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Tiskanim medijem da se črna piše, pravijo. 
Zato imajo vsi tudi spletne portale. Latnik 
se je že njega dni spogledoval s predstavi-

tvijo na spletu, potem nekaj časa spet ne, odslej 
pa ga bo moč ponovno listati tudi na vseh ' pa-
metnih, napravah in napravicah. Pridružili smo 
se namreč portalu MojaObčina.si, ki ima ambi-
cijo združiti lokalna glasila v državi in na enem 
mestu ponuditi elektronskemu bralstvu največjo 
bazo lokalnih novic, tistih novic, ki ponavadi tež-
ko najdejo mesto v regionalnih, kaj šele v osre-
dnjih medijih. 

Latnika napovedani dvig DDV na tiskane me-
dije sicer ne bo prizadel, saj se ne prodaja, je pa 
korak v digitalizacijo samoumeven. Pravzaprav 
gre za dva koraka hkrati. Recimo da dovolj veli-
ka oziroma pomembna tudi za občane ajdovske 
in vipavske občine. Ne samo, da bodo vsebine ob 
vsakem trenutku vidne na spletu, občani bodo 
z vsebinami tudi sami upravljali. Predvsem je 

ponudba portala MojaObčina.si zanimiva za vsa 
društva in organizacije, ki v svojem okolju nare-
dijo marsikaj, pa le težje najdejo pot do medijev, 
da bi o njihovem delovanju izvedeli tudi drugi. 

Registrirani uporabniki bodo lahko sami pisa-
li o svojem delu, napovedovali dogodke, pripe-
njali fotografije in celo filmčke, vse to pa bo v 
hipu vidno tudi celemu svetu. In še ena prednost 
– prispevki z največ ogledi bodo našli mesto ne-
posredno v tiskani izdaji Latnika. Vsi tisti, ki so 
po ustanovah, šolah, društvih, krajevnih sku-
pnostih že doslej zadolženi za pisanje oziroma 
obveščanje, ali pa bi to radi postali, če že imajo 

lastno spletno stran ali ne, so vabljeni k sodelo-
vanju. Urejanje vsebin na portalu ni zahtevno, 
zadostuje nekajurna delavnica, predvidoma ko-
nec oktobra. Prijavite se lahko na info.latnik@
gmail.com. 

Portal MojaObčina.si za ajdovsko in vipavsko 
občino (posebej) že poskusno deluje, nekatere 
vsebine iz te številke Latnika si že lahko ogle-
date.

Svet, pravijo, je globalna vas. Naj bo tudi vsaka 
vas svetovna.

Edo Pelicon

Občina Vipava
VINO IN
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19

Šport

VENTUS
5

18

16

MATERIALI ZA GRADNJO, 
DOM IN VRT, SALON KERAMIKE www.apia.si

Trgovina GOJAČE   
              T  05/36-43-890  
Trgovina ŠEMPETER   
              T  05/33-84-930
Salon keramike ŠEMPETER   
              T  05/33-84-947

Spominsko romanje slovenskega prvaka

90 let pozneje z istim vozom na Sveto goro
Svetogorski zvon s svojimi 4355 kilogrami še 

danes velja za največji zvon v Sloveniji. Uli-
li so ga, tako kot še tri druge svetogorske, v 

livarni Broili v Vidmu leta 1921. Leto pozneje so 
jih s tovornjakom prepeljali do Gorice, kjer jih je 
v treh 'furah' na Sveto goro s parizarjem zvozil 
Gašper Hvalič s svojo posadko. 90 let pozneje so 
pot s Travnika do svetogorske bazilike ponovi-
li, tokrat z repliko najtežjega zvona, ki je vseeno 
tehtal okoli 400 kilogramov. Je pa bil voz isti, se-
veda temeljito obnovljen. Goriškemu muzeju ga 
je pred časom daroval Gašperjev vnuk Leopold 
Hvalič. Vožnjo je voz brez težav prestal, prav 
tako konji in furmani, ki za razliko od prvega 
prevoza (dež, razrita cesta) tokrat niso zamujali. 

Pri celotnem spominskem dogajanju, ki so ga 
pripravili Društvo za oživljanje lokavškega izro-
čila iz Lokavca (DOLI), svetogorski frančiškani 
in Goriški muzej, je sodelovalo več sto ljudi. 
Seveda ni manjkalo 'firbcev' in tudi bazilika je 
bila pri spominski maši lepo zapolnjena. Še to: 

svetogorski zvonovi so se v nedeljo ponovno 
oglasili po petmesečnem premoru zaradi preno-

vitvenih del na nosilni konstrukciji 
v zvoniku.

Sosedova krava

Najprej šala. Ko je izvedel manjši 
kmet v neki slovenski vasi, da je po-
noči sosedu crknila krava Sivka, je 
poklical šintarja in mu naročil, naj 
nemudoma 'spravi na oni svet' še nje-
govo Lisko. Žena se je seveda upirala 
zamisli, a mož je bil neomajen: »Kaj 
si misliš, ženska glava, sedaj ko sosed 
nima krave, kam bi hodil po mleko?! 
Jasno, da k nam. Nak, nič od tega!«

In tako sta soseda ostala brez Sivke 
in Liske. 

Nekaj podobnega se dogaja v slo-
venski politiki. Biti proti pokojninski 
reformi, jo kasneje malce predruga-
čiti in isto prodati čez leto in pol kot 
neizbežno nujnost, je podobno kot se 
zavzemati zanjo in ko pride iz drugih 
ust na plano, biti proti njej.

Še večja neumnost je bil zrežiran 
študentski upor in metanje kamenja 
v parlament, seveda takrat, ko se je 
gospodična Šoba že odpravila proti 
domu. Spomnimo  - dajatve na štu-
dentsko delo so tedaj bile 13.8 %. Re-
forma je predvidela nekaj čez 30 % 
obremenitev študentskega dela, pri 
čemer bi del obremenitev odšel tudi 
v pokojninsko blagajno na račun štu-
denta. Danes je dajatev na vsako uro 
študentskega dela skoraj dvakrat več; 
25,01 %, brez reforme, in je vse v naj-
lepšem redu. 

Nihče me torej ne bo prepričal, da 
tedanja opozicija (in ostali zaintere-
sirani) ni pomagala razbijati oken na 
parlamentu, saj jih do danes, navkljub 
dvakratniku povečanih dajatev, ni raz-
bijal nihče več.

Ampak to so bila skupna okna. Po-
pravilo smo plačali vsi. 

Kakor bi bilo prav, da bi imeli koza-
rec mleka na mizi vsi!

Mitja Tripković

Občini Ajdovščina in Vipava na portalu MojaObčina.si 

Bralci, soustvarjalci Latnika 
 Fraza 'Internet v vsako slovensko vas' po vsega nekaj letih že 'diši' po naftalinu. Ne samo v vsaki vasi, celo pod vsako hruško, s pivom 
ob točilnem pultu v vaški gostilni ali teoretično celo na kolesu, se danes z lahkoto povežete s svetom, z enim od 'i – pripomočkov'.

Štrudlfest z glavo 
skozi zid
V Ajdovščini se je končal štrudlfest, največji ajdovski 

kulturni festival. V štirih dneh je postregel s kar dvaj-
setimi dogodki, največ s področja gledališča, pa tudi 

z glasbo, filmom, fotografijo.
Po navdihu Danila Lokarja (letos mineva 120 let od nje-

govega rojstva), zdravnika in pisatelja, upodabljavca ljudi 
in življenja Vipavske doline, je ekipa festivala Štrudlfesta, iz 
njegove novele - Z glavo skozi zid, črpala slogan, rdečo nit 
letošnjega dogodka.
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Spoštovani občani, s ciljem za-
gotovitve čim večje varnosti 
udeležencev v prometu, vas 

želimo opozoriti na obvezno upo-
števanje določb 21.  člena Pravilnika 
o vrstah vzdrževalnih del na javnih 
cestah in nivoju rednega vzdrževa-
nja javnih cest, ki govori o vzdrževa-
nju vegetacije:

»Na površinah, ki so sestavni del 
ceste, se vegetacijo kosi, obrezuje in 
seka najmanj v takem obsegu, da 
sta zagotovljena prost profil ceste in 
predpisana preglednost, da sta omo-
gočena pregled in dostop do cestnih 
objektov, da so vidne in dostopne 
prometna signalizacija, prometna 
oprema ter cestne naprave in ure-
ditve. Vzdrževati je treba tudi cesti 
bližnja drevesa, ki lahko ogrožajo 
cesto in promet na njej. Na cestnih 

površinah izven območja cestišča se 
kosi najmanj enkrat letno.

Vegetacijo se mora vzdrževati v 
skladu s pravili stroke. Okolju ne-
prijaznih sredstev za zatiranje rasti 
vegetacije ni dovoljeno uporabljati.«

V skladu s 14. točko 2. člena 
Zakona o cestah je cestišče definira-
no kot del javne ceste, ki ga sestavlja-
jo vozišče, odstavni in ločilni pasovi, 
kolesarske steze, pločniki, bankine, 

naprave za odvodnjavanje, če so tik 
ob vozišču, ter zračni prostor v viši-
ni 7 metrov, merjeno od točke na osi 
vozišča«

V praksi to pomeni, da:
- da je prepovedano postavljati 

ograje, zasaditi živo mejo, drevje, 
trte ali druge visoke nasade ali polj-
ščine, ki bi ovirale preglednost  
cestišča,

- zaradi preglednosti višina žive 
meje ne sme presegati višine 75 cm 
od nivoja vozišča,

- morajo biti drevesa, ki rastejo ob 
omenjenih cestah, obrezana tako, da 
je prosta višina nad cesto najmanj 
4,5 m (slika). 

- mora biti po širini grmičevje ali 
drevje obrezano najmanj do zuna-
njega roba bankine, kjer bankine ob 
cestišču ni, pa najmanj 1 m od 

roba asfalta ceste. (slika).
Obenem vas opozarjamo tudi, da 

je prepovedano:
- po cesti vlačiti hlode, veje, skale 

in podobne predmete, kot tudi plu-
ge, brane in ostalo kmetijsko orodje 
ter druge dele tovora,

- na ali ob cesti nameščati ali od-
lagati les, opeko, odpadne in dru-
ge materiale ali predmete, ki lahko 
poslabšajo ali onemogočijo pregle-
dnost ceste oziroma ovirajo ali ogro-
žajo promet, poškodujejo cesto ali 
poslabšajo njeno urejenost,

- orati v razdalji 4 m od ceste v 
smeri proti njej ali v širini 1 m od 
ceste vzporedno z njo.

POMEMBNO OBVESTILO
Obveščamo vas, da smo z marcem 

2012 pristopili k intenzivnemu ure-
janju tega področja in da bomo:

- izven naselij, brez predhodnega 
opozarjanja, požagali oziroma po-
rezali vse dele rastlin, ki segajo na 
območje cestišča

- v naseljih, brez predhodnega opo-
zarjanja požagali oziroma porezali 
vse dele rastlin, ki segajo na območje 
cestišča in neposredno ovirajo pro-
met

- v naseljih, v primerih, ko bi z na-
šim posegom lahko poškodovali rast 
okrasnih ali sadnih rastlin, ki segajo 
na območje cestišča, s pisnim obve-
stilom (ki ga bomo oddali v poštni 
nabiralnik) pozvali lastnika, da ra-
stlino najkasneje v 8 dneh in na že-
len način obreže sam, v kolikor pa 
tega ne bo storil, bomo brez nadalj-
njih opozoril poseg izvedli mi. 

Komunalno stanovanjska družba d.o.o.

DOGODKI
Poskrbimo za ureditev vegetacije ob cestah 

Latnik rekordno

Spoštovane bralke in bralci !
Današnji, stoenaintrideseti 

Latnik, smo založili v re-
kordni nakladi. Deset tisoč 

časopisov bodo prebirali na zgornje 
Vipavskem ter tudi na Goriškem. 
Dodatnih dva tisoč dvesto Latnikov  
bomo torej 'nastavili' zainteresira-
nim na t. i. distribucijske točke na 
Goriškem. Občanke in občani občin 
Vipava in Ajdovščina pa bodo preje-
mali časopise še vedno na dom.

Največ bodo od povečane naklade 
imeli naši zvesti oglaševalci. Njihov 
oglas bo ob nespremenjeni ceni vi-
delo še več ljudi. Verjamemo, da 
nam bodo zato še bolj stali ob stra-
ni. Ob tem jim izrekamo globoko 

zahvalo. K poizkusu oglaševanja v 
našem časopisu pa vabimo tudi vse 
ostale, ki tega do sedaj še niso stori-
li. Navsezadnje mora ekonomija teči 
in četudi imamo v državi ena in pol 

odstotno krčenje gospodarstva, nas 
mora  98,5 % še vedno nekaj delati 
…

Torej, kar pogumno naprej !
 uredništvo Latnika

c

 NOTRANJA OPREMA

KUHINJE, JEDILNICE, DNEVNE SOBE, SPALNICE, 
VGRADNE OMARE, POHIŠTVO PO MERI.

NOVO V PONUDBI ! 
IR PANELI ZA OGREVANJE PROSTOROV.

PROJEKTIRANJE, SVETOVANJE IN NOTRANJE 
OPREMLJANJE BIVALNIH PROSTOROV.

STORITVE ZA NAŠE KUPCE SO BREZPLAČNE !

Cesta Goriške fronte 30, Šempeter pri Gorici
Tel.: 05/393 65 64, www.komming.com

Skupaj zmoremo več 
Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT je v okviru projekta 
Skupaj zmoremo več obiskalo tudi Ajdovščino. 

V letu medgeneracijskega so-
delovanja in povezovanja so 
želeli povezati več generacij. 

Zato so se odločili za balinanje, ki 
lahko pritegne tako mlade kot tudi 
starejše udeležence. Z druženjem že-
lijo destigmatizirati duševne bolezni 
ter spodbuditi medgeneracijsko so-
delovanje. 

V balinarski dvorani v Palah se je 
zbralo osem ekip. Srednješolci so bili  
iz ajdovske in vipavske gimnazije, 
upokojenci iz ajdovskega doma sta-
rejših občanov in domačega društva 
upokojencev, uporabniki programov 
ŠENT pa iz celotne Slovenije. S seboj 
so pripeljali tudi navijače. Sestavili 
so mešane ekipe in čeprav rezultati 
niso bili v ospredju, so se zagrizeno 
borili za vsako točko. Dokazali so, 
da lahko stari in mladi, s težavami 
ali brez, dobro sodelujejo in da lahko 
skupaj naredijo več kot vsak zase. 
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Mlinotest je zaradi vremenskih razmer 
podaljšal rok za sklenitev pogodbe 

in naročila semena pšenice 
do 9. oktobra 2012.

Pokličite na telefon 05 3644528.

Sv. Mihael zaključuje sezono šager 

V Kamnjah spet metali kamen
Poletje se je poslovilo in z njim tudi vaške veselice. Že po tradiciji smo sezono šager zaključili v Kamnjah. Po 
slabi vremenski napovedi in celodnevnih pogledih v oblačno nebo nam je prireditev vseeno uspelo izpeljati.

 Začeli smo že v soboto, 29. sep-
tembra, z odkritjem   kamnitega 
znamenja pred hišo ‘Pri Toninovih’. 
Pavel in Marija Bratina sta nam 
ob tej priložnosti pripravila pregled 
svojih del. 

Nedeljsko dogajanje se je začelo z 
dopoldansko sveto mašo, nadaljeva-
lo pa popoldan s športno – zabavnim 
programom. 

V prostorih KS so bile na ogled tri 
razstave. Razstava domačega peciva 
kamenjskih gospodinj je kot vsa 
prejšnja leta tudi letos navdušila 
številne obiskovalce in predvsem 
obiskovalke, ki so se s temi dobrot-
ami lahko tudi posladkali.   

Zmagovalec lanskega natečaja 
‘Ujemi utrinek poletja’ je razstavil 
svoje fotografi je na temo obiski gora. 

Tudi na letošnji natečaj ‘Ujemi 
utrinek poletja 2012’ je bilo poslanih 
kar nekaj fotografi j. Najboljše so bile 

razstavljene. Zmagovalec je Nejc 
Bole, drugo mesto je osvojil Mitja 
Madon, tretje pa Igor Kosovel. 

Kamenjske šagre ne bi bilo brez 
naših tradicionalnih iger. Met kam-
na je letos privabil še več tekmoval-

cev. Očitno je 11 kilogramski kamen 
vedno večji izziv, tudi za ženske. 
Razveseljivo se je v tem tekmovanju 
letos pomerilo kar 20 otrok, ki pa 
so metali nekoliko lažji kamen. Za 
korajžo so bili kar vsi nagrajeni z 
lepimi praktičnimi nagradami. 

In kdo so bili najboljši med odras-
limi? Valter Grilanc in Andraž Pa-
liska, kamenjsko čast pa je reševal 
Valter Mrevlje na tretjem mestu, 
medtem ko v ženski konkurenci Ma-
jda Vodopivec in Metka Lisjak nista 
dopustili, da bi primat šel iz Kamenj. 

Patricija Batagelj je bila tretja. 
Za tekmovanje v žaganju debla 

s ‘šijonom’ je bilo nekoliko manj 
zanimanja. Mogoče zato, ker nam 
doma tega ni več treba početi. Med 
moškimi sta zmagala Valter Grilanc 
in Andraž Paliska.   Ženske so bile v 
tej disciplini enakovredne in sta kar 
dva para dosegla popolnoma enak 
čas. To so bile Katja Vodopivec in 
Marinka Antonič kot prvi par ter 
Neva Vodopivec in Majda Furlan 
kot drugi par. Nagrada za zmago-
valke je bila tekmovanju primerna. 
Meter drv! Zmagovalke so si jih z 
veseljem razdelile, grele pa bodo v 
Kamnjah. 

Potekalo je še tekmovanje v 
briškolijadi. Glavno nagrado, 
pršut, sta odnesla Matija Ženko in 
Dominik Ogrizek. 

Večer se je nadaljeval z zabavo ob 
dobri hrani in pijači, zaplesali pa 
smo na melodije skupine Juice band. 

M. Č.

Močne mišice nežnega spola

Zima bo huda in dolga ...

Kamenjska pekarna omamnih slaščic

GEODELA
UGODNE geodetske storitve

kontakt: Marko Breščak

pisarna: Goriška c. 25a,

5270 Ajdovščina

e-mail:

internet:

tel. (041) 28-38-29

info@geodela.si
www.geodela.si

-

15% POPUST
NA VSE STORITVE

* GEODETSKI NAČRT
za ADAPTACIJO, NOVOGRADNJO

* MEJNIKI NA PARCELI

* DELITEV PARCELE

* ZAKOLIČBA

* VRIS OBJEKTA V KATASTER

* HIŠNA ŠTEVILKA...

GORIŠKA CESTA
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URNIK: PON,SRE,PET

»Ne boj se in se ne plaši; kjer koli boš hodil, bo s te-
boj Gospod, tvoj Bog!« 

Mini svetopisemski 
maraton 

Petek, 5.10.2012, Dvorana Prve slo-
venske vlade, ob 19.00:

Slovesno odprtje Mini svetopisem-
skega maratona in predavanje škofa 
Jurija Bizjaka z naslovom: »Kaj se bo-
jite, maloverni?« (Mt 8,26). 

Petek, 5.10.2012, župnijska cerkev 
sv. Janeza Krstnika, Ajdovščina, ob 
20.30:

Začetek maratona, nepretrganega 
branja Nove zaveze. Dobrodošli so 
tudi naključni mimoidoči, da poslu-
šajo ali berejo z nami. 

Sobota, 6.10.2012, Dom krajanov 
Ajdovščina, ob 9.00:

Svetopisemski FOTOMARATON. 
Vabljene družine, mladi in manj mla-
di, ki bi radi skupaj preživeli prijeten 
dan. Obvezna oprema: ustvarjalnost 
in digitalni fotoaparat. 

Sobota, 6.10.2012, Dom krajanov 
Ajdovščina, ob 10.00:

Svetopisemske urice za otroke. 
Svetopisemske urice so namenjene 
otrokom od 3. do 6. leta. Po delavnici 
otroci dobijo sadni prigrizek. S seboj 
prinesite tople copate. Predviden za-
ključek ob 11.30.

Sobota, 6.10.2012, Dvorana prve 
slovenske vlade, Ajdovščina, ob 
14.00:

Besede, BESEDE. Filmska projekci-
ja za srednješolce in študente. Režiser: 
Matjaž Feguš, igrajo: Barbara Trkov, 
Tanja Jakoš, Marko Šosterič, Neja 
Šeme, produkcija 2012, kratki film, 
drama.

Sobota, 6.10.2012, Dom krajanov 
Ajdovščina, ob 15.00:

»Zaigrajmo Jezusovo priliko.« 
Dramska delavnica, ki jo vodi Nataša 
Konc Lorenzutti, mladinska pisate-
ljica, igralka in pripovedovalka, je 
namenjena otrokom od 9. leta dalje. 
Po delavnici otroci dobijo sadni pri-

grizek. S seboj prinesite tople copate. 
Zaključek predvidoma ob 16.30.

Sobota, 6.10.2012, Dom krajanov 
Ajdovščina, od 17.00 do 18.30: 

»Nauči nas moliti«, delavnica mo-
litve in življenja, za srednješolce, 
študente in starejše. Delavnico bo-
sta vodila brat Jožko Smukavec in 
Magda Sever. S seboj prinesite Sveto 
pismo. Poskrbeli bomo tudi za var-
stvo otrok.

Sobota, 6.10.2012, Dvorana prve 
slovenske vlade, Ajdovščina, ob 
19.00:

»Sveto pismo: zgodba o poročni lju-
bezni«. V svojem predavanju Štefan 
Kržišnik odkriva motiv poročne 
ljubezni v Svetem pismu. Poskrbeli 
bomo tudi za varstvo otrok.

Sobota, 6.10.2012, Dvorana prve 
slovenske vlade, Ajdovščina, ob 
21.00:

Jam-STATION, glasba, ples in petje 
ob znanih slavilnih in gospel pesmih. 

Sobota, 6.10.2012, Cerkev sv. Janeza 
Krstnika, ob 24.00:

Slovesen zaključek branja Nove za-
veze, molitev. Vabljeni k poslušanju, 
branju in petju.

Nedelja, 7.10.2012, Cerkev sv. Janeza 
Krstnika, ob 15.00:

Zaključno sv. mašo bo vodil brat 
Jožko, prepevali in igrali bodo: mla-
dinski pevski zbor iz Šturij, bend 
Vozel, Sašo, Robi in mnogi ustvarjal-
ni glasbeniki. 

Vstop na vse dogodke je prost.
 • koordinatorja: Sašo (031 742 373), 

Darja (031 578 358) • branje: Danijela 
(040 172 400)

• varstvo otrok: Ines in Ana (040 
737 167) • stiki z javnostmi Helena: 
(041 933 354)

• http://www.svetopisemskimara-
ton.si/
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Strupeno ozračje odneslo 
primorsko banko - odgovor

V sobotnih Primorskih novicah 
je bil objavljen obširen prispe-
vek novinarke Petre Vidrih o 

odločitvi ZKB, da ne bo sodelovala v 
postopku nakupa 56 % lastniškega de-
leža Hranilnice Vipava, ki ga prodaja 
Kmetijska zadruga Vipava. Kontekst 
prispevka še enkrat več dobesedno 
kriminalizira željo in napore iniciative 
malih delničarjev - pohlepnežev, ker 
smo si drznili sodelovati v postopku 
nakupa omenjenega deleža. Odgovor-
na urednica PN ga. Vesna Humar pa v 
svojem komentarju poziva, da je  treba 
opustiti težke besede in začeti posta-
vljati prava vprašanja. Zato jih posta-
vljamo!

Se kdo sploh vpraša, zakaj hranilni-
ca obstaja že več  kot sto dvajset let? 
Kako ji je uspelo preživeti fašistični 
teror nad Primorci in nato še sociali-
stični gospodarski unikum? In ves ta 
čas je uspešno stala ob strani našemu 
kmetu in manjšim podjetnikom! In 
prav zato si mali delničarji želimo, da 

bi tako ostalo še naslednjih sto dvaj-
set let! Ne strinjamo pa se z likvida-
cijo Hranilnice Vipava, kot metodo 
za njen razpust in prevzem. Temu bi 
enako odločno nasprotovali tudi, če 
bi bil predlagatelj likvidacije doma iz 
Vipave, torej je farsa o sovraštvu do za-
mejcev le pesek v oči.. Meje žal pravno 
formalno niso padle! Še kako obstajajo 
in ZKB se pač mora ravnati po italijan-
ski zakonodaji. Naj si še tako želimo, 
da bi bilo drugače, to je nesporno dej-
stvo!  Iniciativa je kljub temu pozvala 
ZKB k razumu in dogovoru saj glede 
na 11. člen statuta, ki določa predku-
pno pravico obstoječim lastnikom no-
bena druga rešitev kot le dogovor tudi 
ni možna. Predlagali smo jih model 
nadgradnje hranilnice Vipava in ZKB 
v skupno Primorsko banko in tudi iz-
recno povdarili, da ne nasprotujemo 
povečanju njihovega deleža lastništva 
v Hranilnici. Sedaj ta model ponujajo 
kot svojega, vendar brez nas.

Zanima nas, če bi tudi na Opčinah 
ugotovili, da je likvidacija ZKB in pre-
vzem poslovanja s strani Hranilnice 
Vipava za lokalno skupnost zelo dober 
projekt, kot ugotavljajo nekateri »vele-
umi« na naši strani?

Se kdo sploh vpraša, kdo so ti „krimi-
nalci in pohlepneži“, ki so oddali naj-
boljšo zavezujočo ponudbo za nakup 
deleža v HV, zbrali več kot 160.000 € in 
vplačali varščino za resnost ponudbe? 
Gre za primorska podjetja, ki uspešno 
poslujejo tudi v razmerah gospodar-

ske krize ter so pripravljeni sodelovati 
v procesu ohranitve in nadaljnjega ra-
zvoja vipavske hranilnice. Mlinotest bi 
bil v tej družbi zelo zaželen, saj gre za 
ugledno podjetje s področja agroživil-
stva in ga vabimo, da se nam pridru-
ži. Neomajno smo prepričani, da bi 
Primorci morali ponovno imeti svojo 
banko. Ki te pozna, ki te razume, tebe 
in specifiko okolja. Še toliko bolj, če 
obstaja želja in tudi sredstva, da se to 
realizira! 

Se kdo sploh vpraša, kdo so obsto-
ječi mali delničarji, ki so se prav tako 
sestali in dogovorili za sodelovanje v 
nakupu po 11. členu statuta HV. KZ 
Vipava je namreč že ponudila delež še 
vsem notranjim lastnikom, ki ga lahko 
kupijo po enaki ali višji ceni od tiste, ki 
jo je že ponudila iniciativa malih del-
ničarjev zbranih okoli Občine Vipava. 
Ponudba bo podana pravočasno v 
statutarnem roku. Je pa čudno, da se 
KZ Vipava odpoveduje celotnemu 56 
% deležu. Ali ne bi bil pravi signal, da 
kljub težavam ohrani vsaj simboličnih 
nekaj % lastništva HV?

Se kdo sploh vpraša, kam je šel denar 
od prevzetega grozdja in mleka, ki ga 
Kmetijska zadruga Vipava oz. Agroind 
ni plačal svojim kooperantom – kme-
tom? Po preverjenih podatkih so štirje 
največji kupci proizvodov Agroinda: 
Tuš, Spar, Mercator in Fama poravnali 
vse svoje račune za nabavljene vinske 
in mlečne proizvode. Kje je torej kon-
čal denar za plačilo prevzetih suro-

vin. Finančna luknja v Agroindu naj 
bi bila namreč visoka več milijonov. 
Mlekarna v Vipavi praktično stoji, klet 
pa grozdja od vinogradnikov letos ni 
dobila in bo tudi zelo težko preživela. 
To je edino res pravo vprašanje!

Se kdo sploh vpraša, kaj naredi za 
svoje člane in kmetijstvo nasploh 
Kmetijska zadruga Vipava? Dejstvo je, 
da se vsako leto ukine kakšno od de-
javnosti zadruge ali Agroinda. Še zla-
sti je bila nerazumna ukinitev malo-
prodajne mreže kmetijskih prodajaln 
in nato še odkup sadja in zelenjave ter 
distribucija v širši slovenski prostor. 
Stalno poslušamo eno in isto, da se nič 
ne izplača. Seveda je najlažje, da vsa-
ko leto razprodajaš premoženje in ži-
viš na žuljih preteklih generacij. Toda 
premoženja skoraj ni več, Hranilnica 
Vipava je eno zadnjih. Kaj bo potem 
in od koga bo živela ter preživela KZ 
Vipava?

Se kdo sploh vpraša, kdo resnično 
zavlačuje prodajo deleža KZ Vipava v 
Hranilnici Vipava?  Iniciativa je prvo 
neformalno ponudbo v višini 2.1 mio 
dala g. Bajcu in g. Kosovelu že kmalu 
po neuspelem tihem poskusu likvi-
dacije Hranilnice v novembru ?. leta 
2011. Če bi želeli bi jo lahko sprejeli in 
dali možnost ostalim delničarjem tudi 
ZKB, da uveljavljajo predkupno pravi-
co. Glede na gladko zavrnitev in trdi-
tve g. Bajca da za Hranilnico ni kupcev 
pa smo nato ponovno v februarju 2012 
dali še zavezujočo pisno ponudbo v 
višini 1,79 mio, ki jo je g. Bajc ponov-
no gladko zavrnil. Le kako bi lahko 
zavlačevala iniciativa malih delničar-
jev, saj tempo in pravila igre postavlja 
lastnik oz. prodajalec deleža v HV, to 
je KZ Vipava in njen direktor zadruge 
g. Boris Bajc, ki je očitno namenoma 

zavlačeval s po-
stopkom z ne za-
vezujočimi ponudbami, ki pomenijo 
samo izgubo časa.. Vse z namenom, da 
bi se iniciativa naveličala laži o tem, da 
iniciativa nima denarja, poniževanja, 
in pribijanja na sramotilni steber ter 
vrgla puško v koruzo. Pa je nismo in je 
ne bomo! Očitno smo nekaterim sto-
pili na pot. Po Vipavi se namreč govori 
marsikaj. Višek sprenevedanja pa je 
izjava direktorja, da naj sedaj sanirajo 
Hranilnico občine, gre namreč za eno 
od 5 najboljših bank oz. hranilnic v dr-
žavi, ki ne potrebuje sanacije. Ali hoče 
sedaj tudi poslovno škoditi Hranilnici 
in našim načrtom o razvoju le te v vse 
primorsko banko z neresničnimi izja-
vami Tudi manever in obvestilo pred 
uveljavljanjem predkupne pravice 
malim delničarjem o potrebni doka-
pitalizaciji Hranilnice. Res neverjetno! 
Očitno je pozabil, da je prav on zadnji 
dve leti na skupščinah glasoval proti 
možnosti dokapitalizacije, medtem ko 
smo vsi ostali prisotni delničarji gla-
sovali za. Tako je preprečil možnost 
dokapitalizacije HV in s tem zavrl mo-
žnost za še boljše rezultate in širitev 
obsega poslovanja. O teh glasovanjih 
seveda obstaja notarsko overjen zapi-
snik.

Odgovorov seveda ne pričakuje-
mo! Bomo pa zelo veseli, če nam bo 
uspelo delež kupiti in tako ohraniti 
Hranilnico Vipava, kot samostojno 
pravno osebo z sedežem v Vipavi. To je 
naša velika odgovornost generacijam, 
ki so jo ustanovile in ohranile skozi 
težke čase.

Vipava, 18. 9. 2012
Iniciativa malih delničarjev HV,

za njih mag. Ivan Princes, l.r.                                                                                                                                             
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'pobendima' tri trte, ki so jih pred 
leti posadili na glavnem trgu in lepo 
uspevajo. To so tri stare sorte – ze-
len, pinela in klarnica. 

Še veliko več starih in seveda vseh 
novodobnih sort pa so si lahko obi-

skovalci ogledali v trsnici v Vrhpolju, 
kjer so suši navkljub preskrbeli več 
kot 200 vzorcev grozdja. V sklopu 
razstave je bila tudi pokušina grozd-
ja namiznih sort in degustacija vin 
primorskih klonov. Letošnja razsta-
va pa je bila še toliko bolj slovesna, 
saj so obeležili 20. letnico delovanja 

Selekcijsko trsničarskega središča v 
Vrhpolju.  

V pestri glasbeni ponudbi letošnje 
Vipavske trgatve pa velja izdvojiti še 
mlado in domačo zasedbo Špadni 
fantje, ki so ob igranju običajnih 

narodnozabavnih uspešnic prese-
netili z izborom zahtevnih skladb 
Modrijanov in štiriglasnim petjem, 
pri tem pa pritegnili pozornost ob-
činstva, da je lažje počakalo na pri-
hod  

vseh kraljic, ki so jih pred oder pre-
peljali lastniki starodobnikov.     ep

Katja Blagonja iz Zavina se spozna na vina

Kronanje na Vipavski trgatvi

Običajno prireditev Vipavska 
trgatev nekako vpelje pravo 
trgatev, letos pa jo je skoraj-

da že končala. Tisti konec tedna, od 
7. do 9. septembra, so namreč trgači 
pobrali večino grozdja – pa saj veliko 

dela tudi niso imeli, vsaj na zgornjem 
koncu doline ne, saj bo šel letnik 
2012 v zgodovino kot eden najbolj 
revnih po količini doslej. 

Vendar pa vinca na Vipavskem 
kljub vsemu ne bo zmanjkalo, še ni-
koli ga ni, le da bodo obiski hramov 
pač manj pogosti.

Kakorkoli, letniku 2012 se je na 
osrednji prireditveni dan, v nedeljo 
popoldne,  poklonilo celotno vinsko 
kraljestvo, saj so v Vipavo prišle vse 
regionalne vinske kraljice in prin-
cese, s slovensko vinsko kraljico na 
čelu, da bi obeležili primopredajo 

tega prestižnega naziva za Vipavsko 
dolino in nazdravile moštu, ki  je 
bil seveda deležen tudi blagoslova. 
Slovenska vinska kraljica Martina 
Baškovič je vinorejcem položila na 
srce, naj tudi letos, kljub suši, izti-
snejo iz grozdja najboljše, kar je mo-
goče, v slavo in čast odlični slovenski 
kapljici. 

Svojo krono je odložila lanska vi-
pavska vinska kraljica Lea Mlečnik 
rekoč: »Eno leto je lahko kratka ali 
pa dolga doba – kratka, ker katera od 
idej ostane v predalu, dovolj dolga pa 
za osnovno poslanstvo vinske kralji-
ce, ponesti sloves vipavskih vin po 
Sloveniji in v tujino. Teh dogodkov 
je bilo veliko, ob njih sem se nepre-
stano učila!«

Novo krono pa je Lea Mlečnik na-

dela Katji Blagonja, študentki Visoke 
šole za vinogradništvo in vinarstvo 
v Ajdovščini: »Prihajam iz majhne 
vasice, ki ima že v imenu vino. V 
Zavinu smo prebivalci predani vi-

nogradništvu in vinarstvu, sploh so 
naši griči prepojeni s sončnimi žarki 
in vetrnim objemom. Zato si bom 
kot nova vipavska vinska kraljica 
prizadevala zaobjeti vse naše kra-
je in ljudi, naše običaje in tradicijo 
in jih združiti v en čudovit mozaik 
Vipavske doline. Želim si, da bi doli-
na postala kraj, kamor človek enkrat 
pride in se poslej vedno navdušen 
vrača!«  

Lento pa je novi kraljici nadel 
Radovan Štor, svetnik ajdovske obči-
ne, saj leži Zavino v ajdovski občini.  

Pozdrav moštu, ki ga je iz Vipavske 
kleti prinesel direktor Boris Jež, je iz-
peljala tudi častna legija Teodozijeve 
vojske, tokrat v novi opravi in novi 
postavitvi. Napovedale so jo fanfare 
pihalne godbe iz Vrhpolja, le ene od 

številnih nastopajočih skupin na le-
tošnji Vipavski trgatvi. 

Novo vinsko kraljico, ki se ponaša 
s posebno izdelano krono Princes 
Arta iz Vipave, je doletela čast, da 
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Skoraj tisoč ljudi na premieri v Vrhpolju 

Sosedska neljubezen - 
nov slovenski fi lm
Društvo Teodozij je v svoji skoraj desetletni zgodovini doseglo veliko in preraslo meje vaškega društva. 
Po dveh odmevnih Rimskih spektaklih so tokrat uresničili še en velik projekt - posneli so fi lm. Popol-
noma domač film -Sosedska neljubezen je v celoti nastal pod vodstvom, igranjem in takšnim in 
drugačnim sodelovanjem vipavskih ljudi.

Skratka, v naši dolini ne manjka 
takšnih in drugačnih talentov, 
treba je samo stopiti skupaj 

ter si postaviti cilj.Gonilna sila tega 
projekta so bili mladi, najstniki, ki 
so žrtvovali večino svojega prostega 
časa in počitnic, da je fi lm prišel na 
fi lmska platna. Društvo za svoje de-
lovanje potrebuje nove ideje in odlo-
čitev, da krog delovanja razširijo na 
mlade, je bila kot naročena. Zdru-
žitev mladostne vihravosti z umir-
jeno zrelostjo Teodozijeve običajne 
zasedbe, je dokazala, da je marsikaj 
mogoče in botrovala rojstvu fi lma, ki 
je Vipavsko dolino postavil na fi lm-
ski zemljevid.  

Premiera fi lma je potekala 15. sep-
tembra 2012, na igrišču, v Vrhpolju 
pri Vipavi in ponosni so, da je tokrat 

šloza premiero pravega vipavskega 
fi lma. V Vipavski dolini so namreč 
snemali že Cirkus Columbio os-
karjevca Denisa Tainovića, Faccia 
d’angelo italijanske komercialne 
televizije SKY, kultna fi lma Ne joči 

Peter, Tistega lepega dne, Tantadru-
ja, Črne brate in še kaj bi se našlo. Pri 
teh fi lmih so domačini le pomagali, s 
Sosedsko neljubezenijo pa so naredi-
li še korak dlje, vse so sami naredili. 
Premiera je potekala v hollywood-
skem stilu in igralci so se po rdečih 
preprogah sprehodili med številčno 
publiko. Film si je namreč prišlo 
ogledat blizu tisoč gledalcev. 

Nejc Furlan, ki je tudi av-
tor scenarija, je pri svojih rosnih 
sedemnajstih letih z odliko pred-
stavil življenjske modrosti ter v sode-
lovanju z predsednikom društva 
Antonom Lavrenčičem koordiniral 
celoten fi lmski projekt. Film, ki traja 
70 minut, je režiral Peter Bajnoci, 

sicer scenarist in režiser izjemno 
uspešnih gledaliških spektaklov 
na prostem »394«. Za snemanje in 
montažo so poskrbeli še ne polnolet-
ni člani Studia DD (predvsem Krist-
jan Zorn in Dominik Vrčon), za 
igralski del je poskrbela preizkušena 
igralska zasedba društva Teodozij, ki 
so se ji pridružili novi mladi igralci 
in nastal je lep primer sodelovanja 
predstavnikov dveh generacij. 

Sosedski konfl ikti so vedno bili in 
bodo aktualni in podeželsko okolje 
je kot nalašč za snemanje prisrčne 
komedije. V njej nastopata Tone 
kot preprost kmet ter njegov sosed 
Martin kot uradnik na ministrstvu. 
Soseda sta v konfl iktu, prav tako ženi 
tudi, njuna edinca Marko in Eva pa 
prijateljujeta in se tudi zaljubita. Film 

se dotika tudi tematike o pravičnosti, 
odnosa starši-otroci ter aktualnih 
problemov sodobne družbe. 

Društvo Teodozij načrtuje še več 
uspešnih projektov, ki bodo spodbu-
jali talente in razvoj novih znanj in 
poskrbeli za dobro voljo ter prijetno 
druženje ljudi. Številnim gledal-
cem so omogočili brezplačen ogled 
fi lma ter bili z odzivom publike bo-
gato nagrajeni. Dokazali so, da la-
hko dosežejo še tako zahtevne cilje. 
Seveda že kujejo načrte za nadaljnje 
projekte, ki bodo po vsej verjetnosti 
spet rimsko obarvani. 

Iris Skočaj, foto: Matej Božič

Celotna fi lmska ekipa

Pogled na množico ljudi

Karolina Kobal in Peter Bajnoci v 
spremstvu varnostnika na rdeči 
preprogi

Kar 240 kolesarjev grizlo v strmino 
Nanosa 

Tratnik na ciljni črti ob 
zmago
Kolesarski klub Izvir Vipava je tudi letos organiziral tradicio-
nalno kolesarsko dirko Vipava -Nanos, ki je bila na sporedu že 
sedemnajstič. Skoraj 12 km dolg vzpon s povprečnim naklonom 
6,7 % sicer ne spada med najtežje pri nas, vsekakor pa ni lahek in 
ga ne gre jemati z levo roko. Na trasi morajo kolesarji pokazati vse 
vrline tega športa, od dobre vožnje v strm klanec pa vse do spusta 
in taktičnega boja na koncu.

Prireditev je v preteklih letih 
zelo pridobila na ugledu in 
dirke se vsako leto udeleži 

lepo število tekmovalcev, ne samo iz 
Slovenije, temveč tudi iz sosednjih 
držav. Letos je prireditev obiskalo 
240 kolesarjev, rezultati dirke pa so 
šteli tudi za Pokal Slovenije (amater-
ji, ženske, masters). 

Ciljno črto je prvi prečkal serijski 
zmagovalec vzponov in nekdanji 
smučarski skakalec Primož Roglič 
(Radenska KD Življenje), ki je prav 
na ciljni črti ugnal domačina Davida 
Tratnika. 

Med Izvirovci je najboljšo uvrstitev 
dosegel Marko Rejec, ki je bil drugi v 
kategoriji masters I. Tretje mesto je 
med mastersi D osvojil Bruno Čibej. 
Med MTB kolesarji je bil Matej 
Brecelj drugi. 

 Na letošnji izvedbi sicer ni padel 
rekord proge, ki ga s časom 28 minut 
in 47 sekund še vedno drži Italijan 
Alessandro Magli, vseeno pa se je 
dirka odvijala zelo zanimivo, vse do 
zadnjih metrov. 

V kriznih časih je organizator 
poskrbel za prijeten ambient, do-
bro organizacijo in lepe nagrade, ki 
jih je še kako težko nabrati. Seveda 
je vsemu skupaj botrovalo tudi lepo 
primorsko vreme s pišem tradicio-
nalne vipavske burje in nenazadnje 
tudi vsakoletna prireditev, Vipavska 
trgatev. 

tekst in foto: Uroš Černigoj
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Po Zdravljici v izvedbi pevcev 
Akademskega pevskega zbo-
ra Vinka Vodopivca je zbrane 

nagovorila Vipavska vinska kraljica 
2011 Lea Mlečnik. Zahvalila se je ob-
činam in razstavljalcem, prav pose-
bej pa tudi Valterju Kramarju (Hiša 
Franko) in gostilni Na gradu, ki sta 
z izvrstnim sodelovanjem omogoči-
li izvedbo tega dogodka. K besedi je 
povabila župana njene domače ob-
čine Renče - Vogrsko Aleša Bucika, 
ki je izrazil željo, da taka predstavitev 
Vipavske doline postane tradicional-
na. 

Občino Ajdovščina je poleg TIC 
Ajdovščina zastopalo naslednjih šest 
vinarjev:   Domačija Božič, Furlan 
Branko, Guerila, Posestvo Štokelj, 
Sveti Martin ter Tilia estate. 

Turistično ponudbo Mestne občine 
Nova Gorica je pripravil TIC Nova 
Gorica, pridružili pa se mu vinarji 
Batič, Bizjak Tomaž, Colja Davorin, 
Jnk, Kmetija Slavček in Zaloščan. 

Občino Miren - Kostanjevica so 
zastopali TIC Temnica, KTD Zarja 
iz Bilj s predstavitvijo knjige o ope-
karstvu, Čevljarski muzej Petejan iz 
Mirna, Kmetija Faganeli pa je obis-
kovalcem postregla s prvovrstnimi 
mesninami. 

Občino Šempeter - Vrtojba je 
zastopalo Društvo žena in deklet 
Šempeter z domačimi sladicami, 
ki so jih obiskovalcem ponujali 
opravljeni v šempetrske noše, lokal-
na  društva so podala ideje za aktivno 
preživljanje prostega časa v njihovih 
krajih. 

TIC Vipava je obiskovalcem 
približal dogajanje, občino Vipava 
pa je sicer zastopalo naslednjih šest 
vinarjev: Klet Vipava 1894 d.d., Vin-

ske kleti Miška, Petrič, Žorž, Sutor 
ter Krapež. 

Iz občine Renče - Vogrsko so v Lju-

bljano svoja vina pripeljali Kmeti-
ja Fornazarič, Frlanova kmetija, 
Kmetija Mlečnik, Mozetič Aldo in 
Sončni škol. Tradicijo in dogajanje 
so približali KTD iz Renč s ponovno 
obujeno narodno nošo iz lastnega 
kraja. 

Na posebno željo Vipavske vin-
ske kraljice so se naštetim pridružili 
tudi nekateri drugi pridelovalci in 
ponudniki hrane iz njene domače 
občine Renče - Vogrsko ter tako 
poskrbeli za nepogrešljiv prigrizek 
ob vinu - Kozjereja Nevo Pregelj z 
odličnimi kozjimi siri, Sadje Smo-
din z raznovrstno izbiro sokov, 
Abramičevi z žganimi pijačami in 
okrepčevalnica Rotonda z različnimi 
domačimi jedmi. 

Obiskovalci so na dogodku Zgodbe 
iz Vipavske doline ob posnetkih kra-
jev iz doline, pesmih vedno veselo 

razpoloženih pevcev iz Primorskega 
akademskega zbora Vinka Vodop-
ivca ter seveda ob druženju z vinarji 
iz Vipavske doline odkrivali skrite 
zgodbe tega čudovitega prostora, 
ki se skriva med Krasom, Trnovsko 
in Nanoško planoto in se končuje v 
bližini Gorice, z iztekom Vipave v 
Sočo. Zavedajo se, da je to bil le ma-
jhen vpogled v vse, kar Vipavska do-
lina ponuja. Mnogi so se zato odločili 
odzvati na vabila turističnih ponud-
nikov in že planirajo obisk tega za-
hodnega roba Slovenije. Tu bodo 
obiskali katerega izmed številnih 
dogodkov, preživeli prosti čas v 
naravi, po večini pa spoznavali še 
skrite zgodbe, ki jih Vipavska dolina 
pripoveduje, na tisti najlepši način 
– ob mizi, bogato obloženi z vipavs-
kimi dobrotami in ob kozarcu vina iz 
Vipavske doline. 

lr

Prvi večer smo nastopili skupaj 
z gostitelji, folklorno skupino 
Trevignano, v bližnjem Cae-

rano di s. Marco in bili deležni veli-
kih in dolgih aplavzov. Naših nasto-
pov so se posebej razveselili Slovenci, 
ki živijo v teh krajih. Srečanje z njimi 
je bilo zelo ganljivo. 

Drugi dan pa so nas peljali na sever, 
pod Dolomite, kjer smo imeli Vipav-
ci samostojni koncert v kraju Cesi-
omaggiore. Pod ogromnim šotorom 
nas je pričakala velika množica ljudi. 
Prikazali smo jim naš repertoar 
ljudskih plesov, običajev in pesmi 
in doživeli nepozabno srečanje s 
tamkajšnjimi domačini. Z močnimi 
aplavzi so nas pozdravljali, doživeli 
smo res nepozabno sprejetje. 

Polni lepih in prijetnih vtisov smo 
se v nedeljo proti večeru vračali 
domov. V upanju, da se bodo pri-
jateljske vezi s folklorno skupino 
Trevignano še poglabljale, smo njih 
povabili v Vipavo na Vipavsko trgat-
ev. 

V soboto zjutraj,   8. septembra, 
smo s harmoniko Italijane pričakali 
pod sto letnim hrastom pred vasjo 
Ustje. Po kratkem sprejemu smo 

skupaj odšli v bližnji vinograd 
našega plesalca Marjana Vidmarja, 
kjer smo trgali grozdje. V vinogradu 
smo imeli pravo kmečko malico po 
domače, kar na tleh, tako kot nekoč 
naši predniki. Pokazali smo jim tudi, 
kako se potem grozdje stiska v mošt 
in po kosilu smo imeli pokušino vin 
v Marjanovem hramu. Popoldne 
smo jih peljali v Mladinski hotel v 
Ajdovščino, kjer so se odpočili in 
pripravili na večerni koncert, ki so ga 
imeli v Domu kulture v Vipavi. 

V nedeljo dopoldan smo gostujočo 
skupino Trevignano popeljali po 
Vipavi in jim pokazali turistične 
zanimivosti našega Trga. Popoldan 
pa smo skupaj z vrhpoljsko godbo v 
povorki prišli na osrednje prizorišče. 
Italijani so nam prikazali nekaj zelo 
lepih folklornih koreografi j, njihov 
pevec Pepi pa je zapel italijanske 
zimzelene melodije, da so poslušalci 
kar obmolknili. Pozno zvečer smo se 
poslovili od naših prijateljev. 

Ostala so nam nepozabna doživetja 
in veliko fotografi j, ki nas bodo 
vračale na prijetna srečanja s folk-
lorno skupino Trevignano. 

Folklorno društvo Vipava

Ob slovesu vipavske vinske kraljice Lee Mlečnik 

Zgodbe iz Vipavske doline
Prvi četrtek v septembru je v Ljubljani v gostilni Na gradu potekala degustacija vin iz Vipavske doline. 
Na pobudo Vipavske vinske kraljice 2011, Lee Mlečnik, ki je v nedeljo na Vipavski trgatvi prepustila 
krono svoji naslednici, so se pri pripravi skupne predstavitve Vipavske doline angažirale vse občine 
iz tega območja. Predstavilo se je preko 20 vrhunskih vinarjev iz Vipavske doline in vseh šest občin s 
turistično ponudbo.

Folkloristi v trgatvi 

Srečanja, ki bogatijo
Na povabilo folklorne skupine Trevigiano smo bili vipavski folklor-
isti na dvodnevnem gostovanju  25. in 26. avgusta v Trevisu.  Sprejeli 
so nas zelo prijazno in gostoljubno.

Vsi sodelujoči na Zgodbah iz Vipavske doline - foto Tomo Vrešak

Župan občine Šempeter - Vrtojba Milan Turk, župan občine Renče - Vogrsko 
Aleš Bucik,  Lea Mlečnik, podžupan MO Nova Gorica  Mitja Trtnik in podžupan 
občine Vipava Bogdan Godnič - foto Tomo Vrešak

Družina Mlečnik – Valter, Klemen, Lea, Ines in Mirka (skrajno desno), Valter 
Kramar in župan Aleš Bucik - foto Tomo Vrešak

Gostje iz Trevisa na vipavskem placu

V povorki z vrhpoljsko pihalno godbo

Zahvala
Spoštovani gasilci PGD Vipava, prijatelji in sovaščani.
16. avgusta nam je zagorela domača hiša na Gradišču pri Vipavi. Škoda 
bi bila gotovo še večja, če nam ne bi tako hitro, požrtvovalno in nesebič-
no priskočili na pomoč.  Še bolj pa ob takih nesrečah pomaga občutek, 
da človek ni sam na tem svetu. Zato vam izrekamo iskreno in globoko 
zahvalo.

Martina in Miran Lavrenčič

OBVESTILO
Upravna enota Ajdovščina obvešča občanke in 

občane občine Vipava, da bo Krajevni urad Vipava 
od 1. oktobra 2012 dalje posloval v stavbi Občine 

Vipava, v 1. nadstropju.

Krajevni urad bo odprt vsak 
ponedeljek od 9.00 do 12.00 ure.

Karmen Ražem, načelnica
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Naravoslovni dan 
med trtami

Drugošolci osnovne šole Da-
nila Lokarja iz Ajdovščine 
so imeli  v začetku septem-

bra naravoslovni dan  - trgatev. Od-
pravili so se na Gradišče pri Vipavi k 
družini Premrl. Vreme je bilo kot na-
lašč za marljivo delo. Otroci so pri-
dno brali grozdje in se vmes poslad-
kali. Primerjali so stare in sodobne 

preše in poizkusili mošt. Mmmmm, 
je bil sladek. Vse so fotografi rali, da 
bodo spomini bolj živi. 

Za vso prijaznost in gostoljubnost 
bi se radi zahvalili gostiteljem in jim 
prišepnili na uho, da bi se čez leto 
radi zopet vrnili … 

A.G.
 

Pred staro prešo v vipavski kleti

Zagnanost med trtami

Protokolarno vino 
Občine Vipava

V sredo, 29. avgusta, je v pro-
storih Vinoteke Vipava po-
tekal izbor prvega protoko-

larnega vina Občine Vipava. 
Komisija, ki so se sestavljali 

podžupan Občine Vipava Alojz 
Durn,   predstavnik TD Lanthieri 
Peter Skapin, Mitja Volk, predsed-
nik sveta zavoda Centra za razvoj 
podeželja TRG Vipava ter pred-

stavnica Centra za razvoj podeželja 
TRG Vipava Urška Grmek, se je 
odločala med številnimi vzorci vin 
zelen in pinela. 

Laskavi naziv 1. protokolarnega 
vina Občine Vipava je prejelo vino 
Zelen 2010, ki prihaja iz vinske kleti 
Tomasvin iz Podrage. 

Maja Hladnik in Urška Grmek

Župan Princes izroča Tomažu Fabčiču iz Podrage listino o izbiri protokolarnega vina

Imago Sloveniae - Izvir voda in glas srca 

Izjemni poletni večeri
Za nami je dolgo vroče poletje, ki je bilo naklonjeno poletnim kulturnim večerom na 
prostem. 

V letošnjem poletju se je pod okriljem projekta Imago Sloveniae - Izvir voda in glas srca zvrstilo kar 
deset dogodkov.  Poleg koncertov v Vipavi so se kulturni dogodki odvijali tudi v vaseh Vrhpolje, Goče, 
Podnanos, Slap in Lozice.

Poletje je, v sicer deževnem vre-
menu, odprla Pihalna godba 
Vrhpolje. Sledili so znameniti 

Tisti lepi dnevi v Podnanosu, ter ko-
medija ‘Vse o ženskah’ TD Brce na 
Gočah. V začetku julija so na Trgu 
Pavla Rušta v Vipavi zaplesali Vipa-
vski folkloristi z gosti folkloristi iz 
Cerkelj na Gorenjskem. 

Poletni večeri so se nadaljevali na 
Slapu, kjer je zapel Lovski pevski 
zbor Zlatorog, sledila je gledališka 
predstava ‘Čudna bolezen’ Prosvet-
nega društva Štandrež. 

Poletje je prehajalo v vrhunec, 
ko se je v Vipavi razlegel glas Julije 
Kramar. Sledil je koncert izjemnih 
šansonov z vrhunsko Alenko Vid-
rih in glasbeniki Markom Turšičem 
na kontrabasu, Mirjem Jeršičem na 
harmoniki, Maticem Kotnikom na 

kitari in Ladom Jakšo na saksofonu 
in klavirju. 

Na Lozicah so na koncertu ‘Poti 
ljubezni’ najlepše ljubezenske arije in 
samospeve predstavili glasbeniki, pe-

vki Barbara Camille Tanze in Rebeka 
Hren Dragolič ter Vladimir Mlinarić 
na klavirju. 

Vipavski tamburaši so prvi sep-
tembrski večer polepšali s skladbami 
Vinka Vodopivca z dramskim igral-
cem Tadejem Piškom in z zimzele-
nimi melodijami, ki sta jih zapela 
Gašper Mihelič in Uršula Jašovec. 

Zaključek poletnih kulturnih 
večerov Imago Sloveniae je sovpadel 
z začetkom Vipavske trgatve in kon-
certom klape Kampanel. 

Pestre poletne kulturne dogodke 
v okviru Imago Sloveniae omogoča 
Občina Vipava, koordinacija celot-
nega programa pa je bila letos v ro-
kah TRG - a Vipava. 

Tekst in foto Urška Grmek, 
TRG Vipava

Julija Kramar na starem trgu v Vipavi

Večer šansonov z Alenko Vidrih

Prvo protokolarno vino je zelen iz Podrage 

Ocenjevanje vin na Vipavski 
trgatvi 
V okviru prireditve Vipavska trgatev 2012 je v petek, 24. avgusta 2012, v prostorih Vinoteke Vipava po-
tekalo ocenjevanje vin.

Strokovna komisija, ki jo sesta-
vljajo članice uradne degusta-
cijske komisije iz KGZS – za-

vod Nova Gorica, je ocenjevala 65 
vzorcev vin 21 pridelovalcev iz zgor-
nje Vipavske doline. Med ocenjeni-
mi vzorci je bilo največ belih in sicer 
47, rdečih je bilo 14, tri vina so bila 
iz sušenega grozdja, eno pa peneče. 
Med prispelimi belimi vini sta letos 
prevladovala zelen in sauvignon, sle-
dila pa je pinela. 

Vina, ki so bila ocenjena z oceno 
17,90 točk, so v nedeljo na Vipavski 

trgatvi prejela Listine odličnosti. Le-
tos so listine odličnosti prejeli: 

• Peter in Anica Ferjančič s Planine 
za vina: fi no belo 2009, sauvignon 
2011, vino iz sušenega grozdja Sanja 
2011 in merlot 2009. 

• Tomaž Fabčič iz Podrage za vina: 
pinela 2010, malvazija 2011 in zelen 
2010, ki je med drugim postalo tudi 
protokolarno vino Občine Vipava! 

• Avin - Franc Andlovic z Gradišča 
pri Vipavi za vino: pinela 2011. 

• Vina Blagonja iz Zavina za vini: 
rebula 2011 in sauvignon 2011. 

• Fortunatov hram s Planine za vini: 
beli pinot 2011 in vino iz sušenega 
grozdja barbera 2011. 

• Jurij Žorž s Slapa za vino: Sivi pi-
not 2011. 

• Kmetija Tomažič iz Vrhpolja za 
vini: chardonnay 2011 in cabernet 
sauvignon 2009. 

• Samuel Poljšak z Gradišča pri 
Vipavi za vino: sauvignon 2011. 

• Agroind Vipava 1894 d.d. za vini: 
rumeni muškat 2011 in cabernet 
sauvignon 2005. 

• Branko Furlan iz Zavina za vini: 
modri pinot 2011 in cabernet sauvi-
gnon 2011. 

• Bogdan Čehovin iz Gaberij za 
vino: barbera 2011. 

• Peter Rondič za vini: cabernet 
sauvignon 2007 in vino iz sušenega 
grozdja cabernet sauvignon 2007. 

• Vina Ussai iz Črnič za vino: mer-
lot 2008. 

Prejemnikom listin odličnosti 
iskreno čestitamo. 

Darja Marc, KSS Ajdovščina

Tamara Rusjan, Karolina Kobal, župan Princes, Katja Blagonja in nagrajeni vinarji



9OBČINA VIPAVA
Okrogla miza ‘Turizem v Vipavi’ 

Moj kraj je turizmu prijazen
Rdeča nit letošnjega strokovnega programa Vipavske trgatve je bil turizem. Kakšne so možnosti razvoja  v turizmu, kakšne so priložnosti, kako se vidimo v turizmu, kaj lahko 
vsak sam in kaj lahko kot skupnost doprinesemo k turističnemu razvoju kraja?

Dejstvo je, da je turizem po-
membna gospodarska de-
javnost, Vipavska dolina pa 

ima velik potencial za razvoj, na kar 
kažejo tudi odzivi obiskovalcev,  ki v 
dolino prihajajo pretežno iz Francije, 
Avstrije, Nemčije, Belgije, Nizozem-
ske, Italije … 

V okviru projekta ‘Moj kraj je 
turizmu prijazen’ so bili izpeljani 
trije dogodki. Poleg izobraževalne 
delavnice z dr. Janezom Bogatajem 
na temo turističnega spominka in 
večera z degustacijo na temo vinske-
ga turizma pod vodstvom Melite Le-
mut Sternad, je bil osrednji dogodek 
okrogla miza ‘Turizem v Vipavi’. 

Okroglo mizo je vodila Suzana 
Žvokelj Ferjančič, s svojimi prisp-
evki pa so sodelovali župan Občine 
Vipava mag. Ivan Princes, mag. 
Tomi Brezovec, predavatelj na 
Fakulteti za turistične študije – Tur-
istici, Janko Humar, direktor Lo-
kalne turistične organizacije Sotočje 
in Regionalne destinacijske orga-
nizacije Smaragdna pot, Mara Bratož 
iz Turističnega društva Podnanos in 
lokalna turistična vodnica,  Božo Jež, 
lastnik Turistične kmetije Abram 
ter Maja Hladnik iz Centra za raz-
voj podeželja TRG Vipava, vodja 
Turistično informacijskega centra 
Vipava. 

Občina kot lokalna skupnost ust-
varja pogoje za razvoj. Župan Princ-
es je predstavil investicije, ki jih je 
občina Vipava izvedla oz. jih izvaja 
z namenom odpiranja možnosti 
turizmu. Ena večjih investicij je ure-
ditev kampa na Turi. Občina je ure-
dila tudi šolo na Erzelju, trenutno 
obnavlja grad Lanthieri, ureja se 
pešpot Bela. Skupnost pa mora iz-
rabiti priložnosti, ki se jim ponujajo. 
Župan je izpostavil tudi dobro de-
lovanje lokalne turistične vodniške 
službe, ki jo koordinira TRG Vipava 
in ponovno dobro delovanje gostilne 
Podskala. 

Mag. Brezovec iz Turistice je pred-
stavil elemente turistične destinacije 
in vlogo destinacijskega manage-
menta. Turistična destinacija je tista, 
ki jo gost razume kot destinacijo. 
Potrebno je ponuditi tisto, kar tur-
isti želijo. Turist pričakuje, da bo 
zadovoljil neke svoje motive. Kakšne 
goste bomo pritegnili z našo ponud-
bo? Ali so produkti, ki jih ponujamo 
atraktivni? Navsezadnje, ali vemo, 

kakšnega turista želimo? Bomo raj 
za kolesarje, kamping turiste, viso-
kocenovne goste …? Gre za različne 
tipe gostov in s tem za različne tipe 
ponudbe. Za nek tržni segment je 
potrebna celovita ponudba. Pomem-
ben je konsenz, kakšen tip gosta bi 
radi. Ponudba pa mora biti usklajena 
s potrebami in željami lokalnega pre-
bivalstva. Kaj želimo, koga želimo? 
Turisti iščejo predvsem avtentičnost. 
Ključno je, kako nas turisti dojemajo. 

Janko Humar je predstavil delovan-
je Lokalne turistične organizacije 
Sotočje kot primer dobre prakse. 
Pomembne aktivnosti LTO Sotočje, 

ki pokriva občini Tolmin in Kobarid, 
so aktivnosti TIC - a, urejanje inter-
netnega portala, v okviru katerega 
deluje tudi rezervacijski sistem. 
Najbolj pomemben in tudi najbolj 
viden je TIC. Marketinške deja-
vnosti destinacije, ki jih vodi LTO so 
obiski sejmov, borz, delavnic, izdaja 
publikacij, organizacija študijskih 
tur (npr. za novinarje …), orga-
nizacija dogodkov (Natour 2012). 
Aktivnosti sofi nancirajo ponudniki.   
LTO Sotočje sodeluje na regional-
nem nivoju v večih sklopih, med 
drugim v okviru Smaragdne poti (v 
kateri je tudi Vipavska dolina), kar 
pripomore k večji prepoznavnosti 
in racionalizaciji delovanja. V zadn-
jih desetih letih so na območju LTO 
Sotočje podvojili namestitve, potro-
jili nočitve in s  tem podaljšali bivan-
je gostov na destinaciji. 

Turizem je razvojna priložnost, 

ker je odporen na krizo, na medn-
arodnem trgu so zanj ugodne raz-
mere. Zato pa so potrebna jasna 
in dolgoročna zaveza v lokalnem 
razvojnem programu in   osnovni 
pogled na  turizem kot gospodarsko 
dejavnost. Za izvajanje le - tega so 
potrebna sredstva in usposobljena 
ekipa. 

Maja Hladnik iz Turistično in-
formacijskega centra Vipava je 
predstavila turistično dogajanje v 
Občini Vipava v zadnjih petih letih. 
Vipavska dolina je zanimiva za obisk 
domačih in tujih gostov. Domači 
so predvsem enodnevni obiskov-
alci, ki pridejo v Vipavsko dolino 
posamično ali v organizirani sku-
pini. Največ tujih gostov prihaja iz 
Francije, sledijo jim Nemci, Italijani 
in Avstrijci. Na petem mestu so gos-
tje iz ZDA. Obiskovalci Vipavske 
doline v veliki meri povprašujejo po 
vinu in kulinariki, naravnih in kul-
turnih znamenitostih, možnostih 
nastanitve, športu in rekreaciji ter 
po prireditvah z vsebino, značilno za 
naše kraje. 

Zaključek sogovornice je bil od-
govor na vprašanje, »Kako naprej«? 
V turistično informacijskem centru 
Vipava verjamemo, da bo Vipavska 
dolina postala še prepoznavnejša 
turistična destinacija, če se bomo 
udeleževali sejemskih nastopov in 
različnih promocijskih aktivnostih 
doma in v tujini, poleg vina po-
nudili tudi ostale darove narave 
(češnje, marelice, ...), motivirali po-
nudnike in krepili samozavest (ver-
jamem v kakovost mojih storitev, 
izdelkov). Dobro je, da se ponud-
niki poslužujejo strokovnih mnenj 
(kakšno zgibanko pripravim, splet-
no stran ...). Poleg tega je potrebno 
ponuditi nove turistične programe, 
(namenjene družinam, mladim, 
športnikom ...), vlagati v prireditveni 
turizem, uporabiti še neizkoriščene 
vire za razvoj turizma (rečni turi-
zem – reka Vipava). Pomembno je 
določiti kratkoročne in dolgoročne 
cilje ter vire za dosego ciljev.   Ne-
nazadnje se je potrebno zavedati, da 
je vsak občan del turističnega mo-
zaika. 

Mara Bratož iz TD Podnanos, ki 
je letos junija v sodelovanju s KS 
Podnanos organiziralo odmevne 
dogodke ‘Tistega lepega dne’ je 

predstavila izkušnjo, kako jim je 
uspelo pripraviti prireditev, ko si 
je gledališko igro ogledalo 2. 400 
ljudi, fi lm pa 800 ljudi.   Pomembno 
je, da je prireditev zastavljena tako, 
da jo domačini sprejmejo, zato pa 
je potreben individualen pristop 
do vsakega krajana.   Za turizem je 
pomembno in potrebno združevanje 
ponudnikov, da vsak nekaj prispeva 
in se s skupnimi močmi nekaj naredi. 
Pomembno je tudi, da se s turizmom 
ne spreminja ne kraj in ne ljudje. 

Božo Jež je predstavil neizkoriščen 
potencial planote Nanos. Potencial 
so ljudje in njihove zgodbe. V poras-
tu je povpraševanje po jahalnem tur-
izmu. Zanimiv bi bil prikaz transpor-
ta ledu iz trškega ledenika … Ljudje 
hodijo na Nanos zaradi sproščanja 

– pohodništva, kolesarjenja … Na   
Nanosu je bila včasih zanimiva tudi 
šagra pri sv. Hieronimu, ki se je je 
udeležilo 3000 do 4000 ljudi. 

Kakšno destinacijo bomo izbrali, 
je bilo vprašanje ob koncu. Kaj in 
koga želimo. Ljudje morajo začutiti 
turizem in s pomočjo izobraževanj 
in dogodkov priti do zavedanja, da 
se od turizma lahko tudi nekaj ima, 
da turizem je gospodarska dejavnost. 

Strokovni večeri v okviru Vipavske 
trgatve so potekali v sklopu projekta 
‘Moj kraj je turizmu prijazen’, ki je 
preko LAS Zgornje Vipavske doline 
in Komenskega Krasa sofi nan-
ciran s sredstvi Evropskega kmeti-
jskega sklada za razvoj podeželja 

(os LEADER). Namen projekta   je 
motiviranje lokalnega prebivalstva 
k vključevanju v turistične deja-
vnosti.  Poleg okrogle mize je v sredo 
potekala izobraževalna delavnica 
z dr. Janezom Bogatajem na temo 
turističnega spominka. 

Glede na to, da obiskovalci 
Vipavske doline v veliki meri 
povprašujejo po vinu, možnosti de-
gustacij, nakupu vina ter kulinariki, 
smo na sobotni večer z degustacijo 
vin povabili Melito Lemut Sternad 
iz Visoke šole za vinogradništvo in 
vinarstvo. Večer je potekal v duhu 
vinskega turizma ‘Kaj zanima gosta 
ob vinu o vinu’? 

Vse delavnice so pritegnile številne 
poslušalce, ki vidijo priložnosti v 
turistični dejavnosti. 

Izobraževalne delavnice na temo 
turizma v sklopu projekta ‘Moj kraj 
je turizmu prijazen’ se bodo nad-
aljevale v zimskem času. Takrat bo 
razpisan tudi natečaj za turistični 
spominek Občine Vipava. 

Urška Grmek in Maja Hladnik,
TRG Vipava

Obiskovalci so z zanimanjem polslušali vabljene goste

Udeleženci okrogle mize z županom Princesom

Udeleženci okrogle mize z županom 
Princesom

gradbene trgovine www.terra-rb.si 

OBIŠČITE NAS V TRGOVINAH: Ljubljana, Peruzzijeva 165,  T: 01 / 2800 770 • Ig, POC Ig, T: 01 / 2800 776 • Škofljica, Žagarska Ul. 11, Trgovina T: 01 / 3603 872 • 
Železokrivnica, T: 01 / 3603 845 • Sežana, Partizanska 71, T: 05 / 7313 480 • Ajdovščina, Goriška c. 72, T: 05 / 3671 420 • Hrpelje, IOC Hrpelje 30, T: 05 / 6892 490 • 
Pesnica pri MB, Pesnica 37, T: 02 / 7295 430 • Anhovo, Vojkova 1, T: 05 / 3350 470 • Brežice, C. bratov Milavcev 42, T: 07 / 49 95 400 • www.terra-rb.si
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CENTER FAMA VIPAVA VABI

Nudimo vam še: malice, pice, kalamere, testenine, 
njoke, žlikrofe, solate in sladice.

Po vnaprejšnjem dogovoru sprejemamo tudi večje skupine.

8€
V CENTRU FAMA VIPAVA

MESNICA
FAMA

368 52 10 MESO IZ KGZ IDRIJA

PRIPRAVLJENO MESO 
ZA PIKNIKE

frizerstvo
Janja BENČINA s.p.

Goriška cesta 13
Fama center Vipava

05 36 65 171
030 693 389

torek, sreda:
četrtek, petek:

sobota:
ponedeljek:

09.00 - 17.00
10.00 - 18.00
08.00 - 14.00
zaprto

V CENTRU FAMA VIPAVAV CENTRU FAMA VIPAVAV CENTRU FAMA VIPAVAV CENTRU FAMA VIPAVAV CENTRU FAMA VIPAVAV CENTRU FAMA VIPAVAV CENTRU FAMA VIPAVAV CENTRU FAMA VIPAVAV CENTRU FAMA VIPAVAV CENTRU FAMA VIPAVAV CENTRU FAMA VIPAVAV CENTRU FAMA VIPAVAV CENTRU FAMA VIPAVAV CENTRU FAMA VIPAVAV CENTRU FAMA VIPAVAV CENTRU FAMA VIPAVAV CENTRU FAMA VIPAVAV CENTRU FAMA VIPAVAV CENTRU FAMA VIPAVAV CENTRU FAMA VIPAVA
frizerstvo
Janja BENČINA s.p.

Goriška cesta 13
Fama center Vipava

05 36 65 171
030 693 389

torek, sreda:
četrtek, petek:

sobota:
ponedeljek:

09.00 - 17.00
10.00 - 18.00
08.00 - 14.00
zaprto

VELIKA PONUDBA:
KRIZANTEM, 
NAGROBNEGA CVETJA 
IN ARANŽMAJEV!

NEDELJSKA KOSILA

MOŽNOST PLAČILA Z MERCATOR PIKA KARTICO
TUDI NA 12 OBROKOV BREZ OBRESTI

Goriška cesta 13, Vipava   tel.: 05 36 47 400

AGROCENTER
KRPAN Vipava

MOŽNOST PLAČILA Z MERCATOR PIKA KARTICO

- SEMENSKA PŠENICA, JEČMEN
- GNOJILA
- KMETIJSKA MEHANIZACIJA, 
- REZERVNI DELI ZA KMETIJSKE STROJE
- DRVA BUKOVA, PELETI, BRIKETI

CENTER FAMA VIPAVA VABI

Kolo sreče
SUPERMARKET
FAMA VIPAVA

SOBOTA, 06.10.2012
(ZA NAKUP NAD 20€, RAZEN CIGARET)

ZAVRTITE KOLO SREČE
IN SI PRIIGRAJTE LEPO NAGRADO
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Teorija. Če površino Sloveni-
je delimo s številom medve-
dov, ki imajo baje slovensko 

državljanstvo, saj so pri nas zakon-
sko zaščiteni, pridemo do števila; en 
medved na petinpetdeset kvadratnih 
kilometrov. Ne veselite se prezgodaj. 
Še posebno ne na samotnem spreho-
du. Na vsaki točki, kjer se nahajate, 
se teoretično na razdalji štirih kilo-
metrov sprehaja en medved. Upajte, 

da v isti smeri kot vi. Če se v naspro-
tni, se bosta (z isto hitrostjo) po dveh 
kilometrih (cca pol ure) srečala. Kar 
mislite si, da je to malo verjetno ali 
celo nemogoče.

Tudi neka mlajša družina je tako 
mislila do trenutka srečanja (nesre-
čanja) z mrcino. Ob nenadnem med-
vedjem napadu je mož in družinski 
oče dobil takšne poškodbe, da je po-

stal tetraplegik. Prav te dni se je kon-
čala odškodninska tožba, po kateri 
bo država (mi davkoplačevalci) iz-
plačala oškodovancu nekaj sto tisoč 
evrov odškodnine. Doživljenjsko bo 
tudi prejemal mesečno rento v višini 
skoraj tisoč evrov. Pravni zagovor-
nik medveda je v njegovo obrambo 
menda navajal , da se je oškodovanec 
hote preveč približal mrcini in da je 
bil zato napaden. Pri naši skisani za-
konodaji obstaja možnost, da bomo 
morali imeti čez nekaj let tudi veljav-
ni izpit za navadne gozdne sprehajal-
ce, ki bo vseboval praktični del: sre-
čanje z medvedom. Če vas bo kakšen 
neplišasti napadel med nabiranjem 
malin, vedite, da boste morebitno 
tožbo gladko izgubili, saj je takšno 
početje kraja prepotrebnih medved-
jih prehranskih vitaminskih dodat-
kov v njegovem naravnem okolju - 
bo neizprosen njegov zagovornik.

Pred kakšnim letom, če se spo-
mnite, je eden prihlačal naravnost 
v Ljubljano. Se je pač malce uštel. 
Tisti, ki od tam ščitijo medvede, 
so tudi sami zaščiteni kot medve-
di, kot se temu reče. Kdo jih ščiti? 
Zakonodaja. Kdo piše zakonoda-
jo? Zakonodajalci. Kdo jo potrjuje? 
Parlament. Kdo je proti in kdo je za? 
Piše. Ta naj torej plačuje odškodnine 
za svoje škodljive odločitve. Zakaj bi 
jaz in vi? Mislim, da je takšno med-
vedje stanje dejansko nasilje manjši-
ne nad večino. Zakaj so medveda, ki 
je prišel na Rožnik sredi Ljubljane, 
uspavali in ga odnesli nazaj v svoje 
'naravno okolje', če je tako neneva-
ren.

Da boste bolje razumeli kaj hočem 
povedati (ali pa že kar kot priprava 
na izpit za običajnega gozdnega spre-
hajalca), vam svetujem, da obiščete 
kakšen kraj, kjer imajo ujetega med-
veda. Približajte se toliko, da začutite 
zadah njegove sape. Nato zamižite  
in odmislite kletko ...

MNENJA
Marijan Božič

Medvedja sapa
Dušan Krečič 

Volitve in nemoč!?

Kot nenavaden, čuden - ali še 
manj prizanesljivo ta trenu-
tek ocenjujete naslov. Le kaj 

imajo volitve lahko skupnega z ne-
močjo?                                                                                                  

VOLITVE so ja simbol najpravič-
nejšega sistema družbene ureditve – 
demokracije, orodje slehernega med 
nami, da z glasom, ZA ali PROTI, 
neposredno vpliva na to, kdo bo 
izvoljen, komu zaupano vodenje. 
NEMOČ pa je stanje duha, tudi sle-
hernega med nami, v trenutkih, ko 
čutimo ali celo iz lastnih izkušenj 
vemo, da se z našo odločitvijo, za ali 
proti, ali za tega ali onega, ne bo nič 
spremenilo, saj na ponujeno - po-
nudbo za izbiro nimamo vpliva in je 
neredko »isti K, samo drugo pako-
vanje«. NEMOČ pa so trenutki, ko 
se globoko v sebi vsak sam pri sebi 
ali v večji ali manjši skupini glasno 
in javno sprašuje, kaj storiti, da se 
takoj, po ali pred naslednjimi voli-
tvami, ne bo počutil kot VOLilec - 
ali ugotovil, da je v dobri veri tudi 
sam glasoval za izVOLjene, ki so se 
takoj izkazali vredni svojega ime-
na. Če ste s tem občutkom sami in 
edini, je to le nemoč posameznika, 
nemoč   mnogih posameznikov pa 
lahko imenujemo tudi nemoč druž-
be.  Stanje, ko odrasli in odgovorni 
državljani – volilci, ne vedo kaj bi in 
ali sploh bi s svojim orodjem - pra-
vico glasovati na volitvah! Tudi sam 
sem skupaj z vami starejšimi, hote-
li ali ne, dvajset let volil enoumje, 

skupaj z mlajšimi pa tudi že dvajset 
let na volitvah aktivno sodelujem 
pri poglabljanju brezumja - nepri-
jeten občutek, biti zraven (na voli-
tvah) pri vodenju lastnega naroda 
v družbeno in gospodarsko maloro 
?! Zelo neprijeten zaradi vseh, ki so 
se v preteklosti, zavestno ali ker so 
morali, dobesedno izrabili in pred 
desetletji tisoči celo umrli - ter in 
predvsem  zaradi mladih in najmlaj-
ših.    NEMOČ poraja strah, brez-
up, vseenost – apatijo in depresijo.  
Prav na koncu pa skrajno stisko, 
jezo in bes ter, ko ta prekipi, nasilje.                                                                                                                                         
 Kaj storiti, kako sedanjim, tako 
in drugače imenovanim – izVO-
Ljenim  voditeljem, ki nam bodo 
na naslednjih volitvah v izvolitev 
ponujali ali sebe ali sebi enake in 
podobne, ne čakajoč do konca - na 
ulico, 'skozi' volilno skrinjico in z 
glasovnico, (do)povedati, da nam je 
takega kadrovanja, razdvajanja, ro-
panja, poniževanja in  siromašenja  
ter smešenja demokracije, države in 
naroda dovolj!

Možnosti so, celo več jih je!
Je le ena, toda velika težava. 

Ponudniki -  raznobarvne stranke, 
vse brez izjeme prodane brezbarv-
nemu kapitalu, njih brezsramni in 
prodani politiki, predsedniki in 
poslanci ter načelne ali nenačelne 
koalicije teh, so  rganizirani, mi po-
trošniki – volilci pa ne, saj so volitve 
vendar tajne!?!                                                                            

Kateri volilci bomo izvolili kate-
rega izVOLjenca, mora ostati tajna! 
Ker je samo tako, s tajnostjo, zagoto-
vljena popolna svoboda osebne od-
ločitve posameznika! Res? Ali? Da 
se zmagovalci na volitvah ne bi po 
volitvah tako ali drugače  znesli nad 
poraženci! V 21. stoletju, v Evropi, 
narodu in državi z ureditvijo, ki naj 
bi bila vzgled in svetilnik na poti v 
svetlo bodočnost?Oboroženi z dvaj-
set let na lastni koži občutenega se 
volilci utemeljeno sprašujemo, za 
koga? Za delavne, poštene, lojalne 
in solidarne državljane ter pred-
vsem mlade in najmlajše med temi 
- ali le za z že ukradenim podpr-
te psihopate, sociopate, patološke 
narcise in lažnivce ter pokvarjence 
vseh sort (bolno željne oblasti in 

denarja - kapitala v vseh oblikah),  
ki so si očitno postlali v prav vseh 
porah tako demokratičnega siste-
ma.  Ne samo tajkuni, sistematično 
da nas, tudi že leta, ropajo stečajni 
upravitelji in sodniki, tisti, ki za 
tajkuni  'pometajo' črepinje od ge-
neraciji ustvarjenega - nam po ka-
pljicah servirajo časopisi. V črnih 
kronikah poročajo o bančnih in 
poštnih ter uličnih roparjih, pra-
vih diletantih v primerjavi z zgoraj 
naštetimi roparji, ki zavzemajo na-
slovne - prve, finančne in gospodar-
ske strani.Take in njim podobne, 
da  smo si v dvajsetih  letih po osa-
mosvojitvi, na volitvah, izvolili? Ja! 
Žal!Ker smo, pred volitvami, med 
osebnim in tajnim odločanjem in 
po volitvah enako kot ob plebiscitu 
'preveč' verjeli in zaupali izVOLje-
nim ter od njih izbranim in imeno-
vanim in bili v tej veri in zaupanju 
od rojakov in tujcev brezsramno 
in naravnost grozljivo prevarani in 
izigrani. Dovolili smo, da so od sle 
po denarju in posledično moči za 
še več že dobesedno zasvojeni in si 
upajo vsako lopovščine v osebno ali 
strankarsko korist razglašati za na-
cionalni interes. 

Ne nazadnje, ropajo  nas tudi še 
danes in ropali nas bodo tudi še 
jutri - enako kot ideologiji skupaj s 
fašizmom in nacizmom davno po-
raženih (res?), prirejajo in tolmačijo 
narodovo zgodovino. Pristajamo, 
da v zmagoslavju po opravljenem 
in 'skorajšnji vrnitvi' slovenskega 
naroda v naročje ... pozabljajo na 
besede, tudi za lastno opravičevanje 
zlorabljenega junaka: »Manj stra-
šna noč je v črne zemlje krila, kot 
so pod svetlim soncem sužnji novi!«                               

Zase pravim, da sem bil kot mlad 
'naiven idealist' in da sem po precej-
šni kilometrini še vedno (toda) 'ide-
alist z izkušnjami'.

Zato o naših možnostih korek-
tnega: »Dovolj nam je!« prihodnjič. 
Gotovo bo zvenelo idealistično, celo  
utopično, toda edina (žal) alternati-
va temu bo, prej ali slej, ko bo  nako-
pičenega gorja, nemoči in posledič-
no besa dovolj - le  ulica.
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Zaradi trgatve v Vipavski doli-
ni je bilo gledalcev malo manj 
od pričakovanj, vseeno pa se 

je nabralo 240 evrov, ki jih je pred-
sednica Območnega združenja Rde-
čega križa Ajdovščina Vera Kodrič 
predala dvema najbolj ogroženima 
družinama. »Zahvaljujem se orga-
nizatorju dogodka Veljku Blažiču, 
vsem udeležencem turnirja in zbra-
nim gledalcem, ki ste s svojim hu-
manitarnim dejanjem prispevali, da 
omogočimo dvema najbolj socialno 
ogroženima družinama v naši občini 
plačilo najnujnejših položnic,« je po-
vedala Kodričeva. »Veseli smo vsa-
kega zbranega centa - čeprav znesek 
zgleda majhen, bo vseeno zadoščal za 
nujne položnice. Še enkrat hvala!« 

Še nekaj o tekmovalni plati turnir-
ja. V fi nalu med posamezniki sta se 
pomerila Edi Roj iz Izole in Robert 
Grbec, član TK Ajdovščina, zmagal 
je Roj. 

V fi nalu dvojic sta slavila Veljko 
Blažič in Bogdan Žvokelj, ki sta 
premagala Alenko Abramič in Ro-
berta Grbca (vsi TK Ajdovščina) s 6 
: 3. 

V osrednjem VIP dvoboju večera 
sta se pred dokaj popolnjeno tribuno 
pomerila Marko Tkalec in Edi Roj, ki 
je nadomestil zaradi bolezni odsot-
nega Janeza Semrajca. Zmago je po 
pričakovanju slavil Marko Tkalec s 6 
: 0, 6 : 1, pri čemer je pokazal širok 
spekter znanja in servise s hitrostjo 
okrog 200 km / h. 

Sledil je še ekshibicijski dvoboj 
dvojic – paru Blažič – Žvokelj sta sta-

la nasproti Jolanda Čeplak Batagelj, 
legendarna tekačica na 800 m, in 
Marko Tkalec. Po več kot uri zanimi-
vega dvoboja in spektakla za gledalce 
z raznovrstnimi udarci in izmenja-
vami ter s presenetljivo dobro igro 
Čeplakove (ki je prisotne očarala tudi 
z lepim videzom), sta slavila Tkalec 
in Čeplakova z 9 : 8 (4). Program je 
povezoval DJ Lovro, dogodek pa sta 
popestrila še Elvis Presley (Oskar 
Trobec) in Vipavska vinska kraljica 
2012 Katja Blagonja, ki je tudi podel-
ila nagrade in priznanja najboljšim.   

S tem dobrodelna akcija še ni 
končana, saj lahko še vedno doni-
rate   OZ RK Ajdovščina na TRR 
04751 - 0000412446 (Nova KBM), 
s pripisom - dobrodelni VIP teniški 
turnir. 

Obenem se je začela dražba 
teniškega dresa Blaža Kavčiča, s kat-
erim je letos igral na OP Francije v 
Rolland Garrossu. Izklicna cena dre-
sa z Blaževim podpisom je 500 ev-
rov. Najboljšemu ponudniku bo dres 
izročil sam Blaž Kavčič, na dogodku 
v Palah v začetku novembra. 

Veljko Blažič 

DRUŠTVA
Pesem se je razlegala do Male gore 

Deževen 19. letni
pohod na Čaven
Ajdovski planinci se zadnjo nedeljo v avgustu zberejo na Čavnu, na 
katerega so ponosni in h kateremu se pogosto zatekajo. Tudi letos 
je bilo tako. 

Čeprav je bilo celo poletje 
več kot suho, je bila nedelja, 
26. avgusta, deževna. Vre-

menske napovedi so skoraj grozi-
le z nevihtami, vendar ni bilo tako 
hudo. Najbolj vztrajni planinci smo 
se zbrali na Čavnu, ki je bil letos 
resnično lep. Od pomladi so člani 
Upravnega odbora in njihovi prija-

telji prostovoljno lepšali zunanjost, 
čistili okolico in prekrivali streho. 
Koliko ur prostovoljnega dela? 

Koča se je polepšala, in čeprav je 
bil na Čavnu že dih jeseni, je bilo 
prisotnim pohodnikom toplo pri 
srcu. 

Proslava s kulturnim programom 
je bila ob desetih. V njej so sodelovali 
recitatorji: Jan, Soraja in Nina; svojo 
harmoniko je na vso moč raztegoval 

Blaž; Špadni fantje pa so peli, peli in 
igrali, da je bilo planincem več kot 
lepo in da je bilo na Čavnu domače. 
Njihova pesem, ki je pozdravljala in 
bodrila, se je glasila do Male gore. 

Pohod je s svojo prisotnostjo in 
spodbudnimi besedami počastil 
ajdovski župan Marjan Poljšak. 
Planinci so se razveselili tudi 

podžupana Igorja Česnika in drugih 
gostov, ki se niso ustrašili dežnih 
kapelj in prišli na Čaven. 

Predsednik Planinskega društva 
Ajdovščina Bogdan Kodele je oblju-
bil, da bo ob letu osorej še lepše na 
Čavnu, kajti društvo bo praznovalo 
110. rojstni dan. 

Irena Šinkovec 

Jolanda navdušila z znanjem in stasom 

Dobrodelni teniški turnir
Ajdovščina, 15. septembra - V Teniškem centru Pale je potekal dobrodelni VIP teniški turnir, ki so se ga 
poleg igralcev TK Ajdovščina udeležili znani športniki, glasbeniki in gospodarstveniki. Turnir je bil na-
menjen zbiranju sredstev socialno ogroženim družinam v občini Ajdovščina.

Veljko Blažič, Bogdan Žvokelj, Jolanda Čeplak Batagelj in Marko Tkalec.

Dres Blaža Kavčiča v rokah Blažiča in Irene Žgavc, sekretarke OZRK Ajdovščna.

Novo v Vipavski dolini!
Asfalti ramo dvorišča, dovozne poti  ...

041 632 065 - hitro, kvalitetno, ugodno!

v četrtek, 4. oktobra, in 
petek, 5. oktobra 2012, 

od 7. do 13. ure 
v Mladinski center in 

hotel Ajdovščina 
ter v ponedeljek, 
8. oktobra 2012, 
od 7. do 13. ure 

v Vojašnico Janko 
Premrl Vojko Vipava.

Za vašo udeležbo se vam že 
vnaprej zahvaljujemo!



13Latnik 131, 4. oktober 2012

Letos je pod okriljem Ljudske 
univerze Ajdovščina potekal 
v Varstveno delovnem centru 

Ajdovščina – Vipava, v enoti Vipava, 
celoletni program UŽU - Moj korak, 
kjer so varovanci zavoda spoznali 
pomen soli v vsakdanjem življenju. 
Ob predavanjih Lilijane Lazar in 
Mete Žgur o pridelovanju in upora-
bi soli ter poskusih s soljo, so se pod 
mentorstvom Petra Mrharja preiz-
kusili tudi v pisanju pravljice o soli. 

Varovanci so za osnovo izbra-
li ljudsko pravljico Melje, melje 
mlinček in jo predelali v čudovit 
literarni izdelek. Zakaj čudovit? 
Ker je besedilo pravljice tako polno 
otroške igrivosti in iskrenosti, da ob 
njem ne moremo ostati ravnodušni. 

Pravljico so pomenljivo poimenovali 
Vsemogočni mlinček, jo sami op-
remili z besedilom, slikami in foto-
grafijami ter natisnili. Skratka, poh-
vala avtorjem. 

Pravljica Vsemogočni mlinček, ki 
je resnično vredna večje pozornosti, 
se v elektronski obliki nahaja tudi na 
spletnem naslovu Ljudske univerze 
Ajdovščina. 

In medtem, ko boste na spletni 
strani s publikacijami Ljudske uni-
verze Ajdovščina, si lahko ogledate 
tudi priložnostni časopis varovancev 
VDC Ajdovščina - Vipava, Mladi 
solinarji in solinarke, snamete pa si 
lahko tudi druge brezplačne pub-
likacije. 

Ljudska univerza Ajdovščina

DRUŠTVA
Rdeči križ Ajdovščina 

Sodelovanje s krvodajalci 
iz Sovodenj
Združenje prostovoljnih krvodajalcev Sovodnje ob Soči je septembra praznovalo 35 -letnico delovanja. 
Na praznovanje so povabili tudi Območni odbor RK Ajdovščina,  s katerim že vse od začetka plodno 
sodelujejo.

Sol v vsakdanjem življenju 

Vsemogočni mlinček
Med brskanjem po spletni strani Ljudske univerze Ajdovščina 
opazimo med kopico strokovnih publikacij tudi zelo kvalitetno 
neformalno literaturo, časopise in celo pravljico, ki si zasluži, da jo 
podrobneje omenimo.

Mlinček v VDC

Vsemogočni mlinček

Sodelovanje med OZ RK Ajdo-
vščina in Združenjem prosto-
voljnih krvodajalcev Sovodnje 

ob Soči se je začelo že pred mnogimi 
leti. Ajdovci so društvu nudili pomoč 
pri izobraževanju o prvi pomoči, pri 
organizaciji zdravstveno-vzgojnih 
predavanj med krajani in na osnov-
nih šolah. Izmenjevali so si izkušnje 
na področju krvodajalstva. Stiki so 

kmalu začeli dobivati še drugo, mor-
da še večjo vrednost. Med njimi so 
se spletle tudi čisto prave prijateljske 
vezi, ki še danes trajajo. Neprecen-
ljiva sta njihov prispevek v humani-
tarnih akcijah OZ RK Ajdovščina ter 
materialna in finančna pomoč oskr-
bovancem v Varstveno delovnem 
centru Vipava. Vsako leto jih pre-
senetijo s svojimi drobnimi pozor-

nostmi in finančnimi prispevki, ki 
jih namensko darujejo člani društva 
ali drugi občani namesto novoletnih 
daril ali cvetja ob slovesu od svojih 
dragih.  

Da je prišlo do sodelovanja in sple-
tanja takih vezi, ki še vedno trajajo, 
je predvsem zasluga Marinke Batič 
– Tomšič, naše občanke, ki jo je lju-
bezen pripeljala v Sovodnje ob Soči. 
Bila je med ustanovitelji društva v 
Sovodnjah, kjer ji je uspelo s svo-
jim delom in zgledom nje in njene 
družine pritegniti tudi veliko pro-
stovoljcev in to dejavnost razširiti 
še na ostale vasi v zamejstvu.  Veseli 
smo, ker njeno pot nadaljujejo mladi 
z njenim sinom, ki je zadnjih 5 let 
predsednik društva.  

Na praznovanje se pripravljajo tako 
člani društva kot vsi občani. Najprej 
pripravijo zelo slovesno sveto mašo 
in ob zaključku molijo posebno 
molitev krvodajalcev. V govoru jim 
vso podporo, hvaležnost za njihova 
humana dela  in molitev izreče tudi 
duhovnik. Po maši se v sprevodu s 
pihalnim orkestrom sprehodijo do 
spomenika padlim, kjer jim polo-
žijo venec. Pot nadaljujejo do kul-
turnega doma, kjer orkester zaigra 
krvodajalsko himno. V dvorani po 
kulturnem programu in svečani po-
delitvi priznanj krvodajalcem, večer 
zaključijo z  družabnim srečanjem. 
Vse poteka tako spontano in prisrč-
no, da ostaneš brez besed in o tem 
srečanju še dolgo razmišljaš.    

 Vera Kodrič, 
predsednica OZRK Ajdovščina

Vera Kodrič z dolgoletnim predsednikom Združenja Brankom Černicem in 
sedanjim predsednikom Štefanom Tomšičem.

In vino veritas (V vinu je resnica)
 

Čas hitro, prehitro beži,
na obrazu pušča vidne sledi.
Pogleda se žena v ogledalo,
gub preveč se je pokazalo.

 
Teče hitro v trgovino,

kupi kremo, drago, fino,
na kremi piše pač tako, 

da z mazanjem spet mlada bo.
 

Minilo je že mes'cev pet,
gubic pa je vedno več.
Sede žalostno na tla,

spije en kozarček, dva.
 

Vino pa spregovori,
ženska, ti neumna si!

Vzemi pamet si v glavo,
poslušaj to resnico pravo:

 
LEP OBRAZ JE LE SRČNA DOBROTA,

DRUGO VSE JE KOZMETIČNA ZMOTA.
 

Natalija Krašna, Vrhpolje

Kam ploveš, jezik naš preljubi?
 

Da bil poet si nad poeti,
beseda domača b'la ti je svetinja,

zato ti muza pesmi že dolga leta sveti.
 

Al' lepo se sliši hvala ali thank you,
to danes malokomu mar,

saj jezik domačije
iz dneva vdan gre bolj vnemar.

 
Kje časi tvoji so goreči,

kje pamet je nekoč tako sloveča,
da jezik v zibki položen,

bila človeku je velika sreča.
 

Vse preveč nas tuji jezik tlači,
vse bolj se sliši: please, cool, okay ...

Bodo naši vnuki še znali peti?
»Na planincah, hej, juhej!«

 
Andrej Curk, Budanje

Latnikov literarni kotiček
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Skok v novo šolsko leto

Teden otroka
Pošteno smo že zakorakali v jesen in novo šolsko leto. V organizaciji 
Medobčinskega društva prijateljev mladine Ajdovščina se tudi v ok-
tobru obeta pester nabor dejavnosti.

V petek, 28. septembra 2012 
smo začeli s študijskim krož-
kom Od kulturne dediščine 

- k nam ... tukaj in zdaj v dvorani KS 
Gojače - Malovše. Pogovorom o slo-
venščini skozi zgodovino, ljudskem 
slovstvu in pisnemu izražanju se 
lahko pridružite tudi vi. Imeli bomo 
približno deset srečanj, udeležba pa 
je brezplačna! Študijski krožek koor-
dinira Andragoški center Slovenije, 
sofi nancira Ministrstvo za izobraže-
vanje, znanost, kulturo in šport.

V soboto, 29. septembra, smo začeli 
z jezikovnim tečajem angleščine za 
otroke. Namenjen je otrokom, ki se 
v šoli še ne srečujejo s tujim jezikom. 

V tednu otroka bomo z ustvarjal-
nimi delavnicami obiskali številne 
osnovne šole in njihove podružnice 
v občinah Ajdovščina in Vipava, po-
sebej pa vas vabimo k ogledu glasbe-
ne igrice Mavrična ribica, ki jo bodo 
zaigrali otroci v dvorani KS Gojače 
– Malovše v četrtek, 4. oktobra  ob 
18:00 in na zaključno prireditev v 
soboto, 6. oktobra  ob 17:00 v Bar 
Mladinskega centra Hiša mladih v 
Pale v Ajdovščini – nastopili bodo 
Pritrkovalci Lokavec, z glasbeno 
animacijsko predstavo 'Silno vljudna 
predstava' pa nas bo v svet omike in 
lepega vedenja popeljala Andreja 

Zupančič.
Od sobote, 6. oktobra, do petka, 19. 

oktobra,  pa vas vabimo še k ogle-
du likovnih del otrok, ki se bodo 
udeležili likovnega ustvarjanja Ex 
tempore v Piranu. Razstava bo na 
ogled v Trgovskem centru Mercator 
v Ajdovščini.

Vabimo vas k sodelovanju – štu-
dijski krožki, mladinska pobuda, 
prostovoljno delo – možnosti je ve-
liko! Še vedno vas vabimo tudi k 
podpori našega delovanja – lahko 

nas podprete z donacijo – tudi 0,5 % 
dohodnine lahko namenite našemu 
društvu, če tega še niste storili oz. če 
želite prejemnika zamenjati. 

Najdete nas v Mladinskem centru 
Hiša mladih v Palah v Ajdovščini, 
na spletni strani www.mdpm-ajdo-
vscina.si in na facebooku. V času 
uradnih ur nas lahko pokličete na 
številki 05/368 91 40 ali 041/490 360 
ali pa nam pošljete e-pošto na naslov 
info@mdpm-ajdovscina.si.

V šolskem letu, ki je pred nami, 
želimo otrokom in staršem prije-
tno osvajanje novih znanj in veliko 
uspehov, vsem, ki naše delovanje 
spremljate in nas pri tem podpirate, 
pa prijetno, toplo in bogato jesen.

Gordana Maroh Črv, MDPM Ajdovščina

Oktobra  na tekmovanje v Katalonijo 

Kosovelovci borbeno peli za mir
Ob pomniku braniteljem slovenske zemlje na Cerju je bilo v soboto, 22. septembra, četrto vseslovensko 
zborovanje za mir. Slavnostni govornik je bil predsednik republike dr. Danilo Türk.

Obiskovalci srečanja za mir 
so si lahko ogledali  prvi del 
muzejske zbirke, s katero 

bodo v prihodnje napolnili pomnik. 
Tokrat postavljena muzejska zbirka 
pa je namenjena spominu na prvo 
svetovno vojno. 

Namenu so predali tudi obnovljeno 
dostopno pot do Cerja ter okolico 
pomnika. Poleg protiprašne zaščite 
za dober kilometer ceste so tudi 
parkirišča za osebna vozila in avto-
buse. 

Scenarij prireditve je zbrane popel-
jal skozi obdobja boja Slovencev 
za svojo zemljo in obstoj. V njem 
so  poleg policijske godbe sodelovali 
učenci iz Mirna, pevski zbor Srečko 
Kosovel ter recitatorji, med njimi 
tudi Nejc Furlan iz Vrhpolja, ki je 

pred kratkim opozoril nase s scenari-
jem za mladinski fi lm Sosedska (ne)
ljubezen, v katerem je tudi zaigral. 

Seveda se je srečanje na Cer-
ju končalo s himnično pesmijo 
Vstajenje Primorske, pred tem so 
ajdovski pevci zapeli nekaj skladb 
iz svojega železnega repertoarja. Za 
kosovelovce je bil nastop na Cerju 
dobrodošla osvežitev, saj vse vaje 
dvakrat tedensko pod vodstvom 
Matjaža Ščeka posvečajo izključno 
štirim skladbam, s katerimi bodo 
nastopili na velikem mednarodnem 
tekmovanju pevskih zborov Canta 
al mar v španskem mestu Calella v 
bližini Barcelone. 

Čeprav gre za prvo izvedbo, pa je 
na tekmovanje prijavljenih več kot 
50 zborov, celo z Indonezije in dru-

gih čezmorskih držav. Kosovelovci 
bodo tekmovalno nastopili v petek, 
18. oktobra zvečer, pred in potem pa 
bodo, kot je običaj na zborovskih tek-
movanjih in festivalih, sodelovali na 
skupinskih nastopih, kot sta začetna 
(na glavnem trgu) in zaključna 
slovesnost (na plaži), delavnicah in 
priložnostnih koncertih. 

Zanimivo, da si je organizator, glo-
balno združenje Interkultur, ki ima 
zastopstvo tudi v Sloveniji, omis-
lil dobrodošlo novost   - za vseh pet 
slovenskih zborov, ki bodo nastopili 
v Calelli, je tik pred tekmovanjem 
organiziral generalko v Radovljici. 
Zbori, med njimi je tudi dekliški 
zbor Radost iz Godoviča, bodo pred 
publiko odpeli svoje tekmovalne 
programe.                                      ep

Kosovelovci na Cerju - foto Silvester Drole

- proizvodnja betona
- prevoz in vgradnja betona
- betonski izdelki

Tel.: 05 36 65 500

betonarna betonarna 

BANDELLI GM d.o.o. Goriška cesta 19, 5271 Vipava
tel.:05 366 50 33, www.bandelli.si   info@bandelli.si

VSA INSTALACIJSKI MATERIAL

NOVO V VIPAVI

VSE NA ENEM MESTU ZA VAŠ DOM

URNIK: od 7 - 17   sobota od 7 - 12

GRADITE - PRENAVLJATE - UREJATE OKOLICO

URNIK: od 7 - 17   sobota od 7 - 12
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PELETNE PEČI, GORILCI, 
TRANSPORTERJI IN REGULACIJE 

Novo v Vipavski dolini!
Asfalti ramo dvorišča, dovozne poti  ...

041 632 065 - hitro, kvalitetno, ugodno!
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Ime:

Priimek

Ulica:

Poštna št. in kraj:

E-pošta:

Telefon:

Podpis:

Pravila in pogoji sodelovanja v akciji ugodnosti:
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predstavo otroškega abonmaja. 
Festival je torej postal tudi 

povezovalec različnih kultruno - 
umetniških povezovanj, organizacij 
in društev Ajdovščine, kar si šteje v 

čast in zavezo, da bo s tem, še širše, 
tudi nadaljeval. 

Prav s KAŠ - em pa bo KUD Javorov 
hudič tudi čez leto pripravlja pred-
stave in druge kulturne dogodke, kar 
pomeni, daje bil Štrudlfest pravza-
prav ‘le’ slovesna uvertura, napoved 
v več kot pestro umetniško leto. 

Tako vam danes organizatorji ne 
kličejo: »Nasvidenje prihodnje leto, 
ampak na snidenje že čez slaba dva 
meseca, ko se zopet srečamo na aj-
dovskem odru, ki si ga je Štrudlfest 
in vi, spoštovane in spoštovani, že 
vzel za tisti kraj, kjer se razpirajo 
zidovi, odstirajo zavese in prižigajo 
žarometi; kraj – povezovalec nas 
vseh in tistega v nas!« 

P. K.  Foto: Ana Kete, Polona Ipavec in
 udeleženci iz štrudlove 

fotografske delavnice

KULTURA
Srečna trinajstica 

Množično ‘z glavo skozi zid’
Zadnji vikendi v septembru so že tradicionalno rezervirani za Štrudlfest. Tudi letošnje leto, že 13. po 
vrsti, je tako v mesto stopila kultura z veliko začetnico. Še bogatejša štiridnevnica, je ponovno zasijala 
in obiskovalcem stopila še korak bližje.

Festival je upravičil svoje na-
povedi; sodeč po obisku in 
bučnih aplavzih, se za njegovo 

prihodnost, še manj priljubljenost, 
ni bati. 

Po navdihu izrednega domačina, 
Danila Lokarja (letos mineva 120 
let od njegovega rojstva), zdravnika 
in pisatelja, upodabljavca ljudi in 
življenja Vipavske doline, je ekipa 
festivala Štrudlfest, iz njegove nov-
ele - Z glavo skozi zid, črpala slogan, 
rdečo nit letošnjega dogodka. Tako 
je z njim, ki mu je bila posvečena 
tudi veličastna otvoritvena sloves-
nost, v dolino in širše, ponovno 
stopila srčna umetnost. Gledališke 
predstave, fi lm, glasba, delavnice - 
Damjana Golavšek, Matija Solce, 
dijaki Veno Pilon Ajdovščina, OŠ 
Danila Lokarja, KID Teodozij iz 

Vrhpolja & DD Studio, čisto pravo 
grško gledališče, komik Klemen 
Bučan, Kvartet Nova, Gledališče 
Glej in drugi…, so polnili prizorišča 
in v času, kjer sta potrebna predvsem 
upanje in optimizem, sporočali prav 
to. 

Ekipa organizatorjev, ki tvorijo 
Kulturno umetniško društvo Javo-

rov hudič: Tadeja Ličen, Polona 
Krušec, Peter Avbar, Peter Bajnoci, 
Jani Peljhan, Justina Ipavec, Tanja 
Lozej, Teneja Jejčič, Maruša Lemut, 
Greti Kobal, Ana Kete, Aleksandra 
Petkovič, Kristjan Bajec, Dejan Slo-
kar, Lara Batič in še mnogi drugi, so 

se tokrat res izkazali s programom, 
tako da je med in pofestivalski vtis 
zares sladek.

 Poseben čar je dodala tudi podo-
ba festivala, ki jo je zasnovala Tanja 
Lozej, punce iz društva Forum pa so 
obogatile zunanjost Dvorane prve 
slovenske vlade. 

Sicer so štirje dnevi v Ajdovščino 
prinesli kar okoli 20 predstav, pred-
vsem je razveseljivo dejstvo, da jih 
je bilo kar 6 domačih. Tako bogato 
dogajanje si ekipa šteje za poseben 
uspeh, saj časi zahtevajo varčnost, a 
je tu občina Ajdovščina podala roko 
in, kot vsako leto, fi nančno podprla 
dogodek. 

KUD je sicer tudi letos sodeloval z 
Mladinskim centrom Hiša mladih, 
s katerim je pripravil Art market 
in Stand up komedijo, novost pa 
je ponovno obujeno sodelovanje s 
Klubom ajdovskih študentov in 
dijakov. Vsako leto se z veseljem 
s svojim umetniškim programom 
pridružuje tudi Lična hiša. Poseb-
nost letošnjega Štrudlfesta je bilo 
še sodelovanje z Zvezo kulturnih 
društev Ajdovščina, ki je prav v 
okviru festivala pripravila uvodno 

Obisk je bil vseskozi množičen

Zunanjost Dvorane prve slovenske vlade
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Razstava del Milana Klemenčiča 

Donacija Pilonovi galeriji
V Pilonovi galeriji je na ogled donacija slik in risb Milana Klemenčiča, ki jih je galeriji podarila slikarjeva 
hčerka Mojca Klemenčič.

Pilonova galerija želi z razstavo 
izraziti hvaležnost Mojci Kle-
menčič za podarjene slike in 

risbe ter izkazati spoštovanje ume-
tniku, ki je s svojo ustvarjalnostjo 

na področju slikarstva, fotografi je 
in lutkarstva oplemenitil in oboga-
til naše kraje in tudi širšo slovensko 
deželo.

Donacijo sestavlja 19 slik v oljni 

tehniki na različnih nosilcih (platno, 
lepenka ali les) ter 17 risb s tušem 
ali svinčnikom na papir. Ti risarski 
utrinki, male razpoloženjske vinjete, 
predvsem duhovito in pronicljivo v 
karikaturo zajeti portreti ljubljan-
skih meščank, pa tudi secesijsko 
zasnovane risbe ter mestne vedute, 
zarisane s svinčnikom, kljub svoji 
časovni oddaljenosti in zategadelj 
nostalgični noti nekako dopolnijo in 
osvežijo spomin na Klemenčiča, za-
pisovalca takratnega življenja in časa.

Klemenčičev slikarski in risarski 
opus nam na iskren in odkrit način 
orisuje podobo takratnega časa in 
ljudi, obenem pa predstavlja drago-
cen dokument življenja in dela sa-
mega umetnika. Spremljajoči katalog 
(z besedilom Tanje Cigoj ter ob-
likovanjem Primoža Breclja) vsebuje 
tudi podroben seznam podarjenih 
Klemenčičevih del.                            rl

KULTURA

Nagrada za ‘sladoletni top’
Slovenj Gradec – mesto glasnik miru vsako leto razpiše mednarodni natečaj za otroško risbo, spis in 
fotografi jo. Z natečajem obeležijo svetovni dan miru.

Tudi letos je na natečaju sodelova-
la Osnovna šola Danila Lokarja iz 
Ajdovščine in to zelo uspešno. Med 

poslanimi likovnimi deli je tamkaj-
šnja strokovna komisija odločila, da 
sodi slika z naslovom ‘Sladoledni 
top’ med pet najboljših v Sloveniji. 
Avtor slike je Žan Bešir iz 7. razreda. 
Žan je v petek, 21. septembra, prejel 
nagrado v kategoriji višja stopnja (od 
6. do 9. razreda). 

Na razstavo pa 
se je uvrstilo še pet 
likovnih del naše šole: 
‘Moč vode – moč 
slapa’, avtorica Sara 
Vidmar iz 8. razreda, 
‘Shranimo burjo’, av-
torica Nuša Fegic iz 9. 
razreda, ‘Avto na …’, 
avtor Jan Junuzović 
prav tako iz 9. razreda, 

‘Svetloba’ avtorice Erike Stanković 
iz lanskega 9. razreda ter ‘Hitrost 
dežja iz oblakov’ avtorice Tinkare 
Marc iz 7. razreda.  

Vsa dela so razstavljena v Koroški 
galeriji likovnih umetnosti v Slovenj 
Gradcu.                                           lr

Mojca Klemenčič in Tanja Cigoj - foto Primož Brecelj

Štirje koncerti mladih glasbenikov

Jesenske serenade za 
letos izzvenele

Glasbeni abonma Zveze kul-
turnih društev Ajdovšči-
na že sedmo leto zapored 

v sodelovanju z Glasbeno mladino 
ljubljansko pripravlja 'Jesenske se-
renade', koncerte mladih glasbenih 
ustvarjalcev. 

Tudi letos smo pripravili štiri kon-
certe in sicer dva v Pilonovi galeriji 
in dva v grajski kleti v Vipavskem 
Križu. Tako se nam je v soboto, 8. 
septembra, v Pilonovi galeriji pred-
stavil Gregor Fele na violončelu, 
katerega enourni nastop je z besedo 
spremljala igralka Tina Uršič. 

V  soboto, 15. septembra, so se 
nam v Pilonovi galeriji predstavi-
li tolkalci Akademije za glasbo in 
pevka Nuška Drašček. Koncert je 
z besedo povezoval igralec Dejan 
Pevčević. Vrhunska izvedba mladih 
tolkalcev je navdušila polno galerijo. 
Pohvalno je, da sta se koncerta ude-
ležila dva razreda srednje šole Veno 
Pilon Ajdovščina. Še lepše pa je bilo 
videti, da so mladi v koncertu re-
snično uživali. 

V soboto, 21. septembra, smo v 
Vipavskem Križu v grajski kleti go-
stili Pihalni kvintet Noobsayswhat s 
povezovalko Tino Uršič, ki so zbra-
no ne preveč številčno občinstvo 
prav tako navdušili s svojo virtuo-
znostjo, kljub temu, da gre za mlade 
glasbenike. 

Jesenske serenade smo zaključi-
li v petek, 28. septembra, prav tako 
v Vipavskem Križu, s koncertom 
Vokalne skupine Jazzva, ki ga je 
povezoval Dejan Pevčević. Osem 
mladih pevcev nam je na nekoliko 
drugačen način, bolj v stilu jazza, 
oziroma priznanega slovenskega 
ansambla Perpetum Jazzile, pred-
stavilo niz pesmi, ki jih poznamo 
iz slovenske in tuje zabavne glasbe. 
Z navdušenjem je koncertu prisluh-
nil tudi mešani pevski zbor mladih 
pevcev s Filipinov, ki je gostoval s 
koncertom naslednji dan v župnijski 
cerkvi v Vipavskem Križu.  

Zelo dober izbor vrhunskih mladih 
glasbenikov je na vseh štirih koncer-
tih ponudil vsem ljubiteljem glasbe 
odlične koncerte, za katere si želimo, 
da bi jih v bodoče obiskalo še večje 
število poslušalcev. Na zvezi kultur-
nih društev Ajdovščina si bomo pri-
zadevali, da bomo vsem ljubiteljem 
glasbenega poustvarjanja ponudili 
še kakšen glasbeni  dogodek. 

Jesenske serenade pa bomo zopet 
ponudili naslednjo jesen, še posebej, 
ker so bili tudi mladi glasbeniki zelo 
zadovoljni z gostovanjem pri nas. 
Tudi to je dokaz, da smo na pravi 
poti, želimo si le še večji odziv ljubi-
teljev glasbe. Mladi glasbeni ustvar-
jalci si to nedvomno zaslužijo. 

Marjan Krpan, foto Primož Brecelj
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Šestnajst konj vleklo ‘najtežji’ zvon 

Na Sveti gori vkup zvoni
Pišemo 30. september 2012 in prireditev ob 90. obletnici prevoza svetogorskih zvonov je končana.

Proslavljali smo v petek, 28. 
septembra, ko smo imeli kon-
cert devetih pevskih zborov v 

Solkanu, ki sta ga povezovala Han-
ca Blažko in Boris Jež. Uživali smo 
ob prekrasnem petju o zvonovih in 
Devici Mariji. Deseta pesem je bila 
presenečenje,   z željo, da bi se spet 

videli čez deset let. Deseta pesem je 
bila Pritrkovalska himna, ki je bila 
predstavljena prvič. Zapel jo je moški 

pevski zbor ob spremljavi zvonov, na 
katere so igrali Pritrkovalci   Loka-
vec. Besedilo Pritrkovalske himne je 
napisal pritrkovalec Damjan Bone, 
uglasbil jo je skladatelj Patrick Qua-
ggiato iz Gorice, zbor in pritrkovalce 
je vodila Nadja Bratina, letošnja na-
grajenka vipavske občine. Po zapeti 

pesmi je bil aplavz zelo dolg, čestitke 
so kar deževale, zato vemo, da se bo 
prijela. 

Drugi dan prireditve se piše so-
bota, 29. septembra - okrogla miza 
na temo Odnos Slovencev do zvo-
nov. Preživeli smo prekrasen večer v 
družbi pripovedovalcev o zvonovih, 

o njihovi glasbi , o dobrih in slabih 
straneh zvonjenja, o potrebni in 
varni konstrukciji, o kolovdaciji. V 

debato se je vključila tudi publika, saj 
je bila sestavljena iz ljudi, ki jih zvon 
zanima. Da pa ne bi samo debatirali, 
so se v program vključili Trnovski 
furmani s prekrasno kratko spe-
voigro Na Sveti gori vkup zvoni. V 
solkanskem narečju so se pogovarjali 
o prevozu zvona, o njihovem delo-

dajalcu Hvaliču, o zvonu, ki tehta 
‘duobrih 43 kuintalou’ in ne bi bili 
furmani, če ne bi zapeli o zvonovih. 

Nedelja, 30. septembra 2012 ob 
7:30 

Dež lije kot iz škafa. Furmani  prid-
no pripravljajo prve štiri pare konj z 
zavestjo, da bodo storili nekaj velike-
ga. Gledamo v nebo in si govorimo 
- pa ja ne bo kot pred 90 - imi leti, 
ko je deževalo cel dan in jim je celo 
svetogorsko cesto odnašalo. 

Ura je 9:00, dež še vedno po malem 
rosi, vendar treba je bilo oditi proti 
Travniku v Gorico. Start je ob 9:30. 
Fantje in konji stopijo in točno ob 
9:30 je bilo na Travniku vse nared. 
Ljudje so prihajalo od vsepovsod, 
drenjali so se okrog zvona in konjev 
in kar nisi mogel napraviti ene pa-
metne fotografi je. 

Pred cerkev je prišel pevski zbor, 
župan občine Ettore Romoli in 
župnik Marjan Markežič. Zbor 
je zapel v slovenskem in italijan-
skem jeziku, župan nas je pozdravil, 
župnik blagoslovil, zapeli so zvonovi 
in voz se je premaknil. 

Prva postaja je bil Trg Evrope, kjer 
so furmane in voz sprejeli Pritrkov-
alci Lokavec, Trnovski furmani s 
petjem in Matej Arčon, župan Mes-
tne občine Nova Gorica in državni 
svetnik. 

Ko so nadaljevali pot proti Solkanu, 
so jih spremljali novogoriški in sol-
kanski zvonovi. Ob 12:00 so se pok-
lonili in odrinili proti Oddihu in Pre-
valu, kjer so imeli furmani kosilo in 
privez sedmega in osmega para konj. 

Ob 16:00 so prispeli na Sveto goro, 
kjer jih je pričakal   upokojeni škof 
msgr. Metod Pirih, svetogorski 
frančiškani in ogromna množica 
ljudi. Paša za oči je bila neizmerna in 
nepozabna. 

Ob 17:00 se je začela sveta maša, ki 
jo je daroval msgr. Pirih, popestrili 
in polepšali pa so jo še pritrkovalci iz 
Črnič, Kamenj in Lokavca ter pevke 
in pevci, zbrani prav za to mašo, pod 
vodstvom Nadje Bratina. Pritrkoval-
ska himna pa je bila vstopna pesem 
v sveto mašo. Na koncu se je Nada 
Blažko še vsem toplo zahvalila in 
izpostavila patra Bogdana in zboro-
vodkinjo Nadjo Bratina. 

Za ta velik podvig smo se v društvu 
DOLI iz Lokavca pri Ajdovščini zelo 
potrudili, da smo ga pripeljali do 
konca. Člani so dali svoj velik prisp-

Največji zvon v Sloveniji - replika - foto Gregor Babič

Na trgu Evropa z novogoriškim županom - foto Gregor Babič

Pripreganje konj - foto Gregor Babič

Zadnji metri pred baziliko - ‘na polento’ - foto Nada Blažko

Skupinska na Sveti gori - foto Nada Blažko

Škof Pirih s furmanom Bogomilom Marcem - foto Nada Blažko

evek na področju furmanstva, pritr-
kavanja, oblikovanja, organiziranja, 
prevažanja, prodajanja in kulinarike. 
Ker se je zgodil tako velik dogodek, 
se je društvo DOLI odločilo, da ta 

čas obeleži še s spominsko polnitvijo 
vina in pripravo spominskih majic, 
kar še vedno lahko dobite na sedežu 
društva in na kmetiji Černigoj. 

Nada Blažko
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Bogati Turek na Vetrnem polju 

Evropski pokal jadralnih modelov
Vipava, 22. in 23. septembra - Modelarsko društvo Ventus iz Ajdovščine je doletela čast (in velika ob-
veza), da izpelje zadnjo tekmo za evropski pokal radijsko vodenih jadralnih  modelov v kategoriji F3J. 
Nalogo so člani Ventusa izvedli brezhibno.

Na nekdanjem letališču na 
Vetrnem polju pri poto-
ku Močilnik se je za točke 

evropskega pokala potegovalo kar 
84 tekmovalcev iz devetih držav. 
Kategorija F3J je med modelarji zelo 
priljubljena – gre za eno samo di-
sciplino z dokaj preprostimi pravili. 
Tekmovalci morajo obdržati model 
(brez motorja) v zraku točno10 mi-
nut (kar sploh ni enostavno) in po-
tem pristati čim bližje tarči na zemlji. 
Model dvigneta v zrak pomočnika z 
vlečenjem 150 metrov dolge vrvice, s 
spretnim manevrom pri izpustu pa 
lahko model doseže tudi višino 200 
metrov. Piloti morajo potem znati 
izkoristiti vso termiko, ki se na ob-
močju ponuja. Modeli so seveda zelo 
lahki, niti dveh kilogramov ne pre-
morejo, pa čeprav merijo čez krila od 
3,5 do 4 metre. Model stane okrog 

dveh tisočakov, lahko si ga modelarji 
izdelajo sami ali pa kupijo pri enem 
od petih priznanih proizvajalcev. 

Na tekmovanjih imajo piloti s seboj 
praviloma po tri letalca, saj se lahko 
kdaj model tudi poškoduje. Torej ta 
šport ni najbolj poceni, še posebej, 
če v Vipavo prideš s prav posebnim 
avtobusom, polnih modelov in op-
reme   – ampak to si lahko privošči 
le res velik ljubitelj modelarstva, kot 
je Mustafa Koc (osvojil je končno 5. 
mesto), ki sodi med tri najbogatejše 
Turke in ima najete najboljše evrop-
ske pilote. 

In v taki konkurenci sta skušala 
poznavanje terena izkoristiti tudi 
tekmovalca domačega kluba – Mar-
ko Lemut je osvojil 37. mesto, Jure 
Marc pa je po smoli v tretji seriji  kot 
najvišje uvrščeni slovenski tekmova-
lec osvojil 14. mesto in tako za las 

zgrešil fi nale oziroma ‘fl y off ’, v kat-
erem je še enkrat premešalo karte 12 
najboljših iz rednega dela tekmovan-
ja. Zmaga je šla s Philipom Kolbom v 
Turčijo, s čimer je potrdil tudi skup-
no zmago v evropskem pokalu. 

Društvo Ventus šteje 60 članov, 
dejavnih je kakih 25, ki so seveda ob 
tekmovalnem zagonu skrbeli še za 
organizacijske posle. »Tekmovalci 
so nas ob koncu zasipali s pohvala-
mi, saj je bila to prva naša tekma na 
tako visokem nivoju,« je za Latnik 
povedal predsednik Ventusa David 
Marc. »Zagotovo pa ni bila zadnja 
– izborili smo si tekmo za evropski 
pokal tudi za prihodnjo sezono. Pa še 
to: tujci niso mogli prehvaliti naših 
vipavskih vin! Še Turki so jih pili.« 

ep

Tekmovalna mrzlica na Vetrnem polju

Tel.: 05 368 11 10
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Tel.: 05 368 11 10
MA-KO popravi napako vsako!MA-KO popravi napako vsako!
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  HOTEL               
                        CASINO

VSAK PETEK
ŽIVA GLASBA

OD 5.10. DO 16.10.

00 386/5 36 44 700
www.hotelgoldclub.siPigal d.o.o., Goriška cesta 25č, 5270 Ajdovščina

Z najboljšimi domačimi testeninami do 
dobre malice in okusnega kosila

DNEVI MLINOTESTOVIH TESTENIN

Zaradi asfaltiranja 
cesta zaprta
Cesta Ajdovščina – Dolenje bo 

do četrtka, 11. oktobra 2012, 
popolnoma zaprta. Obvoz je 

urejen preko Ustij, za šolske prevoze 
je poskrbljeno. 

V začetku septembra se je zače-
la prepotrebna obnova cestišča na 
odseku od 'Koraka' do Dolenj. V 
tem času so izvajalci opravili vsa 
potrebna dela (razširitev, utrditev), 

tako da je že pripravljena za zadnjo 
fazo – polaganje asfaltne prevleke. 
Asfaltiranje kilometra ceste bo po-
tekalo do 11. oktobra, v tem času bo 
cesta popolnoma zaprta, obvoz pa 
bo speljan skozi Ustje. 

Vrednost naložbe, ki jo iz prora-
čuna krije občina Ajdovščina, znaša 
okoli 150.000 evrov.

rl

Novo v Vipavski dolini!
Asfalti ramo dvorišča, dovozne poti  ...

041 632 065 - hitro, kvalitetno, ugodno!

Zbadek

Kdo bi vedel, kaj je nekoč, tega 
je najbrž že kar obilica let, 
zaukazoval ali prepovedoval 

prometni znak na sliki. 
Očitno nič kaj pomembnega, sicer 

ga načrtovalci prometne varnosti ne 
bi pustili zrjaveti do nespoznavnosti. 

Še bolj čudi, da so ga ves ta čas pu-
stili pri miru celo zbiralci barvnih 
kovin.

Foto Ozren Lazić 


