 
pozneje tudi vodnim turbinam, 
ki so nadomestile vodna kolesa. 
Z nastankom elektrarn je postal 
gonilna sila novih obratov, ki so 
za domove in industrijske objekte 
proizvajali električno energijo. 
Voda Hublja je izjemno čista in 
neoporečna, zato je že več kot sto 
let njegov izvir največji vir pitne 
vode v Vipavski dolini. Skozi 
stoletja pa je poleg pitne vode 
dajala ljudem tudi vir energije in 
pripomogla k razvoju Ajdovščine.

Mala Hidroelektrarna Hubelj 
že 90 let proizvaja električno 
energijo iz obnovljivega vodnega 
vira. V letošnjem letu so se začela 
obnovitvena dela za celovito 
prenovo elektrarne, saj so se v 
90. letih obratovanja določeni 
deli objektov in opreme iztrošili. 
Družba Soške elektrarne Nova 
Gorica danes upravlja kar 
triindvajset malih hidroelektrarn. 
HE Hubelj je druga največja 
mala hidroelektrarna te družbe. 
S celovitimi obnovitvenimi deli 
bodo podaljšali življenjsko dobo 
elektrarne, ohranili razpoložljive 
moči in povečali proizvodnjo, 

ob tem se bo izboljšala tudi 
energetska učinkovitost , 
zmanjšali pa se bodo negativni 
vplivi na okolje. Konec leta 2020 
pa je elektrarna dobila svojo novo 
namembnost – hidroelektrarna 
je hkrati postala tudi sončna 
elektrarna. 

Investicija v celovito prenovo 
je vredna štiri milijone evrov. Po 
besedah direktorja družbe mag. 
Radovana Jereba je »izjemnega 
pomena tudi za lokalno skupnost, 
saj bo prinesla novo traso tlačnega 
cevovoda, izvedba del pa je nujna 
zaradi plazenja terena in posledic, 
ki jih ima plazenje predvsem 

na obstoječi cevovod in ostale 
objekte ter zaradi dotrajanosti 
opreme.« Ogleda delovišča 
se je udeležil tudi minister za 
infrastrukturo Jernej Vrtovec, ki 
je poudaril da prenova pelje tudi 
v smeri doseganja energetske 
neodvisnosti in s tem zmanjšuje 
negativne vplive na okolje. Z 
gotovostjo je celovita prenova 
ajdovske Hidroelektrarne 
pomembna za celotno lokalno 
skupnost, župan Tadej Beočanin 
je izpostavil: »Veseli in ponosni 
smo, da se je SENG odločil za 
rekonstrukcijo Hidroelektrarne 
Hubelj, ki predstavlja pomemben 
del naše dediščine in identitete. 
Sodelovanje s SENG je na 
zavidljivem nivoju, pri investiciji 
so upoštevali potrebe in omejitve 
lokalnega okolja, za kar se jim 

seveda zahvaljujem. Prepričan 
sem, da je prav na tradiciji 
temelječa prihodnost prava 
usmeritev za lokalno okolje, ki 
ji sledimo na vseh področjih 
razvoja.«

Občinski svetniki na gostovanju po krajevnih skupnostih 
Sejna soba v občinski stavbi je 

sicer nadvse imenitna in tehnično 
odlično opremljena, vendar pa ni 
dovolj prostorna, da bi v korona-
času zagotavljala varno izvedbo 
sej Občinskega sveta Občine 
Ajdovščina. Zato so zadnjih 
nekaj sej svetniki opravili po 
naših krajevnih skupnostih. Prvo 
takšno gostovanje je septembra 
potekalo v dvorani v Črničah. 
Oktobrska seja je bila izvedena 
v šolskem večnamenskem 
prostoru na Otlici, v novembru 
pa v dvorani v Budanjah. Je že 
res, da je za izvedbo takšnih sej 
potrebne nekaj več logistike ter da 
razmere po dvoranah ne dosegajo 
udobnosti občinske sejne sobe, 
vseeno pa svetniki pozdravljajo 

takšno rešitev, saj tako na svoj 
način pridejo tudi bliže krajanom, 
oziroma dobijo vsaj droben uvid 
v življenje krajevne skupnosti. 
Tako je že dogovorjeno, da bo 
decembrska seja potekala v Domu 
krajanov Cesta. 

Fotografija iz začetkov delovanja 
ajdovske hidroelektrarne.
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Kakovost bivanja in življenja 
starostnikov je ena izmed 
prioritet občinske politike. Vse 
strokovne službe so v letošnjem 
letu nemudoma pristopile k 
pripravi zahtevne dokumentacije, 
s katero je bil Dom starejših 
Ajdovščina uspešen na razpisu. 
Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake 
možnosti bo za novogradnjo 
zagotovilo 12 milijonov evrov. 
Občina Ajdovščina je zagotovila 

brezplačno zemljišče,  krila je 
stroške projektne dokumentacije, 
poskrbela pa bo tudi za 
komunalno opremljanje. Dom 
bo zrasel tik ob obstoječi stavbi in 
je zasnovan v šestih nadstropjih 
z 10.000 m2 notranjih površin, 
skladnimi z normativi s področja 
socialnega in institucionalnega 
varstva, zagotavljal pa bo vso 
potrebno opremo za popolno 
oskrbo starostnikov. »Veseli 
smo novice, s katero je Domu 

starejših občanov Ajdovščina 
uspelo pridobiti zajetnih 12 
milijonov evrov sofinanciranja 
za gradnjo novega doma za 

starejše, ki ga v Ajdovščini nujno 
potrebujemo. To je ena izmed 
večjih investicij države na našem 
območju, največ pa bo doprinesla 
starejšim občanom z ustrezno 
oskrbo in sodobno urejenimi 
prostori, ki jih potrebujejo. Ob 
tej priložnosti izražam javno 
pohvalo vsem, ki ste sodelovali v 
procesu pridobivanja teh sredstev 
– tako strokovnim službam, kot 
tudi lokalni in državni politiki, 
ki je sprejela ključne odločitve, da 
bomo do te investicije prišli,« je 
ob tej priložnosti povedal župan 
Tadej Beočanin.

V rekordno kratkem obdobju se 
je uspelo pridobiti vso potrebno 
dokumentacijo, kar je zagotovilo 
uspeh na razpisu. Vse službe so 
z odliko opravile svoje delo, kar 

je doprineslo k še eni uspešni 
povezovalni zgodbi na našem 
območju. Vzpodbudne novice 
so veseli tudi v Domu starejših 
občanov Ajdovščina. Direktorica 
Tanja Stibilj Slemič je ob tem 
povedala: »Zelo smo se razveselili 
te vzpodbudne novice – gre za 
veliko pridobitev, eno veliko 
zmago na področju razvoja skrbi 
za starejše za občino Ajdovščina, 
pa tudi širše. Pravzaprav je to 
prelomen dogodek, od katerega 
bomo vsi uživali sadove. Če ne 
bi stopili skupaj, čisto vsi, tega 
rezultata, te čudovite novice, 
danes ne bi bilo. Zato hvala 
vsem, ki so kakorkoli pripomogli 
k uresničitvi tega velikega 
projekta.«

Zrasel bo nov dom

Dom starejših Ajdovščina uspešen na razpisu 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je 12. novembra objavilo rezultate razpisa, s katerim je Domu starejših občanov Ajdovščina 

zagotovilo 12 milijonov evrov za gradnjo novega doma starejših. Varen pristan bo v novem domu našlo 149 starostnikov. Več kot 12 milijonov vredna investicija 
se bo pričela odvijati prihodnje leto.

Novica, da je bila Ajdovščina 
uspešna na razpisu za nov DSO, 
me je tega dne zares osrečila. 
Svetniška skupina SDS je bila 
gonilna sila pri tem projektu. 
Od predstavitve ideje županu, 
do uresničitve je bila dolga 
pot. Vendar smo jo skupaj 
z vsemi deležniki uspešno 
privedli do uspeha na razpisu. 
Poslanka Eva Irgl, direktorica 
zavoda DSO Ajdovščina, 
župan, občinska uprava, mi 
kot svetniška skupina in še 
marsikdo je zaslužen za ta 
uspeh. Ajdovščina bo dobila 
sodoben in prečudovit dom, 
kateri bo tako varovancem kot 
zaposlenim ponujal odlične 
pogoje tako za bivanje kot za 
delo. Moramo se tudi zavedati, 
da je Ajdovščina ena od 18 
občin, ki je bila uspešna na 
razpisu REACT EU – ESRR 
v celi državi in edina na 
Goriškem. Zakaj toliko truda z 
naše strani, kljub temu, da smo 
v občinski politiki potisnjeni 
v stran? Zato, ker v politiki 
nismo zaradi sebe, temveč 
zaradi koristnega dela za vse 
občane. Hvala še enkrat vsem, 
ki so kakorkoli pripomogli k 
temu uspehu.

Miha Kapelj
predsednik OO SDS 

Ajdovščina, občinski svetnik

Skupaj zmoremo veliko, kar 
se je pokazalo, ko smo prejeli 
obvestilo, da je Dom starejših 
občanov Ajdovščina na javnem 
razpisu pridobil  znatna 
finančna sredstva za izgradnjo 
novega doma.

Z evropskimi sredstvi, 
državno politiko, ki je ob 
epidemiji spoznala, da so 
bivanjski pogoji oskrbovancev 
v večini domov neustrezni ter 
skupnim in odličnim delom 
vseh deležnikov,  nam je uspelo, 
da bomo lahko sanje o novem 
domu kmalu začeli uresničevati. 

Pri tem pa ne smemo pozabiti, 

da je kvaliteta bivanja in 
življenja starostnikov v domu 
odvisna tudi od zadostnega 
števila zaposlenih, njihovih 
delovnih pogojev in ustreznega 
stimulativnega plačila, kar je 
potrebno tudi čimprej urediti.  
Če znamo poskrbeti za varstvo 
najmlajših, bomo tudi za oskrbo 
starejših članov naše družbe.

Naj ob tej veseli novici v vseh 
nas zori spoznanje, da le skupno 
sodelovanje prinaša uspehe, ki 
se jih vsi veselimo in nas kot 
družbo delajo bolj povezane. 

Izkoristimo demokracijo 
za politično tekmovanje v 
različnih razvojnih programih, 
prioritetah, načinu dela, ki ga 
ponujamo volivcem. Izogibajmo 
pa se skušnjavi po izključevanju 
ter bivanju na dveh ločenih 
bregovih.

Jožko Premrn,
predsednik OO NSi 

Ajdovščina, občinski svetnik
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Lokalni program kulture
Na redni novembrski seji so ajdovski občinski svetniki potrdili Lokalni program kulture v občini 

Ajdovščina za obdobje 2022-2025. S programom so opredeljeni javni interes občine na različnih 
področjih kulture, prioritete in smernice ter cilji in ukrepi za dosego le-teh. 

K sodelovanju pri pripravi 
programa so bili povabljeni vsi 
deležniki na področju kulture, 
tako javni zavodi, kot nevladne 
organizacije. Osnutek programa 
je bil v oktobru tudi javno 
razgrnjen, zainteresirana javnost 
pa povabljena k podajanju 
pobud in pripomb. Dokument, 
ki je podlaga za izvedbo letnega 
javnega razpisa za sofinanciranje 
kulturnih dejavnosti v občini, so 
na oktobrski redni seji podprli 
tudi ajdovski občinski svetniki. 

Lokalni program kulture 2022-
2025 obravnava vsa področja, 
ki so neposredno ali posredno 
povezana s kulturnim delovanjem 
v občini. Preteklo obdobje je 
zaznamovalo več kriz – najprej 
finančna in gospodarska, zadnje 
leto in pol pa še posebej po 
kulturnih dejavnostih pustoši 
zdravstvena kriza. Vsem tem 
krizam navkljub pa kulturno 
udejstvovanje, kulturno življenje 
živi, se razvija in se krepi. Smelo 
je zastavljen tudi nov lokalni 
program kulture, ki v primerjavi 
s prejšnjim prinaša nekatere 

novosti. 
Ljubiteljske kulturne dejavnosti 

bo občina še naprej finančno 
podpirala v približno enaki meri 
kot doslej, več poudarka pa bo 
na kakovosti tako mentorjev kot 
tudi ustvarjalcev na področju 
ljubiteljske kulture. Prav tako 
si želi širše dostopnosti do 
javnih kulturnih programov – 
občina bo podpirala kakovostne 
ciklične programe na področju 
gledališča za otroke in odrasle, 
glasbe, poseben poudarek pa 
bo na filmski umetnosti, tako 
v smislu zagotavljanja splošne 
filmske ponudbe, kot tudi 
filmskih abonmajev. Cilj Zveze 
kulturnih društev Ajdovščina je 
dvigniti prepoznavnost in število 
vključenih društev. V občini sicer 
deluje 26 kulturnih društev, 
kar polovica od tega so različni 
pevski sestavi.  Širi se področje 
muzejske dejavnosti – v teku je 
že projekt oživljanja industrijske 
dediščine pod okriljem Goriškega 
muzeja, v novem programskem 
obdobju je načrtovana prenova 
muzejskih depojev, zagotavljalo 

pa se bo tudi dodatne prostore 
za zbirke in razstavne dejavnosti. 
Na področju kulturne dediščine 
se oživlja Rustjeva hiša, kjer bo 
vzpostavljen prostor doživetij 
pekarske in mlinarske dediščine. 
Po prenovi mestnega središča 
se dela nadaljujejo na stolpu s 
cinami v grajskem vrtu, ureditev 
grajskega vrta pa bo projekt 
prihodnjega programskega 
obdobja. Je pa že v pričujočem 
dokumentu zapisana namera 
po aktivnostih za oživitev 
arheološkega spomenika Ad 
Pirum v Podkraju in terasaste 
krajine pod Sv. Pavlom v 
Vrtovinu. Občina Ajdovščina 
skupaj z ostalimi občinami 
iz regije sodeluje v projektu 
Evropska prestolnica kulture, 
od koder si obeta pozitivnih 
učinkov, ki bodo presegli leto 
kulturnih dogajanj – od obnov 
do novih projektov in promocije. 
Med posebne projekte novega 
programskega obdobja pa med 
drugim sodijo še spodbujanje 
kulturno umetnostne vzgoje in 
načrtna filmska vzgoja mlade 
populacije ter spodbujanje branja 
in bralne kulture. Na področju 
javne infrastrukture pa velja 
izpostaviti pripravo podlag in 
načrtov za nov kulturni dom v 
letu 2022. 

Lokalni program kulture je 
objavljen na spletni strani Občine 
Ajdovščina, v rubriki 'Strateški in 
programski dokumenti Občine 
Ajdovščina'.

Krepijo se ajdovsko-ruski odnosi
Sredi novembra se je na obisku v Ajdovščini mudil veleposlanik Ruske federacije njegova 

ekselenca Timur Ezvayov z delegacijo. V občinskih prostorih je visoke obiske sprejel župan 
Tadej Beočanin. Beseda je med drugim tekla o investicijskih priložnostih na našem območju. Po 
delovnem srečanju so se odpravili še na ogled proizvodnih obratov v Vipavski dolini.

Župan Tadej Beočanin je sprejel 
veleposlanika Ruske federacije, 
njegovo ekscelenco gospoda 
Timurja Ezvayova z delegacijo. 
Rdeča nit pogovora so bile zlasti 
investicijske priložnosti na našem 
območju. Na delovnem srečanju 
so bili predstavljeni glavni 
investicijski projekti, med drugim 

mestni hotel, za katerega Občina 
pospešeno išče investitorja. 
Gostje so izrazili  velik interes po 
sodelovanju, zlasti na področju 
gospodarstva. Menijo namreč, 
da je sodelovanje med občinami 
eno izmed najučinkovitejših oblik 
sodelovanja med dvema državama 
sploh. Med delegacijo je bila tudi 

podžupanja mesta Vologda, ki 
je v Rusiji znano po izjemno 
razviti prehrambni industriji. 
Prav slednje je bilo povezovalna 
nit delovnega srečanja.  Gostje 
so z velikim zanimanjem 
prisluhnili predstavitvi naše 
dobro razvite industrije, ki 
med drugim slovi tudi po 
kakovostnih prehrambenih 
izdelkih. Po srečanju v prostorih 
Občine so se gostje odpravili še 
na ogled proizvodnih obratov 
podjetja Šraml, ki se pretežno 
ukvarja s proizvodnjo naprednih 
tehnologij s področja prehrambne 
industrije. Z gotovostjo je visok 
obisk priložnost za nadaljnje 
sodelovanje in krepitev ajdovsko-
ruskih odnosov.

Na območju občine 
Ajdovščina se pospešeno 
nadaljuje izgradnja optičnega 
omrežja v naseljih, kjer 
priključkov na optično omrežje 
doslej še ni bilo. Podjetje GVO 
je skupaj z družbo Optic-Tel 
zaključilo z gradnjo optičnega 
omrežja na območju s Predmeje 
do Žagoliča. Sočasno z gradnjo 
optičnega omrežja ponudniki 
gradijo tudi hišne priključke. 
Trenutno dela potekajo na Colu, 
v Malem Polju in na Vodicah. 
Optika se gradi tudi v dolini, 
trenutno na Ustju, pa tudi v 
vzhodnem delu Ajdovščine.

Postopek priklopa na optično 
omrežje je sledeč: ko je optični 
kabel napeljan tudi v obliki 
hišnega priključka, morajo 
gospodinjstva to javiti izbranemu 
t e l e k o m u n i k a c i j s k e m u 
ponudniku, s katerim se 
dogovorijo za končni priklop 
na optiko. Občanke in občani 
lahko za več informacij o samem 
poteku priklopa kontaktirate 

izvajalce, ki so v vašem kraju 
gradili optično omrežje. GVO 
optično omrežje vzpostavlja 
na širšem območju Gore, 
in sicer na Predmeji, Otlici, 
Kovku, Colu, Križni Gori, v 
Gozdu, Žagoliču, Malem Polju 
in na Vodicah. Pod njihovim 
okriljem bo optika zgrajena 
tudi  v Lokavcu, na Brjah, 
delu Ceste, Planini, Vrtovčah 
v Šmarjah, Ustju, Dolenjah, 
Vrtovinu in vzhodnem delu 
mesta Ajdovščina. V preostalih 
naseljih bosta gradnjo 
optičnega omrežja izvedla 
druga ponudnika – Telekom 
Slovenije, ki upravlja največje 
optično omrežje v Sloveniji, in 
Gratel. Telekom Slovenije bo 
prevzel območje zahodnega dela 
mesta Ajdovščina, katerega del 
bo pokril tudi Gratel. Prav tako 
bo Telekom Slovenije gradil 
omrežje v delu naselja Cesta. V 
Črničah, Batujah in na Ravnah 
bosta omrežje gradila Telekom 
Slovenije in Gratel.

Kako do priključka 
na optiko? 

Do konca leta 2022 bo gradnja optičnega omrežja dosegla 
vse kraje in vasi v ajdovski občini. Optično omrežje gradijo 
tri družbe – GVO, Telekom in Gratel. Občanke in občane 
prosimo, da se za informacije o poteku priklopa obrnejo 
na ponudnike telekomunikacijskih storitev, pri katerih 
nameravajo skleniti naročniško razmerje.

Za več informacij o optičnem omrežju in hišnem priključku 
se obrnite na:

-  GVO: Vasja Kolavčič (Vasja.Kolavcic@telekom.si)
-  Telekom Slovenije: Milan Saksida (milan.saksida@telekom.si)
-  Gratel: Bojan Goševac: 051 608 561 

Ko imate urejeno vse v zvezi s hišnim priključkom, se za 
končni priklop na optično omrežje obrnete na ponudnike 
telekomunikacijskih storitev (npr.: Telekom, A1, Telemach, T2 …). 

Tudi letošnji veseli december bo 
krojila predvsem epidemiološka 
situacija, vseeno pa v Ajdovščini 
že diši po praznikih. Vsak čas 
bodo zagorele novoletne lučke, 
tudi na smrekah, ki v Ajdovščino 
prihajajo s predmejskih gozdov. 
Praznični motivi bodo krasili 
razstavne panoje ob grajskem 
vrtu. Okrašeno mesto bodo v 
decembru obiskali vsi trije dobri 
možje – najprej Miklavž, nato 
Božiček in tik pred novim letom še 

Dedek Mraz. Če bodo razmere to 
dovoljevale, bo praznično utripal 
Lavričev trg, tu bo postavljeno 
drsališče, pred prazniki pa bo 
potekal božični sejem. 

Aktualne informacije bodo 
sproti objavljene na občinskih 
spletnih straneh in socialnih 
omrežjih. Spremljajte jih, 
zagotovo med njimi najdete 
kakšno prijazno praznično 
presenečenje. 

Praznično v decembru 
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Občina Ajdovščina je 
prepoznana kot pilotna pri izvedbi 
participativnega proračuna. 
Letos ste občanke in občani o 
predlaganih pobudah odločali že 
tretjič. Pokazali ste, da ste projekt 
participativnega proračuna 
vzeli za svojega, z veliko mero 
zaupanja v uresničljivost pobud. 
Z realizacijo pobud se je že 
pričelo – pod streho sta že dve – 
osvetlitev poti v Reber (del poti 
okrog Vipavskega Križa) in pa 

postavitev dveh pitnikov na Gori. 
Do konca leta bodo realizirane 
še štiri: ureditev košarkarskega 
igrišča ob občinski stavbi, sanacija 
informacijske točke v Šmarjah – 
ta že poteka, postavitev zunanjih 
rekreacijskih trim naprav na 
poti iz Gaberji na Ojstri vrh ter 
postavitev pregradne dvižne 
zavese v Dvorani Edmunda 
Čibeja v Lokavcu. Posebno skrb 
smo tudi tokrat namenili mladim, 
ki so v sklopu svojega območja 

izglasovali pet pobud v vrednosti 
60.000 €. Ena izmed pobud je tik 
pred uresničitvijo – v Palah bodo 
zaživeli Wajduski G'rfiti.

V mestu Ajdovščina si lahko 
v prihodnjem letu obetamo še: 
ureditev parka bivše vojašnice 
Srečka Kosovela, ozelenitev 
javnih površin ob Goriški cesti 
ter postavitev plezalne stene 
v MKC Hiša mladih. Na Gori 
bodo v sklopu Moje pobude 
pridobili novo informacijsko 
tablo in asfaltacijo poti do 
športnega parka v Podkraju. 
Na Otlici in Kovku bodo poleg 
pitnikov uredili zid in pločnik 
na pokopališču na Otlici. Kar 
nekaj pobud bo uresničenih tudi 
na Vipavskih gričih, med njimi 
pitniki v vseh krajih na Vertovčevi 
poti, ureditev razgledne točke 
pod Brjami, na Ustjah bo zrasel 
park v borih. Na območju dolina 
– vzhod se bo urejalo pokopališče 
v Budanjah in vaški studenec v 
Dolgi Poljani, prav tam bosta 
urejena tudi parkirišče in 

informacijska tabla, v Žapužah 
pa bodo menjali in sanirali 
dotrajane ograje. Na območju 
dolina - center bo Dom krajanov 
Plače dobil športne rekvizite, pot 
Reber proti Vipavskem Križu 
je že osvetljena, uredilo se bo 
tudi vaško jedro v Skriljah ter v 
Stomažu. Na območju dolina – 
zahod se bo uredila starodavna 
in povezovalna pot Kamnje 
– Vrtovin – Gojače – Malovše 
– Črniče, vzpostavilo se bo 
zakladnico kulturne in naravne 
dediščine pod Sv. Pavlom, 
revitaliziralo pa tudi vaški trg v 
Črničah. Mladi bodo pridobili 
rekreacijsko točko na Vertovčevi 
poti, postavitev pitnika pri 

Napoleonovem mostu v Dolenjah, 
tekaško-sprehajalno pot v Selu, v 
mestu pa bodo podobo v Palah 
lepšali Wajduski G'rfiti in projekt 
#Wokviri se. 

Pobude se že uresničujejo
Tretji cikel Moje pobude je bil letos navkljub nepredvidljivi situaciji uspešno izpeljan. Občinska 

uprava je z realizacijo več kot 30 izglasovanih pobud že pričela. Doslej sta bili izvedeni že dve, 
do konca leta so načrtovane še štiri, ostale pa bodo nared prihodnje leto. Za izvedbo vseh je v 
proračunu rezerviranih 410.000 evrov.

Prireditve na javnih površinah 
urejene z odlokom 

Raba javnih površin za prireditve v občini Ajdovščina bo od novega leta naprej urejena z 
odlokom, ki so ga ajdovski občinski svetniki na oktobrski redni seji že sprejeli. Tako bodo pogoji 
uporabe jasni in enaki za vse uporabnike.

Po kakovostnih, predvsem 
glasbenih prireditvah na prostem 
je po prenovi postal prepoznaven 
Vipavski Križ, veliko zanimanja 
je za organizacijo dogodkov 
na Lavričevem trgu v mestu 
Ajdovščina. Ob teh dveh pa so 
pomembni prireditveni prostori 
tudi v drugih krajih po občini. 
Odlok o uporabi javnih površin 
za namen organizacije prireditev 
v občini Ajdovščina je bil sprejet 

na oktobrski seji Občinskega 
sveta Občine Ajdovščina. Nov 
odlok določa pogoje uporabe in 
upravljanje javnih površin za 
potrebe različnih dogodkov ter 
izhodišča za izračun cene uporabe 
(lokacija, površina, uporabljena 
infrastruktura, čas trajanja 
rabe). Ker so prireditve v javnem 
občinskem interesu, določene 
stroške prevzema proračun. 

Javne površine, ki so v 
upravljanju javnih zavodov ali 
drugih organizacij, so izvzete iz 
novega odloka. Ta pa dopušča, 
da se za javni prireditveni prostor 
lahko določi skrbnika, ki skrbi za 
pomoč uporabnikom pri dostopu 
do informacij, infrastrukturnih 
priključkov in morebitne druge 
opreme, njegova ključna naloga 
bo skrb, da se pri uporabi na 
površinah in infrastrukturi ne 
povzroča škode ter da bo po 
zaključenem dogodku prostor tak, 
ko je bil ob oddaji v uporabo. Večja 
prizorišča so se v določeni meri 
infrastrukturno že prilagodila 
potrebam organizatorjev 
dogodkov, medtem ko so 
krajevno pomembna območja 
po vaseh slabše opremljena. 

Do začetka veljavnosti odloka 
bo pripravljen tudi obrazec, 
preko katerega bodo uporabniki 
zaprošali za rabo. Občina bo na 
podlagi zaprosila izdala soglasje, 
v katerem bodo navedene vse 
obveze uporabnika in pogoji za 
rabo prostora ter infrastrukture, 
ki je na voljo na zaprošeni javni 
površini. Uprava bo poskrbela 
tudi za zagotavljanje informacij 
o zasedenosti oziroma prostih 
terminih ter za informiranje 
javnosti o prireditvah na 
osrednjih prostorih.  Uporabniki 
pa bodo odgovorni, da dogodek 
izpeljejo skladno s predpisi, da 
javno površino uporabljajo kot 
dober gospodar in na koncu za 
seboj pospravijo. 

Prireditve na prostem so 
nadvse priljubljene, kakovostni 
tovrstni dogodki pa lahko 
bistveno prispevajo tako k 
boljšemu družabnemu življenju 
v skupnosti, kot tudi k turistični 
promociji in ponudbi občine. Nov 
odlok je pomemben korak na poti 
k cilju - urediti področje tako, da 
bodo postopki  za organizatorje 
prireditev pregledni in čim bolj 
enostavni. 

Za lastnike in 
ljubitelje mačk 

Drugi javni poziv za sofinanciranje sterilizacije in kastracije 
lastniških mačk v občini Ajdovščina je bil sredi novembra 
zaključen. Nov poziv bo pripravljen takoj po sprejetju 
proračuna 2022, torej že konec letošnjega ali pa v začetku 
prihodnjega leta. 

Zaključen je že drugi javni 
poziv Občine Ajdovščina za 
sofinanciranje sterilizacije in 
kastracije mačk. Namenjen 
je predvsem obvladovanju 
prostoživeče populacije mačk, 
hkrati pa je to tudi prispevek k 
ozaveščenosti in odgovornosti 
ljudi do mačk in njihovih 
mladičev. Poziv je naletel 
na izredno pozitiven odziv 
občanov. V letu 2020 je bilo 
namreč dodeljenih 49 subvencij 
za sterilizacijo in 18 subvencij za 
kastracijo, v letošnjem letu pa se je 
število dodeljenih subvencij skoraj 
podvojilo – 79 za sterilizacijo in 
43 za kastracijo. Po dveh javnih 

pozivih je sicer na ulicah še 
vedno precej brezdomnih mačk, 
pomoč lastnikom mačk pa vseeno 
dobro zaleže, saj je nezaželenih 
brezdomnih mačjih mladičev 
vsako sezono manj. Gre torej za 
učinkovit, dolgoročno naravnan 
mehanizem za zmanjšanje 
populacije prostoživečih mačk. 
Občina Ajdovščina ga bo še 
naprej kontinuirano izvajala – 
letošnji poziv za sofinanciranje 
sterilizacije in kastracije mačk je 
zaključen, v pripravi pa je že nov 
poziv, ki bo objavljen takoj, ko bo 
sprejet proračun za prihodnje leto 
– konec letošnjega ali pa v začetku 
prihodnjega leta. 
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Naložba v urejanje ograje 
na budanjskem pokopališču je 
bila načrtovana v občinskem 
proračunu, na področju 
investicijskega vzdrževanja in 
izboljšav. Pokopališče je skoraj 
v celoti na novo ograjeno, 
nameščene je za 87,6 metra 
kovinske, vroče cinkane in prašno 
barvane ograje, kar ji zagotavlja 
dolgo obstojnost. Vrednost ograje 
in opravljenih del je znašala 
15.453,69 evra z davkom vred. 

Urejanje pokopališča v Budanjah 
se bo nadaljevalo prihodnje leto. V 
sklopu projekta participativnega 
proračuna je bila namreč 
izglasovana pobuda, ki se nanaša 
na dve krajevni skupnosti – Dolga 
Poljana in Budanje, kar pomeni, 
da je za izvedbo namenjen 
nekoliko večji znesek. Za 25.000 
evrov bo na pokopališču urejen 
žarni zid, med grobovi pa bodo 
urejene tlakovane poti.

Nova ograja na pokopališču v 
Budanjah 

Pokopališče v Budanjah ima lično in trdno novo ograjo. Naložba je bila zaključena tik pred 
dnevom mrtvih, ko tradicionalno obiščemo pokojne svojce na pokopališčih. Urejanje pa se bo 
na račun participativnega proračuna Moja pobuda nadaljevalo tudi prihodnje leto.

E-polnilnica v 
Vipavskem Križu 

Vipavski Križ je bogatejši za polnilnico za električne 
avtomobile. Postavila jo je RRA Severne Primorske, v 
sodelovanju z Občino Ajdovščina, ki jo bo vzdrževala, sredstva 
pa je zagotovil EU projekt EnerNETmob iz programa Interreg 
Mediterranean.

RRA Severne Primorske 
v projektu EnerNETMob 
sodeluje kot projektni partner. 
Cilj projekta pa je povečati 
zmogljivosti za načrtovanje in 
izvedbo regionalnih omrežij za 
elektromobilnost ter povezati 
mesta in regije na območju 
Sredozemlja z uporabo skupnih 
politik in standardov EU na 
področju elektromobilnosti. 
Novogoriška razvojna agencija je 
tako postavila e-polnilnice po več 
mestih v regiji – v Brdih, Mirnu, 
Novi Gorici, v začetku novembra 

pa je takšna polnilnica zrasla tudi 
na parkirišču v Vipavskem Križu. 
Parkirišče je zarisano, polnjenje 
električnih avtomobilov pa že 
teče. Predvsem bo polnilnica v 
Vipavskem Križu dobrodošla 
dodatna storitev za turistične 
obiskovalce. Sistem polnilnic 
na širšem območju regije naj bi 
dvignil prepoznavnost turističnih 
območij med gosti, ki vozijo 
e-avtomobile. Namen projekta 
je namreč prav prispevati k 
trajnostni mobilnosti na področju 
turističnih potovanj.

Razsvetljena pot po Rebri
Pešpot po Rebri, ki povezuje Male Žablje in Vipavski Križ, je bila pred kratkim temeljito urejena, 

zdaj pa je v okviru participativnega proračuna Moja pobuda dobila še čudovito ambientalno 
razsvetljavo.

Pot po Rebri je bila temeljito 
sanirana v letošnjem poletju. 
Razrito stezo na strmem terenu 
se je po celotnem pobočju 
zabetoniralo s pranim betonom 
iz lomljenca, ki preprečuje zdrse. 
Hkrati z obnovitvenimi deli se 
je po celotni dolžini poti uredilo 
električno napeljavo. Domačini 
so nato območje temeljito očistili 
– odstranili odvečno grmičevje, 
pokosili in lepo uredili okolico. 
V oktobru pa se je uresničila še 
izglasovana Moja pobuda – pot je 
dobila ambientalno razsvetljavo. 

Ob robu poti je na betonskih 
temeljih postavljenih 16 stoječih 
svetilk grafitno sive barve, ki 
so že same po sebi lep okras, v 
mraku in ponoči pa pravljično 
razsvetljujejo pešpot od Malih 
Žabelj do Vipavskega Križa. 
Vrednost naložbe, realizirane 
v sklopu participativnega 
proračuna, je bila slabih 5.000 
evrov.

Občina je svoj del opravila, 
urejanje poti pa še ni v celoti 
zaključeno – ob poti bodo namreč 
nameščene še postaje križevega 

pota, ki so že izdelane in čakajo 
le še na postavitev, zagotovo pred 
novim letom. Ta del projekta je 
v domeni krajanov in Župnije 
Vipavski Križ. Kamnite plošče je 
darovalo kamnoseštvo Mužina iz 
Sela, motive je narisala ajdovska 
umetnica Silva Karim, v plošče so 
jih vklesali kamnoseki Društva 
MOST. Postavili jih bodo krajani 
s prostovoljnim delom, vse nastale 
stroške pa bo poravnala Župnija 
Vipavski Križ.

Decembrsko vzdušje v Vipavskem Križu 
Int i m na a mbienta l na 

razsvetljava na poti po Rebri od 
Malih Žabelj do Vipavskega Križa 
je čarobno vabljiva v teh mračnih 
in dolgih zimskih večerih in 
kar sama vabi na romantičen 
sprehod. V decembru pa bo 
sprehod še prijetnejši, v praznično 
razsvetljenem Križu vas bo 
namreč pričakala tradicionalna 
razstava jaslic. Prav tako Križani 
že vadijo letošnjo Božično zgodbo, 
ki bo, če bodo epidemiološke 
razmere to dopuščale, uprizorjena 
na praznični konec tedna, 25. in 
26. decembra, vsak dan z več 

ponovitvami. Jaslice pa bodo na 
ogled tudi še v prvih januarskih 
dneh. Za podrobnejše informacije 

sledite obvestilom na občinski 
spletni strani in socialnih 
omrežjih Vipavskega Križa. 

Popolna zapora ceste 
skozi gradbišče na Goriški cesti 

Cesta skozi gradbišče kolesarske steze na Goriški cesti bo 
od ponedeljka, 29. novembra, za mesec dni popolnoma 
zaprta za promet. Obvoz bo urejen po obvoznici okoli 
mesta in po lokalnih cestah. Prosimo za razumevanje in 
strpnost. 

Na koncu Goriške ceste v mestu Ajdovščina je že nekaj časa 
gradbišče, gradi se kolesarsko  povezavo skozi mesto. Promet, ki 
poteka po enem pasu in ga ureja semafor, bo od ponedeljka dalje 
preusmerjen na obvoznico in lokalne ceste. Na tem odseku se 
namreč pričenjajo zaključna dela na voziščni konstrukciji, cesta 
pa se za slab mesec dni zapira. 

Popolna zapora bo potekala od 29. novembra do predvidoma 
27. decembra, v dveh fazah: 

- najprej bo zaprt odsek od krožišča pri avtosalonu do križišča 
za obrtno cono (podjetje Petrič), 

- nato pa bo zaprt še odsek od tega križišča do zadnjega 
krožišča v mestu. 

Zapora je neizbežna, zaključna dela namreč zajemajo obnovo 
voziščne konstrukcije – reskanje obstoječega asfalta, nato pa 
preplastitev z novo asfaltno prevleko. V času trajanja zapore se bo 
za stanovalce uredilo začasne izvoze, podjetja pa bodo dostopna 
ves čas. Obvoz bo urejen s signalizacijo, po obvoznici in lokalnih 
cestah. Voznike prosimo za strpnost in razumevanje.
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Urejajo se tematske 
poti po Gori in v dolini

Na Gori bosta v prihodnjem letu povezani obe tematski poti, 
ki vodita po robu. Pot po Dolu gor in dol je že prenovljena in 
obogatena z novimi usmerjevalnimi tablicami, v prihodnjem 
letu bo v enaki tematski zasnovi zaživela še pot po Angelski 
gori. V mestu je tik pred realizacijo pot industrijske dediščine, 
kar nekaj tematskih poti se snuje tudi na podeželju.

Pot po Dolu gor in dol je bila 
vzpostavljena pred več kot 20. leti. 
S svojimi čudovitimi razgledi in 
bogato naravno in kulturno 
dediščino privablja turiste od 
vsepovsod. Tekom letošnjega 
poletja je pot dobila temeljito 
prenovo – postavljenih je pet 
novih postaj, dodana interaktivna 
vsebina poti, postavljene še 
dodatne usmerjevalne table, 

zapisi so prevedeni v angleški 
jezik. Pot je postala krožna, 
obiskovalce pa po njej vodi 
osrednji lik – Nace, poznan 
iz knjige pesmic in otroških 
izštevank Nace ima dolge tace, 
avtorja Franceta Černigoja. Nace 
pa bo obiskovalce spremljal tudi v 
nadaljevanju na poti po Angelski 
gori, ki vodi od Otlice proti 

Kovku in ima 22 postaj. Zasnova 
je že nared, v prihodnjem letu 
bodo postavljene table, ki bodo 
z lično podobo in interaktivno 
vsebino usmerjale obiskovalce in 
jih informirale o zgodovini krajev 
in običajev na Gori.

Občina namerava v kratkem 
vzpostaviti še kar nekaj tematskih 
poti. Po naši občini bo za romarje 
označena Evropska kulturna 
pot Svetega Martina. Občina 
Ajdovščina je vključena v 
izgradnjo 3. etape romarske 
poti, ki poteka od Logatca do 
Italije.  Tik pred realizacijo je 
pot industrijske dediščine po 
mestu, ki bo združevala vse 
pomembne pomnike, ki pričajo 
o bogati industrijski dediščini 
na naših tleh. V mestnem jedru 
pa se v prihodnjem letu obetajo 
nove informacijske table za 
dodatno predstavitev rimske 
Kastre in najdb v okviru prenove 
Lavričevega trga. V okviru 
evropskih projektov sta v teku še 
dve tematski poti – Pot suhozidja 
in terasirane krajine med 
Vrtovinom in Ravnami, na našem 
območju pa je že zaključena 
Naravoslovna tematska učna pot 
ob reki Vipavi, ki bo sicer tekla od 
izvira v Vipavi do prehoda meje 
v Mirnu. 

V Vrtovčah bo zrasel športni park 
V Vrtovčah bo prihodnje leto tik pod zaselkom Lisjaki v neposredni bližini Vertovčevih poti 

zrasel športni park, kjer bo poleg športnih igrišč, kotička za otroška igrala ter zelenih površin 
tudi objekt za druženje. Z deli se bo pričelo v prvi polovici prihodnjega leta, v proračunu je za 
investicijo rezerviranih 150 tisoč evrov. 

Objekti za druženje in športno 
udejstvovanje po vaseh so zelo 
dobrodošli. Občina Ajdovščina 
si zato prizadeva za postavitev 
čim več tovrstnih objektov, ki 
nudijo krajankam in krajanom 
primerno mesto za druženje 
in prirejanje raznovrstnih 
dogodkov. V Vrtovčah bo pod 
zaselkom Lisjaki zrasel športni 
park. Predvidena je izvedba 
nove dovozne poti, ureditev 
parkirišča, športnega igrišča 
z manjšimi tribunami, otroci 
se bodo razveselili otroškega 
kotička z igrali, v investicijo 
je vključena tudi novogradnja 
manjšega spremljevalnega 
objekta s sanitarijami in 
garderobami. Teren v okolici 
se bo zatravilo ter zasadilo 
avtohtono zelenje, grmovnice, 

ki bodo teren primerno uravnale 
in nudile naravni izgled. Občina 
bo poskrbela tudi za komunalno 
opremo. Načrti so pripravljeni, 
tik pred pridobitvijo pa je tudi 
gradbeno dovoljenje. Stroji bodo 

tako zahrumeli že v prvi polovici 
prihodnjega leta. Celotno 
investicijo bo kril občinski 
proračun, zanjo je rezerviranih 
150.000 evrov. 

Propust pri Grivškem potoku
Sanacija Grivškega potoka je v polnem teku. Trenutno je v delu gradnja propusta, ki bo 

preprečila razlivanja potoka ob stanovanjskih hišah. Dela izvaja podjetje Hidrotehnik. Za 
izgradnjo tega dela bo Občina prispevala 70.000 evrov.

Dela za sanacijsko Grivškega 
potoka so v polnem zagonu. Poleg 
sanacijskih in ureditvenih del na 
strugi potoka in gradnji kamnitih 
zložb, je trenutno v fazi gradnja 
propusta čez cesto, ki vodi proti 
Palam. Propust bo omogočil 
nemoteno odtekanje vode tudi 
ob večjih nalivih. Sanacijska in 
ureditvena dela izvaja podjetje 
Hidrotehnik. Celotna investicija 
je vredna več kot 120 tisoč evrov. 
Občina Ajdovščina bo za ureditev 
propusta čez cesto prispevala 
70.000 evrov, prenovo struge pa 
bo financirala Direkcija RS za 
vode.

Dozidava OŠ Šturje
Vlaganja v šolsko infrastrukturo so glede na podatke o vse več rojstvih in priselitveni prirast 

ena izmed prioritet. Poleg načrtovane gradnje Vrtca na Policah je nujna tudi dograditev 
Osnovne šole Šturje. Trenutno potekajo usklajevanja za projektno dokumentacijo, s katero se 
načrtuje objekt z 10 oddelki za 280 učencev.

Občina Ajdovščina ob gradnji 
novih stanovanjskih kapacitet 
veliko pozornosti namenja 

tudi zagotavljanju ustrezne 
šolske infrastrukture za vse 
več šoloobveznih otrok. V teku 

so postopki projektiranja za 
dozidavo OŠ Šturje, ki bo po 
trenutnih načrtih do jeseni 
2023 dobila večji prizidek z 
10 dodatnimi oddelki za 280 
učencev. Dvoetažen objekt je 
načrtovan severno od telovadnice 
in bo s hodnikom in otroškim 
igriščem povezal obstoječo 
stavbo. Zajetna, 6 milijonov 
vredna investicija poleg učilnic 
vključuje tudi športno dvorano, 
kuhinjo in jedilnico. Končne 
vsebinske zasnove projektne 
dokumentacije bodo znane v 
kratkem.

Vidra označuje Naravoslovno 
tematsko učno pot ob reki Vipavi.
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V pričakovanju 
prenove tržnice 
Ajdovščina

Mesec november s svojim 
vremenom ponudnikom lokalnih 
pridelkov in prehrambnih 
izdelkov podeželja Vipavske 
doline na tržnici Ajdovščina ni 
bil ravno naklonjen. Ponudniki 
so bili zopet pred izzivom kako 
kljub slabemu vremenu kupce 
pritegniti v staro mestno jedro 
in zagotoviti privlačno urejene 
stojnice, čeprav jih je s svojimi 
močnimi sunki obdelovala burja.  
Zato že nestrpno pričakujejo 
pričetek ureditve notranje 
tržnice, ki bo tako ponudnikom 
kot kupcem nudila zavetje.

Nova tržnica bo nudila prostor 
za 6 prodajnih mest in omogočila 
prodajo raznovrstnega blaga. 
Tržnica bo razmejena na tri 
sklope: v enem delu bo možna 
prodaja hlajenega blaga, drugi 
del tržnice bo prilagojen prodaji 
sadja in zelenjave, tretji pa prodaji 
suhe ponudbe, kot so čebelarski 
izdelki, izdelki iz zelišč, sadni, 
žitni in pekovski izdelki, vino 

in drugi izdelki. Pred skorajšnjo 
objavo javnega naročila za 
izvedbo gradbeno-obrtniških 
del in nabavo opreme za ureditev 
notranje tržnice na Občini 
Ajdovščina tako potekajo še 
zadnje uskladitve.  Dela se bodo 
predvidoma pričela v januarju in 
se zaključila aprila prihodnje leto. 

Zanimanje za prodajo 
na notranji tržnici so poleg 
obstoječih ponudnikov izrazili 
tudi novi ponudniki, ki doslej 
še niso prihajali na tržnico 
Ajdovščina.  Trenutno jih je 
skupaj preko 20, večina se 
udeležuje tudi mesečnih srečanj 
za razvoj mestne tržnice. Srečanje, 
ki je bilo predvideno za 23. 11. bo 
zaradi trenutnih epidemioloških 
razmer prestavljeno na začetek 
prihodnjega leta. 

Za dodatne informacije smo 
vam vedno na voljo na email 
trznica@ajdovscina.si ali na 
telefonski številki 05 365 91 07.

Kreativnost in Inovativnost
Dijaki Srednje šole Vena Pilona Ajdovščina so se aktivno vključili v pripravo nabora možnih 

vsebin programa Prostora doživetij pekarske in mlinarske tradicije v centru Ajdovščine. Skozi 
delavnice Kreativnost in Inovativnost so se dijaki vključili v kreativno razmišljanje in inovativno 
ustvarjanje idej in priložnosti na temo tradicije in dediščine, primarno s področja mlinarstva in 
pekarstva. 

V prvih dneh novembra je bilo 
izvedenih več delavnic z dijaki 
gimnazije Srednje šole Vena 
Pilona Ajdovščina. Zasnovane 
so bile neklasično, torej na način 
vključevanja novih pristopov in 
mehanizmov za motivacijo in 
aktivacijo. Delavnice so na podlagi 
prepoznanih izzivov v mestu 
Ajdovščina predlagale rešitve in 
nabor možnih vsebin Prostora 
doživetij pekarske in mlinarske 
tradicije. Vsak udeleženec je 
pripravil 10 različnih idej za 
aktivnosti, tudi s pomočjo 
evidentiranja obstoječih dobrih 
praks. Nato je vsak udeleženec 
glasoval za tisto idejo, ki mu je 

bila izmed vseh idej najbolj všeč. 
Na ta način je nastal kreativni in 
inovativen nabor možnih vsebin 
Prostora doživetij. Delavnica je 
dijake motivirala h kreativnemu 
razmišljanju in vključevanju v 
sooblikovanje in soustvarjanje 
vsebin na našem območju. 

Priprave za rekonstrukcijo 
Rustjeve hiše, v pritličju katere se 
bo vzpostavilo Prostor doživetij 
pekarske in mlinarske tradicije, 
so v polnem teku. Podpisana je 

pogodba z izbranim izvajalcem 
gradbenih del in z novim 
letom se načrtuje začetek del. 
Vzporedno se izvajajo vsebinske 
aktivnosti, vezane tudi na bodoči 
programski koncept prostora, 
ki bo začrtal strateške cilje in 
delovanje prostora ter določil 
njegovo vsebino. 

Občina Ajdovščina, 
Oddelek za gospodarstvo in 

razvojne zadeve

Aktivnost se izvaja v okviru operacije Prostor doživetij pekarske in mlinarske tradicije, ki jo 
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Vodovod od Cola do Hrušice tik 
pred začetkom gradnje

Več kot šest milijonov vredno investicijo za izgradnjo hidravličnega uravnoteženega 
vodooskrbnega sistema Hubelj – Skuk bo gradilo domače podjetje Stopar. Dela se pričenjajo 
prav v teh dneh, gradbiščna ograja je že postavljena, in bodo zaključena do leta 2023. Ob 
vodovodu bo Občina iz proračuna zagotovila še sredstva za izgradnjo kanalizacijskega omrežja 
v KS Podkraj.

Ena izmed največjih naložb v 
oskrbo s pitno vodo – gradnja 
vodovoda od Cola do Hrušice – 
je tik pred začetkom gradnje. Na 
javnem razpisu je bilo izbrano 
podjetje Stopar, ki bo 6,3 milijona 
vredno investicijo pričelo graditi 
v kratkem. Občini je uspelo za več 
kot polovico vrednosti naložbe 
pridobiti evropska in državna 
sredstva – iz Kohezijskega sklada 
EU dobre tri milijone evrov, pol 
milijona pa z Ministrstva za 
okolje in prostor. Obsežen projekt 
bo povezal vodooskrbna sistema 
Hubelj in Skuk ter vodo pripeljal 
vse tja do Hrušice. Ob tem bodo 
v KS Podkraj sočasno gradili 
tudi kanalizacijsko omrežje, 
ki ga bo v celoti kril občinski 
proračun. Združitev dveh ločenih 
vodovodnih sistemov v enega bo v 

primeru potencialnih onesnaženj 
in pomanjkanja vode prinesel 
tudi možnost, da en vodni 
vir prevzame vlogo drugega. 
Obsežen projekt bo prinesel tudi 
nov vodohran pri vodarni Hubelj, 
ki bo zagotavljal dovolj velike 
zaloge pitne vode v primeru okvar 
ali izpada delovanja. Po končani 

gradnji bo na sistem Hubelj-Skuk 
priključenih 17.000 občanov, na 
novo se bo na javni vodovod 
priključilo 400 gospodinjstev iz 
KS Podkraj. 

 Naložbo sofinancirata 
Republika Slovenija in Evropska 
unija iz Kohezijskega sklada.



OBČINA AJDOVŠČINA         9
Petek, 26. november 2021 • številka: 236

100 ob mrzli reki petič, prvič tudi za državno prvenstvo! 
Športno društvo Tekači Vipavske doline je v zadnjih pripravah na ultra tekaški izziv 100 ob Mrzli reki, ki se bo odvijal 11. decembra 2021 v Ajdovščini. Potem 

ko so lani spektakel izvedli v luči dobrodelnosti, letos pripravljajo prav poseben tekaški izziv, saj bodo prvič v Sloveniji podelili dva prestižna naziva – državna 
prvakinja in državni prvak na 100 km.

Letošnja edicija bo peta 
zapovrstjo, saj so lansko leto, 
kljub zaostrenim epidemiološkim 
ukrepom, uspeli izvesti 
prilagojeno – dobrodelno 
tekaško prireditev. Tekaški izziv 
je primeren tako za profesionalne 
tekače, ki bodo tekli 50, 75 in 
100 kilometrov, kakor tudi za 
rekreativce, ki v teku preprosto 
uživajo. Slednji se bodo lahko 
preizkusili v štafetah. Člani 
posamezne štafete bodo morali 
skupaj preteči 50, 75 ali 100 
kilometrov, kar pomeni 10, 15 ali 
20 kilometrov na posameznega 
člana v štafeti. V štafeti tekmuje 
5 članov, od katerih pa morata biti 
vsaj dve tekačici. Štafetni teki so 
primerni za vse kategorije tekačev, 
saj je pomembno sodelovanje in 
ekipni športni duh. Letošnji tek 

je edinstven, saj bodo ŠD Tekači 
Vipavske doline prvič v Sloveniji 
organizirali državno prvenstvo 
v teku na 100 kilometrov, pod 
okriljem Atletske zveze Slovenije. 
Najhitrejša tekmovalca bosta 
prejela naziv »državni prvak in 
državna prvakinja Slovenije v 
teku na 100 km«. Tudi letos so se 
ajdovski tekači povezali s sorodno 
tekaško prireditvijo, ki se je 
odvijala 22. avgusta v Kranju, 
pod imenom Slovenski 12-urni 
tek, v organizaciji Atletskega 
kluba ultramaraton Slovenija. 
Udeleženci, ki so pretekli najmanj 
90 km na 12 urnem teku v Kranju, 
in tisti, ki bodo pretekli 100km 
v Ajdovščini, bodo prejeli naziv 
»slovenski ultramaratonec in 
slovenska ultramaratonka 2021.

»Na startni listi za 100 ob Mrzli 

reki lahko trenutno prepoznamo 
že veliko pomembnih imen iz 
ultra tekaške scene. Prijavljenih 
je tudi nekaj tekačev iz tujine. 
Nadejamo se,  da bodo 

razmere dopuščale in bomo v 
decembru  priča edinstvenemu 
ultra tekaškemu dogodku 
v Ajdovščini,« napoveduje 
predsednica organizacijskega 

odbora Alenka Čadež Kobol. 
Aktualnim informacijam lahko 
sledite na spletni strani in 
socialnih omrežjih Športnega 
društva Tekači Vipavske doline.

Mladost na burji na 
ajdovski tržnici

Pandemija prijaznosti in dobrih del
Z aktivnostmi na področju Moj prijatelj udeleženci programa Mladost na burji občutek za 

sočloveka razvijajo skozi celotno programsko leto. 

Tudi udeleženci programa 
Mladost na burji se vključujejo v 
aktivnosti za razvoj prenovljene 
ajdovske tržnice. Pred dnem 
slovenske hrane se je izzivu 
naproti na tržnico podal tretji 
razred OŠ Danila Lokarja 
Ajdovščina. Sodelavki Občine 
Ajdovščina gospa Erika Zuodar in 
gospa Nataša Peloz sta učencem 
predstavili delovanje in načrte 
za prenovo tržnice. Branjevke 

gospa Lisjak, gospa Čibej in gospa 
Ukmar pa so jim povedale veliko 
zanimivosti o zeliščih, medu 
in lokalno pridelani zelenjavi. 
Poskusili so lokalno pridelan med 
ter si ogledali prostore bodoče 
pokrite tržnice. Učiteljica in 
učenci so v dar prejeli pravljico o 
Gospodični špinački ter obeske 
za ključe, ki jih bodo spominjali 
na prijetno doživetje. Učenci so 
sprejeli izziv programa Mladost 
na burji: "Kako bi spodbujali 
porabo lokalno pridelane hrane 
in kaj bi lahko naredili, da bi 
še več ljudi obiskovalo našo 
tržnico?" Vse njihove pobude in 
ideje bodo na Občini Ajdovščina 
z veseljem sprejeli.

Vendar je praznični december 
čas, ko medsebojno razumevanje, 
solidarnost in pomoč socialno 
ogroženim in drugim ranljivim 
skupinam ter osamljenim, še 
posebej izpostavimo. Tudi letos je 

udeležencem programa Mladost 
na burji in ostalim na voljo 
veliko priložnosti za opravljanje 
dobrih del. Dobrodelna akcija 
TRIJE ZIMSKI BOTRI, ki v 
naši lokalni skupnosti poteka 

v koordinaciji Medobčinskega 
društva prijateljev mladine 
Ajdovščina, tudi letos razveseljuje 
socialno ogrožene otroke v naši 
lokalni skupnost in drugod. 
Program POPOLDAN NA CESTI 
Centra Karitas Ajdovščina vabi 
k pisanju pisem starostnikom 
in osamljenim. Želijo si tudi, da 
bi pisma in risbe poslali našim 
zdravstvenim delavcem, ki se v teh 
dneh trudijo za življenja ljudi. Cilj 
projekta MALA POZORNOST 
ZA VELIKO VESELJE je zbrati 21 
tisoč prazničnih voščil za 21 tisoč 
starejših, ki bivajo v domovih in 
centrih za starejše po Sloveniji. 
Tudi letos ste mnogi postali 
BOŽIČEK ZA EN DAN in v Hiši 
mladih pod jelko pustili darilo za 
izbranega otroka ali starostnika. 

 Vsaka drobna, iskrena in srčna 
pozornost v sebi nosi vrednost 
za darovalca in obdarjenca. Že 
s podarjenim časom, drobno 
pozornostjo, prijazno besedo in 
pristno toplino lahko naredimo 
veliko dobrega za bližnje, 
prijatelje ali pomoči potrebne 

ljudi in druga živa bitja ter zase.
Zanimivo, kako odlično 

dobrodelnost razumejo naši 
otroci, še posebej najmlajši 
udeleženci programa Mladost na 
burji. Grozdki iz skupine Rdeče 
pike Otroškega vrtca Ajdovščina 
so zaposlenim na Občini 
Ajdovščina podarili Hišico 
prijaznosti in tako prijaznost 
delili med ljudi. Ko bi le ta bila 
tako hitro prenosljiva, to bi bila 
ena lepa pandemija.
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Mojstri peke z nazornimi načini priprave 

Kot strokovnjaki mlinarstva se trudimo potrošnikom olajšati 

izbiro in priporočati primerno uporabo moke. V predprazničnem 

času v spletni kuharski akademiji Mojstri peke ponovno 

učimo o skrivnostih peke in pomenu kakovostnih sestavin. 

Nosilka naše akcije je znana kuharska ustvarjalka

Ana Žontar Kristanc. 

Več na:
www.mlinotest.si/mojstri-peke

Tradicija, kakovost in novosti

Mlinotest že več kot 150 let ustvarja kakovostno 

moko iz različnih žit in potrošnikom stalno ponuja 

nove izdelke. Letošnji novosti sta Bogata pšenična 

in Bogata pirina moka, po angleško Self Rising 

Flour. Obema sta dodana pecilni prašek in sol v 

pravem razmerju, zato ju med peko ni potrebno 

dodajati in je peka še enostavnejša. Primerna sta 

za ustvarjanje sladkih in slanih receptov, kjer se 

uporablja pecilni prašek.  

oglas latnik 274 x 384  -BOGATA MOKA IN MANITOBA.indd   1 18. 11. 2021   10:36:54
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Ko takole razmišljam o raznih 
rečeh, mi pade na misel mikro 
kozmos/majhen svet okrog nas, 
ki ga nikdar ne vidimo, je pa 
zelo obsežen, številčen. Govorim 
seveda o virusih, bakterijah, 
gljivah. Tudi sami nosimo te 
drobcene organizme s seboj dan 
za dnem, kamorkoli se podamo. 
Mikrobi so namreč naseljeni 
po celotni površini kože telesa, 
v ustih, v grlu do glasilk pa 
tudi v prebavilih. V ostalih 
tkivih telesa je okolje sterilno in 
sestavljeno samo iz telesnih celic, 
ki sestavljajo posamezna tkiva ter 
organe. Nekatere od bakterij so 
tudi koristne in živimo z njimi v 
sožitju. 

Bolezen se razvije, ko nam v 
telo vdre nek mikroorganizem, 
ki povzroča bolezen. Najpogosteje 
ga dobimo iz zunanjega sveta, ko 
prestopi v naše telo z okužbami; 
navadno s prenosom od človeka 
na drugega človeka, lahko 
preskoči na nas z živali, včasih pa 
se kakšna naša 'domača' bakterija 
spremeni in začne delati škodo. O 
tem sem že veliko napisal, orisal 
sem tudi načine bojevanja s temi 
škodljivci ter o premagovanju 
bolezni, ki nas pestijo skozi vso 
človeško zgodovino. Sedaj pa je 
prišel čas, da malo orišem še eno 
osebnost mikroorganizmov in 
sicer mutacijo.

Kaj sploh mutiranje je, kaj 
so mutacije. To so spremembe 
v dednih lastnostih nekega 
organizma, da lažje preživi in se 
prilagodi na okolje, v katerem živi. 
Pri njemu se razvijejo določene 
dodatne obrambne sposobnosti, 
kot je na primer odpornost na 
antibiotike, razkužila, cepiva ipd. 
Lahko postane bolj napadalen, 
bolj smrtonosen, lahko pa tudi 
šibkejši in propade sam od sebe. 
Pri velikih živalih, rastlinah in 
pri človeku se to lahko opaža tudi 
navzven, v mikro svetu pa se tega 
seveda ne vidi, teče pa tam vse 
skupaj še z večjo intenzivnostjo 
in hitreje. 

Vse celice v živem svetu 
okrog nas se stalno delijo, 
nastajajo in rastejo nove, živijo 
določeno dobo in nazadnje 
odmrejo. Enako se dogaja tudi 
bakterijam in virusom, so pa 
to samo enocelični organizmi, 
ki v primeru ugodnih razmer 
rastejo in se delijo v primerjavi 

s človeškimi celicami zelo hitro. 
Prepisovanje dednih lastnosti 
poteka v jedrih celic na osnovi 
zelo dolge verižne molekule, ki 
ima obliko dvojne vijačnice in se 
je sposobna razdeliti na dva dela, 
manjkajoči del pa se nadomesti 
z dodatnimi gradniki, ki jim 
rečemo jedrne baze. Poznamo 
dve takšni verigi in sicer DNK 
(deoksiribonukleinska kislina in 
RNK (ribonukleinska kislina). Ta 
dedni zapis si lahko predstavljamo 
z zelo dolgim besedilom, ki ima 
mnogo, mnogo črk, strokovno jim 
pravimo nukleotidi. Pri virusih, 
ki jih z navadnim mikroskopom 
sploh ne vidimo, je teh črk okrog 
trideset tisoč (30.000). Bakterije 
imajo ta zapis še daljši, posebno 
dolg pa je takšen zapis v živalskih 
in človeških celicah. Zanimivo je 
to, da so tako dolgi stavki napisani 
z različnimi zaporedji samo štirih 
črk.

Že ko mi, ljudje, pišemo neko 
pismo ali drug sestavek, se tu in 
tam zmotimo in vpišemo napačno 
črko. Zamislimo si, kako se to 
pogosto dogaja pri zelo dolgih 
stavkih. Ko se tako vklopijo v zapis 
napačne črke, nastajajo mnoge 
nove različice virusov, bakterij 
in ostalih mikroorganizmov. 
Nekatere takšne napake niso 
pomembne, druge pa lahko 
lastnosti teh bitij zelo spremenijo. 

Vse to se seveda dogaja tudi pri 
virusu SARS CoV-2, ki povzroča 
kovidne infekcije. Sprva so te 
različice dobivale imena po krajih, 
kjer so jih znanstveniki odkrivali 
in kakor nam je znano iz medijev, 
so to zaenkrat štiri najbolj 
pomembne različice in sicer 
angleška, južnoafriška, brazilska 
in indijska. Znanstveniki jih 
poimenujejo z grškimi črkami 
alfa, beta, gama in delta.

Vsem tem novim različicam 

so se spremenile lastnosti. Z 
mutacijo lahko virusi povzročajo 
težje oblike bolezni, so bolje 
prenosljivi med ljudmi ali se 
uspešno izogibajo protitelesom, 
ki jih nosijo v sebi že cepljene 
osebe. Vseh takšnih novih virusov 
se seveda bojimo. Z mutacijami 
nastanejo tudi šibkejše in manj 
nevarne različice, ki jih tiste, ki 
so bolj napadalne, prerastejo in se 

niti ne ve, da so nastale. 
Tudi za sledenje epidemije je 

odkrivanje različnih sevov teh 
virusov zelo pomembno. Med 
ljudmi so nekateri virusi, pa tudi 
bakterije, ki se spreminjajo počasi. 
Takšen primer so povzročitelji 
ošpic, mumpsa, oslovskega 
kašlja, davice, tetanusa, otroške 
paralize, hepatitisa. So pa drugi 
povzročitelji kužnih bolezni, 
ki so bolj mutageni /nagnjeni k 
spremembam; takšen je virus 
sezonske gripe, na žalost pa tudi 
koronavirus, ki trenutno razsaja po 
celem svetu. Znanstveniki imajo 
polne roke dela, da tem različicam 
sledijo in jih odkrivajo in potem 
tudi predvidevajo, v kakšno smer 
lahko bolezen krene. Vzporedno 
potem raziskovalci izdelujejo tudi 
nekoliko spremenjena cepiva, 
saj samo na tak način bolezni 
uspešneje omejimo in zaustavimo. 

Zaporedje značilnega zapisa o 
virusu/genomu/ SARS CoV-2 je 
uspelo z modernimi tehnologijami 
kar hitro razvozlati. Ko je bil tak 
zapis odkrit, se je oblikovala 
mednarodna baza, kjer je le-
ta shranjen. Ko raziskovalci 
odkrijejo novo različico, jo 
potem primerjajo z že od prej 
znano in tako se potem te nove 
variante razvrščajo po skupinah z 
novimi lastnostmi. Sam postopek 
je dolgotrajen, zamuden ter 
zapleten. Pri temu delu sodeluje 
tudi Slovenija. Vse vzorce, ki se 
jih odkrije /pozitiven PCR test/, 
se potem uvrsti, kam spadajo in 
zanimivo je, da je na primer pri 
nas angleška različica /alfa sev/ 
zelo hitro prevladala nad ostalimi, 
kakor je razvidno na grafu; sedaj 
pa nas v večini obkroža indijska 
različica /delta/. 

Pred nekaj meseci sem že zapisal, 
da je cepljenje proti nalezljivim 
boleznim eno od največjih odkritij 
medicine in posledično so mnoge 
bolezni tudi izkoreninjene, na 
primer črne koze. Tudi otroške 
bolezni s cepljenjem zelo lepo 
obvladujemo. Podoben izziv je 
sedanja epidemija kovida. 

Res je, da z vnosom cepiva v telo 

izzovemo reakcijo na vsiljivca, ki 
pa je lažen, oziroma gre samo 
za nekaj značilnih delčkov 
bolezenske klice. Telo rekrutira/
vpokliče svojo vojsko, oblikuje 
obrambne celice ter protitelesa, 
kakor bi šlo za zaresno okužbo. 
V nekaj dneh ta reakcija mine in 
telo postane odporno na pravega 
povzročitelja bolezni. Cepivo je 
zdravilo na zalogo. 

Zelo redki so hudi stranski 
učinki in velikokrat so v ozadju 
neke osebne značilnosti takšnih 
ljudi, ki tak odziv utrpijo. Gre 
lahko za določene imunske 
pomanjkljivosti, nagnjenost k 
oblikovanju krvnih strdkov, 
alergije, jemanje zdravil ali drugih 
snovi, kot so tablete proti zanositvi 
in vzporedno kajenje, pa tudi 
pomanjkanje določenih sestavin 
v telesu in podobno. Za tistega, ki 
je takšne reakcije deležen, je lahko 
izkušnja seveda težka. Pri veliki 
večini pa se ne zgodi nič hujšega. 

Po drugi strani pa ne smemo 
kovidne okužbe podcenjevati. 
Izkušnje nam kažejo, da je ta 
bolezen lahko težka, huda, celo 
smrtna, ali pa pušča dolgotrajne 
posledice (kronična utrujenost, 
nespečnost, motnje spomina, 
vnetje srčne mišice itd. in 
posledično dolgotrajna pot 
rehabilitacije). Pri cepljenju je v 
ozadju izbira manjšega zla, saj 
koristi cepljenja pretehtajo nad 
ostalimi tveganji.

Na vsak načinse vsi želimo 
iz epidemije izkopati. To bo v 
naslednjih mesecih potekalo na 
osnovi vse večje precepljenosti, 
po drugi strani pa tudi z 
vzpostavitvijo odpornosti preko 
naravno pridobljenih okužb 
in prebolevanja kovida. Zelo 
neprijetna izkušnja za nas je 
trenutno hitro naraščanje števila 
bolnih ter umrlih zaradi kovidne 
infekcije in lahko se zgodi prav 
kmalu, oziroma se nam že dogaja, 
da se zaradi omejenih možnosti 
zdravstvenega sistema ne bo dalo 
vsem hudo bolnim pomagati. 

Postelje v bolnišnicah se 
vztrajno polnijo, enako velja za 
intenzivne oddelke. Razumljivo je, 
da vse trenutno podrejamo resnim 
kovidnim potekom bolezni. Za 
takšen potek nihče ni imun, saj 
zbolevajo tudi mladi ljudje z dobro 
fizično kondicijo. Natočiti pa si 
je treba čistega vina tudi glede 
ostalih bolezni ter poškodb. Še 
vedno se dogajajo prometne in 
delovne nesreče, še vedno ljudi 
zadevajo srčne in možganske kapi, 
še vedno prihaja do vnetij slepičev 
ter žolčnikov, še vedno se dogajajo 
možganske krvavitve, še vedno se 
razraščajo rakave bolezni, še vedno 
porodnice rojevajo …  Sprašujem 

vas, drage bralke in bralci: »Kaj 
bomo naredili s temi bolniki, ki 
so prav tako naši svojci, prijatelji 
in znanci, če kovidne epidemije ne 
omejimo in zaustavimo?«

Ob velikem zbolevanju se lahko 
začasno same od sebe ustavijo 
tudi tovarne in druge oblike dela. 
Same od sebe se bodo zapirale 
šole, vrtci, trgovine, gostilne itn., 
saj bo v primeru širjenje karanten 
ljudi za normalno oblikovanje 
vsakdanjega življenja enostavno 
zmanjkalo. Ne smemo pozabiti, da 
smo v naši družbi vsi pomembni, 
zelo soodvisni in smo vsi v istem 
čolnu. 

Rezerve počasi kopnijo, 
postajamo naveličani, vendar naj 
ostaja skupno dobro naš glavni 
cilj. Naj nam naše pravice in 
lagodje ne zameglijo uma tako 
daleč, da ne bomo videli soljudi, 
sodelavcev, zdravstvenih delavcev 
in vseh, ki nam delajo življenje 
znosno. Zaupajmo v stroko, saj nas 
trma in nasprotovanje svetovanim 
ukrepom ne peljejo proti rešitvi, 
ampak tonemo vse globlje. Zakaj 
se ne bi oprijeli rešilnega čolna, ki 
vsekakor predstavlja cepljenje.

Naj sklenem s pogledom na 
v začetku opisano mutagenost 
mikroorganizmov, seveda tudi 
virusov. Po strokovni strani 
se najbolj bojim dejstva, ki ga 
ne slišimo dostikrat. Z dolgim 
trajanjem epidemije se namreč 
lahko pojavijo še bolj napadalne /
virulentne/ različice virusa, ki jih 
s trenutno razpoložljivimi cepivi 
ne bomo uspeli več obvladovati. 
Virus namreč nenehno išče 
načine, kako živeti in preživeti. 
To pa lahko pomeni nove zagone 
epidemije, nove in nove raziskave, 
ponovna in ponovna cepljenja 
itd. Gorje nam, če zapademo, 
kot civilizacija, v ponovni krog 
in ponovni/-ne val/valove 
epidemije/epidemij. V tej vojni 
bomo zmagali, če bomo z dobro 
precepljenostjo rezervoar virusa 
med ljudmi čimprej zmanjšali, 
virus se bo tako zredčil, obolevali 
bodo samo še posamezniki 
in nazadnje bo virus iz naše 
civilizacije izginil. Verjamem, da 
si v globini srca vsi to iskreno in 
najbolj želimo.

Začnimo malo pozabljati 
nase in svoje misli usmerimo 
k soljudem! Samo s skupnimi 
napori in upanjem nam bo 
uspelo!

Mutagenost v mikro kozmosu
Piše: Franc Koren, dr. med.

Naravni potek bolezni po okužbi z novim 
koronavirusom je podoben tudi 

pri drugih kužnih boleznih

Elektronskomikroskopska fotografija, 
ki prikazuje virus SARS-CoV-2 s štrlečimi 

površinskimi izrastki, ki obdajajo virus, kar je 
značilnost koronavirusov, po katerih imajo 

tudi svoje ime corona (lat. krona). 

Delež na zastopanost različice delta 
(B.1.617.2 in podlinij AY.4-AY.12) po tednih

Slika 1: Različice virusa SARS-CoV-2, 
ki so krožile v Sloveniji

Slika 2: Pristop določitve različic SARS-CoV-2 
z metodo določanja genomskega zaporedja 

virusa (vidimo zamaknjene 
‘črke’ genskih zapisov).

Protitelesa proti virusu SARS Cov-2 v krvi
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Tadej Kavčič, Kmetija Barkola
Kako bi ocenil trgatev letnika 

2021 v primerjavi z drugimi 
letniki?

Letnik 2021, hmm ... Vsak 
letnik je za vinogradnika - vinarja 
odraz njegovega dela v vinogradu 
in kleti. Ni malo neprespanih 
noči in skrbi, preden se v kozarcu 
zaiskri celoletno delo. Leto 2021 
ni bilo lahko leto, zahtevanega 
je bilo veliko znanja in truda, 
da smo iz narave prenesli v 
kozarec izjemen letnik. V smislu 
količin je bilo izplena nekoliko 
manj, vendar je letošnji pridelek 
kakovostno izredno bogat, še 
posebej pri rdečih sortah.

Kakšen namig za vinoljube?
Vedno bolj mi v ušesu odzvanja 

'Vipavska dolina, rajska dolina'. 
Čeprav smo na vinskem 
zemljevidu še nepoznani in 
neraziskani, ljubiteljem dobrih 
vin toplo priporočam obisk, 
da poskusijo naša vina in se 
prepričajo, kako se na tako 
razgibanem teritoriju skrivajo 
mnogoteri biseri, ki jih bodo 
navdušili.

Ste se že znašli v situaciji, ko 
vam je vina za kupce zmanjkalo?

Vedno pogosteje se mi dogaja, 
da so nekatera vina razprodana, 
še preden pridejo do steklenice. V 
mislih imam predvsem vrhunska 
vina, ki nosijo značko 'Terase 
izbrano', podeljeno s strani 
Konzorcija vinarjev Vipavske 
doline.

Kaj vaše kupce pritegne?
Naše kupcepritegne kakovost 

vin in terroir, odraz vinogradov, 
iz katerih vina prihajajo. 
Obdelujemo namreč izključno 
vinogradniške lege, ki so jih 
obdelovali že naši predniki ter 
s pomočjo strokovnega znanja 
in naprednih tehnik prenašamo 
naravo v kozarec.

Jani Fornazarič, Vina Fornazarič
Kako bi ocenil trgatev letnika 

2021 v primerjavi z drugimi 
letniki?

Lahko bi rekli, da je bila letošnja 
trgatev malenkost bolj pozna. 
Če pa pogledamo malo dlje v 
preteklost, pa vidimo, da je bila 

končno spet 'ob pravem času'. 
Kvaliteta grozdja je bila odlična 
in takih letnikov si lahko vinarji 
samo želimo. Pričakujete lahko 
živahna sveža vina kot tudi 
elegantna vina polnega telesa z 
odličnim potencialom za staranje.

Kaj je ena od najbolj 
nagrajujočih stvari pri vašem 
delu, vaš ponos?

Glede na to, da v svojem delu 
resnično uživam in ga opravljam 
s strastjo, menim, da je ena 
od najbolj nagrajujočih stvari 
ta, ko se zadani cilji ob obilici 
truda, ljubezni in predanosti, ki 
jih posvetimo trtam in vinu, na 
koncu odražajo v kozarcu. Še 
poseben čar pa imajo zame vina, 
katera več let zorijo, dokler se ne 
pokažejo v vsej svoji lepoti.

Špela Štokelj, Posestvo Štokelj
Kako bi ocenili trgatev letnika 

2021 v primerjavi z drugimi 
letniki?

Mogoče je bil sam potek trgatve 
malo neobičajen, dozorevanje 
grozdja se je odvijalo zelo hitro, 
a je vse skupaj na koncu prineslo 
dobre rezultate. Mislim, da v 
naših kleteh zori zelo dober letnik 
– lahko pričakujemo zrela in 
polnejša vina, živahnejših kislin 
in lepih aromatik. 

Katera je vaša najljubša vinska 
sorta in zakaj? Kaj ima vino, da 
vas tako privlači?

Seveda pinela, brez dvoma. 

Zagotovo mi je prirasla k srcu 
tudi zato, ker ima na našem 
posestvu od samega začetka 
pomembno vlogo, vedno smo 
ji posvečaliposebno pozornost, 
tudi v časih, ko je bila še skoraj 
neznanka širšemu krogu 
vinoljubov. Tudi sorta kot taka mi 

je zelo ljuba – od obnašanja trte 
v vinogradu, preko dozorevanja 
grozdja do pridelave vina. Na 
prvi pogled deluje vino sicer 
skromno, saj se ne baha z bogato 
cvetico, nas pa z bogatostjo okusa 
preseneti šele v kozarcu. Je sorta, 
ki preseneča in ima še veliko 
potenciala, ki ga vinogradnik in 
vinar lahko vedno znova odkriva. 
In to je tisto, kar me navdušuje 
pri vinih.

Roman Marc, Vino Marc
Kako bi ocenili trgatev letnika 

2021 v primerjavi z drugimi 
letniki?

Od spomladi, poznega 
odganjanja mladik, pozebe, 

nestanovitnega vremena skozi 
poletje, priznam, sem bil vseskozi 
skeptičen, če sploh bomo, 
oziroma, kakšno grozdje bomo 
pripeljali v klet. Moram reči, da so 
nam bili bogovi naklonjeni in smo 
lahko grozdje vrhunske kakovosti 
brez večjih težav potrgali in 
predelali v vino. Če primerjam 
z drugimi letniki, je bil zame ta 
letnik najzahtevnejši do sedaj, 
a mislim, da bodo odlična vina 
poplačala ves trud in skrb.

Nam zaupate, kaj iščete oz. 
k čemu stremite pri pridelavi 
svojega vina?

Pri pridelavi svojih vin vedno 
v ospredje postavim sortne 
značilnosti posameznega vina, 
da ko piješ vino, nisi v dilemi, 
kaj piješ, ampak ti dasta vonj in 
okus jasno vedeti, za katero sorto 
gre. Trudim se vsakemu vinu 
maksimalno posvetiti in prav 
toliko tudi povleči iz njega.

Na Slovenskem podjetniškem 
skladu si lahko upravičenci 
ogledate aktualne podjetniške 
vavčerje. Trenutno pa ni na voljo 
vavčerja za digitalni marketing, saj 
bo odprt predvidoma v decembru. 
Osnovni namen vavčerskega 
sistema je vzpostavitev sistema 
dodeljevanja spodbud manjših 
vrednosti za storitve, ki mikro, 
malim in srednje velikim 
podjetjem omogoča bistveno 
poenostavljen dostop do 
financiranj posameznih storitev, 
s pomočjo katerih lahko podjetja 
krepijo svojo konkurenčnost in 
kompetence.

Gre za nov program spodbud 
za vavčerje, ki jih lahko podjetja 
koristijo celo leto, pridobijo pa jih 
na zelo enostaven način, to je brez 
zapletenih postopkov odobritve 
in s hitro obravnavo. S pomočjo 
omenjenih vavčerjev je možno 
pridobiti do 60 % sofinanciranja 
upravičenih stroškov za izbrani 

odobreni vavčer, posamezno 
podjetje pa lahko koristi največ 
3 vavčerje na leto, oziroma do 
maksimalne vrednosti 30.000 
EUR na leto.

Trenutno je odprtih 13 
vavčerjev, predstavljenih v 
osmih tematskih sklopih. Prvi 
sklop 'Kakovost in intelektualna 
lastnina' daje poudarek na dva 
vavčerja in sicer gre pri prvem za 
certifikate kakovosti, pri drugem 
pa za patente, modele in znamke, 
s katerima bo podjetje gradilo 
na rasti in ugledu. 'Pomoč pri 
internacionalizaciji' predstavlja 
drugi sklop, ki ga sestavljajo trije 
aktivni vavčerji: vavčer za tržne 
raziskave tujih trgov, vavčer 
za udeležbe na mednarodnih 
forumih in vavčer za udeležbo v 
gospodarskih delegacijah v tujino. 
Vedno večji pomen in poudarek je 
tudi na tretjem sklopu vavčerjev, 
sklopu'Digitalizacija', ki vsebuje 
kar 4 vavčerje. Vavčer za digitalni 

marketing je sicer še v pripravi, 
ostali trije pa so že na voljo – vavčer 
za pripravo digitalne strategije, 
za dvig digitalnih kompetenc 
in za kibernetsko varnost. V 
četrtem sklopu, ki je namenjen 
'Preoblikovanju družbe', je cilj 
spodbuditi podjetja k statusnemu 
preoblikovanju; samostojnega 
podjetnika posameznika v 
kapitalsko družbo, delniške 
družbe v družbo z omejeno 
odgovornostjo ali obratno, lahko 
pa tudi zadruge v gospodarske 
družbe ali obratno. Peti tematski 
sklop cilja na temelje 'Poslovne 
odličnosti', v katerem se nahaja 
vavčer za uvajanje poslovne 
odličnosti po modelu EFQM. 
Ta vavčer povečuje možnost 
za kandidiranje za Priznanje 
Republike Slovenije za poslovno 
odličnost, ki predstavlja najvišje 
državno priznanje za dosežke na 
področju kakovosti proizvodov, 
storitev in poslovanja. Trenutno 

je v šestem sklopu aktiven vavčer 
za 'Prenos lastništva', ki se mu v 
sedmem sklopu priključuje tudi 
aktualen vavčer za 'Prototipiranje', 
katerega namen je podjetjem 
zagotoviti možnost izdelave 
prototipa (v fizični ali digitalni 
obliki) novega izdelka ali storitve 
z namenom validacije poslovne 
ideje. Ker je skrb za okolje vedno 
bolj pereč problem današnje 
družbe, osmi sklop predstavlja 
vavčer za 'Celostno vrednotenje' 
okoljskih vplivov (LCA), ki 
nastanejo v življenjskem ciklu 
izdelka.

Pogoji za koriščenje vavčerjev:
Vavčerje lahko koristijo mikro, 

mala in srednje velika podjetja s 
sedežem v Republiki Sloveniji, ki 
so organizirana kot gospodarske 
družbe, samostojni podjetniki 
posamezniki ali zadruge. Na 
dan oddaje vloge morajo imeti 
poravnane obveznosti, vsaj enega 

zaposlenega in ohranjati število 
zaposlenih do oddaje zahtevka. 
Prijavitelji ne smejo imeti 
registrirane dejavnosti s področja 
ribištva in akvakulture ter 
primarne proizvodnje, predelave 
in trženja kmetijskih proizvodov.

Pozivi bodo odprti do porabe 
sredstev, vendar najkasneje do 
31. 3. 2023. Brezplačno pomoč 
pri pripravi vloge (obrazložitev 
pomena posameznega javnega 
poziva, pomoč pri izpolnjevanju 
obrazcev) in pomoč pri pripravi 
zahtevka nudimo v okviru točke 
SPOT svetovanje Goriška, ki jo 
v okviru omenjenega projekta 
nudimo tudi na Regijski razvojni 
agenciji ROD Ajdovščina.

Na kratko smo poklepetali z mladimi vinarji
V Vipavski dolini so vinsko trto prvič zasadili že pred približno dva tisoč leti. Zdi se, da je ta košček zemlje kot ustvarjen za trto, saj se ponaša z največ avtohtonimi 

vinskimi sortami v Sloveniji, med katerimi zagotovo izstopata zelen in pinela. Zato dejstvo, da je tu prisotna močna vinogradniška tradicija in številni vinarji, 
ki redno posegajo po najvišjih vinskih priznanjih, najbrž ni presenetljivo. Če k temu prištejemo še odlično kulinariko, ki se oklepa načela z vrta na krožnik in 
načela sezonskosti, se nam izriše resnično privlačna vinska dežela. To se še posebej potrjuje v času martinovega. Čas je za počastitev mladega vina, kulture 
pitja vina ter lokalne kulture in običajev. Na menijih gostiln, restavracij, turističnih kmetij in osmic se ponujajo izbrane martinove jedi, vinarji pa so veseli 
obiskovalcev, katerim se ponosno pohvalijo z novo vinsko letino. Zato smo štirim mladim vinarjem iz Vipavske doline postavili nekaj vprašanj. Morda vas kateri 
od njih prepriča, da ga obiščete v domači kleti. Kdo ve, morda boste odkrili svoje novo najljubše vino.

Odprti so vavčerji Slovenskega podjetniškega sklada
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Vabljeni v različne brezplačne aktivnosti. 
Predviden način izvedbe (na daljavo ali v živo) je 
pri vsaki aktivnosti posebej objavljen, glede na čas 
izvedbe in trenutne zdravstvene ukrepe. 

Informiranje in druženje: Strokovna delavka vam 
je na voljo po telefonu 051 439 717 ali preko e-pošte 
helena.furlan@lu-ajdovscina.si - vsak ponedeljek 
in sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure.

Aktivnosti VGC Goriške: Vabimo vas, da 
spremljate naše mesečne objave in si izberete 
aktivnosti po vašem okusu. Vabljeni otroci, mladina, 
odrasli in še posebej starejši odrasli, invalidi, tujci, 
brezposelni, gospodinje, zaposleni.

NAPOVEDUJEMO V NOVEMBRU 2021
• IKT – PAMETNI TELEFONI /

APLIKACIJE
• Ohranite FIT MOŽGANE z vadbo za telo 

in možgane – V ŽIVO
Ob sredah, začetek 3. november 2021 od 9.00 

do 10.00
Telovadba (max. 12 oseb, ki se počutijo zdrave 

- s PCT IZPOLNJENIM POGOJEM) v dvorani, s 
prostovoljcem J. Gomizeljem. Oblecite se udobno 
in prinesite podlogo, vodo. Kdor želi, lahko po 
telovadbi za telo nadaljuje - sledijo vaje za možgane. 
Prijava.

• ZDRAVO JEM – V ŽIVO –  TOREK, od 
9.00 do 10.30 

2., 9., 16., 23. november 2021
Delavnice z Majo Pavletič, dipl. dietetičarko; 

spoznali boste osnovna načela zdravega 
prehranjevanja, pridobili individualno oceno 
prehranjevalnih navad ter individualni izračun 
potreb po hranilih. Naučili se boste spreminjati 
prehranjevalne navade. 

• OSEBNA ASISTENCA – KAJ JE IN KAJ 
MI NUDI, predstavitev – V ŽIVO

Sreda, 15. december 2021 ob 16.30 na Ljudski 

univerzi Ajdovščina.
• TEHNIKE SPROŠČANJA – V ŽIVO – 

Vsak PRVI PETEK v mesecu, od 9.00 do 10.30
5. 11., 3. 12. 2021 in 7. 1., 4. 2., 4. 3. 2022
Delavnica z Anejo Kodrič, mag. psihologije; 

spoznali boste osnovne značilnosti sproščanja in 
preizkusili tri različne tehnike sproščanja. Spoznali 
boste njihove prednosti ter dobili navodila, da jih 
boste lahko izvajali tudi sami doma. 

Predvidoma v januarju 2022
• GIBAM SE – V ŽIVO – PONEDELJKI, od 

8.00 do 9.30
Začetek; od 10. 1. 2022 dalje
Delavnica s Saro Hrovatin, dipl. fizioterapevtko; 

pridobili boste poglobljeno oceno vaše telesne 
pripravljenosti; znanje in veščine za varno in 
ustrezno izvajanje različnih vrst in oblik telesne 
dejavnosti ter skupaj s strokovnjakom oblikovali 
individualni program za povečanje in samostojno 
izvajanje telesne dejavnosti za krepitev zdravja. 
Prijava.

• GRAFIČNO OBLIKOVANJE ZA 
ZAČETNIKE

Delavnica v živo - za mlade in manj mlade, ki 
so radovedni in ustvarjalni

Obvezne so prijave vsaj dva dneva pred posamezno 
aktivnostjo oz. do zapolnitve prostih mest s spletno 
prijavnico ali na 051 439 717, helena.furlan@lu-
ajdovscina.si.

V primeru, da bo srečanje zaradi višje sile odpadlo 
ali v primeru spremembe načina izvedbe, bomo 
obvestili prijavljene.

Ob prijavi nam, prosimo, navedite, če potrebujete 
pomoč pri prenosu aplikacije MS TEAMS in 
vzpostavitvi povezave na daljavo, oziroma, 
ali navedeno orodje že uporabljate za druga 
izobraževanja Ljudske univerze Ajdovščina.

Brezplačne dejavnosti 
Večgeneracijskega centra

Integracija priseljencev

Ljudska univerza Ajdovščina 
je izpeljala dogodek, s katerim 
želimo opozoriti na dejstvo, da 
ljudske univerze v Sloveniji zelo 
veliko izobražujejo priseljence in 
vplivajo na njihovo integracijo v 
novo okolje. V Ajdovščini smo s 
prvimi tečaji in izpiti začeli še pred 
letom 2000 ter od takrat vključili 
več sto oseb. Ponujamo različne 
tečaje, individualno učenje 
in še kaj, tudi v dolgoletnem 
sodelovanju z Zavodom RS za 
zaposlovanje.

Od avgusta letos dalje potekata 
180 urna tečaja slovenščine v 
Ajdovščini in v Novi Gorici. 
Jeseni smo začeli tudi s 60 
urnim tečajem na hibridni način 
(učiteljica ima hkrati udeležence 
v učilnici in pred računalnikom 
doma).

Skupina v Ajdovščini je s 
pomočjo učiteljic Katarine 
Temkove in Irene Šinkovec 
pripravila prikaz, kaj so se 
udeleženci naučili na tečaju 
slovenščine. Kot vemo, nikomur 
ni lahko spregovoriti v tujem 
jeziku, zato jim čestitamo za 
njihov pogum in trud. Zaželeli 
smo jim uspešno opravljanje 
izpita, ki je pred njimi v decembru.

Skupaj s partnerji iz Zavoda 
RS za zaposlovanje in z gosti iz 
Lavričeve knjižnice Ajdovščina 
smo bili navdušeni nad besedili, 

ki so jih pripravili. Celo pesem 
smo poslušali. Druženje je 
potekalo ob značilnih predmetih 
in tipičnih jedeh udeleženk, ki 
so z nami delile recept, seveda 
po slovensko. Prisotni so dobili 
različne zloženke in informacije 
o ponudbi Lavričeve knjižnice 
Ajdovščina.

Direktorica Eva Mermolja 
je med drugim omenila, da 
v letu 2021, v okviru Zveze 
ljudskih univerz Slovenije, 
praznujemo sto let ljudskih 
univerz in izobraževanja 
odraslih na slovenskem. 100. 
obletnico obeležujeta Ljudska 
univerza Maribor in Celje, 
Ljudska univerza Ajdovščina pa 
deluje 62 let. Poudarila je pomen 
vseživljenjskega izobraževanja 
in široko ponudbo programov, 
storitev, ki so na voljo.

Helena Furlan in Anja 
Jamšek Furlan sta skupini 
še bolj podrobno predstavili 
nadaljnje možnosti za učenje 
SLOVENŠČINE in izpite na 
Ljudski univerzi Ajdovščina. 
Več si lahko preberete tukaj.

Več informacij najdete na 
spletni strani Ljudske univerze 
Ajdovščina. 

Za vsa vprašanja in dodatne 
informacije pa smo vam na voljo 
na telefonski številki 05 366 47 53 
ali helena.furlan@lu-ajdovscina.si..Doživetje kulinarične dediščine

 Kraj, ki smo ga obiskali, si največkrat zapomnimo po kulinariki, ki smo jo tam okušali. 
Kulinarična doživetja so izjemno pomemben del turistične ponudbe vsake države. Raznolikost 
slovenske kulinarične dediščine je posledica stoletnih stikov na stičišču evropskih Alp, 
Mediterana in Panonske nižine. Naša prisotnost v svetu ni še povsem prepoznavna, po drugi 
strani pa so tujci, ki okušajo naše jedi, vina in druge pijače, prijetno presenečeni nad njihovimi 
naravnimi okusi in kakovostjo.

Kako dobro sami poznamo 
lastno dediščino?

Odgovor na to vprašanje 
poskušamo najti znotraj 
projekta Doživetje kulinarične 
dediščine, ki je sofinanciran s 
pomočjo sredstev iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja. Ljudska univerza 
Ajdovščina se je leta 2019 prijavila 
na javni razpis za podukrep 
16.9. Podpora za diverzifikacijo 
kmetijskih dejavnosti v dejavnosti 
v zvezi z zdravstvenim varstvom, 
socia lnim vk ljučevanjem, 
kmetijstvom, ki ga podpira 
skupnost, ter izobraževanjem o 
okolju in hrani (Uradni list RS, 
št. 82/18).

Oblikovali smo pilotni projekt, 
katerega cilj je ozaveščati 
različne ciljne skupine o pomenu 
ohranjanja kulinarične dediščine 
skozi doživljanje in senzorično 
zaznavanje tradicionalnih 
jedi. Skozi projekt poskušamo 
izobraževati in ozaveščati ljudi 

o pomenu zdravega načina 
prehranjevanja, varovanja 
okolja, možnostih turističnega 
razvoja kmetij in zmanjševanja 
brezposelnosti. Projekt poteka 
že drugo leto, zaključi se oktobra 
2022. 

Prvo leto je bilo namenjeno 
izobraževanju partnerjev, 
nosilcev dopolnilne dejavnosti na 
kmetijah Saše Černilogar Mrak, 
Davorina Mesesnela in Urške 
Šušterič Lemut. V drugem letu 
pa partnerji, skupaj z Ljudsko 
univerzo Ajdovščina, izvajajo 
delavnice za različne ciljne 
skupine, od otrok, do starostnikov. 
Skozi pripravo tradicionalnih jedi 

na sodoben način, je udeležencem 
predstavljena kultura (šege in 
navade), zgodovina in kulinarika 
tega območja. Udeleženci na 
praktičen način preizkušajo, 
kako hrana lahko spremeni okus, 
npr. če se jo okuša z zavezanimi 
očmi ali ob različnih zvokih 
glasbe, dodatkom hidrolatov 
(proizvod, ki ga pridobimo s 
postopkom destilacije zdravilnih 
in aromatičnih rastlin), ob gibanju 
itd. 

Udeleženci so bili presenečeni 
nad tem, kako enostavno in 
zanimivo je uporabljati različne 
zeliščne hidrolate v kulinariki 
in ob tem izostriti posamezne 
okuse. Gre za novost, ki se počasi 
uveljavlja v kulinariki. Na Ljudski 
univerzi Ajdovščina smo ponosni, 
da ob podpori izvrstnih članov 
partnerstva širimo znanje tudi 
na področju kulinarike.

mag. Anja Jamšek Furlan
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V četrtek, 17. novembra 2021, 
smo na šoli izvedli peti projektni 
dan. Po lanskoletni izvedbi na 
daljavo smo ga letos izpeljali 
v šolskih prostorih in tako še 
intenzivneje doživeli ustvarjalno 
energijo, ki jo drugačne oblike 
medpredmetno in timsko 
zasnovanega šolskega dela nosijo 
s seboj. Ker letos praznujemo 
70-letnico šole, smo na njem 
razmišljali o vlogi šole skozi čas. 

Na projektnem dnevu so 
sodelovali vsi dijaki programov 
gimnazija in predšolska vzgoja ter 
vsi učitelji, ki v njih poučujemo. 
Ob začetku pouka smo si ogledali 
kratek dokumentarni film o 
zgodovini, poslanstvu in viziji 
šole, ki smo ga posneli za to 
priložnost. Pouk je v nadaljevanju 

potekal v obliki delavnic 
znotraj posameznega razreda. 
Cilje različnih predmetnih 
področij smo uresničevali v 
okviru predlagane teme ter 
jih povezovali s cilji razvojnih 
projektov OBJEM, NA-MA POTI 
in PODVIG, ki se v tem šolskem 
letu zaključujejo. S projektnim 
dnevom smo poleg razvijanja 
vseživljenjskih spretnosti želeli 
letos dodatno okrepiti tudi vezi 
z nekdanjimi dijaki. Povabilu, 
da se za dan ponovno vrnejo v 
srednješolske klopi, se je odzvalo 
kar 19 nekdanjih pilonovcev. 
Z dijaki so podelili tako svoje 
znanje in izkušnje, kot tudi 
spomine na svoja srednješolska 
leta na Pilonu. Skupaj smo 
krepili vsebine skritega kurikula, 

nabirali novo znanje in veščine, 
obujali dogodivščine preteklih 
generacij pilonovcev, predvsem 
pa ustvarjali nove spomine in 
negovali pristne medsebojne 
odnose. Gostom smo se zahvalili 
z grafiko, ki so jo pod vodstvom 
naše kolegice Damjane Plešnar 
pripravili dijaki. 

Delo po razredih so spremljali 
dijaki novinarji; multimedijska 
skupina, pod vodstvom 
Urške Kompara Žvokelj, pa je 
pripravila končni predstavitveni 
videomozaik, ki tudi letos 
nadomešča plenarno predstavitev 
in predstavlja sintezo našega dela. 
Kaže moč ustvarjalnih idej in 
plodnost inovativnih didaktičnih 
pristopov.

Leta 1954 je Veno Pilon v 
pismu prijatelju Karlu Dobidu 
zapisal: »Edini vzor mi je 
bilo življenje s svojim toplim 
utripom in večno spremembo.« 
Ker tej poslanici sledimo tudi 
na naši šoli, verjamemo, da smo 
skozi ustvarjalno raziskovanje 
sprememb v zrcalu časa uspeli 
razdalje ustrezno izmeriti in 
v njih začutiti dih topline in 
hvaležnosti. 

mag. Melita Lemut Bajec in 
Mateja Ceket Odar, prof.

Srednja šola Veno Pilon 
Ajdovščina v letošnjem šolskem 
letu praznuje 70-letnico svojega 
delovanja. Jubilejno leto bomo 
obeležili s sklopom štirih 
tematsko obarvanih okroglih 
miz, na katerih se nam bodo kot 
gostje predstavili nekdanji dijaki. 
Prva se je odvijala v sredo, 10. 
novembra, v prostorih šole.

Kot narekuje geslo dogodka, 
smo gostili štiri nekdanje 
pilonovce, ki vsak na svoj način 
skrbijo za zdravje in dobro počutje. 
Obiskali so nas veterinarka Nina 
Krašna, fizioterapevtka Kristina 
Gnezda Nabergoj, osebni trener 
in podjetnik Marko Lipovž 
ter zdravnik Franc Koren, ki 
so spregovorili o spominih na 

srednješolska leta in svoji karierni 
poti. Večer je moderiral Igor 
Sever, profesor športne vzgoje.

Nina Krašna iz Budanj je kot 
navdušenka nad naravoslovnimi 
predmeti sprva razmišljala o 
študiju matematike, ob koncu 
gimnazije pa se je po zaslugi 
entuziazma profesorice Sonje 
Marušič odločila za študij 
veterine. »Tiste, ki smo hodili na 
biološki krožek, je tako navdušila 
za svoje področje, da smo med 
poletnimi počitnicami marljivo 
hodili v šolo skrbet za paličnjake 
in druge živali. Zaradi ljubezni 
do živali se je odločila postati 
veterinarka, in sicer se je usmerila 
v stomatologijo malih živali.

Kristina Gnezda Nabergoj je 

po izobrazbi fizioterapevtka in 
profesorica športne vzgoje. Ob 
koncu gimnazije so jo zanimala 
precej različna področja, zato 
se je zelo težko odločila za pravi 
študij. Najprej je študirala na 
Fakulteti za šport. Med študijem 
je eno leto preživela na izmenjavi 
v Rimu, kjer je na urniku 
tudi predmet, ki obravnava 
rehabilitacijo in druga področja, 
sorodna fizioterapiji. Ta izkušnja 
je bila odločilna, da se je Kristina 
vpisala na študij fizioterapije. 
Tako ima danes dva poklica. 
Kmalu po zaključku študija se 
je zaposlila kot pripravnica v 
Ortopedski bolnišnici Valdoltra, 
kjer je zaposlena še danes. Z nami 
pa je delila še en lep spomin na 
gimnazijska leta: »Moj največji 
gimnazijski dosežek je bil, da 
sem tedaj spoznala svojega super 
moža.«

Marko Lipovž se je vedno 
navduševal nad športom, zato 
se je po končani gimnaziji vpisal 
na Fakulteto za šport. Kariero je 
začel kot spremljevalec gibalno 
oviranega učenca na Osnovni šoli 
Danila Lokarja, nakar je prevzel 
podaljšano bivanje in poučeval 
športno vzgojo, obenem pa je 
delal tudi kot trener rokometa. 

Sedaj vodi tako skupinske 
kot tudi individualne vadbe, 
prav tako pa načrtuje gradnjo 
svoje telovadnice. Kot učitelj v 
podaljšanem bivanju je spoznal, 
koliko energije zahteva delo z 
otroki. Ob treniranju otrok in 
mladostnikov opaža, da slednji 
večino svojega časa preživijo na 
družbenih omrežjih. Ta invazija 
tehnologije predstavlja velik 
izziv za pedagoške delavce, saj je 
treba dijake na primeren način 
ozaveščati, da so v življenju 
pomembne tudi druge stvari.

Na gimnazijo vežejo lepi 
spomini tudi zdravnika Franca 
Korena s Križne Gore pri Colu. 
Letos mineva 44 let od njegove 
mature in 38 let, odkar je začel 
delati v ajdovskem zdravstvenem 
domu. Začel je kot splošni 
zdravnik, nakar se je specializiral 
za interno medicino ter naposled 
še za pljučne bolezni in sladkorno 
bolezen. 

Pravi, da mu je gimnazija 
dala odlično podlago za študij 
medicine, da ga je vsak šolski dan 
posebej obogatil in je tako rastel. 
Njegov razrednik je bil sedaj že 
pokojni profesor športne vzgoje 
Božidar Kotnik. Zanj pravi, da 
je bil zelo dober človek, ki je 
skrbel za druženje razreda tudi 
izven šole in bil včasih do dijakov 
celo preveč popustljiv. Izkušeni 
zdravnik, ki je tudi pesnik in 
ljubitelj literarnega ustvarjanja, 
je z nami podelil tudi nekaj 

življenjske modrosti: »Samo 
znanje ni dovolj. Profesor mora 
dijakom posredovati še drugačno 
doto, in sicer narodno zavest, 
vrednote, etični naboj, empatijo, 
sposobnost pravilnega odločanja 
v različnih situacijah in ostale 
veščine, ki niso nujno povezane 
z znanjem.«

Vsi gostje so v spominih na 
srednješolska leta izpostavili svoje 
učitelje in razrednike – predvsem 
njihovo veselje do predmetov, ki 
jih poučujejo, in pristen odnos, 
ki so ga vsi uspeli s svojimi 
učitelji in razredniki zgraditi. 
Mesto šole vidijo predvsem v 
podajanju življenjskih vrednot 
in sposobnosti, ki poleg znanja 
omogočajo oblikovanje osebnosti 
mladih s potrebno širino. Kritični 
pa so do učenja zaradi ocen in 
točk, ki jih dijaki potrebujejo za 
vpis na željeni študij. 

Ta večer je bilo v amfiteatralni 
učilnici naše šole čutiti pristno 
pilonovstvo, druženje je bilo 
doživeto in bogato. Zelo nas 
veseli, da so nekdanji dijaki 
Srednje šole Veno Pilon z nami 
delili svoje izkušnje in poglede. 
Hkrati verjamemo, da bo naša 
šola še naprej uspešno opravljala 
svoje poslanstvo in razvijala 
mlade talente, da bodo lahko čez 
leta tudi naši dijaki dejali, kar 
je dejal zdravnik Franc Koren: 
»Hvaležni smo življenju.«

Bojana Žakelj, prof.

Zdrav duh v zdravem telesu 
– geslo prve okrogle mize v sklopu 70-letnice Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina

Projektni dan Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina – 

Šola v zrcalu časa 

Povabljeni k ogledu kratkega dokumentarnega filma o zgodovini 
naše šole in videomozaika projektnega dneva, ki se nahajata na 

spletni strani šole https://www.ss-venopilon.si/.
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Zadnji dan pred jesenskimi 
počitnicami smo se dijaki 2. č 
odpravili v Ljubljano z namenom, 
da bi preizkusili drugačen način 
pouka zgodovine. Avtobus nas je 
zapeljal do parka Tivoli, mi pa smo 
se sprehodili do Muzeja novejše 
zgodovine Slovenije. Skozi tri 
delavnice smo trenutno predelali 
šolsko snov. S pomočjo delovnih 
listov in skupinskega dela smo 
spoznali nastanek zahodne 
slovenske meje po prvi in drugi 
svetovni vojni ter dogajanje na 
Slovenskem med drugo svetovno 
vojno. Najbolj zanimiva se nam 
je zdela delavnica Enigma, v 
kateri smo izvedeli, kako so 
Nemci šifrirali sporočila. V tem 
smo se preizkusili tudi sami. Po 
končanih delavnicah smo se ob 
prepevanju odpravili proti domu, 

veseli, da je pred nami teden dni 
brez skrbi. Dejavnosti v muzeju 
so prispevale k pestrosti pouka 
zgodovine, saj smo se učili na 
drugačen način. Čeprav se mi 
zdi, da lažje sledim pouku v šoli, 
sem tudi v muzeju spoznala nekaj 
novega. 

Nastja Štrancar, 2. č

Sreda, 17. november 2021
Tudi letos smo na Srednji 

šoli Veno Pilon Ajdovščina 
organizirali projektni dan. Ta je 
potekal v znamenju 70-letnice 
šole. Dijaki so razmišljali o šoli 
v zrcalu časa. Delavnice so poleg 
profesorjev vodili in pri njih 
sodelovali tudi naši nekdanji 
dijaki in drugi gostje, ki so z nami 
podelili svoje znanje, spomine 
in izkušnje. Kot novinarki 
sva se sprehodili po šoli in se 
pogovorili z nekaterimi dijaki, 
profesorji, nekdanjimi pilonovci 
in tehničnim osebjem.

Najprej sva obiskali Tajdo, 
dijakinjo 2. a razreda. Sodelovala 
je v delavnici z naslovom 
Najstniki, Ferrariji brez zavor. 
S profesorico Sonjo Marušič so 
spoznavali potek človekovega 
razvoja od spočetja do smrti 
in v medpredmetni povezavi s 
slovenščino oblikovali miselne 
vzorce, ki predstavljajo njihov 
končni izdelek. Zdelo se ji je, 
da bi lahko pridobljeno znanje 
nekoč uporabila pri vzgoji svojih 
otrok. Sledil je pogovor z Lio, 

dijakinjo  2. d predšolske vzgoje, 
ki je sodelovala pri delavnici 
predelave starih oblačil, v kateri 
so razmišljali o skrbi za trajnostni 
razvoj. Spoznala je, kako lahko 
oblačila ponovno uporabi, preden 
jih zavrže. V pogovoru z Žanom, 
dijakom 4. b gimnazije, smo 
izvedele, da na njihovi delavnici 
pripravljajo iztočnice, ki jih bodo 
na koncu sestavili v motivacijski 
govor, s katerim bodo prepričali 
javnost v nujnost sprememb 
šolskega sistema. Nadaljevali 
sva z Aleksejem, dijakom 1. a 
gimnazije, ki je bil vključen v 
delavnico, na kateri so primerjali 
šolske sisteme Slovenije, Italije in 
Nemčije. Pridobljeno znanje jim 
bo pomagalo pri morebitnem 
študiju v tujini. Kot zadnjo sva 
obiskali Špelo, dijakinjo 3. č 
predšolske vzgoje. Dijaki so v 
delavnici posneli video o življenju 
v času lanskega šolanja na daljavo, 
ko smo bili primorali zmanjšati 
socialne stike. Pogovarjali so 
se o nemiru in strahu, ki ga 
je epidemija vnesla v njihovo 
življenje. Vzdušje v razredih je 
bilo povsem drugačno kot ob 
običajnih šolskih dneh.  Dijaki 
so izpostavili, da delavnice 
prinašajo sproščenost in odmik 
od vsakdanjega sedenja in pustega 
pisanja v zvezke, ki ga je v šoli še 
vedno veliko.

Na projektnem dnevu smo 
gostili tudi nekaj nekdanjih 

pilonovcev. Meniva, da so 
prispevali k spoznanju, da šola 
v svet pošilja izobražene ljudi, 
ki si s pridobljenim znanjem 
ustvarijo uspešno kariero. Prvi 
med njimi je Matic Batagelj, po 
izobrazbi ekonomist, ki samega 
sebe poimenuje kar multipraktik. 
S podjetji sodeluje pri oblikovanju 
strateškega načrtovanja in 
razvijanja novih izdelkov. 
Projektnih dni se iz časa svojega 
šolanja ne spominja, a meni, da so 
pomembni, saj dijaki na tak način 
pridobivajo veščine, ki jim bodo 
v pomoč pri delu v prihodnosti. 
Glasbena pedagoginja, Meta 
Turk, študentka glasbene 
akademije, se projektnih dni iz 
časa svojega šolanja na Pilonu 
spominja. Povezovanje šole z 
nekdanjimi pilonovci se ji zdi 
pomembno, saj tako dijaki 
zaslutijo svoje mesto v družbi in 
pomen šole, ki jim daje popotnico. 
Gosti so nama zaupali, da so bila 
njihova srednješolska leta vesela, 
četudi včasih stresna. Danes 
nanje gledajo kot na najboljša leta 

svojega življenja, saj so s sošolci in 
profesorji zmogli zgraditi pristne 
odnose. 

Ker velik del šole prestavljajo 
profesorji, sva tudi njih povprašali 
za mnenje o projektnem dnevu. 
Kot prva nama je svoj pogled 
zaupala Damjana Plešnar, 
profesorica likovne vzgoje. Kot 
pomembno prioriteto projektnega 
dne je poudarila tudi pogovor 
o vrednotah. Sonja Marušič, 
profesorica biologije, meni, da 
spreminjanje učnega okolja 
povečuje učinek učenja, saj sicer 
hitro zapademo v monotonost. 
Profesorica zgodovine, Metka 
Kolenc, pa je izpostavila pomen 
obeleževanja obletnic, saj ravno te 
kažejo, da ne rastemo samo dijaki 
in profesorji, temveč tudi šola in 
življenje izven nje. Za konec sva za 
mnenje povprašali še profesorja 
kemije, Bernarda Bratino, ki na 
naši šoli poučuje že več kot 35 let. 
Bil je precej kritičen. Zdi se mu, 
da je tak način dela potrata časa, 
saj dijaki dela ne vzamejo dovolj 
resno, profesorjem pa priprave 

nanj vzamejo veliko časa.
Na koncu sva odšli še do 

računovodkinj. Zanimale so 
naju glavne spremembe zadnjih 
desetletij, ki jih same najbolj 
občutijo. Pravijo, da se je 
največ spremenilo predvsem v 
tehnološkem načinu obdelave 
podatkov in njihovem stiku z 
dijaki, ki je danes predvsem 
elektronski. To predstavlja velik 
izziv, saj dijakov ne poznajo in z 
njimi ne morejo zgraditi odnosa. 

Obiskali sva skoraj vse 
delavnice in opazili predvsem 
aktivnost dijakov in njihovo 
zanimanje za delo. Projektni dan 
je bil skrbno pripravljen. Sami 
ga dojemava kot motivacijo in 
spoznanje, da se lahko tudi na 
drugačen način naučimo veliko 
novega, morda celo več, kot bi se 

običajno. Prvič sva se znašli tudi 
v vlogi novinark. Delo je bilo 
precej zahtevno, saj sva morali iz 
odgovorov sogovorcev izluščiti 
bistvo in ga povezati v smiselno 
celoto. Pisanje članka nama je 
tako predstavljalo izziv. Meniva, 
da sva kljub temu delo uspešno 
opravili in podajava stvarno sliko 
projektnega dne.

Blaška Lokar in Ana Slokar, 2. a

Dejavnosti v programu POŠ sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Šola v zrcalu časa 

Peti projektni dan

Zgodovina malo drugače
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Po sladoledih in čokoladah 
AL!VE posegajo vsi, ki imajo v 
prehrani radi več beljakovin ter 
manj sladkorja in kalorij. Redno 
pa se znajdejo tudi v rokah 
veganov in vegetarijancev, ki, 
kot kažejo svetovni prehrambni 
trendi, z vsakim letom odločneje 
povečujejo svojo kupno moč. 

Incom LEONE je tako z 
novo zmago na mednarodnem 
tekmovanju V-Label ustoličil svoje 
mesto med vodilnimi svetovnimi 
podjetji, ki z inovativnimi izdelki, 

ustvarjenimi na rastlinski osnovi, 
postavljajo prehrambne trende. 
»Ker verjamemo, da si zaslužimo 
boljšo izbiro, AL!VE predstavlja 
posvečenost našega podjetja 
stalnemu razvoju sladoledov 
in čokolad. Zmaga je toliko 
slajša, ko se zavemo, da je letos 
na tekmovanju V-Label v vseh 
kategorijah sodelovalo več kot 
500 najrazličnejših izdelkov, 
z zmago pa smo kot Incom 
LEONE potrdili svoje mesto med 
vodilnimi prehrambnimi podjetij 

na svetu,« je sodelovanje na 
tekmovanju V-Label komentiral 
Boštjan Jerončič, izvršni direktor 
Incom LEONE.

Sladoledi AL!VE so že 
nekaj let zapored med najbolj 
prodajanimi sladoledi v Sloveniji, 
novo prestižno nagrado pa so si 
prislužili s sladolednimi palčkami 
AL!VE Blueberry & Chia. 
Inovativni prigrizek predstavlja 
zamrznjen kokosov desert z 
grozdnim sokom in chia semeni, 
zamrznjen desert z borovnicami 
in s sokom iz jagod acai, polnjen 
z brusničnim prelivom. Porcija 
vsebuje le 79 kalorij!

Oznaka V-Label je mednarodno 
priznan in registriran simbol 
za označevanje veganskih in 
vegetarijanskih izdelkov ter 
storitev. Kupcem služi kot 
enostaven in zanesljiv pripomoček 
pri nakupovanju tovrstnih 
živil. Več kot 10.000 izdelkov in 
storitev, za katerimi stoji več kot 
1.000 podjetij iz 27 držav, ima 
oznako V-Label. Mednarodno 
tekmovanje V-Label nagrajuje 
podjetja, ki v ospredje svojega 

delovanja postavljajo trajnost in 
tako iščejo nove produkcijske 
načine, s katerimi se zmanjšujejo 
negativni vplivi na okolje. 
Incom LEONE kot proizvajalec 
sladoleda in čokolade, ki svoje 
izdelke izvaža v več kot 43 držav, 
s svojimi inovacijami pomembno 
vpliva na svetovno prehrambno 
industrijo. 

Mednarodno komisijo 
letošnjega tekmovanja V-Label 
je sestavljalo 15 članov, v sestavi 
najvidnejših veljakov svetovne 
veganske in vegetarijanske 
prehrambne industrije ter 
predstav ni kov izbra ni h 
nevladnih organizacij. Svoje 
glasove je oddalo tudi 11 vodilnih 
prehrambnih vplivnežev, ki imajo 

skupaj več kot milijon sledilcev. 
Pri nagrajevanju pa je sodelovalo 
tudi občinstvo – najljubši 
veganski ali vegetarijanski izdelki 
so skupaj prejeli skoraj 43.000 
glasov! 

Sladoledi AL!VE med najboljšimi vege prigrizki na svetu! 

Prestižna nagrada za ajdovski LEONE
Inovativnost ajdovskega sladolednega in čokoladnega proizvajalca Incom LEONE ponovno zbuja pozornost svetovne prehrambne stroke. Na priznanem 

mednarodnem tekmovanju V-Label so bile sladoledne palčke AL!VE Chia & Blueberry razglašene za najboljši veganski ali vegetarijanski prigrizek na svetu! 
Zmaga potrjuje veliko priljubljenost sladoledov AL!VE, ki navdušujejo zahtevne ljubitelje sladoleda v 11 državah.

Na voljo v prodajalnah Hofer,
Mercator, INTERSPAR, TUŠ in LEONE.
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V lanskem šolskem letu so naši 
učenci večino časa preživljali na 
naši šoli, saj zaradi epidemije 
koronavirusa niso smeli odhajati 
k delodajalcem. Vseeno so lahko s 
pridobljeni delovnimi izkušnjami 
nadaljevali in jih nadgrajevali na 
naši šoli. Vključili so se v delo 
v šolski pralnici, pisarnah in 
knjižnici, skrbeli so za okolico 
šole in urejali visoke grede.

V novem šolskem letu pa smo 
spet začeli s polnim zagonom. V 
naš projekt so se vključili novi 
učenci in pridobili smo nekatere 
nove delodajalce. Začeli smo 
sodelovati z Agromarketom 
Vipava, kamor odhajata dva 
učenca, ki urejata izdelke na 

policah. Ponovno odhajamo v 
Avtohišo Lavrenčič v Ajdovščini, 
kjer učenec pridobiva delovne 
izkušnje v avtopralnici. V Kampu 
Tura učenca skrbita za urejenost 
okolice. Nadaljujemo tudi z delom 
v trgovini DM Drogeriemarkt v 
Ajdovščini. Učenka zlaga novi 
material na police in skrbi za 
urejenost trgovine. Sodelovanje 
nadaljujemo še z računovodskim 
servisom TAXA v Ajdovščini 
in Občino Vipava, kjer učenci 
pomagajo pri pisarniških 
opravilih. Poleg tega ponovno 
odhajamo v Lavričevo knjižnico v 
Ajdovščini. Tam učenec opremlja 
knjige z žigi in nalepkami ter 
zavija knjige s samolepilno folijo.

Vsi si želimo, da bi lahko celo 
leto odhajali k delodajalcem, 
saj največjo motivacijo za delo 
našim učencem predstavlja delo 
v konkretnem delovnem okolju. 
Zelo pomembni so socialni stiki, 
ki jih širimo in pozitivno vplivajo 
na samozavest in počutje naših 
učencev. Vsem delodajalcem, ki 
so nas sprejeli medse, se želimo 
zahvaliti in upamo, da bomo 
sodelovanje ohranili tudi po 
zaključku projekta PDU.

Špela Sluga, foto Špela Sluga, 
Adrijana Lampe Mikuž

Spet k delodajalcem
 V šolskem letu 2021/22 v CIRIUS-u Vipava zaključujemo projekt 

Program dodatnega usposabljanja (PDU), ki ga sofinancirata 
Republika Slovenija (Ministrstvo za izobraževanje znanost 
in šport) in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 
Projekt PDU poleg drugega omogoča osebam s posebnimi 
potrebami tudi to, da pridobivajo delovne izkušnjepri okoliških 
delodajalcih.

Hibridno-električna različica 
letala Pipistrel Panthera je 
uspešno zaključila prvo fazo 
testiranja, ki je potekalo na 
letališču v Cerkljah. Letalo 

MAHEPA Panthera, v katerem 
je integriran novi hibridno-
električni pogonom, je nakazalo, 
da so lokalni poleti mogoči tudi 
brez emisij, zgolj z električnim 
pogonom, so sporočili iz Pipistrela 
in dodali, da je Panthera presegla 
pričakovanja. 

Polet Panthere MAHEPA 
je dokazal, da ima letalo vse 
lastnosti, s katerimi lahko postane 
leteči preskusni laboratorij za 

prihodnji razvoj hibridnega 
letalstva. S tem mejnikom je 
projekt MAHEPA ponovno 
prispeval k čistejšemu, tišjemu 
in bolj trajnostnemu letalstvu. 
Številne nove tehnologije, ki so 
bile razvite v okviru projekta, 
so še en korak, s katerim se cilji 
evropskega zelenega dogovora 
približujejo realnosti. Konzorcij 
MAHEPA, ki ga sestavljajo 
Pipistrel Vertical Solutions, 
Compact Dynamics, DLR, H2Fly, 
Politecnico di Milano, TU Delft, 
Univerza v Mariboru in Univerza 
v Ulmu, je pionirski projekt pri 
razvoju hibridno-električnih 
tehnologij, ki bodo služile 
naslednji generaciji bolj zelenih, 
okolju prijaznih letal. 

Z raziskavami na področju 
nizko-emisijske pogonske 
tehnologije je MAHEPA 
odprla nove možnosti serijske 
proizvodnje trajnostnih letal, 
katera lahko podprejo okoljske 

cilje, zastavljene s strani Evropske 
komisije. Glavni rezultat projekta 
sta povsem nova modularna 
hibridno-električna pogonska 
sklopa, ki lahko delujeta na 
alternativna biogoriva ali na vodik 
z ničnimi emisijami. Ta pogonska 
sklopa predstavljata ključno 
tehnologijo za prihodnost.

I novat iv na  pogonsk a 
tehnologija je bila v času projekta 
MAHEPA preizkušena v dveh 
štirisedežnih letalih, v Pantheri 
in Hy4. Prvo letalo je opremljeno 
s  h ibr id no-elek t r ičn i m 
pogonskim sklopom z motorjem 
z notranjim zgorevanjem, 
drugo pa je hibridno-električno 
letalo na vodikov pogon, ki je 
dokazalo možnost potovanj 
na dolge razdalje brez emisij. 
Obe letali sta uspešno opravili 
preizkusne polete, s čimer so bili 
pridobljeni neprecenljivi podatki 
o prednostih in izzivih hibridno-
električnega letalstva.

S Panthero do bolj zelenega 
letalstva
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 Dolenjska nas je lepo sprejela
 Oktober se je poslavljal. Medgeneracijsko prostovoljsko društvo Ministrstva za obrambo 

je pripravilo letno srečanje svojih članov iz cele Slovenije, in sicer v Novem mestu. Člani se 
združujejo v Skupinah za kakovostno staranje in v Medgeneracijskih informativnih družabnih 
središčih (MIDS). Kot prvo je v Slovenski vojski začelo delovati prav v Ajdovščini.

In kdo so člani MIDS-a 
Ajdovščina? V osnovi je to 
središče, ki povezuje zaposlene 
in nekdanje zaposlene v SV in 
njihove družinske člane. V svojih 
vrstah pa imamo tudi člane iz 
lokalnega okolja. Cilj druženja 
je boj proti osamljenosti, ki 
pogosto nastopi po upokojitvi, 
zato je namen več kot pozitiven. 
Domovina, ljubezen do nje in 
skrb za človeka so glavne teme 
delovanja.

Člani ajdovskega MIDS-a, 
vodita ga Marija in Alenka, smo 
se pogosto srečevali, ko je bilo to 
omogočeno, in aktivno preživljali 
prosti čas. 

Dolenjska je bila tistega dne 
že obarvana v oranžno in se je 
bohotila v lepoti jesenskih barv. 
Torej v Novem mestu je bilo 
organizirano srečanje skupin, 
združenih v petihMIDS-ih 
vSloveniji. Prišli smo iz različnih 
krajev, da bi predstavili svoje 
dejavnosti.

V novomeški vojašnici nas je 
sprejel njen poveljnik. Minister 
Tonin se je zaradi obveznosti 
opravičil, tako je navzoče 
pozdravil in nagovoril generalni 
direktor Direktorata za obrambne 
zadeve magister Valter Vrečar. 

Po uradnem delu smo 
udeleženci predstavili svoja dela. 
Nekateri člani rešujejo na svojih 
srečanjih rebuse in križanke, 
tako s svinčnikom v roki bistrijo 
svoj um, drugi kvačkajo, nekateri 
rišejo, pišejo in berejo, se ukvarjajo 
z glasbo, tako dopolnjujejo drug 
drugega in dobro izkoristijo 
prosti čas. Najpomembnejši pa je 
stik s človekom, prijazna in topla 
beseda in prisrčen nasmeh.

Člani našega MIDS-a smo 
se predstavili s kvačkanjem, 
izdelovanjem voščilnic, z likovno 
dejavnostjo. Član MIDS-a Mirko 
pa se je predstavil s svojo pesniško 
zbirko, ki smo jo izdali lani, ko so 
bili stiki med nami prepovedani. 
Iskali smo poti, kako nadaljevati 
svoje aktivnosti, zato smo 
izpolnili obljubo, ki smo jo dali 
Mirku, in izdali pesniško zbirko 
z naslovom Besede srca. Kot moto 
svojih pesmi je Mirko postavil na 
čelo zbirke naslednje verze:

Napisal rad bi tako pesem,
da veljala bi za vse ljudi.
Zbral v njej vse ideale,
vso dobroto, vse skrbi.

Ko je bilo predstavljeno bogato 
in lepo delo nekaterih članov, smo 
odšli na ekskurzijo po Novem 
mestu. Vztrajna vodička nam je s 
ponosom pokazala znamenitosti 
svojega mesta. Predstavila nam 
je pomembne osebnosti, ki so 
oblikovale novomeško pomlad. 
Tudi mi smo občudovali urejenost 
mesta ob Krki in skrb njegovih 
prebivalcev za red in čistočo. Na 

lepo urejenem novomeškem trgu 
se mi je zdelo, da slišim pesnika 
Ketteja, kako vzdihuje po lepi 
Angeli: »Noč trudna molči …«

Pot smo nadaljevali v Mirno 
Peč, kjer smo si ogledali muzej, 
posvečen dvema človekoma, na 
katere so posebej ponosni, in 
sicer na pesnika Toneta Pavčka 
in glasbenika Lojzeta Slaka. 
Tudi ta obisk nas je prevzel, kajti 
v muzej so uredili staro šolo, 
za učence je bila premajhna. 
Obiskovalec muzeja se lahko 
prepriča, da ima kultura na 
Dolenjskem pomembno mesto, 
da ji dobrohotno odrežejo velik 
kos pogače.

Naše potovanje se je zaključilo 
s peko kostanja, ki ga imajo ob 
Krki dovolj, z okusnim za pod zob 
in z bistro kapljico, pridelano na 
dolenjskih gričkih.

Pot domov je živela v lepih 
spominih na srečanje, na 
pogovore in na ljudi, ki so prišli 
iz cele Slovenije. Prijateljski stisk 
roke bo bodril udeležence v dolge 
zimske dni.

Irena Šinkovec,

Fotografija: Ivan Marc

Ravne – kraj 
zgodovinskih sporočil 

 Mesec spominov je pravšnji, da smo se POHAJKOVALCI 
odpravili na Ravne -  kraj zgodovine in pričevanja.

Ipavci, Ušaji, Slejki in Tabor 
so povezani z lepoto narave in 
zgodovino, pa tudi s pridnostjo, 
ki je kljubovala težkemu življenju 
v teh krajih.

V lepo urejeni cerkvici v 
'centru', ki jo objemajo zaselki, je 
čutiti duh ljudi, ki so tukaj živeli v 
primežu revščine in preizkušenj, 
pa tudi bolečine in smrti.

Tabor, ta nema priča iz turških 
časov, pa nas opozori, da smo le 
združeni, enotni in z ljubeznijo 
do svoje zemlje nepremagljivi.

Slejki so poseben kraj, pa 

ne le zaradi lepih razgledov 
in prijaznih ljudi, temveč tudi 
zaradi tega, ker je na tem mestu 
19 partizanov dalo življenje za 
ljubljeno domovino.

Pri spomeniku tem mladim 
fantom se vedno zaustavi korak 
planincev in tudi tokrat je bilo 
tako. Hvaležno smo se priklonili, 
položili šopek, prižgali svečko in 
prebrali pesem.

Bili smo že v dolini, ko je zvon 
iz Raven povabil k dobremu in 
lepemu. 

Ustvarjalna delavnica 
Radenci 2021

 Želja po ustvarjanju in odkrivanju novih tehnik jo žene 
naprej v njenem neizmernem ustvarjalnem duhu. Vsi vemo, da 
je članica Društva invalidov Ajdovščina – Vipava Jožica Stopar 
mojstrica v kvačkanju, kar nam dokazujejo tudi njene objave 
na družabnih omrežjih. Sama pa pravi: »Nikoli mi ni dolgčas!«

Tokrat se je Jožica udeležila 
tedenske delavnice invalidov 
Slovenije z naslovom: 'Izdelovanje 
cvetja iz različnih materialov' v 
Radencih. Delavnico je svojim 
članom omogočila Zveza 
delovnih invalidov Slovenije. 
Vsaka delavnica ima strokovnega 
vodjo in tako so vrhunski izdelki 
zagotovljeni. V tokratni delavnici 
so izdelovali lesene cvetove, rože 
iz najlon nogavic in šopek rož iz 
krep papirja. Že sama slika pove 
o zadovoljstvu nad izdelanimi 
izdelki.

Različna tematika delavnic 
ročnih spretnost združuje 
nepoznane člane različnih 
invalidskih društev, jih osrečuje 
in jim ob sebi enakimi vliva 
pogum za premagovanje 
vseh zdravstvenih težav. Med 
udeleženci se stkejo nepozabne 
vezi, ki jih spodbujajo za naslednja 
druženja.

Pred nami je čas, ko nas 
obiščejo dobri možje. Ne bojmo se 
stopiti do stojnic, na katerih nam 
ponujajo domače ročne izdelke, 
saj nas bo pozitivna energija, ki 
je bila vložena v izdelavo izdelka 
osrečevala še celo leto.              DI  M:041 497 170               prodaja@lineaflex.si             www.lineaflex.si 

Urnik: 
 

pon,tor,čet: 9h - 15h 
 

sreda: 9h - 16h 
 

Petek: 9h - 12h 
 
 

Izven delovnika: 
PO PREDHODNEM  

DOGOVORU 
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Tudi leto 2021 mineva v 
spoznanju, kako pomembne 
so vrednote solidarnosti in 
pomoči drugim, močnih členov 
poslanstva prostovoljnih gasilcev. 
Le-to je v družbi najbolj cenjeno 
ob naravnih ter tehničnih 
nesrečah in še posebej, ko so 
ogrožena življenja in imetje. V 
Prostovoljnem gasilskem društvu 
Ajdovščina smo se tudi letos 
osredotočali na lekcije in dobra 
spoznanja, ki nam bodo prišla 
prav pri razvoju in prihodnosti 
društva. 

Ob koncu leta tudi v našem 
društvu že pogledujemo v 
novo leto ter kujemo želje zanj. 
Nekatere ostajajo iste, želja po 
novih članih društva, operativnih 
članih ter da bi naši prostori bili 
polni mladih in otrok. A želimo 
si tudi ugodnih pogojev, ki bi 
podpirali naše načrte. K temu je 
usmerjenih veliko naših moči in 
časa.

V lanskem letu smo začeli z 
nam novo tradicijo, oblikovanja 
društvenih koledarjev. Ta nam 

je hitro prirasla k srcu, tudi zato, 
ker ste jo vi dobro sprejeli. Tudi 
letos jo bomo ponovili. Vsakemu, 
ki lahko in začuti, da nam želi s 
prostovoljnim prispevkom v tem 
decembrskemu času pomagati, 
olajšati naše delo ter prispevati k 
našemu razvoju, bomo v zameno 
poslali naš koledar za leto 2022. 
Znesek je popolnoma odvisen 
od vas, nakažete ga na TRR 
društva: IBAN SI56 1010 0005 
7607 519 (Banka Intesa Sanpaolo 
d.d.). V sklic nakazila pa napišete 
vašo telefonsko številko, da vas 
pokličemo za naslov, kamor 
bomo varno dostavili gasilski 
koledar. Koledar bo na voljo v 
decembru. Gasilski koledar je 
lahko dober opomin na naš trud 
in vaš navdih, ko vam zmanjka 
zagona. Za nas je vaša donacija 
spodbuda v več pogledih.

Spomnili bi pa na še eno 
možnost, s katero lahko 
gasilskim društvom in med 
njimi tudi našemu pomagate pri 
njihovem delovanju in sicer brez 
lastnega finančnega vložka. Vsak 

zavezanec k dohodnini lahko 
podari 1 % svoje dohodnine 
določenemu društvu, po lastni 
izbiri. Veliko sredstev je vsako 
leto nerazporejenih, vsak pa ima 
možnost izbrati društvo, ki mu 
je v tistem trenutku pri srcu. 
Enostavno je lahko to s platformo 
E-doniraj, kjer lahko v postopku, 

ki traja le nekaj minut, preko 
svojega telefona ali računalnika, 
podarite svojih 1 % (ali en del) 
tudi našemu gasilskemu društvu, 
PGD Ajdovščina. To lahko storite 
tudi elektronsko preko storitev 
elektronskega poslovanja FURS 
eDavki ali pa na pristojnem 
finančnem uradu, osebno ali po 

pošti.
Pa vendar dobrih želja nimamo 

samo za sebe.Vsem v novem letu 
želimo zdravja, poguma in dobre 
volje. Želimo si, da časi, ko smo 
si lahko brez strahu segli v roko, 
niso daleč. Do takrat pa se le 
obračajte na lepe stvari v vašem 
življenju. Nasmejite se in 'dajte 
moč' vašim bližnjim, sosedu 

čez vrt ali znancu, ki ga srečate 
v trgovini. Poskrbite za vaše 
dobro počutje in dobro voljo ter 
tudi za vašo varnost in varnost 
vaših bližnjih ter na vaše zdravje. 
Z majhnimi dejanji pomagamo 
širši družbi in vsem, ki se v teh 
težkih časih trudijo za boljši svet. 
In tokrat prav zares, brez heca, naj 
bo leto 2022 srečno!

Konec poletja je prišla na 
Društvo upokojencev Ajdovščina 
ponudba za štiridnevni izlet 
v Srbijo. Zanimiva destinacija 
in ugodna cena. Poizkusimo; 
razpišemo ponudbo in glej, že 
v prvih desetih dneh je bil vpis 
neverjeten; zagotovljen odhod.

Konec oktobra, ko se narava 
umiri, ozračje shladi od poletne 
vročine, listje se že rahlo obarva 
v jesenske tone, sonce pa prijetno 
greje, je čas za zanimiva doživetja, 
potovanja.

V ponedeljek, 25. oktobra 
zgodaj zjutraj smo odpotovali. 

Šofer Stojan nas je prijazno 
pozdravil in bil naš odličen 
spremljevalec, skupaj z vodičem 
Cvetom. Pot do Beograda je hitro 
minila, v klepetu, spremljanju 
poti in poslušanju prijetne glasbe. 
Ob prihodu v Beograd smo naprej 
šli na pozno kosilo, postreženo 
s Karađorđevim zrezkom na 
krožniku in tipično srbsko 
solato. »Mmm, le zakaj so v 
Srbiji paradižnik, kumare in zelje 
boljše kot v Sloveniji?« Prvi ogled: 
Dedinje, naša zgodovina, spomin 
in poklon maršalu Titu. Drugi 
ogled: Bazilika sv. Save je pustila 
globok vtis, ogled Kalemegdana 
in večerja na Skadarliji pri 'Treh 
Šeširih' z glasbo ob mizi, le kako 
bi lahko bili v Beogradu brez nje?

Drugi dan nas je pot vodila v 
280 km oddaljeni Zlatibor. To je 
mondeni kraj Beograjčanov na 
1.500 metrih nadmorske višine, 
kjer se pospešeno gradi apartmaje, 

stolpnice in depandanse za 
počitnice in oddih. Zapeljali smo 
se z novo gondolsko žičnico na 
vrh in uživali v razgledu. Prav 
prijalo nam je nekaj prostih uric 
s sprehodom po tržnici, z okusno 
večerjo in nastanitvijo v krasnem 
hotelu ' Iris'.

In tu je že tretji dan: Šarganska 
železnica, zgrajena leta 1921, 
od Sarajeva do Dubrovnika. Z 
gradnjo so začeli z obeh strani, 
mudilo se je, tako, da je nastala 
pri Mokri gori višinska razlika 
200 m. Da so povezali obe smeri, 
so speljali železnico v obliki 
osmice, ki je danes atrakcija. 
Po njej vozi muzejski vlak, kjer 
opazuješ zanimivo pokrajino. 
Obiskali smo tudi jezero 
Perućac, se zapeljali z ladjo po 
jezeru, ob živi glasbi in okusnem 
kosilu uživali v prijetni družbi 
s prekrasnim pogledom barvite 
jesenske narave in ob sončnih 
žarkih, ki so se zlato lesketali na 
gladini jezera. Prenočili smo v 
manjšem mestecu, Bajini Bašti.

Zadnji dan smo obiskali 

samostan Rača, nato pa še izvir 
in izliv reke Godina, ki je dolga 
le 365 m, pa vendar zanimiva, 
saj izvira v več manjših izvirih. 
Izliva pa se z mogočnim slapom 
v reko Drino. Ob reki Drini smo 
se peljali mimo Čaćka do Etno 
vasice. Ta je bila kot lepa, rdeča 
jagoda na torti, kot bombonček na 
koncu našega potovanja. Lesene 
hišice na kolih, mala cerkvica 
z zvončkom, ob reki separeji, 
zgrajeni iz kamna v kombinaciji z 
lesom, in celo hišica sredi struge. 
Zares lepo!

Nato pa proti domu, prispeli 
smo srečno, pozno ponoči, 
polni vtisov lepo doživetega 
potovanja. Čudovito je bilo! Kam 
gremo naslednje leto? To so bili 
komentarji in vprašanja naših 
članic in članov.

Seveda bomo šli, da nam bo 
le zdravje in 'korona ukrepi' 
dovoljevali.

Rožica Kovač, 
Društvo upokojencev 

Ajdovščina 

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

Industrijska cesta 5, 

KROMBERK - NOVA GORICA

 info@alpit.si 040 571 401 

www.alpit.si 

- Keramika - popusti do - 20%  

- Parketi   

- Vinil - Laminat    

- Notranja vrata - CPL na zalogi     

Material kupljen pri nas vam tudi vgradimo.

Upokojenci na izletu po Srbiji

Gasilski koledarji PGD Ajdovščina znova na voljo



MLADI20
Petek, 26. november 2021 • številka: 236

Festival Hiše mladih 2021 krojili ukrepi (COVID 19)
 Festival Hiše mladih je nastal z namenom, da ponudi prostor ustvarjalnim projektom, organizacijam in posameznikom, da predstavijo svoje delovanje. Krovni 

prireditelj je Mladinski kulturni center Hiša mladih Ajdovščina, v sodelovanju z drugimi organizacijami v hiši in širše. Letošnji festival je kljub večini odpadlih 
dogodkov ponujal žanrsko zelo pester ter aktualiziran program s sodobnimi družbenimi tematikami.

Tudi letos smo morali 
odpovedati vse dogodke, kjer 
smo predvidevali večji obisk. To 
sta obeleženje 10. obletnice z gosti 
in pa seveda težko pričakovani 
koncert na ajdovskem placu. Tudi 
lokalni ultramaratonec Andi 
Mamić se je strinjal, da se raje 
kot ponovno na zoomu vidimo v 
živo na kakšen lep pomladni dan 
(če ga seveda uspemo ustavitiJ).

Nekaj pa nam je le uspelo 
izpeljati, seveda pod zahtevami 
in pogoji, ki so za kulturne in 
družabne prireditve vsem že 

dobro znani.
Z večdnevno izmenjevalnico 

v naši avli smo želeli izpostaviti, 
kako pomembno je zavedanje, 
da z izmenjavo oblačil in drugih 
modnih dodatkov zavestno 
pomagamo okolju. Vsak predmet 
ima namreč določeno življenjsko 
dobo in sploh pri oblačilih 
je tako, da se jih večina ljudi 
naveliča, še preden jih 'ponosi'. 
Namesto, da gredo takšni 
predmeti v smeti, jim lahko z 
izmenjavo poiščemo novega 
lastnika in tako ne spodbujamo 

porabe materialov in energije 
za proizvodnjo novega. Ker 
smo opazili, da se trend prebuja 
tudi v naši lokalni skupnosti, z 
veseljem napovedujemo mesečne 
izmenjevalnice v avli Hiše mladih. 

Zakaj je torej izmenjava ena 
boljših, če ne najboljša rešitev, da 
prideš do tega, kar potrebuješ? 
Pridi in nas obišči ter podaj 
svoje mnenje!

November je tudi mesec 
preventive, na kar smo želeli 
poudariti v sodelovanju z 
Zavodom Pelikan Karitas 
Ajdovščina in v goste povabili 
dr. Uroša Perka s predavanjem za 
starše, strokovne delavce in seveda 
splošno javnost. Predavanje 
je bilo na temo negativnih 
posledic uživanja marihuane. 
Čeprav smo se odločili, da se 
predavanje preseliti na splet, smo 
bili z udeležbo zelo zadovoljni. 

Predvsem vsi prisotni smo bili 
skupnega mnenja, da je mlade 
potrebno ozaveščati o negativnih 
posledicah uživanja marihuane, 
kar se vse preveč prepušča stanju 
splošne nekritičnosti odraslih in 
seveda pozitivne propagande. 

Pomembno se nam je zdelo k 
sodelovanju na festivalu povabiti 
tudi mlada in uspešna dekleta 
iz našega letošnjega projekta 
'Ne čakaj na maj – pridi zdaj'. 
Odzvali sta se Lea Bajc s plesno 
delavnico in Sara Vidmar z 
delavnico osnove uravnoteženega 
prehranjevanja. Aleša Krkoč pa je 
poskrbela za vizualno in grafično 
podobo festivala. 

Odprtje razstave v galeriji 
Hiša mladih, z naslovom Oblika 
in slika, študentov fotografije 

in oblikovanja materialov VSŠ 
Sežana, smo prav tako izpeljali 
brez protokolarne otvoritve. 
Vas pa zelo lepo vabimo, da si 
fotografsko razstavo, pretežno 
črno-belih fotografij ogledate do 
konca meseca decembra.

Seveda ostajamo optimistični 
in željni druženja v živo! Zato že 
razmišljamo, kako nadoknaditi 
zamujeno in kaj za Vas pripraviti 
v pomladni Klementini (Festival 
ustvarjalnosti v mesecu marcu). 

Vedno dobrodošli v naši Hiši 
mladih, ki nazivu navkljub 
poskrbi za vse generacije. Obenem 
izkoristimo priložnost, da Vam 
zaželimo zdravo in optimizma 
ter veselja polno prihajajoče leto.

Se vidimo v Palah!
MKC Hiša mladih Ajdovščina
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Veselje ob ponovnem srečanju 
v živo je bilo veliko. Z nekaterimi 
smo se srečali prvič po letovanju 
v Soči. In kaj vse smo počeli? 
Zaradi trenutne situacije smo 
veliko aktivnosti izpeljali na 
prostem. Hvala Bogu, da nam 
je v tem tednu dal lepo vreme, 
čeprav nas je pošteno prepihalo. 
Če ne bi bilo naše vipavske burje, 
bi verjetno imeli dež, tako da se 
nismo kaj veliko pritoževali, saj 
smo je že vajeni. Prvi dan smo 
namenili spoznavanju, športnim 
in družabnim igram, imeli smo 
tudi ustvarjalno delavnico, kjer 
smo risali na kamne, katere smo 
na praznik vseh svetih odnesli 
na grob svojim najbližjim in 
tako smo prispevali k varovanju 
narave. Še prej pa smo kamne 
poiskali v strugi hudournika 

Bela. Nato smo odšli na dolg 
sprehod, kjer smo se pogovarjali 
o Teodozijevi bitki ravno zato, ker 
nas je burja premetavala po poti. 
Hm, kako je morali biti takrat, ko 
je lomila puščice in ščite.

Popoldan pa smo z otroki preko 
zooma izdelovali bučo iz papirja, 
se pogovarjali, poslušali glasbo 
in se igrali igro ime, priimek, 
mesto … Drugi dan smo dali 
poudarek na kulinariki, delali 
smo torto brez peke. In otroci 
so pri tem zelo uživali. Stepali 

smo smetano, rezali jagode, 
topili želatino, drobili piškote 
in vsi komaj čakali, da bo torta 
pripravljena za pokušino, a zato je 
bilo potrebno počakati kar nekaj 

ur. Ostali čas smo namenili igri, 
pogovoru, druženju. 

In že je bila pred nami sredina 
počitnic, ki je bila namenjena 
pohodu. Odšli smo v Sanabor, ki 
leži v ozki dolini med Colskim 
višavjem in Nanosom. Kako lep 
je bil občutek, ko po strmi poti 
prideš do razgledišča. Tam se 
nam odpre čudovit razgled na 
vas in na cerkev, ki je je med 
domačini znana kot 'sv. Danijel 
na jezeru', saj naj bi po ljudskem 
izročilu tu nekoč ležalo jezero. A 
kmalu smo se morali odpraviti 
nazaj v dolino, saj nas je čakalo 
kosilo - pica. Na igrišču smo do 
odhoda igrali še živi Človek ne 
jezi se. Zanimivo je bilo. 

Popoldanske aktivnosti preko 
zooma pa so bile namenjene 
izdelavi origami kače. Malce s 
težavo, a smo jo izdelali. Vmes 
smo se pogovarjali o počitnicah 
in poslušali glasbo. Četrtek smo 
spet preživeli v naravi. Odšli smo 
na pohod v Budanje. Najprej 
so si ogledali muzej, ki so ga 
opremili krajani sami. Nahaja se v 
prostorih nekdanje osnovne šole, 

ki prikazuje vas in pomembne 
domačine skozi čas. Krajanke 
in krajani so sami prispevali 
predmete, ki so jih očistili in 
lično postavili v muzejsko zbirko. 
Ta šteje več kot 500 predmetov, 
zaobjema pa tudi razstavo 
posnetkov in starih fotografij. G. 
Edo Krašna je otroke navdušil, 
saj so v rokah lahko držali pravo 
sabljo in na glavi imeli čelado. 
Po končanem ogledu smo odšli 
še v Športni park Budanje, kjer 
smo pomalicali in iz sebe spravili 
odvečno energijo, ki se je nabirala 
v muzeju. Tudi ta dan je hitro 
minil in že je bil pred nami zadnji 
dan počitnic. V petek je bila na 
vrsti tombola, na katero so otroci 
čakali cel teden. Kar nekaj časa 
smo čakali na zmagovalca, ki 
je za nagrado dobil(a) sladko 

presenečenje. Nato smo imeli 
ustvarjalno delavnico, na kateri 
smo izdelovali buče iz filca. Bilo 
je zelo zanimivo in otroci so 
uživali. Preostanek časa smo bili 
na igrišču, kjer smo igrali različne 
igre. Popoldan pa smo se poslovili 
tudi od otrok, ki so počitniški 
program obiskovali preko 
zooma. Izdelovali smo svečke iz 
papirja. Tudi tem otrokom je bil 
program zelo všeč, a upamo, da se 
naslednjič vidimo v živo.

Teden je zelo hitro minil. Veseli 
smo, da smo kljub razmeram 
lahko program izpeljali v živo. 
Veselimo se že naslednjih 
počitnic, da se bomo lahko 
družili, igrali, kuhali, ustvarjali, 
se imeli lepo. 

Tatjana Rupnik, strokovna vodja 
programa 'Popoldan na cesti'

Pred tedni ste jo lahko spremljali 
v oddaji Slovenija ima talent. 
Njena želja od malega je bila, da 
se predstavi slovenski publiki. 
V oddaji je z ljudmi delila svojo 
zgodbo iz osnovnošolskih dni, 
ko si je prav z glasbo pomagala in 
gradila na svoji samozavesti. »Na 
odru sem jaz, prava jaz! Z glasbo 
začutim čustva, ki me povlečejo 
v svoj svet,« pove Nina.

Ni pa to njen edini veliki oder. 
Na povabilo Tinkare Kovač, Anike 
Horvat in skupine Avtomobili 
se je kot mladi primorski talent 
udeležila prve revije primorske 
popularne glasbe ob spremljavi 
simfoničnega orkestra RTV 
Slovenije z dirigentom Patrikom 
Greblom. Pri šestnajstih letih pa 
se je prijavila na tekmovanje En 
big bend išče svoj talent in postala 
absolutna zmagovalka projekta. Z 
njimi je v poletju 2019 prepevala 
na raznih dogodkih. Potem pa 
je epidemija zaprla vrata na vse 
odre. Zelo je hvaležna za vse lepe 
izkušnje in se veseli novihpovabil.

Glasbeno je zrasla ob učiteljici 
petja Barbare Šinigoj in še danes 
se šola v njeni glasbeni šoli. 
Rada se uči novih tehnik petja, 
pravilnega petja in čustvenega 
izražanja. Zadnje mesece vse 
to spoznava z učiteljico Tjašo 
Fajdiga.

Nina pa ne pozabi omeniti 
svojih staršev. Pravi, da vseh teh 
uspehov ne bi bilo, če ji ne bi stala 

ob strani, saj jo podpirata, vozita 
na vaje, na nastope in so njene 
sanje zanju na prvem mestu.

Kakšne pa so Ninine sanje? 
Najljubši izvajalci so Etta 
James, Amy Winehouse, 
Aretha Franklin, Ray Charles in 
večinoma prepeva njihove pesmi. 
Seveda je njena velika želja, da bi 
lahko prepevala svoje pesmi in 
izdala svoj album. Želja je, da bi 
ljudem predstavila to zvrst, da bi 
jo začutili in vzljubili.

Njene nastope, tudi nastop 
iz oddaje Slovenija ima talent, 
si lahko pogledate na njenem 
Youtube kanalu Nina Kosovel. 
Lahko pa jo spremljate na 
Facebooku, Instagramu, kjer 
objavlja nastope in glasbene 
objave.

O tem dekletu bomo še slišali, 
saj so njene sanje prevelike, da bi 
ostale skrite.

041 557 055
Robert-Berto

041 810 755 info@megatehnika.si

MEGATEHNIKA
NA NOVI LOKACIJI

V AJDOVŠČINI

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

(v centru pri AMZS)

MEŠALNICA 
BARV ZA KOVINO

Barve niso več problem! 

- 1K  in 2K epoksi temeljni premazi

- Pokrivne barve, 1K in 2K, po RAL izbiri

- Epoksi smole

- Svetovanje 

Krompirjeve počitnice v živo …
Čeprav so bile letošnje krompirjeve počitnice do zadnjega negotove, smo se skupaj s starši 

odločili, da jih izvedemo v živo.  Pričakovali smo majhen odziv, a na koncu se nam je pridružilo 
36 otrok iz različnih krajev v Vipavski dolini. Za tiste, ki žal niso mogli biti prisotni v živo, smo 
pripravili tri srečanja preko zooma. Tako so se našega počitniškega varstva udeležili otroci iz 
celotne koprske Škofije od Tolmina do Ankarana in prav je tako.

Nina iz Črnič ima talent
 Nina Kosovel je mlada pevka, stara 18 let, ki prihaja iz Črnič. 

Nina rada pove, da je prej pela kot govorila. Obožuje blues, soul 
in jazz glasbo. Njena želja je, da se ta zvrst glasbe bolj približa 
ljudem, saj iz teh zvrsti izhaja vsa današnja glasba. Korenine 
pa so vedno pomembne in prav je, da se ljudi spomni na to.
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Nedeljski mir je kraljeval po 
dolini, le redki sprehajalci so se 
zračili v rahli sapi. Brez nje ne bi 
bila naša dolina tako lepa. Nebesna 
modrina je tudi mene zvabila 
od TV-programa. V Grivčah 
me je ustavil pogled na poletno 
cvetje, ki bo kljubovalo do zime. 
Prebivalci so v preteklosti stisnili 
svoja bivališča ob pobočje Gore in 
si postavili kapelico Matere Božje, 
da bi jim bilo življenje lažje. 

In potem … steza vodi ob 
izviru, ki kljub suši priteče na 
dan, in kakšne barve! Druga 
lepša od druge. Prevladovali sta 
rjava in oranžna, med njima se je 
še silila zelena in … kot kraljica 
se je bohotila rdeča. Narava se 
je celo poletje barvala, da bi nas 
razveselila. Je jesen najlepši letni 
čas? Kot za koga.

Na razpotju sem stopila proti 

Stari babi. Sapica je postajala sapa. 
Na Razgledišču, ki ga je nekdo 
označil s smerokazom, sem se 
ustavila. V prozorni jasnini mi je 
pogled segal od Nanosa, po vseh 
naših vaseh na jugu, na zahodu 
sem iskala svojo vasico in njene 
sosede. Vse je bilo kot na dlani. 
In spomini … spomini. Tišina, 
le skozi veje so prihajali glasovi, 
kot bi igrale orgle, bi napisali naši 
pisatelji.

Kdor ne doživi tega, težko 
verjame, da se je Gora skoraj v 
trenutku zagrnila z nam dobro 
znano meglo, zastava je pokazala 
svoja krila in pogled proti severu 
je bil krajši, vendar nič manj lep. 
Sivina se je mešala z modrino, na 
trenutke je zagrozila celo črna, pa 
odtenek rdeče in oranžne. »Torej 
bo zares pihalo,« sem si rekla in si 
zaželela, da bi naša burja sčistila 

ozračje.
Mimo izvira Hublja sem 

nadaljevala pot skozi Gorenje. 
Ta vasica je nekaj posebnega. V 
vseh letnih časih je obsijana s 
soncem, pri njih je pomlad prej 
kot v dolini. In še … glas živine, 
ki prihaja iz štale, te spomni na 
druge čase, ki so bili tudi lepi. Po 
Lokavškem polju sva z burjo že 
merili moči. Lokavšček nama je 
sodil: enkrat jaz, drugič ona. Z 
melodijo, ki je prihajala čez Goro 
in iz struge potoka, se je iztekla 
moja idila.

Ali je jesen najlepši letni 
čas? Ne, njene čudovite barve 
napovedujejo mraz, temo in … 
konec.

Irena Šinkovec

Strašna vročina je bila. In suša. 
Na njivah so bile za prst debele 
poke. Zelenje je ovenelo, listje je 
padlo z dreves, četudi je bil komaj 
avgust ...

Ljudje v Dolini so molili in 
prosili Boga za vodo. Bog je 
naredil tako, da so njih prošnje 
slišale vile, ki so živele v Gori. In 
one so prosile prijatelja velikana, 
naj koplje v najbolj trdo skalo 
ob vznožju Gore. Velikan jih je 
poslušal in začel kopati v skalo. 
Bilo je vroče in težko je dihal. 
»Hu! Hu! Hu!« je stokal in tolkel 
po skali, a bat je kar odletal od 
nje.

»Belj! Belj! Belj!« so mu dajale 
korajžo vile. Velikan je res bolj in 
bolj udarjal in naenkrat je skala 
počila. Iz votline v Gori je pridrla 
voda. Spodnesla je velikana, da je 
padel na rit in ga pahala pred sabo. 
Upiral se je in grabil z rokami, 
tako da je za njim ostajala globoka 
struga, do reke Vipave. Po njej še 
danes teče hudourna reka, ki so 

ji ljudje zrekli: HU-BELJ... Tako 
je legendo po pripovedovanju 
Marije Kravos zapisal Domen 
Ožbot v glasilu učencev OŠ 
Dobravlje št. 1, šol. leto 1996/97.

Več različnih zapisov je o 
nastanku imena reke Hubelj in 
to kaže na to, kako je bila reka 
vedno pomembna za ljudi, ki so 
živeli ob njej. Pravzaprav je to 

edina stalnica, ki se skozi stoletja 
ni spreminjala. Reka Hubelj 
je danes s svojo neoporečno 
vodo vir življenja velikega dela 
Vipavske doline. Na dan privre 
na nadmorski višini 250 m 
iz številnih lukenj kraškega 
podzemlja ob vznožju hriba 
Navrše. Še posebej veličasten je 
izvir ob obilnem deževju, voda 
kar bruha na dan, ustvarja vodno 
zaveso in se mogočno vali v dolino. 
Čudovit pogled na razpenjano 
vodo lahko opazujemo s Škola 
in celo z avtoceste. Do izvira 
Hublja iz Ajdovščine vodi 3 
km dolga Naravoslovna učna 
pot s številnimi postajami, 
kjer se seznanimo z značilnimi 
kameninami, drevesnimi vrstami, 
živalmi ter drugimi posebnostmi. 
Lahko pa si preprosto samo 
odpočijemo, prisluhnemo tišini 
in pustimo mislim prosto pot. 

Ob izviru Hublja je stičišče 
različnih pohodnih poti in kar 
vabijo nas, da jih obiščemo. 

Skočimo lahko do Stare babe, 
obiščemo Sinji vrh, ponuja se nam 
pot na Otliško okno s kamnitim 
polžem. Obiščemo oba Maja in 
kočo na Čavnu, če pa zmoremo, se 
podamo na naš najvišji občinski 
vrh Mali Golak. Nič ni nemogoče 
in prepovedano. Pa pojdimo, vse 
drugo nas bo počakalo. Ne bo 
nam žal.            mg

Legenda vabi ... 

Tokrat k izviru Hublja
Obnovljeni kal na Mali gori

 Dober mesec dni potem, ko so upokojenci – člani PS Kamnje po uspešno izvedeni delovni akciji 
pri koči na Mali gori še malo posedeli pri mizah in iskali ideje, kako urediti nekdanji kal, kjer 
so nekoč v času košnje napajali vole, lahko v veliki kotanji nekdanjega kala uzremo majhno 
jezerce.

Zamisel je naletela na plodna 
tla. Stekle so priprave. Pozanimali 
so se o načinu gradnje – 
rekonstrukcije nekdanjih kalov 
in ob upoštevanju nasvetov 
pristopili k delu. Najprej so 
očistili dno kotanje, jo zatesnili 
in obložili s skrlami. Okrog so 
napravili še kamniti zid, ki bo 
varoval, da se zemlja s površine ne 
bo izpirala v kotanjo kala. Celotno 
območje kala so obdali z lepo 
izdelano leseno ograjo. Da je bilo 
delo opravljeno, so bili potrebni 
trije dnevi prostovoljnega dela 
požrtvovalnih članov planinske 
sekcije Kamnje. 

Ker je bil kal in območje okrog 
njega pomembno v času košnje, 
se ga je oprijelo ledinsko ime 'Pr 

kali'. Tu so se odvijale zadnje 
priprave na prevoz sena v dolino. 
Seno, ki so ga s planote Male 
gore zaradi slabe poti dvakrat 
pripeljali do kala, so tu naložili 
na posebno prirejen voz, ki je imel 
spredaj kolesa, zadaj pa sani in so 
ga imenovali 'wlake'. Z volmi so 
voz po strmi poti pod stenami 
Črne peči odvlekli v dolino. 

Spomin na to dogajanje je 

bil članom planinske sekcije 
izziv, hkrati pa tudi obveza, da 
ta košček Male gore uredijo in 
predstavijo obiskovalcem ter ga 
tako ohranijo živega v zgodbi o 
košnji na Mali gori.

Čeprav se v kalu ne bo več 
napajala živina, bo to edina zaloga 
površinske vode na malogorski 
planoti.

J. V.

Jesenska idila v naši dolini

PE Nova Gorica t. +386 (05) 333 40 77

PE Postojna       t. +386 (05) 726 21 96
PE Koper            t. +386 (08) 205 65 37

www.megaterm.si
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Najdaljša repa zrasla pri Darji

V nedeljo, 24. oktobra, je 
Športno društvo Hudournik 
Goče organiziralo pohodniški 
izlet na orehovški Triglav – Kjecl 
(476 m). Pridružili so se nam tudi 
člani Društva pohodniki Triglav 
- Nova Gorica. Izziv smo pričeli 
na Gočah pred Osnovno šolo 
in se v spremstvu burje podali 
do Podrage ter naprej proti 
Podnanosu. V Podbrjah smo se 
ustavili pri cerkvici sv. Kozme 
in Damijana, se okrepčali in 
nato krenili čez Golavno mimo 
kapelice Božje Martre do Kjecla. 
Tam nas je na vrhu pričakala 
kopija Aljaževega stolpa iz 

nerjavečega jekla, ki so jo leta 1999 
postavili Orehovčani. V njem 
je vpisna knjiga, pa tudi kakšen 
kanček alkoholnega zeliščnega 
zvarka. Ob lepem vremenu vrh 
pohodnike nagradi s čudovitim 
razgledom po Vipavski dolini, s 
pogledom na Nanos in Gradiško 
Turo. 

Nazaj grede smo se odpravili 
do Podbrega in vinske kleti 
Vidus, kjer nas je lepo sprejel 
gospodar Janko. Nazdravili smo 
s kozarčkom belega, nadaljevali z 
vinom rose in končali z rdečim. 
Zahvalili smo se gospodarju za 
gostoljubnost in nadaljevali pot 

proti Gočam. Z nekaj vmesnimi 
postanki smo zaključili en lep 
jesenski pohod. Vsekakor je bil 
trud za vzpon na Kjecl bogato 
poplačan z dobrim vzdušjem, 
prelepim sončnim vremenom, 
burjo, barvami jeseni in 
razgledom na Vipavsko dolino.

Anja Godnič

Gočani s prijatelji na 
orehovškem Triglavu

Narava je jeseni odeta v pisane 
barve raznolikih odtenkov. 
Živahnost in barvitost temu 
letnemu čas doprinesejo tudi 
jesenski pridelki, s katerimi se 
narava včasih malo poigra. Na 

njivi goške kmetice Darje je zrasla 
najdaljša repa, ki meri skoraj pol 
metra. Darja je repo sejala po 
krompirju konec julija. 

Gočani repo najpogosteje kisajo 
v tropinah. Postopek kisanja repe 
tropinke se začne, še preden repa 
povsem dozori. Ob trgatvi je 
potrebno shraniti nekaj vinskih 
tropin in jih primerno negovati, 
dokler repa na njivi ne doseže 
svoje zrelosti. Za repo tropinko 

kmetje izberejo najlepše plodove, 
čim bolj podobne velikosti, da se 
kasneje vsa repa enakomerno 
skisa. Izbrane plodove v plasteh, 
med katere dodajo tropine, 
zložijo v posode, zalijejo z vodo 
in sode tesno zaprejo. Žlahtni 
postopek kisanja se ob primerni 
temperaturi zaključi že v mesecu 
ali dveh. In po končanem kisanju 
se na Gočah skuha dobra jota 
tropinka.       Anja Godnič

Je plod več letnega dobrega 
sodelovanja med Pedagoško 
fakulteto v Ljubljani in CIRIUS-
om Vipava. Skupne moči so 
združile strokovne sodelavke dr. 
Erna Žgur in dr. Tjaša Filipčič, 
Diana Batista in Klavdija Krušec, 
diplomirani fizioterapevtki s 
specialnimi znanji RNO. 

Monografija je poglobljen, 
praktično implementacijski in 

znanstveno utemeljen način 
predstavitve izvedbe terapevtske 
projektne dejavnosti. Izvirna 
projektna terapevtska dejavnost 
posnema gibanje 12 živali. S 
posnemanjem gibanja le-teh 
malčki, otroci in mladostniki 
pridobivajo raznotere gibalne 
izkušnje, katere lahko 
implementiramo v zanimivo, 
pestro ter igrivo terapijo. 

Projektno dejavnost smo 
izpeljali, ker nam starši zaupajo in 
verjamejo v naše delo. Vključeni 
otroci in mladostniki so gibanja 
navdušeno sprejeli ter izvajali. 

Monografija in zgibanka Tera/
Gib sta izšli ravno ob pravem 
času, ko lahko zaradi poostrenih 
epidemioloških razmer, gibanje 
prenesemo v naše domove ter 
druge zaprte prostore. Ne samo 
našim mladim 'gibalčkom', 
tudi vsem drugimz želimo čim 
več novih čutno-gibalnih in 
domišljijskih izkušenj.

Diana Batista in 
Klavdija Krušec, CIRIUS Vipava

Pedagoška fakulteta Ljubljana in CIRIUS

Projekt Tera/GIB
V mesecu oktobru  2021 je izšla monografija z naslovom 

Terapevtske gibalne dejavnosti za otroke s posebnimi 
potrebami - Tera/GIB in zgibanka Tera/GIB.
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Razstava z naslovom Umetnost 
v času koronakrize je plod 
sodelovanja Pilonove galerije 
Ajdovščina in Mestne galerije 
Nova Gorica. Ali je koronakriza 
lahko ustvarjalni izziv? Galeriji 
sta iskali odziv aktualne 
umetnosti na družbeno stanje 
zaradi epidemiološke krize. K 
sodelovanju sta povabili mlade 
umetnice in umetnike, ki 
živijo ali pa izvirajo iz Goriške 

regije in aktivno ustvarjajo na 
različnih področjih vizualne in 
intermedijske umetnosti. Razen 
obdobja, v katerem so morala 
biti umetniška dela izdelana, se 
jih ni omejevalo. Vsak je lahko 
sodeloval z do petimi deli po 
lastni presoji. Razstavljena dela 
so tako nastajala od 12. marca 
2020 naprej, ko je bila v Sloveniji 
razglašena epidemija. Izmed 
23 prijavljenih sta selektorici 
Tina Ponebšek, direktorica 
Pilonove galerije Ajdovščina, in 
Pavla Jarc, direktorica Mestne 

galerije Nova Gorica in izbrali 
16 ustvarjalk in ustvarjalcev – 
slikarjev, kiparjev, ilustratorjev in 
fotografov. »Tematika umetniških 
del nedvoumno priča o tem, kako 
je stanje, ko smo se primorani 
odpovedati temeljni potrebi 
človeštva, fizičnim stikom, 
močno zarezalo v delovanje 
družbe nasploh, in kako le-
ta poskuša ohranjati izjemno 
pomembno aktivno povezanost 
in solidarnost v družbi,« je med 
drugim zapisano v sporočilu za 
javnost ob razstavi.

Zanimiva razstava je od petka, 
19. novembra pa Do konca tega 
leta bo razstava na ogled v Pilonovi 
galeriji Ajdovščina, v začetku 
leta pa se seli v Mestno galerijo 
Nova Gorica. V času trajanja 
razstave ne bo spremljevalnih 
dogodkov, tudi na ta način 
želita obe galeriji prispevati k 

čimprejšnji ustavitvi epidemije. 
Ljubitelji likovne umetnosti ste 
vabljeni na ogled individualno, 
dela umetnic in umetnikov pa 
bodo redno predstavljana tudi 
na spletni strani obeh galerij ter 
na družabnih omrežjih.

Koronavirus kot izziv ali navdih
 V Pilonovi galeriji je na ogled zanimiva razstava del mladih umetnic in umetnikov z Goriške, 

ki so nastajala v obdobju koronakrize. Razstavo si bo pa moč ogledati do konca leta, seveda ob 
spoštovanju veljavnih ukrepov.

Ipavska v Furlaniji 

Še eno lepo prijateljstvo 
v imenu glasbe!

Na povabilo moškega pevskega 
zbora Gruppo Polifonico Claudio 
Monteverdi iz Rude, ki ga vodi 
Mira Fabjan, smo se pevci 
Komornega zbora Ipavska pod 
vodstvom zborovodje Damjane 
Vončina v soboto in nedeljo (6. 
in 7. novembra 2021) v Furlaniji-
Julijski krajini udeležili 21. 
zborovskega festivala Cori 
d'Europa. 

Pesem je zadonela na 
sobotnem večernem koncertu v 
cerkvi Santa Maria Maggiore v 
Codroipu, po nedeljskem ogledu 
čudovite Palmanove pa smo s 
pesmijo navdušili še ljubitelje 
glasbe v cerkvi Santuario delle 

Grazie v Vidmu. Zahvala gre 
našim gostiteljem za povabilo 
in gostoljubje, naše srečanje je 
ponovno dokaz, da preplet glasbe 
in prijateljstva resnično ne pozna 
meja.

»V imenu Komornega Zbora 
Ipavska bi se rad zahvalil zboru 
Gruppo Polifonico Claudio 
Monteverdi za povabilo, topel 
sprejem in gostoljubje. V teh 
težkih časih nam je skupaj uspel 
manjši čudež, ki bo vsem ostal v 
najlepšem spominu. Upam, da se 
čimprej srečamo in zopet skupaj 
zapojemo. Hvala še enkrat!« 
je ob tem dejal Mitja Sajovic, 
predsednik KZ Ipavska.           PP

Slovenske knjižnice vsako leto 
organizirajo raznovrstne bralne 
projekte, katerih namen je širjenje 
in razvijanje bralne kulture 
prebivalstva, njihov cilj pa je 
zajeti čim širšo strukturo bralcev. 
S tem namenom in predvsem z 
namenom spodbujanja branja 
slovenskih avtorjev so primorske 
splošne knjižnice pred petnajstimi 
leti osnovale projekt Primorci 
beremo. Vanj se je letos vključilo 
deset splošnih knjižnic, seveda 
tudi ajdovska Lavričeva knjižnica 
(koordinatorici projekta Jasmina 
Česnik Ušaj in Vera Božič). Akcijo 
tudi letos podpira Javna agencija 
za knjigo RS.

Letošnji bralni seznam je kakor 
tudi v preteklih letih zajel izbor 
slovenskih avtoric in avtorjev, 
ki jih predlagajo knjižnice. 
Sodelujoči so lahko izbirali med 
75 naslovi proznih del in 11 
naslovi pesniških zbirk.

Vsi udeleženi, ki so prebrali vsaj 
pet proznih del in eno pesniško 
zbirko z obstoječega seznama, 
bodo tako kot vsako leto prejeli 
priznanje in knjižno nagrado.

Bralci Lavričeve knjižnice in 
njenih enot so se kot že doslej 

zelo izkazali. V Ajdovščini, 
Vipavi, Podnanosu, na Potujoči 
knjižnici in v Dobravljah so 
skupaj prebrali 1.335 knjig, število 
sodelujočih pa se je od lanskega 
leta celo povzpelo, saj se je bralne 
akcije udeležilo kar 163 bralcev. V 
primerjavi z ostalimi knjižnicami 
smo že vsa leta v samem vrhu.

Največkrat izposojene knjige 
v letošnjem letu so bile Devica, 
kraljica, vdova, prasica Erike 
Johnson Debeljak, Lainščkov 
Kurji pastir, RAC: biografski 
roman o življenju Radka Poliča 
avtorice Petre Pogorevc in Virus 
Tadeja Goloba.

Ob zaključku bralne akcije 
knjižnice vsako leto organiziramo 
dogodek, na katerega navadno 
povabimo enega od avtorjev. 
Na zaključni prireditvi, ki je 
bila vedno dobro obiskana, smo 
gostili že več znanih slovenskih 
literarnih obrazov (Borisa 
Cavazzo z Vesno Milek, Benko 
Pulko, Vladimirja Habjana, 
Ferija Lainščka, Toneta Partljiča 
in mnoge druge).

Žal v lanskem letu zaključne 
prireditve ni bilo mogoče izpeljati 
v živo. Bojimo se, da bo tudi letos 

tako. Čeprav smo že določili 
datum in se dogovorili z gostjo, 
vzporedno, skupaj s še nekaterimi 
knjižnicami v regiji, pripravljamo 
zaključni dogodek, ki si ga bo 
mogoče ogledati na YouTubu. 
Naša gostja bo Ana Maraž, 

avtorica ilustracij pesniške zbirke 
Miroslava Košute Božaj veter: 
pesmi za mlade. Ajdovska Ana 
Maraž je uveljavljena in večkrat 
nagrajena ilustratorka, polje 
njenega ustvarjanja pa sta tudi 
slikarstvo in oblikovanje. 

Vera Božič, 
Lavričeva knjižnica Ajdovščina

V Lavričevi knjižnici zaključili 
projekt Primorci beremo

Anja Kranjc, 
Utelešanje divjine II, 2020

Tea Curk Sorta, 
Avtoportret IV, žica
fotografija: Primož Brecelj
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Ženska včeraj, 
ženska danes

Kulturno društvo Norma 7 
je v okviru avtorskega projekta 
'Pišimo skupaj!' razpisalo VII. 
javni literarno-likovni natečaj, 
letos naslovljen Ženska včeraj, 
ženska danes. Z njim je povabilo k 
sodelovanju literarne ustvarjalke 
in ustvarjalce, mentorje in 
mentorice, da bi razmišljali o 
ženski, o njej, ki je vse, a hkrati 
nič, o ženski nekoč in ženski 
danes. Ne samo da se je tema 
izkazala kot neusahljiv vir zapisov 
različnih literarnih zvrsti in 
žanrov, ki je zaobjemal domišljijo, 
asociacije, spomin, resnično 
dogajanje, temveč tudi kot vir 
likovne tvornosti. Tako je razpis 
presegel zgolj literarno govorico, 
saj je nagovoril tudi slikarje, 
fotografe, grafike, ilustratorje, 
izdelovalce ročnih umetnin, 
ki so s svojim pogledom, ta je 
velikokrat nadgrajeval besednega, 
izrekali svoj pogled in sporočilo 
o ženski. Tako je nastal zbornik, 
ki ne vsebuje le prispevkov 
literarnega natečaja, ampak ga 
vsebinsko sooblikuje likovni del, 
torej gre za večkulturni zbornik, 
poimenovan Ženska včeraj, 
ženska danes.

Zbornik je razdeljen na dva 
dela, prvi zaobjema literarne in 
likovne prispevke dvaintridesetih 
posameznih avtorjev v njihovem 
individualnem ustvarjanju ene ali 
več literarno-likovnih stvaritev, 
v skupnem številu triinpetdeset, 
drugi pa skupinsko ustvarjanje. Z 
literarno-likovnima prispevkoma 
ga uvedeta predsednik 
Kulturnega društva likovnikov 
Kranj Rajko Bogataj in društveni 
član dr. Drago Papler. Sledi 
Dom upokojencev Gradišče, 
ki pod mentorstvom Dragane 
Marošević, večletne spoštovane 
vodje literarne skupine doma, 
ustvari pronicljive vpoglede 
sedmih stanovalk, med njimi 
tudi 104-letnice! Osma je za 
svoje izrazno sredstvo uporabila 
ilustracijo. V spremnem zapisu 
mentorice Dragane lahko 
preberemo, da gre za »pričevanja 
neustrašnih, skromnih ter 
močnih žensk, ki si zaslužijo, da 
jih zapišemo in ovrednotimo, 
saj so neprecenljivi vir ženske 

iznajdljivosti in modrosti«. 
Dnevni center ŠENT Ajdovščina, 
pod mentorstvom Nike Škofić, 
je sprejel povabilo natečaja 
in sodeloval z ročno izdelano 
naslovnico pesniške zbirke 
Jaz sem poet, ki jo je napisal 
uporabnik dnevnega centra 

Jože Likar, ki svoje pesmi med 
drugim posveča tudi ženskam. 
Zanimiv je raznolik podprojekt 
dr. Draga Paplerja, ki s svojo 
tematizacijo žensk posega v svoj 
otroški spomin na mamo kot 
tudi do povsem reportažnega 
raziskovanja publicistične narave, 
v katerem natančno predstavi 
resnično dogajanje in razmere 
resničnih žensk.

Zak ljuček skupinskega 
dela pripada samostojnemu 
podprojektu Vse o Evi, katerega 
konceptualna koordinatorica, 
oblikovalka in urednica je 
Violeta Šmon. Izrazno bogata 
kot tudi domiselna likovno-
literarna zbirka vključuje enajst 
ustvarjalcev iz Maribora in 
Avstrije. Kot lahko prebiramo, 
je ženska esenca odlika, ki se 
je ne dá naučiti, je edinstveni 
izraz njene biti, saj »zasije v 
popolnosti takrat, ko utelesi 
svoj notranji dragulj«. Skupina 
razgrne pogled na žensko vseh 
časov in prostorov, zasleduje jo 
v luči mitologije, pretehtuje pa z 
Jungovimi arhetipi.

Zbor ženskega glasu in glasu o 
ženskah, zbranega v Ženska včeraj, 
ženska danes, je neprecenljive 
vrednosti, v spomin in opomin 
doti vseh žensk v zgodovini, od 
Eve naprej. Vsak prispevek je svet 
zase, svet okoli nas in svet v nas, 
svet, ki razkriva skrite spomine, 
hrepenenja, bolečine, radosti, 
svet, ki slavi ženske, se jim, včasih 
z zamudo, poklanja, predvsem 
pa praznično vzklika ŽIVELA 
ŽENSKA!

Avtorica: Ivana Keber

Lokarjeva galerija 

Kavka – v spomin na slikarja 
Jožeta Tisnikarja

Konec novembra, oziroma ob 
prenehanju odloka o prepovedi 
javnih otvoritev v galerijah, bo v 
Lokarjevi galeriji predstavljena 
zbirka likovnih del mednarodne 
likovne kolonije, nastale v 
spomin na slikarja Jožeta 
Tisnikarja, ki jo že deset let 
uspešno organizira Kulturno 
društvo Jože Tisnikar Mislinja. 

Jože Tisnikar je v marsičem 
zaznamoval kulturno življenje 
Slovenj Gradca. S svojo 
hipnotično slikarsko močjo 
je pritegnil tudi številne 
obč udova lce  sa mos voje 
umetniške izpovedi tako v 
Sloveniji kot tudi v tujini. 
Njegova dela  i z jem ne 
ekspresivne moči danes 
prištevamo med največje 
slikarske dosežke slovenske 
in ev ropske f ig ura lne 
modernistične umetnosti.

Najbolj je znan po svojih 
upodobitvah krokarjev in 
temačnih podobah ekspresivnih 
in eksistencialističnih vsebin. 
Njegove slike so odraz sveta 
preprostih ljudi,upodabljal 
jih je na meji tega sveta, svoj 
umetniški navdih pa je črpal 
iz svojega življenjskega in 
delovnega okolja. Ko je združil 
vse svoje umetniške ideje in 
svoja življenjska videnja, so 
nastale umetnine, ki na poseben 
način izražajo okolje, ki mu je 
omogočalo ustvarjati. Glavna 
ikonografska tema njegovih 
del je bila smrt. Najbolj je 
poznan po svojih upodobitvah 

krokarjev in po temačnih 
podobah mrtvih, pogrebov, 
krajin in avtoportretov. Čeprav 
ga je likovna kritika označila s 
terminom 'temni modernizem', 
je ostal eden najbolj samosvojih 
slovenskih slikarjev. Priznan in 
cenjen je bil tudi v tujini.Umrl 
je leta 1998 v prometni nesreči, 
kmalu po julijski otvoritvi 
velike retrospektivne razstave 
v galeriji v Slovenj Gradcu. 
Pred galerijo so mu po smrti 
postavili spomenik, ki je delo 
kiparja Mirsada Begića.

Drugi del zgodbe predstavlja 
delovanje društva Jože Tisnikar 
Mislinja, ki je leta 2018 
končalo s prenovo njegove 
hiše v Mislinji na Koroškem, v 
kateri so uredili tudi galerijo. 
Poimenovali so jo Galerija 
Kavka, v njej pa so postavili 
vrsto odmevnih razstav 
domačih in tujih umetnikov. 
Od leta 2011 v spomin na Jožeta 
Tisnikarja organizirajo tudi 
mednarodno likovno kolonijo, 
v kateri je do sedaj sodelovalo 
veliko priznanih slovenskih 
in tujih umetnikov. Tako je v 
desetih letih nastala zanimiva 
in kvalitetna zbirka likovnih 
del, ki bo prvič javnosti v 
celoti predstavljena v Lokarjevi 
galeriji. Na razstavi je tako 
na ogled oseminsedemdeset 
umetnikov: Jože Tisnikar, 
Agata Pavlovec, Albert Mesner, 
Aleš Knotek, Andrej Perko, 
Anka Krašna, Azad Karim, 
Benjamin Kumprej, Beti Bricelj, 

Bogdan Borčič, Bogdan Čobal, 
Boni Čeh, Boris Zaplatil, Cveto 
Zlate, Darko Slavec, Dušan 
Sterle, Erna Ferjanič, Franc 
Golob, Franček Berthold, 
Gregor Pratneker, Gregor 
Samastur, Helmut Blažej, Igor 
Banfi, Igor Somrak, Irena 
Gayatri Horvat, Irena Jeras 
Dimovska, Janko Orač, Janos 
Szilagyi, Jerneja Smolnikar, Jošt 
Snoj, Jože Foltin, Jože Marinč, 
Karel Pečko, Katja Felle, Laura 
Kumprej, Lojze Adamlje, Lojze 
Kalinšek, Lojze Konec, Lucija 
Stramec, Lucijan Bratuž, Lučka 
Falk, Lučka Šparovec, Ludvik 
Pandur, Luka Popič, Maja Šivec, 
Marijan Mirt, Marjan Jelenc, 
Maruša Pajenk, Maša Gala, 
Matjaž Duh, Metka Erzar, Milan 
Razboršek, Miran Kordež, 
Narcis Kantardžić, Nataša 
Tajnik Stupar, Nikolaj Beer , Oto 
Vogrin, Peter Hergold, Polona 
Petek, Rado Jerič, Rajko Čuber, 
Rudi Benetik, Sašo Vrabič, Silva 
Karim, Stojan Špegel, Štefan 
Marf lak, Taja Ivančič, Tomo 
Jeseničnik, Veljko Toman, Vida 
Slivniker, Viktor Šest, Vinko 
Železnikar, Vojko Pogačar, 
Walter Tomaschitz, Zdenko 
Huzjan, Zmago Puhar, Zoran 
Ogrinc in Željko Mucko.

O s e m i n s e d e m d e s e t 
umetnikov, ki so s svojimi deli 
vsak na svoj način počastili 
spomin na velikega umetnika.

Vladimir Bačič

051

 

321 368

Matej Hosta

 

dr. vet. med.

031

 

612

 

777
Veronika Budin dr. vet. med. Veronika Budin dr. vet. med. 

041 717 170
Larisa Bukovec dr. vet. med. Larisa Bukovec dr. vet. med. 



RAZNO         26
Petek, 26. november 2021 • številka: 236

Zlata hruška je znak kakovosti 
mladinskih knjig. Po mnenju 
uredniškega odbora Mestne 
knjižnice Ljubljana se tiste knjige, 
ki po vsebini in izvedbi izstopajo, 
uvrstijo med odlične izdaje leta 

in pridobijo znak zlata hruška. 
Letos je to priznanje dobila 
Simona Semenič za njeno izvirno 
slovensko leposlovno mladinsko 
knjigo Skrivno društvo KRVZ.

Strokovna komisija je o 
Skrivnem društvu KRVZ Simone 
Semenič med drugim zapisala, da 
je knjiga sveža v mnogih ozirih: 
stilno, zgodbeno, sporočilno 
in jezikovno. Izstopajoča je po 
nenavadni in redkeje uporabljeni 
komunikaciji avtorice z bralcem - 
z njim se namreč poleg zanimive 
pustolovsko-detektivske zgodbe 
zelo neposredno pogovarja in ga 
nagovarja. Delo je večsmerno, 
veččutno, večžanrsko, slogovno 

izredno pestro in prežeto s 
humorjem. Odlične ilustracije 
Tanje Komadina zgodbo vizualno 
lepo nadgrajujejo, še piše v 
utemeljitvi.

Mladinsko delo Skrivno 
društvo KRVZ je pred časom 
prejelo tudi že nagrado Modra 
ptica, ki jo založba Mladinska 
knjiga podeljuje za še ne objavljene 
rokopise. Osnutki za roman so 
nastali v prvi polovici leta 2009, 
prvo verzijo pa je avtorica končala 
ob koncu leta 2010. Potem je 
rokopis vsake toliko vzela v roke in 
ga predelovala. Ustvarjalni proces 
pri nastajanju besedila je bil po 

njenih besedah zelo podoben kot 
pri pisanju dramskih besedil, za 
katera je Simona prejela že več 
nagrad. Zelo pa si je prizadevala, 
da bi bil jezik živ in dostopen. 
Nastala je napeta in večplastna 
zgodba, ki bo mlade bralce 
osvojila z izjemno živimi liki, 
zanimivo pisateljsko perspektivo, 
humorjem, bogastvom književnih 
referenc in še posebej z jezikovno 
sočnostjo in zvočnostjo.

Greben Čavna velja za eno 
najlepših razglednih točk 
nad celotno Vipavsko dolino, 
saj nam pogled sega vse do 
Jadranskega morja. Tvori južno 
mejo Trnovskega gozda, planote 
v severnem delu Dinarskega 
gorovja. Njegov najvišji vrh je 
Veliki Modrasovec (1535 m), 
najbolj razgleden pa Kucelj (1237 
m).

Startamo torej od tunelov. Kam 
nas bo povedla pot? Proti Čavnu, 
Mali gori ali Kuclju. Mogoče še 
naprej proti Velikemu robu?

Kamorkoli se odpravimo, vsaka 
pot, vsak odcep nam nudi svoja 
doživetja. Po poti, mimo koče na 
Čavnu, kjer malo posedimo in 
vedno koga poznanega srečamo, 
ali mimo gostoljubne koče na 
Mali gori ali po razglede na 
Kucelj.

In ko se polni vtisov vračamo 
proti izhodišču, manjka (je 
manjkalo ) … kaj? Klopca, 
mizica, da se, preden sezujemo 
gojzarje ter odložimo nahrbtnik v 
avto, malo spočijemo ter strnemo 

vtise o prehojeni poti.
Ideja je tlela že dolgo časa, 

letos poleti pa nam jo je uspelo 
uresničiti. Nabavili smo les, pa 
ostali potrebni material in se 
lotili dela. Malo je bilo rezanja, 
malo tesanja, malo barvanja in na 
koncu se je prikazala lepa mizica 
z dvema klopema. Vse skupaj smo 
naložili v avto, se zapeljali do 
tunelov, malo pokopali teren, ga 
malo zravnali ter klop zmontirali.

Sedaj je tam. Čaka. Na 
pohodnike, da posedijo, da se 
pogovorijo in mogoče kujejo že 
nove načrte za nove ture. 

Dejan Černilogar

Klopca Bratinski košutnik je vrsta 
svišča/encijana. Kako, ko pa 
ima rumene cvetove, ne pa 
modrih? Rodovno ime encijana 
– Gentiana je povzeto po ilirskem 
kralju Gentianu, ki je vladal ob 
Skadarskem jezeru in umrl kot 
rimski ujetnik leta 167 pr. Kr. 
Lutea pomeni rumen, bratinski 
pa, da ima zrasle prašnike. 
Postavni lepotec z modrikastimi 
listi in rumenimi cvetovi zacveti 

šele po nekaj letih. Lepotec 
visokega in nizkega Krasa je 
zdravilna rastlina, ki vsebuje 
najbolj grenko naravno snov 
amarogrencin. Iz njegovih 
korenin izdelujejo grenčico 
encijan. Na steklenicah pa ni 
rumeni, ampak modrocvetoči 
svišč. Rastlina je zavarovana in 
prosto nabiranje ni dovoljeno. 
Na Čavnu ga lahko vidite cveteti 
julija na pobočjih nad Malo goro, 

na njej, pa seveda na traviščih 
okoli Kuclja. Raste tudi po 
traviščih Nanosa.

Irena Breščak, 
PD Ajdovščina

Čavenske rožice

Bratinski košutnik 
(Gentiana lutea ssp. sympyandra) 

Bučne ustvarjalnice 
tudi po goških domovih

Krajevna skupnost Goče je v 
želji, da bi sokrajanom popestrila 
'krompirjeve' počitnice, koronske 
čase in spodbudila ustvarjanje, 
vse družine z otroki in kreativne 
posameznike povabila k 
izrezovanju buč. V četrtek pozno 
popoldne so lahko vsi, ki so želeli, 
pred OŠ Goče prevzeli buče in 
jih odnesli na svoje domove. 
Takrat je dobila domišljija prosto 
pot z oblikovanjem zasnove, 
izrezovanjem, dolbenjem in 
risanjem. V soboto in nedeljo 
so ustvarjalci svoje izdelke 
postavili pred svoje domove. 
Buče vseh oblik in velikosti 
so se razprostirale po policah, 
stopnicah in bližnji okolici 

domov, zvečer pa so zažarele v 
toplih oranžnih barvah jeseni. 
Posebno veselje so sprožile 
nagrade, ki so jih prejeli vsi 
sodelujoči. Ustvarjalnice so več 
kot uspele in požele navdušenje, 
zato ni vprašanje, ali bodo 
izvedene tudi v prihodnjem letu.

Anja Godnič

05 36 44 707

PONOVNO SMO ODPRLI
 IGRALNI SALON IN HOTEL

lepo Vabljeni!

Zlata hruška za Simono Semenič in njeno Skrivno društvo KRVZ
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Defibrilator –donacija Lavričevi 
knjižnici

Ajdovska družba Kauri-S zobozdravstvene in zdravstvene storitve d.o.o. je Lavričevi knjižnici 
Ajdovščina izročila defibrilator, ki je že nameščen na pročelje osrednje knjižnice v Ajdovščini in 
pripravljen na uporabo. Kot je dejala Sonja Čuk Kavčič, je bila vesela predloga OO Rdečega križa 
Ajdovščina, da podjetje usmeri donacijo v knjižnico, ki jo vsak dan obišče zelo veliko porabnikov.

Namenjen je morebitni potrebi 
po oživljanju uporabnikov 
knjižnice in tudi stanovalcev 
sosednjih blokov in stanovanjskih 
hiš. Naprava je prosto dostopna 
izven delovnega časa knjižnice. 
Defibrilator ob pravočasni uporabi 
lahko rešuje življenja ob zastoju 
srca, je povedala sekretarka 
Rdečega križa Irena Žgavc, ki 
je opravila pregled naprave in 
delovanja. Dodaja, da je uporaba 
enostavna, saj napravo lahko 
upravlja vsaka odrasla oseba. 
Lokacija pridobitve bo objavljena 
na seznamu in zemljevidu javno 
dostopnih defibrilatorjev na 
gornjem Vipavskem. 

Z defibrilatorjem in rokovanjem 
z njim se bodo najprej seznanili 
zaposleni v Lavričevi knjižnici, 
uporabo pa bodo sodelavci OO 
RK predstavili tudi okoliškim 
prebivalcem, saj je namenjen tudi 
njim. 

Lavričeva knjižnica se 
donatorjem iskreno zahvaljuje 

in jih uvršča med 'Prijatelje 
knjižnice' – to so podjetja in 
posamezniki, ki so zavodu 
že namenili donacijo v obliki 
finančnih sredstev, intelektualnih 
storitev ali financiranja nakupa 
materialnih sredstev za izvedbo 

načrtov knjižnice. Hvala! 
Defibrilator je na stavbo 

knjižnice montiral Zdravko 
Troha, priključitev je pregledala 
Irena Žgavc iz OO RK Ajdovščina 
(na fotografiji).

Ž
Č

š šč

VESELI DECEMBER S 
PRIJATELJI MLADINE

Č
Č E T R T E K ,  2 .  D E C E M B E R  2 0 2 1

1 7 . 0 0  -  1 9 . 0 0

Š Č
Č E T R T E K ,  1 6 .  D E C E M B E R  2 0 2 1

1 7 . 0 0  -  1 9 . 0 0

Š
Č E T R T E K ,  9 .  D E C E M B E R  2 0 2 1

1 7 . 0 0  -  1 9 . 0 0

5. decembra Miklavž 
na ajdovskih ulicah

Spet prihaja tisti čas, ko nas 
obiščejo dobri možje. Prvega med 
njimi, Miklavža, oz sv. Nikolaja, se 
bodo še posebej razveselili otroci. 
Zgodnja poročila povedo, da je v 
Sloveniji prvič delil svoje darove 
v letu 1839. Tradicionalni darovi 
Miklavža pridnim otrokom so 
poleg jabolk, orehov, tudi sladke 
smokve in sladkarije. Tudi v tem 
letu si zvesto polni koš dobrot. 
Otroci ga na našem koncu lahko 
pričakujete tudi v Ajdovščini. 
Tokrat se bo v spremstvu svojih 
zvestih spremljevalcev, angelčkov, 

s kočijo popeljal po ajdovskih 
ulicah. Pozdravljal vas bo med 
16.00 in 17.00, zato vabljeni na 
sprehod prav ob tistem času 
dneva. Miklavža boste lahko 
spremljali tudi v živo na Fb strani 
Ajdovska hiša mladih.

Po prihodu Miklavža ne 
zamudite prihoda Dedka Mraza, 
ki že načrtuje obisk v naši dolini. 
Naj bo prihajajoči december za 
vse nas čaroben, vesel in čim bolj 
zdrav.

Hiša mladih Ajdovščina

E-OSKRBA
ZA VARNO
BIVANJE DOMA
24-urna varnost s preprostim klicem
na pomoč v primeru padca in slabosti.

ZA SAMOSTOJNO
IN BREZSKRBNO 

BIVANJE V DOMAČEM
OKOLJU.

PREVERITE
MOŽNOST

OBČINSKE
SUBVENCIJE

DO 100 %*

* Uporabnikom svetujemo, da preverijo, ali njihova občina sodeluje v projektu Varni in povezani na domu ter tako zagotavlja delno ali celotno subvencioniranje 
storitve E-oskrba, s čimer je storitev za uporabnike lahko celo brezplačna. Za več informacij o ponudbi obiščite www.telekom.si, prodajno mesto Telekoma 
Slovenije ali pokličite 080 8000. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

telekom.si/e-oskrba

E-oskrbo enostavno naročite s klicem na številko
080 8000 ali obiščite prodajno mesto Telekoma Slovenije.
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Brje in Sveti Martin
 Tokratni cilj pohoda 'pohajkovalcev',  ki jih povezujejo aktivnost, kultura in druženje, je bila 

vas Brje s Svetim Martinom. V vasi s številnimi poseljenimi griči,  med katerimi se vijejo v zlate 
barve odeti vinogradi, nas je pričakal tokratni vodnik – domačin Sandi. Vasi ni predstavil le v 
besedi, temveč tudi s kretnjami rok in ponosnim izrazom na obrazu.

Najprej smo zavili v šolo. 
V teh prostorih so se včasih 
otroci učili osnov, danes pa 
tu znanje pridobivajo odrasli 
na mnogoštevilnih tečajih in 
delavnicah s področij, ki jih 
zanimajo, so koristna in potrebna 
za uspešnost in srečo. Brjam 
je torej uspelo obdržati in celo 
nadgraditi šolo.

Pot do Sv. Martina je bila 
praznično okrašena. Celotna 
paleta jesenskih barv, med 
katerimi je sonce izvabljalo 
zlato rumeno, je na obraze 

pohodnikov privabljalo mir in 
veselje. Zgodovino in pomen 
Sv. Martina nam je predstavil 
domačin Oskar takole: »'Od zvona 
Svetega Martina sem doma', so se 
predstavili v starih časih domačini 
spodnjih Vipavskih Brd, ki so 
tu imeli svojo cerkev že v 15. 
stoletju. Še danes je čutiti ponos, 
da so na ta kraj radi prihajali 
nadškof Attems, pozneje pa Janez 
Svetokriški, Simon Gregorčič, dr. 
Henrik Tuma in številni drugi. 
Iz te najlepše razgledne točke 
na Vipavskem, seže pogled od 
Javornika, Nanosa, Trstelja, 
Dolomitov in seveda čez celoten 
Čaven. Poznano daleč naokrog je 
tudi zvonjenje treh Martinovih 
železnih zvonov.«

Preden smo se spustili med 
vinograde, smo še nazdravili 

'vsem, ki v srcu dobro mislijo'. 
Na poti do izhodišča so oči kar 
sijale od lepot narave, krasnih 
pogledov in razgledov. Tako se 
nismo čudili, da je naš vodnik 
Sandi 'falil' pot in nas pripeljal 
kar pred svojo domačijo, kjer nas 
je njegova žena, kot da bi vedela, 
pričakala s pogrnjeno mizo. 

Še mnogo ostaja za videti 
in doživeti, zato smo kaj hitro 
sklenili, da se bomo kmalu vrnili 
k vinarjem 'od zvona Svetega 
Martina' in ob kozarcu ali dveh 
ponovno doživeli Brje. 

cu

Mlinotest uspešno deluje že več kot 150 let in Mlinotestovcem nudi 

dolgoročnost, stabilnost in predvidljivost. Smo ponosni na naše izdelke, 

delo in raznolike uspehe, ki jih žanjemo, največji uspeh pa nam

predstavlja zadovoljstvo naših sodelavcev. 

K sodelovanju vabimo
PEKE in UPRAVLJALCE PROIZVODNIH LINIJ.

Začetnike bomo vključili v daljši mentorski proces z našimi prekaljenimi 

mojstri, če bodo želeli, pa jim bomo omogočili tudi uradno prekvalifikacijo 

za omenjene poklice v sodelovanju z zunanjimi izobraževalnimi usta-

novami. Bolj izkušene pa bomo po začetnem uvajanju v naše procese 

dela, hitro prepustili samostojnosti. Nudimo veliko priložnosti

vključevanja v razvoj in izboljšave, tako izdelkov kot procesov dela. 

Spoznate nas lahko tudi na spletni strani: www.mlinotest.si/o-nas/

zaposlitev/spoznaj-nas.

Sodelavke s kadrovskega področja smo za vse interesente dosegljive 

prek e-pošte kariera@mlinotest.si ali

telefonov: 05 364 45 54 ali 05 364 45 56.
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Mobilizirali so ga 2. februarja 
1943 v Carraro, ob vznožje 
Apuanskih Alp, ki v svojih nedrjih 
skrivajo čudovit marmor. V 
Carrari je vojaščino služilo blizu 
tisoč mladoletnih Primorcev, ki 
prvih nekaj mesecev niso počeli 
kaj posebnega - kot da so jih na 
drugo stran polotoka pripeljali 
zato, da ne bi šli v partizane. 
Dobili so celo prost izhod v mesto. 
Ker so jih oficirji 'oglaševali' kot 
ribele, takorekoč razbojnike, je 
bilo mesto ob prvem njihovem 
izhodu kot izumrlo, tudi vse 
gostilne so bile zaprte. Zato so 
se zbrali na nekem travniku na 
robu mesta in kot je za Primorce 

značilno, se je kmalu oglasila 
pesem, slovenska pesem. 

Drugič so se na izhod že 
nekoliko bolje pripravili, tako 
da so prepevali že po ulici in 
so jih domačini z zanimanjem 
poslušali. Tudi enemu od višjih 
oficirjev je bilo petje všeč, še 
posebej Trzinka, sploh, ko so mu 
prevedli tisto 'vso črno, vso črno 
ret je mejla'. »Za Trzinko nisem 
kasneje niti slišati hotel več, še 
za kakšno Rezko ne,« se pošali 
Kobal. Oficirji so si bili precej 
različni, nekateri bolj človeški, 
drugi zadrti in do Slovencev 
sovražno nastrojeni. Kot denimo 
Bianchi, ki je pogosto Vipavcem 
žugal in grozil, češ da bodo že 
dobili svoje, saj ve, iz kakšnega 
banditskega okolja prihajajo. »Ker 
je bil Bianchi v Ajdovščini znan 
priimek, sem se pozanimal, če je 
kakšen sorodnik. Presenečen sem 
izvedel, da je bil kot alpin ranjen 
in zato premeščen v zaledne 
enote – kar srh me je spreletel, 
saj je bil pripadnik bataljona Val 
Cismon, ki je zakrivil sodni dan 
na Ustjah!« 

Na drugi strani je bil 
podpolkovnik, pred vpoklicem 
ugleden odvetnik iz Torina, do 
Slovencev zelo razumevajoč. 
Vsako jutro je poslušal radio in ko 
so 25. julija objavili padec fašizma, 

je izustil: '25 let prepozno!' Vojne 
pa še ni bilo konec in tako so 
večino enote premestili, ostalo 
jih je le približno 120, med njimi 
tudi Lado, ki ne ve, komu se ima 
zahvaliti za dokaj 'turistično' 
nadaljevanje vojne. Premestili so 
ga namreč v Forte dei Marmi, že 
v 19. stoletju razvito turistično 
središče. »Delali nismo praktično 
nič, na tem ozemlju ni bilo 
nobenih vojnih operacij.« 

V eni od cerkva je vsako nedeljo 
ob 8. uri mašo daroval vojaški 
kurat, »na suho, brez petja. Zato 
smo se spet organizirali. Ciril 
Silič je bil sin organista in je od 
očeta prejel nekaj not, tako da 

smo jih lahko naštudirali in ob 
soglasju nadrejenih peli pri maši. 
Slovenske pesmi, v Italiji pred 
italijanskimi oficirji. Doma pa 
še v trgovini pri Pračku nisi smel 

naročiti kruha po slovensko,« 
zmajuje. 

O Kobalovi g lasbeni 
nadarjenosti priča tudi zgodba iz 
ajdovske cerkve, ko je bil star šele 
13 let. Na koru je slišal imeniten 
tenor Jožka Bratuža, brata tedaj 
že pokojnega Lojzeta, mučeniške 
žrtve fašističnega terorja. Gre 
za manj izvajano delo Vinka 
Vodopivca, Biser, ki ima tenorski 
in baritonski part. Skladba mu 
je bila zelo všeč in že kmalu je v 
Ajdovščini pel svoj, baritonski del, 
na koru cerkve Fonte dei Marmi 
pa je na spodbujanje Cirila Siliča 
odpel oba dela kar sam. Lado je 
imel značilno baritonsko barvo, 
toda tudi dovolj visoko, da je ob 
ustrezni intonaciji odpel oba dela. 

Leta 2000 je še en kosovelovski 
baritonist, sicer ajdovski 
zdravnik dr. Rajko Žužek, Kobala 
nagovoril za prvomajski izlet po 
poteh njegove vojaščine. Seveda 
ni mogel mimo 'svoje' cerkve 
in se povzpel na kor. Dr. Žužek 
ga je nagovarjal, naj ponovi 
'nastop' izpred 57 let. Kobal se je 
izgovarjal na svojih 75 let, potem 
pa popustil, saj je v klopeh sedelo 
le nekaj ženic. Ko se je po odpetem 
Biseru spustil s kora, se je znašel v 
objemu ene od žena. Prepoznala 
je glas in pesem, pa čeprav Lada 
še ni nikoli videla. Kot 13 letno 
dekletce je bila tistega dne leta 
1943 z materjo pri maši, Kobalov 
glas in Vodopivčeva skladba pa 
sta ji ostala v 'večnem spominu'. 

Najbrž bi Ladotovih spominov 
na tiste čase nabrali za celo knjigo, 
saj se je njegova odisejada po 

italijanskem škornju končala šele 
decembra 1946. Kmalu zatem se 
je zaposlil na Lipi in ji ostal zvest 
četrt stoletja, še 15 let je dodal na 
Fructalu, do zasluženega pokoja. 

Ves ta čas je bil Lado odločilno 
vpet v pevsko dogajanje v 
Ajdovščini. Že takoj se je vključil 
v pevski zbor Lipa, ki ga je vodil 
legendarni Teodor Krtelj. Zadnjič 
je Stric Dore, kot so mu pravili 
vsi, pred zbor stopil ob odprtju 
stolpa v Gonjačah. Skoraj dve leti 
so pevci vztrajali brez pravega 
dirigenta, saj šolanih zborovodij 
sploh ni bilo. Po obdobju fašizma 
in vojni je zazevala na tem 
področju globoka luknja. Se 
pa je lepega dne na Lipi pojavil 
profesor Maks Pirnik in Kobalu 
namignil, da pozna človeka, ki bi 
lahko zbor prevzel. Le potrpeti 
bi bilo treba še nekaj časa, saj še 

študira v Ljubljani. Pirnik se je 
ponudil, da bo v tem času sam 
vodil nekaj vaj in je dejansko 
prihajal v Ajdovščino iz Tolmina, 
kjer je poučeval na učiteljišču in je 
že prepoznal talent predlaganega 
rešitelja - Klavdija Koloinija. 

Lado se je dobro spominjal 
spoznavnega srečanja - po 
obojestranski zadregi je Klavdij 
dejal: »Fantje, a bomo kaj zapeli?« 
In začela se je zgodba o uspehu 
zbora, ki je leta 1965, za veliko 
proslavo v Ilirski Bistrici, prevzel 
ime medvojnega zbora Srečko 
Kosovel. 

Skratka, Lado je svojim 
b a r i t onom  ne d vom no 
zaznamoval ajdovsko zborovsko 
sceno, najprej Lipe in nato Srečka 
Kosovela, da o petju ob različnih 
priložnostih ne gre izgubljati 
besed. 

Vladimir (Lado) Kobal (1926 – 2021)
Poslovil se je Vladimir (Lado) Kobal, kosovelovska pevska legenda, izvrsten baritonist, solist zbora. Med številnimi soli je najraje zapel Lastovki v slovo (Mrzel 

veter tebe žene ...). Kako simbolično - na eni strani zavezanost mestu burje, po drugi strani pa ga je 'mrzel veter' fašizma še mladoletnega odnesel po italijanskem 
škornju.
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Ob fotografijah in besedi škljoc 
najprej pomislimo na Romana 
Žonto – začetnika zgodbe o 
fotografski skupini pri Društvu 
upokojencev Ajdovščina. 
Bil je neutruden fotograf, ki 
je posnel številne dogodke 
našega društva. V sproščenem 
pogovoru z njim sem izvedela 
veliko zanimivega, predvsem pa 
začutila razmišljujočega človeka, 
ki je živel polno in se veselil 
vsakega dne, razgovora in vsake 
lepe fotografije. V zadnjem času 
mu zdravje ni dopuščalo, da bi 
posnel nove motive, zato pa je 
obujal spomine ob bogati zbirki 
slikovnega in video gradiva. 
Pogovarjala sva se v njegovem 
delovnem kabinetu. Že zjutraj je 
bil ob računalniku, v katerem je 
imel mnoge posnetke, vse skrbno 
urejene po mapah. 

V kabinetu je imel vso potrebno 
strojno opremo: tri računalnike 
z dostopom do interneta, video-
predvajalnike, videokamere in 
več fotoaparatov. Povedal je, da 
si je opremo sam kupoval, sledil 
novostim, nekaj jo je tudi že 
podaril.

Že od mladosti je želel 
fotografirati, v zadnjih dvajsetih 
letih pa se je najprej posvetil videu. 
Rojstvo vnuka ga je spodbudilo, 
da je posnel te srečne dni, nato 
pa je slikovno dokumentiral 
vse vnukove rojstne dneve, prvi 
šolski dan in odraščanje. Tako 
je z leti nastajala bogata zbirka 
videokaset, kasneje tudi ploščkov. 
Z velikim veseljem, predvsem 
pa kot izziv je video izseke sam 
montiral, jim dodajal glasbo, 
naslovnice in napise. To so tudi 
danes gledljivi in kvalitetni zapisi. 

Roman je ob ustvarjanju 
filmčkov kmalu ugotovil, da 
brez fotografij ne gre – menil je, 
da statičen posnetek umiri video, 
ustavi pogled in misli ter tako 
pusti gledalcu v spominu trajnejši 
vtis. Zato sta ga ne številnih 
poteh in dogodkih spremljala 
videokamera in fotoaparat, sam 
pa je bil sposoben večopravilnosti 
in skrbel, da je vse pravilno 
delovalo. Snemanje je teklo, pri 
fotografiranju pa je potrebna 
velika pozornost, dogodki so 
neponovljivi in pravi trenutek za 
'škljoc' je zlata vreden, je povedal 
Roman.

Kmalu po rojstvu vnuka je 
postal Roman aktiven v DU 
Ajdovščina. Na to sodelovanje je 
imel lepe spomine, razumel se je 
z vsemi, velikokrat kaj predlagal 
in se vedno tudi prilagajal. Posnel 
je vse pomembne dogodke in 
prireditve, nastope društva – 
to je delal z veseljem in je bil 
vedno pripravljen sodelovati. 
Snemal je tudi za Društvo 

invalidov, Društvo podeželskih 
žena, posebno ljubi so mu bili 
posnetki z Gore. Kot krona vsega 
ustvarjanja je s člani fotografske 
skupine DU Ajdovščina pripravil 
strokovno podkovan video o 

Ajdovščini. Vse gradivo in čas, 
ki ga je ustvarjanje zahtevalo, 
je brezplačno darilo društvu 
in občini in zelo primerno za 
promocijo našega lepega kraja.

13 ustvarjalnih let je podaril 
skupini ljubiteljskih fotografov, 
potrpežljivo učil novince, 
obenem pa črpal nova znanja, ki 
so bila dana na tej poti. Skupina je 
pisala uspešno zgodbo z mnogimi 
razstavami prelepih fotografij in 
druženj, polnih lepih trenutkov. 

Ti nepozabni trenutki, ki so 
dragoceni, bodo za vedno ostali z 
nami, tvojimi fotografi, spremljal 
nas boš na vseh poteh, ki smo jih 
skupaj prehodili in jih še bomo s 
teboj v naših srcih.

Alenka in Nevenka 
v imenu DU Ajdovščina in 

Primorskih škljocarjev

Robotske kosilnice

Strokovno svetovanje

Prodaja in servis

Profesionalna montaža

Poprodajni suport in vzdrževanje

Najvišja kakovost

Husqvarna

AKCIJA

219,00

Redna cena:

€ 247

€

Kompaktna motorna žaga
130  Husqvarna
Moč 2.0 KM
Dolžina meča 14" - 30cm 
Teža 4.7 kg

SNEŽNE
 FREZE

Honda
Husqvarna

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

193,00

€

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

Motorna žaga
 MS261STIHL

Profesionalna motorna
žaga STIHL.
Motor 4.1 KM
Dolžina meča 37 cm
Teža 5.1 kg

AKCIJA

769,00

€

Otroške igrače
 
OTROŠKI PROGRAM
VRTNIH IN
GOZDARSKIH
NAPRAV

24,90

€

IGRAČE ŽE OD

Lepo je biti prijazen
Naslov je vzet iz televizijske 

igrice Hugo, ki smo jo lahko 
spremljali na naši televiziji v 
devetdesetih letih prejšnjega 
stoletja. To geslo bi morali vzgajati 
že pri naših najmlajših, kar so 
tudi storili otroci in vzgojiteljice 
iz Otroškega vrtca Ajdovščina, saj 
lahko po Ajdovščini pa tudi po 
drugih krajih v Vipavski dolini 
najdemo hišice prijaznosti, v 
katerih so skrite pozornosti.

Vsako leto 13. novembra 
obeležujemo mednarodni 
dan prijaznosti. Prijaznost do 
ranljivih skupin se mi zdi še 
posebej pomembna; prijaznost do 
starejših, invalidov, brezdomnih.

Občina Vipava in Ajdovščina 
sta se izkazali za prijazni občini 
do ranljivih skupin. V Vipavi je na 
vsakem koraku čutiti sprejemanje 
in prijaznost do otrok s posebnimi 
potrebami in do zaposlenih, ki z 
njimi delajo.

Občina Ajdovščina je 
pokazala veliko razumevanje do 
brezdomstva in problematike 
brezdomnih.

Mnoge od brezdomcev so 
v brezdomstvo pahnile težke 
izkušnje iz otroštva in mladosti, 
ne sprejemanje staršev, stalne 
kritike, da niso dovolj dobri, da 
nič ne naredijo prav, primerjave 

z vrstniki, ki so veliko boljši, 
uspešnejši. 

Zasvojeni ljudje so pogosto 
še posebej občutljivi in nežni. 
Vsako besedo podoživljajo, 
kar lahko privede do kopičenja 
veliko grenkih občutkov in jeze. 
Običajno imajo nizko samozavest 
in samopodobo.

Tudi v Hiši Malorca Ajdovščina 
spodbujamo naše stanovalce 
k prijaznosti. V ta namen smo 
barvali kamenčke, na katere 
smo napisali lepe misli. Nekaj jih 
lahko najdete na vhodu v vrt pred 
našo hišo.

In ne samo na mednarodni 
dan prijaznosti, ampak vse 
leto. Dovolj so tiste vsem znane 
malenkosti, kot so topel pogled, 
prijazen nasmeh, lepa beseda.

Lucija Božič

Roman Žonta 1939 - 2021

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
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To so bili moji sotekmovalci, 
ki so jih trenerji razdelili v 
dve jakostni skupini. Ker nam 
vreme ni bilo ravno naklonjeno, 
so trenerji poskrbeli za daljše 
ogrevanje s poligoni in raznimi 
igricami. Ko nas je razveselilo 
sonce in je veter ponehal, smo 
lahko pričeli z igro. Na začetku 
smo bili precej nervozni, potem 
pa smo se sprostili in se začeli 
zabavati. Včasih je bilo zelo 
napeto, pri sojenju pa so nam 

pomagali trenerji in starši. Na 
tribuni nas je podpiralo tudi 
kar nekaj gledalcev. Turnir smo 
zaključili s kar tremi zmagovalci, 
najbolj pa smo se razveselili 
podelitve, kjer smo prav vsi dobili 
medalje in vrečko, polno teniških 
pripomočkov in sladkarij. Seveda 
je bilo poskrbljeno, da igralci 
nismo bili lačni, tako so nas 
presenetili s krofom, pecivom in 
celo čevapčiči. Hvala trenerjem 
Denisu, Ambrožu in Samu za 

predano znanje, staršem, ki nas 
podpirate in sponzorjem:Fructal, 
Incom Leone, www.loparji.si, 
Bolton Adriatic in Crono Car, ki 
so pripomogli k izvedbi turnirja. 
Upam, da bo takih turnirjev 
vedno več!

Brina Bizjak, TK Ajdovščina

Lahko bi rekli, da je trenutno v 
Ajdovščini rokomet 'in'. Predvsem 
nas navdušuje, da se vedno več 
deklet odloča, da se preizkusi v tej 
zanimivi in atraktivni igri. Porast 

rokometnega podmladka pa je 
dodatna zahteva tudi klubu, da 
temu sledi in s tem drži kvalitetno 
delo na visokem nivoju. 

V aktualni sezoni se rokometna 
šola Mlinotesta širni Sloveniji 
predstavlja z osmimi ekipami v 
mlajših kategorijah. Mladinke 
in kadetinje nastopajo v elitni 
ligi, medtem ko ostale selekcije v 
prvem delu tekmovanja nastopajo 
v regionalnih skupinah, nato pa 
se v drugem delu preizkusijo še na 
državni ravni glede na uvrstitev 

in uspešnost iz prvega dela. 
Starejše deklice A pod vodstvom 

Branka Lebana ter mlajše deklice 
A in B, ki jih vodi Marko Cencič, 
so v dosedanjem delu prvenstva 
v svojih selekcijah prikazale 
odlične partije in parket vedno 
zapustile nasmejanih obrazov. 
Posebej moramo izpostaviti 
prvenstveno zmago SDA nad 
najboljših slovenskim klubom 
Krimom in to sredi Ljubljane.V 
klubu smo še posebej veseli, da 
premoremo skupino deklet, ki 
kažejo obilo talenta in dobesedno 
napredujejo iz treninga v trening. 

Branko Leban (glavni trener 
SDA): »Izredno sem zadovoljen z 

dosedanjimi predstavami deklet, 
predvsem pa z udeležbo na 
treningih. Zaustavila nas ni niti 
korona oz. smo težave povezane 
z njo uspešno prebrodili. Dekleta 
so napravila velik korak naprej 
kar se tiče odnosa do treninga. 
Enostavno se zavedajo, da le 
trdo delo prinaša rezultate ter 
individualni in ekipni napredek.«

Marko Cencič (glavni trener 
MDA in MDB): »Po lanski 
izgubljeni sezoni zaradi Covida 
smo šele v letošnji prvič resno 
začeli s tekmovanji v državnem 
prvenstvu. Kljub temu dekleta 
s tem nimajo nikakršnih težav. 
Zelo nas veseli, da znanje uspešno 
prenašajo s treningov na tekme. 
Moja dekleta za prizadevnost 
lahko le pohvalim. Zagotovo 
lahko s takim pristopom tudi v 
nadalje pričakujejo v rokometu 
veliko uspehov.«

Da delujemo kot ena rokometna 
družina, priča tudi dogodek 
v prejšnjem mesecu, ko smo v 
Stožicah skupaj držali pesti za 
slovensko člansko reprezentanco 
in reprezentantke, ki nosijo grb 
našega kluba.

ŽRK Mlinotest / PR

G E O D E T S K I  N A Č R T  Z A  DG D
D O L O Č I T E V  M E J E  P A R C E L E
P R I D O B I T E V  H I Š N E  Š T E V I L K E . . .

GEODELA
Marko Breščak s.p.
geodetske storitve, svetovanje

 
041 283 829

 

Goriška c. 25a, Ajdovščina
e-mail: info@geodela.si
splet:  www.geodela.si

UGODNO in ZANESLJIVO!

geodela

Košarkarska ekipa KK Leone 
Ajdovščina U-16, ki jo večinoma 
sestavljajo fantje letnika 2006, se 
je oktobra odpravila v madžarski 
Pecs na mednarodno tekmovanje 
EYBL. To je zelo kvalitetno in 
dobro organizirano tekmovanje 
za mlade igralce in igralke s 
celotne Evrope. Naš klub v tem 
tekmovanju sodeluje že tretje leto 
zapored, saj se je izkazalo, da na 
teh tekmovanjih naši košarkarji 
pridobijo bogate izkušnje, ki jih 
s pridom izkoriščajo v domačih 
prvenstvih. 

Po prihodu na Madžarsko so se 
košarkarji skupaj s strokovnim 
štabom namestili v hotelu in 
si ogledali njegovo okolico ter 
telovadnico. V načrtu je bil tudi 
krajši ogled mesta, vendar so se 
v strokovnem štabu odločili, da 
je bolje ostati v mehurčku in se 
odpočiti za prihajajoče tekme. 

Sicer lahko vseeno povemo, 
da je mesto Pesc zgodovinsko 
bogato mesto ter tudi pomembno 
univerzitetno središče. 

Naši košarkarji so na turnirju 
čakala štiri srečanja. Končni 
izkupiček turnirja je bila zmaga 
proti MSK BK Ziar nad Hronom 
in porazi proti ASC Dan Dacian, 
Budapest Honved SE in BC 
Vivvidbooks Pardubice.

Kljub slabšemu točkovnem 
izkupičku je trener Peter 
Ferjančič povedal: »Mislim, da 
smo na turnirju izkusili košarko 
na višjem nivoju, kot so je fantje 
vajeni z domačega prvenstva. 
Predvsem se je to poznalo iz dveh 
vidikov: na prvi tekmi smo bili 
vidno šokirani in se nismo uspeli 
sestaviti, da bi tekmo odigrali po 
naših najboljših močeh. Na zadnji 
tekmi pa smo bili vidno utrujeni 
po treh težkih tekmah in zato 
ponovno pokazali predstavo, ki 
je bila pod nivojem našega znanja. 
Do naslednjega turnirja moramo 
kar znatno dvigniti nivo naših 
treningov ter se s tem približati 
videnemu.«

Veseli nas, da je bil v idealno 
peterko turnirja izbran naša 
letošnja okrepitev Jure Brežan. 
Košarkarji se na naslednji turnir 
odpravljajo v bolgarski Botevgrad 
(od 24. do 27. februarja 2022).

Za konec se Košarkarski klub 
Ajdovščina zahvaljuje vsem 
sponzorjem in podpornikom, ki 
našim košarkarjem omogočajo 
kakovostno treniranje. 

KK Leone (U-16) na 
Madžarskem (liga EYBL)

Mlade mlinarke opozarjajo nase
 Potem ko o dobrih igrah in predstavah članske ekipe čivkajo že vrabčki na strehah, pa odlične 

predstave kažejo tudi dekleta in deklice v mlajših selekcijah rokometne šole Mlinotesta.

SDA s trenerjem Brankom Lebanom

Selekcija MDB na turnirju

ŽRK Mlinotest v Stožicah

Zaključni teniški turnir 
Sredi oktobra je Teniški klub Ajdovščina organiziral zaključni 

turnir šole tenisa. Na teniškem igrišču se je tistega mrzlega in 
vetrovnega jutra zbralo veliko mladih tenisačev, skupaj kar 18.
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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!

Analiza zabojnika za ostanek odpadkov 
V mesecu novembru smo izvedli sortirno analizo mešanih komunalnih odpadkov (MKO). To je postopek, v katerem se ugotavlja, katere 
vrste odpadkov se odlagajo v zabojnik za ostanek odpadkov ter kakšen je njihov delež, glede na celotno maso vzorca. Sortirna analiza se 
izvaja posebej za občino Ajdovščina in posebej za občino Vipava. Analizira se MKO zbrane v mestnem okolju in MKO zbrane na podeželju. 

Rezultati so pokazali, da je med MKO še vedno veliko mešane odpadne embalaže ter biorazgradljivih odpadkov. Povprečen vzorec MKO je vseboval kar 25 masnih % biorazgradljivih 
kuhinjskih odpadkov in zelenega odreza ter 15 masnih % plastične, kovinske in sestavljene embalaže.  

Ker predstavljajo mešani komunalni odpadki izmed vseh komunalnih odpadkov najvišji strošek javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, moramo vsak pri sebi poskrbeti, da v 
zabojnik za OSTANEK ODPADKOV ne odlagamo odpadkov, ki vanj ne sodijo. Glede na rezultat sortirne analize, moramo paziti predvsem na pravilno ločevanje biorazgradljivih odpadkov 
ter plastične, kovinske in sestavljene embalaže. 

Odpadke je najlažje ločevati ob njihovem nastanku. Običajno nam biorazgradljivi kuhinjski odpadki nastajajo med 
pripravo hrane, zato je priporočljivo, da jih že takrat odlagamo v posebno posodo, ki jo nato odnesemo na kompost ali v 
rjav zabojnik na ekološkem otoku.  

Priročne 7l posode za biorazgradljive odpadke smo pred leti podelili vsakemu gospodinjstvu. V kolikor se vam je posoda 
uničila oziroma ste v tem času osnovali svoje gospodinjstvo, se lahko oglasite na sedežu Komunalno stanovanjske 
družbe d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 23b, kjer boste prejeli novo posodo. 

Biorazgradljivi odpadki pa nam nastajajo tudi na vrtu. Te odpadke je najbolje kompostirati. Kot zgledni naravovarstveniki 
tako poskrbimo za njihovo pravilno ločevanje, kot dobri vrtnarji pa si doma pripravimo odlično gnojilo. V kolikor doma ne 
želite kompostirati oziroma imate zelenega odreza preveč, lahko odpadek pripeljete v zbirni center ali prevoz naročite 
nam. V času, ko vam na vrtu nastajajo večje količine zelenega odreza, se lahko odločite tudi za najem zabojnika, ki vam 
ga bomo na dogovorjen interval praznili. Za informacije glede zbiranja in prevoza odpadkov pokličite na telefonsko 
številko 041 232 974.  

Iz ločeno zbranih biorazgradljivih odpadkov, ki jih odložite v rjave zabojnike ali pripeljete v zbirni center, pripravimo v 
Kompostarni Ajdovščina odličen kompost. Tako poskrbimo, da snovi krožijo in da odpadki tako rekoč sploh ne nastanejo.  

Za pripravo dobrega komposta je pomembna kvaliteta in čistost vhodnih materialov. Proces kompostiranja najbolj motijo plastične vrečke, 
zato vas prosimo, da v zabojnik za biorazgradljive kuhinjske odpadke odlagate samo odpadke, BREZ PLASTIČNIH VREČK.  
Med mešanimi komunalnimi odpadki pa smo dobili tudi sorazmerno veliko odpadkov, ki sodijo med embalažo. Odpadna embalaža nam večinoma nastaja ob nakupu novih izdelkov, ki 
so embalirani v različne materiale (plastika, kovina, sestavljeni materiali). Ker moramo ločevati odpadke ter zmanjšati količino MKO, vam svetujemo, da imate doma, za odlaganje 
plastične, kovinske in sestavljene (tetrapak) embalaže, vsaj 50l posodo. Mešane embalaže namreč nastane v gospodinjstvu največ. 

Če odpadke ločujemo pravilno, pa nam vedno ostane manjša količina različnih odpadkov, ki ne sodijo v noben zabojnik za ločene frakcije na ekološkem otoku, niti v zbirni center. 
Običajno teh odpadkov tudi ni mogoče reciklirati. Imenujemo jih MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI ali OSTANEK ODPADKOV. Ti odpadki (zobna ščetka, plenice, CD-ji, ostanki tekstila…) 
so primerni le za energetsko izrabo ali odlaganje.  

Zaščitne maske za enkratno uporabo ter pribor za samotestiranje za COVID-19, brez embalaže, odložite v zabojnik za ostanek odpadkov. 


