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Vabimo vas na

SREČANJE OBČANOV OBČINE 
AJDOVŠČINA, STARIH 80 IN VEČ LET,

ki bo
v soboto, 22. aprila 2017, ob 10. uri

v večnamenskem prostoru
Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina

(vhod skozi dijaški dom).

Častni pokrovitelj srečanja je župan Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin.

Program:
- Folklorna skupina OŠ Šturje

- predstava Pujsa imamo za soseda
- Moški pevski zbor Janez Svetokriški

Druženje bomo nadaljevali ob kosilu. 
Prosimo vas, da nam zaradi priprave kosila 

vašo udeležbo potrdite do torka, 18. aprila 2017,
na telefonsko številko 05 366 4930 ali 051 430 722.

Vljudno vabljeni! 
Predsednik
Rajko Troha

7. Rally Vipavska dolina 2017
Čisto malo še manjka do  novega dirkaškega spektakla v naši prelepi Vipavski dolini, kjer bo 21. in 22. aprila potekal to-
krat že 7. Rally Vipavska dolina. Lansko leto je bil rally organiziran skupno s strani dveh domačih avtoklubov AK Modri 
Dirkač in AK Ajdovščina Motorsport, slednji pa letos ostaja edini organizator rallya. 

Hruška

Med fotografiranjem cvetočih sadnih 
dreves prejšnji teden, so mi po mislih 
hodile lepo napisane besede: »Ne pre-
daj se v mrzli zimi, saj boš zagotovo 
zamudil svojo obetajočo se pomlad, le-
poto poletja in izpopolnitev svoje jese-
ni.« in razmišljala sem o zgodbi, ki sem 
jo prebrala.

Govori o indijanskem poglavarju, ki 
je želel svoje štiri sinove naučiti po-
membno življenjsko lekcijo. Poslal jih 
je po svetu z nalogo, naj poiščejo dre-
vo, ki je bilo po njegovem mnenju naj-
lepše med drevesi – hruško. Prvi se je 
na pot odpravil pozimi, drugi spomla-
di, tretji poleti in najmlajši jeseni. Leto 
pozneje, ko so se vsi vrnili domov, so 
morali očetu pripovedovati o potova-
nju. Najstarejši sin je našel hruško, ki 
jo je opisal kot grdo, skrivljeno drevo, 
z golimi vejami. Drugi sin je zatrjeval, 
da je bilo drevo, ki ga je našel, prekrito 
s svetlo zelenimi popki, kar ga je nav-
dalo z upanjem. Tretji sin se ni stri-
njal  z njima. Hruška, ki jo je našel, je 
bila prekrita z odejo omamno dišečih 
cvetov, ki so ponujali enega najveliča-
stnejših pogledov, kar jih je mladenič 
doživel. Zadnji, najmlajši sin je zani-
kal trditve vseh treh bratov. Veje nje-
gove hruške so se šibile pod težo ve-
likih, zrelih sadežev, njegovo drevo je 
bilo polno življenja, doseglo je svoj na-
men, bilo je izpopolnjeno.

Oče je svojim sinovom razložil, da so 
vsi opisi pravilni. Vsak od njih je na-
mreč videl hruško v enem letnem času 
življenja. Povedal jim je, da ne dreve-
sa, ne osebe, nikdar ne smejo soditi 
samo po enem letnem času. Bistvo ob-
stoja, zadovoljstva, veselja in ljubezni, 
ki vzniknejo iz življenja, lahko sodimo 
šele takrat, ko se zvrstijo vsi letni časi, 
mar ne?

Ana Krečič
Povzeto po Zgodbi Hruška in letni časi

Letošnja izpeljava relija bo imela tudi 
deloma spremenjeno traso hitro-
stnih preizkušenj katere bodo sku-

pno potekale na dobrih 100 kilometrih 
zavitih asfaltnih in makadamskih poteh 
Vipavske doline. 

V petek 21. aprila bo potekal pester spre-
mljevalni program s predstavitveno varno 
vožnjo, oldtimerji, drift vožnje ter z novim 
presenečenjem tik pred uradnim začet-
kom relija. Nočni super special bo zopet 
navduševal tisočo množico v samem cen-
tru mesta Ajdovščina ki bo kot lani pote-
kal skozi poslovni kompleks bolje znan kot 
C3 - avtobusna postaja - krožišče. Sobotni 
tekmovalni del bo zajemal štiri hitrostne 

preizkušnje, ki jih bodo tekmovalne po-
sadke prevozile po dvakrat. Zaradi večjega 
števila dirkalnikov, ki jih letos pričakujejo, 
bo servisna cona večja in se bo raztezala od 
prostora za starim mlinom  do Lavričeve-
ga trga, start pa bo postavljen pri Dvora-
ni prve slovenske vlade. Vmesna postojan-
ka bo tudi na vipavskem trgu, kjer si boste 
lahko ogledali vse avtomobile. Sledi še po-
delitev nagrad zmagovalcem in sledi za-
ključek

Organizatorji bi se ponovno radi zahva-
lili predvsem veliki pomoči občine Ajdo-
vščine in občine Vipava z vsemi okoliškimi 
vaškimi skupnosti katere so jim omogoči-
le izpeljavo rallya v preteklosti in so spet 

omogočile letošnjo izvedbo največjega 
motoršportnega dogodka pri nas. Seve-
da tudi brez sponzorske pomoči ne bi šlo 
zato se seveda organizatorji ponovno za-
hvaljujejo vsem sponzorjem in vsem sode-
lujočim-prostovoljcem pri organizaciji ka-
teri so bili in jim še bodo v veliko pomoč 
tudi letos. 

Ker pa je tako velik projekt kar zelo fi-
nančno zahteven tudi sedaj apelirajo na 
novo sponzorsko pomoč pri domačih oko-
liških podjetjih in posameznikih kateri bi 
lahko tako pripomogli k uspešnemu rally 
dogodku ter tudi tako promovirali svoje 
poslovne uspehe. Sponzorske interesente 
zato vabimo, da nas kontaktirajo na e-na-
slov: info@rallyvipavskadolina.com. Na ta 
na naslov se lahko oglasi tudi vsak, ki ga ta 
šport in avtomobilizem zanima ter bi želel 
pomagati kot redar, saj so tudi ti izjemno 
pomemben člen pri organizacija in realiza-
ciji dogodka.

Veliko več informacij o samem reliju si 
lahko preberete, če obiščete uradno sple-
tno stran relija: www.rallyvipavskadolina.
com oziroma njihovo FB stran, kjer lahko 
spremljate tudi vsa pomemebna obvestila 
in objave.

Vsi lepo vabljeni na reli spektakel v apri-
lu!

rl, foto Matej Božič
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C-Astral nadgrajuje sisetm 

Tudi Triglav z ajdovskim 
brezpilotnikom
Med obiskom vlade v regiji je ministrica za obrambo Andreja Katič obiskala ajdovsko podjetje 
C-Astral. Ministrstvo za obrambo je oktobra 2015 s podjetjem C-Astral podpisalo pogodbo za dobavo 
štirih kompletov brezpilotnih sistemov v skupni vrednosti 1.280.000 evrov.

V podjetju C-Astral se je mi-
nistrica sestala z vodstvom 
podjetja in si ogledala pro-

izvodnjo brezpilotnih letalnikov, 
ki je rezultat uspešnega raziskoval-
no-razvojnega projekta. Na pod-
lagi javnega poziva Ministrstva za 
obrambo ga je leta 2006 pridobila 
tedanja Politehnika v Novi Gorici. 
Razvoj in proizvodnja letalnikov sta 
vzorčni primer dobrega sodelovanja 
obrambnega sistema z raziskovalno 
dejavnostjo, iz katerega je nastalo 
novo podjetje. Podjetje C-Astral je 
danes v svetu eden vodilnih proi-
zvajalcev brezpilotnih letalnikov ra-
zreda mini (do 5 kg). 

Katičevo so ob ogledu C-Astra-
la zanimale tudi izboljšave, ki so jih 
v podjetju uvedli. Uporaba brezpi-
lotnikov ni pomembna le vojaško, 
temveč tudi za pomoč ljudem v 
sistemu zaščite, reševanja in pomoči 

pri zgodnjem odkrivanju požarov 
ter iskanju pogrešanih oseb, kar so 
v ajdovski občini in štabu Civilne 
zaščite že preizkusili. V teku je tudi 

dogovor, da bi na večnamenski 
vojaški ladji Triglav namestili brez-
pilotno letalo, s čimer bi se možnosti 
pridobivanja podatkov na ladji pre-
cej povečale, kar je načrtovano v prvi 
polovici letošnjega leta. »Za Minis-
trstvo za obrambo je pomembno, da 
sodelujemo z razvojno naravnanimi 
slovenskimi podjetji, saj bo tako la-
hko v prihodnje Slovenija sodelov-
ala na razpisih Evropske obrambne 
agencije in Evropske komisije,« je 
dejala ministrica. 

Direktor podjetja C-Astral Uroš 
Kravos je povedal, da so projekti, 
povezani s Slovensko vojsko, zanje 
pomembna referenca. Pomembno 
je tudi to, da lahko tako preizkušajo 
svojo opremo v realni situaciji, pri-

dobivajo izkušnje ter nadgrajujejo 
sistem.

rl

Načrtujejo novo tovarno testenin 

Vladin obisk tudi v Mlinotestu
Ob obisku vlade v regiji je Mlinotest obiskala mag. Tanja Strniša, državna sekretarka na Ministrstvu 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V pogovoru je sodeloval tudi župan občine Ajdovščina Tadej 
Beočanin.

Člana uprave Mlinotesta Da-
nilo Kobal in Matic Majce-
novič sta gostom predstavi-

la spodbudne rezultate poslovanja 
skupine Mlinotest v preteklem letu. 

Dobri rezultati iz poslovanja in vi-
zija prihodnjega razvoja podjetja sta 
tudi osnova za načrtovane naložbe v 
razvoj produktov, opreme in tehno-
logije. V Mlinotestu upajo, da bodo 

del potrebnih finančnih sredstev 
prejeli tudi iz EU skladov. Že v leto-
šnjem letu Mlinotest načrtuje visok 
vložek v novo tovarno sveže testeni-
ne v Ajdovščini. 

Ajdovsko podjetje si tudi priza-
deva za odkup surovin od slov-
enskih pridelovalcev. To je hkra-
ti strateška usmeritev razvoja slov-
enskega kmetijstva in živilstva do 
2020 - povečanje pridelave poljščin 
v Sloveniji, povečanje odkupa žit 
za mletje ter vzpostavitev korekt-
nih odnosov med deležniki v veri-
gi od pridelovalcev do prodajalcev. 
Državno sekretarko so tako sez-
nanili z ugodnostmi, ki jih Mlin-
otest nudi kmetom iz Vipavske do-
lin, da bi sadili več koruze poltrdin-
ke. 

rl

O reorganizaciji centrov 
za socialno delo
V okviru regijskega obiska Vlade RS je v prostorih Mladinskega 
centra Hiša mladih potekal posvet o reorganizaciji Centrov za 
socialno delo. Cilj, ki ga pri tem zasledujejo, je približati centre 
ljudem.

Ključne spremembe in cilje 
reorganizacije je predstavila 
ministrica za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti 
dr. Anja Kopač Mrak. Uvedba nove 

organizacijske strukture, informa-
tivne odločbe in socialna aktivacija 
so najpomembnejše spremembe. 
62 obstoječih CSD-jev bo ohranje-
nih, vendar pa se uvaja 16 central-
nih enot, ki bodo podpora CSD-
-jem. Tako bodo obstoječe pisarne 
razbremenjene, socialni delavci pa 
bodo imeli več časa za stiske ljudi, 

čeprav je ministrica poudarila, da 
bodo potrebne kadrovske okrepitve. 
Z reorganizacijo je predvidena tudi 
močnejša vloga lokalne skupnosti.  

Župan Tadej Beočanin pozdravlja 

prenovo delovanja CSD-jev, pred-
vsem na področju približevanja cen-
trov uporabnikom. Iz vidika lokalne 
skupnosti se mu zdi ključna socialna 
integracija, pri čemer je poudaril, da 
je v takih primerih občina priprav-
ljena iti naproti.  

sh

Kmečka tržnica 
v Ajdovščini

sobota, 8. april
Trg 1. slovenske vlade

info TIC Ajdovščina 05 365 91 40
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Občina vabi investitorje 

Prvi koraki za nadaljevanje 
gradnje na Ribniku
Občinski svet se je na zadnji seji seznanil tudi z načrtovanim nadaljevanjem stanovanjske gradnje na 
Ribniku. Gradivo je bilo tudi javno razgrnjeno, opravljena je že bila javna obravnava, sledi priprava 
ustreznega odloka.

Območje, ki je bilo že dlje 
časa rezervirano za bloko-
vsko gradnjo, meri pribli-

žno 3,5 ha in je omejeno z Domom 
starejših občanov ter stanovanjski-
ma soseskama Ribnik in Kresnice, 
proti Žapužam so zelene površine, 
na jugozahodu ga omejuje regio-
nalna cesta. Ker gre za večje obmo-
čje, terja celovit pristop ter skupno 
reševanje infrastrukture. Glavni 
dovoz v sosesko je preko ulice Mi-
lana Klemenčiča, sedaj slepi krak 
Bevkove ulice se podaljša v krožno 
povezavo. Parkirne površine so za 

stanovalce predvidene v kletnih eta-
žah, zunaj je le omejeno število par-
kirišč za obiskovalce, tako da se čim 

več prostora med stavbami nameni 
parkovni zasaditvi. Višina blokov se 
prilagaja sedanji gradnji, s tem da 
so najvišje zgradbe bližje regionalni 
cesti in se postopno znižujejo proti 
vrtcu Ribnik. 

Svetniki so opozorili, da je treba 
ohraniti dovolj prostora za morebit-
no širitev Doma starejših občanov, 
ki bo moral zaradi spremenjen-

ih normativov v sedanjih prostorih 
zmanjšati število postelj oziroma os-
krbovancev. Podobne pripombe so 

bile podane tudi na javni obravnavi. 
Je pa v navezavi z Domom starejših 
občanov možna gradnja varovanih 
stanovanj ozirom druge oblike 
stanovanj, namenjeni starejši pop-
ulaciji, ki jih v občini tudi priman-

jkuje. Vendar pa načrtovalci niso 
naklonjeni previsoki koncentraciji 
ene starostne skupine na enem mes-
tu – tako kot sta v mestu dve šoli in 
dva večja vrtca, bi bilo nov dom za 
starejše smiselno zgraditi na dru-
gem koncu mesta. 

Za gradnjo prvega stolpiča z 
neprofitnimi stanovanji se občina 
dogovarja s Stanovanjskim skla-
dom RS, za nadaljevanje gradnje pa 
želi občina privabiti zasebne inves-
titorje. Lega soseske je imenitna, saj 
so vse podporne funkcije mesta v 
neposredni bližini, vrtec in šola sta 
oddaljena le lučaj, športna igrišča in 
rekreacijske površine tudi, na dose-
gu roke je upravna enota, soseska se 
prometno navezuje na obvoznico 
in s priključkom na hitro cesto, os-
krbo omogočajo bližnja nakupoval-
na središča … 

rl

Prometne zagate v risbi
Priprava prometne strategije za ajdovsko občino je v zaključni fazi. Že junija naj bi jo na seji spreje-
mali občinski svetniki. V javni razpravi so se izoblikovale potrebe po ureditvi kolesarskih in pešpoti 
ter krepitev javnega prometa.

Kar 60 slovenskih občin v 
tem času pripravlja celo-
stno prometno strategijo, 

med njimi tudi ajdovska, ki je bila 

uspešna na razpisu za sofinanciranje 
izdelave strategije. Denar je zagoto-
vilo Ministrstvo za infrastrukturo 
iz programa za izvajanje Evropske 

kohezijske politike v obdobju 2014–
2020. Izdelana strategija in potrjen 
akcijski načrt za izvedbo sta osnova 
za pridobivanje evropskih nepovra-
tnih sredstev, namenjenih ukrepom 
na področju trajnostne mobilnosti. 

V okviru izdelave CPS v ajdovs-
ki občini se je zvrstilo več javnih 
obravnav, delavnic, tudi nagrad-
nih iger in drugih dogodkov, kjer 
so izvajalci med občani opravili še 
več kot 600 anket. Občani najbolj 
pogrešajo kolesarske in pešpoti ter 
javni promet. Ene od javnih raz-
prav se je udeležil znani ajdovs-
ki karikaturist Matija Kete, ki je v 
risbo domiselno ujel mnenja lju-
di. Njegove stvaritve so na ogled na 
razstavnih panojih na pešpoti iz gra-
da proti Hublju. 

ep

Zabojniki za 
elektronske odpadke
Družba Zeos je v sklopu ekološkega otoka na Trati v Ajdovščini 
namestila zabojnik za ločeno zbiranje elektronskih odpadkov. 
Postavitev zabojnika, ki izhaja iz evropskega projekta Life, sta 
pospremila župana ajdovske in vipavske občine Tadej Beočanin in 
Ivan Princes.

V občini Ajdovščini bo name-
ščenih 11 zabojnikov za zbi-
ranje manjših električnih in 

elektronskih odpadkov, 6 na različ-
nih lokacijah v mestu Ajdovščina, 
po eden pa v Lokavcu, v Budanjah, 
na Colu, v Črničah in v Dobravljah. 
V občini Vipavi pa bodo namešče-
ni štirje e-zbiralniki. Podjetje Zeos, 
ki jih bo namestilo, jih bo tudi 
praznilo. 

To bo dobrodošla dopolnitev 
ekoloških otokov, na katere smo se 
Ajdovke in Ajdovci dobro navadi-
li. Ločeno zberemo kar 60 % od-
padkov, večje kosovne odpadke pa 
vestno vozimo v Dolgo Poljano. 
Samo v lanskem letu je ajdovska 

komunala družbam za prevzem od-
padne električne in elektronske op-
reme oddala kar za 126 ton takšnih 
odpadkov. Je pa res, da se marsi-
katera sijalka ali pa baterija še ved-
no znajde v tistih preostalih 40 
% mešanih odpadkov, ki so tudi 
najdražji za obdelavo. 

Novi zbiralniki bodo torej nad-
vse na mestu. Vanje bo moč odložiti 
manjše e-odpadke, do velikosti ses-
alca. Podjetje Zeos pa bo skozi 
različne aktivnosti v sklopu evrop-
skega projekta tudi ozaveščalo o 
pomembnosti pravilnega odlaganja 
in ravnanja z e-odpadki. 

sh

Erasmus izmenjuje 
tudi ravnatelje
V Ajdovščini se te dni mudi ravnatelj Pedro Almeira iz mesta 
Aljustrel na Portugalskem. V okviru izmenjave ravnateljev 
programa Erasmus si v OŠ Šturje nabira izkušnje o našem sistemu 
izobraževanja.

Na OŠ Šturje portugalski 
ravnatelj spremlja pouk, 
opravil je že nekaj hospita-

cij, ogledal pa si bo tudi potek dela 
na Srednji šoli Veno Pilon. Obiskal 
pa je tudi že župana Tadeja Beoča-
nina, ki mu je predstavil predvsem 
vlogo lokalne skupnosti v našem 
šolskem sistemu. V Sloveniji to 

namreč teče bistveno drugače kot 
na Portugalskem. Šola ravnatelja 
Almeire na Portugalskem združu-
je vrtec, osnovno in srednjo šolo, 
največ težav pa imajo s problema-
tičnimi otroci, ki jih je skoraj deset 
odstotkov. 

sh
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Občni zbor Društva Matija Vertovec 

Z ‘Mojo pobudo’ do 
lastnega prostora
Po dobrem desetletju delovanja bo Društvo Matija Vertovec 
dobilo svoj lastni prostor. Preko projekta Moja pobuda v okviru 
participativnega proračuna Občine Ajdovščina bo v ta namen 
urejena ena od učilnic v objektu stare šole v Šmarjah. Društvo, 
katerega poslanstvo je promocija življenja in dela Matije Vertovca, 
se seli v rojstni kraj tega pomembnega vipavskega rojaka. Z 
lastnim prostorom pa se odpirajo tudi nove možnosti delovanja. 

Projekt urejanja društvenega 
prostora je na letošnjem, re-
kordno obiskanem občnem 

zboru predstavil predsednik Mari-
jan Lozej. Prav njemu gre tudi naj-
večja zahvala za novo pridobitev, 
saj se je odzval na občinski projekt 
Moja pobuda, in uspel. Društvo 
Matija Vertovec je za sedaj edino, 

ki želi vdahniti novega življenja 
opuščenemu objektu nekdaj živah-
ne šole sredi vasi. Ena od učilnic v 
spodnjem nadstropju bo urejena 
v večnamenski prostor, primeren 
tako za društvene sestanke, kot tudi 
manjše dogodke in prireditve ter za 
razstave, ki se bodo nadaljevale še 

po hodniku. Stalno bodo na ogled 
predmeti in dokumenti v povezavi z 
Matijo Vertovcem.  

Ob načrtovanju opreme in vsebine 
pa društvo že razmišlja o slovesnem 
odprtju prostora. Prireditev bo po-
tekala v sklopu šmarenskega kra-
jevnega praznika, v soboto, 20. maja. 
S tem želi Društvo Matija Vertovec 

navezati še tesnejše stike s prijateljs-
kim Turističnim društvom Vinoreja 
Šmarje, ki ju ob spominu na Mati-
jo Vertovca veže še en skupni cilj – 
turistična promocija območja. 

Sanda Hain

Meritve burje na Lokavškem in Vipavskem polju 

Poskusna zasaditev zelenega 
protivetrnega pasu

V okviru petletnega projekta 
LIFE ViVaCCAdapt, ki je 
60 % sofinanciran s strani 

EU programa LIFE in 20 % Ministr-
stva za okolje in prostor, se obrav-
nava problematiko prilagajanja 
kmetijstva podnebnim spremem-
bam v Vipavski dolini. Kljub narav-
nim danostim s submediteranskim 
podnebjem in rodovitnimi tlemi, se 
vipavski kmet sooča s številnimi te-
žavami, kot so suše, poplave in moč-
na burja. Intenzivnost in pogostost 
naravnih nesreč zaradi podnebnih 
sprememb se bo v prihodnosti naj-
verjetneje povečevala. Zeleni proti-
vetrni pasovi predstavljajo pomem-
ben ukrep pri zmanjševanju škode 
v kmetijstvu zaradi močnega vetra. 
V okviru projekta se v ta namen na-
črtuje zasaditev demonstracijskega 
zelenega protivetrnega pasu. 

Analiza obstoječih protivetrnih 
pasov v Vipavski dolini je bila 
opravljena že leta 2012, ko so eks-
tremne vremenske razmere v kmeti-
jstvu povzročile veliko škode. Več 
dni trajajoča orkanska burja je v 
začetku omenjenega leta povzročila 
izjemno vetrno erozijo v Vipavs-
ki dolini. Čeprav so bili ob izvedbi 
melioracij v 80-ih letih prejšnjega 
stoletja na nekaterih poljih že posa-
jeni vetrozaščitni pasovi, je zara-
di pomanjkljivega vzdrževanja ali 

namernega krčenja ostalo izredno 
malo. Ostanki odsekov protivetrnih 
pasov so v Vipavski dolini še ved-
no prisotni na več lokacijah, vendar 
jih je večina v precej slabem stanju 
in zato nimajo ustreznega učinka na 
zmanjšanje hitrosti vetra. 

Nov pristop k obnovi protivetrnih 
pasov v okviru projekta LIFE Vi-
VaCCAdapt poudarja v prvi vrsti 
dobro poznavanje specifičnih ve-
trnih razmer Vipavske doline. V 
ta namen je bila opravljena analiza 
obstoječih meritev vetra iz različnih 
virov ter analiza projekcij pod-
nebnih modelov. Pri načrtovanju 
učinkovitih protivetrnih pasov je v 
veliko pomoč računalniško mod-
eliranje, s katerim lahko simulira-
mo obnašanje protivetrnih pasov v 
odvisnosti od različnih parametrov. 
Vzporedno se opravljajo tudi nove 
meritve hitrosti in smeri vetra na 
dveh obstoječih protivetrnih paso-
vih različnih tipov na Lokavškem in 
Vipavskem polju. Na vsaki lokaci-
ji se meri hitrost na štirih merilnih 
mestih v liniji, pravokotni na pas 
dreves, na dveh mestih pred oviro 
in dveh za njo. Zbrani podatki bodo 
služili tako za oceno učinkovitosti 
obstoječih pasov in njihovih more-
bitnih pomanjkljivosti, kot tudi za 
validacijo računalniškega modela. 

Vse pridobljeno znanje bo 

uporabljeno pri vzpostavitvi nove-
ga demonstracijskega zelenega pro-
tivetrnega pasu na območju Občine 
Ajdovščina. Zasajenih bo več tipov 
pasov z različnimi drevesnimi vrsta-
mi in vzorci zasaditve v dolžini 200 
m. S širjenjem pridobljenega znanja 
in ozaveščanjem o pomenu vegetaci-
jskih protivetrnih pasov bo Občina 
Ajdovščina med drugim prispevala 
tudi k dolgoročni učinkovitosti pro-
tivetrnih zaščit. Projektni partnerji 
iz Hidrotehnika d. d. , Biotehniške 
fakultete Univerze v Ljubljani in 
podjetja BO – MO, ki izvajajo stro-

kovni del v zvezi z zelenimi pro-
tivetrnimi zaščitami, med drugim 
poudarjajo, da je ukrep brez javne 
podpore težko izvedljiv. 

LIFE ViVaCCAdapt projektni 
partnerji 

»Operacija se delno sofinancira iz 
programa LIFE za obdobje 2014-
2020, podprograma za podnebne 
ukrepe, prednostnega področja pril-
agajanje podnebnim spremembam, 
št. projekta LIFE15 CCA/SI/000070 
– LIFE ViVaCCAdapt«
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Ob svetovnem dnevu avtizma 

Ajdovski stolp bo 
zažarel v modrem
Generalna skupščina Združenih narodov je 2. april razglasila za 
svetovni dan avtizma z namenom, da bi spodbujala k boljšemu 
razumevanju avtizma v družbi.

S tem OZN poziva voditelje in 
odločevalce, pa tudi šole, da 
odprejo svoja vrata otrokom, 

dijakom in študentom z avtizmom, 
poziva javne urade, velika in majh-
na podjetja, da si vzamejo čas in 
se poučijo o avtizmu in da začnejo 
zaposlovati osebe z avtizmom ter 
poziva k popolni integraciji oseb z 
avtizmom v družbo. 

Ljudje z avtizmom imajo namreč 
lahko velik potencial. Večina ima 
vizualne, umetniške ali akademske 
veščine. Za vzpostavitev resnično 

vključujoče družbe je nujno potreb-
no prepoznavanje talentov pri os-
ebah z avtizmom, njihove poman-
jkljivosti pa odpravljati z zgodnji-
mi obravnavami ter s sodobnimi 
uspešnimi terapevtskimi pristopi. 

Ob 2. aprilu, svetovnem dnevu za-
vedanja o avtizmu, se na ta dan vse 
vidnejše stavbe po svetu odenejo v 
modro barvo. Na predvečer bodo 
tako v modrem zažareli Empire 
State Building v New Yorku, operna 
hiša v Sidneyu, pa tudi stolp številka 
8 v ajdovskem gradu.

Foto Gregor M. Humar

Zlati znak CZ 
ajdovskim jamarjem
Jamarsko društvo Danilo Remškar iz Ajdovščine je prejemnik 
zlatega znaka Civilne zaščite na regijski prireditvi ob dnevu civilne 
zaščite, ki je potekala v Tolminu. Bronasti znak Civilne zaščite pa je 
prejel član GRS Tolmin, skupna Ajdovščina, David Semič.

Jamarsko društvo Danilo Rem-
škar je lani obeležilo 40 let de-
lovanja, kar 30 let pa aktivno 

sodeluje v sistemu ZIR. Sodelujejo 
pri reševalnih akcijah, udeležujejo 
se vaj, ki jih organizira jamarska re-
ševalna služba Slovenije, veliko dela 
pa posvetijo tudi vzgoji mladih in 
preventivnemu delovanju. Ob le-
tošnjem dnevu Civilne zaščite je za 
zasluge prejelo najvišje odličje na 
regijskem nivoju – zlati znak Civil-
ne zaščite. 

Visoko odličje sta prejela še Zoran 
Kenda, namestnik poveljnika CZ 
za severno Primorsko, ter Občina 
Bovec. Plaketo je ob častitljivi 140. 
obletnici prejelo Prostovoljno gasil-
sko društvo Vipava. V znak zahvale 
je bilo podeljenih tudi več srebrnih 
in bronastih znakov. Med ostalimi 
tudi David Semič (na fotografiji), 
že desetletje član ajdovske skupine 
Gorske reševalne skupine Tolmin, 
za požrtvovalno in uspešno opravl-
janje nalog zaščite, reševanja in pom
oči.                                             sh

Festival, ki otroke spodbuja k ustvarjalnemu razmišljanju 

Skozi Labirint do novega znanja 
in izkušenj
Prav na letošnjo materinsko soboto se je v prostorih Osnovne šole Danila Lokarja slovesno zaključil 
že 3. festival Labirint. Sodelovalo je več kot 160 otrok iz kar 18 severnoprimorskih šol, letos prvič tudi 
iz CIRIUS-a Vipava.

Center odličnosti za biosen-
zoriko, instrumentacijo in 
procesno kontrolo COBIK 

je skupaj z Osnovno šolo Danila 
Lokarja, Zavodom RS za šolstvo 
ter novogoriško E-hišo poskusov 
skupaj z MC Nova Gorica letos že 
tretjič organiziral festival, ki otroke 
spodbuja k ustvarjalnemu in ino-
vativnemu razmišljanju. Otroci od 
1. do 9. razreda osnovne šole so se 
skupaj z mentorji lotili projektov 
v štirih kategorijah: raziskovalne 
naloge, inovativne ideje, praktične 
rešitve in robotika. Sodelovalo jih 
je več kot 160 iz severnoprimorskih 
šol, letos prvič tudi ekipa iz CIRI-
US-a iz Vipave, ki je raziskovala 

lastnosti borovničevega čaja. Na-
sploh so si mladi raziskovalci zasta-
vljali ustvarjalna vprašanja in iskali 
inovativne rešitve. Med zanimivimi 
pogruntavščinami so bili na primer 

brisalci za avtomobilske šipe z ogre-
vanjem, roboti, ki ločujejo in obde-
lujejo odpadke, inovativna glasbila 
iz odpadnih materialov, pripomočki 
za varnejšo vožnjo – tudi škatlica za 
ključ, ki zazna prisotnost alkohola v 
sapi, ali čelada s smerniki …   Nad 
ustvarjalno domišljijo udeležencev 
sta bili navdušeni tudi ravnatelji-
ca OŠ Danila Lokarja Irene Kodele 
Krašna, ki jo veseli velika udeležba 
ter meni, da so letošnje rešitve res 
dobre, in Hermina Ogrič iz COBI-
KA, ki opaža napredek pri komple-
ksnosti nalog in bolj natančni izved-
bi – predstavljeni izdelki so vedno 
bliže prototipom.  

Najboljši izdelki so prejeli priznan-
ja, njihovi kreatorji pa se bodo za 
nagrado odpravili na ogled Muze-
ja iluzij v Ljubljani. Najbolj inova-

tivne naloge festivala Labirint pa se 
bodo tudi letos pomerile na že 50. 
srečanju mladih tehnikov Slovenije 
v Murski Soboti.  

sh, foto Jasmina Putnik

Razpis za subvencionirane 
obresti stanovanjskih kreditov 
bo objavljen v maju

Na zadnji seji so ajdovski 
občinski svetniki obravna-
vali tudi nov Pravilnik o 

subvencioniranju obrestne mere in 
stroškov najetih stanovanjskih kre-
ditov občanov Občine Ajdovščina. 
Podanih je bilo nekaj smiselnih in 
upravičenih pripomb. Pravilnik z 
upoštevanimi predlogi bo ponovno 
v obravnavi na aprilski seji ajdo-
vskega občinskega sveta. Nato pa 
bodo stekli postopki za objavo jav-
nega razpisa, ki bo predvidoma v 
začetku maj. 

sh

 

                   latnik
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Subvencije za stroške šolanja na 
ajdovski gimnaziji
Občina Ajdovščina je sprejela Pravilnik o subvencioniranju stroškov šolanja dijakov programa 
Gimnazije Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina.

S pravilnikom občina subven-
cionira kritje stroškov šo-
lanja dijakom, ki se bodo v 

prihodnjih šolskih letih (2017/2018, 
2018/2019 in 2019/2020) vpisali v 
prvi letnik programa Gimnazije na 

Srednji šoli Vena Pilona Ajdovščina. 
Subvencija znaša 40 evrov 

mesečno, izplačuje se za 10 mesecev 
v šolskem letu. 

Do prejemanja subvencije so 
upravičeni vsi dijaki v prvem let-
niku šolanja, do subvencije v 2., 3. 
in 4. letniku šolanja na gimnazi-
ji pa bodo upravičeni ob pogoju, 
da bodo dosegli povprečno oceno 
zaključenih predmetov preteklega 
šolskega leta najmanj 4. Pravico do 
subvencije lahko uveljavljajo vsi di-
jaki, ne glede na prejemanje kater-
ekoli druge štipendije. 

Pravico do subvencije lahko di-
jaki uveljavljajo z vlogo na Občino 
Ajdovščina pred začetkom novega 
šolskega leta. 

ka

Stanovanjska kooperativa
V petek, 24. marca 2017, je v Hiši mladih v Ajdovščini potekal posvet o stanovanjskih kooperativah. 
Gostje posveta so nam čisto konkretno in plastično predstavili, kaj so stanovanjske kooperative, kako 
delujejo in kako se lotiti dela, da do stanovanjske kooperative sploh pridemo. Med publiko nas je sedelo 
bore malo, pa vendar upamo, da se bo stanovanjska kooperativa slej kot prej zgodila tudi v naši vasi. No, 
upati ni dovolj, tisti, ki smo pripravljeni v stanovanjski kooperativi živeti, moramo začeti delati.

Smo ena od treh držav z najve-
čjim deležem mladih do 35. 
leta, ki živimo pri starših. Se-

veda ni s tem nič narobe, če si mladi 
tako želimo živeti, problem nastane, 
ko smo prisiljeni tako živeti. Mladi 
lahko, ob tako imenovanih ‘’preker-
nih’’ zaposlitvah, kar pozabimo na 
nakup stanovanja. Najbolj žalostno 
pa je, da lahko ob nenormalno viso-
kih tržnih najemninah in ekstremno 
nizkih in nezanesljivih plačah ter 

neurejeni najemniški politiki poza-
bimo tudi na selitev na svoje. Danes 
je velika večina mladih ‘’na svojem’’ 
v prizidku ob hiši staršev ali v zgor-
njem nadstropju. Redki srečneži pa 
so na svojem, v stanovanju, ki so ga 
njihovi starši kupili ob Jazbinškovem 
stanovanjskem zakonu iz leta 1991, v 
stanovanju ali hiši, ki so jo podedova-
li ali pa na svojem živijo povsem po 
študentsko, s kopico stanovalci v eni 
od lukenj, ki se za nenormalno viso-
ko najemnino oddaja nekje v centru 
mesta.  

Tako se kot ena od možnosti rešitve 
stanovanjskega problema vedno bolj 
na glas pojavlja stanovanjska kooper-
ativa, seveda za skupino ljudi, ki si na 
tak način in v taki obliki želijo živeti. 

Stanovanjska kooperativa je: 
Neprofitna organizacija, katere na-

men je zagotavljanje stanovanj po 
najugodnejši ceni za svoje družbenike 
oz. člane. 

Demokratična organizacija, ki delu-
je po načelu skupščine, v kateri ima 
vsak družbenik en glas. 

Organizacija, ki zagotavlja vmes-
no obliko stanovanj med tradiciona-
lnim najemom in lastništvom: koop-
erativa je lastnik stavbe in prevzema 

odgovornost, kooperanti so formal-
no najemniki, vendar so vključeni v 
odločanje in volijo upravo koopera-
tive. 

Gospodarska družba, v kateri je vso-
ta vplačanih premoženjskih deležev 
družbenikov njen kapital. 

Družbeno odgovorna organizacija, 
ki spodbuja željo po družbeni pove-
zanosti, izmenjavo in sožitje med 
kooperanti, solidarnost med vsemi 
in občutek za skupno odgovornost. 
Njeni vrednoti sta tudi skrb za okolje 
in trajnostni razvoj nasploh. 

Kako konkretno pa lahko pridemo 
do stanovanjske kooperative: 

Iskalci stanovanj se povežejo in 
ustanovijo kooperativo – zadrugo; 

V sodelovanju z lokalno skupnostjo 

se lahko dogovorijo za lokacijo 
stanovanjske stavbe pod ugodnimi 
pogoji (dolgoročni najem); 

Pripravi se projekt stavbe in vnaprej 
predvidi strukturo stanovalcev; 

Skladno s predvideno strukturo 
stanovalcev med svojimi člani se iz-
bere zainteresirane bodoče stanov-
alce; prednost imajo tisti, ki so prej 
postali člani kooperative; 

Najame se dolgoročni hipotekarni 
kredit; 

Zgradi ali obnovi se stavbo; 
Stanovalci se vselijo in plačujejo 

stroškovno najemnino (odplačevanje 
kredita, stroški vzdrževanja, amor-
tizacije in upravljanja). 

Vse to povsem konkretno in že na 
samem začetku pomeni nešteto ses-
tankov in srečanj ter vloženega ve-
liko truda, časa in dobre volje 
zadružnikov, toda na koncu pa 
resnično bivanje na svojem, v skup-
nosti, pri oblikovanju katere si sam 
sodeloval, kar prinese višjo kakovost 
tvojega bivanja, varnejše bivanje ter 
na koncu tudi cenejše bivanje, saj so 
najemnine v takih stanovanjih nižje 
ter stabilnejše. Najpomembnejše, kar 
je potrebno poudariti, pa je skup-
nostno bivanje, po načelih stanovan-
jskih kooperativ, ki so: kolektivno in 
demokratično upravljanje zgradb; 
socialna kohezija; trajnostni razvoj 
ter transparentnost cene izgradnje 
kot tudi izkoristka prostora. 

Ni res da v španoviji še pes crkne, 
vse je odvisno od psov, ki v španoviji 
živijo. 

Mladinski svet Ajdovščina

27. Otroški parlament

Otroci in načrtovanje 
prihodnosti 
V šolskem letu 2016/17 že sedemindvajsetič zapored poteka 
program ZPMS Otroški parlament. Po zaključenih izobraževanjih 
in delavnicah za mentorje in mlade parlamentarce ter uspešno 
izpeljanih šolskih parlamentih smo v sejni sobi Občine Ajdovščina 
ponovno izpeljali tudi Medobčinski otroški parlament na letošnjo 
temo: ‘’Otroci in načrtovanje prihodnosti’’. Parlamenta se je, kot 
običajno, udeležilo 30 učencev osnovnih šol iz ajdovske in vipa-
vske občine. Učence in mentorje je pozdravila predsednica MDPM 
Ajdovščina Kristina Valič, nagovoril pa jih je tudi ajdovski župan 
Tadej Beočanin.

Letošnji medobčinski otroški 
parlament so vodili učen-
ci OŠ Šturje in varovanke 

CIRIUS-a iz Vipave. Predsedstvo 
v sestavi Mali Vidmar Vrabec, 
Andraž Fabjan, Urška Vidmar in 
Ema Škrlj je svoje delo odlično 
opravljalo in suvereno izpeljalo 
občinsko zasedanje. Mlade so po 
malici nagovorili tudi gostje: Egon 
Stopar, direktor KSD Ajdovščina, 
Polona Bratina iz MC Hiše mla-
dih, Andreja Vister z Razvojne 
agencije ROD, Helena Harej iz 

Mladinskega sveta Ajdovščina ter 
Eva Mermolja iz Ljudske Univerze 
Ajdovščina.  

Otroci in gostje so govorili o 
letošnji temi in njihovim dosedan-
jim delom, pri čemer so se usmer-
jali na štiri podteme: vrednote, pri-
hodnost, okolje ter ‘Kakšni ljud-
je želijo postati?’, gostje so mlad-
im predstavili tudi možnosti, ki jih 
njihove organizacije ponujajo za 
mlade. 

Ob razmišljanju o prihodnosti 
so mladi parlamentarci izpostavili 

zanimanje za okolje, reševanje 
konfliktov brez nasilja, ukvarja-
li so se s svojo samopodobo in 
načrtovanjem obveznosti, vsem pa 
zaželeli čim manj revščine. V zvezi 
z njihovo prihodnostjo jih na-
jbolj skrbi, kje nadaljevati šolanje, 
da bodo dobili zaposlitev. Časi se 
hitro spreminjajo, pravijo, včasih 
pa jim je tudi težko povedati, kaj si 
mislijo, se pohvaliti in izpostaviti 
svoje talente. Glede okolja so zelo 
zavedni, zanima jih izboljševanje 
sveta in gradnja pozitivnih vred-

nost skozi odnose, glede na izbra-
no temo za naslednji otroški par-
lament ‘’Kaj lahko otroci storijo za 
mir na svetu’’, pa se jim blagostan-
je in mir za vse zdita pomembni 
vrednoti. 

V manjšem številu so se učenci 
naših šol udeležili tudi regijskega 
parlamenta, ki ga je v Ajdovščini 
vodila Mali Vidmar Vrabec iz OŠ 
Šturje.  

Maša Čibej, MDPM Ajdovščina
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Kako do lokalno pridelane zelenjave 

Delavnica za predstavitev 
aplikacije Virtualna tržnica
V mesecu aprilu bo Občina Ajdovščina izvedla delavnico, kjer bo predstavila in prikazala delovanje 
spletne aplikacije »Virtualna tržnica«.

Ta aplikacija prinaša inova-
tiven pristop k sodelovanju 
in povezovanju kupcev in 

ponudnikov lokalno pridelane hra-
ne in lokalnih izdelkov. Z aplikacijo 

»Virtualna tržnica« želimo kupcem 
omogočiti in poenostaviti nakup 
domačih kakovostnih pridelkov, 
ponudnikom pa olajšati njihovo 
trženje. 

To ni spletna trgovina, vsaj ne 
običajna, oziroma je ta trgovina ob-
rnjena na glavo, saj glavno vlogo 
igra kupec. Zasnovana je na načelu, 
da ponudbo spodbuja in pogan-
ja povpraševanje. Aplikacija je to-
rej usmerjena k kupcu, ki s pomočjo 
oglasa povprašuje po lokalnih do-
brinah. 

Zakaj kupovati v virtualni tržnici? 
Lokalna hrana je bolj kakovostna, 

bolj sveža, bolj zdrava in bolj okus-
na, njeno poreklo je natančno zna-
no. S tem podpiramo lokalne pride-
lovalce in skrbimo za čistejše okolje. 
Nakup   nam prihrani danes tako 
dragoceni čas, opravljen je enostav-
no in hitro. 

Spletna aplikacija omogoča 
številne prednosti tudi ponud-
nikom. Odzivanje na povpraševanje 
je enostavno in hitro s podporo SMS 
sporočil. Ena izmed glavnih pred-
nosti pa je, da ta aplikacija omogoča 
načrtovanje pridelave glede na 
prejšnje povpraševanje kupcev. 

Občina Ajdovščina vabi vse po-
nudnike lokalne hrane in vse, ki 
podpirajo domačo lokalno oskrbo, 
da se s prijavo v virtualno tržnico 
pridružite našemu projektu in 
spremljate vse nadaljnje aktivnosti. 

V aprilski delavnici načrtujemo 
podrobnejšo predstavitev delovan-
ja virtualne tržnice in vseh pred-
nosti, ki jih prinaša. Na prime-
ru bomo prikazali postopek regis-
tracije, oddaje ponudbe in odziva na 
povpraševanje.  

Vabljeni v čim večjem številu. 
Oddelek za gospodarstvo in razvojne 

zadeve

Pokušina nagrajenih vin ob glasbi 

Izbor županovega vina 2017
12. aprila zvečer bo v hotelu Gold Club v Ajdovščini potekala zaključna prireditev letošnjega 
občinskega vinskega ocenjevanja. Najboljša vina bodo prejela listine odličnosti, razglašeno bo 
županovo vino 2017. Dogodek je odprt za javnost, vabljeni!

V marcu so se v občinski hiši 
zbirali vzorci, 6. aprila bo 
v hotelu Gold Club v Aj-

dovščini potekalo ocenjevanje, 12. 
aprila pa prav tam zaključni dru-
žabni dogodek, ko bo mogoče tudi 

poskusiti najboljše iz ajdovskih 
vinskih hramov. Strokovni eki-
pi Kmetijsko gozdarskega zavoda 
Nova Gorica se bosta v ocenjevalni 
komisiji pridružila še predstavnik 
Visoke šole za vinogradništvo in 

vinarstvo Univerze v Novi Gorici 
ter predstavnik domačih someljejev. 
Tudi letos pa je ocenjevanje odprto 
za domače vinogradnike, ki bi se 
želeli preizkusiti v ocenjevanju or-
ganoleptičnih lastnosti vina, vendar 
pa za končno oceno štejejo le ocene 
komisije. 

Zaključni dogodek 12. aprila 
zvečer, s podelitvijo listin odličnosti 
in razglasitvijo županovega vina 
2017, je odprt za javnost. Družabni 
program bo popevkarsko obarvala 
zasedba domačih glasbenikov: 
Barbara Šinigoj, Egon Boštjančič, 
Sergej Randjelović Randžo ter 
brata Trebižan. Na pokušini bodo 
vsa vina, ki bodo prejela listine 
odličnosti, tudi letošnje županovo. 
Več kot dovolj razlogov torej, 
da se 12. aprila zvečer srečamo v 
ajdovskem hotelu.                          sh

O namakanju s kmeti 
že pred morebitno 
letošnjo sušo
Januarja je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
objavilo prvi javni razpis za sofinanciranje naložb v namakalne 
sisteme v novi finančni perspektivi 2014-2020.

Razpis je v marsikaterem po-
gledu drugačen od podobnih 
razpisov v preteklosti, saj 

upravičencem omogoča pridobitev 
nepovratnih sredstev Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj po-
deželja (EKSRP) in proračuna RS 
za gradnjo namakalnih razvodnih 
sistemov pa tudi gradnjo vodnih vi-
rov, ki so bili v preteklosti nekoliko 

zapostavljeni. Občina Ajdovščina in 
kmetovalci smo, upoštevaje pogo-
je sofinanciranja, postavljeni pred 
ključno odločitev, pomembno za 
nadaljnji razvoj namakanja Vipa-
vske doline oziroma kmetijstva v 
dolini nasploh. 

Pomemben in odločilen pogoj 
za pridobitev finančnih sredstev je 

zagotovilo lastnikov in uporabnikov 
kmetijskih zemljišč, na območju 
za katerega se načrtuje gradnja na-
makalnega sistema, da se še pred 
pričetkom izdelave projektne do-
kumentacije ter pričetkom gradnje 
zavežejo, da bodo namakalni sistem 
uporabljali ter seveda krili obrato-
valne stroške. Soglašanje lastnikov 
in uporabnikov zemljišč mora biti 
najmanj 67 %. Soglašanje lastnikov 
in uporabnikov zemljišč mora biti 
urejeno pogodbeno. 

Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano pobudo poz-
dravlja in podpira. 

Odločitev je torej na kmetih samih, 
ki bodo zgodbo namakanja Vipavske 
doline pisali in krojili sami. Občina 
bo s ciljem ozaveščanja, seznanjan-
ja in informiranja v mesecu apri-
lu organizirala sestanke in pred-
stavitve za ključne deležnike, zato 
naproša vse kmetovalce ter lastnike 
in uporabnike kmetijskih zemljišč, 
da se sestankov in predstavitev 
udeležujejo ter aktivno participi-
rajo, s tem pa sooblikujejo razvoj 
kmetijstva Vipavske doline.  

Oddelek za gospodarstvo 
in razvojne zadeve
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Mladi iskalci zaposlitve iz Goriške 
regije bodo še kako aktivni
Na inštitutu za mladinsko politiko že potekajo razgovori z mladimi iskalci zaposlitve, ki so se pridružili 
projektu: Lokalno partnerstvo za povečanje zaposlovanja mladih na lokalnem trgu dela.

Mladi, stari od 15 do 29 let, 
ki iščejo zaposlitev ali za-
ključujejo šolanje in bi 

se radi zaposlili v svojem lokalnem 
okolju, se lahko še vedno pridružijo 
brezplačnim kakovostnim usposa-
bljanjem v organizaciji Inštituta za 
mladinsko politiko. Na voljo je še 
nekaj prostih mest, ki mladim za-
gotavljajo krepitev znanj in kompe-
tenc za lažji vstop na trg dela. Vsa-
kega kandidata obravnavajo osebno 
in mu pomagajo navezati stike s po-
tencialnim delodajalcem. 

Prijaviš se lahko, če ustrezaš po-
gojem: starost od 15 do vključno 29 
let, aktivni iskalec / aktivna iskalka 
zaposlitve, stalno prebivališče v Go-
riški ali v Obalno-kraški regiji. 

Ne zamudi priložnosti in se pri-
druži. Na voljo še nekaj prostih 
mest. Prijavo lahko oddaš preko 
spletnega obrazca, ki je dosegljiv 
na spletni strani Inštituta za mla-
dinsko politiko http://www.mladi-
-in-obcina.si/ (podstran Lokalno 

partnerstvo za zaposlovanje mla-
dih). Po prejemu prijave te bomo 
kontaktirali glede nadaljnjih infor-
macij vključitve. 

Prve aktivnosti trofaznega ciljno 
usmerjenega  usposabljanja, ki mla-
de iskalce zaposlitve povezuje s po-
tencialnimi delodajalci v regiji, se 
pričnejo že aprila.  

Brezplačna usposabljanja bodo 
potekala v treh sklopih: 

1. Uvodna usposabljanja: preda-
vanja in delavnice, na katerih bodo 
udeleženci pridobivali začetna zna-
nja, potrebna za vključevanje v na-
slednji dve fazi usposabljanja, ki sta 
praktično naravnani. 

2. Praktično delo pri mladinskih 
in drugih organizacijah: udeležen-
ci bodo pridobljena znanja upora-
bili v praksi. V mladinskih in dru-
gih organizacijah bodo z aktivnim 
sodelovanjem pri izvedbi kon-
kretnih projektov krepili kom-
petence, kot so timsko delo, sa-
moiniciativnost, prilagodljivost, 

odgovornost    kompetence torej, ki 
so dobrodošle na vsakem delovnem 
mestu. 

3. Usposabljanje pri posameznem 
lokalnem delodajalcu: udeleženci 
bodo vključeni v praktično usposa-
bljanje pri posameznem lokalnem 
delodajalcu, pri katerem bodo pri-
dobili znanja in izkušnje za poten-
cialno zaposlitev. Usposabljanje bo 
potekalo pod mentorstvom. 

Vabljeni k spremljanju spletne 
strani Inštituta za mladinsko politi-
ko www.mladi-in-obcina.si ter face-
book strani https://www.facebook.
com/institut.IMP/ , kjer je že dosto-
pen natančen program z opisi pre-
davateljev uvodnih usposabljanj. 
»Naložbo financirata Republika Slo-
venija in Evropska unija iz Evrop-
skega socialnega sklada.« 

Dodatne informacije: Inštitut za 
mladinsko politiko, Tel.: 040 657 
676, Urška Trebižan, urska.trebi-
zan@institut-imp.si, Matjaž Zgonik, 
matjaz.zgonik@institut-imp.si.

Brezplačno usposabljanje

Za ponudnike 
turističnih storitev

Na Ljudski univerzi Ajdo-
vščina bomo v jeseni izva-
jali program usposabljanja 

za ponudnike turističnih storitev. 
Zasnovan bo tako, da bo udeležence 
vodil od oblikovanja poslovne ideje, 
mreženja ponudnikov in promocije 
pa vse do končne prodaje storitev na 
trgu.

Sklopa predavanj in delavnic se 
boste lahko udeležili vsi, ki že po-
nujate turistične storitve, in tudi vsi 
ostali, ki želite sturistično dejavno-
stjo šele začeti.Program je name-
njen lokalnim turističnim delavcem 
in vodnikom, ponudnikom turistič-
nih nastanitev ali drugih storitev, 
lokalnim kmetom ali podjetnikom, 
ki tržijo svoje izdelke ali storitve, in 
vsem ostalim, ki želijo svojim go-
stom predstaviti prednosti in lepote 
Vipavske doline. 

Program bo obsegal štiri sklope. V 
skupino, ki se bo redno srečevala od 
oktobra 2017 do aprila 2018, bomo 
vključili od 12 do 16 udeležencev. 

Na usposabljanju boste pridobili 

temeljna znanja in spretnosti, ki so 
potrebna za delo na področju turiz-
ma. Naučili se boste, kako začeti s 
svojo dejavnostjo, kako jo legalizira-
ti in poskrbeti za vso dokumentaci-
jo. Poleg administrativnega vodenja 
pa se bomo posvečali tudidomisel-
nim načinom, kako privabiti goste, 
kako se jim čimlepše predstaviti in 
jih sprejeti ter kaj jim v okviru stori-
tve še ponuditi. 

Skrb za gosta jev turizmu najpo-
membnejsa storitev, zato jim ponu-
dimo doživetja lokalne kulture in 
tradicije, da se bodo z veseljem vra-
čali v naše kraje. 

Organizirano usposabljanje bo po-
tekalo v obliki predavanj, delavnic 
in projektnega dela, poudarek pa bo 
na praktičnih vsebinah, ki jih ponu-
dniki turističnih storitev potrebuje-
te pri kakovostnem opravljanju svo-
jih dejavnosti. Prijave že zbiramo; 
obiščite nas, pokličite ali nam pišite. 
Prijazno vabljeni! 

Ljudska univerza Ajdovščina

Svetloba knjige 
Evgena Bavčarja
V muzeju v Tržiču so odprli fotografsko razstavo Svetloba knjige 
Evgena Bavčarja. Avtor v središče svoje umetniške fotografije po-
stavlja braillovo pisavo, ki jo kot kulturno posebnost predstavlja na 
umetniških fotografijah v črno-beli tehniki.

Razstavo 30 umetniških foto-
grafij Evgena Bavčarja spre-
mljajo prilagoditve za slepe 

in slabovidne, kot so tehnični opisi 
izbranih fotografij in tipni tloris raz-
stavnega prostora. 

Evgen Bavčar, častni občan ajdo-
vske občine, je po končanem študi-
ju na Filozofski fakulteti v Ljublja-
ni doktoriral iz filozofije na pariški 
Sorboni z disertacijo o estetiki, kjer 
je še danes gostujoči profesor. S ci-
kli predavanj in tematskih seminar-
jev predava tudi po drugih svetov-
nih vseučiliščih. 

Bavčar ima tudi glavne zasluge za 
objavo in velik uspeh slovenskih 
književnikov v Franciji in drugod 
po Evropi in ZDA. Bavčar zato ve-
lja za ambasadorja slovenske kultu-
re v svetu. 

Razstava bo na ogled do 5. maja. 
rl, foto Matjaž Slejko

Praznik v Vrtovinu
Slavnostni govornik na proslavi v počastitev praznika KS Vrtovin je bil župan Občine Ajdovščina Tadej 
Beočanin. Čestital je vsem Vrtovinkam in Vrtovincem ob krajevnem prazniku, vsem gostom zaželel, 
da bi se v Vrtovinu dobro počutili. Zahvalil se je organizatorju, ki spomin na sicer žalostne dni iz pre-
teklosti usmerjajo v ustvarjalnost, druženje in veselje. 

Proslava ob prazniku krajevne 
skupnosti Vrtovin je mimo. 
Praznik, katerega se praznuje 

od leta 1954 v spomin na fašistič-
na zverinstva, ko so Italijani marca 
1943 zaprli in internirali kar 37 vr-
tovinskih žensk in 12 moških. Neka-
tere in nekateri se niso nikoli vrnili 
domov. Kratek povzetek zgodovine: 
“Prispevek Vrtovina med NOB je 
bil velik. Odločilna in prevladujo-
ča politična dejavnost med drugo 

svetovno vojno je bila organizirana 
s strani OF in tej je bila privržena 
večina vrtovinskega prebivalstva. V 
partizane se je vključilo 99 doma-
činov, 23 se jih je vključilo že pred 
kapitulacijo Italije, 55 po njej, 21 
pa je borcev prekomorskih brigad. 
Vojni davek je terjal življenja 28. 
vaščanov. Od teh je bilo: 17 padlih 
partizanov, 10 je bilo žrtev nem-
škega nasilja, ena ženska je umrla v 
taborišču Auschwitz. Velika je bila 

tudi vojna škoda.” Kraj torej, ki ve 
kaj je vojna in kaj je okupatorska 
agresija. Morda prav zato na hribu 
nad njo, to je na sv. Pavlu, ponosno 
stoji cerkvica zgrajena septembra 
1945 (tri mesece po vojni) in v kate-
ri so v marmornih ploščah vklesana 
imena VSEH padlih in ubitih v tem 
delu Vipavske doline, ne glede na to, 
na kateri strani so bili. Tule so lju-
dje zmogli narediti spravo le nekaj 
mesecev po končani vojni tako kot 
nikjer drugje v Sloveniji. Mimogre-
de: cerkvica je bila pred tremi leti 
v celoti prenovljena, dozidan je bil 
zvonik, kjer zvoni zvon, ki ga lahko 
imenujemo zvon sprave - zvon zedi-
njene Slovenije. 

Čestitke Vrtovinu za njegov kra-
jevni praznik in čestitke Vrtovinu za 
njegovo zgodovino, na katero smo 
lahko ponosni. 

Vilko Brus, predsednik KS Vrtovin, 
foto Nevenka G.
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Posebna ponudba velja v maloprodajnih enotah Kalia po Sloveniji od 31.3. do 5.3. 2017 oziroma do prodaje zalog. Izdelki so iz naše redne ponudbe. Pridržujemo si pravico do sprememb. Nekatere slike so simbolne, dekorativni material ni vključen v ceno. Popusti se ne seštevajo. Cene artiklov so v € in vključujejo DDV.  
Semenarna Ljubljana d.d., Dolenjska cesta 242, Ljubljana, www.kalia.si, www.semenarna.si

Ponudba velja od 31. marca do 5. aprila 2017. 

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

mestih Kalia ali na www.kalia.si

Nekaj akcijskih izdelkov iz naše ponudbe - več v Kalia letaku

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

Odpiralni čas:
pon - pet:  800 - 1900

sob: 800 - 1300

Ne pozabite 
pognojiti vašega 

sadnega drvja 
pred poletjem
ZA VEČJE 
PLODOVE

Gnojilo za posebne 
sadne vrste
Cvetal 1 kg
Art: 45319

Redna cena: 4,99
Akcijska cena:

3,99

Gnojilo za travo
Valentin SMART, 1 kg

Art: 45037

Redna cena: 4,99
Akcijska cena:

3,99

Gnojilo 
vinsko trto 

in oljke
Bogatin, 30 l

Art: 46018

Redna cena: 13,99
Akcijska cena:

10,49

Zemlja za sajenja 
in presajanje
Terra Brill, 70 l

Art: 42999

Redna cena: 11,79
Akcijska cena:

8,25
Orhideja

v okrasnem lončku, p. 9 cm
Art: 184675

Redna cena: 17,99
Akcijska cena:

13,99

Vrtna zemlja
Valentin optimum, 45 l
Art: 45183

Redna cena: 7,19
Cena klub Kalia:

4,96

Kolanchoe
p. 10,5 cm
Art: 9293

Redna cena: 

2,99

Organsko gnojilo
Valentin EKO, 20 kg
Art: 45171

Redna cena: 16,19
Cena klub Kalia:

10,99

NOVO
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22. redna seja Občinskega sveta Občine 
Vipava, se bo odvila v četrtek, dne 
6. aprila 2017 ob 17. uri v sejni sobi 
Občine Vipava na Glavnem trgu 15.
Na seji bodo potrdili zapisnik 21. redne seje. Poslušali 
bomo poročilo o izvajanju sklepov  21. redne seje 
Občinskega sveta  Občine Vipava, poročilo Policijske 
postaje Ajdovščina o delu na območju občine Vipava v 
letu 2016 in poročilo o delu Medobčinske uprave občin 
Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica 
in Vipava za leto 2016. Obravnaval se bo sklep o oceni 
izvajanja Občinskega programa varnosti v Občini 
Vipava v letu 2016, sklep o soglasju k uskladitvi cene 
socialno varstvene storitve pomoč družini na domu in 
sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet 
Osnovne šole Draga Bajca Vipava. Beseda bo tekla tudi 
o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 
2016. Obravnavalo se bo spremembe Statuta Občine 
Vipava, 2. obravnava, spremembe Poslovnika Občinskega 
sveta občine Vipava, 2. obravnava ter dlok o razglasitvi 
kulturnih spomenikov lokalnega pomena v naselju Goče, v 
občini Vipava, 2. obravnava.

Oskrba s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje odpadnih 
voda v občini Vipava
Občina Vipava, v kateri Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina 
(v nadaljevanju KSD) upravlja infrastrukturo in zagotavlja dobavo pitne 
vode ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda, se zelo zaveda pomena 
skrbi za obnovo in gradnjo komunalne infrastrukture.Občina v ta namen 
sistematično planira ter v skladu z možnostmi in razpoložljivimi sredstvi 
projektira in izvaja investicije v komunalno infrastrukturo. 
Viri financiranja so:
- sredstva evropskihinvesticijskih skladov
- sredstva državnih investicijskih skladov
- sredstva občinskega proračuna
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih 

voda, ki jih uporabnikom obračunava KSD na položnici za komunalne 
storitve

- najemnina za uporabo javne infrastrukture, ki jih uporabnikom kot 
omrežninoobračunava KSD na položnicah za komunalne storitve.

V zadnjem obdobju je Občina Vipava zgradila relativno veliko nove 
infrastrukture, predvsem kanalizacijskega omrežja v Vipavi in Podnanosu 
ter novo komunalno čistilno napravo v Vipavi, obenem pa namenila tudi 
veliko sredstev v obnovo dotrajanih vodovodnih napeljav. 
V skladu z zakonodajo mora Občina vsako leto izvesti obračun amortizacije 
osnovnih sredstev javne infrastrukture in na tej osnovi izračunati 
najemnino za uporabo javne infrastrukture. Podatek o najemninije podlaga 
za izvedbo kalkulacije cen omrežnin za uporabo javne infrastrukture, ki jo 
na osnovi veljavnih predpisov, izdela izvajalec javne službe, to je KSD. 
Višino najemnine za uporabo javne infrastrukture, ki jo občina zaračunava 
KSD in cene omrežnin za uporabo javne infrastrukture, ki se zaračunavajo 
uporabnikom na položnicah za komunalne storitve, potrdi občinski svet. 
Prihodke iz omrežnin za uporabo javne infrastrukture, KSD mesečno 
plačuje občini, na osnovi prejetih računov za najemnino za uporabo javne 
infrastrukture.
Tako zbrana sredstva omrežnin oziroma najemnine za javno infrastrukturo, 
Občina Vipava namensko uporablja za gradnjo nove in obnovo dotrajane 
javne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda.
Občinski svet občine Vipava, je na seji dne 16. 2. 2017, potrdil najemnine 
za uporabo javne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in 
čiščenje odpadnih voda za leto 2017.
Na osnovi novih vrednosti najemnin, so bile oblikovane in na isti seji 
Občinskega sveta, potrjene nove cene:
- omrežnin za oskrbo s pitno vodo - postavka na položnici OMREŽNINA 

ZA OSKRBO S PITNO VODO,
- omrežnin za odvajanje odpadnih voda - postavka na položnici OMREŽ-

NINA-ODVAJANJE,
- omrežnin za čiščenje odpadnih voda - postavka na položnici OMREŽ-

NINA-ČIŠČENJE
- omrežnin za čiščenje odpadnih blat iz greznic in malih komunalnih čis-

tilnih naprav (MKČN) - postavka na položnici OMREŽNINA GREZNICE 
IN MKČN. 

Nove cene omrežnin veljajo od 1. 3. 2017.

Za boljše razumevanje cenovnih postavk na računih za komunalne storitve, si preberite:
Obrazložitev cen komunalnih storitev obveznih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Vipava
Cene OSKRBE S PITNO VODO za uporabnike, priključene na javni vodovod:
- VODARINA - obračunava se mesečno, na osnovi količine (m3) dobavljene pitne vode, 

namenjenapa pokrivanju tekočih stroškov Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina (v 
nadaljevanju KSD) za upravljanje in redno vzdrževanje sistema za oskrbo s pitno vodo; vodarina 
vključuje tudi strošek t.i. vodnega povračila, ki ga KSD odvede v državni proračun.

- OMREŽNINA ZA OSKRBO S PITNO VODO – obračunava se mesečno na osnovi faktorja 
velikosti vodomera, namenjena pa je pokrivanju stroškov:
•	 najemnine za uporabo javne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo, ki jo občina zaračunava 

KSD – vsak mesec KSD račun za najemnino plača občini, občina pa ta sredstva uporablja za 
gradnjo in obnovo infrastrukture za oskrbo s pitno vodo (oprema in objekti za obdelavo pitne 
vode, vodovodi); najemnina predstavlja 98,8 % cene omrežnine.

•	 zavarovanja javne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo; zavarovanje predstavlja 1.2 % cene 
omrežnine.

- ŠTEVČNINA - obračunava se mesečno, na podlagi potrjenega cenika, in je namenski prispevek 
za pokrivanje stroškov zakonsko predpisane overitve/menjave vodomera.

Cene ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA, za uporabnike, priključene na javno 
kanalizacijo:
- ODVAJANJE ODPADNE VODE (storitev odvajanje odpadnih voda) - obračunava se 

mesečno, na osnovi količine (m3) dobavljene pitne vode, namenjenapa je pokrivanju tekočih 
stroškov KSD za upravljanje in redno vzdrževanje sistema za odvajanje odpadnih voda.

- OMREŽNINA – ODVAJANJE (omrežnina za odvajanje odpadnih voda) - obračunava se 
mesečno na osnovi faktorja velikosti vodomera, namenjena pa je pokrivanju stroškov:
•	 najemnine za uporabo javne infrastrukture za odvajanje odpadnih voda, ki jo občina zaraču-

nava KSD; vsak mesec KSD račun za najemnino plača občini, občina pa ta sredstva uporablja 
za gradnjo in obnovo infrastrukture za odvajanje odpadnih voda (kanalizacija); najemnina 
predstavlja 99,8 % cene omrežnine.

•	 zavarovanja javne infrastrukture za odvajanje odpadnih voda; zavarovanje predstavlja 0,2 
% cene omrežnine.

- ČIŠČENJE ODPADNE VODE (storitev čiščenje odpadnih voda) - obračunava se mesečno, na 
osnovi količine (m3) dobavljene pitne vode, namenjenapa pokrivanju tekočih stroškov KSD za 
upravljanje in redno vzdrževanje sistema za čiščenje odpadnih voda.

- OMREŽNINA – ČIŠČENJE* (omrežnina za čiščenje odpadnih voda) - obračunava se 
mesečno na osnovi faktorja velikosti vodomera, namenjena pa je pokrivanju stroškov:
•	 najemnine za uporabo javne infrastrukture za čiščenje odpadnih voda, ki jo občina zaračuna-

va KSD; vsak mesec KSD račun za najemnino plača občini, občina pa ta sredstva uporablja 
za gradnjo in obnovo infrastrukture za čiščenje odpadnih voda (čistilne naprave); najemnina 
predstavlja 98,2 % cene omrežnine. 

•	 zavarovanja javne infrastrukture za čiščenje odpadnih voda; zavarovanje predstavlja 1,8 % 
cene omrežnine.

- OKOLJSKA DAJATEV ODVAJANJE ODPADNE VODE - obračunava se mesečno, na osnovi 
količine (m3) dobavljene pitne vode; KSD podatke o zbranih sredstvih poroča FURS*, nakaže 
pa jih na podračun občine; občina ta sredstva uporablja za gradnjo in obnovo infrastrukture za 
odvajanje in čiščenje odpadnih voda.

Gospodinjstvom in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti se namesto OMREŽNINE – ČIŠČENJE* 
obračunava SUBVENCIONIRANA OMREŽNINA – ČIŠČENJE, katere vrednost je 50 % vrednosti 
OMREŽNINE – ČIŠČENJE. 
Cene STORITEV POVEZANIH Z GREZNICAMI IN MKČN, za uporabnike, ki niso priključeni 
na javno kanalizacijo:
- STORITEV GREZNICE IN MKČN (storitev praznjenja greznic/MKČN in čiščenja 

odpadnih blat na čistilni napravi ter nadzora MKČN): obračunava se mesečno, na osnovi 
količine (m3) dobavljene pitne vode, namenjenapa je pokrivanju stroškov KSD za predpisano 
periodično praznjenje greznic/MKČN, čiščenje odpadnih blat na čistilni napravi in ocene 
obratovanj MKČN. 

- OMREŽNINA GREZNICE IN MKČN (omrežnina za čiščenje odpadnih blat iz greznic/
MKČN): obračunava se mesečno na osnovi faktorja velikosti vodomera, namenjena pa je 
pokrivanju stroškov:
•	 najemnine za uporabo javne infrastrukture za čiščenje odpadnih voda, ki jo občina zaračuna-

va KSD; vsak mesec KSD račun za najemnino plača občini, občina pa ta sredstva uporablja 
za gradnjo in obnovo infrastrukture za čiščenje odpadnih voda (čistilne naprave); najemnina 
predstavlja 98,2 % cene omrežnine.

•	 zavarovanja javne infrastrukture za čiščenje odpadnih voda; zavarovanje predstavlja 1,8 % 
cene omrežnine.

- OKOLJSKA DAJATEV ODVAJANJE ODPADNE VODE - obračunava se mesečno, na osnovi 
količine (m3) dobavljene pitne vode; KSD podatke o zbranih sredstvih poroča FURS*, nakaže 
pa jih na podračun občine; občina ta sredstva uporablja za gradnjo in obnovo infrastrukture za 
odvajanje in čiščenje odpadnih voda.

*FURS … Finančna uprava Republike Slovenije
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Utrip v turistično 
informacijskem 
centru Vipava
Turistično informacijski center Vipava deluje v okviru Zavoda za 
turizem TRG Vipava.

V lanskem letu je TIC Vipava, 
ki se nahaja v centru Vipave 
na Glavnem trgu, obiska-

lo skoraj 10.000 obiskovalcev. Ena 
tretjina teh obiskovalcev je prišla v 
organiziranih skupinah. Povečini 
si skupine pod vodstvom lokalnega 
turističnega vodnika ogledajo Vi-
pavo in dvorec Lanthieri. Po ogle-
du obiskovalcinaredijo postanek 
v Vinoteki Vipava, kjer si ogledajo 
film Vipavska dolina ob kozarčku 
avtohtonega vipavskega vina.Več-
krat se odločijo za ogled Podnanosa 
kot rojstnega kraja slovenske himne 
ali za ogled Vrhpolja z znamenitimi 
Rupnikovimi mozaiki in zgodbo o 
bitki pri mrzli reki. Skupine nato 
obiščejo turistične kmetije, gostilne 
in vinske kleti po vipavskih vaseh. 

Skoraj polovica obiskovalcev v 
TIC-u Vipava je gostov iz tujine. 
Največ turistov prihaja v Vipavo iz 
Francije, Belgije, Nizozemske, Itali-
je, Nemčije, Avstrije, Združenih dr-
žav Amerike in drugih držav. Tuji 
turisti se v Vipavski dolini največ 
zanimajo za degustacije vin. V TIC-
-u Vipava predstavimo turistom vi-
pavska vina v Vinoteki, nato pa jih 
napotimo v vinske kleti. Najbolj 
jih navdušujejo vina iz vipavskih 

avtohtonih vinskih sort. Turiste za-
nima kolesarjenje po vinorodnih 
gričih in po nanoški planoti ter kraj-
ši pohodi in ogledi znamenitosti. 

Poleg vipavskih vin v Vinoteki, 
lahko obiskovalci v TIC-u Vipava 
najdejo nove turistične spominke 
Vipavska dolina: magnetke in raz-
glednice Vipavska dolina (prve če-
šnje, stara sorta zelen, pršut  in  »na 
zdravje«), športne majice Vipavska 
dolina (burja record), čokolado z vi-
pavsko breskvijo, predpasnike Vi-
pavska dolina za majhne in velike, 
na voljo je embalaža 100% lokalno 
in drugi spominki. 

V zimskem času TIC Vipava pred-
stavlja vipavsko turistično ponud-
bo na sejmih in večjih dogodkih kot 
npr. na največjem turističnem sej-
mu na območju BeneluxaVacantie-
beurs Utrecht ter na skupni stojnici 
Vipavska dolina na sejmih v Lju-
bljani (Natour Alpe Adria) ter v Go-
rici v Italiji (Expomego). 

Skupaj z občino Ajdovščina gradi-
mo spletno stran www.vipavskado-
lina.si. 

Vabljeni k spremljanju vsebin, po-
sebej šemesečnih e-novic. 

Zavod za turizem TRG Vipava (TIC 
Vipava, Vinoteka Vipava)

Evropsko tekmovanje Mladih vinskih strokovnjakov 

Izjemen uspeh Vanese Klinec v 
Parizu
V okviru prireditve Paris Agricultural Show je med 28. februarjem in 1. marcem 2017 v Parizu potekalo 
tekmovanje študentov vinogradništva in vinarstva v senzorični oceni in poznavanju francoskih vin. 
Tekmovanja se je udeležilo približno osemdeset najboljših študentov iz različnih vinogradniško-vi-
narskih šol iz Francije in drugih evropskih držav.

Udeleženci tekmovanja so 
se pomerili v popolnoma 
enakih nalogah, vendar 

so rezultate francoskih študentov 
obravnavali ločeno od evropskih, da 
bi izključili morebitne prednosti do-
mačega terena. 

V letošnjem letu je organizator 
tekmovanja kot slovenskega pred-
stavnika k udeležbi povabil Viso-
ko šolo za vinogradništvo in vinar-
stvo Univerze v Novi Gorici. Visoko 
šolo je tako zastopala Vanesa Kli-
nec, študentka tretjega letnika viso-
košolskega strokovnega študijskega 

programa Vinogradništvo in vinar-
stvo, ki se je v Parizu pomerila s šti-
riindvajsetimi študenti iz dvanajstih 
evropskih držav. Tekmovalci so se v 
prvem krogu preizkusili v poznava-
nju francoskih vin, opisu vin in ko-
munikaciji, v okviru katere so izde-
lali marketinško nalogo po lastnem 
izboru (kratek film, poster, blog) na 
temo zmernega in odgovornega uži-
vanja vina. Najboljši trije tekmo-
valci iz prvega kroga so se uvrstili v 
finalni krog, v katerem so pred ko-
misijo ustno opisovali vina. Vanesa 
Klinec je v prvem krogu tekmovanja 

s svojim kratkim filmčkom, ki ga je 
posnela s pomočjo Matica Ferjanči-
ča, študenta prvega letnika visoko-
šolskega strokovnega programa Vi-
nogradništvo in vinarstvo, in dvema 
preizkusoma znanja iz senzorič-
ne ocene in poznavanja francoskih 
vin dosegla prvo mesto. Tako se je 
s švicarskim in z estonskim tekmo-
valcem uvrstila v drugi, finalni krog, 
v katerem je le za dve točki zastala 
za najboljšim tekmovalcem in tako 
dosegla izjemen rezultat, 2. mesto in 
srebrno medaljo. Vanesa Klinec je 
med pripravami na tekmovanje, ki 
ji je kot mentor vodil doc. dr. Guil-
laum Antalick, profesor za vinarstvo 
Visoke šole za vinogradništvo in vi-
narstvo, pokazala izjemno zavzetost 
in pripravljenost. Prav to je razvi-
dno tudi na končnem rezultatu, do-
segla je drugo mesto v skupnem se-
števku med evropskimi tekmovalci, 
z doseženimi točkami prvega kro-
ga tekmovanja pa se je uvrstila takoj 
za prvim francoskim tekmovalcem. 
Na njene rezultate smo izjemno po-
nosni, saj kažejo tudi na to, da sodi 
znanje, ki ga ponujamo na Visoki 
šoli za vinogradništvo in vinarstvo, 
v sam evropski vrh. 

Andreja Leban

Vabimo ...
DATUM URA NAZIV PRIREDITVE LOKACIJA INFO (telefon, e-pošta)

7. - 9. 4. 2017  Plezalni vikend Tura  Gradišče pri 
Vipavi (kamp 
Tura)

031 308 636

17. 4. 2017 10:00 Pohod v Otošče Lozice - Otošče 031 524 606
17. 4. 2017 18:00 Tradicionalni koncert 

Folklorne skupine Vipava z 
gosti

Kulturni dom v 
Vipavi 

041 374 200

23. 4. 2017 8:00 Gorsko kolesarjenje 
Vipavska dolina 360 ° 

Vipavska dolina 051 338 559, 
100utvv@gmail.com, 
http://360vv.si/

23. 4. 2017 9:00 Pohod po Slapu Med 
vinogradi in slapovi

Slap 031 459 330

25. 4. 2017 19:00 Skupaj v ritmu burje dvorana Škofijske 
gimnazije Vipava

05 365 52 00 Cirius

29. 4. 2017 11:30 Slovesnost v počastitev 
prve večje partizanske 
bitke na Primorskem, pri 
Abramu na Nanosu

Nanos (pri 
Abramu)

05 366 10 71, 
zb.ajdovscina@siol.
net

29. in 30. 4. 2017 6:00 Gorski ultramaraton  
Vipavska dolina 360 °

Vipavska dolina 051 338 559, 
100utvv@gmail.com, 
http://360vv.si/

21. 4. - 21. 5. 
2017

12:00 Kulinarični mesec Okusi 
Vipavske

Vipavska dolina, 
gostilne / 
restavracije

05 365 36 03, ra.rod@
siol.net, www.okusi-
vipavske.si

14. - 23. 4. 2017 12:00 Osmica Avin Gradišče pri Vipavi 041 708 087, avin@
siol.com

21. - 30. 4. 2017 12:00 Osmica Ferjančič Gradišče pri Vipavi 040 540 499, info@
kmetija-ferjancic.si
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11. Slapenska salamijada 2017
V soboto, 25. marca 2017, na materinski dan, smo na Slapu pri Vipavi izvedli že tradicionalno 11. 
Slapensko salamijado. To je prireditev, ki so si jo slapenski pridelovalci suhomesnatih izdelkov, orga-
nizirali z namenom deljenja izkušenj. Vsak pridelovalec mesnin ve, da je postopek zelo zahteven in 
zato je prav, da si lahko vsaj enkrat na leto izmenjujejo izkušnje, povedo različne nasvete in seveda, 
če je potrebno tudi kaj pograjajo.

Salamijada je letos potekala v 
kleti Srečka Marca, ki je lan-
skoletni zmagovalec. Ja, tako 

to gre pri nas. Zmagovalec mora za 
nagrado, naslednje leto organizirati 

salamijado. Letos so preizkuševalci 
in tekmovalci poskušali 14 odličnih 
salamov. To pa poteka tako, da se 
dan prej zbere tekmovalne salame, 
se jih oštevilči, da ocenjevalec ne 

ve  kateri  je njegov, nareže na tan-
ke rezine   in tekmovanje se lahko 
začne. Ocenjuje pa se vonj, izgled in 
okus po ocenjevalni lestvici od 1 – 
10. Letošnji rezultati so bili zelo te-
sni, vendar zmaga lahko le najboljši. 
In to je bil letos salam Kmetije Trošt 
iz Slapa. 

Slamijada je za nas družabni do-
godek, saj se med samim »tekmova-
njem« odlično zabavamo, najlepše 
pa je, da lahko po razglasitvi rezul-
tatov  svoje ocene primerjaš z zma-
govalno lestvico in seveda nato vse-
mu temu nazdravimo, še na mnoga 
leta druženja, z najboljšimi slapen-
skimi vini. 

RF

Kolesarji in tekači iz 
kar 20 držav
Vipavska dolina vabi športne navdušence na športne prvomajske 
počitnice. V nedeljo, 23. aprila, se bodo okoli Vipavske doline po-
dali gorski kolesarji na MTBVV Maratonu, naslednji vikend, 29.-30. 
aprila, pa še gorski tekači na 100UTVV, vsi pa bodo lahko uživali 
nepozabne športne izzive, razglede in užitke, gastronomske in 
turistične. Vipavska dolina ponuja športnikomizjemne pogoje za 
treninge in športni obisk skozi vse leto: mile zime brez snega, zgo-
dnjo pomlad, suha poletja in dolge jeseni. Urejena infrastruktura 
in bogata ponudba so le še dodaten razlog za obisk. Prav zato se 
športniki radi vračajo v naše kraje, kjer spoznavajo bogato ponud-
bo, ne glede na letni čas, od blizu in daleč.

Letos smo še posebej veliko po-
udarka in sredstev namenili 
za promocijo v tujini, kjer je 

trg za tovrstne prireditve bolj razvit 
in potencial še toliko večji kot zno-
traj meja. Rezultati so vidni: tekači 
prihajajo iz 20 držav, kolesarji pa iz 
4 sosednjih držav, kar pomeni tudi 
ogromen turistični potencial za po-
nudnike v dolini, saj bodo športniki 
in njihovi spremljevalci preživeli več 
dni v dolini, gotovo ne bodo spo-
znavali samo poti ampak ostalo po-
nudbo (nočitve, gostišča in lokalne 
znamenitosti), tiste, ki smo že pre-
pričali, pa se vedno znova vračajo. 

Športniki bodozasedli vipavske 
steze in kolovoze za prvomajske 
praznike (od 23.do 30. aprila), ko 
se bodo po slikovitih in vinorodnih 
poteh okoli Vipavske doline podali 
gorski kolesarji na izzivu MTB Ma-
raton Vipavska dolina. MTB Ma-
raton Vipavska dolina je spomla-
danski kolesarski dogodek, ki ga 
gorski kolesarji ne smejo zamuditi, 
saj predstavlja odličen preizkus pri-
pravljenosti na poletno sezono. Ko-
lesarje čakajo tri izzivi: 30, 50 in 85 
km. 

Trasa MTB Maratona Vipavska 
dolina pelje kolesarje iz Ajdovšči-
ne (Mladinski center Hiša mladih) 
mimo izvira Hublja in naprej po sta-
ri rimski poti Budanjam. Sledi spust 
med vinogradi in skozi center Vipa-
ve ternadaljuje z vzponom do Gra-
dišča pri Vipavi in spustom v Pod-
nanos. Sledi razgibana pot po južnih 
obronkih: zahteven vzpon na hrib 
Sv. Socerba, med brajdami, vinogra-
di in sadovnjaki do vasi Erzelj. Trasa 
MTB Maraton 80 se na Erzelju od-
cepi in nadaljuje čez slikovite južne 
obronke Vipavske doline. V Črni-
čah začne vzpon na pobočje Čavna, 
mimo Vrtovina, Kamenj, Stomaža, 
čez Slano Blato proti Predmeji na 
Gori in letošnji podaljšek do Iztoko-
ve koče pod Golaki. Etapa si resnič-
no zasluži vzdevek kraljevska: več 
kot 3.000 metrov vzponov, spek-
takularni spusti in bogati razgledi, 
ki poplačajo vsak napor. Sledi krog 
skozi Trnovski gozd in veličasten 

spust v cilj v Ajdovščini. Na najkraj-
ši progi se lahko preizkusijo manj 
pripravljeni kolesarji in družine, 
med Ajdovščino in Vipavo bodo po 
stranskih potehkolesarili 28 kilome-
trov. 

Športno druženje bo doživelo vr-
hunec med 28. in 30. aprilom 2017s 
tretjo izvedbo Gorskega ultramara-
tona Vipavska dolina – 100UTVV. 
Pričakujemo več sto domačih in tu-
jih tekačev iz dvajsetih držav, ki se 
bodo preizkusili na treh dolžinah: 
106 kilometrov, 50 in 25 kilometrov. 

Najdaljša, 106-kilometrska pre-
izkušnja obkroži Vipavsko dolino 
in ponuja tekačem slikovite razgle-
de od Jadrana do Alp: iz Ajdovščine 
(obzidje Kastre) se vzpne na Goro, 
od tam po Robu, mimo Otliške-
ga okna na najvišji vrh Mali Golak 
(1495 m), čez Čaven in Kucelj zah-
teven spust v dolino, proti najnižji 
točki proge (70 m) pri Batujah. Ob 
vzponu na južne obronke Vipavske 
doline se ji pridruži 50-kilometrska 
preizkušnja – letos bo start v Vipa-
vskem Križu.Razgledi, tek mimo vi-
nogradov in sadovnjakov, v času ko 
že lahko okušamo prve vipavske če-
šnje. Najkrajša, 25-kilometrska trasa 
zaključuje krog s strmim vzponom 
z Gradišča pri Vipavi na Nanos – 
Pleša, tekom skozi gozd in krasnim 
spustom proti cilju. Večina poti je 
speljana po planinskih poteh, ma-
kadamskih poteh, ultra preizkušnja 
ponuja skupaj 5.550 metrov vzpona. 
Lanskoletni zmagovalec 100UTVV 
in rekorder proge Toni Vencelj je za 
pot okoli Vipavske doline potrebo-
val 12 ur in 8 minut. 

Pri organizaciji tako velikega in 
logistično zahtevnega dogodka so-
deluje lokalna skupnost, obeobči-
ni Ajdovščina in Vipava ter številna 
društva in prostovoljci, skupaj več 
kot 250, kar daje dogodku poseben 
čar. Udeleženci preteklih let so bili 
navdušeni nad prijaznostjo in go-
stoljubnostjo domačinov, nepriča-
kovano ponudbo na okrepčevalni-
cah in lepo naravo. 

rl

Srečanje v Vipavi v sliki in besedi
Občni zbor Škofijske karitas Koper je v statutarnem delu tak, kot Statut določa, toda srečanje in dru-
ženje sodelavcev iz celotne Koprske škofije ima tudi duhovni, družabni in prijateljski čar. Na takem 
srečanju se pogosto zgodi, da se pozdraviš, objameš in istočasno vprašaš kdaj in kaj je potrebno 
postoriti. Zaradi razpršenosti naše škofije in vse bolj pogoste elektronske komunikacije, še bolj potre-
bujemo osebni stik, ki smo ga v Vipavi v polnosti izkoristili. 

Zato le nekaj utrinkov: 
S škofom Jurijem so pri sveti maši 

somaševali, poleg ravnatelja, tudi 
duhovniki, ki so neposredno, kot 
predsedniki dekanijskih in območ-
nih Karitas vpeti v duhovno obliko-
vanje sodelavcev. Škof Jurij je sode-
lavce karitas primerjal z motorjem 
in konico v župnijah in Cerkvi. 

Ravnatelj Slavko je že zbornik pri-
merjal z ogledalom, smerokazom, 
pohvalo, inšpektorjem, prospek-
tom, predvsem pa z ikono Usmilje-
nega Samarijana. Sam je predstavil 
nekaj podatkov, vendar je pri po-
sameznih programih izzval ključne 
sodelavce, ki sodelujemo pri pomo-
či otrokom, družinam, brezdom-
cem, starejšim, v Samarijanu, kakor 
tudi na materialnem in finančnem 
področju. 

Mlada karitas ni utopija, temveč 
realnost. Animatorji in otroci iz 
programa Popoldan na cesti so po-
novno dokazali, da bodo dediči naše 
ljubezni do bližnjega. Pred kosilom 
so se znašli pred nami in Tatjana jih 
je animirala do te mere, da so nam 

od ust do ust izpovedali Pavčkovo 
pesem, pa tudi eno čisto svojo. Na-
redili so nam tudi darilo – obesek za 
ključe z znakom karitas – ki smo ga 

dobili prav vsi, ne kar tako, temveč 
prijazno in s pogledom v oči. 

Pri kosilu so nas s svojim nasto-
pom počastili otroci in mladi iz žu-
pnije Col s kulturnim programom. 
Duhovne in ljudske pesmi so po-
vezali z recitacijo, kar bi lahko na 

kratko poimenovali ‘ljubezen je do-
brotljiva’. 

Podatki Karitas vipavske dekani-
je vzbujajo upanje, da se tudi v naši 
dolini življenje obrača na bolje, saj je 
vpadlo število prejemnikov pomoči. 
Je pa res, da so tisti, ki so ostali vse 
bolj potrebni večje pomoči, saj so 
to ljudje, ki zaradi starosti, bolezni 
ali drugih vzrokov ostajajo na robu. 
Morda le nekaj številk: na podro-
čju občine Ajdovščina in Vipava je 
pomoč prejemalo327 družin in 104 
posamezniki. V Centru karitas v Aj-
dovščini je bilo pripravljenih 1.716 
družinskih paketov, 789 družin in 
posameznikov si je izbralo oblači-
la, obutev, pohištvo, belo tehniko in 
druge predmete. Razdelili smo 84 
ton hrane.  

Bližajo se prazniki, zato hva-
la vsem, ki v košaricah po trgovi-
nah in po župnijah pustite svoj »dar 
za stisko«. Hvala tudi vsem tistim, 

ki boste na Veliki četrtek darova-
li za nekoga, ki je med vami pomo-
či potreben. Pa hvala tudi občini Aj-
dovščina, ki ni brezbrižna za stiske 
svojih občanov.

Jožica Ličen
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Prvi podraški pustni karneval 

Kot otroci smo vsako leto nestr-
pno pričakovali pust, saj smo 
se takrat lahko prelevili v svo-

jega idola, priljubljenega pravljičnega 
junaka ali junaka iz risanke in se po-
kazali v vrtcu, šoli, domačem kraju ali 
celo na pustni povorki. Pustovanje ni 
pomenilo samo to, da smo se našemi-
li, marveč je velikorat s seboj prineselo 
tudi zabavo v obliki rajanja. A seveda 
pust ni samo to; tradicija pustnih šeg in 
običajev namreč predstavlja pomem-
ben del ohranjanja človekove kulturne 
dediščine in ljudske kulture. 

V zadnih letih je bilo opaziti, da obi-
čaji v povezavi s pustom v Podragi po-
časi izginjajo. V preteklosti so hiše po 
vasi obiskovale organizirane pustne 
skupine in posamezniki. Kasneje pa 
je bilo pustovanje prepuščeno bolj ali 
manj spontanim oblikam pustnega do-
gajanja, predvsem šolajočih se otrok. 

Pustovanja iz časov oganiziranih sku-
pin in skupinskih mask so vsem, tako 
vaščanom kot šemam, ostala v lepem 
spominu, zato smo v Podragi skleni-
li, da pustovanje ponovno obudimo. 
Tako je v organizaciji domačega Dru-
štva Mala Moskva, v soboto, 25. febru-
arja, potekal 1. Podraški pustni karne-
val. 

Majhne in velike maškare smo se v 
pustni povorki najprej podale po po-
draških ulicah. Po vasi so se tako spre-
hajale princeske in princi, Pike No-
gavičke, muce, čarovnice, rokerice, 
batmani, krokodili, gusarjih, koale, 
hobotnice … pa tudi skupinske dru-
žinske maske; mama mušnica s svo-
jo malo mušnico ter gobarjem, pa tudi 
čebelica s cvetlico in čebelarjem. Za ve-
selo vzdušje je poskrbel harmonikaš, 
vse nevšečnosti in okvare pa je sproti 
odpravljal mojster Miha. Za varnost na 

Foto Peter Bavčar

Mamica, očka zaplešimo skupaj
V Sloveniji se po drugi svetovni vojni  materinski dan zaradi praznovanja dneva žena, 8. marca, 
praviloma ni praznoval, danes pa je spet v veljavi in se praznuje na isti dan kot Marijino oznanje-
nje, torej 25. marec. Biti mama je težka služba. Materinstvo v modernem času ni lahek podvig, saj 
se matere prepogosto osredotočijo predvsem na svoje otroke, nase pa pozabijo. Mame morajo 
vzdrževati tihožitje med različnimi vlogami in ostati ženske, partnerice, prijateljice in tudi hčerke 
svojim staršem. Umirjenost in občutek kompetentnosti je nuja za dobro vzgojo otrok. Dobra 
mama je tista, ki zna poskrbeti zase, saj šele, ko se sama počuti dobro, se lahko kakovostno raz-
daja otrokom in partnerju. 

Družina je osnovna enota 
- celica človeške družbe 
in za zdrav otrokov ra-

zvoj je potrebna tako materinska 
kot očetovska ljubezen. Temeljno 
vodilo družine - gradimo odnose, 
za katere je vredno živeti v nas 
prebuja zavedanje in novo upa-
nje, da so dobri odnosi povsod 
tam, kjer si ljudje zanje iskreno 
prizadevajo. 

Hiter tempo življenja in eko-
nomske razmere pa pogosto 

postavljajo družino na preizku-
šnjo in zato imamo žal vse več 
enostarševskih družin. 

Pomlad pa je čas, ko se narava 
prebudi, vse cveti, zeleni in prav v 
tem času praznujejo vse ženske in 
vsi moški, to je praznik ki je posve-
čen izkazovanju pozornosti, hva-
ležnosti za njihovo poslanstvo. In 
prav to smo želeli v Ks Lože s  kul-
turnim programom pokazati vam, 
dragi starši, stari starši ter ostali 
krajani Lož , Manč in Goč . 

V petek, 24. marca, dan pred 
materinskim dnem smo pripravi-
li prireditev z naslovom Mamica, 
očka zaplešimo skupaj. Program 
in recitale sta povezovala Jan Re-
ner in Timotej Jež. V goste smo 
povabili podružnično šolo Vrh-
polje  pod vodstvom Sare Furlan 
in Roberta Krašne. Otroci  so ob 
spremljavi kitare zapeli in zaple-
sali ter pripravili skeč z naslovom 
Od tu pa do lune in nazaj. Pridru-
žil pa se je tudi otroški cerkveni 
pevski zbor župnije Goče pod 
vodstvom Mete Furlan in Alen-
ke Vidrih s pesmimi in zelo aktu-
alno igro Nočemo biti dinozavri, 
s katero so nam potrkali na vest, 
glede onesnaževanja okolja in o 
skrbi za živali, rastline in ljudi. 
Ubrano otroško petje nas je po-
peljalo v lep pomladni čas, ki je že 
trkal na vrata. Na koncu pa so vsi 
nastopajoči zapeli pesem Šumijo 
gozdovi domači, podarili rože, ki 
so jih sami naredili   vsem priso-
tnim v dvorani , ki je bila nabito 
polna. 

Melita Dolenc

Zasedanje mladih 
parlamentarcev
V petek, 17.marca 2017, je bilo v sejni dvorani občine Ajdovščina 
zasedanje medobčinskega Otroškega parlamenta. Letošnja tema 
parlamenta je: Otroci in načrtovanje prihodnosti.

Zasedanja so se udeležili pred-
stavniki in predstavnice 
osnovnih šol iz vipavske in 

ajdovske občine ter CIRIUS-a Vi-
pava. V vlogi predsednice Otroške-
ga parlamenta je bila Mali Vidmar 
Vrabec, učenka OŠ Šturje, v vlogi 
podpredsednice pa Ema Š., učenka 
iz CIRIUS Vipava. Skupaj sta vodili 
prireditev. Mateja H. je bila v vlogi 
overovatelja zapisnika. 

Dogodku sta se pridružila žu-
pan, Tadej Beočanin in predsedni-
ca Medobčinskega združenja prija-
teljev mladine Ajdovščina, Kristina 
Valič. Oba sta učence tudi nagovo-
rila. 

Predstavniki posameznih šol so 
prebrali poročila, kaj se je na šolah 
dogajalo v zvezi s parlamentom na 
dane podteme: Kakšen človek želim 
postati, vrednote, prihodnost, oko-
lje. Na zasedanju so učenci skuša-
li izluščiti sporočilo parlamenta in 
oblikovati zaključne misli, kakšna 
bo naša in njihova prihodnost, kaj je 
pomembno za okolje in katere vre-
dnote so ključne za skupno sobiva-
nje. 

V pomoč in vzpodbudo so jim bili 
gostje, ki so jih nagovorili in odgo-
varjali na vprašanja: Polona Bratina 

(Mladinski center, Hiša mladih Aj-
dovščina), Egon Stopar (Komuna-
la Ajdovščina), Andreja Vister (Ra-
zvojna agencija ROD Ajdovščina), 
Helena Harej (Inštitut za mladinsko 
politiko Ajdovščina), Eva Mermolja 
in Ksenija Sulič (Ljudska univerza 
Ajdovščina, Center medgeneracij-
skega učenja). 

Poleg svoje osnovne vloge in na-
loge sta dekleti iz CIRIUS Vipava 
lepo sodelovali z drugimi učenci in 
se vključili v debato. Tako kot ostali 
učenci sta predlagali svoji dve temi 
za  parlament prihodnje leto (vloga 
ženske v družbi, pravice in dolžno-
sti otrok po svetu) in iskali rešitve na 
zastavljena vprašanja. Spremljali sta 
ves program in pogovore, vljudno 
dopuščali mnenja drugih ter preso-
jali o primernosti njihovih reakcij. 

Učenci so z glasovanjem izbra-
li predlog, ki bi bila lahko tema v 
naslednjem šolskem letu: Kaj lah-
ko otroci naredijo za mir v svetu. 
Učenci so izmed prisotnih izvolili 
predstavnike za regijski parlament 
(predstavnika OŠ Šturje in OŠ Do-
bravlje), temu bo sledilo še nacio-
nalno zasedanje aprila v Ljubljani. 

mentorica Mateja K. Černe

Knjižnica in pravljice so oživele!

Podražani smo izredno pono-
sni in veseli, ker smo decem-
bra 2016, sočasno s krajevnim 

praznikom, praznovali 150. obletni-
co ustanovitve vaške čitalnice in ob 
tej priložnosti odprli prenovljeno 
knjižnico. 

Knjižnica ima trenutno na voljo več 
kot 3.100 enot knjižnega gradiva, ki 
si ga Podražani zelo radi izposojamo. 

Knjižnico z največim veseljem in v 
zelo velikem številu obiskujejo tudi 
naši najmlajši, ki se jim posveča tudi 
največ pozornosti. 

Zavedamo se, da je stik s knjigo – pra-
vljicami, za otroke zelo pomemben, saj 
z njihovo pomočjo razvijajo svojo do-
mišljijo, jih spodbujajo k ustvarjalno-
sti in kar je najpomembneje, pravljični 
junaki in njihova sporočila jim poma-
gajo prerasti njihove strahove. 

Posebej zanje zato enkrat tedensko 
pripravljamo otroški kotiček, v okvi-
ru katerega potekajo ure pravljic. Ta-
krat otrokom skozi prijetna in čarob-
na popotovanja skozi svet pravljic 
omogočamo druženje in spoznavanje 
knjig ter jih spodbujamo, da del svoje-
ga časa posvetijo literarnemu opisme-
njevanju. Nenazadnje so prav oni tudi 

bodoči uporabniki knjižnic(e). 
Ure pravljic v Podragi so nekaj po-

sebnega; prostovoljno jih namreč pri-
pravijo in izvedejo podraške mamice 
in dekleta. Do sedaj smo skupaj pre-
brali naslednje pravljice: Rokavič-
ka, Neke zvezdne noči, Pojdiva do-
mov mali medved, Žlobudračka, Vsi 
za enega, eden za vse in Sapramiška. 
Ure pravljic vedno popestrimo tudi z 
ustvarjanjem ali glasbo. 

Nazadnje smo se sprehodili skozi 
pravljico Zvonček, avtorice Anje Šte-
fan. Druženje smo nadaljevali s po-
govorom o njeni vsebini in sproroči-
lu, zaključili pa z ustvarjanjem - otroci 
so sestavili in pobarvali glavnega juna-
ka - zajčka. 

Besedilo ina slika Tina Šček Krušec

povorki je, kot se spodobi, skrbel po-
licaj. 

Pustno rajanje smo nadaljevali v va-
ški kulturni dvorani, kjer so na svoj 
račun prišli predvsem najmlajši, ki so 
se najprej predstavili s sprehodom po 
modni pisti, potem pa so zarajali ob 
animaciji čebelice Anite. 

Kot se za pustovanje spodobi, se je 
vsaka maškara lahko posladkala s sla-
stnim krofom.

Tina Šček Krušec
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Dva nova izdelka iz Fructala 
namenjena športnikom
Fructal je marca na trg vpeljal dva nova izdelka pod blagovno znamko Fructal Natura, ki je pred krat-
kim prejela nagrado »Izbran produkt leta 2017«. 

Nova izdelka v priročnem 
250 ml pakiranju sta name-
njena predvsem profesio-

nalnim in rekreativnim športnikom 

ter vsem tistim, ki skrbijo za zdrav 
slog življenja. Poleg pozitivnih učin-
kov sestavin nova okusa vsebujeta 
samo naravno prisotne sladkorje iz 
sadja in zelenjave. 

Rdeča pesa je znana po številnih 
pozitivnih učinkih, zaradi svojih 
prednosti pa je zelo priljubljena in 
dobro poznana tudi med športniki. 
Na pobudo športnih klubov v regiji 
so v Fructalu razvili 100 % sok rdeče 
pese v priročnem pakiranju 250 ml, 
ki deluje kot enkratni napitek pred 
ali po vadbi. Športniki Fructalovo 
rdečo peso cenijo zaradi prijetnega 
in polnega okusa, vitamin C pa pri-
speva k sproščanju energije pri pre-
snovi. 

Poleg rdeče pese so pod blagov-
no znamko Fructal Natura lansirali 
tudi napitek iz rdečega grozdja, ja-
bolk, kokosove vode, borovnic in 
aronije, katerega so obogatili z ma-
gnezijem. Magnezij namreč prispe-
va k delovanju mišic, k sproščanju 
energije pri presnovi in k ravnotež-
ju elektrolitov, zato je med športni-
ki še posebej priljubljen. Proizvod 
je brez dodanih sladkorjev, vsebu-
je samo naravno prisotne sladkorje, 
kar daje kombinaciji izbranega rde-
čega sadja in kokosove vode edin-
stven okus. Tudi ta okus je dosegljiv 

v priročnem porcijskem  pakiranju, 
primernem tako za v žep kot tudi 
športno torbo. 

pr

NOVO!   Zbiralniki za e-odpadke in odpadne baterije!

Družba ZEOS, organizatorka pro-
jekta LIFE Gospodarjenje z e-odpad-
ki, in Komunalno stanovanjska druž-
ba d.o.o. Ajdovščina, sta v mesecu 

marcu namestili ulične zbiralnike 
za oddajo odsluženih malih apara-
tov in baterij. Tovrstne odpadke smo 
doslej imenovali OEEO - odpadna 

električna in elektronska oprema, z 
novim zbiralniki in priročno oddajo 
odpadkov pa smo hitro osvojili tudi 
nov, krajši naziv e- odpadki.          

Odsluženi mali aparati in baterije 
ne sodijo med mešane komunalne 
odpadke, ampak med posebne od-
padke, saj vsebujejo težke kovine, 

ki so v primeru nepravilnega ravna-
nja za okolje zelo nevarni. Po dru-
gi strani pa so to tudi dragocene se-
kundarne surovine  za proizvodnjo 
novih izdelkov.                   

V ajdovski in vipavski občini je 
skupno nameščenih petnajst zbi-
ralnikov, skoraj vsi so v sklopu eko-
loških otokov (EO). Občani lahko 
e-odpadke oddate na katerikoli lo-
kaciji, ki vam je najbližja ali najbolj 
ustrezna:

• v Ajdovščini na EO na šestih lo-
kacijah: na Goriški cesti pri marke-
tu, ob Lokavščku nasproti bazena, 
pri avtobusni postaji, v Trnjah, na 
Trati, v stanovanjskem naselju Rib-
nik v bližini Bevkova 2 (za domom 
starejših občanov)

• v Lokavcu na EO pri športni dvo-
rani

• v Budanjah na EO pri šoli
• na Colu na EO ob cesti proti 

Predmeji
• v Črničah na EO za marketom
• v Dobravljah pri pošti
• v Vipavi na EO: v Vinarski ulici 

nasproti šole, v Platani, Ob Beli
• v Podnanosu na EO za marketom

Poleg uporabe novih zbiralnikov, 
lahko e-odpadke oddate v Zbirnem 
centru pod Dolgo Poljano (tudi ve-
čje e-odpadke), ob brezplačni oddaji 
kosovnih odpadkov na naslovu go-
spodinjstva in v akciji zbiranja ne-
varnih odpadkov (manjše e-odpad-
ke).

KSD d.o.o. Ajdovščina

Kaj lahko oddamo v  ulične zbiralnike?

električne mešalnike, 
likalnike, tehtnice, 
ure, grelnike vode, 

ožemalnike, opekače 
kruha, salamoreznice ...

sušilnike in kodralnike las, 
električna orodja, sesalnike, 

ventilatorje, brivnike, svetilke ...

Vse igrače, ki za svoje 
delovanje potrebujejo 

električni tok iz omrežja, 
baterije ali akumulatorje.

baterije AA, AAA, AAAA, 
DC, 9V …

telefone, mobilne telefone, 
računalnike, tiskalnike, 
zvočnike, tipkovnice, 

radijske aparate, kasetofone, 
gramofone, računalniške 

miške, kalkulatorje, polnilce, 
fotoaparate, slušalke, DVD 

predvajalnike, kamere ...

MALE 
GOSPODINJSKE 

APARATE

OSTALO MALO 
OPREMO IN 

ORODJE

IGRAČE

PRENOSNE 
BATERIJE IN 

AKUMULATORJE

RAČUNALNIŠKO 
OPREMO IN 
ZABAVNO 

ELEKTRONIKO

E-odpadke in odpadne baterije  
je potrebno zbirati ločeno. 

ULIČNI  
ZBIRALNIKI
OKOLJU IN GOSPODINJSTVOM PRIJAZNO  
ZBIRANJE E-ODPADKOV IN ODPADNIH BATERIJ

Zbiram  E-odpadke in odpadne baterije.

LIFE GOSPODARJENJE Z E-ODPADKI LIFE14 GIE/SI/000176

ZEOS ulicni zbiralnik OGLAS 210x148mm MAR 2017.indd   1 21. 03. 17   15:56

Druženje s Pinelo
Planinski vinarji že več kot desetletje pripravljamo prireditev po-
svečeno avtohtoni vipavski sorti pineli, ki najbolje uspeva prav 
na planinskih gričih. Tu se počuti kot doma - je bližje soncu, s 
pogledom proti morju, s koreninami visoko nad reko Vipavo in z 
upehano burjo med mladikami. Ker je Planina prvi dom te poseb-
ne vipavske sorte, tudi letos pripravljamo praznik, posvečen samo 
njej - pineli. Odvil se bo 17. aprila 2017.

12. Druženje s pinelo priče-
njamo tradicionalno; ob 15. uri 
pri cerkvici Sv. Pavla, od koder 
seodpirajo najlepši pogledi na 
Planino in Vipavsko dolino. Ob 
16. uri sledi otvoritev Druženja 
spinelo na planinskem placu 
pred staro šolo. Letošnji dogo-
dek selimo v prijetnejši ambi-
ent, v zavetje planinskega placa, 
ulic in vaške lipe. Nova loka-
cija nam odpira nove možno-
sti, zato druženje osvežujemo 

in številnim pinelam iz celotne 
Vipavske doline dodajamo pla-
ninske dobrote. Praznični dan 
med pinelami bodo popestrili 
glasbeni nastopi in domača ku-
linarika.

Vabljeni v družbo pinele, vi-
pavskih vinarjev in planinskih 
dobrot!

Planinski vinarji, 
Špela Štokelj

Foto: vir - Lokalne Ajdovščina
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Kot vedno, NAJUGODNEJŠI!
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Dan za spremembe 
Pobuda za prostovoljsko akcijo Dan za spremembe je prišla s Slovenske filantropije. Akcija je nastala 
z namenom spodbujanja ljudi, da aktivno pristopijo k spreminjanju potreb določene skupnosti. Če 
se vsak izmed nas ozre po svoji skupnosti in okolju, v katerem živi, lahko opazi, da se vedno znova 
najdejo majhne stvari, katerih spremembe bi prinesle boljši jutri za vse.

Letošnji dan za spremembe bo 
potekal v soboto, 8. aprila 2017, 
nekatere dejavnosti pa se bodo 

odvijale že dan prej. Namen letošnjih 
akcij je spodbujati sodelovanje med 
različnimi institucijami, podjetji, ob-
činami, javnimi zavodi, posamezniki 
in generacijami. Z namenom sodelo-
vanja in spodbujanja pomena Dneva 
za spremembe smo se povezale raz-
lične organizacije: Slovenska filan-
tropija, Hiša sadeži družbe Vipava, 
Ljudska univerza Ajdovščina, ŠENT 
Ajdovščina, Turistična zveza Gor-
njega Posočja, Medobčinsko društvo 
slepih in slabovidnih Nova Gorica, 
Medobčinsko društvo prijateljev mla-
dine Ajdovščina, Hiša sadeži družbe 
Vipava in Fundacija BiT Planota – 
Regionalno stičišče NVO Planota. 
Odločili smo se, da bomo s skupno 
promocijo dogodkov dosegli večji 
učinek pri vidnosti sodelovanja in s 
tem tudi širili pomen prostovoljstva 
in reševanja problematik v lokalnem 
okolju. 

letošnji dogodki, ki se bodo odvi-
jali v okviru dneva za spremembe, 

so: Čistilna akcija krajevne skupno-
sti Dobravlje, ki jo organizira ks do-
bravlje; lov na velikokončnega zajca, 
ki ga organizira Center za duševno 
zdravje v skupnosti Severnoprimor-
ske regije; čiščenje okolice in dosto-
pa do nekdanjega pokopališča iz 1.sv.
vojne na Selcih, ki ga organizira Zgo-
dovinsko društvo generala Borojeviča 
Tolmin; čistilna akcija krajevne sku-
pnosti Lože, ki jo organizira Ks Lože; 
sodelovanje med različnimi generaci-
jami in ciljnimi skupinami, ki ga or-
ganizira Ljudska univerza Ajdovšči-
na v sodelovanju z društvom Šent, 
društvom upokojencev Ajdovščina in 
OŠ Danila Lokarja; kotiček za počitek 
bodo pripravili na PUM-o, ki deluje 
na Ljudski univerzi Ajdovščina; po-
stavitev manjšega zeliščnega vrta ob 
šolski stavbi, ki jo organizira OŠ Mi-
ren v sodelovanju s podružnično OŠ 
Bilje; obnova otroških igrišč v sredi-
šču Vipave, ki jo organizira Hiša Sa-
deži družbe vipava; dan za sodelo-
vanje, ki ga organizirajo OŠ Bovec, 
Komunala Tolmin, gostilna Žvikar, 
LTO bovec, krajevna skupnost bovec 

in krajevna skupnost Žaga; dan odpr-
tih vrat Sr(e)čne hiše na Tumovi ulici 
v Novi Gorici, ki ga organizira Dru-
štvo za biološkodinamično gospo-
darjenje Ajda Goriška, Medigo d.o.o.; 
“Počistimo pred svojim pragom”; ak-
cijo organizirajo Ustanova Fundacija 
BiT Planota, Zavod GOST na Plano-
ti, so.p. in KS Grgarske Ravne-Bate; 
Urejanje poti do utrdbe Golek, ki ga 
organizira Zgodovinsko društvo ge-
nerala Borojeviča Tolmin; 

Ljudska univerza Ajdovščina bo 
tako letos v skupnih akcijah Dneva 
za spremembe sodelovala s predstavo 
Pujsa imamo za soseda, ki jo pripra-
vlja v okviru akcije sodelovanja med 
različnimi generacijami in ciljnimi 
skupinami skupaj z Društvom Šent, 
Društvom upokojencev Ajdovščina 
in Osnovno šolo Danila Lokarja. 

Udeleženci programa Projektno 
učenje mlajših odraslih (PUM-O) pa 
bodo v okviru Dneva za spremem-
be pred stavbo Mladinskega centra v 
Palah postavili čisto pravi kotiček za 
počitek, ki bo namenjen spodbujanju 
druženja različnih generacij. 

Več o akcijah lahko preberete na 
spletni strani Slovenske Filantropije: 

http://www.prostovoljstvo.org/ak-
tivnosti/dan-za-spremembe. 

Podrobnosti o dogodkih bodo ob-
javljene tudi na spletnih straneh vseh 
sodelujočih. 

Ksenja Sulič

Upokojenci lani zelo 
dejavni 
V Dvorani prve slovenske vlade je potekalo srečanje članov Dru-
štva upokojencev Ajdovščina, ki so želeli slišati, kaj vse se je vse 
dogajalo v društvu v letu 2016.

Po pozdravnem nagovoru 
predsednice  Metke Maru-
šič so zapele Večernice pod 

vodstvom Mirana Rustje. Z pouč-
no igrico ‘Pujsa imamo za soseda’o 
se predstavili člani ŠENT Ajdo-
vščina, učenke OŠ Danila Lokarja 
Ajdovščina, člani DPS Zarja, pod 
pokroviteljstvom Ljudske univerze. 
Pevski del Zarje, s harmonikarjem 
Maurom Deferrijem, pa je zaključil 
zabavni del srečanja.  

V uradnem delu zbora, vodila ga 
je Milojka Dobovšek, so se na odru 
zvrstili poročevalci in predstavi-
li opravljeno delo in načrte za leto 
2017. Društvo upokojencev je eno 
izmed največjih društev v občini Aj-

dovščina in lahko se pohvali tudi z 
veliko uspehov na športnem podro-
čju. Odlično je izpeljalo državno pr-
venstvo v balinanju, prav tako tudi 
vse ostale športne prireditve. Na po-
dročju turizma, izletništva in po-
hodništva so kljub nezavidljivemu 
finančnemu stanju upokojencev 
uspeli uresničiti skoraj vsa letovanja 
in izlete. 

Kulturno dogajanje je zelo boga-
to. K temu prispevajo članice Že 

PZ Večernica, DPS Zarja in foto-
grafska sekcija DUA. Vse skupi-
ne so zelo aktivne, vsaka na svojem 
področju, udeležijo se veliko prire-
ditev in jih tudi veliko sami orga-
nizirajo.   Uspešno   pa je tudi delo 
prostovoljk in prostovoljcev. Pro-
jekt »Starejši za starejše, za večjo ka-
kovost  življenja doma«  izvajajo z 
nadpovprečnimi rezultati.

V DU deluje tudi zeliščarska sku-
pina, ki pridno nabira, razisuje in se 
uči o zeliščih, ki rastejo okrog nas. 

Finančno poročilo je še dodatno 
potrdilo, koliko dela je bilo vlože-
nega v vse projekte in kako skrbno 
je bil denar pridobljen in  porabljen. 

Ob tej priložnosti so podelili pri-

znanja in zahvale zaslužnim čla-
nom. Mira Štor je priznanje prejela 
za 10-letno uspešno in požrtvovalno 
delo v prostovoljstvu.  Vanda Žva-
nut je pevka pri ŽePZ Večernica, 
piše prozo in poezijo, riše, igrala 
in pela je tudi pri DPS Zarji. Klara 
Štrancar je bila  22. let uspešna pred-
sednica  ŽePZ Večernica. 
Nevenka Vidmar, foto Bogdan Krapež in 

Ivan Skvarča

Pomladno bujenje in vetra 
šumenje ...
Tako je Dora Čehovin Jež  s svojo pesmijo pozdravila pomlad na prireditvi društva Most, Univerze 
za tretje življenjsko obdobje iz Ajdovščine. Ustvarjalci so svoj nastop imenovali Pozdrav pomladi,   
oblikovali  pa so ga kitaristke društva Most, njihova mentorica je Sonja Kodrič, društvena folklorna 
skupina, ki jo strokovno vodi Silvana Bajc in kitaristi Hiše Sadeži družbe iz Vipave, vodi jih mentorica 
Vida Trošt Vidic. Glasbo in plese so povezovale besede, pesmi in proza, krožka ustvarjalnega pisanja 
in njegove mentorice Ivane Slamič.

Pomlad je letni čas novega kli-
tja in rojstva, rasti v poletje, 
a metaforično pomeni ener-

gijo, ki prežema vsa obdobja našega 
življenja, od otroštva do poznosti, 
ko so sadovi dela, družine, različ-
nih zaposlitev in položajev že varno 
pod streho. Pomeni energijo, ki je 
ves čas v nas kot želja spoznavati 
novo, ustvarjati iz sebe in za druge, 

plesti nove in nove prijateljske vezi 
ter tako bogatiti življenje, ki ga živi-
mo. Društvo Most poudarja prav to 
ustvarjalnost v tretjem življenjskem 
obdobju, poudarja druženje in po-
vezanost vseh generacij, možnost 
graditve mostu med tistimi, ki so 
komaj začeli živeti in onimi, za ka-
terimi je že velik del življenjske poti. 
V izjemnem sozvočju Mostovih 

kitaristk in otrok iz Vipave se je, 
ob glasbi dveh harmonik, pretakala 
vedrina Tolminskih plesov, besede 
pa so spletale radost bivanja v dru-
žini in z njo, lepoto pomladne po-
krajine s spominom in milost biti 
opazovalec novorojenega otroka. 
Po februarju, ko je bila v Pilonovi 
galeriji Mostova čitalnica Prgišče 
besed, je Pozdrav pomladi že druga 
glasbeno plesna in besedna prire-
ditev v tem letu. V aprilu bo tretja, 
vmes razstave, bodisi v oknih na-
sproti tržnice bodisi drugje. In cela 
vrsta drugih dejavnosti, krožkov, 
pohodov, ekskurzij, poučnih in ve-
drih, spoznavno in prijateljsko bo-
gatih. (Taka je bila marčevska pot 
zgodovinskega krožka v Šempolaj 
in Sveti Križ prek zlato cvetočega 
Krasa. Koliko drena, so govorile oči 
popotnikov.) 

Živeti pomlad, biti v srcu mlad, 
so sporočali sproščeni pogovori po 
prireditvi. Z željo, da bi večer lahko 
še kje ponovili. 

ISL
tel.: 059 211 656, info@dezis.si, www.dezis.si

evidentiranje stavbe
etažni načrt
urejanje parcelnih mej
parcelacija zemljišča
zakoličba stavbe
geodetski načrt

DEZIS d.o.o. Goriška cesta 12, Ajdovščina
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Pustovanje v DSO Ajdovščina
Saj ne vemo natančno, če na tem ljubem svetu še kdo verjame v vraže, pripovedke ter razne vremenske 
pregovore. Morda pa le še kdo tukaj med nami obrne pogled na star kmečki koledar in pove, da nas ob ka-
kšnem svetniku čaka še 40 dni slabega ali dobrega vremena. Če ne drugega, se v našem Domu s takim pre-
govorom v družbi spomnimo na dobra stara leta, ko so uživali naši stanovalci brezskrbna mladostnaleta.

Nekateri še vemo, da vesele 
maškare na pustno soboto ali 
torek z velikim veseljem pre-

ganjajo še zadnje repe, ki pometajo na 
februarske mrzle dni. In le kdo se ne 
veseli  toplih pomladnih žarkov in pi-
sanega cvetja. Tudi v naši hiši je tako, 
da mrzle burje, ki piha mimo vogalov 
in naših kosti ne maramo preveč. Sko-
raj načrt smo narisali vsi skupaj, kako 

bomo letos na pustni torek pometli še 
zadnje ledene zimske vogale v našem 
Domu. 

Po bogatem zajtrku in kratki skupin-
ski telovadbi, smo poklicali vesele ma-
škare, da med nami zaplešejo, zapoje-
jo in zaigrajo. Kogar so prsti le malo 
zasrbeli, ko je slišal glas vesele pol-
ke, se je dvignil in zavrtel med ostali-
mi maskami. Smeha in veselja je bilo 

veliko, marsikatera bergla pa je tisto 
dopoldne samevala v kotu. 

Žoga bend, veseli gusar  in poskočna  
ter vesela  Pikanogavička so skrbeli, da 
so maškare naganjale zimo skozi vra-
ta. Prav gotovo pa lahko trdimo, da je 
ušla skozi vrata še kakšna bolezen, ki 
se nas je držala v preteklem mesecu. 
Namesto tega pa smo tisti dan napol-
nili vse kote s prijetnim vonjem cvrtih 
pustnih mišk, za katere so poskrbe-
li pridni kuharji naše domske kuhi-
nje s Petrom na čelu. Tiste najmlajše 
maškare pa so nas tudi letos   obiska-
le iz sosednjega vrtca na Ribniku. Ne 
bom pozabila tudi na vesele maškare 
iz VDC-ja, ki res rade vsakič z nami 
zaplešejo ob veseli glasbi. 

Prepričana sem, da zime ne bi več 
smelo biti, vsaj v našo hišo ne. Zdaj bo 
vstopal le še prijeten piš pomladnega 
vetra, veliko zdravja in veselja, ki ga 
vsi potrebujemo in se ga veselimo. 

Mojca Klavžar – delovna terapevtka

Velikonočna razstava
Vabljeni v Vipavski Križ na razstavo pirhov, prtičkov in drugih tra-
dicionalnih velikonočnih simbolov. Letos smo še posebej ponosni, 
da bo na ogled zbirka pirhov z vsega sveta g. Batističa iz Biljin pa 
vrhniški pirhi (družine Grom), ki so zaradi svoje edinstvenosti in 
tehnike izdelave znani po vsem svetu. 

Otvoritev razstave bo 8. apri-
la 2017 ob 18.uri v domu 
krajanov v Vipavskem 

Križu. Kasneje pa si bo razstavo 
mogoče ogledati med vikendi in na 
velikonočni ponedeljek, vse do 23. 
aprila 2017, med 14h in 20h. Druge 
dni pa bo možen ogled po predho-
dnem dogovoru na telefonsko šte-
vilko: 051238038 (Lojzka).

Vabljeni.
rl

BIOTERAPIJA V APRILU!

Bioterapijo izvaja Tanja Bedina Frece, licencirana terapevtka 
®Bioterapije po Metodi Zdenka Domančića .

Termini od 18. do 21. aprila 2017
V HOTELU GOLD CLUB

Udeležba na terapiji je možna le na osnovi predhodne prijave po 
telefonu 031 208 463 ali elektronski pošti: tanja@bioterapija-

bedina.si, kjer obvezno navedite tudi za kakšne težave gre. 

Informacije in prijave na tel. št. 031 208 463. Prijave so možne do 
zapolnitve mest.

PIGAL HOTEL & CASINO GOLD CLUB

Vabljeni na delavnico Meditacija & vaje za hrbtenico, ponedeljek, 20. april 2017 ob 20:00 v MC Hiša Mladih.

KUD Neznani junak vabi v soboto, 1. aprila 2017 ob 21.uri na koncert skupine: Demoliton group. Koncert bo 
v Klub BAZA v Ajdovščini. 
Sledi še: 6.april: Predavanje - Konoplja zdravi, zaupaj naravi! 7. april: Skalp domači rock upi, 8. april: Veztax 
+ gostujoči DJ ji techno, 9. april: Carnero + Viscera punk hardcore post metal Italija, 13. april: Predstavitev 
knjige V vrtincu subkultur ter dokumentarec Odpadki druge generacije, 14. april: Carnaval stoner/psychedelic 
mojstri Slo, 15. april: Almost equal diy hardcore Nemčija + še en bend, 17. april: Tofsy turvys punkrock 
Francija, 20. april: Fuzz orchestra filmsko psihadeličen fusion Italija, 23. april: Jack Holms akustičen večer 
Kanada, 28. april: Sara Renar elektronski triphop Hrvaška, 29.april: Mališa bahat + Nailed in punkhc Hrvaška + 
Misery for a living Italija hc.
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Pohod Med slapovi in vinogradi
Vinarsko turistično društvo Slap - Vas zlatih kapljic, vas znova vabi na že šesti tradicionalni pohod 
med slapovi in vinogradi. Potekal bo 23. aprila, z zborom ob 9h, na starem vaškem trgu. Pohod ni 
preveč zahteven, primeren je tudi za družine z otroki. Na trasi pohoda bo nekaj postojank, med samo 
potjo pa si boste lahko ogledali prikaz nekaterih starih kmečkih del. Pohod bo trajal 3- 4 ure.

Ob vrnitvi na trg, vas bo pri-
čakala topla malica. Doga-
janje bo na koncu pope-

strila tudi degustacija vin domačih 
vinarjev. Z malo sreče pa boste lahko 

osvojili tudi pravi vipavski pršut. 
Pohodniki se bodo lahko ob po-

vratku sprehodili med starimi ga-
sami in “kolonami” in se prepriča-
li kako bogato kulturno dediščino 

skriva  ta majhna vasica, ki je ime 
dobila prav po enem izmed slapov, 
ki si jih bomo ogledali. V vaškem 
gradu je bila leta 1873 ustanovlje-
na prva deželna sadjerejska in vino-
rejska oz. prva slovenska kmetijska 
šola. V vasi je ohranjenih veliko sta-
rih domačij še iz začetka 18. stoletja, 
njihove posebnosti, kot so portali, 
vodnjaki, vklesani napisi na proče-
ljih stavb, pa so domačini skrbno 
obnovili. 

Startnina znaša 5 evrov in vklju-
čuje jutranjo okrepčilo, pijačo med 
potjo ter toplo malico in pijačo na 
koncu pohoda. Z vstopnico sodelu-
jete tudi v žrebu za bogat nabor do-
mačih dobrot. 

info: Matej - 031 459 330, www.
slap.si

rl, foto Robert Ferjančič

Razstava fotografij 
Velikih Žabelj in 
Vipavskega Križa
Člani fotografskega društva Veno Pilon iz Ajdovščine so izložbena 
okna nekaterih nekdanji lokalov po strem mestnem jedru Ajdo-
vščine popestrili s tematsko razstavo fotografiji, ki so jih posneli po 
Velikih Žabljah in Vipavskem Križu.

Velike Žablje 
Naselje je grajeno kot celota, tvo-

rijo ga stavbe mediteranskega zna-
čaja, ki so se oblikovale v 16. in 17. 
stoletju, sicer pa ga pisni viri ome-
njajo že leta 1200 kot posest goriških 
grofov. 

Klasično ljudsko stavbarstvo je do-
polnjeno s poznogotskimi in baroč-
nimi elementi. Korčne strehe in na-
pušče krasijo rezljani »špirovci« in 
poslikane »planete«. 

Vhodne fasade so razgibane z le-
senimi »ganki« in tipičnimi majh-
nimi okni, okrašenimi s kamnitimi 
okvirji. Skozi »prtone« vstopamo na 
slikovite »borjače«. Posamezne do-
mačije se med seboj stikajo ali celo 
zraščajo, čez ozke »gase« se pnejo 
obokani podhodi – »kolone«. 

Vipavski Križ 
Osamelec sredi doline je bil zara-

di izpostavljene lege že v predrim-
skih časih, pravi razcvet je doživel v 
srednjem veku. Ob koncu 15. stole-
tja so naselje zaradi vpadov Turkov 
in Benečanov obdali z močnim ob-
zidjem. Leta 1507 je Križ dobil tržne 
pravice, leta 1532 pa ga je cesar Fer-
dinand »za vse večne čase« povzdi-
gnil v mesto, menda najmanjše me-
sto v habsburškem cesarstvu. Pestro 
in živahno trgovanje sta v Križ pri-
vabila bogate trgovce, ki so z novimi 
zgradbami polepšali kraj. 

rl

Juhuhu, zimske 
počitnice 2017 so tu! 

Tako so zavriskali vrtovinski 
šolarji. 

Za popestritev njihovega 
počitniškega veselja in dobre volje, 
je letos Medobčinsko društvo pri-
jateljev mladine Ajdovščina pod 
vodstvom prijetne gospe Marte 

organiziralo ustvarjalne delavni-
ce in druženje s prijatelji v Vrtovin-
ski šoli. Delavnice so bile poučne in 
tako so šolarji del počitnic prežive-
li aktivno.   

Tekst in foto: Nevenka G.

Čistilna akcija v Lokavcu
Pa je tu! Pomlad! Jo čutite? Z ulic vasi in mest se umika sivina. Meglo preganja svež veter in že diši 
po tistih trenutkih, ko zadihamo s polnimi pljuči in življenje zaživimo drugače - sproščeno, razigrano, 
polno pozitivnih misli. Spomladi se res veliko dogaja! Poleg prebujajoče se narave, daljših dni, sonč-
nih sprehodov in izletov ter rekreacije pod milim nebom, je tu še cela množica pomladnih dogodkov, 
ki vzbujajo optimizem. Eden od teh je tudi vsakoletna čistilna akcija v Lokavcu, ki jo je v soboto, 18. 
marca 2017, organiziralo Športno društvo Slano blato v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Lokavec.

V 72. členu Ustave Republike 
Slovenije je zapisano, da 
ima vsak državljan v skla-

du z zakonom pravico do zdravega 
življenjskega okolja. Kar je nezapi-
sano in na kar se prevečkrat poza-
bi pa je, da nam pravice prinašajo 
tudi dolžnosti. To pomeni, da je 
tudi skrb za okolje dolžnost vsake-
ga posameznika in vseh nas. Tisti, ki 
se zavedamo, da lahko vsak z odgo-
vornim ravnanjem naredi veliko za 
zdravo okolje in s tem tudi za lastno 
zdravje, smo se na dan čistilne ak-
cije, ob 8:30 zbrali pred Dvorano 
Edmunda Čibeja. S predsednikom 
ŠD Slano blato, Bojanom Pergarjem 
ter predsednikom KS Lokavec, An-
gelom Vidmarjemsmo izmenjali par 
besed, se razdelili v delovne skupine 
in se vedrih obrazov podali v boj z 
nesnago. 

Vsako leto si udeleženci čistil-
ne akcije želimo, da bi se po dobrih 
treh urah čiščenja Lokavca, vrnili do 
kontejnerja s praznimi vrečkami, 
brez odpadkov. Žal se nam ta želja 
tudi letos ni uresničila, saj smo se na 
zbirno mesto vrnili s polnimi vreč-
kami pločevink, stekla, cigaretnih 

škatlic in ogorkov, plastike, avtomo-
bilskih gum, kosov pohištva… Če-
prav verjamemo, da nam bo to ne-
koč vendarle uspelo, se zavedamo, 
da bo potrebnih še nekaj let, pred-

vsem pa premikov v glavah tistih, ki 
odpadke brezbrižno mečejo v nara-
vo in pri tem niti pomislijo ne, da s 
takim nespametnim ravnanjem ško-
dujejo tudi sebi. Narava si naš odnos 
do nje namreč skrbno beleži in nam 

vrne, ko to najmanj pričakujemo in 
si želimo. 

Ob 12. uri, ko se je akcija zaključi-
la, smo se ponosni in zadovoljni, da 
smo očistili naš kraj, ponovno zbra-
li pred dvorano. Za dobro opravlje-
no delo pa nas je Krajevna skupnost 
povabila v sejno sobo in nagradila s 
pogostitvijo. 

Včasih se vprašamo ali ima smisel, 
da si bodisi kot posameznik, bodi-
si kot društvo prizadevamo za spre-
membe, za boljši jutri. In odgovor je 
jasen kot beli dan! Seveda! To nam s 
svojo staro modrostjo potrjuje tudi 
Lev Tolstoj, ki pravi: »Dobro, ki ga 
narediš za drugega, narediš tudi 
zase«.Čeprav je njegova modrost že 
skoraj utonila v pozabo, smo se je na 
letošnji čistilni akciji ponovno spo-
mnili. In delali dobro! Tako za nara-
vo, kot tudi za nas.

 Iskrena hvala vsem udeležencem 
in Krajevni skupnosti Lokavec! 

 Narava računa na nas tudi nasle-
dnje leto! 

ŠD Slano blato
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Pred vrati že 20. jubilejni 
Velikonočni pohod na Malo goro
Leta hitro tečejo! Če se ozremo dvajset let nazaj, ko smo v Kamnjah ustanovili planinsko sekcijo, ki 
deluje v okviru PD Ajdovščina, smo si kot prvo nalogo zadali, organizirano povabiti krajane, prijate-
lje in druge pohodnike na pohod iz Kamenj na Malo goro. Pohod smo imenovali Velikonočni, to pa 
zato, ker smo mu za datum določili velikonočni ponedeljek, dan v prvih dneh pomladi, ko se narava 
prebuja in vsepovsod klije novo življenje. Pohodu pa smo tukaj na začetku dali tudi dušo – zgodbo 
o košnji na Mali gori, ki smo jo tudi uporabili v zgibanki. Zgibanka je poleg tega vsebovala še opis in 
traso pohoda, ki je ponujala sv. Pavel kot točko na povratku z Male gore v Kamnje.

Z oseminsedemdesetih poho-
dnikov na prvem pohodu, 
je iz leta v leto število le teh 

naraščalo. Prihajali so s Primorske, 
zamejstva, Krasa, Obale, pa tudi iz 
ostalih predelov Slovenije. S poho-
dom so se rojevala nova prijatelj-
stva med pohodniki in društvi, ki 
so Velikonočni pohod vključevala 
v programe svojih izletov. Ključen 
dejavnik pohoda pa je seveda vre-
me, ki v tem pomladnem času zna 
na Mali gori pričarati pravo zimsko 
idilo, pomladno s prvimi cvetlicami 
okrašeno in s soncem obsijano po-
krajino, kot tudi turoben, moker in 
meglen dan. Ne glede na vse to, pa 
je na Mali gori med pohodniki, ve-
dno veliko dobre volje in prijetnega 
vzdušja. 

S pohodom so se rojevale tudi ide-
je o nadaljevanju zgodbe o Mali 
gori. Staro, iz desk zbito zatočišče 
je zamenjala nova koča, uredilo se 
je okolico ter popravili in označili 
smo poti. Deseti Velikonočni pohod 
smo zaznamovali z izdajo zbornika 
»Mala gora, kraj trdega dela in lepih 
spominov« ter serijo razglednic Ka-
menj in Male gore. 

V spomin na vse tiste, ki so na Mali 
gori še kosili in spravljali seno, smo 
iz Kamenj do Male gore uredili in 
označili tematsko pot, ki smo jo po-
imenovali »Pot koscev in grabljic«. 
S tem pa se je pokazala potreba po 
novi zgibanki, ki bo letos, ob 20. Ve-
likonočnem pohodu, dopolnjena, 
doživela ponatis. 

Dvajseti pohod pa je dogodek, ki 

ga bomo tudi primerno obeležili. 
Teden dni pred pohodom, bomo v 
Kamnjah pripravili proslavo, na ka-
teri bomo premierno predstavili do-
kumentarec »Mala gora skozi čas« 
ter se ob njem prijetno družili. 

Za velikonočni ponedeljek – dan 

pohoda, pa smo naročili tisto pra-
vo pomladansko vreme z velikim 
soncem na nebu, ki bo prav goto-
vo prijetno grelo srca pohodnikov 
na praznični Mali gori in prav vse 
lepo vabimo, da se nam ta dan pri-
družijo.

ŠV

Izlet in praznovanje dneva žena
Na občnem zboru Društva ljubiteljev starih avtomobilov Vipavska dolina, ki je bil v začetku meseca 
februarja, je predsednik Peter Ambrožič prebral plan dela za leto 2017. Kot prva prijetna obveza je bil 
napovedan klubski izlet s svojimi boljšimi polovicami ob praznovanju 8.marca – dneva žena. Tudi dan 
je bil že določen in sicer nedelja, 12. marec.

Ob 10. uri smo se tako zače-
li zbirati v Ošteriji Furlan 
v Braniku, kjer nas je lepo 

sprejela Patricija Furlan, ki je ravno 
prejšnji teden praznovala 20. oble-
tnico delovanja gostinskega lokala. 
Obvezna kava z rogljičem in prije-
ten začetek sončnega dneva, sta nas 
lepo razveselila v pričakovanju lepe-
ga izleta. Tudi število udeležencev 

je bilo enkratno, saj nas je bilo 35 . 
Pozdravit nas je prišel tudi naš naj-
starejši član društva gospod Fabjan 
Anton in se opravičil, kajti ta dan 
so ga medse vabili tudi prijatelji iz 
lovskega društva. Po kratkem na-
govoru in pozdravu predsednika 
in predstavitvi plana izleta, smo se 
preko Štanjela odpravili v Lokev na 
Krasu. Tu je doma ena izmed treh 

pršutarn, kjer skrbijo da so pršuti 
ravno prav pripravljeni za pokuši-
no. Ustavili smo se v prenovljeni 
gostilni Gombač, na tradicionalnem 
nedeljskem kosilu. Ker pa smo bili 
na Krasu, ni potrebno posebej po-
vedati, da nam je ob dobrem kosilu 
najbolj prijal domači teran. 

Predsednik in tajnik kluba pa sta 
nato vse navzoče gospe obdarila s 
prelepo vrtnico. Po obilnem kosilu 
smo se nato zapeljali še do Italije in 
mimo Bazovice ter Zgonika prišli v 
Gorjansko in spet nazaj v Slovenijo. 
Seveda pa meja ne obstaja več in ni 
bilo več nepotrebnega čakanja. Pri-
voščili smo si še kavo v Komnu in se 
odpravili proti Vipavski dolini. 

Ker pa je potrebno dogodek še 
»pokomentirati,« smo to tudi na-
redili pri predsedniku in se s sonč-
nim zahodom odpravili vsak na svoj 
dom. 

Stegovec Zmago

Aktivna pomlad 
ajdovskih planincev
Pomlad je s svojo zeleno roko segla že precej visoko, raztegnila pohodni-
ške poti in zdaljšala korake planincev. Prav trudi se, da bi prehitela temo in 
mraz, ki sta bila do zdaj njihova spremljevalca.

Vendar ajdovskih planincev ni-
sta odvrnila od pohodov, akcij 
in dela, čeprav je lepše, ko nam 

sonce kaže pot. 
Prva nova planinska akcija, ki privablja 

vsak četrtek večje število pohodnikov, 
so Četrtki  za zdravje. Vsak se jim lahko 
pridruži, v družbi je pot krajša in lepša. 
Pohodi so organizirani, potekajo do dve 
uri, hoja je zmerna ob klepetu in smehu. 

Zakaj bi samevali doma? Pridružite se 
planincem tako, kot se jim bodo pridru-
žili tudi člani ajdovskih upokojencev, da 
bodo družno nabirali kondicijo in moč. 

Rep “naše kokoške”, to so Brda, je lep 
v vseh letnih časih. Tudi ajdovski poho-
dniki so si jih ogledali v pomladi, ki je 
komaj zazehala. Sprejeli so jih gostoljub-
ni Brici in jim polepšali druženje, spo-
znavanje in pot. 

V nedeljo, 12.marca 2017, pa smo jo 
mahnili v Šaleško dolino. Poln avtobus 
vedrih obrazov je motril prebujajočo se 
naravo. Bistvene podatke o poti smo iz-
vedeli na avtobusu odvodnikov Boža in 
Mirka, tako smo lažje dočakali visoke di-
mnike, ki so oznanjali, da smo blizu. T 
6 se nam je smejal že takoj za zadnjim 
ovinkom. Čeprav nam mesto Šoštanj, 
naš cilj, ni bilo neznanka, smo vedno 
znova presenečeni, ker se nam dozdeva, 
da je jezer vedno več oziroma da so ve-
dno večja. Prva domneva ne drži, druga 
bi lahko imela realno osnovo. 

Pri ribiški koči ob Družmirskem jeze-
ru nas je čakal vodnik, ki je z veseljem 
potešil našo radovednost. Tu se je začela 
naša pot, to je Trška pot, ki traja pribli-
žno štiri ure, je vpisana v register in sodi 
med lahke poti. Vendar to ni vse: pot je 
zelo slikovita, void po čudovitih točkah, 

kjer dobijo planinci za vztrajnost pohva-
le, to je žige. 

Pot so uredili člani Planinskega dru-
štvo Šoštanj, da bi prikazali mejni obseg 
nekdanjega trga Šoštanj. Vije se po sliko-
vitem grebenu. S celotne poti se odpira 
čudovit razgled na bližnje in bolj odda-
ljene vzpetine in vrhove. Vidljivost nam 
je šla na roko, tako smo v ozadju vide-
li Pohorje, Uršljo goro, slutili smo Peco, 
Smrekovec, Zasavsko hribovje, Meni-
no planino in še veliko drugih ostrih in 
položnejših vrhov. Človeku pritegne po-
gled podoba gore Oljke in si v duši za-
želi, da bi jo obiskal. Posebno pozornost 
in naše občudovanje so pritegnile velike, 
lepo urejene hribovske kmetije, okoli ka-
terih se poleti pase tudi po 50 krav. 

Naše opazovanje se je nadaljevalo ob 
Pustem gradu, ki spremlja dogajanje v 
Šaleški dolini že od 12. stoletja. Njego-
va zunanja podoba je pomlajena, vendar 
starost vzbuja spoštovanje in strah. 

Trška pot, odprta 1994. leta, je natanč-
no označena z novimi tablami, tako je 
primerna za različne daljše in krajše po-
hode domačih in tujih planincev. Tudi 
nas ni razočarala. Prav tako nas je nav-
dušilo kosilo, ki nas je ob koncu poti ča-
kalo v domači gostilni. 

Pod večer smo se zleknili na avtobus in 
se v prijetnem pogovoru poslovili od Ša-
leške doline. 

Moja beseda ne bi bila popolna, če bi 
izpustila naše srečanje s trojanskimi kro-
fi. 

Torej, ajdovski planinci so šele na za-
četku svojega pohodniškega programa, 
zato se jim pridružite vsi, ki imate radi 
družbo, planine in naravo. 

Vendar člani Planinskega društvo Aj-
dovščina ne mirujemo tudi z drugi-
mi aktivnostmi. 22. aprila 2017 bomo v 
Dvorani prve slovenske vlade organizi-
rali skupščino PZ Slovenije. 

Pripravljamo kulturni program, v kate-
rem bo s svojim žametnim glasom nav-
dušil goste solo pevec Marko Kete, raz-
veselil jih bo trio harmonikašev in v 
dramskem prizoru se bo Društvo gospo-
dinj s Planine spominjalo starih šolskih 
dni. Te bodo s svojimi planinčki ponudi-
le še posebno gostoljubje udeležencem. 

Goste bosta pozdravila župan Ta-
dej Beočanin in Cvetko Ušaj, predse-
dnik našega društva. Da se bodo udele-
ženci skupščine iz cele Slovenije pri nas 
dobro počutili, bomo poskrbeli vsi čla-
ni UO našega društva, vsak je dobil svo-
jo nalogo. 

Verjamem, da bo gostom pri nas lepo 
in da nas bodo vedno radi obiskali. 

Irena Šinkovec
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Lokarjeva galerija 

Mozaik 2017
V petek, 24. marca so se pred številnim občinstvom v Lokarjevi galeriji predstavili štirje novi člani Dru-
štva likovnih umetnikov Severne Primorske. Ana Maraž in Julijana Božič sta domačinki iz Ajdovščine, 
Enej Gala prihaja iz Nove Gorice, Natalia Mikhaylina pa iz Črnič, kamor sta se z možem pred petimi leti 
priselila iz Moskve. Razstava nosi naslov Mozaik 2017, kar avtorji s svojimi deli tudi potrjujejo, saj so si 
v svoji ustvarjalni filozofiji povsem različni. Razstava bo na ogled do 14. aprila.

Julijana Božič je diplomirala iz sli-
karstva na Akademiji za likovno 
umetnost v Ljubljani. Ukvarja se 

pretežno z ilustracijami. Ilustrirala je 
za študentski časopis Tribuna, revijo 
Razpotja ter druge naročnike.Večina 
njenih razstavljenih del je iz ciklusa 
Male panike, ki se nanašajo na različne 
osebne zgodbe in trenutke iz vsakda-
njega življenja. Vezane so večinoma na 
ženske like, saj se ji zdi, da so ženske 
bolj nagnjene k temu, da imajo male 
vsakodnevne skrbi, ki se odražajo v tre-
nutkih malih panik. Tudi izbrani način 
predstavitve kaže posamezno osebo 
sámo v svoji trenutni čustveni točki, 
kar še posebej poudari zenostavno 
kompozicijo. Sama tematika se odraža 
skozi izbrano igrivo tehniko slikanja/
risanja s flomastri in akvarelom, izbira 
barv pa odraža posamezne med seboj 
različne karakterje likov in situacij.

Enej Gala je končal študij slikarstva 
na beneški Akademiji lepih umetno-
sti, kjer je opravil tudi magistrski štu-
dij. Skozi delo, ki obsega slikarstvo, 
kiparstvo in prostorske instalacije, se 
osredotoča na opazovanje oblik, ki 
nastajajo zaradi razlike med dojema-
njem in razumevanjem videnega. Raz-
iskuje potencial ekscesa informacij, ki 
kot produkt prebavljanja vsakdanjo-
sti predstavlja podlago za razvoj novih 
skladnosti med formo in sporočilom. 
Že na prvi pogled se opazi, da so nanj 
vplivali vsakovrstni umetniki v novejši 
zgodovini umetnosti, še posebej nad-
realisti, vendar pa je pri Eneju bistvena 
osebna reinterpretacija njihovih vpli-
vov in umestitev v čas, v katerem živi-
mo, z informacijami, ki so nam na vo-
ljo. 

Ana Maraž je diplomirala na Peda-
goški fakulteti v Ljubljani na oddelku 

za likovno pedagogiko. V svojem do-
sedanjem delu je uspešno razvila svojo 
prepoznavno podobo, skladno njenim 
lastnim estetskim preferencam. V po-
lju ilustracije in risbe je izbrala smer, ki 
je popolnoma izčiščena in tako v obliki 
kot vsebini osredotoča na bistvo. Nje-
ne podobe delujejo kot znak, simbol ali 
vizualni arhetip tistega, kar ilustrirajo, 
naj gre za zgodbo ali osebne refleksije. 
Njena risba je ponekod otroška in du-
hovita, drugje arhaična, ljudska, spet 
drugje jo zaznamujejo deformacije in 
predimenzioniranje znanih podob. 
Prav zaradiznačilne ploskovitosti, line-
arnosti, ritma in zadržanepalete, veči-
noma črno-bele, so ji njene risbe tudi 
grafična podlaga za tiskanje na uporab-
ne izdelke. 

Natalia Mikhaylina prihaja iz Mo-
skve, kjer je končala High British 
School of Art and Design. Poleg risbe 
s svinčnikom, ki jo spremlja praktično 
že iz njenih šolskih dni, prihaja navdih 
za njene slike, kot sama pravi, iz lepot 
izjemne slovenske narave: gora, dolin, 
vinogradov, morja – vsega, kar v nje-
nem rodnem kraju ni imela in dožive-
la. Na potovanjih skrbno zbira občutja 
in se trudi potopiti globoko v zazna-
vanje sveta, zgrabiti najbolj pomemb-
ne detajle in poudariti posameznosti, 
ki omogočajo emocijam da vstopijo in 
zaživijo novo življenje v njenih slikah. 
Izziv ji je prinesti svoje videnje življe-
nja v fizično utelešenje, da bi lahko de-
lila svoje izkušnje s svojo publiko. 

Vladimir Bačič

Lična hiša 

Ilustracij Indijske 
pravljice
V soboto, 1. aprila 2017 ob 19. uri, bomo v Lični hiši priča prav 
posebnemu dogodku - odprtju  razstave del Bojane Dimitrovski. 
Razstavljene bodo ilustracije, ki jih je umetnica ustvarila za knjigo 
Indijske pravljice. Ilustratorko bo predstavil oblikovalec David Ličen, 
glasbeno spremljavo bodo pričarali Lado Jakša (pihala), Dejan Štem-
berger (hang) in Polona Kunaver Ličen (klavir). Po uradnem dogodku 
Veleposlaništvo Indije vabi na druženje ob izbrani indijski hrani!  

Bojana Dimitrovski se je rodila 21. marca 1974 v Beogradu. Odraščala 
je obkrožena z umetnostjo: oče, akademski slikar, se je potrudil, da 
niti dan ni minil brez risalnih vaj, mama, umetnostna zgodovinarka, 

pa ji je podarila smisel za estetiko in ljubezen do ustvarjanja. Z ilustriranjem 

se je začela profesionalno ukvarjati, 
ko je bila stara19 let; prve ilustracije 
je ustvarila za kultno revijo Politikin 
Zabavnik. Sredi devetdesetih let je 
nekaj časa živela v Kanadi, kjer se je 
ukvarjala predvsem z računalniško, 
uporabno ilustracijo in animacijo.

 Leta 2006 je diplomirala iz slikar-
stva na Akademiji za likovno ume-
tnost v Beogradu. Znova se je osre-
dotočila na ilustracijo, njen najljubši 
medij umetniškega izražanja.

 Od leta 2011 intenzivno ustvarja v 
Sloveniji. Redno ilustrira za sloven-
ske otroške in mladinske revije, med 
drugim je ilustrirala baladno pra-
vljico Mesečinska struna Svetlane 
Makarovič, trilogijo o mačku Vilku 
Dane Todorović ter knjigo Neli Ko-
drič Filipić Požar. Posebno mesto 
imajo v njenem opusu pred kratkim 
izdane Indijske pravljice.

 Niko Ličen

‘Slepomišnice’
Pred kratkim je slovenski knjižni trg obogatila antologija pesmi o 
otrokovih pravicah z naslovom Slepomišnice. Knjigo, ki nagovarja 
predvsem mlajše bralce, sta ilustrirala ajdovska umetnika Polona 
Kunaver Ličen in David Ličen.

V antologijo so uvrščeni tako 
‘klasiki’ Josip Stritar, Oton 
Župančič, Lili Novy kot tudi 

sodobniki Neža Maurer, Svetlana Ma-
karovič, Andrej Rozman Roza. V pe-
smih avtorice in avtorji posredno in 
neposredno govorijo o otrokovih pra-
vicah. Včasih duhovito, drugič zastr-
to, tretjič obarvano s pristno otroško 
trmo in jezo, četrtič veselo, nagajivo in 
razposajeno. Vedno pa izbrane pesmi 
zvenijo in odzvanjajo. 

Polona Kunaver Ličen in David Li-
čen sta živahnost verzov in odjek bo-
lečine ujela v grafike, ki s svojo globi-
no in barvami pesmi prikličejo tudi 
pred naše oči. 

Tone Pavček: Vsi naši otroci 
Vsi otroci na svet rojeni 
Za srečo in dober prid, 
Vsak je podobne tebi in meni 
In vsak je sonce in vsak je svit.

nl

Pikice so pele, orkester je igral
Želja otrok po zborovskem petju v Otroškem vrtcu Ajdovščina se je po dveh letih skupnega druženja in 
pevskih vaj še povečala. Letos namreč otroški zbor obiskuje kar 52 otrok iz sedmih skupin enote Ribnik. 
Otroci prihajajo iz skupin Zelenih, Rdečih, Modrih in Rumenih pik, Oranžnih metuljev, Zeber in Žiraf.

Petje v zboru otrokom ne po-
nuja le razvijanja glasbenih 
spodobnosti in pevskega 

glasu, ampak jim pomaga odkriva-
ti tudi svojo notranjost, spodbuja 
jih k sodelovanju z drugimi in pri-
lagajanju skupini ter sprejemanju 
različnosti. Po lanskem uspešnem 
pomladnem koncertu smo tudi le-
tos otrokom omogočili novo izku-
šnjo nastopanja na velikem odru. V 
mesecu marcu smo v sodelovanju 
z mladinskim orkestrom glasbene 
šole Vinka Vodopivca Ajdovščina 
pripravili koncert v Dvorani prve 
slovenske vlade. 

Koncert je bil zasnovan kot dan v 
vrtcu z uvodno pesmijo Pikice, ki 
so prišle v vrtec in se med seboj na 
zunaj razlikujejo po barvi, navzno-
ter pa po značaju. Vsaka zase je po-
sebna, edinstvena in dragocena, kot 
so za nas dragoceni naši otroci. Prav 
zato smo naš otroški zbor na željo 
otrok poimenovali Pikice, kar kaže 
hkrati na našo različnost, a enakost 
v petju in veselju do glasbe. Po uvo-
dnih besedah, kaj vse počnemo v 
vrtcu, smo poslušalcem skozi igra-
ne prizore in pesmi sporočili, da v 
vrtcu veliko raziskujemo, se igramo, 
spoznavamo, kaj so rime, da je naše 

najljubše igralo tobogan, da včasih 
zbolimo za angino in da za kosilo 
najraje jemo palačinke. Pomemb-
no sporočilo poslušalcem pa je bilo 
tudi to, da moramo v življenju pre-
izkusiti različne stvari in da je lepo, 
če sprejmemo vse ljudi. V nadalje-
vanju koncerta smo se prepustili 
še poskočnim ritmom mladinske-
ga orkestra, v katerih so uživali tako 
otroci kot odrasli. Kot zadnjo pe-
sem pa so otroci ob instrumentalni 
spremljavi orkestra zapeli še vrtče-
vsko himno.  Nasmejani nastopajo-
či so po dolgem aplavzu navdušeni 
stopili z odra ter prejeli pohvalo in 
majhno pozornosti mentorjev, saj 
so se odlično odrezali in pokazali, 
kaj zmorejo. 

Da pa je koncert uspel, tako kot 
smo si ga zamislili, bi se rada zahva-
lila vsem, ki so pomagali pri pripravi 
dvorane, občini Ajdovščina za pro-
stor, Andreju Kobalu in Petru Av-
barju ter vsem sodelavcem in vod-
stvu Otroškega vrtca Ajdovščina, ki 
ste kakorkoli pomagali. 

Klavdija Mikuš
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Osrednja knjižnica v Ajdovščini 
bo znova odprla vrata
Kot je bilo napovedano v prejšnji številki Latnika in v drugih medijih, je osrednja knjižnica v Ajdo-
vščini v sredo 22. marca zaradi tehnološke prenove zaprla vrata – znova jih bo odprla v ponedeljek, 
3. aprila, ko bo  vključena v nacionalni vzajemni knjižnični sistem COBISS. Ob upoštevanju sobot je 
bila knjižnica zaprta 8 delovnih dni. V tem času so zaposleni nalepkami z radijskim čipom opremili 
približno 90.000 enot gradiva (knjige, cd-je, dvd-je …),  knjižnico pa so temeljito uredili in pospravili, 
še nekoliko svetleje deluje tudi mladinski oddelek, ki je dobil nekaj novih boksov. Izpeljana je bila 
tudi inventura vsega knjižničnega fonda, ki jo zahteva zakon. 

Kot smo poročali, je Lavriče-
va knjižnica s sredstvi Ob-
čine Ajdovščina naredila 

pomemben korak k tehnološki po-
sodobitvi knjižnice. Konec lanskega 
leta je kupila notranji knjigomat in 
zunanji knjigomat. Zunanji omo-
goča 24-urno vračanje gradiva. Ku-
pila je tudi nalepke, ki omogočajo 
identifikacijo gradiva s pomočjo 
radijskega čipa. Zunanji knjigomat 
je nameščen ob glavnem vhodu v 
knjižnico, namenjen pa je vračanju 
izposojenega gradiva. Izposojene 
knjige bo mogoče vrniti ob kateriko-
li uri dneva ali noči, torej tudi takrat, 
ko knjižnica ne obratuje. Knjigomat 
bo prepoznal gradivo, odprl loputo, 
prevzel gradivo in ga spustil v koš v 
knjižnici. Gradivo bodo knjižničarji 
nato znova postavili na police. 

Projekt je seveda bolj zahteven, kot 
se zdi na prvi pogled, nanj se je knji-
žnica pripravljala kar nekaj mese-
cev. Že od druge polovice lanskega 
leta izvaja pospešen odpis neaktu-
alnega gradiva – nesmiselno in tudi 
zapravljanje denarja bi bilo, da bi 
gradivo za odpis najprej opremili s 
čipi in ga čez nekaj mesecev izloči-
li).  Gradiva, ki se izposoja manj po-
gosto, nismo opremili s čipi (domo-
znanstvo, priročna knjižnica, arhiv, 
periodika oz. časopisi, igrače …), 
smo ga pa  vključili v inventuro. 

Z opremljanjem smo začeli, še pre-
den smo knjižnico zaprli. Delali smo 
v dveh izmenah, na petih delov-
nih postajah, v delo so bili vključe-
ni vsi zaposleni. Ob koncu smo ce-
lotno knjižnico še pospravili, uredili 

razmetane police ter opravili  nekaj 
manjših posegov in   montaž; med 
drugim smo morali premakniti vse 
police ob južni steni, da smo pripra-
vili prostor za boks, ki bo povezan z  
zunanjim knjigomatom. 

Projekt je pomemben iz več razlo-
gov. Za člane knjižnice je iz že na-
vedenih razlogov nedvomno najbolj 
praktičen zunanji knjigomat za 24-
urno vračanje, saj omogoča vrača-
nje gradiva neodvisno od tega, ali je 
knjižnica zaprta ali odprta. Z vrača-
njem je povezano tudi krajšanje ča-
kalnih vrst (pred in po praznikih, 
konci tedna), saj članom ne bo tre-
ba čakati pri pultu, da izposojeno 
gradivo   izročijo knjižničarju. Po-
membna je tudi zasebnost, saj mar-
sikomu ni vseeno, če je izposojeno 
gradivo na očeh drugih. Enako velja 
za samoizposojo, ki bo odslej   tudi 
mogoča. Hitrejši od tistega s črtno 
kodo pa je tudi sistem radijskega 
prebiranja gradiva kot tak. 

Notranji knjigomat za izposojo bo 
v uporabi od ponedeljka, 3. aprila. 
Sodelavci knjižnice bodo uporabni-
kom pomagali, da ga spoznajo. Mi-
mogrede: za uporabo je lažji kot tisti 
za nakup blaga pri »najboljšem so-
sedu« v Ajdovščini. Zunanji knjigo-
mat bomo dali v uporabo mesec ka-
sneje – v ponedeljek, 3. maja. S tem 
bomo zmanjšali nevšečnosti tistim, 
ki ste si izposodili gradivo, preden 
smo zaprli knjižnico – v obtoku je 
približno 13.000 enot, ki še ni opre-
mljeno in ga zato knjigomat ne bo 
prepoznal kot last naše knjižnice. 
V tem mesecu bo seveda gradivo 

mogoče vrniti »po starem«,  pri pul-
tu. 

Projekt je prvi in zato najbolj po-
memben korak k posodabljanju 
knjižnice, saj ji zagotavlja, da ohra-
nja korak s tokom knjižničnih no-
vosti v svetu. Naslednji, za katere 
upamo, da bodo sledili v prihodnje, 
bodo zagotovo lažji. 

In še za konec. 
Tehnološka posodobitev prina-

ša knjižničarjem odlično orodje, 
da lažje opravljajo svoje delo, toda 
knjigomat zna le izposoditi ali vrni-
ti knjigo, še zdaleč je ne zna naro-
čiti, opremiti in katalogizirati, za-
viti in postaviti na polico, ne zna je 
prebrati, ne   priporočiti ali v treh 
stavkih povedati njene vsebine. Ne 
poznam avtomata, ki bi pomagal di-
jaku ali študentu poiskati gradivo, 
ki ga potrebuje, tudi ne starejšemu, 
ki prosi knjižničarja za nasvet, ali pa 
svetovati mamici, kaj bo njen mal-
ček zagotovo rad poslušal ali katera 
pravljica mu bo pomagala zaspati. 
Niti ne zna noben knjigomat naro-
čiti gradiva za študijske namene v 
drugi knjižnici ali  v tujini, ne zna ga 
tja poslati, tudi ne zna izpeljati na-
cionalnega projekta Rastem s knjigo 
ali Primorci beremo. Je samo knji-
gomat, ki zmore, kolikor pač zna. 
Vsebino knjižnici še vedno   dajejo 
knjižničarke in knjižničarji. Teh je v 
Lavričevi knjižnici manj, kot to do-
ločajo Standardi za splošne knjižni-
ce, zato jim bodo novosti dobrodo-
šla pomoč. 

Artur Lipovž

Bil je prav en lep večer
18. marca se je na Tomaževi štali na Colu zgodil prav en lep večer, posvečen ljudski pesmi.

Ljudska pesem je bila vedno 
povezana z življenjem, spre-
mljala je človeka od rojstva 

do smrti, ob vsakdanjem delu in 
praznovanju. Nastajala je iz velike-
ga veselja ali iz globoke žalosti, iz 
ljubezni ali iz sovraštva. Večinoma 
je peta, prav melodija je tista, ki ji 
omogoča, da preživi. 

Danes življenje na vasi, še bolj pa v 
mestu, tako za praznik kot za vsak-
dan potrebuje vse manj pesmi, zato 
se ljudska pesem umika na odre in 
prireditve. Marsikje v Evropi je že 
skoraj izginila, pri nas v Sloveniji pa 
še živi in jo k sreči lahko doživimo v 
neposrednem stiku. Na prireditvi se 
je najprej predstavil domači moški 

pevski zbor Razpotje pod vodstvom 
Martine Peljhan, ki je v svoj pro-
gram vključil bolj ali manj znane 
ljudske pesmi (Čje so tiste stezice, 
Barčica, Ko lani sem tod mimo šel, 
Pri farni cerkvici, O Martinu Ke-
bru). Naučenim, izpiljenim melodi-
jam so sledile ljudske iz ust Hruši-
ških fantov iz Brkinov. Le-ti  zbirajo, 
zapisujejo  stare pesmi, take, ki niso 
še nikjer zapisane v notah, živijo pa 
še v s spominu najstarejših prebival-
cev. Na tak način jih skušajo iztrga-
ti pozabi. 

Tako smo lahko prisluhnili dva-
najstim melodijam in pravzaprav 
tudi dvanajstim zgodbam. Te stare 
ljudske pesmi so namreč dolge, so 
zapis življenja in kot je rekel eden 
izmed poslušalcev zapis časa, zgo-
dovine. 

Večer na Tomaževi štali je bil eden 
izmed dogodkov, na katerem se je 
to bogastvo naroda dotaknilo naših 
ušes in tudi naših src.  

Marija Bajc

Teden možganov v 
Lavričevi knjižnici
Tretji teden v marcu je v okviru mednarodne akcije Teden mož-
ganov namenjen številnim izobraževalnim dogodkom, katerih 
namen je osveščanje laične in strokovne javnosti o osebnih in 
družbenokoristnih raziskovanjih živčevja. Društvo SiNAPSA, slo-
vensko društvo za nevroznanost, v okviru tega tedna že od leta 
2004 organizira različna predavanja, delavnice, oglede filmov na 
to temo po vsej Sloveniji. Letošnje geslo je bilo Krizni novi svet, saj 
nam, kot so napisali na svoji spletni strani »... po mnenju medijev 
grozijo migranti, razpad EU, globalno segrevanje, teroristi, tajkuni, 
strokovnjaki in še cela vrsta podobnih tegob. Družbene krize se 
zrcalijo v življenjih posameznikov, ki se vsakodnevno spopadamo 
z novimi skrbmi, anksioznostjo, depresivnostjo in novodobnimi 
odvistnostmi – od spleta, pornografije, socialnih omrežij, videoi-
gric. Vendar, ali je kriza nujno nekaj slabega? ... Preučili bomo delo-
vanje kriz v naših možganih in skupaj razmišljali, na kakšne načine 
v osebnih in družbenih krizah prepoznati priložnosti, da se iz njih 
izvlečemo še boljši, kot smo bili poprej.«

V goste smo povabili prof. 
dr. Majo Bresjanac, nevro-
znanstvenico, ki nam je 

podala svoj pogled na to, zakaj in 
kako lahko naredimo več za mož-
gane in nam predstavila svoje delo 
in raziskovanje. Je namreč redna 
profesorica na Inštitutu za patolo-
ško fiziologijo Medicinske fakultete 
Univerze v Ljubljani in ustanovite-
ljica in vodja Laboratorija za rege-
naracijo in plastičnost živčevja na 
Inštitutu za patološko fiziologijo. 

Pravzaprav kljub vsem raziskavam 
delovanja možganov še vedno ne 
dovolj dobro poznamo in jih prav 
zato intenzivno raziskujemo. Ne 
samo zato, da smo jim kos, ko zboli-
jo, ampak tudi zato, da jih lahko bo-
lje uporabimo. Kajti to kar smo, v 
največji meri prezentirajo prav naši 
možgani. Vsak pozna koga, ki ima 
kakšno motnjo v delovanju možga-
nov: npr. razne odvisnosti, demen-
ca, Alzheimer, pa tudi sam kronič-
ni glavobol. V Tednu možganov gre 
namreč zato, da bi te motnje osvetli-
li tudi z druge strani, da bi se druž-
ba in stroka bolje spopadle z delo-
vanjem na tem področju. Pa tudi 
za spreminjanje družbene prakse v 
zvezi s spreminjanjem naslavljanja 
motenj v delovanju možganov. Leta 
2016 je društvo doseglo, da je slo-
venska vlada kot prva na svetu pro-
glasila tretjo sredo v marcu celo za 
Nacionalni dan možganov. 

Prvi del predavanja je predstavila 
(Psiho)somatske motnje. »Kje ču-
timo čustva?« nas je izvala preda-
vateljica. V bistvu so težave v mo-
žganih, čutimo pa jih na telesu. V 
bistvu smo celota, vendar medici-
na išče npr., kaj je narobe z delo-
vanjem našega srca in ožilja. Ven-
dar pa gre za sovplive duha in telesa. 
Vendar še vedno ne poznamo čisto 
dobro, kako delujejo nevroni. Z raz-
ličnimi funkcijskimi in magnetni-
mi resonančnimi metodami lahko 

raziskujemo možgane, vidimo kaj 
se v njih dogaja, a veliko ostaja še 
neznanega. Centralni del zgodbe je 
stres, ki je lahko akutni, lahko pa 
tudi kronični, ki pelje v bolezen. 

Drugi del predavanja pa je bil na-
menjen placebu. Kaj je pravza-
prav placebo? Je to ne-učinkovi-
na ali zvijača? Kako sploh deluje? 
»Placebo bi bil učinkovina ali po-
seg, ki nima specifične aktivnosti, 
ki pa ga zdravnik uporabi z name-
nom izboljšanja stanja. Učinek pla-
ceba je to, kar vidimo kot bolnikov 
odziv na ta poseg,« je pojasnila pre-
davateljica in nadaljevala, da marsi-
kaj, kar zdravnik naredi, je lahko v 
podporo zdravljenja. Raziskave ka-
žejo, da k učinku placeba prispevajo 
različni psihološki mehanizmi, kot 
so povečano pričakovanju, zmanj-
šana tesnobnost, učinek nagrade ter 
različne oblike učenja, od klasičnega 
pogojevanja do socialnega učenja. 
Prav pričakovanje in pogojevanje 
sta temelja učinka placeba. Nosilec 
placebo učinka je lahko pogled iz oči 
v oči, stisk roke, nekaj kar bolniku 
uliva zaupanje v zdravnikovo stro-
kovnost in človečnost. Tega nam v 
medicini danes manjka. 

Na vprašanje, kako lahko poskrbi-
mo za svoje možgane, pa je odgovo-
rila, da vse kar je zdravo za srce, je 
tudi za možgane. Torej mediteran-
ska prehrana z olivnim oljem, riba-
mi, malo soli, čimmnaj sladkorja, 
oreščki, telesna aktivnost (poudar-
ja ples!), druženje, smeh. Svoje mo-
žgane moramo aktivirati na raz-
lične načine, spremembe so dobre 
in ne bojmo se novosti. Naj nam 
bodo v izziv, saj prav s premagova-
njem strahu pred novostmi začuti-
mo nove izzive in da živimo. 

Zdenka Žigon
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Bitka za Lavričev trg

Reka Hubelj v svojem mrzlem, 
hitrem in kratkem življenju 
popolnoma prereže Vipavsko 

dolino na dva dela. Ni treba biti ne 
vojaški strateg in ne šahist, da bi ugo-
tovil zakaj so stari Rimljani prav tu, 
ob sotočju reke Hubelj in Lokavšček 
postavili svojo trdnjavo. Edino kar 
ima v zgodovinske smislu vredne-
ga postaviti na svetovni zemljevid 
mesto Ajdovščina, je pravzaprav ta 
utrdba, oziroma njeni ostanki. In še 
to le zaradi velike bitke za Rimsko 
cesarstvo, med Evgenijem in Teodo-
zijem, ki je naposled zmagal in neka-
ko tudi preobrnil potek zgodovine v 
zahodnem rimskem cesarstvu. Prav 
tu, ob tej reki, se je dokončala »Bitka 
ob mrzli reki«. Če greste po pešpoti 
od otroškega vrtca, čez most, in po-
tem vstopite skozi grajsko obzidje 
na Lavričev trg, po vsej verjetnosti 
hodite po stopinjah, ki jih je naredil 
sam vojskovodja Teodozij, ko je po 
zaključnih bojih zmagovito vstopil v 
»Castro« in s tem naznanil vojaško 
zmago ter konec bitke. Ulica brez hiš 
torej, od otroškega vrtca do oboka-
nega prehoda v mestno jedro, bi se 
morala imenovati Teodozijeva ulica. 
In v obokanemu prehodu skozi ob-
zidje, bi moral biti na tleh kamniti 
predpražnik z vklesanim napisom: 
»Na tem mestu kjer sedaj stoji vaša 
noga je nekoč stopil sam cesar Teo-
dozij in v tistem trenutku preobrnil 
zgodovino zahodnega sveta«. 

Še do pred kakšnih sedemdeset let 
ste z vstopom skozi ta obokan pre-
hod vstopili skozi pročelje Edllinger-
jevega dvorca na veliko dvorišče. In 
če bi jaz takrat odločal, bi bilo prav 
to dvorišče Lavričev trg, ki je dovolj 
veliko za slavnostne prireditve. Pa 
še spomenik Teodozija in Evgenija 
s prekrižanimi meči bi tam postavil. 
In morda bi bil kip Evgenija v klečeči 
pozi. Ob takšni ureditvi sedanji pro-
blemi glede zapiranja mestnega je-
dra ne bi niti obstajali, ker le tega ne 
bi bilo potrebno zapirati. Obnovlje-
ni Edlligerjev dvorec, (v dobrem sta-
rem stilu) pa bi lahko bil preurejen 
v muzej.

Turizem je na nek način zadovolje-
vanje naše radovednosti. Začne se s 
ponudbo na turističnem prospek-
tu. Kam bi šel, in kaj bom tam vi-
del. Mora biti dovolj močan inpulz, 
da odprem svojo denarnico in žrtvu-
jem svoj čas. Naša turistična potova-
nja v tujino so v bistvu iznos denarja 
iz naših bank, ki za ta čas postanejo 
revnejše. Če se tak trend nadaljuje 
enosmerno, banke propadejo. Posle-
dično s tem počasi hira tudi gospo-
darstvo in država. Zato je še kako vi-
talnega pomena naša ponudba za 
tuje turiste, da pridejo k nam na do-
pust ali kaj drugega, ter nam »vrne-
jo« količine denarja, ki smo jih mi s 

svojimi potovanji odnesli iz države. 
Eden od vitalnih pogojev da bomo 
imeli mestno jedro vredno ogleda, 
privlačno za turiste torej, je njego-
va ureditev. Pri tem so seveda nasta-
le velike težave. To predvsem zara-
di velikih napak prejšnjih občinskih 
vodstev.

Javna predstavitev zmagovalnega 
projekta za ureditev ajdovskega me-
stnega jedra.

Mojo vizijo preureditve ste si prav-
kar prebrali tu zgoraj. Tiste uradne 
občinske sem se tudi udeležil in to 
prav zaradi tega, ker se z njo v celo-
ti ne strinjam in si o njej mislim, da 
bo dokončno zapečatila usodo trga 
v negativnem smislu če bo do nje-
ne realizacije prišlo. Takoj ko sem si 
ogledal nekatere prvonagrajene pro-
jekcije Lavričevega trga, sem vzel fo-
toaparat, odšel na ajdovski »plac« in 
ga iz istega zornega kota fotografiral. 
Fotoaparat je poslikal tisto kar vidi 
oko. Ampak to je bilo daleč od tiste-
ga, kar so nam prikazali »prvonagra-
jenci« na svojih izdelkih. Torej je bila 
že projekcija »poveličanega« trga za-
vajajoča. Nadalje se bom obregnil 
ob otroške bazenčke po trgu, ki naj 
bi simbolizirale vodnatost naše doli-
ne, ter vinske trte ki se vijejo po la-
tnikih, in simbolizirajo vinorodnost 
te doline. Kjer so hribi, so nujno tudi 
doline, ki hribe tudi določajo in kjer 
so doline je tudi vodnatost. Po tej lo-
giki bazenčkov in vinske trte bi to-
rej morali trge na Gorenjskem okin-
čati z bazenčki in krompirjem. Če je 
to vse kar zmore naša arhitektura, 
potem mislim da je čas, da fakulte-
to za arhitekturo počasi zaprejo. Da 
ne govorimo o poletnem gojišču ko-
marjev in zimski burji ki bi vodo pr-
šila po celem placu. Seveda te kritike 
na predstavitvi nisem realiziral pred-
vsem zaradi tega ker bi se pridružil 
frontalnemu napadu tistih, ki niso 
kritizirali projekta le upravičeno in 
zaradi njegovih slabosti temveč tudi 
zaradi lastnih koristi.

Podnaslov: Zasebni interesi
Pravzaprav je bila predstavitev in 

tudi odziv med zainteresiranimi ude-
leženci pretežno le ščitenje lastnih 
interesov. Ki pa so jih hoteli prikaza-
ti kot javni interes »za narodov bla-
gor«. Ko sem prišel v dvorano sem 
že mislil da sem časovno zgrešil za ti-
sočletje in pol, in da je cesar Teodo-
zij pravkar s svojimi bojevniki udrl 
v dvorano prve slovenske vlade, da 
nas bo fental. Sem pa na srečo ugoto-
vil da je vstopil le direktor »Fame« z 
»vojsko« svojih zaposlenih. S seboj je 
imel argument moči, pa tudi moč ar-
gumentov, ki jih je prejšnje občinsko 
vodstvo po svoji nespameti zapravi-
lo. Ima torej škarje in platno kot se 
temu reče. Nihče mu seveda ne opo-
reka njegovih sposobnosti na svojem 
področju in tudi ne jemlje njegove 
lastnine. Vendar pa obstaja dejstvo, 
da je poslovna zgradba »Nanos« v 
arhitekturnem smislu popoln tujek 
v tem okolju. In če je volja in vizija 
se da tudi to urediti. Seveda so lah-
ko v igri tudi drugačni interesi, ki jih 
jaz ne poznam. Recimo politični. A 
to bi bila že druga zgodba. Mojo sem 
iskreno in brez kakšnih drugih raču-
nic opisal v začetku. In sem prepri-
čan, da je prava in edina pametna ter 
koristna za naš kraj. Pozdrav.

Dušan Krečič

Slučajnosti*

Potem, ko je že tretje leto zapored,  
predsednik in vrhovni koman-
dant SV ugotovil, da je ta  v k… 

ostaja edini kandidat za predsednika 
in vrhovnega komandanta.  Je še edi-
ni, ki mu je funkcija očitno všeč ali le 
dejstvo v vlogi in službi alternativnega 
dejstva*, kar SV že dolgo je. Tudi po-
novna uvedba nabornega sistema je ne 
bo rešila. Rešila bi jo enotna politika, 
enotnega  naroda. Še tiste, ki so bili leta 
91 iskreno za in so v to verjeli,  so skre-
gali in se vseh, ki so kaj vedeli in znali 
zlepa ali zgrda rešili. Da bi niti slučajno 
ne mogli priti zraven »ne naši« »smo« 
ukinili nabor. 

»Učinkovito in samo našo« vojsko 
pa lahko organiziramo takoj! Z vpo-
klicem, z alternativnimi dejstvi* mo-
tiviranih, na vse na svetu jeznih in na 
ulici vzgajanih, ki si v imenu »športne-
ga« navijanja nabirajo veščin na sta-
dionih in okrog njih ali se zdolgoča-
seni gredo takih in drugačnih igric na 

Miroslav Geržina

Kriza kapitalizma
V dveh zadnjih Latnikih je g. 

Krečič razglabljal o“gnilem“ 
kapitalizmu in o njegovih 

stran poteh. Pred kratkim sem pre-
bral zanimivo primerjavo med 99% 
svetovnega prebivalstva, med katere 
naj bi spadali mi, kakor tudi tisti, ki 
po svetu živijo že z manj kot 1$ na 
dan. Za te zadnje smo že mi multi 
miljonarji, saj imamo dnevno pitno 
vodo v izobilju in poceni, kot trdijo v 
KSD in na občini, pa pozabljajo, da je 
voda človekova pravica, kot sta zrak in 
hrana, kar bi moralo biti zastonj. To 
spada v področje Univerzalnega do-
hodka.Večinoma imamo avto ali celo 
vsak v družini enega. Imamo hrane 
v izobilju in vse kar sodi v normalna 
gospodinjstva.

Naj mi oprostijo tisti, ki morajo h 
Karitas in k Rdečemu Križu po hrano 
in denar za položnice ( tu pa bi pri-
šla država bolj, do izraza, za kar je tr-
dil, da bo poskrbel sedaj že bivši pred-
sednik g. Turk ( u z dvema pikicama 
op.avt.)).

Po tej primerjavi tudi mi spadamo, 
ne vsi, v razred bogatašev na tej naši 
zemlji.Vendar slovenski podjetniki , 
kot so pri nas g. Lemut-Fama, s kate-
rim sem polemiziral v Latniku, in bo 
polagoma zrasel v velikega trgovca! 
Kaj bodo on, g. Boscarol, g. Slokar, g. 
Akrapovič in drugi naši uspešni pod-
jetniki, ki že delujejo globalno, posta-
li barabe, izkoriščevalci, ne nazadnje 
tudi g. Gates, filantrop( dobrodelnež 
) , ki daruje miljarde$ za uboge, ipd.?

Multi miljarderji imajo res svoje 
delnice na Wall streetu so pa zaradi 

napačne izjave ali poteze v trenutku 
ob ves denar, ki so ga »nakradli« ( 
Samsung je zaradi napake v bateriji 
mobitela v enem dnevu izgubil kar 6 
( šest ) mldr $. To bogastvo je v obli-
ki napihnjenih balonov, ki jih napihu-
jejo brokerji na Wall streetu in lahko 
vsak trenutek počijo, kot so leta 2008.

Za razliko od g. Lemuta, ki zahteva, 
da dvignemo glas za regionalizacijo pa 
g. Krečič ni predstavil svojega videnja 
rešitve sedanje, predvsem finančne 
neenakosti, razen s sliko, ki predsta-
vlja bivše revolucije in njihove takoj-
šne posledice. Pri nas se je govorilo, da 
je revolucija s komunizmom najdaljša 
pot iz kapitalizma v kapitalizem. Vi-
deti je, da je g. Krečič v naštevanju iz-
mov pozabil rdeči komunizem ( Siriza 
v Grčiji, Potemos v Španiji, Chavesi-
zem v Venezueli in ne nazadnje ZL 
pri nas ). Na poti iz Revolucije za re-
volucijo, so se našle tudi rešitve, ko je 
volk« pojedel« MIP, ko je mirko vložil 
stotine miljonov eurov v Cimos, da bi 
ga prodal za bagatelo, ipd.

Zanimiva so razmišljanja o bogata-
ših v Davosu, a le ti so se, poleg našega 
pokojnega predsednika dr. Drnovška 
in drugih naših politikov ( predvsem 
levih, saj so bili le ti velik del časa po 
osamosvojitvi na oblasti ), srečevali že 
desetletja in se pogovarjali o razvoju / 
ali smrti / naše civilizacije. 

Pogovori o rešitvi svetovne eko-
nomske krize so tisto sredstvo, ki ga 
g.Krečič zasmehuje, a je edini na-
čin, da naša civilizacija preživi še ne-
kaj časa. Problem naše dobe niso toli-
ko multi miljarderji, ki pa kljub vsemu 

dajejo delo stotinam milijonom delav-
cem, ampak hiper produkcija svetov-
ne industrije.

Za lokoto po svetu niso toliko kri-
vi kapitalisti, ampak oblastniki, ki 
dovoljujejo le tem, da selijo proizvo-
dnjo med najrevnejše in tudi mi, po-
trošniki, ki kupujemo izdelke, ki nam 
niso nujno potrebni.Zakaj je potrebno 
vsak mesec kupiti kavbojke in flis, ter 
Adidaske!? Če bi bila delovna sila ne-
koliko (Lahko precej dražja ), bi si po-
trošniki lahko kupili en tak komplet » 
le » vsake tri mesece. Proizvajalci su-
rovin pa bi imeli tudi nekaj več kot 1$ 
na dan. Pa še onesnaževanja okolja bi 
bilo manj!

V Afriki, kjer že proizvajajo osebna 
vozila Renault in več drugih znamk, 
se bo svetovna industrijska proizvo-
dnja že v kratkem času tako dvigni-
la, da njenih produktov prebivalstvo, 
kljub temu, da njegovo število hitro 
narašča, ne bo moglo pokupiti. To je 
kavelj razgovorov in razmišljanj o naši 
prihodnjosti.

Potrošnjo bi morali normalizirati 
tudi tako, da bi podražili reklamira-
nje izdelkov. Čimprej bi morali zače-
ti z vzgojo mladega rodu, da raztrga-
ne kavbojke niso kul. Sladke pijače so 
tudi nevarne za zdravje mladih. Coca 
cola in Mc Donalds grande hambur-
ger pa tudi ne koristita zdravju.

Na koncu pa želim g. Krečiča še iz-
zvati, da se nekoliko potrudi in nam 
kaj več napiše o Keynesianizmu, de-
mokratičnem socializmu, pa o Siri-
zi in Podemosu ter njunima razvojni-
ma programoma, lahko pa tudi kaj o 
Venezuelskem Chavesizmu ipd., na-
mesto, da piše kot, da smo vsi enako 
krivi. Nekateri, on že ve kateri, so po-
trebni več gnojnice, kot drugi.

od »domoljubov« ali »komercialistov«, 
vodnih  taborih. Edina težava je ker se 
»samo naši« menjajo.

 Iskrenim in »iskrenim«  mirovni-
kom, človekoljubom in domoljubom. 
Svet je tak kot je in za domovino smo 
si izbrali prometno križišče. Politično, 
materialno ali samo zgodovinsko po-
gojeno motivirani sosedje nas  »ljubijo 
kot trn v peti«.  Zato, že v našem ime-
nu tisti »love«! 

 Neizpodbitno je, da se v vojski uči 
ubijanja. Toda tega se usposobljen, 
opremljen in motiviran lahko lotiš za-
radi osvajanja, ali pa si v to prisiljen za-
radi branjenja. Sebe, svojih, doma, do-
movine… Odločitev za beg ali braniti 
sebe in svoje je in ni vedno samo  vaša.  
Samo brezupno naivni še verujejo, da 
nas bodo branili drugi ali pa, da je za-
radi obrambe Slovencev  SV  v Estoniji. 
NATO si je asfaltiral pisto v Cerkljah, 
Kitajci so kupili letališče v Mariboru, 
nič kriv Pučnik je zopet v rokah Nem-
cev, naše svobodno nebo pa  nam bra-
nijo Italijanski lovci iz Aviana. Komu 
v krempljih bo pristal »naš« najboljši 
sosed pa ne odločajo več niti Rusi niti 
Amerčanii. Odločajo njihovi bankirji.

 Še optimalno  usposobljen in opre-
mljen proti veliko močnejšemu nimaš 
veliko šans, neusposobljen in s prazno 
puško pa, za preživetje, lahko vzameš 
le pot od noge in skladno z aktualno 
politiko EU obvisiš na tehničnih ovi-
rah v Šentilju ali Dolgi vasi….Če pa se 
boste odločili za smer- zahod kjer še ni 
mreže (Le zakaj se Italijani v Rožni do-
lini ne ogradijo od nas in »tako drugač-
nih« z vzhoda?) boste že na bregovih 
Soče naleteli na prve toda »tako dru-
gačne« na enaki poti……izkusili kako 

je, če ti v najhujši stiski, begu za življe-
nje, soljudje niso  pripravljeni pomaga-
ti, vsaj ohraniti upanja….

Dva tisoč let po rojstvu božjega sina, 
ki naj bi odrešil svet, se je nam  Slo-
vencem rodil nov bog. Ni brezmade-
žno spočet, pač pa od moškega rojen, 
kar glede na videno ne preseneča. Je 
samo primc in ne kralj nebes in zemlje, 
toda za nas bi ga znalo biti dovolj. Za, 
so tudi najvišji glasniki prvega, ker jih 
njegovi nauki  preveč omejuje. Lahko 
boste volili zanj. Odvisno od vaše doje-
mljivosti za dejstva in  alternativna dej-
stva*. Veliko jih je, ki v slednja, iskre-
no verujejo, da je zanje vredno ubijati 
ali biti ubit. 

Po tisočletjih »napredka« človeštva 
ne velja le, da je vse relativno. Ko bo 
večini, za vse kar jih zadeva vseeno, 
ali je dejstvo ali alternativno dejstvo*,  
bomo in nas ne bo. Ker nas bo močnej-
ši preprosto zanikal. Da in ne, biti in ne 
biti, bosta postala eno. Vseeno.

Upam, da jih je veliko, ki so, ko je SV 
zataknila »tehnično oviro« v ostanke 
kamnitega  »limesa« podvomili v smi-
selnost početja. »Limes« so zgradili Ri-
mljani, da bi z njim zaustavili barbare, 
naše prednike.  Za  zgodovinsko dej-
stvo (še) velja, da so naši predniki bolj 
bežali za življenje kot osvajali!

»Plac« in Inicijativa. Že videno. Za-
radi ogrožanja ljubega miru in pravic 
avtomobilov so advokati zastavili, tam 
živeči in vedno ogroženi narodnjaki 
pograbili, predvsem trgovci in prvi pa 
bi pokasirali.

Slučajnosti*= Točka »Razno« na 
dnevnih redih sestankov in sej v 19. In 
do sredine 2o. stoletja. 

Alternativno dejstvo* = laž
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Pobožnost križevega 
pota na Školu
V postnem času je Križev pot  

priljubljena ljudska pobo-
žnost s katero verniki ča-

stimo Gospodovo trpljenje. Križev 
pot so najprej molili v Jeruzalemu, 
v dobi križarskih vojn so to pobo-
žnost romarji prinesli v Evropo; 
širili so jo  zlasti frančiškani. Pri tej 
pobožnosti ob 14. postajah podoži-
vljamo Kristuso trpljenje in v hoji 
s trpečim Gospodom lažje nosimo 
vsak svoj križ. 

V cerkvi Sv. Janeza Krstnika v Aj-
dovščini imamo znameniti križev 
pot, ki ga je naslikal domačin – ba-
ročni slikar Anton Cebej okrog leta 
1770 in spada med najstarejše in 
najboljše baročne križeve pote v Slo-
veniji.  

Na drugo postno nedeljo smo Aj-
dovci že tradicionalno pobožnost 

križevega pota opravili na Školu, na 
priljubljeni sprehajalni planoti nad 
Ajdovščino. Ob lepi sončni nede-
lji se nas  je zbralo okrog sto udele-
žencev in smo kot ena velika druži-
na obhajali to pobožnost.  

Niko Ličen

Prvi postni večer
Gosta letošnjega prvega postnega večera v dvorani Srednje šole Veno Pilon v Ajdovščini pretekli 
četrtek sta bila zakonca, profesorja, alpinista, gorska vodnika, starša in stara starša Marija in Andrej 
Štremfelj. Na svoji življenjski poti sta preko številnih gorskih podvigov doživela nepozabne  trenutke, 
pa tudi številne preizkušnje – danes pa z veseljem pričujeta, da živita »Polnost življenja«, kot sta na-
slovila njuno predavanje.

Marija in Andrej Štremfelj 
sta prva zakonca, ki sta 
leta 1990 stala na najviš-

ji gori sveta Everestu. Na začetku 
njune skupne poti, ki traja že osem-
intrideset let, ju je združila ljubezen 
do plezanja, danes ju druži ljubezen 
do gora in tudi izkušnja, ko ti gore 
vzamejo drago osebo. V njunem sku-
pnem življenu sta se na poleg števil-
nih najvišjih svetovnih vrhov vzpela 
tudi na duhovni Everest. Spoznala 
sta, da se je potrebno včasih ustavi-
ti in stopiti na pot, ki te pripelje do 
osebne vere. Tradicionalna vera jima 
je bila sicer položena že v zibelko, v 
zadnjih letih  pa ju druži tudi globo-
ka vera v Odrešenika Jezusa Kristusa, 
ki je za nas umrl in vstal.  

Gospa Marija pravi, da je bilo na 

tej duhovni poti odločilno  doživetje 
žeje, ki ga je opisala v zgodbi o vodi:       
»Z možem sva se odpravila plezat v 
1.000 metersko steno El Capitan v 
Kaliforniji. Če kje, potem tam nisva 
pričakovala, da bi se nama kaj po-
sebnega zgodilo. Gospod pa dela po 
svoje. V tisti steni sva imela s seboj 
premalo vode in sva bila bolj na robu 
preživetja, kot kadarkoli v Himalaji. 
Steno sva plezala tri dni. Doživela sva 
izredno hudo žejo. Drugo noč ko sva 
prespala, sva bila zjutraj že kar malo 
omotična. Andrej je začel plezati, jaz 
pa sem ga varovala. Med tem sem v 
razpoki, ki je bila nastlana z vsemi 
mogočimi smetmi in svinjarijo, za-
čela brskati in našla tri litre zapakira-
ne čiste vode.  Tisti dan sva prišla na 
vrh. Zame je bil to tako presenetljiv 

dogodek, da sem se ob njem zamisli-
la. Do takrat je bila moja vera tradi-
cionalna – ob nedeljah k maši, potem 
pa končaš z Bogom. Tisto najdenje 
ni bilo naključje. To je bila spodbu-
da, da sem začela intenzivno razmi-
šljati. Da je bila tam voda, ni bil ču-
dež. Nekdo je je vzel preveč s seboj in 
jo je tam pustil. Pač pa moj vzgib, da 
sem začela brskati v tisto umazanijo, 
od katere bi se pravzaprav raje uma-
knila, je pa bil čudež! Iskala sem od-
govore: kako slišati ta glas? Ko sva šla 
sama plezat, sva s seboj vzela knjige. 
Branje je namreč moja velika strast. 
S seboj sem tudi imela eno newage-
jevsko knjigo. V tistem trenutku jo 
začnem brati in odprejo se mi nova 
spoznanja duhovnosti.: Padla sem v 
new age. Bilo mi je 36 let, ko se mi je 
to zgodilo. Izhajam iz verne družine. 
Moja mama je imela izredno trdno 
in iskreno vero, da je prestala vse, 
kar se ji je zgodilo v življenju: zgo-
daj je ostala vdova z desetimi otroki 
... Jaz pa sem si mislila, če v 36 letih 
nisem od Cerkve dobila, kar sem is-
kala, potem tam ni nič in gremo dru-
gam. Ravno toliko, da sem videla, da 
je to popolnoma zgrešen korak. Ko 
začneš razmišljati v duhu new age-
ja, postaneš sebičen. Ti se postaviš na 
mesto Boga. Tudi sama sem postala 
nemogoča. K sreči je bil ta izlet zelo 
kratek.« 

AVTODELI - PNEVMATIKE 

Prav v tistem času se je srečala s so-
rodnikom, ki jo je povabil v moli-
tveno skupino na srečanje Prenove 
v Duhu. Njena prva reakcija je bila, 
da so ti ljudje  tej skupini čisto nori. 
Toda pojejo pa dobro. Mislila je, da 
bodo spoznali, da se motijo. Toda 
branje in razlaga Božje besede jo je 
začelo spreminjati. Prej so sicer  ime-
li doma Sveto pismo na vsaki polici, 
a zaprto. Hvaležna je, da se je vrnila 
k Bogu in v Cerkev. Spoznala je, da 
Bog vodi  naše življenje, kljub temu, 
da se mi včasih narobe odločamo. Mi 

lahko delamo slabo, a potem Bog po-
pravlja. Vsakemu človeku bi želela, 
da se ustavi, pogleda svoje doseda-
nje življenje in videl bo, da sam od 
sebe ne bi mogel vsega tega narediti. 
Zakonca Štremfelj  sta človeka, ki ži-
vita polnost življenja in se ničemur, 
kar ljubita, ne odpovedujeta, pa če-
prav gre  za aktivno gorništvo in lju-
beče starševstvo, živita življenje vsak 
dan z Gospodom in tako jima vsako-
dnevni majhni dogodki izpoljnjuje-
jo življenje. 

Niko Ličen
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KDO: Ana Špacapan in Adriana Ronkali, obetavni likovnici

Ana, Adriana, likovno ustvarjan-
je vaju spremlja ter žene k novim 
izzivom že od malih nog. Kaj vama 
pomeni umetnost ter zmožnost 
ustvarjati?

Ana: Umetnost mi predstavlja 
predvsem nekaj, s čimer se lahko za-
poslim. Vsakič, ko se dolgočasim, 
preprosto začnem risati na najbližji 
kos papirja. Čeprav se na tak način 
večkrat izognem delu, imam vsaj 
lepo okrašene šolske zvezke.

Adriana: Umetnost je bila nekoč 
zame dejavnost, s katero sem za-
polnila prosti čas, zdaj pa je iz hobi-
ja prerasla v nekaj, kar je vseprisot-
no v mojem življenju. Ne ustvarjam 
več le zaradi dolgčasa, ampak zara-
di potrebe po ustvarjanju. Ko mi 
zmanjka primernih idej ali moti-
vacije, se počutim kot prazna rečna 
struga.

Znano je, da se večina umetnikov 
vsaj na začetku svoje profesionalne 
poti navdihuje ob delih starejših 
likovnih mojstrov. Kateri likov-
ni umetniki, slogi oz. tehnike so 
vama najbližje?

Ana: Kot otroku iz dobe interneta 
so mi največjo inspiracijo predstav-
ljali moderni ilustratorji in anima-
torji. Ob vstopu v srednjo šolo so 
bile moje risarske sposobnosti zg-
rajene predvsem na temeljih bran-

ja stripov in gledanja risank. Šele 
takrat sem se začela posvečati de-
lom starejših likovnih mojstrov. Na-
jbolj so mi bile všeč skice s črnilom, 
na katerih sta senca in svetloba 
mojstrsko upodobljeni s pomočjo 
šrafiranja. Navdihnile so me tudi 
natančne študije človeške anatomi-
je, ki zaobjemajo čisto vsako kost in 
mišico v telesu.

Adriana: Navdihov in vzorov 
nisem nikoli pretirano iskala med 
slikarji, ampak med ilustratorji. Od 
teh zelo občudujem Stjepana Šejića 
zaradi izredno realistično in humor-
no narisanih stripov ter njegovega 
poznavanja mimike in telesne govo-
rice, zaradi česar so njegovi stripovs-
ki junaki tako živi. Zelo mi je všeč 
tudi John Howe zaradi čarobnosti 
razpoloženja in pristnosti v njegov-
ih fantazijskih ilustracijah.

Kolikšna mera talenta je potreb-
na za uspeh v likovni umetnos-
ti, če jo primerjamo s športom ali 
glasbo?

Ana: Tako kot pri športu in glasbi, 
tudi v umetnosti obstajajo posa-
mezniki, ki lahko navidezno brez 
naprezanja uspejo. Kljub temu ver-
jamem, da je talent zelo pomemben, 
vendar bo še najbolj nadarjen umet-
nik na svetu ostal povprečen, če ga 
ne bo negoval in razvijal.

Adriana: Žal ne obstajajo magične 
sposobnosti, dodeljene ob rojstvu, ki 
omogočijo umetnikom, da čudežno 
ustvarijo popolno umetnino. Tako 
kot športniki imamo za sabo ure in 
ure vaj, preden postanemo dobri v 
tem, kar počnemo, ampak redko 
kdo to razume. Večina ljudi še ved-
no raje verjame v čudežni talent.

Umetnost laže. Drži ali ne drži?
Ana: Ne drži. Po mojem mnenju 

je slika bolj iskrena kot fotografija. 
Ta pokaže nekaj, kar lahko vidimo 
vsi. Za nastanek slike pa mora umet-
nik videno predelati v sebi, da lah-
ko to prenese na papir. Zato bo slika 
pokazala, kako on vidi in doživlja 
svet okoli sebe. V njegov izdelek 
se bodo prikradla čustva, stališča, 
predsodki in vse, kar v vsakdan-
jem življenju nosimo skrito v sebi. 
Umetnost predstavlja redek vpogled 
v duševnost nekoga drugega.

Adriana: Vse je odvisno od 
interpretacije.

Ali menita, da se mladi dovolj 
likovno izražajo ob množici 
možnosti, ki jim je danes dana na 
voljo?

Ana: Da. Umetnost se razvi-
ja skupaj s tehnologijo in ogrom-

no mladih najde načine za likovno 
izražanje prav v novih, digitalnih 
medijih. Dobe papirja in svinčnika 
seveda še zdaleč ni konec, vendar 
je digitalna umetnost v vsakdanjem 
življenju vse bolj prisotna. Največ 
predstavnikov računalniškega ust-
varjanja pa seveda najdemo pred-
vsem med mladimi.

Adriana: Če človek čuti željo po 
umetniškem izražanju, potem to na-
redi. Nesmiselno je to siliti ljudem, 
ki te želje nimajo.

Biti umetnik pomeni živeti 
določen način življenja. Sta prip-
ravljeni na ta podvig?

Ana: Ne. Razmišljanje o prihod-
nosti je zame zelo naporno in celo 
malo strašljivo. Seveda se novih 
podvigov veselim, vendar bi, vsaj 
dokler še lahko, raje živela iz dne-
va v dan.

Adriana: Nimam pojma, kaj naj 
bi bilo “umetniško” življenje. Saj 
živimo prav tako kot drugi ljud-
je, čeprav večina misli, da si za svo-
je delo ne zaslužimo spodobne-
ga plačila, le zato, ker nam je všeč. 
Ni naša krivda, da imamo možnost 
iz hobija ustvariti kariero in konec 
koncev: z nečim moramo plačati 

račune.
Srednjo šolo Veno Pilon 

Ajdovščina sta skozi vsa leta svoje-
ga šolanja aktivno in ponosno za-
stopali na različnih ex temporah, 
natečajih, pri oblikovanju šolske 
internetne strani, vabilih na pri-
reditve ... Kakšen občutek vaju pre-
veva ob misli, da svojim mlajšim 
kolegom zapuščata del svojega av-
torskega dela?

Ana: Na svoje izdelke sem ponos-
na, in čeprav še zdaleč niso popol-
ni, so bili ustvarjeni s srcem. Nanje 
se veže ogromno lepih spominov in 
upam, da se bodo iz njih moji mlajši 
kolegi lahko veliko naučili, četudi iz 
napak.

Adriana: Mislim, da je večina moje 
umetniške zapuščine tej šoli na dnu 
predala v likovni učilnici, vendar 
upam, da se bodo prihodnje gener-
acije učile iz mojih napak. Še pose-
bej tistih, ki so povezane z risanjem 
stopal in dlani.

Dekleti, na vajini nadaljn-
ji življenjski poti vama želimo še 
veliko umetniških navdihov in 
uspehov.

HAIKU - JAPONSKA LITERARNA ZVRST MED SREDNJEŠOLCI
Dijaki Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina v usvajanje učne snovi zelo pogosto vpletajo svojo ustvarjalnost. Tako 

so bili dijaki prvega letnika gimnazijskega programa v okviru predmeta slovenščina postavljeni pred literarni izziv 
– napisati so morali svoj haiku. Haiku je mnogo več kot le na zloge omejena poezija. Modrost je v njegovi navidez-
ni preprostosti, ki jo lahko avtor doseže šele, ko po dolgotrajnem obsežnem modrovanju osupel obstane v trenut-
ku, pa naj bo ta iz narave ali človekove notranjosti. Nekaj literarnih stvaritev dijakov 1. a, ki so bile tudi umetniško 
obdelane, vam ponujamo v branje. Naj vas navdahnejo!

Medgeneracijski pozdrav gregorjevemu

V torek, 14. marca 2017, smo v 
Dvorani 1. slovenske vlade proslavi-
li gregorjevo, star slovenski ljudski 
običaj, ki pravi, da se v začetku mar-
ca ptički ženijo. Našega tokratnega 
srečanja pa niso greli le prvi spom-
ladanski žarki, pomladno cvetje in 
žgoleči ptički, temveč in predvsem 
toplina nastopajočih.

Osmega dogodka v organizaciji 
Društva upokojencev Ajdovščina so 
se udeležili otroci iz Ciriusa Vipa-
va, Osnovne šole Šturje  ter  Društva 
mladih Col, dijaki Srednje šole 
Veno Pilon Ajdovščina, Vipavs-

ki tamburaši ter seveda pevski zbor 
DU Ajdovščina Večernice.

Tradicijo je potrebno obujati, saj 
v nas vzbuja hvaležnost do naših 
prednikov in dediščine, ki so nam jo 
predali.  Ljudstvo, ki se ne spominja, 
izgublja svojo narodno identiteto, 
svoj značaj. Tak narod prej ali slej 
zatone. Ker pa tega nočemo, smo ob 
koncu sklenili, da se ob letu osorej 
zagotovo ponovno srečamo.

Mag. Melita Lemut Bajec
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USTVARJALNI POUK ITALIJANSKEGA 
JEZIKA

Da je inovativni in ustvarjalni 
pouk najboljši način učenja, smo 
ponovno dokazali dijaki četrtih 
letnikov gimnazije, ki obiskuje-
mo pouk italijanščine kot dru-
gi tuj jezik. Profesorica Tatjana 
Kodelja nas je seznanila z edinstve-
no obliko uprizoritvene umetnos-
ti – kamišibajem. Ta izvira z Japon-
ske, pri nas pa je zaživela šele pred 
kratkim. Kamišibajker pripovedu-
je zgodbo ob ilustracijah na malem 
namiznem odru. Okrog njega se 
zbere manjše število gledalcev, kar 
ustvarja intimno vzdušje in poseb-
no energijo. 

Prvi sta nam kamišibaj predstavili 
dijakinji Ana Špacapan in Katarina 
Medved, ki obiskujeta priprave na 
maturo iz italijanščine. Ena izmed 
njiju je napisala svojo lastno zgod-
bo, obe pa sta se izkazali v risanju. 
Vsi ostali smo po ogledu prišli do 
skupnega zaključka, da se želimo v 
tem preizkusiti tudi sami. 

Poleg teoretičnega spoznavanja 
očeta italijanskega jezika – Dante-

ja Alighierija in njegove Božanske 
komedije, smo se odločili, da ust-
varimo kamišibaj Pekla, ene-
ga izmed treh delov, ki jih obišče 
pesnik. Vsakemu izmed nas sta 
bili dodeljeni dve tercini, ki smo 
ju morali prenesti v sliko, kolaž ali 
risbo. Domišljija resnično ne poz-
na meja, zato smo lahko bili priča 
številnim izvirnim izdelkom, ki so 
prenesetili, navdušili in nasmejali.  
Končna uprizoritev je presegla vsa 
naša pričakovanja. V sproščenem 
vzdušju smo se seznanili s celot-
no vsebino Dantejevega Pekla, tako 
v slovenskem kot v italijanskem 
jeziku. 

Dijaki smo v takšni različici pouka 
uživali. Namesto sedenja v šolskih 
klopeh in rutinskega prepisovan-
ja s table smo se preizkusili v ja-
vnem nastopanju in umetniškem 
ustvarjanju, ki v gimnazijskem pro-
gramu večkrat ostajata v ozadju. 

Monika Marc, 4. a

DOGODIVŠČINA NIZOZEMSKA – 1. del

V nedeljo, 19. marca, smo se dijaki 
Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina 
odpravili na 3-urno pot na Nizo-
zemsko. Z nasmeški in dobro voljo 
smo prispeli na letališče, kjer nas je 
pričakala presenetljiva novica. Naš 
let je bil odpovedan zaradi neugod-
nih razmer v Amsterdamu. Tako 
smo odložili kovčke, nahrbtnike, 
si predvajali glasbo in ure čakanja 
preživeli ob pogovorih, smehu, tudi 
dolgčasu ... Po sedmih urah čakanja 
nas je letališko osebje z avtobusi na-
potilo do hotela, kjer smo bili top-
lo sprejeti. 

Po neprespani noči in 
dogodivščinah v hotelu smo se 
odpravili na predvidoma 16-urno 
vožnjo, ki se je na koncu še zavlek-
la. Lahko bi rekli, da smo imeli srečo 
v nesreči, saj nas je vožnja, nad kat-
ero ni bil nihče navdušen, še pose-
bej povezala. Le kdo bi si mislil, da 
bo 32 sošolcev in prijateljev skupaj 
takole nenačrtovano prepotovalo 
pol Evrope. Pot se je začela v Itali-
ji, nadaljevala skozi čudovite in dih 

jemajoče avstrijske Alpe, Nemčijo, 
do končne destinacije — Nizozem-
ske. Tako smo čudovit sprejem Ni-
zozemcev dočakali v torek, 21. mar-
ca, v zgodnjih jutranjih urah.

Prvi dan izmenjave se je začel 
še isti dan z vnaprej organizira-
nim izzivom po Haagu. Tam smo 
z našimi nizozemskimi partner-
ji raziskali mestno okolico. V času, 
ko se zaključuje marčevska redak-
cija časopisa Latnik, smo na poti v 
Amsterdam, novim dogodivščinam 
in spominom naproti. Čaka nas 
vožnja z ladjico po kanalu, malo po-
tepanja po mestu in ogled muze-
ja Van Gogh. Ko se bomo naužili 
vseh lepot Nizozemske, pa bomo 
nadaljevali s projektnim delom na 
temo vode. A o tem kaj več v nasled-
nji izdaji. Lepo vas pozdravljamo 
— Slovenizozemci.

Gaja Podgornik, 2. a in Timija Fabčič, 2. č

»V dneh, ko se naši dijaki ob delu 
družijo z dijaki partnerske šole, z 
veseljem opažamo, kako lahkotno in 
mimogrede se približujejo pomemb-
nim ciljem vzgoje in izobraževanja – 
ne le da se sporazumevajo v tujem 
jeziku, reševati morajo tudi sprotne 
nesporazume, premostiti težave, se 
znajti v novih situacijah in pri tem 
upoštevati medkulturne razlike ter 
se učiti strpnosti. Vse to je zanje 
neprecenljiva izkušnja, ki presega 
teoretično znanje iz šolskih klopi.«

Prof. Samuel, Metka, Nataša in 
ravnatelj Andrej Rutar

Toplo vabljeni na
predavanje nekdanjih pilonovcev

MIHE ČERNETIČA in BORA KAVČIČA

V četrtek, 13. 4. 2017, ob 20.00, v amfiteatralni učilnici 
Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina.

MIHA ČERNETIČ, Max Planck Institute for Solar System 
Research 

Miha bo v prvem delu svojega predavanja predstavil izzive, 
s katerimi se je srečeval pri postavitvi observatorija. Dru-
gi del pa bo posvetil raziskovanju na področju numeričnega 
računanja zvezdnih spektrov, s katerim se ukvarja sedaj.

BOR KAVČIČ, Institute of Science and Technology Austria 
Bor se bo osredotočil na področje biofizike in sistemske bi-

ologije. Izpostavil bo nekatere raziskovalne projekte, kjer 
matematično modeliranje pomembno prispeva k razumevan-
ju bioloških pojavov. Na kratko bo predstavil svoj aktualni ra-
ziskovalni projekt, ki je osredotočen na razumevanje delovan-
ja antibiotikov in njihovih kombinacij.

Lepo vabljeni!

Uspelo nam je. Sadove našega trde-
ga in vztrajnega dela pri ustvarjalni-
cah smo prenesli v avlo Srednje šole 
Veno Pilon Ajdovščina.

Sedaj tam stoji razstava, s katero 
smo pokazali, da je mogoče iz od-
padnega papirja narediti marsikaj. 
Le kdo bi si mislil, da lahko iz ne-
kaj časopisov (ki navadno pristane-
jo v smeteh) izpod spretnih rok ust-

varjalnih dijakinj nastanejo prelepa 
obleka, dežnik, slike in mnogi dru-
gi izdelki.

Tej dejavnosti smo posvetili ce-
lotno šolsko leto. Z izdelki smo v 
dijaškem domu pričarali novole-
tno vzdušje in kasneje vanj vnes-
li pridih ljubezni. Lotili smo se tudi 
starega pohištva – oblepili smo ga s 
časopisom in mu s tem spremenili vi-
dez. Če bo možnost, bomo razstavo 
ponudili tudi občini Ajdovščina in 
Hiši mladih Ajdovščina.

Živimo v času ogromne-
ga potrošništva, zato se mora-
mo obnašati ekološko in trajnost-
no. S takšnimi dejavnostmi, kot 
je izdelava izdelkov iz papirja, se 
lažje približamo preprostejšemu 
življenju, k nas poveže z naravo ter 
osmisli naše bivanje. Ta aktivnost 
je torej odlična priložnost, da ostale 
dijake in vse občane spodbujamo k  
prijaznejšemu odnosu do okolja ter 
zavednemu recikliranju. 

Dijakom skušamo privzgojiti pri-
meren odnos do papirja: nanj ne 
glejmo kot na poceni proizvod, 

temveč se ga naučimo ceniti kot 
izdelek, ki prihaja iz narave, zato 
moramo z njim ravnati spoštljivo. 
Varovanje okolja postaja namreč 
ena najpomembnejših nalog v glo-
balnem pomenu, zanj pa lahko ve-
liko naredimo tudi pri povsem vsak-
danjih aktivnostih.

Janja Bizjak, 1. č

Ko papir oživi
Iskrene čestitke Aniki Černigoj, Moniki Marc in Tini Mozetič za 
osvojeno zlato priznanje ter Ani Špacapan in Mateji Vitežnik za 

srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz materinščine.

ČESTITKE!
Rokometašice ponovno 

navdušujejo, tokrat z uvrstitvijo v 
FINALE državnega tekmovanja. 

Dekleta, držimo pesti in verjame-
mo, da nas lahko presenetite.
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Teden 
vseživljenjskega 
učenja 2017
Teden vseživljenjskega učenja predstavlja najvidnejšo promocij-
sko kampanijo na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji.S 
Tednom vseživljenjskega učenja želimo spomniti na vseprisotnost 
in pomembnost učenja v vseh življenjskih obdobjih in  družbenih 
vlogah, ki jih posameznik zavzema, bodisi kot član družine, delov-
nega kolektiva ali drugih skupnosti.

Ljudska univerza Ajdovšči-
na bo tudi letos koordinirala 
dejavnosti v sklopu Tedna 

vseživljenjskega učenja v občini Aj-
dovščina in njeni širši okolici. V le-
tošnjem Tednu bo tako potekalo več 
skupnih akcij z različnih področij, in 
sicer: Moč in radost učenja, Učenje 
in kultura z roko v roki, Dan učečih 
se – naj se sliši naš glas, Radi pišemo 
z roko in Z učenjem do zdravja. V 
okviru teh dejavnosti bodo potekali 
številni dogodki, ki bodo poskrbeli 
za širjenje ideje učenja v vseh ži-
vljenjskih obdobjih. 

V Tednu vseživljenjskega uče-
nja bodo lahko sodelovale različ-
ne organizacije in društva, saj je cilj 

dogajanja učenje približati čim več 
različnim ciljnim skupinam in ge-
neracijam. Prireditve, ki bodo odra-
žale pomen vseživljenjskega učenja 
in hkrati spodbujale sodelovanje ter 
druženje različnih generacij, bodo 
potekale v tednu od 12. do 21. maja 
2017, v razširjenem terminu pa med 
12.5. 2017 in 30.6.2017. 

S svojimi dogodki in prireditvami, 
ki prispevajo k pomenu vseživljenj-
skega učenja, se nam lahko še vedno 
pridružite. Vabljeni pa ste tudi k 
spremljanju novic o poteku dogod-
kov, ki bodo objavljene na spletni 
strani Ljudske univerze Ajdovščina 
(http://www.lu-ajdovscina.si/). 

Ljudska univerza

PUM-ovci medse vabimo nove 
prijatelje
PUM-O ali Projektno učenje mlajših odraslih je brezplačen program, v katerem se mladi, stari med 15 
in 26 let, preko projektnega dela naučijo veliko novega in zanimivega. Je program, ki mlade opolno-
moči za približevanje in vstop na trg dela ter dejavno sodelovanje v družbi. Temelji na pridobivanju 
ključnih kompetenc – predvsem na učenju učenja ter samoiniciativnosti in podjetnosti. V PUM-O 
imajo mladi priložnost, da se družijo in sodelujejo s svojimi vrstniki, da ustvarjalno preživljajo svoj 
prosti čas, da se odločajo o svoji prihodnosti in pripravijo na ponovno vključitev v izobraževanje ali 
zaposlitev.

V PUM-O Ajdovščina so se 
mladi do sedaj naučili pri-
praviti različne jedi, ki so jih 

skuhali tudi za zaposlene na Ljudski 
univerzi Ajdovščina in upokojence 
iz Društva upokojencev Ajdovšči-
na. Na ustvarjalnih delavnicah so 
se preizkusiliv različnih umetniških 
tehnikah in oblikovaliunikatne iz-
delke. Med drugim sona sprehodu 
skozi Ajdovščino odkrivali, kaj vse 
so počeli Rimljani v naših krajih, na 
interaktivni delavnici pa so spozna-
vali svoj življenjski slog na primeru 
življenjskega kroga mobitela in se s 
tem učili načel trajnostnega razvoja. 
Srečanja so popestrili tudi z glasbo 
različnih obdobij ter se preizkusili v 
igranju saksofona, kitare, harmoni-
ke, klavirja in klarineta. 

PUM-O se povezuje z različni-
mi organizacijami in podjetji, kot 
so ŠENT Ajdovščina, Hiša sadeži 

družbe Vipava, Komunalno-stano-
vanjska družba Ajdovščina, Pipi-
strel in drugi. 

Pokleg pestrih dejavnosti, ki so 
načrtovane v PUM-O v prihodnjih 
mesecih, pa naj izpostavimo dve: 

8. aprila 2017 bodo PUM-Ovci v 
okviru Dneva za spremembe pred 
svojimi prostori v Hiši mladih iz 
palet izdelovali sedežno garnituro. 
Zelo bodo veseli, če se jim pridru-
žite in skupaj sodelujete pri ustvar-
janju skupnega Kotička za počitek, 
kot je naslov delovni akciji. 

17. maja 2017 PUM-Ovci na Ljud-
ski univerzi Ajdovščina pripravljajo 
otvoritev veččutne razstave z izdela-
nimi živalmi in različnimi predme-
ti z naslovom Dotakni se živalskega 
sveta. Veččutna razstava predstavlja 
zaključek več mesecev trajajočega 
projekta Skrbniki živali. 

V programu PUM-o poteka tudi 

brezplačna učna pomoč. 
Sem mlada mamica. Na PUM-O 

sem se vpisala zato, da bi se zopet 
vključila v družbo. Na PUM-O sem 
spoznala zanimive ljudi. Imamo se 
fajn, veliko se presmejimo. PUM-
-O program je zelo zanimiv in ra-
znolik. Mentorice so mi omogočile, 
da se naučim šivati, kar je moja ve-
lika želja že od malih nog. Mento-
rice so zelo v redu; všeč mi je tudi 
to, da med nami ni odnosa nadre-
jeni-podrejeni, ampak prijateljski 
odnos. Trudijo se pomagati po svo-
jih najboljših močeh. Usmerjajo in 
spodbujajo nas, da dosežemo svoje 
cilje. Prisluhnejo našim problemom 
in poskušajo skupaj z nami poiskati 
skupno rešitev. (Urša, 25 let) 

Na PUM-O sta me vpisala mama 
in tata. Sem hodim, da bi se nauči-
la slovenščine in spoznala prijate-
lje. Prihajam iz Beograda. Všeč mi 
je vse. Mentorice mi pomagajo vsak 
dan. Najbolj všeč so mi delavnice. 
Imamo glasbeno delavnico, kuhar-
sko in druge. Všeč mi je, ko gremo 
na pohode. Mentorice so potrpežlji-
ve. Tu sem en mesec in sem se dosti 
naučila. Upam, da se bom do konca 
naučila slovensko. Mentorice so pri-
dne, se rade šalijo in lepo pogovarja-
jo. (Milica, 15 let) 

Tako sta dve udeleženki zapisali 
svoja doživljanja na PUM-O. Mor-
da te navdušita, da se nam pridruži-
šali koga povabiš v naš program. Po-
kliči nas na telefon 051 419 119, piši 
nam napum-o@lu-ajdovscina.si, ali 
pa nas obišči. Se vidimo!

Ljudska univerza

MDPM-jeva popestritev hladnih dni
Na Medobčinskem društvu prijateljev mladine Ajdovščina smo želeli popestriti hladne februarske 
dneve, zato smo se še bolj zagrizeno spoprijeli s slovenščino za Albanke, ki sedaj poteka kar dvakrat 
tedensko, pri tečajnicah pa je že viden napredek.

Vrhunec februarskega doga-
janja seveda predstavljajo 
počitniške aktivnosti, ki jih 

je naše društvo izvajalo v Hiši mla-
dih v Ajdovščini ter v Vrtovinu, naj-
bolj željni novih dogodivščin pa so 
se odpravili na kopanje v ljubljanski 
Atlantis ter na ogled filma v Kolosej. 

V ajdovski Hiši mladih so otroci 
pod mentorstvom prostovoljk Ines, 
Taše in Silve izdelovali voščilnice in 
origami igračo na temo hvaležnosti, 
lutke iz koščkov blaga, na pustni 
torek pa seveda pustne maske. Pu-
stno rajanje se je nadaljevalo v ŠC 
Police s prostovoljkama Mašo in 

Urško. Na delavnici slikanja s tem-
perami so bili otroci zelo zvedavi in 
navdušeni nad dejstvom, da lahko 
z mešanjem različnih barv dobimo 
nove barve, zato so kar tekmovali 
med sabo v mešanju novih barvnih 
odtenkov. V Hiši mladih se je tudi 
plesalo, in sicer s prostovoljko Uršo, 
ki je otroke naučila novih plesnih 
korakov. Za otroke iz Vrtovina pa 
so bile delavnice pomladno obarva-
ne, saj so otroci z gospo Marto izde-
lovali cvetlične aranžmaje, na koncu 
pa so se še pogostili s slastno doma 
narejeno pokovko. 

Poleg ostalih dejavnosti, ki jih iz-
vaja MDPM Ajdovščina, so se v fe-
bruarju začele tudi intenzivne pri-
prave na 27. medobčinski otroški 
parlament na temo otroci in načrto-
vanje prihodnosti, ki ga bodo pope-
strili zanimivi gostje. 

U. P., MDPM Ajdovščina

potica na meter - Latnik.indd   1 28. 03. 2017   11:27:29

Vabljeni na

Proslavo ob 30-letnici delovanja Športno kinološkega društva 
Ajdovščina, ki bo 9. aprila 2017 v Dvorani prve slovenske vlade 

ob 18. uri.

Koncert Primorska poje 2017 v Vrtovinu, 1. april 2017 ob 20. uri, 
Dvorana KS Vrtovin; nastopajo: Fantje pod latnikom Boljunc, 
ŽepZ Spodnja Idrija, MoPZ Delfin Izola, MePZ Fran Venturini 

Domjo, MoPZ Pergula Sveti Peter, ŽePZ Danica Vrh in MePZ Jože 
Srebrnič Deskle.



28 Latnik 185, 31. marec 2017

Poraba pri mešanem ciklu: 3,5 – 8,2 l/100 km. Emisije CO2: 90 – 155 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b. Emisija NOx: 0,0083 – 0,0518 g/km.  
Emisija trdih delcev: 0 – 0,00066 g/km. Število delcev (x1011): 0 – 30,21. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno 
segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k 
čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

www.dacia.si

Dacia. Zanesljiv  
partner GRZS.
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*Velja do izpolnitve prvega od pogojev: 3 leta ali 60.000 km, karkoli se zgodi prej in le ob nakupu preko Dacia financiranja. 
**Velja ob nakupu preko Dacia financiranja in do izpolnitve prvega od pogojev: 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej in vključuje 3 leta 
tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 4. in 5. leto. Več informacij o ponudbi in pogojih nakupa je na voljo na www.dacia.si

  
  

Dacia že za 7.990 €
3LETA brezplačnega vzdrževanja*

5  LET podaljšanega jamstva**

Obiščite nas na Avtomobilskem salonu Slovenije

PE KOPER, Istrska cesta 12, 05 / 66 36 100, PE NOVA GORICA, Industrijska cesta 2a, 05 / 33 54 412, 
PE TOLMIN, Poljubinj 89f, 05 / 38 84 700 www.trgoabc.si 

 

Poraba pri mešanem ciklu 3,7 - 6,4 l/100 km. Emisije CO2 95 - 144 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev 
PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. 
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renault.si

Renault MEGANE
Tehnologija na tvoji strani.

Novi

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja. Velja za financiranje do 48 mesecev, za omejeno vrednost financiranja, odvisno od modela. 
** V kolikor želite zamenjati svoj stari avtomobil, vam ob nakupu novega modela znamke Renault priznamo 1000€ bonusa. Odločitev o sprejemu vašega rabljenega vozila v račun je diskrecijska pravica posameznega 
pooblaščenega distributerja. Odobritev bonusa “staro za novo” ni izključno vezana na sprejem vašega rabljenega vozila v račun. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. 

PE KOPER, Istrska cesta 12, 05/663 61 18
PE NOVA GORICA, Industrijska cesta 2a, 05/ 335 44 00
PE TOLMIN, Poljubinj 89f, 05/388 47 00
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OŠ Dobravlje 

Državni podprvaki v 
smučarskem teku
V petek, 10. marca 2017, je na Rudnem polju na Pokljuki v čudovi-
tem zimskem vremenu potekal že 21. šolski pokljuški maraton, ki 
se ga je skupno udeležilo okrog 1000 udeležencev, med njimi tudi 
lepo število učencev naše šole.

Organizatorji so izvedli tudi 
šolsko državno prvenstvo 
v smučarskem teku, najvi-

dnejši rezultat je z doseženim 3. me-
stom  v kategoriji nekategorizirane 
starejše deklice dosegla Sara Durn iz 
9. razreda, ki je 2-kilometrsko raz-
daljo pretekla v dobrih 7 minutah 
in pol. Z ekipnim 2. mestom pa so 
učenci OŠ Dobravlje presegli vsa 
pričakovanja, saj so absolutno za-
ostali le za domačini iz OŠ Gorje. 

Vidnih rezultatov na državni ravni 
zagotovo ne bi bilo brez številnih 
treningov in neutrudnega mentorja 
učitelja Stanka Čuferja. Dodajmo še, 
da je OŠ Dobravlje po številu ude-
ležencev tekmovalcev s posamezne 
šole zasedla 2. mesto. 

Vsem tekmovalcem in rekrea-
tivnim navdušencem smučarske-
ga teka iskreno čestitamo in želimo 
obilo športnih užitkov še naprej! 

Polona Puc, OŠ Dobravlje

OŠ Danila Lokarja 

Široka paleta dejavnosti OPP NIS 
v marcu

Republiško srečanje gledaliških 
skupin OŠPP v Zagorju ob Savi 

Na prvi dan pomladi, v torek, 
21.marca, smo se učenci in učiteljice 
OPP NIS odpravili na 8. republiško 
srečanje gledaliških skupin OŠPP  v 
Zagorje ob Savi. Prireditev je pote-
kala v Kulturnem centru Delavski 
dom Zagorje. 

Po nagovoru g. župana, Matjaža 
Švagana, in ravnateljice OŠ Slavka 
Gruma, ga. Vanje Manfredo, smo 
si lahko ogledali predstave naših vr-
stnikov. Končno smo bili na vrsti 
tudi mi. 

Učenci 8. in 9. razreda smo odigra-
li komedijo Micka in Cilka – bin-
go, ki smo jo sami sestavili v okviru 
spoznavanja dramatike. Veseli smo 
bili pohval in priznanja za naše delo. 
Prejeli smo tudi darilca – igrico Šti-
ri v vrsto. 

Domov smo se vračali bogatejši 
za nove izkušnje na pravem odru in 
ponosni, da smo lahko naše igralsko 
– gledališke interese dokazali tudi 
na drugem koncu Slovenije. 

S filmčkom »Državni simboli se 
kregajo« smo navdušili tudi predse-
dnika 

V  okviru praznovanja dneva  slo-
venske kulture   smo veliko razmi-
šljali o državnih simbolih. Na to 
temo smo sklenili zaigrati zgodbo. 
Učenci smo se z njo predstavili star-
šem, sovrstnikom, vrtčevskim otro-
kom, z njo pa smo nastopili tudi na 
republiškem srečanju gledaliških 
skupin OŠPP v Zagorju ob Savi. 

Da bi zgodba ostala v trajnejšem 
spominu, smo igro posneli. Učen-
ci so izrazili željo, da bi filmček po-
sredovali tudi slovenskemu predse-
dniku. V zgodbi namreč nastopajo 

zastava, grb, himna, pa   tudi pred-
sednik – kot živ simbol naše države. 

Gospodu predsedniku smo tako 
posredovali filmček in čakali na mo-
rebiten odziv. Že čez nekaj dni so 
prejeli lastnoročno napisano pismo 
predsednika, v katerem je izrazil po-
hvalo, obenem pa nas je povabil na 
obisk v svojo predsedniško palačo. 
Slednjega se že zelo veselimo. 

Bralke in bralce vabimo k ogledu 
filmčka na spletni strani naše šole. 

Nagradni izlet likovnega natečaja 
“Otroci in Planica 2017” 

V  četrtek, 23. marca 2017, smo se 
udeležili nagradnega izleta v Plani-
co. Nagrado smo si prislužili s so-
delovanjem na likovnem natečaju 
Otroci in Planica. Izdelali smo navi-
jaške transparente za smučarske po-
lete v Planici. Iz cele Slovenije je pri-
spela množica izdelkov, nagradili pa 
so samo 15 osnovnih šol – med nji-
mi tudi našo. 

Ogledali smo si uradni trening in 
kvalifikacije smučarskih poletov. 
Na tribunah smo lahko videli tudi 
ostale transparente in ponosno ma-
hali s svojimi. Pozdravil nas je tudi 
predsednik države, Borut Pahor. Po 
športnem delu smo prisluhnili re-
perju Zlatku, še enkrat smo   slišali 
rezultate likovnega natečaja in vese-
lo zavriskali ter odbrzeli proti domu. 

 Učenci in učiteljice  OPP NIS

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

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

www.megaterm.si

Jaklič Boštjan s.p.

tehnična trgovina
urnik: po-pet od 8:00 - 16:00
          sobota zaprto

 031 327 304Gradiška cesta 5, Vipava 5271

PNEVMATIKA-INOX-VARINI MATERIALIVARILNI APARATI-REZERVNI DELI-

iskravar

OŠ Šturje 

Dobrodelno 
kolesarjenje
V soboto, 11. marca, smo na šoli organizirali športno dopoldne. 
Dan je v celoti uspel: v telovadnici smo odigral odbojkarsko tekmo 
med učitelji in učenci, nato je sledila košarkarska tekma med star-
ši-očeti in učenci. Zjutraj so svoj trening opravili tekači, ki so se jim 
pridružili tudi učenci in starši.  Kolesarji pa so se odpravili na 100, 
150 in 200 km dolge proge.

Kar nekaj družin je kolesarilo 
po krajših, družinskih tra-
sah v bližnji okolici. 

Rezultati so bili ta dan drugotne-
ga pomena. Smisel dneva je bilo 
predvsem druženje in dobrodel-
nost. Udeleženci breveta so prispe-
vali po 5 evrov od štartnine za naš 
šolski sklad, med dnevom pa se je s 
prostovoljnimi prispevki zbralo 230 
evrov prispevkov. Skupno smo naš 

šolski sklad obogatili za nekaj manj 
kot 500 evrov. 

Zahvaljujemo se vsem udeležen-
cem; kolesarjem, staršem in drugim, 
ki so z nami preživeli to športno so-
boto. Hvala Andreju Zamanu, članu 
društva BIK.si in pobudniku akcije 
»Pomagajmo otrokom do še lepše-
ga otroštva.«

Lea Vidmar
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V barvah zeliščne mavrice
V petek, 24. aprila 2017, je v Učnem centru na Brjah potekala brezplačna delavnica, na kateri je bil pri-
kazan postopek izdelave zeliščnega mila. Delavnico je spremljalo skoraj 40 udeležencev iz različnih 
koncev Goriške in Krasa. 

Na delavnici so bili najprej 
predstavljeni načini, mate-
riali in surovine za izdelavo 

domačega mila. Sam postopek izde-
lave mila je po skrbno pripravljenem 
lastnem receptu prikazala Danica 
Gračan Jevtič. Udeleženci soprikaz 
izdelave mila z radovednostjo spre-
mljali, med njimi je bilo tudi nekaj 
takih, ki mila že izdelujejo doma. 
Navdušene nad prikazom izdelave so 
nekatere udeleženke svoje vtise skle-
nilez naslednjimi besedami: 

Irena Bole: »Delavnica o pripravi 
mila mi je bila zelo všeč, ker je pre-
davateljica govorila tudi o nekate-
rih zdravilnih učinkih določenih ze-
lišč. Prav tako je podala informacije o 
uporabi zelišč pri izdelavi mila glede 
na določen tip kože. Deležni pa smo 
bili tudi praktične predstavitve izde-
lave mila, ki je razjasnila marsikatero 
nejasnost. Tako smo pridobili znanje 

za izdelavo mila, ki ga bomo lahko po 
enakem postopku izdelovali tudi sami 
doma. Predavateljici in organizatorju 
Ljudski univerzi Ajdovščina se zahva-
ljujem za odlično izpeljano delo.« 

Gospa Ivana: »Bilo je prijetno, dru-
žabno, ustvarjalno in izobraževal-
no druženje. Vsebina predstavljene 

delavnice je zagotovo pustila velik vtis 
na marsikaterega udeleženca. Pohva-
la organizatorju tega projekta, ki bo 
zagotovo odmeval še dolgo in daleč 
naokrog, saj je bil število udeležencev 
zares veliko.« 

Vera Lah: »Zelo pohvalno za Ljud-
sko univerzo v Ajdovščini, da orga-
nizira krožke in delavnice v različnih 
krajih po Vipavski dolini. Na ta način 
se širijo informacije in ljudje pridejo 
do praktičnega znanja. Veselilo me je, 
da sem se delavnice udeležila in da je 
bilo na njej toliko udeležencev.« 

Prihodnje srečanje delavnice bo po-
tekalo v petek, 21. aprila 2017, v Uč-
nem centru na Brjah. Tematika pri-
hodnjega srečanja bo tudi tokrat 
praktično obarvana, saj bo prikazan 
postopek izdelave kreme za obraz. 
Pogovarjali pa se bomo tudi o bezgu 
in o možnostih njegove uporabe. 

Ksenja Sulič

Rdeči križ Ajdovščina 

Program delavnic
Dnevni center Rdečega križa Ajdovščina je odprt vsak dan od 8. do 
12. ure in je namenjen vsem, ki si želite druženja ali izmenjave izku-
šenj, potrebujete oporo,…V dnevnem centru vsak ponedeljek od 
11. do 12.30 ure poteka angleška pogovorna urica in vsako sredo 
od 16. do 17. ure tečaj šivanja po meri.

Od aprila dalje bodo vsak 
petek potekale tudi 
ustvarjalne delavnice 

od 10. do 12. ure. Prva dva petka 
bomo posvetili izdelavi stenskih 
ur iz različnih materialov. Urni 
mehanizem boste lahko dobili na 
delavnici, prispevek pa je 2 evra. 
Naslednja dva petka bomo krea-
tivno zavijali darila. Prvo uro bo 
vsak ustvarjal zase, zadnjo uro 
pa bomo namenili ustvarjanju za 
prodajo na tržnici v dobrodelne 
namene. 

Lepo vas vabimo, da se nam pri-
družite. Prav tako vas vabimo tudi 
na druge enkratne delavnice. Za-
radi lažje organizacije vas prosi-
mo, da nam vašo udeležbo pred-
hodno sporočite na telefon 051 
430 722 ali 05 366 4930 oziroma 
na e-naslov: ajdovscina.ozrk@
ozrks.si. Vse delavnice in tečaji so 
brezplačni. 

V aprilu bomo organizirali še: 
Predavanje: Osebni stečaj, 3. april 
2017 od 17. do 18. ure 

Vsakdo se lahko znajde v osebni 
stiski, ki privede do osebnega ste-
čaja. Ali se prav vi ukvarjate z mi-
slijo na osebni stečaj, pa ne veste, 
kako se tega lotiti? Kaj pravzaprav 
je osebni stečaj, kakšni so postop-
ki, pogoji?

 Vse to bomo skušali razjasniti 
na predavanju, kjer bo predava-
teljica povedala primer osebne iz-
kušnje in poskušala odgovoriti na 
postavljena vprašanja. 

Ličenje obraza, 20. april 2017 od 
18. do 19. ure in 25. april 2017 od 
10. do 11. ure 

Z nami bosta dve mojstrici liče-
nja, ki nam bosta svetovali, kako 
se profesionalno naličiti. 

Nabiranje in priprava divjih uži-
tnih rastlin, 22. aprila 2017 od 
8.30 do 12. ure – zberemo se pred 
Domom krajanov v Žapužah 

Pomembno je sploh prepozna-
ti rastline, zatem poiskati rastišča, 
čas, način nabiranja in način pri-
prave hrane iz divjeužitnih rastlin. 

Regrat, divji hmelj, penuše, če-
maž, regačica, kopriva, tolščak in 

drugi pleveli... so užitne rastline, 
za katere nam ni potrebno skr-
beti vsako leto posebej in jih se-
jati in oskrbovati. Rastejo same, 
razmnožujejo se tudi same. Kje? 
Na vrtovih in potkah, ob poto-
kih, med gredicami, za hišo, v za-
puščenih kotičkih v bližini hiš. Na 
nas je samo to, da jih v pravem 
času, ko so najbolj polne moči, na-
beremo in pravilno pripravimo za 
našo divjo pojedino. 

Z divje rastočimi užitnimi ra-
stlinami si izboljšamo svojo zdra-
vstveno sliko, naberemo telesno 
kondicijo, razgledamo po že po-
zabljeni okolici in nenazadnje se 
koristno družimo z našimi naj-
bližnjimi, prijatelji, sorodniki in 
znanci iz okolice. Za pripravo mo-
ramo pa točno poznati in ločeva-
ti med užitnimi divjimi rastlina-
mi in njihovimi ne tako redkimi 
dvojnicami. Vse to in še več si lah-
ko privoščite na dopoldanskem 
sprehodu po obrobju Ajdovščine 
in Žapuž ter na hitrem kulinarič-
nem tečaju in degustaciji. 

Tečaj asertivnosti, 4. aprila 2017 
od 16. do 17. ure in nato vsak to-
rek 9 – 10 srečanj 

Vabimo vas na trening asertiv-
nosti, ki je proces učenja veščin za 
samozavestno ravnanje in učin-
kovito komunikacijo. S trenin-
gom bi začeli v aprilu, potekal bi 
vsak torek ob 16. uri, izvedli pa bi 
9-10 srečanj. Tečaj bo vodila univ. 
dipl. socialna delavka. Minimalno 
število udeležencev je 5.

Vabljeni!
Rdeči Križ Ajdovščina

Ministrica na OŠ Šturje 

Hrana združuje in povezuje 
Šturski gurmani že šesto leto v okviru vseslovenskega projekta »Kuhna pa to« iščemo lokalno značil-
ne jedi svojih prednikov, ki jih v kuhinji nadgradimo in posodobimo, da potem poskušamo prepričati 
celo brbončice največjih kritikov – svojih sovrstnikov.

V ponedeljek, 6. marca 2017, 
smo na OŠ Šturje Ajdo-
vščina pripravljali zdravo 

kosilo, navdahnjeno s sestavinami 
poslavljajoče se zime in prve pomla-
di Vipavske doline. Ker dobra hrana 
diši zelo daleč, smo z njo v goste pri-
vabili tudi vladno delegacijo Repu-
blike Slovenije na čelu z ministrico 
za izobraževanje, znanost in šport, 
gospo Majo Makovec Brenčič. Sku-
pina Šturskih gurmanov je ta dan 
pred in ob pomoči vladne delegaci-
jeza svoje sovrstnike pripravila na-
slednji meni: 

Dobrodošlica: lešnikovi piškoti 

brez sladkorja, zraven postreženo fi-
govo kofje (nadomestek kave, sku-
han iz prej posušenih in praženih 
fig) z domačim mlekom. Tak napi-
tek so včasih pili naše none in no-
noti, ko ni bilo denarja za pravo 
kavo. Recepturo zanjo so nam za-
upale ženske iz društva gospodinj s 
planine. 

Glavna jed: kruhov cmok z regra-
tom, postrežen na kremi iz fižola, 
zelene in pancete. 

Sladica: tenstana jabolka (jabolč-
na čežana) v pečenih blekih (teste-
nih mošnjičkih)  ter hrenov sladoled 
(iz bele polente) s praženimi orehi. 

Visoki gosti so bili nad pripravo in 
postrežbo navdušeni. Še bolj so bili 
zadovoljni z videnim učinkom ku-
hanja na učence, saj so le-ti z užit-
kom pokušali inovacije svojih ku-
harskih sovrstnikov, čeprav so bile 
uporabljene sestavine, ki so same po 
sebi zelo nepriljubljene pri mlado-
stnikih. Tako zasnovan projekt na 
zelo neposreden način pripomore 
k izboljševanju prehranskih navad 
naše mladine. Seveda pa vse skupaj 
učinkuje le, če krožnike pripravijo 
tapravi kuharji in Šturski gurmani 
to zagotovo so, če sklepamo po šte-
vilnih pohvalah in hitro izpraznje-
nih loncih. 

V letošnjem šolskem letu si je eki-
pa Šturskih gurmanov z izvirnim in 
kvalitetnim pripravljanjem degusta-
cijskih kosil za svoje sovrstnike pri-
dobila vstopnico na regijsko tekmo-
vanje, ki bo 7. aprila v Kobaridu. 
Zaradi svojih uspehov iz prejšnjih 
let pa so nas povabili tudi v Wa-
shington, ZDA, kamor se odpravlja-
mo v prvi polovici maja, da s svojimi 
stvaritvami prepričamo tudi ameri-
ške učence. 

Mentorica Šturskih gurmanov 
Petra Ušaj
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Člani, mladinci in kadeti končali 
letošnjo sezono
Drugi del sezone je naša članska ekipa začela z zelo pomlajeno zasedbo, saj je bil obstanek v ligi že 
zagotovljen in je bilo nadaljevanje tekmovanja le formalnost. V ekipi so ostali štirje košarkarji članske 
ekipe, ostala mesta pa so zapolnili mladinci in kadeti, ki so imeli ogromno prostora za napredek in 
dokazovanje.

A praktično čez noč so bili 
prisiljeni prevzeti velik del 
bremena na svoja pleča in 

tako izkusili igranje v članski konku-
renci, mnogi med njimi prvič. To se 
je pokazalo kot pametna poteza, saj 
so tako   mladinci kot kadeti članske 
izkušnje uspešno unovčili v svojih 
kategorijah. Mladinci v drugem delu 
2. mladinske lige sploh niso poznali 
grenkobe poraza, kadeti pa so bili do 
zadnjega srečanja z ekipo Rogaške v 
igri za finalni turnir najboljše osmeri-
ce ekip v Sloveniji. 

V šestih krogih drugega dela so naši 
članski košarkarji sicer le na eni tekmi 
zmagali(premagali so Vrhniko doma) 
ter izgubili pet srečanj, od tega dva-
krat klonili samo za točko in to oba-
krat proti Postojni, ki ima v svoji ekipi 
veliko izkušenih košarkarjev. Veliko-
krat je bilo užitek gledati naše mlad-
ce, kako se pogumno zoperstavljajo 
starejšim igralcem v nasprotnih eki-
pah in le pomanjkanje izkušenj je naj-
večkrat odločala, da so naši mladi upi 
morali priznati poraz. 

»Če na hitro potegnem črto skozi ce-
lotno sezono, sem kot trener z neka-
terimi stvarmi zadovoljen, z drugimi 
pač ne. Zadovoljen sem, da smo sezo-
no končali brez večjih poškodb igral-
cev, bile so nekatere manjše, a to je del 
vsakega športa. Zadovoljen sem tudi z 
napredkom nekaterih naših najmlaj-
ših igralcev, saj so definitivno boljši 
košarkarji kot pred sezono. Nekate-
ri so pokazali velik napredek v igral-
skem smislu, prestali so zrelostni izpit, 
saj so bili primorani prevzeti veliko 
odgovornost na svoja ramena. Vem to 
seveda še ni uspelo, imajo pa še veliko 

rezerve, kar se tiče treninga in odnosa 
do ekipe ter okolja, ki jim nudi košar-
karsko udejstvovanje. Glede rezultata 
pa s sezono nisem najbolj zadovoljen. 
Premagali smo sicer ekipe, ki so bile 
v našem rangu, vendar ni nam uspelo 
narediti kakšnega presenečenja pro-
ti ekipam, ki igralsko kotirajo višje in 
bi tako mogoče mešali štrene v zgor-
njem delu lestvice. Dodal pa bi še, da 
se bodo rezultati te sezone hitro poza-
bili, treba je gledati naprej in v nasle-
dnji sezoni iti stopničko višje v vseh 
pogledih,« je ob koncu sezone podal 
svojo oceno trener Gregor Zagorc. 

Tako kot člani so letošnjo sezono za-
ključili tudi mladinci in kadeti. »Za 
kadetskoekipo (U17) lahko mirno re-
čemo, da je rezultatsko sezona ena naj-
bolj uspešnih v zadnjih letih, saj smo 
uvrščeni na končno 11. mesto v drža-
vi, kar je v konkurenci 86 ekip v dr-
žavi soliden dosežek. Vse skupaj se je 
začelo lanskega maja, ko smo v kvali-
fikacijah za uvrstitev v prvo slovensko 
ligo brez večjih problemov porazili 
ekipi Portoroža in Nove Gorice. Žreb 
nam je namenil skupino, v kateri smo 
po dvakrat porazili ekipi KD Kopra in 
Plamo Pur iz Ilirske Bistrice, dvakrat 
pa smo morali priznati premoč ekipi 
Koš Kopra. To je pomenilo drugo me-
sto v skupini in uvrstitev fantov med 
12 ekip v državi. V naslednjih mesecih 
smo merili moči z najboljšimi v drža-
vi. Doživeli smo nekaj grenkih pora-
zov in malo manj sladkih zmag, kar je 
zadostovalo za končno 11. mesto. Po 
končani tekmovalni sezoni sem kot 
trener z rezultatom zadovoljen in iz-
redno ponosen na vse fante, ki so prii-
gali ta lep dosežek, je pa v prihodnosti 

še veliko prostora za napredek. Letos 
so nekateri igralci te kategorije igrali 
na treh frontah (v kadetski, mladinski 
in članski konkurenci)ter bili zaradi 
tega precej obremenjeni in prikrajša-
ni za kakšen bolj optimalen trening. V 
naslednjih sezonah bo precej lažje, saj 
so fantje letnika 2000 zdaj tudi uradno 
prestopili v mladinske vrste, kjer bodo 
v prihodnjih dveh sezonah nosilci igre 
in svojo vidnejšo priložnost iskali tudi 
v članski konkurenci. V letošnji sezo-
ni smo po dolgem času nastopili tudi 
z mladinsko ekipo (U19), ki je s tek-
mami prav tako začela lani v mesecu 
maju in bila najprej v kvalifikacijah za 
1.SKL prepričljivo boljša od ekip Ko-
pra, Portoroža in ŠD Šentvida. Za na-
stop med najboljšimi pa nam je žreb v 
tistem trenutku namenil verjetno naj-
bolj kvalitetno ekipo Triglava iz Kra-
nja, ki smo jo sicer na prvi tekmi pre-
magali za 12 točk, na povratni tekmi 
v Kranju pa izgubili za 17 in bili ko-
rak prekratki za uvrstitev v prvo ligo. 
Sledilo je rahlo razočaranje, padec v 
formi in poškodbe nekaterih ključ-
nih igralcev. Vknjižili smo štiri po-
raze, toda to ni bil realni pokazatelj 
naše kvalitete. Sledil je tretji del tek-
movanja in nova skupina osmih ekip 
ter dodatnih 14 tekem. Slavili smo na 
vseh srečanjih in s tem dokazali, da 
smo bili brez prave konkurence. Sezo-
na je bila zaključena na najlepši mo-
žni način. Moram povedati, da mi je 
v ponos, da so fantje po nekaj res tež-
kih porazih odreagirali na pravi način 
in pokazali svoj karakter. Nekateri so 
naredili velik korak naprej in pokaza-
li, da si zaslužijo priložnost igranja v 
članski konkurenci. Užitek mi je bilo 
delati s temi fanti in upam, da bodo 
z dobrim delom in pravim pristopom 
uspešni tudi v prihodnje,« je strnil mi-
sli in ponosno ocenil sezono trener 
Matevž Mikuš. 

Za obe ekipi sledi krajši tekmovalni 
premor, že maja pa obe ekipi zopet ča-
kajo kvalifikacije za uvrstitev med naj-
boljše v državi v naslednji sezoni.  

Fantje, srečno! 
KK Ajdovščina

ADC na plesnem 
tekmovanju v 
Lignanu
ADC tekmovalne skupine pionirji, mladinci in člani so se v mesecu 
marcu udeležili plesnega tekmovanja World Dance Trophy v Li-
gnanu. Tekmovanje poteka tri dni, v različnih plesnih disciplinah 
in udeležujejo se ga plesalci iz različnih držav; Hrvaške, Srbije, 
Avstrije, Slovenije, Italije... Po 35-ih letih naj bi tekmovanje letos 
potekalo zadnjič. Tako tudi ADC s tem zaključuje svoje tradicional-
no udeleževanje tega plesnega festivala.

Letos je ADC tekmovalni 
skupini, mladince in člane 
prevzel in s tem tudi pripra-

vljal na tekmovanje nov koreograf 
Aljoša Moderndorfer iz skupine 
Maestro, ki smo jih videli v tele-
vizijskem šovu Slovenija ima Ta-
lent. Glede na to, da so skupaj šele 
nekaj mesecev so pokazali dobre 
rezultate. Mladinska formacija s 
točko Feslo je v kategoriji Street 
Junior Formation zasedla 6. me-
sto. Članska formacija v kategoriji 
Street Over Formation pa s točko 
Presha nehvaležno 4. mesto. 

Aljoša je rezultate komentiral sle-
deče; » Sem zelo zadovoljen z na-
stopoma obeh skupin. Dali so vse 
od sebe in uživali, kar je najbolj 
pomembno. Tekma je bila odlič-
na generalka za prihodnje tekme 
in nam pokazala na čemu mora-
mo delati v prihodnjih mesecih. « 

Domača plesalka in koreografi-
nja ADC pionirske skupine Kaja 
Besednjak je s svojo skupino zase-
dla stopničke. V kategoriji Street 
Mini Formation so s točko Party 
Kidz zasedli 3. mesto. Kaja pravi; 
» Z rezultatom sem več kot zado-
voljna. Otroci so na plesišču po-
kazali to kar sem želela, prepusti-
li so se glasbi, uživali in energično 

odplesali do konca točke. Rezul-
tat je seveda tudi dobra motiva-
cija za naprej. «Alice Stojko Saliu, 
vodja plesnih skupin ADC plesne-
ga centra je kot vedno ponosna na 
plesalce in njihove nastope, če-
prav prizna, da so bili že kar ne-
kaj let navajeni na višje rezultate, 
vendar poudarja, da je toprocess. 
So vzponi in padci na vseh po-
dročjih v življenju in tudi na ple-
snem podu. Povdarja :” Ne bomo 
se vdali in se zadovoljili s takimi 
rezultati. To nam daje nov elan in 
zavest,da moramo še bolj trenirati, 
da se povzpnemo višje in postane-
mo še boljši.” 

To je bilo njihovo prvo tekmo-
vanje v tej plesni sezoni. V mese-
cu maju jih čaka mednarodno tek-
movanje v Zagrebu, europosko 
tekmovanje na Polskem in držav-
no prvenstvo v juniju. 

Lignano je bila torej odlična od-
skočna deska za nadaljna tekmo-
vanja. 

ADC se poslavlja od Festivala v 
Lignanu in pozdravlja nadaljna 
tekmovanja. 

SREČNO ADC!
rl

Kostumi: Eva Slana Foto: Mark Kucler

Ob  10  letnici trgovine vam 
podarimo 10% popust

na vse izdelke

 Pirotehnika v prodaji čez celo leto.  

Popust ne velja za artikle, ki so v akciji.

V MESECU APRILU
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Skalp pred polno dvorano Stožice
Letos mineva 40 let od ustanovitve legendarne jugorock skupine Prljavo Kazalište, ki je svojskorajda 
pol stoletja težak jubilej proslavila tudi pred Stožicami. Legende rocka so si v množici ponudbekot 
predskupino izbrale prodorno rock skupino Skalp.

Skalp, njihov frontmen Peter 
Krkoč je iz Bohinja, so s pre-
prosto iskrenostjo stopili pred 

Stožice in oznanili publiki, »vem, 
da niste tukaj zaradi nas, ampak mi 
pa smo zaradi vas.« Nato so Skalpi 
s priljudnostjo in energičnostjo od-
žgali svoj repertoar, kot da vanje ne 
bi bilo uprtih par tisoč parov oči. V 
polurnem nastopu so publiko osvo-
jili, da je na njihovi zadnji sklad-
bi »Vem, da lahko!« in čisto sveži 
»Hladen tuš« zamigala z njimi. 

20-let dolga kilometrina, je tako 
dobila novo dimenzijo. S Stožica-
mi, kot našim največjim koncer-
tnim prostorom, so Skalpi podrli 

nov mejnik, s katerim se lahko po-
hvalijo le redke slovenske skupine. 

Skalp svoj 20-letni obstoj letos obe-
ležujejo z več dogodki, naslednjibo 
že 7. aprila 2017 v Ajdovskem klu-
bu Baza. Fantje se namrečpo 10-le-
tih vračajo v prostor, kjer so prosla-
vili izdajo prvega albuma Preproste 
rešitve. 

Več informacij na www.skalp.si 
in na www.facebook.com/Skupina-
Skalp. 

Anja Rijavec, foto Miha Dolenc

Tovarniška cesta 4a (C3),
5270 Ajdovščina

t: +386 (0)5 99 280 75
f: +386 (0)5 99 268 56  
g: +386 (0)51 690 437

nepremicnine@gaberit.si

Obiščite nas na sedežu agencije ter nam zaupate vaše želje in pričakovanja.  
Potrudili se bomo da kar najbolj upravičimo vaše zaupanje.
Za znane stranke iščemo vse vrste nepremičnin za nakup ter najem! www.gaberit.si

Pri nas poskrbimo za varno in strokovno izpeljavo vseh vaših nepremičninskih želja.

Matija Ceket s. p.

 Posredovanja pri prodaji oz. nakupu ter najemu oz. oddaji nepremičnin
 Urejanja pravnega statusa nepremičnin
 Svetovanja s področja nepremičninskega poslovanja
 Izpeljave pravnega posla v prometu z nepremičninami

GEODELA
UGODNE geodetske�storitve

kontakt:�Marko�Breščak

tel.�(041)�28-38-29

e-mail:

internet:

info@geodela.si
www.geodela.si

Goriška�25/a,�AJDOVŠČINA
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*�GEODETSKI�NAČRT�ZA�PGD

*�DOLOČITEV�MEJE�PARCELE

*�PRIDOBITEV�HIŠNE ŠTEVILKE...

Šturske ekoface tretje 
v državi

Z državnim tekmovanjem se je 
17. februarja  končal letošnji 
Ekokviz, tekmovanje v eko 

znanju, na katerem se je pomerilo 
1029 ekip iz 142. osnovnih šol. Eki-
pa iz OŠ Šturje, ki so jo sestavljali 
Nina Čermelj, Domen Petrovič in 
Jana Likar Ivanov je pod mentor-
stvom učiteljice Irene Knafelc dose-
gla tretje mesto. Poleg nagrad je šola 
prejela tudi donacijo za okoljske na-
ložbe v vrednosti 1000 evrov.  

Učenci so morali pokazati odlič-
no poznavanje številnih okoljskih 
problemov, povezanih z biotsko 

raznovrstnostjo,   hrano, živinore-
jo, odpadki. Podrobno so spoznali 
tudi načela krožnega gospodarstva 
ter  pomembnejše ljudi iz preteklo-
sti, ki so močno vplivali na kakovost 
našega sedanjega življenja. 

Mladi bodo pridobljeno znanje go-
tovo uporabili v vsakdanjem življe-
nju, mogoče bo tudi vir navdiha za 
prihodnje šolske oziroma poklicne 
izzive, s katerimi se bodo srečevali. 

Irena Knafelc, mentorica


