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S svojo pridnostjo, naravnostjo, iskrenostjo, nekon�iktnostjo, nalezlji-
vim smehom,  je prepričala gledalce in po nekaterih anketah (Žurnal 
...) bi zanjo kot končno zmagovalko glasovalo kar dve tretjini gledal-

cev. Julijana je v pol�nalnem obračunu (ko so ostali le še štirje tekmovalci) 
izkoristila tudi svoje kuharske izkušnje in šefa Bineta končno zadovoljila 
tudi s svojo kreativnostjo. 

Zmagovalna jed tega tedna je bil prav Julijanin 'brancin v zeliščni savni' 
in za nagrado je  Julijana lahko obiskala svoje domače. Že sponzorski avto-
mobil oddaje je v soboto popoldne po Ajdovščini naznanjal, da na Cebejevi 
ne bo manjkalo kamer in bliskavic. Seveda so se tudi domači na Julijanin 
obisk dobro pripravili in postavili klasično vipavsko 'kolono', po čustvenih 
objemih z mamo Vido, sorodniki, sosedi, prijatelji, pa je Julija ob glasbi 
bratov Kobal z očetom Andrejem še zaplesala ... 

Julijana ima seveda tudi na spletnih forumih in socialnih omrežjih veli-
ko podporo in ga najbrž ni na Vipavskem, ki ji ne bi privoščil te gostilne 
– morda le tisti, ki njene jedi v Ajdovščini pogrešajo in bodo morali po 
novem do Medvod ...  

rl 
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Vrhunec Lokarjevega leta

Simpozij, obeležje in spominska soba
Vrhunec dogajanja v Lokarjevem letu, s katerim ajdovska občina obhaja 120 – letnico rojstva pisatelja in zdravnika Danila Lokarja, je 
bil odmeven simpozij, ki ga je v Pilonovi galeriji pripravila Lavričeva knjižnica iz Ajdovščine. 

Nanj je uspela privabiti prepoznavne slovenske prozne ustvarjalce 
in raziskovalce. Nekateri med njimi so predstavili lastne spomine 
na pisatelja, drugi pa so opisali posebnosti Lokarjeve proze in raz-

ličnih tematik, ki se jih je loteval.
Pisateljevo obletnico so po simpoziju začinili še z odkritjem spominske-

ga obeležja na pročelju stavbe, s katero sedaj upravlja Društvo likovnih 
umetnikov Severne Primorske in ima v njej tudi galerijo. Obeležje je delo 
akademskega kiparja Silvestra Fakuča.

V prvem nadstropju stavbe, v kateri je dolga leta živel in ustvarjal dr. 
Danilo Lokar, pa so uredili še spominsko sobo z izvirno opremo, v kateri 
so razstavili knjige, rokopise, pisma in panoje s pisateljevo foto zgodbo.  V 
spominski sobi je le delček gradiva o Lokarju (v Lavričevi knjižnici bodo 
tudi po obletnici ohranili Lokarjevo vitrino), ob obletnici pa so odkrili še 
veliko gradiva, ki ga bo potrebno šele proučiti in bo morda prinesel nova 
spoznanja o avtorju.

rl 

Zvezdnica Gostilne za nagrado obiskala domače

Julijana Krapež spet v Ajdovščini
Gostilna išče šefa podira rekorde gledanosti v Sloveniji, še bolj pa so ob Tv zaslone prikovani prebivalci Ajdovščine oziroma Vipavske 
doline, saj je rojakinja Julijana Krapež postala prva zvezda resničnostnegašova. 

Protest proti politikom vseh vrst (in barv)
Ajdovščina, 30. novembra - Okrog 200 protestnikov se je burji in mrazu navkljub zbralo na osrednjem ajdovskem trgu. Zahtevali so 
odstop vseh politikov, ki so bili na politične sceni zadnjih dvajsetih let. Če ne bo šlo drugače, pa z mirno revolucijo, so vpili protestniki 
med vzkliki 'lopovi' in 'Wajdušna'.

Protestniki so pozivali k revoluciji, saj ne more 99 odstotkov ljudi de-
lati za en odstotek ljudi. Vsi tisti, ki imajo tisti en odstotek, si tega 
niso sami ustvarili, pač pa je plod odrekanja številnih generacij. Mi-

lijonarji so postali, ker so milijone znali pokrasti v enem ali nekaj letih.  
Med protestniki je bilo, poleg '�rbcev' tudi veliko mladih: »Imam 27 let, 

sem brez službe in brez perspektive – lahko samo še kričim!« se je pridušal 
prvi. »Zaman iščem zaposlitev doma – bom moral s trebuhom za kruhom 
po svetu?« pravi drugi. In je spet odmevalo: »Wajdušna!« 

Kljub kričanju je protest potekal dokaj mirno, le kakšna molotovka se je 
kje našla. Na trgu pa ni bilo videti ajdovskega župana, ki sicer pogosto po-
ziva k revoluciji v Sloveniji.

rl

»Kwonc je!«

Pričujoči val demonstracij ki zaliva 
Slovenijo pod različnimi izpeljankami 
pogovorne, lokalne oznake, da tako 
več ne gre oz. da je nečesa konec, nam 
pravi, da ljudje ne maramo spreneve-
danja. Kangler se je tako pridušal, da je 
nesorazmerno visoko stanje na njego-
vih bančnih računih (in njega soproge 
– 153.000 € pologov v treh mesecih) 
posledica prodaje travnatih bal, ki jih 
uspe pokositi na svojih dveh hektarjih 
travnika. Da njegov travnik spomladi 
ne diši po gnojnici, pač pa po korupci-
ji, nas prepriča matematika: bala trave 
stane cca 30 €, da dobiš iz bal 153.000 
€, jih moraš prodati 5.100 na leto. Če 
kosiš trikrat, je število bal na en odkos 
1.700. Dva hektarja pomeni 20.000 
kvadratnih metrov, torej mu uspe po-
kositi trave za eno balo na 11,7 kva-
dratnih metrih. Njegova trava zraste 
torej čez sto dva in štirideset metrov 
visoko v nebo. Ampak potem bi molz-
li dinozavre in ne krav …

Podobna neresnica je pri zagovar-
janju ZUJF - a ušla poslancu Tanku, 
ko se je pridušal, da naj španskim bor-
cem zagotovi del penzije Španija in ne 
Slovenija. Zadnji španski borec, drža-
vljan Slovenije, je namreč umrl v Lju-
bljani leta 2010.

Kaj naj bi si mislil taboriščnik, ko je 
poslušal ministra za socialo, ko je raz-
lagal, da je treba očistiti pokojninsko 
blagajno vseh tistih, ki niso vplačevali 
v pokojninsko blagajno? Mar bi moral 
plačevati položnice na banki v tabori-
šču Mathausen ali Dachaw? 'Njegove 
prispevke' je namreč Nemčija porav-
nala Jugoslaviji 1971.  leta. Seveda ne 
v obliki osebnega pokojninskega raču-
na, pač pa v obliki med državnih voj-
nih reparacij …

Petkove demonstracije v Ajdovščini 
bodo prišle v anale, ampak kaj pre-
tresljivega se pač ni zgodilo. Manjkal 
je seveda župan Poljšak, ki bi se kot 
znani bojevitež najbrž moral postavi-
ti v prve bojne vrste. Malo za šalo … 
Zakaj je vrgel granitno kocko v okno 
svoje pisarne, bi se najbrž vprašal šele 
naslednji dan!?

 Mitja Tripković
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Simpozij odstrl tančico z 
‘neznanega’ Lokarja
Ajdovščina, 23. novembra 2012 - Lavričeva knjižnica je pripravila odmeven simpozij z naslovom: Danilo 
Lokar, 120 - letnica rojstva. To je bil še eden izmed velikih in pomembnih dogodkov, s katerim je želela 
počastiti okroglo obletnico rojstva velikega rojaka. 

Simpozij se je odvijal v Pilonovi 
galeriji, na njem pa so  s svojimi 
prispevki sodelovali Ciril Zlo-

bec, Branko Marušič, Irene Mislej, 
Marija Mercina, France Bernik, 
Katja Mihurko Poniž, Matjaž Kme-
cl, Vladka Tucovič, Peter Avbar, 
Franc Černigoj, Nataša Rupnik, 
Anuša Blažko ter Ivana Slamič.   

Avtorji prispevkov so skušali 
spregovoriti o ‘neznanem’ Lokarju, 
o njegovem poznem vstopu v svet 
pisane besede, ki je bil pisateljeva 
zavestna odločitev ob zavedanju, da 
dveh stvari hkrati ne moreš dobro 
početi, torej ne moreš biti dober 
zdravnik, ob tem pa še dober pisatelj. 

Predstavljeno je bilo njegovo 
prijateljevanje s sorojakom Venom 
Pilonom, ki ga je Lokar občutil kot 
razodetje, analizirani so bili nekateri 
ženski liki, ki jih je upodobil v svoji 
prozi, navedene so bile njegove 
vzporednice z drugim velikim 
‘sočasnim’ ustvarjalcem Cirilom 
Kosmačem, poskušali smo izvedeti, 
kaj je bilo tisto, kar je slednjega 
naredilo bolj berljivega, kako je 
Lokarja zajel ekspresionizem, kaj 

imamo v mislih, ko govorimo o 
njegovi vojni prozi, s kom se je srečal 
na goriški realki, kdo ga je navdušil, 
ali in kako je nanj vplival Cankar. 

Z zanimanjem smo prisluhnili 
zadnjemu glasovnemu posnetku 
Danila Lokarja, odkrivali smo 
njegove dnevniške zapiske, ki so mu 
bili sogovorniki v ajdovski samoti.   
Izvedeli smo, kako je Lokarjevo leto 

odzvanjalo v delu osnovne šole, ki 
nosi njegovo ime. 

Lokar  je bil velik domoljub, ljubitelj 
narave, predvsem pa tenkočuten 
in tih opazovalec sveta ter izjemen 
poslušalec in neke vrste samotnež. 
Prisluhnili smo ciklu pesmi, ki je 
nastal ob prebiranju njegove novele.  

V okviru Društva slovenskih 
pisateljev nastaja Vodnik po 
Slovenski pisateljski poti, na 
njem bosta našla svoj prostor tudi 
Danilo Lokar in njegov rojstni kraj 
Ajdovščina, izvedeli smo,   kako je 
nastajal ta del vodnika. 

Karo suknjič, svetla srajca, 
kravata, na glavi klobuk, leva roka 
potisnjena v žep, v desni dežnik – 
Danilo Lokar na sprehodu, v dežju, 
nekoliko nasmejan – kot, da bo vsak 
čas zakorakal proti tebi, okrog pa 
oranžna, topla, ki počasi izginja v 
meglicah; to je naslovnica zbornika, 
ki je izšel ob simpoziju in prinaša 
prispevke sodelujočih, ti pa nam o 
našem   pisatelju povedo marsikaj, 
česar doslej nismo vedeli. 

Marija Bajc

Ciril Zlobec, v ozadju Zdenka Žigon in Marija Bajc iz Lavričeve knjižnice -  foto 
Primož Brecelj

Poznavalka Lokarjevega dela Ivana Slamič - foto Primož Brecelj

Paul Rostas bo spet 
stal v Logu
Ob cerkvi Marije Tolažnice žalostnih v Logu pri Vipavi so slovesno 
podpisali pogodbo o obnovi spomenika madžarskemu junaku 
Pavlu Rostasu. Denar zanj bodo zagotovile tako slovenske kot ma-
džarske ustanove. 

Zgodba o hrabrem vojaku je 
datirana s tretjim oktobra 
1813. leta, ko so se Napoleo-

nove čete umikale iz naših krajev. Na 
cesti od Vipave proti Ajdovščini je 
Paul Rostas sam zadrževal šestdeset 
pešcev in sedem konjenikov v četrt 
ure trajajočem boju. Kljub mnogim 
ranam ni odnehal, slednjič ga je so-
vražni vojak, skrit za koruzno sla-
mo na bližnji njivi, smrtno zadel in 
junaški huzar je omahnil s konja in 
izdihnil. Pogrebci so ugotovili, da je 
bil zadet od tridesetih krogel, toda 
smrtonosna je bila le zadnja.  

Spomenik je napravil Karl Seppen-
ho� er, sicer avstrijski o� cir, kot svoje 
prvo delo v kamnu. Kip je na Rosta-
sovo junaštvo nemo pričal sto let, a je 
očitno zmotil italijanske okupatorje, 
ki so ga podrli. Nekateri deli so ležali 
na šolskem dvorišču v Vrhpolju, do-
kler jih leta 197l niso ostanki shranili 
v Goriškem muzeju.

Na prvem srečanju študijskega 
krožka Ustavimo korak (leta 2009), 
ki deluje pod okriljem Ljudske uni-
verze Ajdovščina, se je rodila ideja 

o obnovi kipa. Sočasno so se člani 
zakopali v stare listine in izbrskali 
marsikatero zanimivo podrobnost. 
Celo deli ograje in kipa so se medtem 
našli.   

Doslej so pod strokovnim vod-
stvom Antona Naglosta iz Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine iz Nove 
Gorice in z denarjem občine obnovi-
li temelje in restavrirali kamniti pod-
stavek. Izdelati repliko kipa Rosta-
sa, ki je nekoliko manjši od naravne 
velikosti, pa bo precej velik � nančni 
zalogaj, zato so se člani krožka pove-
zali z madžarskim veleposlaništvom 
v Sloveniji. Z nekaterimi društvi in 
ministrstvom za obrambo bodo za-
gotovili 6000 evrov od približno 
potrebnih 16.000 evrov za celovito 
ureditev spomenika, nekaj bo doda-
la še ajdovska občina in morda jim 
bo kmalu uspelo zaključiti � nančno 
konstrukcijo, saj naj bi spomenik po-
novno odkrili čez leto in dan. 

Nosilec naložbe bo Krajevna sku-
pnost Budanje, pod budnim očesom 
čuvarjev dediščine. 

rl

Plaz Znosence saniran 

Cesta znova odprta
Zoprnega čakanja pred semaforji na cesti Ajdovščina – Col po dveh letih ni več. Magistralno cesto pri 
odcepu za Vrhpolje, ki jo je poškodoval plaz po imenu Znosence, so po temeljiti obnovi znova odprli 
za dvosmerni promet. 

Plaz Znosence je pred dvema 
letoma 'premaknil' magistral-
no cesto na dolžini 350 me-

trov. Nekaj časa je bila cesta zaprta za 
ves promet, tako da so bili prebival-
ci Gore praktično odrezani od sveta, 
saj se je nad Lokavcem že prej sprožil 
plaz Stogovce, nakar so plazino ven-
darle toliko utrdili, da je dovoljeva-
la enosmerni promet. Potrebne so 
bile še geološke raziskave in priprava 
projektne dokumentacije, država pa 
je odvezala malho in obnova je lahko 
stekla. Trajala je približno leto dni. 
Najprej so izdelali sidrano pilotno 
steno v dolžini 176 metrov, nato ka-
mnit oporni zid dolžine 80 metrov, 
150 metrov drenaže, 145 metrov 

dolg hudourniški jarek itd. 
Na koncu so na odseku položili as-

faltno prevleko, preplastili pa so tudi 
še cesto od Cola do plazu, ki je bila 
na določenih odsekih precej poško-

dovana, pa tudi vodovod so položi-
li pod cestiščem in so seveda morali 
asfalt rezati.  Stroški sanacije so oce-
njeni na 1,8 milijona evrov, dela pa je 
izvajalo Cestno podjetje Gorica.      rl
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smo razvili kar 64 novih izdelkov, 
med katerimi so nekateri že na trgu.

Fructalu še vedno zaupamo kot 
proizvajalcu, ki mu je mar za kako-
vost.  

Kljub cenovnim pritiskom fokus 
na kakovosti ostaja; to smo tudi letos 
dokazali na radgonskem sejmu, kjer 
je vseh naših 29 ocenjevanih izdel-
kov prejelo medalje. Tudi iz tega je 
razvidno, da pri kakovosti ne spre-
jemamo kompromisov, ne glede na 
to, ali izdelek spada med tako ime-
novane premium znamke najvišjega 
cenovnega razreda ali cenovno bolj 
dostopen asortiment.

Pri tem nista pomembna le tehno-
loška podpora in znanje, kakovost 
je odvisna tudi od sadja, ki ga pre-
delujete. 

Osnova za vrhunski izdelek je vr-
hunska surovina. Seveda pa so po-
trebni tako znanje kot najboljša 
tehnološka podpora, da kakovost 
ohranimo v vsej verigi do potrošni-
ka. Fructal je od nekdaj znal najti in 
izbrati le najboljšo surovino oz. je z 
lastno predelavo sadja postavil tudi 
visoke normative. V sadne kaše smo 

letos na primer predelali nekaj manj 
kot 1500 ton vipavskih breskev, in to 
predvsem sorte veteran in redhaven, 
ki našim končnim izdelkom dajejo 
izrazito barvo in speci�čno aromo.

Glede odkupnih cen breskev so 

bili kmetje precej nezadovoljni. 
Pričakovanja naših pridelovalcev 

so se precej razlikovala od realnosti 
tržnih razmer in cen drugih pridelo-
valcev. Odločili smo se, da vipavskim 
kmetom kljub temu ponudimo višjo 
odkupno ceno od konkurenčnih po-
nudnikov, saj verjamemo v njiho-
vo kakovost. Odkupili smo celotno 
ponujeno količino breskev in hrušk 
iz Vipavske doline pa tudi jabolk in 
hrušk iz Posavja.

Se katera od blagovnih znamk po-
slavlja s trgovskih polic?

Vse blagovne znamke ostajajo z 
nami. Še več, za nekatere blagovne 
znamke načrtujemo dodajanje sku-
pin izdelkov, nekatere čaka popolna 
prenova celostne podobe in embalaž. 
Skladno z marketinškimi strategija-
mi bomo še naprej vlagali v ustrezne 
tržne komunikacije in promocijo 
znamk.

Kaj pa na drugih trgih – bodo 
Nectarjeve znamke v prednosti?

Ne, večinoma so Fructalove znam-
ke višje pozicionirane od Nectar-
jevih, tako da ciljamo na različne 
kupce. Fructal ima prepoznavne, 
cenjene znamke in s pravimi poslov-
nimi odločitvami je v regiji lahko še 
bolj uspešen.

Novo lastništvo je bilo z nezau-
panjem sprejeto tudi v lokalni sku-
pnosti. Kako si to razlagate?  

Po eni strani novosti večina spre-
jema zadržano, poleg tega živimo 

in delamo v majhnem kraju, kjer so 
generacije pomagale soustvariti šte-
vilna močna podjetja in uveljavljene 
blagovne znamke, od katerih pa je 
ostalo bolj malo. Fructal je vedno bil 
naš ponos, vendar ni korektno, da je 
nezaupanje, ki ga omenjate, prehite-
valo poslovne odločitve in v javnosti 
oblikovalo mnenja in dezinformaci-
je, ki so morda celo škodile Fructalo-
vemu ugledu.

V tem letu se je pokazalo, da lastni-
kova strategija ni le preživetje Fruc-
tala, ampak njegov nadaljnji razvoj. 
Investicija lastnika je bila zelo visoka 
in zato, verjamem, toliko bolj premi-
šljena.

Glede na povedano, delujete opti-
mistično. 

Brez dobre volje in poguma v teh 
časih ne gre. Še naprej moramo verje-
ti v Fructal. Trudimo se po najboljših 
močeh – ne zaradi interesa lastnika, 
ampak zaradi naše želje, da uspemo 
in se dokažemo. Lastnik nam daje to 
možnost in v teh ključnih trenutkih 
nas je dodatno spodbudil, saj so v 
časih recesije potrebne hitre prilago-
ditve, ki jih lahko izpeljemo le s pra-
vimi odločitvami in jasno strategijo. 

Pozitivni rezultati se bodo na ta-
kšen ali drugačen način vrnili tudi v 
našo skupnost, lokalno in širše.

Fructal želi ostati tu in želi ostati to, 
kar je vedno bil.

Mitja Tripković

Luka Jejčič, predsednik uprave Fructala

V Srbijo ne odhaja naša oprema - tja bomo prodali še več 
Fructalovih izdelkov 
Luka Jejčič je na čelo Fructala stopil junija letos, v času, ko so širšo in lokalno javnost še pretresali dvomi in ugibanja o namenih novega lastnika, Nectarja. V takšnih okoliščinah 
je za prevzem vajeti potreben pogum, še posebej, ker je Luka Jejčič domačin, Fructal pa je vedno veljal za ponos doline. V Ajdovščini je obiskoval osnovno šolo in gimnazijo, 
študij ga je le za nekaj let odpeljal v Ljubljano. Kot univerzitetni diplomirani inženir živilske tehnologije je v Fructalu začel delati že leta 1997, leta 2004 je napredoval na me-
sto tehničnega direktorja, čez nekaj let pa je prevzel tudi vodenje nabave. Njegov spekter strokovnega znanja in izkušenj ter dobro poznavanje Fructala dajejo zaupanje v 
poslovne odločitve uprave, s katerimi želijo zagotoviti dolgoročno rast in razvoj.

O družbi Nectar
Nectar je družinsko podjetje iz Bačke Palanke, ustanovljeno leta 1998. 

V Srbiji si je družba v nekaj več kot desetletju poslovanja pridobila zelo 
dober in močan korporativni ugled ter postopoma prevzela vodilno 
mesto v predelavi sadja ter proizvodnji sokov in nektarjev v regiji. V 
Srbiji velja Nectar za eno najbolj prepoznavnih blagovnih znamk. Poleg 
vlaganja v proizvodne zmogljivosti za predelavo sadja ter proizvodnjo 
sokov in nektarjev so razvili tudi programe za proizvodnjo marmelad, 
sadnih sirupov, žganih pijač itd. Ena njihovih prednosti je tudi zelo močna distribucijska mreža. Trenutno ima 
družba Nectar okrog 650 zaposlenih, pri vodenju pa še vedno sledijo tradicionalnejšim modelom, saj verjamejo, 
da to zagotavlja dolgoročno stabilen razvoj celotne družbe.

Nakup 100 - odstotnega deleža podjetja Fructal je največja Nectarjeva investicija. Za nakup deleža in dodatna 
vlaganja v Fructal je Nectar namenil približno 50 milijonov evrov, kar je največja srbska investicija v Sloveniji 
in tudi v Evropski uniji do zdaj. Prav višina investicije naj bi potrjevala namene Nectarja, da Fructal in njegove 
blagovne zanamke ne le ohrani, ampak dolgoročno vlaga v njihovo rast in razvoj.

Pred skoraj letom dni je Fructal 
dobil novega lastnika, srbski Nec-
tar. Kako poteka sodelovanje, kaj se 
je z novim lastnikom spremenilo?

Lahko rečem, da je sodelovanje z 
Nectarjem dobro. Načrti lastnika so 
jasni, torej dolgoročna rast in razvoj 
Fructala ter Fructalovih blagovnih 
znamk, predvsem v regiji. Naša pred-
nostna naloga je bila takojšnje prila-
gajanje spremenjenim razmeram na 
trgu. S hitro odzivnostjo na različnih 
področjih dela smo ohranili stabil-
no poslovanje podjetja. Med prvimi 
pozitivnimi vidiki bi izpostavil nove 
sinergije v nabavi, izvoz na nova trži-
šča in aktivno prilagajanje dejavnosti 
na trgu. Prav tako smo se lotili stro-
kovno podprte reorganizacije z novo 
sistematizacijo delovnih mest, ki je v 
zaključni fazi. Cilj reorganizacije je 
povečanje učinkovitosti podjetja in 
konkurenčnejša proizvodnja.

Torej so strahovi o selitvi proizvo-
dnje v Srbijo neutemeljeni? 

Da, povsem neutemeljeni. Te dez-
informacije so celo prerasle v ugoto-
vitve, da se je selitev nekatere opreme 

že začela, kar seveda ni res. V proi-
zvodnji smo uvedli le organizacijske 
spremembe, s katerimi želimo doseči 
večjo učinkovitost. V Fructalu zato 
zdaj polnimo nekatere izdelke tudi 
za Nectar. V Srbijo torej ne odhaja 
naša oprema, bomo pa tja že kmalu 
prodali več Fructalovih izdelkov, saj 
se bomo naslonili prav na Nectarjevo 
močno distribucijsko mrežo.

Vendarle pa je zaposlene presene-
tilo odpuščanje.

Glede tega bi najprej želel poveda-
ti, da smo se viškov zavedali že pred 
prihodom novega lastnika. V proce-
su reorganizacije in nove sistema-
tizacije se je še bolj jasno pokazalo, 

kakšni so viški, in takoj smo vedeli, 
da se bomo morali spopasti tudi s 
tem. Pri tem želim poudariti, da smo 
sledili strokovno utemeljenim razlo-
gom, toda žal za nekatere zaposlene 
znotraj podjetja nismo mogli najti 
ustrezne prerazporeditve. Zanje se 
skušamo dogovoriti za čim več 'meh-
kih' variant prekinitve delovne po-
godbe.

Kakšni pa so izzivi Fructala na 
trgu?

Soočamo se z izjemno zahtevnimi 
tržnimi razmerami. Na prodajnih 
policah se vsakodnevno spopadamo 
s padanjem kupne moči. Lojalnost 
kupcev ni več nekaj samoumevnega. 
Ime Fructal na izdelku ni več dovolj, 
če poleg kakovosti ne zagotovimo 
tudi cenovne dosegljivosti izdelkov. 

Na eni strani se torej spopadamo 
z vse večjim pritiskom na prodajne 
cene, na drugi pa še z naraščanjem 
nabavnih cen surovin, energentov in 
embalažnih materialov. 

Ne moremo mimo dejstva, da de-
lujemo v eni najbolj konkurenčnih 
panog, kar od nas zahteva nenehno 
prilagajanje trgu. Pri tem je odločilen 
razvoj izdelkov.

Pa imate na voljo sredstva za ra-
zvoj? 

Vsako leto za razvoj namenjamo 
izdatna sredstva, v povprečju milijon 
evrov letno. Ne razvijamo le izdelkov 
Fructalovih blagovnih znamk, am-
pak tudi za Nectar in nekatere druge 
blagovne znamke. 

Od januarja do septembra 2012 

KLEPET POD LATNIKOM
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MDPM Ajdovščina na Festivalu Hiše mladih 2012 

Igriva ustvarjalnost mladih 
popestrila festival 
Na Medobčinskem društvu prijateljev mladine Ajdovščina smo se z veseljem odzvali povabilu k 
sodelovanju na Festivalu Hiše mladih 2012. Pripravili smo pestro ponudbo nekoliko drugačnih 
delavnic, na katere smo povabili tako šolarje kot tudi predšolske otroke iz Otroškega vrtca Ajdovščina.

Začeli smo z Vajami za branje, 
delavnico, na kateri so drugo-
šolci barvali, reševali križanke 

in rebuse, brali in pisali, na koncu pa 
z rujevimi listi izoblikovali črko na 
napihnjen balon, ki so ga odnesli s 
sabo. Irena Šinkovec, učiteljica slo-
venščine in naša prostovoljka je pri-
pravila delavnico, nad katero so bili 
navdušeni tako otroci kot učiteljice, 
ki so jih spremljale – vabimo k bra-
nju! 

Likovno igranje je za skupino 
devetošolk pripravila arhitektka in 
slikarka Taša Turk, ki je prav tako 
naša prostovoljka. Igriv je bil že 
format papirja, na katerem so ust-
varjale, prav tako pa tudi sadna 
tematika. Dekleta so si namreč izbra-
la vsaka svoj sadež, tega pa so upodo-
bile v različnih tehnikah. Taša pravi, 
da preveč resnosti škodi in tako so 
sadeži nastajali v črtni tehniki, kot 
rezultat čečkanja, pa z različnimi 

senčenji, kolažem in celo kot relief. 
Ne glede na vse igranje so čisto resno 
nastale prave likovne umetnine. 

Otroke iz vrtca Ob Hublju smo 

povabili v pravljično deželo. Otroci 
so medvedkama, ki sta ju v inter-
aktivni igrici Baloni upodobili naši 

prostovoljki Maša Čibej in Jana 
Humar, s čaranjem pomagali, da 
so posajeni čarobni baloni zrastli in 
obrodili. Medvedki sta jih v zahvalo 

podelili z otroki in vzgojiteljicami, 
poleg tega pa sta jim še pomagali, da 
so po vrsti opravljenih nalog posta-
li člani medvedje družine. Tako so 
prišli do sladkega darilca, ki se je 
skrivalo v balonih. 

S petkovo delavnico Moč diha, 
ki jo je pripravila naša sodelavka 
Nada Blažko, so devetošolci spozna-
li pravilno dihanje, ki pomaga k 
boljši koncentraciji, zmanjševanju 
treme in trdnejšemu zdravju. Po 
uvodni predstavitvi dihalnih or-
ganov in dihanja, so se posvetili še 
pomenu zavedanja sebe in svojega 
dihanja, prepuščanju naravnemu 
toku življenja in sproščanju. Vse to 
vodi k osebni rasti in izkoriščanju 
svojih notranjih potencialov. S tem 
pa izboljšuješ tudi svojo okolico – s 
svojo umirjenostjo namreč močno 
vplivaš na ljudi okoli sebe. 

Bilo je pestro, zanimivo in poučno. 
Povabilu k sodelovanju se bomo z 
veseljem odzvali tudi prihodnje leto! 

Gordana Maroh Črv, 
MDPM Ajdovščina

Interaktivna igrica Baloni z Mašo Čibej in Jano Humar

Likovno igranje s Tašo Turk

Zbiralci v Ajdovščini 
na sejmu in razstavi
V soboto, 10. novembra 2012, sta bili pred dvorano prve slovenske 
vlade kar dve tržnici – sejma. Poleg kmečke tržnice, ki postaja v 
zadnjem času že stalnica na naših trgih, je bil tudi sejem zbiralcev, 
ki privabi obiskovalce dvakrat letno in sicer konec aprila ter začetek 
novembra.

Društvo zbiralcev Ajdovšči-
na – Nova Goricaorgani-
zira poleg mesečne bolšje 

tržnice tudi specializiran sejem, ki je 
namenjen bolj zahtevnim zbiralcem, 
tako � latelistom, kot numizmatikom 
in karto� lom. Na letošnjem sejmu si-
cer številčno ni bilo prisotnih veliko 
trgovcev, je bila pa ponudba priso-
tnih res bogata. 

Obiskovalci, ki so bili predvsem iz 
društev, so imeli kaj izbirati. Največ 
je bilo kovancev in sicer od starih 
valut do evrov. Še vedno je najbolj 
popularna � latelija. Predstavniki 
društva Novo Mesto so ponudili 
celotno paleto slovenskih znamk 
in ovitkov prvega dne. Domači 
razstavljavci, ki so prisotni tudi na 

ostalih bližnjih sejmih, pa so imeli 
tudi stare knjige, razglednice in 
pester program iz starinarnice. 

Člani društva zbiralcev vabijo 
obiskovalce tudi na stalno razstavo, 
ki je v avli Nove KBM banke. Tam 
so po navadi razstavljeni drobci iz 
obsežnih zbirk svojih članov. Te 
razstave se menjajo na nekaj tednov. 
Trenutno so na razstavi listine iz 
okolice Ajdovščine, ki so stare do 
150 let. Zanimive so pisave uradnih 
pisarjev z žigi tedanjih oblasti ter 
način pisanja. Člani želijo, da se 
jim pridružijo tudi novi člani, da 
dopolnijo svoje zbirke ali pa jih dajo 
na ogled v zavarovane vitrine. 

Aleš Brecelj

Največja je bila ponudba kovancev

Filatelija je še vedno ‘in’
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Že pet štipendistov z Vipavskega  

NIVEA Podajte nam roko!
Podjetje Beiersdorf d.o.o. z blagovno znamko NIVEA, v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine 
Slovenije, že sedmo leto zapored otrokom in mladostnikom iz socialno šibkejšega okolja pomaga na 
poti do izobrazbe. S tem vsaj delno omogoča enake možnosti na poti do uresničevanja življenjskih 
ciljev, kot je izobrazba.

Družbeno odgovorno pod-
jetje Beiersdorf d.o.o. tudi 
letos prispeva 0,5 eura v 

Učni sklad NIVEA za vsako preje-
to roko - risbo, fotogra� jo, odtis ali 
kako drugače oblikovano. Odtise se 
bo zbiralo do 14. decembra 2012 

preko spleta  - www.NIVEA.si/roke 
in na dogodkih za zbiranje rok. Roke 
jim lahko pošljete tudi po pošti, na 
naslov Beiersdorf d.o.o., p.p. 4130, 
1000 Ljubljana. 

Sredstva v Učnem skladu NIVEA 
so v celoti namenjena štipendiranju 
otrok in mladostnikov iz socialno 
šibkejšega okolja, ki jih izbere Zve-
za prijateljev mladine Slovenije na 
pobudo svojih lokalnih društev iz 
cele države. Porabljena so v obliki 
mesečne štipendije, ki šolajočim 
omogoča nadaljevanje njihovega 
izobraževanja. 

Letošnja tema zbiranja rok so želje, 
zato lahko svojo dlan odtisnite in 
nanjo zapišete svojo željo. To lahko 
storite tudi na enem izmed dobro-
delnih dogodkov, ki se bodo skupaj z 
nekaterimi znanimi obrazi, ambasa-
dorji Podajte nam roko!, v okviru ak-

cije odvijali v Ljubljani in Mariboru. 
Letos so organizatorji kot novost 

pripravili tudi posebno stojnico, na 
kateri si lahko v zameno za donacijo 
izberete promocijski izdelek NIVEA. 
Te donacije bodo prav tako pora-
bljene za mesečne štipendije, stojni-
ca pa bo v času akcije stala v trgov-
skem centru Citypark in E.Leclerc. 

Ker skupaj zmoremo več, vas 
tudi iz Medobčinskega društva pri-
jateljev mladine Ajdovščina poziva-
mo, da se pridružite akciji zbiranja 
rokic. Veseli in ponosni smo, da je 
med štipendiranci tudi pet otrok iz 
občin Ajdovščina in Vipava – z vašo 
pomočjo bomo lahko vključili še 
kakšnega, zato vas pozivamo, da tudi 
vi podate svojo roko! 

Gordana Maroh Črv, MDPM Ajdovščina

NIVEA že sedmo leto poziva: Podajte 
nam roko!

Školj nad Vrtovinom je bil poseljen že pred več kot 3500 leti 

Obnova cerkvice na 
Školju sv. Pavla
V bronasti in v železni dobi, dobro tisočletje in pol pr. Kr., je na Sv. Pavlu zraslo utrjeno naselje, dolgo 
450 m, široko do 105 m, ki je bilo vse naokrog obzidano, tudi na mestih, kjer je bila skalna pečina videti 
neobvladljiva.

Studenec je ostal zunaj obzidja, 
zato so si na južnem koncu ob 
pečino postavili zbiralnik, ki je 

hkrati služil kot obrambni in opa-
zovalni stolp. S stopnicami, deloma 

vsekanimi v skalo, ki jih je ljudski 
glas označil za zlate,  je bil povezan z 
naseljem na platoju. Stolp - zbiralnik 
je še dandanes okoli 11 m visok in 
velja za eno izmed najbolje ohranje-
nih antičnih gradenj na Slovenskem. 
Mogočnost naselja na Školju sv. Pa-
vla pa napeljuje na misel, da je Orta-
ona stala prav tu. 

Danes stoji na njem cerkvica sv. 
Pavla, ki čaka boljše raziskovalne 
čase, da odkrijejo, kar so leta prikrila. 
Da določijo temelje stare cerkve in še 
starejše cerkve, na katerih je zgraje-
na sredi platoja nova, skromna, a po 
nastanku in pričevanju prav posebna 
cerkev kamenjske župnije. 

Nekako je prišel čas, da spet ob-
novimo cerkvico na Školju nad Vr-
tovinom. V oktobru 2012 smo začeli 
z zamenjavo ostrešja ter zunanjega 
in notranjega ometa. Po pridobitvi 

dokumentacije bo pozidan   zvonik, 
ki   so ga načrtovali že leta 1946. Po 
zaslugi darovalke iz Vrtovina je zanj 
že ulit 238 kg težak zvon. 

Kakor v povojnem času tudi se-
danje delo napreduje po zaslugi, 
odrekanju in darovanju številnih, ki 
čutijo s tem svetim krajem in cerkvi-
co. Odziv prostovoljcev je velik. 
Nekatere organizacije so darovale 
nekaj gradbenega materiala. Kljub 
številnim delovnim akcijam pa so 
še vedno potrebna � zična sredstva. 
Hvaležni bomo za vsak vaš prisp-
evek. 

Naj nas sveti Pavel poveže vse, brez 
razlike. Ta edinstveni spomenik je 
sezidan tudi v trajni spomin žrtvam 
druge svetovne vojne. 

Vrtovinci in drugi se srečajo na Sv. 
Pavlu pri sveti maši trikrat letno: na 
velikonočni ponedeljek, na praznik 
sv. Petra in Pavla ter 2. novembra. 
Letos bo na silvestrovo pohod z 
lučkami in maša, kar naj bi postalo 
tradicionalno. Vabljeni vsi ljubitelji 
sv. Pavla, kjer bomo skupaj ob topli 
pijači pričakali leto 2013. 

Nevenka G

Avtorica prispevka na vodnem stolpu

Cerkvica sv. Pavla

Tako bo videti zvonik

3. december – mednarodni dan invalidov    

Društvo invalidov - 
že 30 let
Po ustanovnem občnem zboru julija leta1982 je Društvo invalidov 
Ajdovščina – Vipava z vpisom v register društev meseca novembra  
tudi uradno začelo delovati.

Od vsega začetka je društvo 
skrbelo za pomoč svojim 
članom, z raznimi ugo-

dnostmi, se povezovalo z delovnimi 
invalidi v podjetjih, veliko pa je pri-
spevalo k drugačnemu dojemanju 
invalidov med ljudmi in doseglo, da 
so načrtovalci javnih površin upo-
števali potrebe invalidov pri gibanju 
v prostoru in ustanovah (klančine, 
dvigala …). Ajdovščina je tako leta 
2003 prejela listino ‘Občina po meri 
invalidov’. Dandanes je že samou-
mevno, da se ob naložbah misli tudi 

na gibalno ovirane, pri čemer imajo 
korist tudi drugi, denimo mamice z 
vozički, starejši ipd. 

Vseskozi so se v društvu zavedali 
pomena druženja invalidov in 
njihovega športnega delovanja, ki je 
bilo in je še zelo razvejano, pa tudi 
tekmovalno uspešno, saj so športnice 
in športniki s srečanj praviloma 
vračali ovešeni z medaljami, številni 
pokali pa krasijo društvene prostore. 

Glavne dosežke in prelomne 
trenutke v treh desetletjih delovanja 
je na jubilejni slovesnosti v Dvorani 

prve slovenske vlade v Ajdovščini 
orisal predsednik Društva invalidov 
Ajdovščina – Vipava Miran Peršolja. 
Sicer pa so vestno popisani in 
slikovno dokumentirani v posebnem 
zborniku, ki je ob obletnici izšel. 

Za uspešno delo se je društvu 
zahvalil tudi Drago Novak, 
predsednik Zveze delovnih invalidov 
Slovenije in ajdovsko vipavskemu 
društvu tudi izročil priznanje. Krovna 
organizacija je za požrtvovalno delo 
in za športne uspehe podelila dva 
častna znaka, ki sta ju prejela Elda 

Brecelj in Ivan Jejčič. Zaslužni člani 
pa so prejeli društvena priznanja. 

V spremljevalnem programu 
sta nastopila zbora Večernica in 
Janez Svetokriški, za posladek 
pa še harmonikarski trio Fantje 
s Krasa,   program je povezovala 
Aleksandra Hain. 

Predsednik Miran Peršolja pa v 
imenu društva vsem invalidom iz 
občin Ajdovščina in   Vipava vošči 
veliko zdravja in osebne sreče ob 3. 
decembru - dnevu invalidov in vseh 
drugih praznikih, ki se bližajo.        rl

Nagrajenci ob 30 - letnici društva
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Mednarodni dan prostovoljstva 5. december 

Bodi prostovoljec, spreminjaj svet   
Prostovoljstvo je družbeno koristno brezplačna aktivnost posameznikov, ki s svojim delom, znanjem in 
izkušnjami prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin ter k razvoju 
solidarne, humane in enakopravne družbe.

Prostovoljstvo krepi medseboj-
no solidarnost ljudi, spodbuja 
razvoj človeških zmožnosti in 

vseživljenjskega učenja, zagotavlja 
družbeno povezanost in sodelovanje 
pri reševanju problemov posamezni-
kov in družbe. 

Svet Evropske unije je razglasil leto 
2011 za evropsko leto prostovoljstva 
in s tem podprl številne prostovoljne 
dejavnosti, priznavanje teh deja-
vnosti in ozaveščanje   o pomemb-
nosti prostovoljstva. V tem letu je bil 
v Sloveniji tudi sprejet zakon o pro-
stovoljstvu. Na razvoj in utrjevanje 
položaja prostovoljstva pa menim, 
da v največji meri vpliva okolje. Zato 
si za prostovoljce in prostovoljstvo v 
prihodnosti želim posluha lokalnega 
in nacionalnega okolja, ki bo s � nan-
ciranjem prostovoljskih programov 
omogočalo razvoj prostovoljstva. 

V Območnem združenju RK 
Ajdovščina   imamo kar lepo število 
prostovoljcev. Med temi bi predvsem 
izpostavila naše zveste krvodajalce,   
člane ekip prve pomoči, učence os-
novnih in srednjih šol ter prosto-
voljce po krajevnih skupnostih, ki 
s svojo nesebično pomočjo sodelu-
jejo v naših humanitarnih akcijah in 
pomagajo pri izvajanju drugih ak-
tivnosti. Še vedno pa so odprta vrta 
in z veseljem bomo sprejeli vsakega, 
ki se nam je pripravljen pridružiti. 
Zelo si prizadevamo, da bi to zav-
est spodbudili že našim najmlajšim. 
Zato smo toliko bolj veseli, da so se 
nam  pred dnevi že  pridružili  učenci 
4. in 5. razreda Osnovne šole Šturje 
– enota Budanje. Na plakatu so nam 
predstavili, kako in kje bodo pomag-
ali kot prostovoljci (na fotogra� ji). 

Poslanstvo organizacije RK je, 

da lajša trpljenje ljudi, zato v teh 
kriznih časih posvečamo največji 
del svojih aktivnosti prav social-
no ogroženim družinam in posa-
meznikom. Na žalost se število ljudi, 
ki se je znašlo v stiski, iz meseca v 
mesec povečuje. Potrebujejo pomoč 
v denarju, hrani in oblačilih. V 

območnem združenju RK skušamo 
tem ljudem pomagati po najboljših 
močeh, vendar pa imamo na razpo-
lago zelo skromna  � nančna sredstva 
za plačevanje nujnih položnic. Ker 
so pred nami   božično - novoletni 
prazniki, vas kot lansko leto tudi le-
tos lepo prosim, da namesto sredstev 
za novoletna praznovanja,  darila in 
pirotehniko – pomagamo ljudem 
v stiski. Če se boste odločili poda-
riti svoj prispevek, lahko sredstva 
nakažete Rdečemu križu Ajdovščina 
na transakcijski račun   04751-
0000412446, odprt pri Novi KBM 
d.d. 

Lahko pa marsikomu pomagate, 
ne da bi za vas to predstavljalo 
kakršnokoli � nančno breme,   če 
davčni zavezanci v skladu z zako-
nom o dohodnini do 0,5  % dohod-
nine odmerjene od dohodkov, ki 
se vštevajo v letno davčno osnovo, 
namesto državi,  namenite za � nan-
ciranje splošno koristnih namenov. 
Mednje sodijo tudi humanitarne 
dejavnosti, med njimi tudi RK.    Če 
bi to želeli, vas   prosim, izpolnite 
obrazec, ki ga najdete na www.aj-
dovscina.ozrk.si ter ga osebno odd-
ate na našem sedežu na Gregorčičevi 
ulici 20 v Ajdovščini ali nam ga 
pošljete po navadni pošti, lahko pa 
tudi s priporočeno pošiljko direktno 
na Davčni urad Nova Gorica. 

Ob Mednarodnem dnevu prosto-
voljstva v imenu OZ RK Ajdovščina 
iskreno čestitam vsem prostovolj-
cem in se jim zahvaljujem za njihovo 
nesebično pomoč. Prav tako se že 
vnaprej prisrčno zahvaljujem vsem, 
ki se boste za to človekoljubno de-
janje odločili in na ta način pomagali 
ljudem v stiski, ter jim s tem polepšali 

bližajoče se praznike. Želim vam lepe 
in mirne praznike, v prihajajočem 
letu pa vse najboljše in čim več lepih 
trenutkov. 

Vera Kodrič, predsednica RK

Bogomir Trošt, Jožko Krkoč, predsednica Vera Kodrič, Damjan Fabčič, 
Valentin Bratina in Jožko Bučinel - foto Irena Žgavc

Kako bodo pomagali budanjski šolarji?

Vrtovin:  Martinovo po 
martinovem
Martinovo je priljubljen ljudski praznik tesno povezan z vinom. Na 
Slovenskem je zato navada, da za martinovo krstijo vino: prej je bil 
mošt, od tega trenutka pa je vino.

In zakaj je martinovo v Vrtovinu 
tako pomemben praznik? Ker 
imamo v Vrtovinu dobro kaplji-

co, ki jo pridelajo domačini, ki niso 
samo dobri vinogradniki, ampak 
tudi kletarji. Že samo ime kraja Vrto-
vin lahko razdelimo na dva dela - na 
vrt in na vino. Kar tudi nekaj šteje! 

Martinovanje je na pobudo in or-
ganizacijo Turističnega društva Or-
taona postalo tradicionalen praznik. 

Vsako leto pripravimo pester zabav-
ni program, ki se ob dobri kapljici, 
ki nikoli ne zmanjka, in ob domači 
hrani zavleče pozno v noč. 

Za kulturni programje poskrbel 
Moški pevski zbor Vinograd iz Vr-
tovina, pod vodstvom Stojana Ko-
rena z zapetimi pesmimi o vinu. 

Na zdravje sv. Martinu in nas-
videnje drugo leto v Vrtovinu! 

Nevenka G

Sproščeno martinovo z Vinogradom

Moški pevski zbor Vinograd pod vodstvom Stojana Korena

www.renault.si

IME TRGOVCA NASLOV TRGOVCA IN MESTO, TEL: 0123 456 7890, WWW.IMETRGOVCA.COM 
ODPRTO OD PONEDELJKA DO PETKA OD XX. DO YY., SOBOTA OD XX. DO YY., NEDELJA OD XX. DO YY/ZAPRTO.

Renault priporoča POR A BA PR I  MEŠA NEM C IK LU 4,4 -  6,7 l /100km. EMIS IJE CO 2 115 - 155 g /km

TEMPOMAT

MEGLENKI SPREDAJ

16" ALU PLATIŠČA

NAVDUŠEN VOZNIK

SAMODEJNA KLIMA

SREČNA ŽENA

SISTEM ESP

6 ZRAČNIH BLAZIN
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RENAULT MEGANE GENERATION VOYAGE 
ŽE ZA 12.790 EUR  Cena velja za vozila iz zaloge.  

* 5 let garancije ali 100.000 km velja ob nakupu z Renault financiranjem.

PE AJDOVŠČINA    05/364 33 02

PE TOLMIN             05/388 47 00

PE KOPER               05/663 61 17

PE NOVA GORICA  05/335 44 00

PE POSTOJNA   05/721 28 28 
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Izlet v Strassbourg
Univerza za tretje življenjsko obdobje Lipa iz Domžal je na izlet v Porenje in v Strassbourg povabila tudi 
ajdovske kolege. Peterica se nas je odpeljala s kombijem do Domžal, kjer smo se presedli na avtobus. 

Vožnja skozi   Avstrijo nam 
je ponujala prelepe razglede 
na visoke gore, saj je bil dan 

obsijan s soncem. V Nemčiji smo si 

najprej ogledali Heidelberg, staro 
univerzitetno mesto pod mogočnim 
gradom. 

Naslednji dan smo pot nadaljevali 

po slikoviti dolini reke Ren, kar pa 
za naš izlet ne morem trditi. Saj se 
je vreme skisalo, sivi oblaki so vise-
li nad dolino, počasi je pričelo tudi 
deževati, in gradovi, ki so se ponujali 
na obeh straneh reke Ren, so kazali 
bolj klavrno podobo – za fotografa 
seveda. Tudi mesto s slovito deklico 
Lorelai je ostalo mojim očem skrito. 

Porenje je dolina prelepih vinogra-
dov na strmih pobočjih,  po reki plu-
jejo bele ladje ... To bi bilo res lepo vi-
deti ob sončnem in jasnem vremenu 
- tako sem si mislila, saj nisem uspela 
napraviti prav nobene fotogra� je. 

Zadnji dan našega potovanja smo si 
s krožno vožnjo po reki ogledali stari 
del mesta Strassbourg. Zelo lepo ure-
jene stare hiše, polne cvetja na oknih, 
so pritegnile naše poglede. Mesto je 
zelo lepo, všeč nam je bilo. Seveda 
smo obiskali tudi parlament, kjer 
sta nas sprejela poslanka in poslanec 
v Evropskem parlamentu Romana 
Jordan Cizelj in Lojze Peterle. 

Nočna vožnja proti domu je bila 
dolga in naporna, kljub temu smo 
bili udeleženci izleta dobre volje.  

Vlasta Ferjančič

DRUŠTVA 

Zbiranje gradiva za zbornik 

MDPM Ajdovščina - 60 let
Medobčinsko društvo prijateljev mladine Ajdovščina smo nevladna organizacija in drugo leto bomo 
praznovali 60 let. Ob častitljivi obletnici bomo izdali zbornik in priredili osrednjo prireditev v dvorani 1. 
slovenske vlade.

V teh letih je z nami sodelo-
valo veliko ljudi, ogromno 
otrok je prišlo na naše delav-

nice in z nami letovalo tudi na mor-
ju. Pod našim okriljem so se rojevali 
projekti, kot so pionirska organizaci-

ja, kurirčkova pošta, bralna 
značka, v današnjem času 
veliko delamo na humani-
tarnosti. Vedno so delali in 
še vedno delamo za boljši 
danes otrok, posledično pa razbre- menimo starše dodatnih skrbi. 

Ker v teh dneh mrzlično razisku-
jemo naše arhive, vabimo tudi vas, 
drage bralke in bralci, da se nam 
pridružite pri oblikovanju še bolj 
kakovostnega zbornika in osrednje 
prireditve.  Vse tiste,  ki ste v društvu 
sodelovali in ga oblikovali, kot tiste, 
ki ste hodili na naše delavnice ali 
na letovanja z nami, naprošamo, 
da nam napišete svoje spomine, 
doživetja, občutke, anekdote. S tem 
bodo prireditve bolj naše, bolj srčne. 

Pišite nam na naslov MDPM 
Ajdovščina,   Cesta IV. Prekomor-
ske 61 a, 5270 Ajdovščina, ali na 
elektronski naslov info@mdpm-aj-
dovscina.si.                         Nada Blažko

Ena od številnih delavnic MDPM (foto arhiv Latnika)

Na Stritarjevi 3 v Ajdovščini 
že 23 let posluje trgovina z 
metražnim blagom 'Polon-

ca'. Tjaša in Dušan Brataševec sta 
svojo trgovino dobro založila; tu naj-
dete blago za vse vrste zaves (osnov-
ne, dekorativne, panelne in rolojne), 
pozametarijo (zadrge, gumbe, elasti-
ke, trakove, sponke, ramenske pod-
ložke), vse vrsti niti in sukancev za 
šivanje, pletenje, kvačkanje in veze-
nje ter seveda kilometre metražnega 
blaga. Tjaša pravi: »Naše stranke so 
vsi, ki imajo doma šivalni stroj in ki 
si znajo kaj sešiti. Tako lahko naba-
vijo oblačilne tkanine za plašče, ko-
stume, obleke, hlače, krila, bluze, pa 
podloge in medvloge. Držimo tudi 
termovelur, jersi, felpo za trenerke, 
otroška oblačila. Naredijo si lahko 
dekorativne izdelke; pregrinjala, ta-
pete, oblečejo blazine in vzglavnike.« 

»Hočeš reči da so tvoje stranke izu-
čene in priučene šivilje?« »In krojači 
ter šiviljci!« »Ja, koliko jih je, en kro-
jač na sto šivilj?! »A več, več, mogoče 
petnajst od sto …«

Povejmo, da se Brataševčevi ukvar-
jajo tudi z opremo lokalov, hotelov, 
vrtcev in šol, kar zadeva tkanin. Tako 
dobavijo brisače, posteljnino, odeje, 
prte, predpasnike, zavese ... Svetuje-
jo tudi na domu, izdelajo in po po-
trebi montirajo zavese vseh vrst. Ko 

vprašamo Dušana po izvoru tkanin, 
nam pove: »Na začetku smo proda-
jali v 95  procentih slovensko bla-
go, vendar smo bili zaradi cenenega 
uvoza iz Kitajske priča propadu sko-
raj cele slovenske tekstilne industrije 
(Bača Podbrdo, Sukno Zapuže, No-
voteks, Tkalnica Vižmarje, Tekstilna 
tovarna Prebold, Beti, TT Maribor). 
Res žalostno. Sedaj prodajamo blago 
skoraj izključno evropskega izvora 
(Španija, Portugalska, Italija).  Vse-
kakor gre za kvalitetne tkanine.«

Ko ju povabim k fotogra� ranju, 
oba takoj pristavita: »A, brez naše 
pridne delavke Jelke Gruborović, pa 
ne bo šlo.« In tako je nastalo tole:
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Tel.: 05 366 16 658

Urnik: od 9 - 18    sreda od 12 - 19   sobota od 8 -12 ure
Vsako sredo od 15.30 vam je navoljo šivilja.

- Pletenine
- Volne
- Jersey
- Termo velurji
- Kuhana volna
- Flanela za post jnino 2 cm 

- Pletenine
- Volne
- Jersey
- Termo velurji
- Kuhana volna
- Flanela za posteljnino 280cm 

VELIKA IZBIRA ZAVES
- Zavese po naročilu

- Šivanje in svetovanje 

- Izmera

- Montaža

- Zavese po naročilu

- Šivanje in svetovanje 

- Izmera

- Montaža

VELIKA IZBIRA ZAVES

Tel.: 05 366 16 658

- Flanela za posteljnino 280cm - Flanela za posteljnino 280cm - Flanela za posteljnino 280cm - Flanela za posteljnino 280cm - Flanela za posteljnino 280cm - Flanela za posteljnino 280cm t- Flanela za posteljnino 280cm t- Flanela za posteljnino 280cm j- Flanela za posteljnino 280cm j- Flanela za posteljnino 280cm i- Flanela za posteljnino 280cm i- Flanela za posteljnino 280cm - Flanela za posteljnino 280cm 2- Flanela za posteljnino 280cm 2- Flanela za posteljnino 280cm c- Flanela za posteljnino 280cm c- Flanela za posteljnino 280cm - Flanela za posteljnino 280cm 

Trgovina Polonca

Foto in tekst mt

KURIVO GORICA
trgovina d.d.
nova gorica, grčna 1

SBR BIOLOŠKE 

ČISTILNE NAPRAVE 

PRETOČNE BIOLOŠKE 

ČISTILNE NAPRAVE

BIOLOŠKE ČISTILNE NAPRAVE ŽE OD 1890 € + DDV POVPRAŠAJTE ŠE ZA DODATNI BON! 

HIŠNE BIOLOŠKE ČISTILNE NAPRAVE HIŠNE BIOLOŠKE ČISTILNE NAPRAVE 
SBR BIOLOŠKE 

ČISTILNE NAPRAVE 

PRETOČNE BIOLOŠKE 

ČISTILNE NAPRAVE

www.kurivo.si

Bodimo okolju 
prijazni in poskrbimo 
za naravo tudi mi.

PE Solkan 
Tel.: 05 / 330 50 92

PE Postojna
Tel.:  05 / 721 00 81

PE Šempeter 
Tel.: 05 / 330 50 96

PE Ajdovščina
Tel.:  05 / 364 40 68

PE Vipava
Tel.:  05 / 364 40 64

PE Solkan 
Tel.: 05 / 330 50 92

PE Postojna
Tel.:  05 / 721 00 81

PE Šempeter 
Tel.: 05 / 330 50 96

PE Ajdovščina
Tel.:  05 / 364 40 68

PE Vipava
Tel.:  05 / 364 40 64
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Kaj lahko iz kraških zmot potegnemo Vipavci?    

Kulturna dediščina kot izziv
V Lavričevi knjižnici smo predstavili knjigo Jasne Fakin Bajec Procesi ustvarjanja kulturne dediščine: 
Kraševci med tradicijo in izzivi sodobne družbe. Knjiga je dopolnjena doktorske disertacija z naslovom 
Kulturna dediščina med tradicijo in inovacijo na Krasu.

Jasna Fakin Bajec, je doktorica 
etnoloških znanosti, zaposlena 
na Znanstvenoraziskovalnem 

centru SAZU, na   Raziskovalni po-
staji Nova Gorica, doma je iz Ko-
mna, z družino živi v Ajdovščini. Če-
prav je raziskave   avtorica opravila 
na Krasu, v Štanjelu in okolici, pa se 
enaka vprašanja povezana s kulturno 
dediščino, njenim prepoznavanjem, 
nenazadnje tudi ustvarjanjem, vre-
dnotenjem, uporabo in prezentaci-
jo pojavljajo tudi v Vipavski dolini. 

Knjigo je  skupaj z avtorico predsta-
vila mag. Inga Miklavčič Brezigar, 
kustosinja - etnologinja v Goriškem 
muzeju.  

Obe etnologinji sta se strinjali, da je 
najprej potrebno prepoznati   prvine 
kulturne dediščine, torej prepoznati, 
kaj je tisto, ki določen kraj, določeno 
območje dela prepoznavno. Šele po-
tem je iz kulturne dediščine mogoče 
narediti tudi turistični produkt. Tak 
primer je na primer sivka, ki je sedaj  
popularna tako na Krasu kot tudi 
v Vipavski dolini. Vendar po sivki 
slovi Provansa, slovi Toskana. Za-
kaj ne bi sadili ajde ali pa ovsa? To 
so žitarice naše kulturne dediščine. 
Uporabljajo se za prehrano pa tudi 
v farmacevtski in kozmetični indus-
triji. 

Podobno je z grozdnimi tropinami 
in grozdnimi peškami. Že res, da 
jih nekaj pretopimo v tropinovec, 
vendar se uporabljajo tudi kot gno-
jilo, vedno bolj cenjene pa so tudi 
v kozmetični industriji. Avtorica   
trenutno sodeluje z Aktivom gos-
podinj s Planine in skupaj z njimi 
pripravlja brošuro ‘Poljento smo je-
jli vsak večjr, košn buot magar td zo 

frjšk’,   ki bo predstavila   pridelavo 
koruze, ličkanje in kuhanju polente 
na Planini med preteklostjo in izzivi 
v prihodnosti. Na Planini in v okolici 
so najraje gojili prav posebno sorto 
koruze, ki so ji rekli  guštenca. Bila je 
najbolj primerna sorta za primorske 
vremenske razmere. In kaj je izziv 
in kako lahko iz guštence naredimo 
turistični produkt? Povezati bi bilo 
potrebno pridelovalce te stare ko-
ruzne sorte, našo lokalno mlinsko 
in pekarsko industrijo in na tržišču 

se lahko prodaja kruh (lahko tudi 
druge izdelke) iz doma pridelane 
sorte koruze pod posebno blagovno 
znamko. Lahko pa se ob tem obnovi 
še kakšen mlin in koruzo zmelje celo 
po starem. 

Primer v preteklosti ne ravno 
posrečene povezave med stro-

ko, ki skrbi za ohranitev kulturne 
dediščine, in ljudmi, je na prim-
er Štanjel. Z izredno rigoroznimi 
zahtevami po varovanju se je vaško 
jedro skoraj spraznilo, ostale so le 
hiše, ki so dostopne z avtomobilom 
in ki imajo urejeno infrastrukturo. 
Vendar je bil pod Avstrijo in kasne-

je tudi pod Italijo Štanjel  poleti ena 
najbolj priljubljenih točk za oddih 
Tržačanov in meščanov iz drugih 
obalnih mest. Podobno je bilo pri 
nas na Gori, kar spomnimo se hotela 
na Predmeji. 

Tudi danes veliko ljudi obišče 
Štanjel ali kakšen drugi, nam bližji 
kraj, vendar, kaj jim lahko ponu-
dimo, kako jih lahko za kakšen dan 
obdržimo, da ne sanjamo o mesecu 
ali dveh, saj so  včasih  v vasi meščani 
preživeli celo poletje. 

Predstavljena knjiga načenja 
vprašanja o vlogi stroke pri ust-
varjanju kulturne dediščine, o do-
brih in nekoliko zgrešenih pristopih 
strokovne javnosti pri upoštevanju 
lokalnih izkušenj, prepričanj, idej 
itd. Delo razgrinja dobre in napačne 
prakse uprizoritev vaških pretek-
losti, uporabe dediščine za razvoj 
turističnih dejavnosti in predstavitev 
svojih bivalnih okolij ter pomen 
dediščine za označevanje krajevne 
identitete. Prav gotovo bo v pomoč 
pri izzivih, ki jih pred nas postavlja 
sodobni čas in nenazadnje tudi tre-
nutne gospodarske razmere. 

Zdenka Žigon

Jasna Fakin Bajec in Inga Miklavčič Brezigar

Ličkanje koruze na Planini - foto Blaž 
Rosa

Medonosna ajda kot priložnost za Vipavsko dolino

Živahna dejavnost 
domačih umetnikov   
Številni razstavni dogodki v organizaciji društva Lična hiša ter 
njenih članov zaznamujejo jesensko dogajanje.

V galeriji Mežnarija v Mengšu 
se je te dni iztekla razsta-
va Polone Kunaver Ličen   

pod naslovom Košara barv. To je 
bila njena prva samostojna slikarska 
razstava, saj je bila Polona  do sedaj 
bolj poznana kot ilustratorka in gra-
� čarka. Zvesta svoji pisani in tempe-
ramentni naravi   se na slikah izraža 
skozi malodane divji kolorit in izra-
zito dekorativen pristop k detajlu in 
vzorcu. Slikarsko košaro je napolni-
la na pet načinov: s španskimi šopki, 
sadnimi tihožitji, domačimi krajina-
mi, provansalskimi pogledi in z mo-
zaiki svojih čarobnih svetov. Slikarka 
je odprta  podobam, neobremenjena 
in pripravljena prepustiti se barvam 
kot otrok v svoji popolni čistosti in 
neskončni zmožnosti čudenja skriv-
nostim sveta. 

V soboto 10. novembra, je bila v 
Lični hiši odprta zadnja iz programa 
letošnijh razstav. Razstavlja mladi 

obetavni ilustrator Miha Hančič, 
diplomant likovne pedagogike na 
Pedagoški fakulteti v Ljubljani. 
Otroške ilustracije, ustvarjene z me-
hko črno barvico, so nežne, senčene 
s podobo gozdnih motivov. Do 15. 
decembra si je razstavo v Lični hiši 
možno ogledati. 

V ponedeljek 12. novembra je 
bila  v galeriji na Vogalu v Postojni 
odprta razstava akrilnih slik in gra� k  
Polone Kunaver Ličen in Davida 
Lična z naslovom Turkizna in pisane 
pripovedi. 

Oba umetnika sta bila sprejeta  tudi 
na  10. slovenski  bienale ilustracije, 
katerega otvoritev je bila v torek 13. 
novembra, v Cankarjevem domu 
v Ljubljani. Polona razstavlja ilus-
tracije iz svoje avtorske knjige Zna-
menje galebov, David pa iz knjige 
basni Devetnajst.   

Niko Ličen

Polona Kunaver Ličen  na razstavi v Mengšu

Zakonca Ličen ob krstu bibliobusa, ki ga je poslikal prav David
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'Kodrlajsasti'  govor
V nedeljo, 18. novembra 2012,  

je ajdovski župan Poljšak zo-
pet bojevito 'udaril'. Čas, ki ga 

je imel na Vrtovčevem pohodu na vo-
ljo za pozdravni nagovore kot župan 
gostitelj, je, mirno lahko zapišem, zlo-
rabil v politične namene.  Zakaj? 

Občina Ajdovščina namreč pohod 
so� nancira v višini 12.000 evrov in 
prireditev spada v turistično promo-
cijo Vipavske doline. Torej gre za 
javno prireditev, plačano z javnim 
denarjem in ne za strankarsko sreča-
nje ali pač privatno praznovanje. Da 
se je županu zdelo primerno porabi-
ti več kot polovico časa pozdravnega 
nagovora, ki je sicer trajal približno 10 
minut, za direktno politično agitaci-
jo, navijanje za enega od kandidatov 
v predsedniški tekmi, ni samo nepre-
mišljeno dejanje, pač pa odraža tudi 
njegov domet … V nedeljo dopoldan, 
na družabnem, spoznavnem pohodu, 
posvečenem spominu  Matije Vrtov-
ca, nagovarjati z izrazito bojevitim po-
litičnim besednjakom pretežno gostu-
joče obiskovalce, ki naj bi se z lepimi 
spomini na prelepo Vipavsko in njene 
ljudi še kdaj vrnili kot privatni poho-
dniki, turisti, je vsaj zame dokaz, da je 
župan dokončno izgubil kompas. 

No, in kaj je Poljšak povedal v Šmar-
jah? Da je pravi predsednik Slovenije 
lahko samo Turk, nikakor Pahor, ki 
da mu bojda diktira tempo Janša sam, 
njemu pa nihče drug kot Angela Mer-
kel, nemška kanclerka … V govorni-
škem zanosu celo izjavi, da Pahor ni 
rdeč, pač pa kodrlajsast … Ko razlaga 
propad Primorja, ne pozabi povedati, 
da je Primorje uničil Janša in ne taj-

kunski prevzem. Zakaj tako? »Zato,  
da sedaj lahko dela Janševo sorodstvo 
v avstrijskem Strabagu …«  Ej, jej, jej. 
Kaj naj rečem? Kakor se dokaz Polj-
šakove politične zlizanosti in lokalne 
odvisnosti od Črnigoja ni skrival v 
dejstvu, da je njegov sin delal na Pri-
morju, tako ne more biti dokaz, da je 
Janša odvisen od Strabaga, če je kdo 
od sorodstva zaposlen pri avstrijskem 
gradbincu (če sploh). 

Dokaz za prvi del trditve namreč do-
bimo na www.supervizor.si, ki razkri-
je, da je od zadnjih 23.000.000 evrov 
vrednih  občinskih gradbenih investi-
cij izvajalo večino Primorje. Hočete 
vedeti koliko?  94,7 % ali 21.800.000 
evrov.  Vsi smo vedeli, za kaj gre. Ne 
samo konkurenčni gradbinci, ki na 
razpisnih natečajih Občine Ajdovšči-
na niti niso več hoteli sodelovati, ker 
je bilo škoda papirja in časa. In če bi 
sodelovali, bi v konkurenčnem boju 
znižali ceno kakšni investiciji ali ne? 
In če bi znižali ceno, bi ostalo kaj več 
občini ali ne? Kam so šli potencialni 
prihranki? Jaz ne vem. Ve pa tisti, ki 
zna oceniti, kdo je kodrlajsast in kdo 
ni!

Mitja Tripković –
 vodja svetniške skupine SD v Ajdovščini

Mitja Tripković

Ali želite imeti svoj vrtiček ?

V zadnji številki ajdovskih no-
vic sem zasledil poziv Občine 
Ajdovščina občanom, da naj 

na elektronski naslov obcina@ajdo-
vscina.si posredujejo svoje predloge 
in ideje glede ureditve lokacij v ali ob 
mestu, na katerih bi lahko nastali vr-
tički. Pred pozivom so opisani pretekli 
občinski napori, da bi občani lahko le-
galno obdelovali svoj kos zemlje.

Ta hvalevreden poziv vsebuje, vsaj 
zame, tudi kanček sprenevedanja.

Pobudo za brezplačno oddajo občin-
ske zemlje vsem, ki potrebujejo svoj 
vrtiček, sem namreč podal na seji Ob-
činskega sveta že februarja letos. Dobil 
sem pravljičen odgovor, da se stvari ne 
da urediti, ker ima Sklad kmetijskih 
zemljišč parcele že oddane. Ko sem 
čez dva meseca ponovil pobudo in toč-
no navedel parcelne številke pod Rib-
nikom, ki so v lasti občine in ki bi jih 
občina lahko namenila vrtičkarjem, je 
vse potihnilo za nadalnjega pol leta. 

Na zadnji seji, pred tremi tedni, sem 
opozoril, da bi se v devetih mesecih, 
kolikor je preteklo od prve pobude,  že 

lahko rodil otrok. No, pa se je vendar 
nekaj rodilo – prišli smo do občinske-
ga poziva občanom, kar je tudi nekaj.

Na poziv sedaj, javno, odgovarjam 
tudi sam.

Svoje vrtove imajo vsi, ki imajo ob 
svojih stanovanjskih hišah dovolj oko-
liške zemlje. Tisti, ki te možnosti ni-
majo, so pretežno stanovalci v blokih 
ter v strnjenih naseljih. V blokih sta-
nuje tudi največ brezposelnih, torej ti-
stih, ki bi jim lasten vrt prišel še kako 
prav. Iščemo torej parcele v bližini 
Ribnika, blokov na Tovarniški cesti, 
Ob Hublju (tudi Papirnica), IV. pre-
komorske ipd. Občina naj torej iz ka-
tastra potegne ven svoje parcele. Tiste, 
ki so bližje potokov ali Hublja, imajo 
prednost. Parcele naj občina še pred 
zimo preorje. Zgodaj spomladi naj 
zakoliči poti do vrtičkov, obdeloval-
ne površine v npr. treh velikostih ter 
prostor za vrtne ute za spravilo orodja. 
Ute naj tipizira (in subvencionira), da 
ne bo vse skupaj izgledalo kot kakšno 
barakarsko naselje. Z občani, ki vrtove 
potrebujejo, naj sklene najemne po-
godbe za 1 evro na leto. 

To je vse. Gre za operacijo, ki potre-
buje nekaj dobre volje in minimalna 
sredstva. Učinki bodo blagodejni. Se-
daj nekultivirana zemlja bo postala 
urejena. Povečala se bo samooskrba, 
kar je izredno pomembno za vse tiste, 
ki imajo manj prihodkov. Kar pridelaš 
sam, pač ni treba kupiti in z enim vr-
tom se lahko cela družina par mesecev 
prehranjuje. 

Hrana z vrta je biološko manj opo-

rečna, saj se pleveli zatirajo ročno in 
ne s pesticidi. Če gre za kompleks vr-
tov, se ljudje ob obdelavi družijo, iz-
menjujejo izkušnje. Obdelava vrta ima 
tudi zdravilne učinke, najprej na � zič-
no kondicijo, ob dobri prirasti pa vse-
kakor tudi veselje in zadovoljstvo nad 
vrtom in samim seboj. Brezposelni pa 
najbolj potrebuje prav pozitivno sa-
mopodobo ter samozavest!  

Ampak sedaj k bistvu! Da ne bi ure-
ditev vrtov zamrla, češ da ni bilo in-
teresa s strani občank in občanov, po-
zivam k odzivu na občinsko pobudo 
tudi sam. Torej, napišite par stavkov, 
predstavite se, povejte kje stanujete in 
kje bi radi imeli vrt. Če nimate možno-
sti poslati svoje 'prijave' po elektronski 
pošti, pošljite dopisnico ali pismo na 
naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. 
maja 6a, 5270 Ajdovščina, s pripisom 
HOČEM SVOJ VRT. 

Če ne boste pisali, lahko odgovorite 
na poziv osebno na vložišču na občini, 
na istem naslovu v prvem nadstropju. 
Tudi če pokličete na telefon 3659100 v 
vložišče na občino in poveste kaj želi-
te, se prepričan, da bo uslužbenka vašo 
željo zapisala in posredovala naprej. 
Lahko kontaktirate tudi mene na tel. 
041 630 311. Tisti kos papirja bomo že 
spisali. 

Svojo željo lahko prenesete tudi žu-
panu Poljšaku osebno. Njegove 'govo-
rilne' ure so vsak ponedeljek od 13.00 
do 15.00 ure v stavbi občine.  Kot znan 
vrtičkar vam bo lahko izdal tudi ka-
kšno polivinilno hortikulturno skriv-
nost!   

MNENJA
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V Vrhpolju zaživela 
vinoteka
Vinarsko turistično društvo Vrhpolje - Duplje je konec septembra 
odprlo vrata nove vinoteke v prostorih KS Vrhpolje.

Društvo osmih vinarjev iz 
Vrhpolja in Dupelj je tedaj 
medse povabilo znanega 

vinskega strokovnjaka dr. Mojmirja 
Wondro, profesorja z Biotehniške 
fakultete Ljubljana, da strokovno 

predstavi izbrana vina vinarjev in 
udeležence vinske delavnice pouči, 
kako okušati vina. Prijetni delavnici 
je sledilo uradno odprtje vinoteke in 
druženje ob hrani in dobri kapljici. 

Da pa bi bila vinoteka dejavna, je 
Kmetija Tomažič iz Vrhpolja konec 

oktobra v vinoteki organizirala pred-
stavitev njihovih vin pod vodstvom 
Nejca Tomažiča.  Udeležencem de-
gustacije je predstavil aktualna vina 
in letošnje novosti kmetije, sladko 
muškatno penino Aleksandra ter 

stari vinjak Franc. Postregli so tudi 
z odličnimi doma pripravljenimi 
jedmi. Za res prijetno zabavo in 
druženje pa je poskrbela še domača 
‘trubaška’ zasedba Dejga Dejga. 

Aleksandra Tomažič

Predstavitev vin s kmetije Tomažič

Delovni tabor Streha nad glavo 2012   

Družini v Bosni pomagali 
graditi dom
Od 17. do 28. julija so se dijaki Ško� jske gimnazije Vipava zopet udeležili delovnega tabora v Bosni in 
družini Bjelkanović pomagali pri gradnji doma.

Ško� jska gimnazija Vipava in 
Ško� jska Karitas Koper že vr-
sto let v poletnih počitnicah 

organizirata delovni tabor z naslo-
vom Streha nad glavo na področju 
Ško� jske Karitas Banja Luka v Bosni. 
Tudi letos sva tabor vodila ravnatelj 
Ško� jske Karitas Koper Matej Kobal 
in profesor zgodovine na Ško� jski 
gimnaziji Vipava Jernej Vidmar, v 
nepogrešljivo pomoč pa je bila tudi 
profesorica � lozo� je Polona Strnad, 
ki se je tabora udeležila skupaj z 12 - 
letnim sinom. Tabora se je udeležilo 
11 dijakov, eden tudi iz novogoriške 
gimnazije. Z nami je šel, kot že prej-
šnja leta, tudi brat kapucin iz Vipa-
vskega Križa Gregor Rehar, zidarsko 
znanje pa sta z nami delila zidarja 
Marjo Vidali in Jože Maver. 

Na letošnji tabor smo se še posebej 
pripravljali. Dijaki, ki so se udeležili 
lanskega tabora v Jajcu, kjer smo 
gradili hišo štirim bratom Poplašen, 
od katerih so trije invalidi in brez 
rednih dohodkov, so sklenili, da 
bodo med šolskim letom za brate 
zbirali denar in jim ga na nasledn-
jem taboru osebno podarili. Tako 
so v šolskem letu 20011/12 z Dom-
sko adventno dobrodelno akcijo, 
Miklavževo dobrodelno akcijo na 
ŠGV in božičnim dobrodelnim kon-
certom v župnijski cerkvi v Renčah, 
kjer je med nastopajočimi zbori nas-
topila tudi naša dekliška vokalna 
skupina Utrinek, zbrali 2800 evrov. 

Obogateni z delovno vnemo in to 
nabirko smo prispeli v Bosno. Spali 
smo v centru Banja Luke v nekdanji 
vili hrvaškega zdravnika, ki je zaradi 
zadnje vojne zapustil Bosno in vilo 
daroval banjaluški ško� ji. Vsak dan 
smo se po zajtrku vozili na glavno 
gradbišče v kraju Ivanska, ki je bilo 
od Banja Luke oddaljeno nekaj več 
kot 20 kilometrov, kjer smo gradili 
hišo družini Bjelkanović. V družini 
je zaposlen samo oče in prejema 
plačo, ki ne presega 150 evrov. S to 
plačo mora vzdrževati šestčlansko 
družino. 

Ker nas je bilo več, smo se razdelili 
v dve skupini. Prva skupina je gra-
dila hišo omenjeni družini, druga 
pa je delala na drugih dveh mestih, 
tako da smo letos pomagali kar trem 
družinam v stiski. Na dveh lokaci-
jah smo gradili, na tretji, v centru 
Banjaluke, pa smo starejši gospe, 
ki je skoraj brez dohodkov in živi 
sama z brezposelno hčerko, prebelili 
stanovanje. Dnevi so potekali hitro 

in delavno, tako da smo v Ivanski us-
peli pokriti streho. 

Po končanem delu je bil čas tudi 
za druge dejavnosti, ena takih je bila 
obisk župnije Ravska, kjer so srbski 
nacionalisti ob podpori policije leta 
1993 zažgali tamkajšnjega župnika 
in redovnico ter zaminirali cerkev. V 
nedeljo, ko je bil dan počitka, smo se 
odpravili na izlet v približno70 kilo-
metrov oddaljeno Jajce na obisk zgo-
raj omenjene družine Poplašen in ji 
izročili zbrani denar. Ob darovanju 
je bilo začutiti veliko veselje. Tistega 
dne smo si ogledali tudi Jajce. 

Čeprav smo deset dni zares delali in 
nas je bolela marsikatera, tovrstnega 
dela nenavajena mišica, je bivanje v 
Bosni prehitro minilo. Po končanem 
delovnem tednu pa smo se odpravili 
na več urno pot čez hribe, skozi sta-
ro mestece Travnik proti Sarajevu, 
naslednje jutro pa v Mostar in nato 
na morje v Dubrovnik, kjer smo se, 
tako kot lani, po redovnih poznanst-

vih brata Gregorja, nastanili v pros-
torih tamkajšnjega kapucinskega sa-
mostana. 

Vsak tabor od petih, kolikor sem 
se jih že udeležil, je bil zame ne-
kaj posebnega, vsaka družina nekaj 
posebnega. Letos se mi je še posebno 
vtisnilo osebno opažanje diametral-
nega nasprotja med vsaj navideznim 
bogatim mestnim življenjem v pre-
stolnici Republike Srbske Banja Luki 
in njenim podeželjem. Banja Luka je 
prežeta z novimi modernimi zgrad-
bami, kinodvoranami, trgovinami 
znanih evropskih in ameriških mod-
nih hiš, trgovinami z najmodernejšo 

mobilno tehnologijo in številnimi 
gostinski lokali, kjer mrgoli pred-
vsem mladih ljudi, da skoraj ne dobiš 
prostih sedežev. Na promenadnih 
ulicah je vrvež bogato oblečenih lju-
di, ki se sprehajajo in hitijo na zmen-
ke. 

Ob vsem tem sem za hip kar poz-
abil na izrazito revščino, s katero se 
spopadajo ljudje le nekaj kilome-
trov stran v okoliških vaseh. Tam 
vlada visok odstotek brezposelnosti, 
ljudje živijo brez vsakršne socialne 
podpore, zdravstvenega zavarovan-
ja. V marsikaterem domu nimajo 
speljane vode, tudi naša družina 
Bjelkanović ne. Ponekod ljudje živijo 
skoraj v razmerah predindustri-
jske družbe in se preživljajo z zem-
ljo, kozami, drobnico …   Najslabše 
gre nesrbskemu prebivalstvu, saj 
najtežje pridejo do zaposlitve. Na 
nek način se, sicer v prikriti obliki, 
ohranja etnično čiščenje. Čeprav je 
od konca vojne minilo že nekaj let, je 
njene uničevalne posledice mogoče 
še danes opaziti tako v dušah ljudi 
kakor tudi v še porušenih stanovan-
jskih stavbah in sakralnih objektih. 
Ob tem pa je v Bosni, kot posledica 
vojne zaradi propadlih tovarn, ko-
rupcije, zamer, nezaceljenih ran, vi-
soka stopnja brezposelnosti. 

Poleg materialne pomoči 
domačinom so delovni tabori lahko 
odlična priložnost, da ponudiš našim 
mladim možnost, da lahko storijo 
dobro delo. Pridobivajo delovne na-
vade in spoštovanje do vsakega dela. 
Vsako delo je častno. Pri tem pa se 
jim razvija še čut za solidarnost. V 

Bosni lahko na lastne oči spoznajo 
norost, krutost in nesmiselnost vojne  
in je to lahko dobra vzgoja mladih, 
da si bodo kot odrasli, na različnih 
položajih, prizadevali za mir in boljši 
svet. Danes, ko živimo v svetu krize 
vrednot in nestrpnosti do drugačnih, 
je lahko tak tabor delček vzgoje za 
medkulturno spoštovanje. Delov-
ni tabor je tudi svojevrsten način 
preživljanja počitnic, saj mladi poleg 
dela, obiščejo zanimive kraje kot so 
Sarajevo, Mostar, Međugorje in dal-
matinske obmorske kraje, kot je npr. 
Dubrovnik.                       Jernej Vidmar

Bratje Poplašen so bili darila zelo veseli (foto: arhiv ŠGV)

Zadovoljstvo po opravljenem delu je bilo veliko (foto: arhiv ŠGV)
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Nadaljujejo se Naši večeri na ŠGV 

Znanje iz prve roke
Na Ško� jski gimnaziji Vipava so predavali zanimivi gostje: Matevž Červ o izkušnjah iz CERN-a, vrhunski 
športniki pa o svojem delu v Slovenski vojski.

‘Naš večer’ z Matevžem 
Červom 

V lanskem šolskem letu smo na 
Ško� jski gimnaziji Vipava v okviru 
praznovanja 20 - letnice začeli z 
Našimi večeri. Druženja so sledila 
namenu, na matični šoli gostiti 
nekdanje dijakinje in dijake, ki s 
svojim delom ali načinom življenja že 
pomembno soustvarjajo slovensko 
in tujo družbeno stvarnost. Zaradi 
zares dobrega odziva smo sklenili z 
večeri nadaljevati. 

Prvi gost v letošnjem letu, diplomant 
elektrotehnike Matevž Červ, nas 
je obiskal v torek, 20. novembra, in 
nam v predavanju »CERN – vesolje 
v malem« na poljuden, pristno 
humoren način (takega smo vsi, ki 
Matevža poznamo, tudi pričakovali) 
predstavil svoje delo v tem največjem 
laboratoriju za � ziko delcev v Ženevi. 
Laična javnost je za inštitut v zadnjih 
mesecih lahko večkrat slišala zaradi t. 
i. božjega delca (Higgsovega bozona), 
odkritega v velikem hadronskem 
trkalniku, ki v podzemnem krogu, 
s premerom 27 km,   objema drugo 
največje švicarsko mesto. 

Matevža je v Cern odpeljala 
triletna raziskovalna štipendija 
evropskega programa Marie Curie, 
ki mu, kot sam pravi, nudi udobno 
življenje in delo med ostalimi bolj 
ali manj redno zaposlenimi 10.000 
znanstveniki in uslužbenci s celega 
sveta. Za kako veliko reč gre v Cernu, 
so nam pokazale fotogra� je, kako 
pomembno pa je znanstveno delo 
pripomoglo k našemu lagodnejšemu 
življenju, pričajo Matevževe 
besede, da se imamo cernskim 
znanstvenikom zahvaliti med 
drugim tudi za internet. 

In kaj je Matevževo delo? S skupino 
njemu podobnih raziskovalcev 
skuša ndgraditi senzor z visoko 
odpornostjo proti sevanju. Upajo, da 
jim bo do maja 2013, ko se projekt 
izteče, to tudi uspelo, saj naj bi ga 
takrat vgradili v ogromni Del� jev 
detektor. V ta namen gojijo tudi 
umetne diamante, ki menda spadajo 
med najboljše ‘lovilce’ sevanja. 

Matevž vidi poseben izziv 
programa Marie Curie v tem, da te 
po treh letih tako rekoč ‘postavi na 
cesto’ v upanju, da ti je, kot dober 
starš dal dovolj izkušenj, da se boš 
v življenju potem znašel sam. In če 
še enkrat uporabim že prej zapisane 
besede: vsi, ki Matevža poznamo, 
smo prepričani, da bo iz Cerna 
odnesel največ, kar se da. Njegov 
obisk doma pa je bil tudi priložnost, 
da k tovrstnemu iskanju znanja 
spodbudi tudi katerega od sedanjih 
srednješolcev in študentov. 

Obisk vrhunskih športni-
kov, zaposlenih v Slovenski 
vojski 

Že dva dni po Matevževem 
predavanju je posebne goste sprejela 
naša telovadnica: gostili smo namreč 
slovenske športnike – vojake, ki so 
se v teh dneh udeležili usposabljanja 
v Vipavi. Koordinatorja srečanja, 
major Iztok Velikonja in poročnik 
Martin Fabjan sta povedala, da 
je vojašnica v Vipavi med drugim 
zadolžena za učenje vojaškega 
protokola in vsak vojak – športnik 

se je tega usposabljanja dolžan 
udeležiti. 

V Vipavi smo lahko tokrat 
srečali orodnega telovadca Aljaža 
Pegana (ki ima tudi ajdovske 
korenine), metalca krogle Miroslava 

Vodovnika, badmintonistko Majo 
Tvrdy, gorsko kolesarko Blažo 
Klemenčič, triatlonca Bojana 
Cebina, metalca kopja Matijo 
Kranjca in jadralko Klaro Maučec. 
Spremljala sta jih trenerja Jože 
Vidmar in Aleksander Grajf. 

Mogoče zveni pretirano ali pa že 
toliko krat slišano, vendar je res 
nekaj posebnega, sukati se med 
slovenskimi olimpijci, neprecenljivo, 
če npr. nam premet na drogu ali 
stojo na rokah demonstrira 21-kratni 
svetovni prvak. Še posebej je to znanje 
toliko vrednejše zaradi posebnega 

spoštovanja do tega, kar športniki 
predstavljajo kot posamezniki in kot 
glasniki našega naroda. 

Tri ure, kolikor so bili pri nas, so 

res prehitro minile, veselimo pa se že 
naslednjega leta, ko naj bi nas, tokrat 
menda za cel šolski dan, obiskala 
nova skupina vrhunskih slovenskih 
športnikov. 

Bojana P. Kompara

Matevž Červ na predavanju ‘CERN - 
vesolje v malem?’

Aljaž Pegan predaja svoje znanje

Slovenski vrhunski športniki - vojaki

Odnosi na vse možne načine 

Razprodana premiera 
v Podnanosu
Na martinovo nedeljo se je poleg novega vina v Podnanosu rodila 
tudi nova gledališka predstava. Dramska skupina ‘Ga Pihnemo’je na 
odru prvič uprizorila Partljičevo satiro Partnerska poroka. Predstava, 
ki govori o odnosih na vse možne načine, je v Podnanos privabila 
številne gledalce. Kulturni dom je bil poln do zadnjega kotička. 

Na Martinovo nedeljo, 11. 
novembra, je dramska sku-
pina ‘Ga pihnemo’, ki pod 

okriljem Turističnega društva Pod-
nanos deluje od leta 2008, na oder 
premierno postavila Partnersko po-
roko. Po glasnem smehu sodeč, ki je 
skoraj dve uri odmeval v Kulturnem 
domu Podnanos, so člani dramske 
skupine Partljičevo v osnovi precej 
tragično besedilo naredili povsem 
komično. 

Na odru se je v Partnerski poroki 
predstavilo šest amaterskih igralcev: 
Lucija Žgur, Vasilij Starc, Ivica 
Petrič, Mitja Štokelj, Ivica Frelih in 
Janja Trošt. Predstava se vsebinsko 
dotakne sodobne problematike 
razno raznih medsebojnih 
odnosov, ki prestopijo nekdaj trdno 
ukoreninjene družbene norme. 
Satiro, ki traja dobro uro in pol, 
začne učiteljica Olga, ki na prvo 
službeno pot pospremi v ljubezni 
razočarano hčerko Mašo. Spletati 
in zapletati se pričnejo partnerski 

odnosi na vse možne načine: med 
‘faliranim’ študentom teologije in 
osamljeno učiteljico, honorarno 
prevajalko Mašo in starejšim 
državnim podsekretarjem Andrejem 
Suhim, Saško, istospolno usmerjeno 
borko za pravice žensk in v zakonu 
prevarano čistilko Marijo. 

Kljub lahkotnosti, predstava, ki 
je prirejena v zgornjevipavskem 
narečju, prinaša dobro mero 
družbene širine in kritičnosti. 
Gledalcem sporoča, da je čisto vsak 
partnerski odnos, (pa naj gre za 
zakonski odnos ali »ene vrste turšco«, 
odnos med ženskama ali moškima), 
lahko pravi, če je v njem le dovolj 
ljubezni. In nenazadnje, kot zbadljivo 
pripomni eden od protagonistov, 
je lahko včasih pravi tudi odnos, ki 
temelji na preračunljivosti. Lahko bi 
rekli, da je predstava polna srečnih 
koncev. Če seveda predpostavimo, 
da je zakon srečen konec. 

Ivana Bratož 
 

Lucija Žgur, Vasilij Starc, Janja Trošt, Ivica Petrič, Mitja Štokelj in Ivica Frelih (z 
leve) so nasmejali občinstvo

Janja Trošt v elementu

Dan odprtih vrat na Ško� jski gimnaziji Vipava
Škofi jska gimnazija Vipava vabi na dan odprti h vrat, 

ki bo v soboto, 15. 12. 2012.
Program se bo začel ob 9.30 s predstavitvijo šole v športni dvorani. Nato 

si bodo obiskovalci lahko ogledali šolo in prisostvovali pouku pri skraj-
šanih urah. V avditoriju pa bodo dijaki predstavljali dejavnosti , ki na šoli 
potekajo ob pouku. Po končanem ogledu šole so vsi obiskovalci pova-

bljeni tudi k ogledu dijaškega doma.
Vabljeni sorodniki in prijatelji naših dijakov, učenci višjih razredov OŠ in 
njihovi starši, naši dobrotniki in vsi, ki vas zanima, kako poteka življenje 

in delo na ŠGV.
Z vami že 20 letZ vami že 20 let

MEDICINSKO TEHNIČNI PRIPOMOČKI

pomagamo v bolezni.pomagamo v bolezni.Skrbimo za zdravje,Skrbimo za zdravje,

 
Nova Gorica:Gradnikove brigade 53, Tel.: 05 330 46 15
                                                             Fax.:05 330 46 17
                                                             Ajdovščina: Tovarniška 2b, Tel.: 05 366 33 06

                                              Fax.: 05 366 33 06
                                              

www.medigo.si 
  

E-mail:     info@medigo.si
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V Centru starejših Pristan ve-
liko pozornosti namenja-
jo ohranjanju zdravja in 

ustvarjanju dobrega počutja stano-
valcev, pri čemer je zelo pomemben 
dejavnik tudi prehrana. Pred krat-
kim so uvedli tako imenovani eko 
dan. Enkrat mesečno je na jedilniku 
stanovalcev eko hrana, ki jo nabavijo 
pri lokalnih pridelovalcih oz. okoli-
ških kmetih. 

Na dan slovenske hrane, ki ga je 
oktobra letos na svoji seji razglasila 
Vlada RS, se je Pristan priključil vses-

lovenskemu projektu Tradiciona-
lni slovenski zajtrk. Poleg domačega 
meda, masla, sira in mleka so v 
kuhinji stanovalcem pripravili sveže 
polnozrnate hlebčke. 

Z dobrotami domačih pridelov-
alcev pa ni bilo obarvano le jutro. 
Ker se je pred kratkim iz mošta ro-
dilo vino, je v Pristanu potekalo 
tudi martinovanje. Po redni jutranji 
telovadbi so se stanovalci posladkali 
s pečenimi jabolki, kakiji in piškoti 
ter poskusili mlado vino. Za pravo 
martinovanjsko vzdušje je poskrbela 
tudi glasba, ob kateri so stanovalci 
veselo zapeli. Poleg jote in orehovih 
štrukljev so za kosilo postregli z bres-
kovim sokom, ki so ga kuharji v Pris-
tanu naredili sami. Dan slovenske 

hrane so zaključili s kislim mlekom 
in polento, ki je nekdaj pomenila 
glavni obrok večine kmečkih gospo-
dinjstev.

ib

Priprava domačega zajtrka

Center starejših Pristan

Dan slovenske 
hrane in martinovo
Na dan slovenske hrane, 16. novembra, je v Centru starejših Pristan v Vi-
pavi dišalo po domačem. Stanovalci so dan začeli s slovenskim zajtrkom 
in ga nadaljevali z martinovanjem in dobrotami domačega porekla.

Martinu so nazdravile z breskovim sokom

Največji uspeh v zgodovini KK Vipava 

Vipavske košarkarice četrte v 
Sloveniji   
Ekipa mlajših pionirk U12 je prinesla v klubske vitrine nov pokal! Resda je to pokal za 4. mesto, toda 
kljub temu je to največji uspeh v zgodovini KK Vipava na klubskem nivoju.

Po velikih uspehih v šolski ko-
šarki so mlade vipavske ko-
šarkarice dosegle še izjemen 

uspeh v veliko močnejši konkurenci 
- 17. novembra so se na zaključnem 
turnirju v Ško� i Loki pomerile štiri 
najboljše ekipe v Sloveniji v katego-
riji mlajših pionirk. Vipavke so na 
obeh tekmah dale vse od sebe, toda 
to ni bilo dovolj za uvrstitev med 
najboljše tri. Prav vse nasprotnice so 
višje in močnejše od naših igralk, kar 
je v veliki meri vplivalo na končni re-
zultat. Kljub vsemu pa so pustile do-
ber vtis in dokazale, da so zasluženo 
v slovenskem vrhu. 

Nika Kodelja je potrdila sloves 
najboljše strelke rednega dela prven-
stva (povprečje 15,5 točke na tekmo). 
Na obeh tekmah je dosegla 36 točk, 
dve manj od Maruše Podgrajšek iz 
Slovenskih Konjic. Trenerji pa so jo 
uvrstili v najboljšo peterko turnirja. 
Naše igralke so prejele medalje za os-
vojeno 4. mesto, kar jih bo spomin-
jalo na velik uspeh v letošnji sezoni. 

Izjava trenerja Ivana Ivanova po 
uspešno končani sezoni: »Izred-
no sem ponosen. Ne toliko zaradi 
odličnega rezultata. Predvsem sem 

ponosen na svoje igralke, skupaj 
smo že 5 let, skupaj smo zmagovali, 
včasih tudi izgubili, se veselili, se učili 
in odraščali. V teh skupnih letih so 
dekleta razvila neverjeten odnos do 
igre, športa in nasprotnic. Na igrišču 
dajo vedno vse od sebe, se borijo po 
najboljših močeh, igrajo srčno, ne 
obupajo, kadar jim ne gre. Fair play 
je pri naši ekipi vedno na visoki rav-
ni. Nasprotnice vedno spoštujemo; ko 

so boljše, jim od srca čestitamo, ko so 
slabše, jih ne ponižujemo. Po vsakem 
porazu smo se znali pobrati in se vr-
niti boljši, močnejši, izkušenejši. Po 
zmagah smo se znali spustiti na re-
alna tla in trezno nadaljevati svojo 
športno pot… Privilegij je doživeti vse 
to, ki pri vsakemu udeležencu pusti 
nepozabna čustva, nove življenjske 
izkušnje in ustvarja možnosti za 
uresničevanje našega slogana:Igrati 
igro in v igri uživati!« 

Na fotogra� ji stojijo: Ivan Ivanov 
(trener), Ana Pervanja, Nika Mislej, 
Zala Ferjančič, Nina Drinič, Meta 
Kočevar, Terezija Krečič, Špela Faj-
diga, Nika Kodelja; klečijo Nastja 
Fajdiga, Petra Fajdiga, Tjaša Kuz-
min, Karin Batagelj in Loti Ličen. 

Rezultati � nalnega turnirja: pol� -
nale Odeja : Vipava 45 : 31 in Konjice 
: Felix 33 : 31; 

za 3. mesto Vipava : Felix 44 : 56, za 
1. mesto Odeja : Konjice 43 : 54. 

Končni vrstni red: 
1. ŽKK Konjice Slovenske Konjice, 
2. KK Odeja Ško� a Loka, 
3.  ŠD Felix Zasavje Trbovlje, 
4. KK Vipava. 

ii

Košarkarice Vipave s trenerjem

Nika Kodelja (skrajno desno) v najboljši peterki turnirja
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PREDNOVOLETNE 
ZABAVE

VSAK PETEK PARTY

z ansamblom 

ŠPADNI FANTJE
MOŽNOST PLAČILA Z MERCATOR PIKA KARTICO

TUDI NA 6 OBROKOV BREZ OBRESTI

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

AGROCENTER
KRPAN Vipava

- KRMNA KORUZA V ZRNJU - UGODNO
- VITLI
- CEPILCI
- DRVA BUKOVA, PELETI, BRIKETI
- MESARSKI PROGRAM - VSE ZA KOLINE

CENTER FAMA VIPAVA VABI

SOBOTA, 15. in 22. december

54 g

0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 

SAMO  

0,01€SAMO  
SAMO  
SAMO  
SAMO  200 g KAVA SONČEK

2,69 €

1,39 € 1,59 €

MEŠANICA KAVE IZBRANEGA OKUSA!
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SAMO  
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SAMO  
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SAMO  
SAMO  
SAMO  200 g KAVA SONČEK

200 g KAVA SONČEK
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200 g KAVA SONČEK
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200 g KAVA SONČEK
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200 g KAVA SONČEK

V SREDO, 5. DECEMBRA
OB NAKUPU NAD 20 €
JE 200g  KAVE SONČEK
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Lesna biomasa je prava rešitev za gospodinjstva in javne stavbe 

Kako znižati stroške ogrevanja 
Stroški ogrevanja predstavljajo v zimskih mesecih enega največjih stroškov v gospodinjstvih in tudi v 
lokalnih skupnostih (ogrevanje javnih stavb). Prav zato je sedaj čas, da začnemo razmišljati o spremem-
bi načina ogrevanja v naslednji kurilni sezoni. 

znašala 160.000 € pa se bo vrnila v manj 
kot 6 letih. Ta primerje lahko dober pri-
mer, ki jeuporaben za vse javne stavbe. 
Zato interesente lepo vabimo, da si ga 
ogledajo.

2. Lokalna dostopnost oziroma raz-
položljivost: prednost lesa kot energen-
ta pride do izraza če se proizvaja, pre-
deluje in uporablja lokalno. Govorimo o 
kratkih proizvodnih verigah, v katere so 
vključeni lastniki gozdov, kmetje iz oko-
lice. Samo drva in lesni sekanci pravilo-
ma omogočajo take kratke proizvodne 
verige, v katerih se les slabše kakovosti iz 
okoliških gozdov porabi za proizvodnjo 

energije v lokalnih okoljih. To prinaša 
nove zaposlitve, nov dohodek na kme-
tijah in posledično nov dohodek v lokal-
nih skupnostih. Peleti so za razliko od 
polen in sekancev industrijski proizvod, 
običajno vezan na lesno predelovalno 
industrijo, ki pa jo Vipavska dolina žal 
nima več. Zato jih večina na slovenski 
trg prihaja iz uvoza.

Ko boste tehtali o možnostih ogreva-
nja v vašem gospodinjstvu ali o možno-
stih ogrevanja v lokalnem okolju, resno 
razmislite o možnosti ogrevanja na les. 

Pri tem poiščite strokovno pomoč in 
se ozrite na že obstoječe primere dobre 
prakse. Veliko osnovnih podatkov boste 
našli tudi na spletni strani EU projekta:  
www.biomasstradecentre2.eu. Najprej 

pa si lahko pomagate s sledečim navo-
dilom: 

Drva: so primerna tam, kjer je dovolj 
skladiščnega prostora in je potreba po 
energiji manjša (pod 50 kWh inštali-
rane moči kotla), obvezni so hranilniki 
toplote.

Sekanci: so primerni tam, kjer je do-
volj prostora za skladiščenje in je potre-
ba po energiji večja (nad 50 kWh inštali-
rane moči kotla) – to je najbolj primerna 
oblika lesnih goriv za javne objekte.

Lesni peleti: kjer ni dovolj prostora 
za skladiščenje – v strnjenih naseljih in 
kot dopolnilni vir ogrevanje (kaminske 
peči).

Več informacij dobite na: nike.krajnc@
gozdis.si in tine.premrl@gozdis.si

Dr. Nike Krajnc in Tine Premrl
Gozdarski inštitut Slovenije

Podatki v preglednici kažejo, da je 
ogrevanje z lesnimi gorivi bistveno ce-
nejše, in kar je tudi pomembno, se cene 
lesnih goriv ne spreminjajo tako hitro 
kot cene fosilnih goriv. Le cene lesnih 
peletov so nekoliko bolj podvržene raz-

meram na mednarodnih trgih, kjer je 
v širšem evropskem prostoru prisotna 
rast povpraševanja. 

Ko govorimo o konkurenčnosti lesnih 
goriv in iz njih izhajajočih prihrankih, 
pa lahko omenimo primer Gozdarskega 
inštituta Slovenije, ki je decembra 2010 
prešel na ogrevanje z lesnimi sekan-
ci. Letna poraba sekancev je med 450 
in 600 nm3. V letošnji kurilni sezoni 
bomo prihranili več kot 20.000 € samo 
pri energentu, kar pomeni ohranjanje 
enega delovnega mesta. Investicija, ki je 

NARAVA 

Dejstva, ki ga pri tem nikakor ne 
smemo zanemariti je, da cene 
kurilnega olja naraščajo in da 

na cene ostalih fosilnih goriv močno 
vpliva dogajanje v svetu. Lesna bioma-
sa predstavlja možnost, ki se ponuja kot 
najbolj okolju prijazna, domača in ce-

novno ugodna rešitev. 
Kaj je lesna biomasa? Lesna biomasa je 

les, uporabljen v energetske namene. Les 
kot energent najdemo v štirih osnovnih 
oblikah in sicer: drva, sekanci ter pele-
ti in briketi. Drva so najpogostejša in 
najbolj poznana oblika lesnega goriva. 
Sledijo jim lesni sekanci, ki so v zadnjih 
letih s pomočjo sodobnih tehnologij po-
stali izrazito konkurenčen energent za 
ogrevanje večjih stavb in naselji ter pele-
ti in briketi, ki so primerni predvsem za 
ogrevanje stanovanj v mestnih okoljih. 

Slovenija spada med najbolj gozdnate 
države, zato je kot vir lesne biomase za 
nas najpomembnejši prav gozd. Možni 
viri pa so tudi: ostanki lesne industrije, 
odslužen les, les iz nasadov hitrorasto-
čih drevesnih ali grmovnih vrst, vino-
gradov, sadovnjakov, protivetrnih pa-
sov … 

Tudi Vipavska dolina z zaledjem ima 
velik potencial lesne biomase iz gozdov. 
Splošni kazalniki primernosti ogrevanja 
na lesno biomaso za občini Ajdovščina 
in Vipava kažejo odlične razmere. Kljub 
temu da je potencialov lesne biomase 
dovolj, pa je uvajanje sodobnih sistemov 
rabe lesne biomase počasnejše, kot bi 
pričakovali oziroma si želeli. V zadnjih 
letih sicer opažamo strmo povečeva-
nje interesa za ogrevanje z drvmi v go-
spodinjstvih, medtem ko, , pri lokalnih 
skupnosti za ogrevanje javnih zgradb na 
sekance ni, vsaj za enkrat, pretiranega 
interesa.

V pomoč vsem posameznikom, ki raz-

mišljajo o ogrevanju na lesna goriva (v 
gospodinjstvih), predlagamo, da pri 
odločitvah o nakupu kotla ne tehtajo 
le višino investicije, temveč se temelji-
to pozanimajo o kakovosti ponujenih 
sistemih, o njihovih izkoristkih in o na-
činu delovanja. Seznam primernih ko-
tlov je objavljen na straneh Eko sklada 
(www.ekosklad.si ), kjer bo predvidoma 
v začetku naslednjega leta objavljen tudi 
razpis za nepovratna sredstva za gospo-
dinjstva. Številne uporabe informacije 
in nasveti za učinkovito in okolju pri-
jazno ogrevanje z lesom pa najdete na 
novi strani Ministrstva za kmetijstvo in 
okolje z naslovom: Navodila za pravilno 
kurjenje lesa: http://www.mko.gov.si/si/
delovna_podrocja/gozdarstvo/navodi-
la_za_pravilno_kurjenje/

V pomoč lokalnim skupnostim pa so 
lahko obstoječi primeri dobrih praks ter 
nasveti strokovnih inštitucij. Za lokalne 
skupnosti obstajajo razpisi za spodbude 
v investicije ogrevanje javnih stavb na 
obnovljive vire (Ministrstvo za infra-
strukturo in prostor). Hkrati pa je lokal-
nim skupnostim na voljo tudi možnost, 

da do cenejšega ogrevanja pridejo pre-
ko investitorjev, ki imajo ob ustreznih 
pogojih možnost pridobitve spodbud 
iz naslova ukrepov Programa za razvoj 
podeželja in ukrepov spodbud rabe ob-
novljivih virov energije.

Najmočnejša argumenta za prehod iz 
fosilnih goriv na lesno biomaso tako v 
gospodinjstvih kot tudi v javnih zgrad-
bah sta:

1. Cenovna konkurenčnost: V spo-
dnji preglednici je primerjava stroškov 
energenta ter stroškov ogrevanja za ek-
vivalent 1000 l kurilnega olja (gre zgolj 
za ocene glede na ocenjene stroške in-
vesticije)

Kurilno olje Drva Sekanci Lesni peleti 

Količina 1000 l 5 m3 12 m3 2 t

Cena energenta za 
zgornjo količino (€)

1.402 325 216 454

Letni strošek 
ogrevanja 

1.812 722 935 1.066

Peč na biomaso v Mlinotestu

Kako prihraniti pri ogrevanju?

Odgovor je  - Megaterm 
V Megatermu se v zadnjem času skušamo še bolj približati strankam s tehničnim svetovanjem pri energet-
skih rešitvah na področju strojnih instalacij, saj le tako lahko dobijo najboljšo in najbolj primerno storitev. 

Prepričani smo, da je pred in-
vesticijo, kot je na primer nov 
sistem ogrevanja, potreben 

dober premislek, predstavitev vseh 
možnih oblik ogrevanja, strokovno 
svetovanje in morebitni ogled obsto-
ječega stanja. Le tako se je mogoče 
odločiti za najprimernejši sistem za 
posameznika, saj je razvoj v zadnjem 
obdobju ponudil veliko energetsko 
učinkovitih in z visokim izkoristkom 
delujočih naprav. 

Na tržišču je tako veliko ponudni-
kov tovrstne opreme, vendar nam bo 
že ob prvem obisku  jasno, da neka-
teri želijo le prodati svoj asortiman. 
Vprašanje pa je, ali je mogoče samo 
na podlagi pogovora med stranko in 
prodajalcem določiti najprimernej-
ši sistem, ki se nam bo v najkrajšem 
možnem času in brez dodatnih stro-
škov povrnil. 

Odgovor na vprašanje je Mega-
term. Novost v ponudbi je strokov-

no svetovanje z ogledom obstoječega 
stanja, svetovanje pri novogradnjah 
od začetka del pa do zaključka del. 
Svetovalec si  vzame čas za vsa vpra-
šanja, na voljo vam je v procesu ob-
nove ali gradnje ter vam stoji ob stra-
ni med obratovanjem sistema. Da 
pa je ponudba popolna, vam znamo 
tudi svetovati  pri izbiri izvajalca del 
za vašo prenovo. Ob izvajanju del  
poteka tako tudi strokoven nadzor 
ter vodenje baze podatkov o vaši pre-
novi (dokumentacije, slikovni mate-
rial ...).

Kontaktirajte oziroma obiščite Me-
gaterm in spoznali boste, da je mo-
žno tudi v poplavi ponudbe dobiti 
sogovornika, ki si bo za vas vzel čas, 
ter se potrudil, da dobite najprimer-
nejši sistem, ki vam bo dolgo služil 
ter vam bo v zadovoljstvo in ponos.

Bojan Ambrožič, univ. dipl. inž. str.
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vedenja in nas spraviti iz začaranega 
kroga neuspešnih načinov reševanja. 
Psihoterapevt nam pomaga, da 
odkrijemo in izboljšamo svoje 
sposobnosti ter znanja. 

Psihoterapija je proces in metoda, 
ki nam pomaga, da bolje spoznamo 
in razumemo sebe, svoje potrebe, 
svoje interakcije z drugimi, pa 
tudi svoje primarne družine in da 
razumemo vzroke za nastanek težav. 

Pri dolgotrajni psihoterapiji so 
učinki globji, pri kratkotrajni pa 
so vidni v drugačnem vedenju in 
reakcijah na sprožilne situacije. 
Pozitivni vplivi se kažejo v 
pristnejšem stiku s seboj in 
drugimi, občutku lastne vrednosti 
in sposobnosti obvladovanja 
življenjskih težav. 

Učinki psihoterapije so počasni, 
toda trajni in rastejo še več let po 
zaključku terapije.  

Miranda Krašna
 univ. dipl. soc. del. spec. psih. 

e-mail: pluton.drustvo@gmail.com 

NARAVA

Učinki psihoterapije so počasni, 
vendar trajni 
V današnjem zapletenem načinu življenja se pogosto srečujemo s preobremenjenostjo v službi in 
doma, nezmožnostjo sprostitve, s težavami pri obvladovanju čustev, v medosebnih odnosih, pri vzgoji 
otrok in mladostnikov, z nespečnostjo, brezvoljnostjo, težavami pri odločanju ...

Skušamo si pomagati na različne 
konstruktivne načine; s špor-
tim, sproščanjem, ustvarjalno-

stjo, še pogosteje pa se zatekamo v 
načine, ki dodatno povečajo težave 
(neustrezno vedenje, kon� ikti, de-
loholizem, psihosomatika, odvisnost 
...). 

Poleg tega smo v zadnjih letih priča 
povečanju raznoraznih ponudb 
zdravljenja v ‘instant’ obliki, s 
takojšnjimi učinki (hitre terapije, 
čudežne naprave in postopki, 

sredstva za izboljšanje počutja), 
ki pogosto prinesejo le trenutno 
tolažbo. V naši naravi je namreč, 
da želimo težave na hiter način 
odpraviti, zato smo ljudje voljni vse 
mogoče preizkušati. Obljuba, da ni 
potrebno nič storiti, samo plačati, 
je mamljiva, ker s tem ohranimo 
občutek moči in kontrole. 

Na hiter način ne moremo 
odpraviti težav, ki trajajo že več let. 
Pogosto izvor sega daleč nazaj, v 
naše otroštvo; neizpolnjene želje, 

nerazčiščeni strahovi. Vse, kar smo 
čutili, da je nesprejemljivo za naše 
starše in okolje, smo morali potlačiti.  

Če smo bili vedno zavrnjeni in 
nikoli nismo dobili potrditve, če smo 
se morali odpovedati sleherni želji 
in ničesar storiti po svoje, nimamo 
orientacije o tem, koliko je možno 
uveljaviti sebe, lastno hotenje in 
koliko se je potrebno podrejati. 

Če pa smo bili otrok, ki je izrazito 
‘iskal’ težave, zahteval od staršev 
izjemen napor in so nas skušali 
pomiriti tako, da so zadovoljili 
vsem našim zahtevam, so nas s tem 
naučili, da lahko z jezo dosežemo, 
kar hočemo in da so nam drugi 
dolžni prisluhniti.  

Pogosto ljudje, šele ko preizkusijo 
vse mogoče čarobne terapije 
in ni dolgotrajnih učinkov, 
poiščejo pomoč psihoterapevta. 
V psihoterapiji nas namreč čaka 
naporna in težka pot, ki je ne zmore 
vsak. 

Psihoterapevt nima čudežnih besed, 
praškov, postopkov, ki bi v trenutku 
rešili težave, ki trajajo vrsto let, lahko 
pa nam pomaga drugače pogledati 
na problem, razumeti, zakaj se mi 
in zakaj se drugi obnašajo, tako 
kot se, spremeniti nefunkcionalna 

Psihoterapija - naporna in težka pot

Po petdesetih letih spet skupaj 

Spomini, spomini
Po petdesetih letih smo se srečali sošolci 8. a razreda iz OŠ 
Dobravlje. Pol stoletja je dolga doba in z nekaterimi se nismo srečali 
res petdeset let. Komaj smo se prepoznali. Vsak od nas je hodil svoja 
pota.

Sedmih sošolcev ni več med 
nami, prav tako ni več med 
nami naše razredničarke Maj-

de Pelicon, ki se je trudila z našo ma-
tematiko in � ziko, pa še z marsičem 
drugim. Tudi njim so bile posvečene 
naše misli. Ampak dogodki, spomini 
so kar vreli, kot je zapisal Ciril Ko-
smač. Vsak od nas je želel povedati 
svoje dogodke, ki so se zarisali v za-
vest in v podzavest. Bili smo si eno-
tni, da nam je bilo v OŠ Dobravlje 
lepo, da smo preživeli lepo otroštvo; 
da smo bili generacija, ki je dobivala 
šolsko malico po Rdečem križu. Če-
prav je bila malica skoraj vsak dan 
enaka, smo je bili veseli. 

Tudi našega dvodnevnega izleta na 
Pohorje smo se vsi spominjali. Poto-
vali smo z vlakom do Maribora, po-

tem z žičnico in peš. Bilo nam je zelo 
lepo. Spremljala nas je samo naša 
razredničarka. 

Tudi v Planico smo potovali dva 
dni, kajti v Novi Gorici smo noč pre-
bili na vlaku. Pot smo zjutraj nadalje-
vali v Planico. 

Še bi lahko naštevala: lepe in manj 
lepe trenutke, ki smo si jih pripove-
dovali. 

V veliko veselje nam je bilo, da sta 
se našega srečanja udeležila Drago 
Bratina, naš razrednik iz 6. razreda 
in naš ravnatelj, in Anton Bavčar, ki 
nas je s čopičem vodil v umetnost. 

Srečanje je bilo toplo in prijetno. 
Ob slovesu smo sklenili, da ne bomo 
čakali pol stoletja, da se ponovno 
srečamo. 

Irena Šinkovec

Srečanje po 50 letih

Dobravski 8. a razred leta 1962

Humanist Senad Oraščanin

Senad Oraščanin, lastnik podje-
tja Slometal, je ob odprtju po-
slovalnice v Ajdovščini (v C2 

pri podhodu k baru Prima ), povle-
kel hvalevredno potezo. Odločil se 
je podariti 2.500 evrov družinam, ki 
pomoč potrebujejo. 

Tako mu je direktorica Centra za 

socialno delo Ajdovščina že posre-
dovala naslove petih družin, ki jim 
po Senad izročil vsaki po 500 evrov. 
»Veste, posli mi nekako dobro teče-
jo in tudi takrat ne smemo pozabiti 
na vse tiste, ki živijo v pomanjkanju. 
Pomislite, prihaja čas obdarova-
nja otrok in med nami so taki, ki ne 

bodo prejeli nobenega darila. Moja 
gesta bo nekaj malega pomagala, 
zato pozivam tudi ostale k podob-
nim dejanjem,« pravi Senad. Povej-
mo, da podjetje Slometal že vrsto let 
uspešno trguje s kovinami na debe-
lo, poslovalnica v Ajdovščini pa je 
pravzaprav maloprodajna trgovina 
z nakitom oz. darilnim programom, 
predvsem gre za zlate in srebrne iz-
delke. V trgovini plemenite kovine 
tudi odkupujejo po dnevno najvišjih 
cenah. Kaj reči – Senad zasluži našo 
pohvalo!                                        mt
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Goriška cesta 56, 5270 Ajdovščina 
Tel. +386 / 5 366 49 40,   Fax  +386 / 5 366 49 44 

Urnik: pon. – pet.: 8.30-12.30, 14.00-18.00, sobota: 8.30-12.30 

Super akcija Zima 2012-2013

Peči so v našem razstavnem prostoru

Ogrevanje Norbit

Da je družina Furlan iz Koj-
skega podjetna, priča njiho-
vo sedemčlansko podjetje 

Norbit, ki bo prihodnje leto prazno-
valo že dvajseto obletnico. Da sta 
starša Milena in Erik tudi pridna, 
dokazuje dejstvo, da sta se jima na 
njihovi že šestnajst let trajajoči 'vsa-
kodnevni vožnji' iz Goriških Brd v 
Ajdovščino in nazaj v zadnjem času 
pridružila tudi njuna sinova Matej 
in Peter (z leve). Sedaj delajo vsi sku-

paj po cele dneve, v salonu keramike 
in ogrevanja Norbit, na Goriški 56, 
v bližini gostilne Pri Nives, v Ajdo-
vščini. 

Kdor je pred tridesetimi leti vi-
del dva ali tri modele ploščic Kera-
meksa iz Volčje Drage in se sedaj 
sprehodi po salonu keramike Norbit, 
kjer najde nešteto oblik, dimenzij, 
barv, imitacij, sestave keramike, tež-
ko verjame, da hodi po istem svetu. 
Petinpetdesetletni Erik razloži: »Do 

take eksplozije različnosti artiklov 
je najprej prišlo zaradi razvoja teh-
nologije in pomoči računalnikov pri 
pečenju gline. Stalno se iščejo tudi 
novi pristopi, novi izdelki, vse zato, 
da bi zadostili posameznemu kupcu, 
človeku, ki je vsak zase, pravzaprav 
original. Zato je tudi vsaka serija ke-
ramike original zase. Zadnji trendi 
gredo v svojevrsten minimalizem, 
kar je moč opaziti tudi pri kopalni-

ški opremi. Dveh enakih kopalnic je 
danes pravzaprav nemogoče narediti 
oz. najti.« 

Razstavni eksponati v salonu do-
kazujejo prav to, saj salon spominja 
prej na galerijo kot na trgovino. Vre-
dno ogleda. V nadstropju salona si 
lahko ogledamo tudi nov prodajni 
program gotovih parketov in lami-
natov Quick step, svetovno znanega 
belgijskega proizvajalca. Naj omeni-
mo, da dobite pri Norbitu tudi ves 

potrošni material, lepila, izravnalne 
in fugirne mase, letve, tudi svetujejo 
in poskrbijo za kvalitetno montažo.

Najnovejša ponudba pa zajema 
ogrevalni program. V tednu odprtih 
vrat so izvedli okoli 200 strokovnih 
predstavitev peči na drva in pelete za 
centralno kurjavo, kaminskih peči 
in kaminskih vložkov znamk Plaz-
zeti (Italija) ter Invicta (Francija). V 
prijetno 'zakurjeni' demonstracijski 
sobi, v kateri bodo gorela drva celo 
zimo, nam Erik navdušeno pove: 
»To kaminsko peč za dnevne sobe je 
izdelalo belgijsko podjetje NESTON 
MARTIN, ki je patentiralo posebno 
WOODBOX tehnologijo izgoreva-
nja, po kateri najprej izgorijo lesni 
plini, zatem pa žari še žerjavica. Ta 
t. i. piroliza omogoča do 60 % pri-
hranek drvi. Steklo kurišča, skozi ka-
tero vidimo ogenj, se čisti samo. Ta 
model omogoča tudi obračanje peči, 
tako da lahko gledamo ogenj enkrat 
iz kavča, drugič pa iz naslanjača. Že-
leno temperaturo v prostoru nasta-
vljamo z daljinjskim  upravljalcem, 
kot pri klimatski napravi na primer, 
saj posebni mehanizem zelo natanč-
no uravnava količino in smeri do-
voda zraka v kurišče. Prav hecno in 
praktično.« 

Skorajda ni kaj dodati, kot rečeno si 
lahko delovanje peči ogledate v živo 
v salonu tja do pomladi. Meni oseb-
no postane bolj toplo že, če ogenj 
samo vidim …  

Tekst Mitja Tripković, 
foto Robert Ferjančič
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Etika in estetika sta si podali roko 
V petek, 23. novembra, je bila že tradicionalna svečana akademija Ško�jske karitas Koper v dvorcu 
Zemono pri Vipavi. Priča smo bili prvemu odprtju razstave del, ki so nastala v 18. mednarodni likovni 
koloniji Umetniki za karitas in bogati glasbeni spremljavi. 

Dogodek je potekal pod ge-
slom: »Lačen sem bil in ste 
mi dali jesti, žejen sem bil in 

ste mi dali piti, nag sem bil in ste me 
oblekli..« (Mt 25, 35-37). Izkupiček 
prodanih del je namenjen otrokom 
v stiski. 

V prvem delu prireditve je bil ogled 
multivizije Ubalda Trnkoczya, ki 
je obiskovalcem pričaral poletno 
vzdušje v koloniji, ki je potekala od 
13. do 17. avgusta 2012 na Sinjem 
vrhu. Sporočilo kolonije in prodajnih 
razstav je namenjeno otrokom, pa 
tudi nam vsem, da je vsaka ura in 
vsak denar, ki ga damo otrokom 
največja in najboljša banka za narod 
in prihodnost. Prav to so s svojim 
nastopom potrdili Mladi kitaristi 
iz podružnične šole Podnanos pod 
mentorstvom Vide Trošt Vidic. 
Zaigrane in zapete pesmi Dva 
novčiča, Ljubljanske ceste in Dan 
ljubezni so navdušile obiskovalce. 

Tudi nagovori niso bili samo zaradi 
lepšega: upokojeni škof Metod Pirih 
se je zahvalil umetnikom in vsem 
za pričevanje ljubezni do bližnjega, 
ravnatelj Karitas Matej Kobal je 
spregovoril o stiskah, s katerimi se 

sodelavci na terenu srečujejo in se 
zahvalil vsem, ki pomagajo, župan 
občine Ajdovščina Marjan Poljšak, 
ki slovi po zelo udarnih govorih, 
se je spraševal, kje so v naši družbi 
krščanski socialisti, kot je bil Krek, 
podžupan občine Vipava Alojz Durn 
pa je izrazil priznanje sodelavcem 
Karitas, ki se trudijo za vse ljudi. 

Drugi del večera je bil umetniško 
obarvan s predstavitvijo nastalih 
del in nastopom vrhunskih pevcev 
Slovenskega okteta. Slovenski oktet 
je bil ustanovljen davnega leta 1951, 
da bi gojil slovensko fantovsko 
petje in vzpostavil kulturne stike s 
slovenskimi izseljenci, raztresenimi 

po vsem svetu. Bil je pobudnik 
Tabora slovenskih pevskih zborov 
v Šentvidu pri Stični. Pojejo vse od 
korala do del sodobnih skladateljev, 
ljudske pesmi z vsega sveta in seveda 
predvsem slovensko pesem. Na 
Zemonu   so nam predstavili pet 
domoljubnih pesmi: Zdravljico, 

Domovini, Tam kjer pisana so polja, 
Rož, Podjuna, Zila in Ribniško. 
Pravkar je v pripravi zgoščenka 
Slovenskih božičnih pesmi. Bučen 
aplavz v dvorani je povedal vse. 

Likovne umetnike je v besedi 
predstavila likovna kritičarka 
in stalna spremljevalka kolonije 
Umetniki za karitas Anamarija 
Stibilj Šajn, v sliki pa Bogdan 
Soban. Dvanajst udeležencev: Vesna 
Benedetič, Milena Gregorčič, Anka 
Krašna, Buba in Ede Posa,   Darko 
Slavec, Karmen Smodiš, Bogdan 
Soban, Viktor Šest, Veljko Toman, 
Alenka Viceljo in Vinko Železnikar 
pa častna gosta: Jelka Reichman in 
Mirsad Begič ter strokovni sodelavci: 
Jože Bartolj, Primož Brecelj, Lucijan 
Bratuš, Silva in Azad Karim, Mira 
Ličen Krmpotić in Tone Seifert   so 
skupaj s šestdesetimi darovalci ob 

dnevu odprtih vrat darovali 120 
likovnih del v skupni vrednosti 
30.000 evrov. 

Prireditev je povezoval Jože 
Bartolj, kulturni urednik na Radiu 
Ognjišče in strokovni sodelavec 
kolonije. Ob koncu sta z voditeljico 
projekta Jožico Ličen izrekla besedo 
zahvale vsem ljudem dobre volje, ki 
prispevajo po svoji moči: 

- Za vsakdanji dar od svojega v 
košarico v trgovini, nakazilom v 
sklad karitas, dar ob nabirkah za 
ljudi v stiski … pa tudi tisto obče 
človeško, od nasmeha in prijazne 
besede, ki včasih šteje še bolj kot 
materialna pomoč; 

-  za pogum vsem preizkušenim, 
ki jih je v zadnjem letu doletela 
brezposelnost in druge stiske, pa 
tudi za solidarnost, ki se je kot plaz 
sprožila med ljudmi; 

-  Občini Ajdovščina in Vipava, 
ki sta Karitas pomagali, da je bilo v 
skladiščih vedno dovolj za pomoči 
potrebne; 

-  duhovnikom, ki skozi Božjo 
besedo vabijo k dobrodelnosti; 

-  medijem, ki pomagajo širiti 
dobroto in sočutje. V tem kontekstu 
je veljala še posebna zahvala radiu 
Ognjišče, saj 18 let praznujemo 
skupaj; 

-  sodelavcem Karitas, ker svoj čas 
in svoje moči darujejo za druge. To 
ni služba ali navadno prostovoljstvo, 
to je poslanstvo, ki jih vsako jutro 
pošlje nasproti tistim, ki čakajo: 
3600 družin, 2000 otrok in številni 
drugi ljudje so preko njihovih rok 
dobili pomoč. V zadnjem letu so 
na Primorskem razdelili 450.000 
kg   hrane, kjer se marža imenuje 
ljubezen, dodana vrednost pa 
dobrota. 

Največja zahvala umetnikom je 
bilo občudovanje slik številnih 
obiskovalcev. Med njimi je kar nekaj 
stalnih kupcev. Tako je iz tokratne 
kolonije že enaintrideset likovnih 
del našlo svoj prostor v nekem 
stanovanju ali poslovnem prostoru. 
Resnično: etika in estetika sta si na 
Zemonu podali roko! V decembru 
bo isto sporočilo bogatilo prostore 
galerije Ars v Gorici. 

Jožica Ličen

Križna dvorana dvorca Zemono je bila premajhna za vse

Slovenski oktet je navdušil ...

... prav tako mladi glasbeniki iz Podnanosa

Teorija senc Eve Petrič
V Pilonovi galeriji se je v predstavila mlada vsestranska umetnica 
Eva Petrič, že uveljavljena na področju likovne umetnosti, literature 
in �lma, v zadnjem času pa se spogleduje tudi z oblikovanjem. 

Avtoričina govorica skozi raz-
lične medije je na razstavi vi-
dna v združevanju avtorske 

fotogra�je, zvočne in video projek-
cije, performansa (ujetega v barvnih 
fotogra�jah), ter literarne zgodbe. 

Razstava prikazuje različne načine 
uporabe teorije senc, njenega že pre-
poznavnega motiva, kot vizualizira-
nih emocij, ki jo umetnica razvija in 
dopolnjuje. Širino ustvarjalnosti Pe-
tričeve pogojuje tudi dejstvo, da je 
odraščala na kar štirih celinah. Eva 
je namreč hčerka slovenskega di-
plomata Ernesta Petriča, sedaj pred-
sednika Ustavnega sodišča, ki se je 
dogodka tudi udeležil.  Evo Petrič 
je skozi pogovor z njo izvirno pred-
stavila kustosinja Pilonove galerije 
Maja Marinkovska. Njuna vrstnica 
Anita Prelovšek, pa je s �avto dodala 
še imenitno glasbeno doživetje. 

rl

Umetniški atelje  
White cow (Bela krava)
Na Preserjih nad Branikom se je udomačil in uredil prijetno 
domovanje za družino in tudi svoj  umetniški atelje z naslovom Bela 
krava angleški umetnik Jon Hatfull.

V svojem ateljeju nudi uni-
katne keramične izdelke, 
ukvarja pa se tudi z dovr-

šenim prevajanjem v angleški jezik. 
Svoje znanje in umetniško ustvar-
janje na delavnicah z veseljem pre-
naša zainteresiranim udeležencem. 
Prva delavnica  je pravkar končala z 

delom in uspešno so jo zaključile tri 
udeleženke: Ingrid, Petra in Tadeja. 
V prijetnem domačem vzdušju ob 
kuhanem vinu in glasbi v živo so bili 
njihovi izdelki na ogled preteklo so-
boto, mentor Jon pa že načrtuje nove 
delavnice v začetku prihodnjega leta. 

Niko Ličen

Udeleženke delavnice z mentorjem
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belih plažah, narava čista kot biser, 
voda smaragdno zelena, ki se preliva 
v sinje modro. Občutek imaš, kot da 
se je čas ustavil in si že v nebesih. Vse 
stvari se odvijajo bolj počasi. Avto-
busni prevozi odpeljejo brez vozne-
ga reda, ampak ko se nabere dovolj 
potnikov. Tudi srce bolj počasi bije 
… Naslednja zanimivost, ki sta si jo 
ogledali, je bil Salopa – slap, eden 
najlepših in najmogočnejših. 

Po 8 - urni vožnji sta prispeli v 
TanaToraja – Tanatepao. Za to 
področje so značilne pogrebne 
slovesnosti ter običaji, ki se odvijajo 
pri vsakem umrlem. Glede na pri-
padnost določenemu sloju je primer-
na tudi komemoracija ter darovanje 
število bivolov. Na primer - za po-
kojnega iz najvišjega sloja se daruje 
več kot dvajset bivolov. Te živali se 
zakolje ter speče in se pogosti vsa 
bližnja ter širša okolica. Slovesnost 
traja po več dni, tudi tednov. Za nižje 

sloje je dovolj 10 bivolov, medtem, 
ko se pa za najrevnejše umrle daruje 
le prašiče.  

Zanimiv je tudi pokop trupla v 
kamnite naravne stebre, kjer se 
najprej vkleše niša, po pokopu pa 
namestijo vrata. Pred vrata se za spo-
min postavijo majhne �gurice, izre-

zljane ter lepo okrašene, ki spomin-
jajo na živega človeka. Za Tanatora-
jce je cilj življenja to, da bodo umrli 

in si zaslužili tako pogrebno sloves-
nost. 

Drugi otok je bil Bali. Na vsakem 
koraku je zaznati, da je turistično 
zelo obiskan. Vse je urejeno, poteka 
po urniku, ponudba je velika. Plaže 
so res lepe, a jih je človeška roka 
preveč namenila komerciali. Tudi 

prebivalci se tu pod vplivom zahod-
nih prišlekov. Ponudba je velika, 
poleg dragih kamnov tudi srebra in 
zlata. 

Ogledali sta si najprej bogat park z 
živalmi, predvsem pisanimi pticami 
in opicami. Tu so znani živobarvni 
ogromni papagaji. Opic, velikih in 
zelo majhnih, je na vsakem koraku 
mnogo. 

Zadnja postaja pa je bil še izlet do 
Lomboka. Pri ogledu mesta je bilo 
videti lepo način gradnje hiš v nji-
hovem posebnem stilu ter tradicio-
nalno pletenje. Na vsakem koraku je 
tržnica z zelenjavo ter razno raznimi 
živili. Ponudba je pestra za oči, kot 
tudi za želodec. Janja in Nana sta 
bolj opazovali ter fotogra�rali, kot pa 
preizkušali razne okuse razstavljenih 
dobrot. 

Vtisov sta nabrali veliko, še več 
pa posnetkov v fotoaparat, tako da 
smo poslušalci na predstavitvi dobili 
občutek, kot da bi že bili tam ... 

Janji smo se zahvalili z majhnim 
darilcem, a vemo, da je bilo zanjo 
največje darilo mnogo obiskovalcev, 
ki so napolnili dvorano in ji prisluh-
nili. 

Aleš Brecelj

POTOPIS
Sulawesi, Bali in Lombok 

Popotovanje Janje Blažič po Indoneziji
Kot članica društva  EŠK in obenem krajanka Žapuž, je predstavila svojo avanturo po Indoneziji nam dobro znana popotnica Janja Blažič. V novih prostorih doma krajanov v 
Žapužah se je zbralo veliko število gledalcev oz. poslušalcev, saj je zmanjkalo stolov za vse.  Kot profesionalna predavateljica nam je preko zgovornih fotogra�j predstavila 
najbolj zanimive utrinke s poti.

S pisane poti, polne doživetij, 
ki je trajala tri tedne, sta se s 
prijateljico Nano vrnili ko-

nec letošnjega   junija. Na pot sta se 
odpravili popolnoma v lastni režiji, 
brez posredovanja raznih agencij. 
Po dolgem poletu sta pristali na četr-
tem največjem  otoku Indonezije, na 

Sulawesiju (staro ime Celebes) s 16 
milijoni prebivalcev. Ti so po večini 
muslimani, le v manjšini so kristjani. 
Žal se še vedno pojavljajo medverski 
kon�ikti, ki terjajo tudi mnoga ži-

vljenja, predvsem med kristjani. 
Prva zanimivost po ogledu mes-

ta Manado, je bi naravni rezervat 
Tonkoko s svojimi tarsiusi. Tar-
siusi so plezalci, velikosti do 13 cm, 
z do 23 cm dolgim repom,   imajo 
velike, rdeče oči, živahni postane-
jo v nočnem času. Če si dovolj tih 

ter spreten, jih še pri mraku lahko 
fotogra�raš. 

Naslednji dan sta se odpravili s 
čolnom do nacionalnega parka 
Banaken, ki se razprostira na ok-
rog 900 km2. V tem arhipelagu je 
voda zelo topla in znaša 27 – 29 °C. 
Kopnega je le okrog 3 %, ki ga sestav-

ljajo večinoma korale. V primerjavi s 
Havaji je na tem področju 7 krat več 
rodov koral. Našteti je možno 8 vrst 
školjk velikank. Turist ima tu res kaj 
občudovati. Prav tako je v vodi več 

kot 70 % vseh znanih vrst rib v In-
dozahodnem Paci�ku. Življenje teh 
pisanih živalic v vodi ter koralnih 
grebenov si velja ogledati (potapljan-
je, snorklanje). 

Za potovanje sta si izbrali prav te 
otoke, ker je turizem v tem delu slabo 
razvit. Posledično ni nobene gneče na 

Nana in Janja (desno) z domorodcem Naravne lepote jemljejo dih

Čudovite peščene plaže

Pokopališče z nišami

Mogočni slap Salopa

Dodelana ponudba ob poti 

Po Vrtovčevih poteh
Pohoda po Vipavskih gričih, ki ga prirejajo v spomin na pisca prvih vinogradniških in vinarskih priročni-
kov Matijo Vrtovca, se je udeležilo okrog 5 tisoč ljudi. 

Čeprav gre v osnovi za rekrea-
tivni pohod na 17 kilometrov 
dolgi poti, pa mu skušajo 

vdihniti tudi dodatne vsebine, kot je 
denimo razstava fosilov, ki jih je po-
budnik pohoda Stanislav Bačar našel 

v okolici lani obnovljene cerkve svete 
Marjete, na Planini so se predstavi-
li rezbarji, na Ustjah kiparji, etnolo-
ško komponento so zasledovali na 
Vrtovčah, kjer so postavili tipično 
kolono in žganjekuho, v Šmarjah je 
bila spominska maša, pri kipu Matiji 
Vrtovcu pa še osrednja slovesnost s 
priložnostnimi  nagovori. 

Vipavska vinska kraljica Katja Bla-
gonja je v domači kleti v bližnjem 
Zavinu pripravila degustacijo, pov-
sod ob poti, predvsem pa na koncu 
pohoda,  pa so domači kmetje ponu-
jali svoje pridelke. Očitno je bila po-
nudba tudi cenovno primerna, saj je 
bilo trgovanje živahno in stojničarji 
zadovoljni. 

rl



20 Latnik 133, 4. december 2012ŠOLSKA
Z branjem na Festival 
Hiše mladih
Medobčinsko društvo prijateljev mladine se je s svojimi projekti 
pridružilo organizatorjem Festivala Hiše mladih. Tudi sama sem bila 
pripravljena sodelovati. Pripravila sem nekaj različnih nalog, ki naj 
bi pomagale učencem prvega triletja k branju in k boljšemu branju.

Delavnice branja so se ude-
ležili drugošolci OŠ Danila 
Lokarja Ajdovščina s svoji-

mi učiteljicami. 
Učenci so bili ustvarjalni. Igrali so 

se z besedami in črkami, reševali so 
križanke in rebuse, sestavljali so be-
sede in povedi, jih prebirali in zapi-
sovali. 

Delo je bilo prijetno, ker se je ra-
zlikovalo od šolskega pouka. Ve-
liko nalog smo napravili, vendar 

drugačnih in po drugih poteh, kot 
so učenci navajeni pri pouku. Vsaka 
posamezna naloga nas je popeljala za 
stopničko bližje k branju, ki je lahko 
prijetno, lepo, zanimivo. 

Tudi meni je bilo lepo med učenci, 
ker me je navdajal občutek, da so 
udeleženci delali, ker jim je bilo všeč, 
ker so želeli napraviti naloge, se do-
kazati in preveriti. 

Irena Šinkovec

Učenci so bili ustvarjalni

Branje je lahko prijetno, lepo, zanimivo ...

Pristno otroško veselje pri raziskovanju 

Od drevesa do izdelka
Otroci iz lokavškega vrtca so jeseni večkrat obiskali gozd. V vaškem vrtcu je takšno početje nekaj 
običajnega. Letošnje raziskovanje pa je bilo še posebej pestro in zabavno. Zakaj?

Ob opazovanju sprememb in 
pojavov ter nabiranju se-
men in plodov so otroško 

radovednost pritegnila prav majhna 
drevesca. Iz česa so zrasla? 

Nabrali so želode, jih odnesli v vrtec 
in jih posadili. Pridno opazujejo, kaj 
se dogaja. Zaenkrat je vzklilo le ne-
kaj želodov in nežne   rastlinice so 
komaj podobne majhnemu drevesu. 
Vendar veselja niso izgubili, vsako 
raziskovanje ima svoje nepredvidene 
zaplete in še vedno potrpežljivo 
čakajo, saj bi vsak rad domov odne-
sel svojo sadiko. 

V glavah malih radovednežev so 
se porajala vprašanja? Kako rastejo 
drevesa? Zakaj tako počasi? Na ta in 
podobna vprašanja jim je pomagal 
odgovoriti gozdarski inženir Vojko, 
ki jih je obiskal, jim predstavil svoje 
delo in pomen gozda. S seboj  je pri-
nesel   nekaj drevesnih sadik,   da so 
spoznali, kako zgleda mlado drevo. 
Drevesa so nato posadili na prostor 
ob igralih. Pri tem pa jim je poma-
gal tudi Vojkov pomočnik Matevž. 
Vsak otrok je aktivno sodeloval pri 
eni izmed faz dela:   izbiri drevesa, 
zasipanju, utrjevanju ali kasneje za-
livanju. Mali gozdiček ob lokavški 

šoli že raste. 
Ko so   hodili v gozd so med potjo 

opazovali požagana drevesa - hlode,   
ob vračanju v vrtec pa  so si na žagi 
ogledali še razžagan les - deske. Da 
o glasbi motornih žag po vasi niti ne 
govorimo, saj se drva žagajo skoraj 
pri vsaki hiši. 

Radovednost jih je pripeljala še do 
mizarske delavnice Hrast, kjer so jim 

pokazali, kako les obdelujejo in kako 
nastane prava lesena hiška. Mojster 
mizar jih je povabil k sestavljanju 
hiške, vanjo so se kasneje tudi skrili. 

Da iz lesa lahko nastanejo prave 
umetniške skulpture, so spoznali 
na obisku pri Jakobovem nonotu. 
Predstavil je delo rezbarja in svoje 
lesene izdelke. V času obiska je imel 
izdelanih največ ovčk, pastirjev in 
�guric, ki so otroško fantazijo kaj 
kmalu popeljale v praznični čas. 

Z lokavškimi raziskovalci se tru-
dita vzgojiteljica Bojana in nje-
na pomočnica Maja, ki pri delu 
upoštevata pedagoška načela Kuri-
kuluma za vrtce. Ob izvajanju 
omenjenih vsebin,   sta še posebej 
upoštevali načelo sodelovanja z 
okoljem, ki se glasi: 

- upoštevanje različnosti in 
možnosti uporabe družbeno - kul-
turnih virov učenja v najbližjem 
okolju vrtca, 

- upoštevanje naravnih in družbeno 
- kulturnih speci�čnosti okolij, iz 
katerih prihajajo otroci. 

Pri vsem tem pa so načela obrob-
nega pomena - najpomembnejše 
je pristno otroško veselje pri razis-
kovanju in osvajanju novih vsebin. 

 b. d.

Otroci v lokavškem vrtcu - foto Maja Lokar

Otroci na obisku - foto Maja Lokar

nagradna igra
BLT d.o.o. Idrija,
Ulica Sv. Barbare 6,
5280 Idrija
T:  05 37 43 660
blt@blt.si
www.blt.si

Nagradna igra poteka od 01. 6. 2012 do vključno 30. 11. 2012. Organizator nagradne
igre je BLT d.o.o. Idrija, Ulica Sv. Barbare 6, 5280 Idrija.

Kuponi za sodelovanje v nagradni igri so objavljeni na spletni strani www.blt.si in
Facebooku, prav tako so kuponi v času trajanja nagradne igre na voljo na sedežu
podjetja BLT d.o.o. IDRIJA.

“NAŠA VRATA - VAŠA VARNOST”“NAŠA VRATA - VAŠA VARNOST”

Sodelujoči v nagradni igri se ob
nakupu garažnih ali protivlomnih vrat
potegujejo za naslednje nagrade:

1. nagrada: Vračilo kupnine za
garažna ali protivlomna vrata do
višine 1.500,00 EUR

2. nagrada: Vikend paket nočitev v
apartmaju TERME PTUJ za 2 osebi

3. nagrada: Vračilo kupnine za
montažo vrat do višine 150,00 EUR

4. nagrada: Palice BLT za nordijsko
hojo

5. nagrada: brezrokavnik BLT

oktober2012

NOVA UGODNOST

OBROČNO
ODPLAČEVANJE

- brez obresti!

Gibljive slike

V Lavričevi knjižnici v Ajdo-
vščini so si lahko obiskovalci 
premierno ogledali dva vi-

dea o lepotah Vipavske doline, delo 

vsestranskega Marjana Batagelja. 
Posnel ju je pred več kot desetletjem 

in sta dolgo ležali v predalu. Imata pa  
veliko dokumentarno vrednost, saj je 
Batagelj na video zapis ujel marsika-
teri drobec kulturne in etnološke de-
diščine, ki ga danes ni več. 

V ponedeljek, 10. decembra, bo še 
projekcija �lma Gornja Trebuša in 
Glaževa dolina. Batagelj ima namreč 
na zalogi še več zanimivih �lmov o 
naših bližnjih pa tudi sosednjih kra-
jih, tako da gre za cel cikel, ki so ga 
v knjižnici poimenovali kot  Gibljive 
slike Vipavske doline in Gore.   

Batagelj se zadnja leta ukvarja s fo-
togra�jo – nazadnje je s člani Foto 
društva Veno Pilon razstavljal v 
Mercator centru na Bisu.  

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

SERVIS

PRODAJA

SVETOVANJE
siol tv

mako-slo@siol.net

ŠOLSKA
Zagnani dobravski čebelarji uspešni na razpisu 

Šolska malica iz lastnega 
čebelnjaka
Nov šolski čebelnjak na osnovni šoli Dobravlje je naseljen, tri čebelje družine so ga že vzele za svoj dom, 
svečano odprtje s prisrčnim kulturnim programom pa je potekalo v petek, 12. oktobra, kar v šolskem 
sadovnjaku, kjer stoji nov čebelnjak.

Člani čebelarskega krožka so 
skupaj z mentorjem že nekaj 
dni prej tri panje v novem 

čebelnjaku naselili z mladimi čebe-
ljimi družinami. V starem čebelnja-
ku, ki mu burja ni bila draga znanka, 
še brenčijo čebelice v enem panju, a 
bomo z njihovo selitvijo v nov če-
belnjak še malo počakali. Če bi jih 
enostavno prenesli na novo bližnjo 
lokacijo bi mnoge ne našle poti do 
novega doma - vračali bi se na staro 
mesto in bile po nepotrebnem izgu-
bljene.  

Naj spomnimo, da smo čebelnjak 
skupaj s sedmimi novimi panji 
različnih velikosti dobili v dar. Sklad 
za ohranitev kranjske čebele pod 
okriljem Čebelarske zveze Slovenije 
je spomladi letos že drugo leto za-
pored objavil razpis za izgradnjo 
učnega čebelnjaka krožkom. Tudi le-
tos smo se na razpis prijavili in tokrat 
nam je uspelo. To, da ima krožek 
pri nas dolgoletno tradicijo (od leta 
1976), da je v krožek vključenih 
veliko krožkarjev, da dobro sode-
luje s šolo in lokalnim čebelarskim 
društvom, ima svojega mentorja in 
nenazadnje na tekmovanjih mladih 
čebelarjev že več let zapored dosega 
lepe rezultate, so bili dovolj zgovorni 
razlogi, da smo čebelnjak dobili. Za-
hvala pa gre seveda predvsem pod-
jetju Adriaplin d.o.o, ki je kot spon-
zor imelo besedo pri tem, kje naj 

se čebelnjak postavi. V podjetju so 
namreč želeli, da se učni čebelnjak, 
za katerega so prispevali denar, post-
avi nekje na Primorskem, v občini, 
kjer podjetje distribuira plin. 

Po uvodni pesmi mladinskega 
zbora je na slovesnosti prisotne poz-
dravila ravnateljica Mirjam Kalin. 
Gostom je predstavila s čebelarstvom 
povezane dejavnosti na šoli in iz-
razila upanje, da si bomo lahko ob 
dobri čebelarski letini za šolsko ma-
lico kdaj privoščili kar svoj med iz 
domačega čebelnjaka.  

Aleš Rodman, podpredsednik 

čebelarske zveze Slovenije, je zbra-
nim zaupal, da je čebelarjenje dan-
danes zahtevnejše kot nekoč, ko 
narava še ni bila s človekove strani 
tako ogrožena. Dobravskim učencem 
je zaželel uspešno delo s čebelarskim 
pozdravom: “Naj medi!” 

Za nagovor je bil naprošen tudi 
Anton Žagar, prejšnji ravnatelj in 
prvi mentor čebelarskega krožka na 
OŠ Dobravlje. Povedal nam je med 
drugim nekaj svojih dogodivščin iz 
časov, ko je še kot mlad mentor vodil 
krožek. 

Dramski krožek je z igrico na 
čebelarsko tematiko popestril sloves-
nost, poleg pevskega zbora pa je za 
glasbeno podporo poskrbel še har-
monikar Blaž, ki je mimogrede tudi 
vključen v čebelarski krožek.  

Zaključno dejanje slovesnos-
ti pa se je odvijalo v neposredni 
bližini čebelnjaka. Na gredici pred 
čebelnjakom smo posadili nekaj 
medovitih zelišč: timijan, rožmarin, 
žajbelj in sivko.   Simbolično so 
omenjene rastline posadili pred-
stavnik čebelarske zveze Slovenije, 
nekdanji ravnatelj in ravnateljica, 
predstavnici podjetja Adriaplin 
d.o.o,   ter član čebelarskega krožka 
Jure ob pomoči sedanjega mentorja. 

Naj medi!                                    bb

Slovesnost ob novem čebelnjaku

Zasadili so medonosne rastline

Vsak dan sveže malice in kosila od 3,5€.

www.dama.si

Restavracija - piceria - bar DamaRestavracija - piceria - bar Dama

 
Vsak dan od 07.00 - 22.00

Sprejemamo rezervacije za praznovanja, obletnice ali novoletne zabave. 
Na voljo smo vam na telefonski številki: 031 600 555 ali na info@dama.si

'Sončki', 'lunice' in 'zvezdice'

Vrtec se predstavi
Krepko smo že stopili v novo šolsko leto.Tako kot šolarji tudi malčki 
v otroškem vrtcu. Naj se vam predstavimo.

Na OŠ Danilo Lokar 'domu-
jejo' tri skupine predšolskih 
otrok, 'sončki', 'lunice' in 

'zvezdice'. Otroci prihajajo iz različ-
nih koncev bližnjega okoliša.V vrtcu 
sklepajo nove prijateljske vezi, spre-
jemajo in spoznavajo nove izzive na 
različnih področjih od narave do 
družbe, matematike, jezika, umetno-
sti, gibanja.

September je bil tako za večino po-
seben. Spoznavali so drug drugega in 
'novo hišo', v kateri bodo že priho-
dnje leto kot prvošolčki. Otroci pri-
dno osvajajo osnovna pravila vede-
nja in komunikacije, navajajo se na 
lep, primeren odnos do stvari, ljudi, 
živali, narave.

Prvi teden v mesecu oktobru je po-
svečen otrokom. Odrasle spominja 

na pravice in dolžnosti, ki jih imajo 
do otrok. Otrokom pa omogoča ce-
lovitost doživljanja in ustvarjalno 
igro med in z vrstniki preko različ-
nih področij, kar je zelo pomemben 
dejavnik za uravnotežen razvoj in 
duševno zdravje otrok. Otroci vse 
treh skupin so v tem tednu uživali v 
poslušanju zgodbic, pripravi in peki 
palačink. Preizkusili so se v rezanju 
zelja in pripravi zeljne solate z raz-
ličnimi olji in kisi. Skuhali so slastno 
bučno juho, zelenjavno mineštro in 
spekli odlično pecivo s katerim so 
pogostili svoje starše na prvem jesen-
skem srečanju. In med vse tem so se 
naučili pre nekatero pesmico. 

Redno obiskujejo Lavričevo knji-
žnjico, ki je neusahljiva zakladnica, 
iz katere pridno zajemajo nova zna-
nja.

Učijo se skrbeti za svoje zdrav-
je, dobro počutje, svojo varnost in 
varnost drugih. Pri tem jim poma-

gajo tudi viške medicinske sestre 
Damjana Marc, Tamara Kofol in 
Alenka Naglost. Na rednih obiskih 
v vrtcu jih seznanjajo s pomenom 
zdrave prehrane ter redne in pravil-
ne higiene telesa in zob. Z različni-
mi vsakodnevnimi oblikami gibanja, 
aktivnimi pohodi in sprehodi proti 
Lokavcu, Grivčam, pod in na Škol 
krepijo srce in duha.

V svojo sredo radi povabijo star-
še, zelo so veseli ko se jim pridruži-
jo none in nonoti, katerim so tudi že 
nastopali.

Oktober je mesec požarne varno-
sti. Narava ne prizanaša in dobro je 
vedeti, kako se je treba obnašati ob 
različnih elementarnih nesrečah. Se-
znanili so se z odgovornim delom 
gasilcev, ki nenehno bedijo in so vse-

lej pripravljeni priskočiti na pomoč. 
Njihovo opremo in vozila so si po-
bliže ogledali v GRC Ajdovščina. Za 
poučno dopoldne se poklicnim gasil-
cem najlepše zahvaljujemo.

Zahvala tudi staršem, ki ste se tako 
širokosrčno odzvali našemu povabi-
lu, klicu na pomoč bolnim otrokom v 
bolnišnici v Šempetru. Pohvala otro-
kom, ki ste znali in zmogli odreči se 
igrači za bolnega vrstnika. S podar-
jenimi igračami, oblačili, knjigami, 
pobarvankami, kockami, plenicami 
... ste razveselili marsikatero srce.

Pomagati drugim je visok moralni 
cilj, ki vse dela boljše in srečnejše.

Z vedrimi obrazi in polni pričako-
vanj se oziramo v december. Naj bo 
za vse lep in doživet, poln topline od-
prtih dlani in ljubečih src.

Tina, Nataša, Mirjam,
 Anita, Nadja, Tajana 
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Mitja Velikonja v Odboru za skoke
Avtor Danilo Pudgar: Spomladi sem kot član Smučarskega društva Ajdovščina, zaradi časovne stiske in 
poškodbe, podal odpoved na članstvo v Odboru za skoke in nordijsko kombinacijo (NK). Proti koncu 
poletja pa je bil na moje mesto, izmed dveh kandidatov Notranjsko ljubljanske regije, izbran in potrjen 
z večino Mitja Velikonja, član nordijske sekcije Društva Gora. Seveda mu čestitamo!

Da bi tukajšnja okolica in 
bralci bolje razumeli po-
men dela v Odboru za skoke 

in  nordijsko kombinacijo  pri Smu-
čarski zvezi Slovenije,  bom povedal 
nekaj besed o tem. To je organiza-
cija, ki odloča o najpomembnejših 
stvareh v delovanju in v razvoju s 
področja skokov in nordijske kom-
binacije.   Odbor odloča o sestavah 
vseh reprezentanc, potrjuje oziro-
ma sprejema programe treningov in 
tekmovanj s �nančno konstrukcijo, 
potrjuje tekmovalne sisteme in kole-
darje za vse kategorije tekmovalcev, 
sprejema sklepe o razvoju objektov, 
opreme in drugega materiala. Skrat-
ka, odloča o vseh pomembnih vpra-
šanjih s področja teh dveh nordijskih 
disciplin ter na koncu sezone spreje-
ma oziroma potrjuje vsa poročila o 
pretekli sezoni.

Na koncu Odbor pripravi še vsa 
potrebna poročila za potrditve, ki 

jih izvaja Zbor za skoke in NK (ki 
se sestaja redkeje), kjer so zbrani vsi 
predstavniki klubov, ki se v Sloveniji 

ukvarjajo s skoki in NK. Naj povem 
še to, da je Odbor za skoke in NK 
odskočna deska vsem funkcijam pri 
SZS ter nadaljnje pri FIS - u. 

Mitja Velikonja je v smučarsko ska-
kalnih vodah vse od otroštva in temu 
posveča ves svoj prosti čas, energijo 
in dobro voljo, zato smo ga h kandi-
daturi z veseljem podprli ter mu stali 
ob strani, tako žena Valentina ter 
prvorojenka Mia Lara ter člani ŠD 
Ajdovščina, društva Gora, SK Poni-
kve, SSK Logatec ter predstavniki 
nekateri drugih klubov. 

Vsekakor želim Mitji uspešno de-
lovanje v Odboru, v kar ne dvomim, 
saj so mu skoki druga ljubezen. 

Danilo Pudgar

Mtija Velikonja v Planici

Med prenovo planiških skakalnic

Največji dosežek podmladka ajdovske košarke v 
zgodovini kluba 

Dihajo za ovratnik 
Olimpiji in Krki
V soboto, 27. oktobra, se je v telovadnici OŠ Šturje odvijal pol�nalni 
košarkarski turnir ekip U - 12 skupine Zahod za razvrstitev od 1.- 8. 
mesta v Sloveniji.

Sodelovale so ekipe KK Grosu-
plje A iz Grosuplja, KK Union 
Olimpija A iz Ljubljane, KK 

Hidria iz Idrije in gostitelji KK Marc 
Ajdovščina A iz Ajdovščine. V prvi 
tekmi je ekipa iz Grosuplja prema-
gala domače moštvo, v drugi tekmi 
pa so Ljubljančani premagali Idrijce.  
V izenačenih in izjemno zanimivih 
tekmah so igralci pokazali veliko ko-
šarkarskega znanja, ekipi KK Gro-
suplja in KK Union Olimpije pa sta 
se uvrstili na �nalni turnir najboljših 
štirih ekip v Sloveniji. 

Mladi košarkarji iz Ajdovščine Ja-
kob Rupnik, Gašper Bolčina, Aleks 
Škvarč, Timotej Močnik, Jakob 
Kočevar, Aleksander Mihelj, Kevin 
Čučilovič, Gregor Brecelj (na foto-
gra�ji z leve v zgornji vrsti s trener-
jema Gregorjem Zagorcem in Janom 
Zavrtanikom desno) ter Izak Črv, 
Rok Zabukovec, Nino Pahor, Ja-
kob Črv, Samo Fučka in Jan Brecelj 
(čepijo) so na turnirju, z zmago nad 
vrstniki iz Idrije, osvojili 3. mesto in 
končno 5. mesto v državi, med skoraj 
100 nastopajočimi v državnem 

prvenstvu v letošnji sezoni, kar je 
največji dosežek podmladka aj-
dovske košarke v zgodovini kluba. 
Igralcem letnika 2000 in trenerjema 
Janu Zavrtaniku in Gregorju Zago-
rcu iskrene čestitke!   

Jan Zavrtanik, trener ekipe: »Z 
letošnjo sezono smo vsi v klubu več 
kot zadovoljni. Uvrstitev na 5. mes-
to v Sloveniji je velika stvar in vsem 
nam je v ponos, da lahko delimo 
najvišje pozicije v državnem prvenst-
vu s klubi, kot sta ljubljanska Union 
Olimpija in novomeška Krka ter z 
ostalimi najboljšimi klubi pri delu 
z mladimi košarkarji v naši državi. 
Iskrene čestitke vsem igralcem, ki 
vsakodnevno vlagajo ogromno truda 
in so ta rezultat zaslužili. Verjamem, 
da bodo v bodoče delali še bolj trdo 
in iz sezone v sezono redno doka-
zovali, da dejansko sodijo v sam 
vrh v svoji generaciji na slovenskem 
področju. Zahvala tudi vsem staršem 
igralcev, ki nam stojijo ob strani in 
se vedno lahko zanesemo na njihovo 
pomoč, ko jo potrebujemo.« 

Saša Brecelj

Ekipa U - 12 je dosegla največji dosežek podmladka ajdovske košarke

Pol�nalni turnir je potekal v telovadnici OŠ Šturje

Konec tedna smučarski sejem 

Začenja se nova smučarska 
sezona
Ajdovski smučarji so se v poletnih in jesenskih mesecih temeljito pripravljali na novo smučarsko 
sezono 2012 / 2013. Kondicijski del priprav so opravili doma, medtem ko so treninge na snegu izvedli 
na ledeniku Zermatt v Švici in Moeltall v Avstriji.

Za seboj imajo že več kot 80 
dni v telovadnici in �tnesu 
ter 55 dni   na snegu. Iz tega 

je razbrati, da so dobro in učinkovito 
delali. Zato upravičeno pričakujemo 
tudi temu primerne tekmovalne re-
zultate. Zaželimo jim samo zdravja 
in tekmovalno sezono brez poškodb. 

Če bo temu res tako, se bomo lahko 
skupaj z njimi veselili tudi uspešnih 
nastopov na snegu in promocije naše 
Ajdovščine doma in v svetu. Naši 
mladinci že nastopajo na FIS tekmah 
v Skandinaviji in se uvrščajo med pr-
vih deset, kar potrjuje dobro pripra-
vljenost in pomeni spodbuden  zače-

tek nove sezone. 
Poleg tega smo v letošnji jeseni 

začeli tudi z vadbo akrobatike za 
najmlajše, ker ocenjujemo, da zelo 
pomembno prispeva k orientaciji 
vsakega posameznika v prostoru 
in času. Poleg boljše telesne 
pripravljenosti, kolektivnega duha 
in tovarištva najmlajši pridobivajo 
znanja in spretnosti, ki jim bodo 
lajšala sleherni vsakdan. Upamo 
tudi, da se bodo posamezniki odločili 
tudi za resnejše delo na snegu in tako 
prispevali k popularizaciji smučanja 
v našem okolju. Ob torkih, četrtkih in 
petkih popoldan ste tudi vi vabljeni 
na Police, da se nam pridružite pri 
delu.  

In ker je zima že pred vrati, 
smučarska oprema pa draga, 
vas vabimo, da nas obiščete na 
tradicionalnem smučarskem sejmu 
rabljene in nove smučarske opreme, 
ki ga za vas pripravljamo  v prostorih 
osnovne šole Danila Lokarja v 
Ajdovščini od petka do nedelje, 7. do  
9. decembra. 

jb

Suhi treningi mladih ajdovskih smučarjev
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Doktor znanosti slovenski podprvak v balinanju v krog

Srebro ostalo na Planini
Matej Žvokelj je na �nalu državnega prvenstva v igri bližanja in zbijanja v krog izgubil le eno tekmo, žal 
odločilno, in se je moral zadovoljiti s srebrno medaljo. Toda za balinarski klub s Planine, ki ga je doletela 
čast, da v svoji dvorani gosti �nalni del najboljše osmerice, je srebrn lesk enak zlatemu.   

Prireditelj se je pri organizaciji 
tekmovanja zelo potrudil, gle-
de na priljubljenost balinanja 

na Vipavskem pa bi morebiti priča-
kovali kakšnega navijača več. Pri-
znanja je podelil podžupan občine 
Ajdovščina Igor Česnik, tekmovanje 
sta vzorno vodila sodnika Jožko Pe-
trič in Franc Žvokelj.

Toda pot do srebrne medalje je 
bila dolga – v športu, kjer je s šesti-
mi medaljami z zadnjega evropskega 
prvenstva v Pazinu Slovenija svetov-
na velesila, vlada v vseh disciplinah 

balinanja ostra konkurenca. Žvokelj 
je najprej tekmoval na regijskem 
prvenstvu (novogoriška območna 
zveza) in se kvali�ciral za turnir za-
hodne Slovenije, kjer je med 16 bali-
narji osvojil prvo mesto.  

Tudi �nalni turnir osmerice na Pla-
nini je začel odlično, s tremi zmaga-
mi je dosegel �nale. Morda je bila 
teža odgovornosti za Mateja vendar-
le le prevelika in mu je pri prvi igri 
zadrhtela roka, trikrat se je zavrgel, 
kar je nasprotnik izkoristil in pove-
del s kar 6 : 1. Toda Matej se je hitro 

zbral, iz  kroga v krog nižal vodstvo 
in pred zadnjim, osmim obratom za-
ostajal le še za točko 20 : 21. Toda ko 
se je zdelo zlato že na dosegu roke, 
saj je Žvokelj tri krogle spravil v 
krog, pa sta tekmecu uspeli kar dve 
'rešti' (dvojne točke) in tekma je bila 
odločena. 

Potek �nalnega dvoboja: Žvokelj 
- Stenovec 1:6 / 5:10 / 8:12 / 12:14 / 
14:17 / 16:19 / 20:21 / 23:27.

 »Nekoliko sem vendarle razoča-
ran. Na turnirju mi je šlo dobro, že z 
uvrstitvijo v �nale sem presegel pri-

čakovanja. Če že prideš tako daleč in 
te od zlate medalje ločita samo dva 
dobra meta, potem ti je seveda žal za 
izgubljeno priložnostjo,« je za Latnik 
povedal Žvokelj, ki mu ne bi prisodi-
li 32 let.  »Manjkal mu je kanček sre-
če, saj je Stenovca v predtekmovanju 
tudi že premagal,« je svojega igralca 
dopolnil Ivo Petrič, predsednik Ba-
linarskega kluba s Planine. »Osebno 
sem zadovoljen, srebrna medalja je 
velik uspeh. Slutil sem medaljo, zato 
sem si prizadeval pripeljati �nale dr-
žavnega prvenstva na Planino. Ma-

tej ima namreč odlično statistiko v 
jesenskem delu ligaškega tekmova-
nja,« je povedal Petrič. Planina je z 
Žvokljem prišla do vrhunskega igral-
ca, tudi po spletu srečnih naključji. 

Matej Žvokelj, doma z Ustji,  ni 
samo odličen balinar, ponaša se z na-
slovom doktorja znanosti – po sre-
dnji strojni šoli v Novi Gorici (TŠC) 
se je vpisal na ljubljansko strojno 
fakulteto, kjer je najprej diplomiral, 
nato študij nadaljeval in uspešno za-
govarjal še doktorsko disertacijo – če 
poenostavimo – o odkrivanju napak 
pri ležajih.  Od leta 2004 do 2011 je 

na Fakulteti za strojništvo kot asi-
stent vodil vaje iz predmeta Tehnič-
na dokumentacija in opisna geome-
trija, nakar se je vrnil na Vipavsko in 
je od očeta Danila prevzel vodenje 
podjetja Mikrovit v Ajdovščini. Prav 
oče ga je navdušil za balinanje, še z 
bratom so ob nedeljah radi zaigra-
li, tudi v ušanskem klubu Fontana. 
Zato se je med študijem v Ljubljani 
pridružil ekipi viške Svobode in igral 
v drugi ligi. Hitro je napredoval in se 
preselil k superligašu Krimu in mu 
pomagal do naslova državnih prva-
kov (leta 2008), leto poprej je Krim 
postal pokalni zmagovalec, leto po-
zneje pa je celo evropski klubski vi-
ceprvak.

Na �nalih je Žvokelj tudi že na-
stopal, leta 2008 je celo osvojil tre-
tje mesto, prav tako v igri v krog. 
»Igral sem vse - trojke, dvojke, enoj-
ke, krog, le hitrostno zbijanje mi ne 
leži. Ko sem se vrnil v Ajdovščino, 
sem z veseljem sprejel povabilo Pla-
nine, saj mi balinanje pomeni tako 
rekreacijo kot tudi sprostitev,« pove 
skromni doktor znanosti. »Še veliko 
se moram naučiti, vodenje podjetja 
se precej razlikuje od akademske sfe-
re,« pravi Matej, ki je z ženo Majo, 
doma je iz Celja, ponovno v veselem 
pričakovanju – leto in pol stara hčer-
ka Eva bo februarja dobila sestrico 
ali bratca ... 

Rudi Lovec

Spet tri medalje za 
Pejakića
V Novi Gorici je bilo 18. novembra regijsko tekmovanje v namiznem 
tenisu za kadete. Končalo se je zmagoslavjem ajdovskega igralca 
Davorja Pejakića. 

Šele 14 – letni Davor je posa-
mični zmagi dodal še dve drugi 
mesti in sicer v dvojicah in me-

šanih dvojicah. Davor je član Nami-
znoteniškega kluba Letrika iz Vrtoj-
be, hkrati pa tudi član NTK Burje iz 

Ajdovščine. Na lestvici NTZ Sloveni-
je trenutno zaseda 13. mesto.

Namizni tenis pa ni njegov edini 
šport, redno trenira nogomet in je 
član ajdovske nogometne šole.  

rl

Davor Pejakić je prvi z leve

ŠPORT
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PIROTEHNIKA
Velika izbira!
- ognjemetov
- raket
- vrtavk
- fontan
- helikopterjev
- ...

AJDOVŠČINA
Goriška cesta 23b

Tel.: 05 36 62 099Tel.: 05 36 62 099
Gregorčičeva 47
IDRIJA

Tel.: 0590 199 88

v Mercator centru

Tel.: 0590 199 88

(C2)

DSO Ajdovščina 

Praznovanje 
101. rojstnega dne 
Marije Mikuš  

Po dolgem času se zopet ogla-
šam, ker rada povem soro-
dnikom in prijateljem, ko kaj 

lepega praznujemo v Domu starejših 
občanov v Ajdovščini, ki slovi po ve-
likem številu starostnikov.

V torek, 27. novembra, smo v ve-
likem številu praznovali 101.leto 
rojstva naše prijazne gospe Marije 
Mikuš. Ob njej je sedela Anuška Sti-
bilj, ki je isti dan obhajala svoj 66. roj 

dan. Skupaj si delita sobo, pomoč in 
spremstvo. To pa še ni vse. Pozor-
nost smo vsi skupaj posvetili tudi 
gospe Silvi Žgavc, ki je naslednji dan 
praznovala okroglo obletnico 80 - let 
rojstva. Ta dan prisrčnih čestitk in 
dobrih želja ni manjkalo. Za uvod 
v prijetno praznovanje so poskrbeli 
naši 'Vipavski vrabčki' s priljubljeno 
ubrano pesmijo 'Zvezde žarijo', nato 
je gospa Hilda pozdravila in čestitala 
slavljenkam. Direktorica Tanja je to-
plo nagovorila vse zbrane in v imenu 
vseh zaposlenih podarila šopek cve-
tja. 

Vzdušje in razpoloženje je bilo to-
plo, domače in veselo, saj je k temu 
prispeval obisk številnih domačih, z 
gospodom župnikom Andrejem iz 
Budanj, ki so počastili naše slavljen-
ke. Prav nič ni manjkalo, ne petja, ne 
klepeta, odlične torte in domačega 
peciva. »Fešta, kot se šika,« bi lahko 
rekli Primorci. Naj mila zvezda spre-
mlja naše slavljenke in zadovoljstvo, 
to so želje nas vseh. Pa korajžno na-
prej.

Alojzija Stibilj -  Lojzka

           H
OTEL                  GOLD CLUB

VESELI  DECEMBER
V restavraciji hotela GOLDCLUB

SILVESTROVANJE
Rezervacije:

VSAK VIKEND
ŽIVA GLASBA

ZABAVE  ZA ZAKLJUČENE SKUPINE 
00 386/5 36 44 700

www.hotelgoldclub.euPigal d.o.o., Goriška cesta 25č, 5270 Ajdovščina

Odmeven uspeh na lesarskem tekmovanju

Andrej Kodele iz Budanj 
srebrn in zlat 

Na tekmovanju na EURO-
SKILLSU 2012 je v panogi 
lesarstvo prejel srebrno me-

daljo Andrej Kodele iz Budanj. Na 
tekmovanje se je, še kot dijak TŠC 
Nova Gorica, pripravljal pod men-
torstvom Marka Peršiča. 

Elemente za končni izdelek je pri-

pravil na poseben računalniški pro-
gram ALPHA CAN, kjer je narisal 
sliko in ta se je prenesla na CNC 
stroj. Končni izdelek je bila omarica, 
ki je imela na eni strani vhodna vra-
ta, na drugi pa pohištvena. 

Andrej zdaj nadaljuje študij lesar-
stva na Biotehnični fakulteti. Poleg 

srebrne medalje pa je Andrej dobil 
tudi zlato medaljo v kategoriji BEST 
OF THE COUNTRY, kar pomeni 
najboljši iz svoje države.

Andrej, iskrene čestitke! 
Andrej Curk, foto Jernej Kodele

Sončnica

Na ograji nogometnega stadi-
ona v Vipavi so z milimetr-
sko natančnostjo postavlje-

ne table z reklamnimi napisi podjetij 
in zasebnikom, ki podpirajo nogo-
met v Vipavi. Vse so skrbno in lič-
no izdelane, nikjer ni videti trohice 
rje, kar se pri tablah pogosto dogaja. 
Poleg tega so vedno 'osvežene', da to-

rej fi rme, ki so iz takšnih ali drugač-
nih razlogov usahnile, nadomestijo 
nove. Ograja nedvomno pripomore 
k lepšemu videzu in urejenosti tik 
ob regionalni cesti. Skrbniku ogra-
je, ki jo v imenu nogometnega kluba 
Vipava vzdržuje, uredništvo Latnika 
namenja sončnico.    

rl
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