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Odpor do neznanega
Ljudje smo pogosto v odporu 

do neznanega. Rečemo celo, da se 
neznanega bojimo, kar pa ni res. 
Kako se je mogoče bati nečesa, če-
sar nisi še nikdar doživel? Bojimo 
se, da nam bi neznano povzročilo 
že znana, neprijetna občutja, po-
sledice preteklih izkušenj, travm. 

Posledic odločitev in njenih raz-
pletov ne moreš vedeti v naprej, 
zato je odločitev, da boš nekaj sto-
ril, ko boš stoodstotno prepričan, 
brezsmiselna.

Nadzora nad vsem nimamo in 
ne bomo nikoli imeli, kar pa še ne 
pomeni, da se lahko brezskrbno 
predamo toku življenja in dovoli-
mo, da nas odpelje kamor nam je 
namenjeno.

V slovenščini imamo za potek 
življenja le eno besedo, reče se ji 
usoda. V angleščini sta besedi za 
usodo dve: fate in destiny, njun 
pomen pa različen. Morda neka-
teri prevajalci besedo destiny pre-
vajajo z besedo destinacija (ki je 
sicer tudi tujka) ali z besedno zve-
zo cilj življenja. Ne bi vedela. 

Usoda- fate temelji na tem, da 
na potek življenja nimamo vpli-
va, ker je vse že v naprej določeno. 
Posledično nima vedno pozitivne 
konotacije. Navadno je bolj kot ne 
izgovor, ko se nekaj ne odvije nam 
v prid ali uteha ''da je tako pač že-
lela božja volja''. Tudi v pojmu de-
stiny se skriva ideja, da so dogod-
ki že v naprej določeni, vendar za 
razliko dopušča, da z močno vo-
ljo, pogumom in potrpežljivostjo 
sami to spremenimo - oziroma, 
da moramo prevzeti odgovornost 
za svoja dejanja. 

Biti v odporu do neznanega je 
približno tako, kot da bi se peljal 
s čolnom po reki in želel nadzo-
rovati njen tok, namesto čolna. 
Predvideti ali bo reka zavila levo 
ali desno ali se za naslednjim ovin-
kom skriva vrtinec, strm spust ali 
– izliv v morje, če se po tej reki 
nisi še nikoli prej peljal, je nemo-
goče. Vse kar ti je v danem trenut-
ku moč storiti je trdno prijeti za 
vesla in imeti nadzor nad čolnom, 
če ga že nad reko ne moreš imeti. 

Jerneja S.

Večni šarm vodenih barvic

Mednarodni festival akvarela CASTRA 2017
Po izredno odmevni in obiskani Castri 

2015 in lanski Mini Castri 2016, se je 
Društvo likovnih umetnikov Sever-

ne Primorske odločilo, da nadaljuje s tem 
projektom. Tako je letos luč sveta zagledala 
druga izvedba mednarodnega bienala akva-
rela. Razstava bo na ogled javnosti v Lokar-
jevi galeriji in Lični hiši do 30. septembra. 
Sama otvoritev razstave bo v soboto, 26. 
avgusta, ob 18. uri, pred tem pa bo med 9. 
in 15. uro v Vipavskem Križu potekal med-
narodni ekstempore akvarelistov z motivi 
Vipavskega Križa.  

Letošnjega natečaja se je udeležilo 58 av-
torjev iz štirinajstih držav. Strokovna komi-
sija je podelila šest nagrad in pet diplom. Di-
plomo je prejelo tudi delo Anne Ivanove iz 
Rusije (na fotografiji). 

City games 2017 

Ajdovščina zmagala doma, v finalu peta!
Druge zabavne igre City games na ajdovskem bazenu so prinesle zmago domači ekipi. Svoje so prispevali številni navijači – 
več kot tisočglava množica je nadvse uživala ob šaljivih, toda zahtevnih nalogah. Po besedah organizatorja je bil dogodek v 
Ajdovščini med najboljšimi v celotni sezoni.

Druga izvedba priljubljenih pole-
tnih iger City games v Ajdovšči-
ni je potekala po novem sistemu, 

ko sta se v neposrednem boju za zmago 
merili dve ekipi – Ajdovščina in Kranjski 
orli. Obe izkušeni, sestavljeni iz vrhun-
skih lokalnih športnikov. Skozi sedem 
iger zabave ni manjkalo, vse do konca je 
bilo napeto in precej izenačeno. Domači 
so odlično začeli in v vodnem vaterpolu 
povedli. Turistke so Kranjski orli reševali 
bolj učinkovito kot Ajdovci. Sledila je igra 
pršut – ni dvoma, zmaga je ostala doma, 
bravo Marko! Precej smole so imeli doma-
či v ‘vošarki’ (vodni košarki), medtem ko 
so se domače tekmovalke izkazale z vesla-
njem v sodu. V zadnji igri, kjer sta štela 
moč in vzdržljivost, pa so domače nadvla-
dali Kranjski orli. 

Svoje so dogodku dodali tudi navijači, 
več kot tisoč se jih je nabralo okoli aj-
dovskega bazena. Po besedah Mirosla-
va Krzyka, direktorja Adrie Events in or-
ganizatorja City Games, je bil dogodek v 
Ajdovščini eden najboljših v celotni sezo-
ni, ki je obšla več kot 30 mest na Balkanu. 

Ajdovske barve je zastopala nekoliko 
spremenjena zasedba od napovedane – 
namesto kolesarja Kristjana Korena je 
vskočil plesalec Jurij Batagelj, tekačico Lu-
cijo Krkoč pa je zamenjala smučarka An-
dreja Slokar. Ostalih šest: Nina Ukmar, 
letošnja evropska prvakinja v hip hop ple-
su, Tine Lavrenčič, bronast z lanskega 

državnega prvenstva v olimpijskem triat-
lonu, nogometaš Peter Kalin, Maja Svetik, 
kapetanka rokometašic Mlinotesta, vse-
stranski trener Marko Lipovž ter kajakaš 
Primož Sulič, sicer vodja športnih pro-
gramov ajdovskega Zavoda za šport, gos-
titelja dogodka. 

Ajdovska zasedba se je tako uvrstila v 
slovenski finale, kjer pa jim v Kranju ni šlo 

vse po načrtih. Osvojili so peto mesto. Z 
veliko prednostjo je zmagala ekipa Mari-
bora, ki bo Slovenijo zastopala v Biogradu 
na Moru, kjer bo potekal finalni obračun 
zmagovalcev vseh 12-ih držav, kolikor jih 
je letos sodelovalo v igrah.
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Zgodbe iz Rustjeve 
hiše
Arheologi iz Skupine Stik, ki v Rustjevi hiši opravljajo arheološke 
raziskave, nepričakovano odkrivajo zanimive zgodbe iz obdobja 
prve vojne. Naleteli so tudi že na rimskodobno arhitekturo, v 
naslednjih dneh bo jasno, ali gre za temelje manjkajočega stolpa 
št. 11 ali za obzidje.

Rustjeva hiša je bila zgrajena 
sredi 18. stoletja, za gradnjo 
so porabili ostanke arhitek-

turnih členov rimske Kastre. Iz ta-
kšnih ostankov je zgrajen lepo viden 
odtočni kanal, iz rimskega obdobja 

so tudi stebrički, na katere so gradi-
telji hiše postavili ladijski pod – ar-
heologi so naleteli na delno ohranje-
ne trame in deske. »Ladijski pod je 
propadal, zato so ga zasuli z ogro-
mno uporabnimi predmeti nekje 
iz časa 1. svetovne vojne, zanimiva 

zgodba, ki kaže življenje Ajdovščine 
takrat,« pove Matej Draksler, vodja 
skupine Stik, ki opravlja arheološke 
raziskave. Najdene so steklenice za 
zdravila, vino, pivo pivovarn, ki jih 
že zdavnaj ni več, pa razne kovinske 
posode, lonci, keramične skodelice 

… Med najbolj zanimivimi najdba-
mi sta dve čutarici, ena avstrijska z 
letnico 1916, druga ogrska, z letnico 
1915. »To, kar smo zdaj odkrili, je 
bilo nepričakovano in izredno za-
nimivo, sploh arhitekturne rešitve. 

Gre za kompleksno grajen objekt, 
česar običajno iz tega časa ne odkri-
jemo,« poudari Matej Draksler. 

Arheologi so torej prišli do 
temeljev rimskodobne arhitekture: 
»Še par dni bomo v tem prostoru, pa 
bomo vedeli ali gre za stolp ali obz-

idje, globlje od temelja pa ne bomo 
šli.« V prihodnjem tednu bodo ra-
ziskave opravili še v sosednjem pro-
storu.

sh

Občina Ajdovščina zastopa Slovenijo s projektom 

‘Podjetno v prihodnost’
Na natečaju za evropske nagrade za spodbujanje podjetništva za 2017 bo letos Slovenijo v ožjem 
izboru zastopala Občina Ajdovščina s projektom ‘Podjetno v prihodnost’ in sicer v kategoriji 
izboljšanje poslovnega okolja. Evropska komisija je letos prejela 305 prijav, med katerimi bodo 
finaliste po posameznih kategorijah izbrali oktobra, zmagovalce pa bodo razglasili na zaključni 
slovesnosti za mala in srednje velika podjetja 23. novembra v estonskem Talinu.

Izbor je opravila žirija javne 
agencije SPIRIT Slovenija, ki je 
v obrazložitvi zapisala, da pro-

jekt ajdovske občine s spodbuja-
njem podjetniškega duha, naložbo 
v podjetniška znanja, z rezultati in 
pozitivnim učinkom na širši lokalni 
prostor dokazuje, da se tudi z ome-
jenimi sredstvi da veliko narediti. 

S projektom ‘Podjetno v prihod-
nost’ si Občina Ajdovščina priza-
deva ustvariti ugodno in povezano 
podporno okolje za nova podjetja, 
za razvoj podjetniške in obrtne deja-
vnosti in odpiranje novih delovnih 
mest. Zato občina izvaja številne 

programe in ukrepe, ki vodijo v 
spodbujanje podjetništva in ust-
varjanje novih delovnih mest. 

V Evropski uniji je več kot 20 mili-
jonov malih in srednje velikih pod-
jetij, ki so glavno gonilo gospodar-
ske rasti, inovacij, zaposlovanja in 
socialnega vključevanja. Cilj ev-
ropske komisije pa je spodbujati 
uspešno podjetništvo in izboljšati 
poslovno okolje, da bi jim pomaga-
la uresničiti njihov potencial v glo-
balnem gospodarstvu. Zato so letos 
že enajstič razpisali javni natečaj za 
evropsko nagrado za spodbujanje 
podjetništva. Slovenija na natečaju 

sodeluje devetič. Prejšnja leta je v 
lov za nagrado prijavila po najmanj 
pet kandidatov v treh kategorijah, 
tokrat pa bo Slovenijo ob Občini 
Ajdovščina zastopalo le še podjetje 
Replika v kategoriji spodbujanje in-
ternacionalizacije poslovanja. 

Lani je v izboru sodelovalo več kot 
300 projektov iz 31 držav, med 18 
najboljših v Evropi se je uvrstil Za-
vod mladinski center Kotlovnica 
Kamnik.

Pozor, šolsko leto se začenja! 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je že objavilo letošnji šolski koledar ter razrešilo dilemo 
– pouk se nepreklicno prične v petek, 1. septembra. Na prvi šolski dan se pripravite tudi vozniki – ce-
ste bodo polne nadobudne in razigrane mladeži. 

Tudi letos bo Svet za preven-
tivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Ajdovščina 

v prvih šolskih dneh izvajal akcijo 
Varna pot v šolo. Prostovoljci bodo 
ob prihodu otrok v šolo in ob odho-
du domov dežurali na vseh kritičnih 
točkah prometnih poti do vseh petih 
ajdovskih osnovnih šol ter njihovih 
podružnic. Na cesti Podkraj – Col 

bo na novo nameščen še en stalni 
prikazovalec hitrosti, ki bo opozar-
jal prehitre voznike. 

Občina Ajdovščina pa ima tudi 
enega prvih premičnih prikazoval-
nikov hitrosti. Nabavljen je bil leto-
šnjo pomlad, na podlagi izkušenj iz 
akcije »Skupaj umirjamo promet«, 
ki je pokazala, da smo Ajdovke in 
Ajdovci kar dovzetni za preventivna 

opozorila – prikazovalniki v okoli-
ci mestnih šol so namreč kar za 9 % 
zmanjšali hitrost voznikov. V nekaj 
mesecih je premični prikazovalnik 
prepotoval že precej vasi, v septem-
bru bo postavljen v Lokavcu, intere-
sa s strani krajevnih skupnosti pa je 
veliko, tako da je rezerviran kar do 
pomladi prihodnjega leta.   

Priprave na 1. september so torej v 
polnem teku, ne bo pa odveč nekaj 
dodatnih opozoril: 

Staršem otrok, ki bodo letos prvič 
sami na šolskih poteh, svetujemo, 
naj to pot večkrat prehodijo skupaj s 
svojimi otroci ter jih še posebej opo-
zorijo na pravilno ravnanje in mo-
rebitne prometne pasti. Staršem, ki 
otroke vozijo v šolo, pa polagamo 
na srce in razum, naj na šolskih par-
kiriščih upoštevajo prometni red, 
predvsem pa varnost – ne ustavljaj-
te na avtobusnih postajališčih ali na 
cesti, otrok naj iz avtomobila izsto-
pa na varni strani, vzemite si raje 
več časa za prevoz otroka do šole, 
z manj nervoze boste vi, vaši otro-
ci, pa tudi vaša okolica, veliko bolj 
varni!

sh
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INCASTRA - Dan ajdovske 
industrije in podjetništva
23. septembra 2017 se bo na letališču v Ajdovščini začela odvijati nova zgodba o ajdovski industriji 
in podjetništvu. Predstavilo se bo okrog 30 različnih podjetij. Gre za dogodek, ki je namenjen 
predstavitvi in promociji ajdovskih podjetij in gospodarstva in ga organiziramo na Ljudski univerzi 
Ajdovščina skupaj s partnerji po naročilu Občine Ajdovščina.

S tem namenom bodo nekatera 
ajdovska podjetja odprla svoja 
vrata in obiskovalcem ponu-

dila vodene oglede proizvodnega 
procesa. Druga pa bodo svojo dejav-
nost na zanimiv in inovativen način 
predstavila na stojnici. Iz osrednjega 
prizorišča bodo organizirani brez-
plačni prevozi na vodene oglede po 
podjetjih. Na posamezni ogled se je 
potrebno prijaviti, nekaj prijav pa 
bomo sprejemali tudi na dan do-
godka. Podjetja in urnik vodenih 
ogledov si oglejte na spletni strani 
dogodka. 

Poleg osrednjega programa bo 
potekalo tudi razgibano družabno 
dogajanje. Kuhala se bo polenta ve-
likanka, za otroke bodo potekale an-
imacijske in ustvarjalne delavnice, 
na zabaven način pa boste spoznali 

postopke recikliranja in še veliko 
drugih stvari. Lahko boste preiz-
kusili električno kolo, imeli pa boste 
tudi možnost panoramskega poleta 
nad Vipavsko dolino. S sodelovan-
jem v družabni igro Bingo si boste 
lahko prislužili lepe nagrade, poleg 
tega se boste naučili zmešati okusne 
koktajle in osvojili nekaj novih ple-
snih korakov. Spoznali boste tudi 
različne organizacije in društva, ki 
delujejo v Ajdovščini, za vas pa bodo 
organizirani tudi vodeni ogledi po 
Ajdovščini in Vipavskemu križu 
ter pravi kolesarski izlet po Vipavs-
ki dolini. Dogodek bo potekal od 9. 
do 17. ure, ves čas pa bo z nami v 
živo iz prizorišča Radio Robin, ki bo 
poskrbel, da bomo slišani po celotni 
Vipavski dolini in Goriški. 

Vzporedno bo na ta dan potekal 

tudi Fly-in letalski dogodek, na kat-
erem se bodo srečali piloti ultra-
lahkih letalnih naprav in ostalega 
splošnega letalstva, ob tej priložnosti 
pa bodo obeležili tudi 60. obletnico 
delovanja letalske šole v Ajdovščini. 

Si želite spoznati Vipavsko dolino 
iz zraka? Potem obiščite našo Face-
book stran in sodelujte v nagradni 
igri za polet s Pipstrelovim letalom 
– mogoče se pa ravno vam nasme-
he sreča! 

Vabimo vas, da nas redno sprem-
ljate, všečkate in delite naše novice, 
saj za vas pripravljamo še veliko na-
gradnih iger s praktičnimi nagrad-
ami ajdovskih podjetij. 

Se vidimo 23. septembra na 
letališču v Ajdovščini!

Določeno vplivno območje plazu 
Slano Blato
Vlada Republike Slovenije je končno sprejela tudi Odlok o programu priprave lokacijskega načrta 
za vplivno območje plazu Slano Blato v Občini Ajdovščina. Težko pričakovani odlok je za prebivalce 
osrednjega dela Lokavca zelo pomemben, saj vplivno območje plazu v naselju krči in s tem omogoča 
promet z nepremičninami.

Dosedanji ukrepi na plazu 
Slano blato so bili v dobršni 
meri učinkoviti in tako ni 

več neposredne nevarnosti za ta del 

Lokavca. Zato so vplivno območje 
plazu, kjer doslej ni bil mogoč pro-
met z nepremičninami, skrčili. Se pa 
je vplivno območje v zgornjem delu 

plazu nekoliko razširilo, glede na to 
da se odlomni rob plazu vseskozi 
veča. Vendar je za prebivalce osre-
dnjega dela Lokavca pomembno, da je 
iz vplivnega območja izvzetih več kot 
50 hiš, omogočena bo tudi gradnja na 
stavbnih zemljiščih, promet z nepre-
mičninami itd. 

Strokovne podlage za pripravo lo-
kacijskega načrta za plazove večjega 
obsega je za vplivno območje plazu 
Slano Blato izdelal Inštitut za vode. V 
skladu s strokovnimi podlagami mora 
lokacijski načrt za vplivno območje 
plazu Slano Blato obsegati vplivno 
območje plazu, objekte in naprave, 
potrebne za sanacijo plazu, prometne 
ureditve, krajinske ureditve, infra-
strukturne objekte in naprave, de-
ponije viškov materiala. 

V strokovnih podlagah so predlagane 
rešitve s sanacijo plazu z drenažami, 
zajemom zalednih in površinskih vod 
ter geotehničnimi ukrepi, ureditev 
dostopnih poti, odvod zajetih vod 
proti potoku Jovšček in vzdrževanje 
struge potoka, vzdrževanje sredn-
jega dela plazišča z možnim odvo-
zom splazelega materiala, pregra-
da za zadrževanje drobirskih tokov, 
ojačitev obstoječe pregrade, odvoz na-
plavin, sanacijo in vzdrževanje stru-
ge potoka Grajšček skozi Lokavec ter 
med Lokavcem in sotočjem s poto-
kom Lokavšček, ureditev deponije z 
ureditvijo dostopa in odvodnjavan-
ja, ureditev usedalnikov blatnih to-
kov med regionalno cesto in potokom 
Grajšček, območje dodatne deponije z 
ureditvijo površine in območje za in-
terventno odlaganje blata.

Defibrilatorja še v 
Vrtovinu in Gaberjah
Občina Ajdovščina je bila uspešna na razpisu Ministrstva za 
zdravje za »sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene 
dejavnosti« in bo prejela 3.600 evrov za nakup dveh defibrilatorjev. 
Znesek sicer ni astronomski, je pa lahko učinek neprecenljiv, če bo 
naprava pomagala ohraniti eno samo življenje.

V občini Ajdovščina je tre-
nutno 16 avtomatskih defi-
brilatorjev AED z zunanjo 

omarico; šest jih je po Ajdovščini, 
ostali so razpršeni po drugih kra-
jih (Predmeja, Otlica, Col, Podkraj, 
Lokavec, Ustje, Šmarje, Brje, Selo, 
Črniče). Enota Nujne medicinske 
pomoči iz Zdravstvenega doma Aj-
dovščina je ugotovila, da bi zaradi 
daljših dostopnih časov v primeru 
zastoja srca potrebovali napravi še v 
Vrtovinu in Gaberjah. 

Občina se je zato prijavila na 

razpis Ministrstva za zdravje in 
bila uspešna. Pogoj je bil tudi last-
na udeležba, tako bo občina iz 
proračuna doložila še 1.280 evrov. 
Predvideni lokaciji za namestitev 
naprav sta šola v Vrtovinu in stavba 
KS v Gaberjah. 

Po dogovoru je za vzdrževanje de-
fibrilatorjev (zamenjava elektrod, 
baterij itd.) zadolžena Območna 
enota Rdečega križa Ajdovščina.



4 OBČINA AJDOVŠČINA

Energetsko učinkovitejši in 
varčnejši
Po energetsko učinkoviti menjavi stavbnega pohištva in razsvetljave v občinski stavbi je na vrsti še 
urejanje nove kotlovnice.

Občinsko stavbo se je doslej 
ogrevalo iz šolske kotlovni-
ce, ki je bila urejena v nek-

danji stavbi 3 OŠ Danila Lokarja ter 
je ogrevala še stavbo, v kateri delu-
jeta center za socialno delo in zavod 
za zaposlovanje. Ogrevalni sistem 

na nafto je bil potraten, precej toplo-
te se je izgubljalo na poti do končnih 
porabnikov.    

V pritličju občinske stavbe nasta-
ja nova kotlovnica, kjer bo urejena 
toplotna črpalka, za dogrevanje pa 
bo iz Gregorčičeve ulice pripeljan 
plin. V skupni sistem bo vključen 
tudi objekt centra za socialno delo in 
zavoda za zaposlovanje, zmogljivost 
pa bo dovolj velika še za priključitev 
stavbe stare občine, ko bo prenovlje-
na. Naložbo v vrednosti dobrih 42 
tisoč evrov si bodo razdelile Občina 
Ajdovščina (25.600 evrov), CSD 
(10.500 evrov) in ZRZS (6.000 ev-
rov), ki si bodo po enakem ključu 

delile tudi stroške. Pričakujejo pa 
bistveno nižje stroške, saj bo pri-
hranek energije velik, ker bo nov 
sistem energetsko bistveno bolj 
učinkovit od starega. 

Precej bomo prihranili pri ele-
ktriki tudi z varčnimi lučmi in 
učinkovitejšim stavbnim pohištvom. 
V letošnjem letu je namreč občina, 
skladno z načrtom energetske san-
acije, zamenjala še preostala okna 
in vrata na južni fasadi občinske 
stavbe, varčnejša pa je tudi nova 
razsvetljava po pisarnah. 
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Subvencije za dijake ajdovske 
gimnazije
V šolskem letu 2017/2018 bo Občina Ajdovščina začela z dodeljevanjem subvencij za kritje stroškov 
šolanja dijakom, ki se bodo v prihodnjih treh šolskih letih vpisali v prvi letnik programa gimnazije na 
Srednji šoli Vena Pilona Ajdovščina.

Občina se je za ta korak od-
ločila, ker želi spodbudi-
ti učence k vpisu v pro-

gram gimnazija, saj je prisotnost in 

dejavnost srednje šole za razvoj Aj-
dovščine izrednega pomena. 

Za subvencije bo v prihodnjem 
šolskem letu namenjenih 12.800 €, 

višina subvencije za posameznega 
dijaka pa znaša 40 € mesečno in se 
izplačuje za 10 mesecev v šolskem 
letu. 

Dijaki, ki so v prihajajočem 
šolskem letu vpisani v 1. letnik pro-
grama gimnazija, lahko pravico do 
subvencije uveljavijo do 31. avgus-
ta 2017 z vlogo, ki je dostopna na 
spletni strani Občine Ajdovščina. 
Vlogi je potrebno priložiti potrdi-
lo o vpisu, kopijo osebnega doku-
menta, davčno številko in številko 
transakcijskega računa. Pravico do 
subvencije lahko dijak uveljavlja ne 
glede na to, ali je že prejemnik kat-
erekoli druge štipendije.

Stroji bodo zaropotali v Čohih
Projekt ureditve kanalizacije in vodovoda v zaselku Čohi v Lokavcu je tik pred izvedbo. Gradilo bo 
podjetje Stopar, hkrati z urejanjem komunalne infrastrukture bo napeljana optika.

Skladno z načrtom razvoj-
nih programov se uresničuje 
projekt ureditve komunalne 

infrastrukture – vodovoda in kana-
lizacije – v zaselku Čohi v Lokav-
cu. Hkrati bo napeljano še optično 
omrežje. Primarni vodi vodovodne-
ga in kanalizacijskega omrežja bodo 
napeljani tudi do zaselkov Brod in 
Slokarji. Najugodnejšo ponudbo 
je na javni razpis prijavilo podjetje 
Stopar iz Lokavca, ki bo kmalu uve-
deno v delo. Vrednost celotne inve-
sticije (projekti, nadzor, izvedba) je 
okoli 1.100.000 evrov, končana naj 
bi bila v letu 2019. 

Projekt vključuje tudi izved-
bo vodovodnih in kanalizaci-
jskih priključkov, ki so obvez-
ni za vsa gospodinjstva. V zaselku 
Čohi bo tako urejenih približno 

30 priključkov na kanalizacijs-
ko in vodovodno omrežje. Občani 
bodo priključke plačevali po sub-
vencionirani ceni – za vodovodni 
priključek je potrebno odšteti 800 

evrov, za kanalizacijski priključek 
pa je današnja revalorizirana cena 
(po sklepu OS iz leta 2007) 469 ev-
rov. 
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Kratek rok za prijavo 
škode zaradi suše

Občina Ajdovščina na pod-
lagi sklepa Ministrstva za 
obrambo, Uprave RS za 

zaščito in reševanje št. 844-20/2017-
103 - DGZR z dne, 17. 8. 2017 o oce-
njevanju škode v tekoči kmetijski 
proizvodnji zaradi posledic suše v 
letu 2017 objavlja poziv za prijavo 
škode v kmetijski proizvodnji za-
radi posledic suše v letu 2017.   

Oškodovance na območju občine 
Ajdovščina pozivamo, da prijavijo 
škodo, ki je nastala v tekoči kmeti-
jski proizvodnji zaradi posledic suše 
v letu 2017. 

Prijavo na predpisanih obrazcih - 
Obrazec 2 - Ocena škode v tekoči 
kmetijski proizvodnji na pridel-
kih, povzročene po naravni nesreči 
morajo oškodovanci izpolnjeno in 
podpisano oddati v sprejemni pisar-
ni Občine Ajdovščina - osebno ali 
po pošti najkasneje do 1. SEPTEM-
BRA 2017 do 12. ure. Upoštevane 
bodo tudi vloge s poštnim žigom 1. 
9. 2017. 

Pri prijavi škode v tekoči kmeti-
jski proizvodnji na pridelkih 
se upošteva 45. člen Uredbe o 
metodologiji za ocenjevanje škode 
(Ur. l. RS, 67/2003,79/2004,81/2006 
in 68/2008), ki določa, da se škoda 
na kmetijskih pridelkih, ki jo 
povzročijo neugodne vremenske 
razmere, ocenjuje na kmetijskih 
pridelkih, določenih v objavljenem 
seznamu kmetijskih pridelkov, če je 
uničenega več kot 30 % običajnega 
letnega pridelka. 

Obrazec 2 mora biti obvezno pod-
pisan s strani oškodovanca (2x). 

Oškodovanci naj na vlogo nave-
dejo tudi telefonsko število, kjer so 
dosegljivi. 

Obrazci za prijavo škode so 
oškodovancem na voljo v sprejem-
ni pisarni Občine Ajdovščina in na 
spletni strani občine www.ajdovsci-
na.si. 

Morebitne dodatne informacije in 
pojasnila dobite na tel. 05/ 365 91 26 
(Janez Furlan).

Optika se širi na vse 
strani
Po območju naše občine se 

širi optično omrežje, ki upo-
rabnikom omogoča višje in-

ternetne hitrosti in boljšo izkušnjo 
spremljanja televizije. V Telekomu 
Slovenije predvidevajo, da bo gra-
dnja v sodelovanju s krajani in ob-
čino potekala tekoče, tako da bi iz-
gradnjo celotnega novega optičnega 
omrežja na predvidenem območju 
zaključili do konca leta 2017.

 Glavna prednost optične-
ga omrežja je velika pasovna širi-
na, ki omogoča hitrejši, zanesljivej-
ši in varnejši prenos podatkov, saj 
je optična povezava manj občutlji-
va na elektromagnetne motnje in 
udar strele. Optično omrežje zago-
tavlja kakovostno uporabo široko-
pasovnih storitev, kot so televizi-
ja, internet in internetna telefonija. 
Trenutno dela potekajo na območju 
krajev Selo, Malovše in Gojače. Kra-
jani se za prehod na optiko odločite 
že v času gradnje, kasneje bodo na-
mreč dodatni izkopi za povezave do 

hiš potekali z daljšim časovnim za-
mikom. 

Za več informacij se obrnite na Te-
lekom, brezplačna številka za infor-
macije je 080 8000, lahko pa jim pi-
šete na e-naslov tcng@telekom.si ali 
info@telekom.si. Sicer pa lahko vsi 
zainteresirani gradnjo optičnega 
omrežja Telekoma Slovenije po vsej 
Sloveniji spremljate na spletni strani 
http://ts.si/gradnja-optike, kjer lah-
ko preverite tudi možnosti na posa-
meznih lokacijah. 
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23. mednarodna likovna kolonije 
Umetniki za karitas
Od 14. do 18. avgusta je na Sinjem vrhu nad Ajdovščino potekala 23. mednarodna likovna kolonija 
Umetniki za karitas pod naslovom »Ljubezen je…« Geslo kolonije in  razstav 2017/2018  »Ljubezen 
je….«  je povezava z apostolsko spodbudo Radost ljubezni papeža Frančiška »Ljubezen je potrpežljiva, 
dobrotljiva je ljubezen, ni nevoščljiva, ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje, ni brezobzirna, ne išče 
svojega, ne da se razdražiti, ne misli hudega. Ne veseli se krivice, veseli pa se resnice. Vse prenaša, vse 
veruje, vse upa, vse prestane. Ljubezen nikoli ne mine (1 Kor 13,4-8).   

Delovno vzdušje udeležencev je 
skozi ves teden spremljal še dodat-
ni program: 

Ponedeljek, 14. 8., je bilo zbiranje 
in namestitev udeležencev ter pred-
stavitev projekta Umetniki za kari-
tas. 

Torek, 15. 8., smo   praznični dan 
počastili s sveto mašo na Otlici, ki jo 
bo ob 17. uri daroval generalni vi-
kar koprske škofije msgr. Slavko Re-
bec. Spomnili smo se pokojnega Hi-
eronima in tudi obiskali njegov zad-
nji dom. 

Sreda, 16.8., je Jože Bartolj, kul-
turni urednik na Radiu Ognjišče in 
strokovni sodelavec kolonije pos-
nel z umetniki pogovor o umetnos-
ti in dobrodelnosti, zvečer pa je bil 
spoznavni večer. 

Četrtek, 17.8.,  je bil že tradiciona-
lno Dan odprtih vrat. Udeležencem 
kolonije se je pridružilo še 75 dru-
gih likovnih ustvarjalcev, ki so za 
namen kolonije darovali svoj likov-
ni zapis.  

Ob sklepu dneva je bila postav-
ljena priložnostna razstava. Umet-
nike za karitas in avtorje sva pred-
stavili likovna kritičarka Anamari-
ja Stibilj Šajn in voditeljica projek-
ta Jožica Ličen. V kulturnem pro-
gramu so nas nasmejali   Mladi z 
Gore, Venček narodnih in nekaj 
drugih pesmi pa je zapel Mladin-
ski pevski zbor iz Cola pod vodst-
vom Melite Lemut Bajc. Prisotne 
je nagovoril ajdovski župan Tade-
ja Beočanin. Občina Ajdovščina 
namreč moralno in finančno vses-
kozi podpira Umetnike za karitas 
od leta 1995 dalje. V nagovoru je 
župan orisal pomen karitativnega 
dela v občini, pa tudi pomen Umet-
nikov za karitas, ki s sporočilom 
umetnosti in dobrodelnosti nosijo 
Sinji vrh in našo dolino s kolonijo 
in potujočimi razstavami v sloven-
ski in evropski prostor. 

Navzoče je pozdravil tudi general-
ni vikar koprske škofije Slavko Re-
bec, ki se je umetnikom tudi pis-
no zahvalil. Poleg zahvale so dobi-
li v spomin tudi županovo vino 
in sinjevrški sir. Poleg številnih 

uglednih gostov nas je obiskala 
tudi gospa Ljudmila Novak, ki že 
vsa leta spremlja Umetnike za kari-
tas, saj je v funkciji ministrice za 
Slovence po svetu odprla razstavo 
v Trstu in na Dunaju, spada pa tudi 
med stalne darovalce – posvojitelje 
likovnih del. Tudi gospod župan ni 
ostal brez darila; v duhu razstave v 
Rimu, ko smo papežu Frančišku po-
darili potico smo se odločili, da ena-
ko potico, kot jo je za papeža spekla 
Marinka iz Višenj podarimo tudi 
našemu županu…zakaj pa ne, tudi 
‘županova potica’ je lahko promoci-
ja naše doline!? 

In kdo so bili udeleženci letošnje 
kolonije?  

Strokovni svet kolonije, ki ga ses-
tavljajo: likovna kritičarka Anamari-
ja Stibilj Šajn ter likovni ustvarjalci 
Jože Bartolj, Lucijan Bratuš, Milena 
Gregorčič, Azad Karim, Silva Karim, 
Mira Ličen Krmpotić, Tone Seifert, 
Bogdan Soban in Janez Štros je v 
skladu s Pravilnikom, ki sem ga  pri-
pravila kot voditeljica projekta in ga 
je potrdilo tajništvo Škofijske kari-
tas Koper izbral udeležence: iz Slo-
venije: Marko Andlovic, Andrej-

ka Čufer, Leander Fužir, Branko 
Jazbar, Janez Ovsec, Jošt Snoj in 
Igor Zimic in Edo Zupan; iz Ni-
zozemske je prišel Edo Zupan, iz 
Nemčije Anuschka Dupalo – Loss, 
iz Turčije pa Ahmet Özel, ki so ust-
varili 25 likovnih del.  

Slikam izbranih udeležencev so 
strokovni sodelavci, udeleženci 

preteklih kolonij in ostali slikar-
ji dodali še 93 likovnih stvaritev, ki 
bodo v ateljeju na Sinjem vrhu na 
ogled do konca septembra.   

O prepoznavnosti Umetnikov za 
karitas govorijo številke: v 22 kata-
logih je zapisanih 1.575 imen avtor-
jev, ki so ustvarili 2.449 likovnih del, 
od katerih jih je že preko 2000 našlo 
prostor v nekem domu ali poslov-
nem prostoru. Ostala dela še vedno 
potujejo. V vseh teh letih je bilo 280 
razstav doma in v tujini. 

Mednarodna likovna kolonija 
Umetniki za karitas je prvi del ce-
lotnega projekta, ki med ljudmi 
zaživi s potovanjem razstav. Prav 
potujoče razstave so del karita-
tivne dejavnosti, saj s sporočilom 
lepote bogatijo posameznika in 
družbo, istočasno pa nagovarjajo 
ljudi k dobroti.  Letos bomo govo-
rili o družinah v stiski, ki potrebu-
jejo našo pomoč,   saj prav za njih 
še kako drži geslo »Ljubezen je…«, 

lahko pa tudi, kot je malo za šalo, 
malo zares narisal gospod Slavko 
»Ljubezen je!« 

Povabljeni na Sinji vrh, oglejte 
si nastala likovna dela, lahko tudi 
že katero izberete, predvsem pa 
uživajte v pogledu v dolino, tja do 
sinjega morja. Naj povem, da umet-

niki, ki so prišli na Sinji vrh prvič se 
niso mogli načudit kaj premore naša 
občina.

Jožica Ličen

Regijska štipendijska shema sofinancira polovico 
kadrovske štipendije

Krožišče pri 
pokopališču
Občina Ajdovščina in Družba za infrastrukturo RS (DRSI) bosta 
skupaj uredili krožišče Goriške in Lokavške ceste. Izvajalec bo 
koprski Grafist, skozi novo krožišče se bomo lahko zapeljali v prvih 
mesecih leta 2018.

Nova prometna ureditev bo 
predvsem olajšala tovorni 
promet na Goro ter dosto-

pe do industrijskih objektov na Gre-
gorčičevi ulici. Krožišče bo potekalo 

na območju parcele nekdanje cestne 
baze, povezovalo bo lokavško z Go-
riško cesto ter Gregorčičevo ulico in 
območje obrtne cone. Del ceste pred 
pokopališčem bo po ureditvi kroži-
šča zaprt, tu naj bi po prvih idejah 
nastala ploščad pred glavnim vho-
dom v pokopališče. 

Projekte za urejanje nove-
ga krožišča je izdelala Občina 
Ajdovščina, ki v projektu nasto-
pa kot soinvestitor, prispevala bo 
46 % sredstev h končnemu znesku 

536.000 evrov. Projekt sicer vodi 
DRSI, ki je tudi izbral izvajalca. 
Novo krožišče bo urejeno s pločniki 
in javno razsvetljavo, v sklopu pro-
jekta pa bo urejen tudi del Goriške 
ceste na obeh straneh krožišča. 
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Regijska štipendijska shema je 
projekt, ki skladno z določ-
bami Zakona o štipendiranju 

sofinancira kadrovske štipendije. De-
lodajalci lahko skozi shemo pokrijejo 
50 % kadrovske štipendije. 

Cilji projekta so usklajevanje po-
nudbe in povpraševanja po kadrih 
v posamezni regiji, dvig ravni izo-
brazbene strukture, zniževanje brez-
poselnosti, vračanje izšolanih ka-
drov iz univerzitetnih središč v 
regije, povezovanje izobraževanja z 

gospodarstvom in pridobivanje prak-
tičnih izkušenj že med izobraževa-
njem, kar zagotavlja uspešno vklju-
čevanje na trg dela. Za projekt sta 
namenjena dobra dva milijona evrov 
za obdobje šestih let. 

Postopke za sofinanciranje kadro-
vskih štipendij za Goriško statistič-
no regijo, torej tudi za Občino Ajdo-
vščina, izvaja Posoški razvojni center: 
Martina Smolnikar, 05/38-41-884, 
martina.smolnikar@prc.si.

Evropski natečaj za športne projekte, katerih cilj je 
socialno vključevanje

Urad Vlade Republike Slove-
nije za narodnosti obvešča 
o javnem natečaju Evrop-

ske komisije »BeInclusive EU Sport 
Awards«.

Evropska komisija je razpisala na-
tečaj za nagrado #BeInclusive EU 
Sport Awards«, preko katere bo na-
gradila organizacije oziroma projek-
te, ki uporabljajo moč športa, da bi 
povečale socialno vključenost mar-
ginaliziranih skupin prebivalstva. 

Evropska komisija v okviru nateča-
ja vabi vse organizacije v Evropski 
uniji, javne ali zasebne, komercial-
ne ali neprofitne, ki so uspešno raz-
vile športne projekte, katerih cilj je 
socialno vključevanje, da predloži-
jo svoje pobude in projekte. Projek-
ti bodo ovrednoteni glede na njihov 
vpliv, sposobnost prenašanja (repli-
kativnosti) in inovativnost. 

Rok za prijavo je 15. september 
2017. 
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Svetovno prvenstvo 
belgijskih ovčarjev bo 
v Ajdovščini!

Kinološko društvo Ajdovšči-
na je dobilo priložnost za 
organizacijo svetovnega 

prvenstva belgijskih ovčarjev v letu 
2018. V Ajdovščini se je že mudila 
delegacija za organizacijo svetov-
nega prvenstva iz Belgije, ki se je po 
ogledu terena srečala tudi z župa-
nom Tadejem Beočaninom.

Belgijska delegacija je bila zado-
voljna z videnim, svetovno prven-
stvo belgijskih ovčarjev bo v Aj-
dovščini potekalo konec aprila 
prihodnje leto. Predsednik Špor-
tno kinološkega društva Ajdovščina 
Roman Hoefferle ocenjuje, da se bo 
prvenstva udeležilo od 600 do 700 

tekmovalcev, z njimi pa prihajajo 
številčne spremljevalne ekipe. V te-
dnu dni se bo zvrstila cela vrsta tek-
movanj, razstav in drugih spremlje-
valnih dejavnosti, ki bodo potekale 
na različnih prizoriščih v mestu Aj-
dovščina, osrednje dogajanje pa bo 
na mestnem stadionu. Običajno se 
ekipe na tekmovanja odpravijo že 
prej, da svoje ljubljence prilagodijo 
na novo okolje. Na račun prvenstva 
bodo zasedene nočitvene kapacitete 
v celotni Vipavski dolini, prav tako 
bo to odlična priložnost za vsestran-
sko turistično promocijo.

Za domače kinološko društvo je to 
velik dogodek. Veliko jim pomeni 
že dejstvo, da jim je zaupana organi-
zacija tako pomembnega dogodka, 
kar so si pridobili na račun dobrega 
dela in uspešnih tekmovalcev v pre-
teklosti. Ajdovske kinologe podpi-
ra tudi Občina Ajdovščina, ki jim bo 
pomagala pri organizaciji svetovne-
ga prvenstva belgijskih ovčarjev.
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Občinski svetniki

Janez Tratnik (SDS) 
V Latniku nadaljujemo s predstavitvami občinskih svetnikov. Po tem ko so imeli besedo najmlajši 
člani občinskega sveta, so sedaj na vrsti tisti, ki so zakorakali v srednje starostno obdobje. Med njimi 
je tudi Janez Tratnik, ki bo oktobra praznoval okroglih 40 let. Tratnik je diplomirani ekonomist, vodi 
pa družinsko podjetje Podvelb. Ukvarjajo se s servisom in rezervnimi deli za Volvo gradbeno mehani-
zacijo, izvajajo pa tudi servis gasilnih aparatov. Z družino živi na Colu.

Že skoraj tri leta mandata so za 
vami. Kako ste jih doživeli?

V občinsko politiko sem vstopil 
kot novinec. Prvih nekaj mesecev 
sem potreboval, da sem sploh ugo-
tovil, kako stvari delujejo. Pri tem 
mi je bil v pomoč predvsem izku-
šen občinski svetnik iz naše stran-
ke Alojzij Klemenčič. V teh treh le-
tih sem se predvsem trudil na občini 
najti posluh za potrebe ljudi iz mo-
jega domačega kraja in širše okolice.

Ste zadovoljni z doseženim? 
Mislim, da sem lahko zadovoljen 

z doseženim, hkrati pa so moje ak-
tivnosti usmerjene k novim projek-
tom.

So bila pričakovanja pred nasto-
pom mandata višja?

Pred nastopom mandata nisem 
imel posebnih pričakovanj, pred-
stavljal pa sem si, da vse poteka hi-
treje in bolj enostavno. Delam v go-
spodarstvu in sem vajen hitrejše 
odzivnosti. Vendar občinski politič-
ni mlini meljejo počasi ...

Katere dosežke bi postavili na 
prvo mesto?

Zelo sem si prizadeval za obnovo 
in povečanje vrtca na Colu. Seda-
nji prostori so res lepi, otrokom pri-
jetni, v ponos krajanom in gotovo 
tudi občini. Aktivno sem sodeloval 
pri urejanju prostorov dveh društev. 

Kam bi še bilo treba usmeriti de-
lovanje občine? 

Vsekakor bi bilo potrebno usme-
riti več energije v izboljšanje kako-
vosti življenja ljudi na podeželju. 
Menim, da se upravičeno večkrat 
počutimo kot drugorazredni ob-
čani. Npr. v Ajdovščini imajo lič-
ne smetnjake za ločevanje odpad-
kov, na Colu pa popotnik ali kolesar 
nima kam dati prazne plastenke.

Ste član KVIAZ-a, ki je bolj poli-
tično kot strokovno telo občinske-
ga sveta. Glede na to, da je izrazito 
strankarsko sestavljen, ste bili ven-
darle dokaj enotni (pri nagradah 
bolj, pri imenovanjih manj?) …

Vsak pove in zagovarja svoje mne-
nje. Res se večkrat zgodi, da razmi-
šljamo podobno, vedno pa seveda 
ne.

Na sejah sveta ste bili najbolj de-
javni pri gasilski problematiki – 
pri strategiji in konkretno pri ka-
drovskih zadevah v GRC. Je bilo 
stanje res tako pereče, ali pa ste se 
dodatno vključili zaradi sorodstve-
nih povezav?

Moje zanimanje za gasilsko pro-
blematiko ima več vzrokov. Že od 
malega sem aktiven prostovoljni ga-
silec, zadnjih pet let pa sem tudi taj-
nik in blagajnik Gasilske Zveze Aj-
dovščina.

Odkar sem občinski svetnik, se s 
svojimi težavami in predlogi obra-
čajo name prostovoljni in poklic-
ni gasilci, med katerimi je tudi moj 
brat. Stanje v GRC je še vedno da-
leč od optimalnega, upam pa, da 
se bodo stvari v prihodnje odvijale 
v smeri izboljšanja. Gasilska služba 
ima namreč zelo pomembno vlogo 
pri zagotavljanju varnosti občanov.

Se pred sejami sveta posvetujete z 
vodstvom SDS? Glede obveščeno-
sti o dogajanjih v občini najbrž ne 
bi smelo biti težav, saj imate podž-
upana iz SDS …

Vsaj teden dni pred vsako sejo 
se svetniki SDS sestanemo, da še 

skupaj preučimo gradivo. Vsak 
pove svoje mnenje, nato izoblikuje-
mo skupno stališče. Podžupan Aloj-
zij Klemenčič nas res ažurno obve-
šča o vsem, kar moramo vedeti.

Opravili smo kratko anketo med 
mladimi na Colu – kaj najbolj po-
grešajo: optični kabel za hitrej-
ši internet, kolesarske steze, poli-
gon, predvsem pa skupni prostor 
za druženje (tako zaprt kot na pro-
stem).

Kot sem že prej omenil, je v na-
ših krajih še veliko projektov, ki bi 
bili zelo dobrodošli in čakajo na iz-
vedbo. Poleg naštetega bi izposta-
vil prometno ureditev centra Cola – 
krožišče, parkirišča ...

Društveno življenje na Colu je že 
sicer zelo razgibano … Veliko je 
prireditev – zabavnih, kulturnih, 
športnih … 

Res je in vesel sem, da so oziro-
ma smo ljudje pripravljeni prosti 

čas nameniti dejavnostim, ki nas vse 
bogatijo. 

Kakšno je sicer sodelovanje vas 
kot svetnika z vodstvom KS Col?

Sodelujemo usklajeno, saj se vsi 
trudimo za dobrobit našega kraja.

Morda bi za konec omenil še ka-
kšen svoj hobi, dodal kakšno mi-
sel itd.

Moj prosti čas zapolnjujejo otro-
ci, ki so stari 12, 6, 5, 2 leti. Skupne 
družinske dejavnosti so prilagojene 

starosti najmlajšega. Radi se odpra-
vimo skupaj na pohode, kolesarimo, 
plavamo, smučamo. Veseli me pota-
pljanje in računam, da bo v priho-
dnje več časa za to. 

Misel? S sodelovanjem lahko dose-
žemo spremembe na bolje.

Edo Pelicon

Spominska slovesnost ob krajevnem prazniku 

Ustje – spomin je še vedno živ
75. let mineva, odkar je 8. avgusta 1942 italijanska vojska požgala vas, pobila 8 talcev, ostale vaščane 
pa obsodila na pregnanstvo. Društvo Numulit.us v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Ustje že več 
let skrbi za prireditve v sklopu krajevnega praznika, s katerim ohranjamo spomin na te dogodke. 
Trudimo se, da bi bili ti dnevi žalostnega spomina hkrati tudi dnevi ustvarjalnosti, druženja in 
vedrosti. Prav dogodki ob prazniku so namreč ena redkih priložnosti v letu, ko se lahko vaščani 
družijo in povežejo med seboj.

Tudi letos smo organizirali 
tridnevno praznovanje. Do-
gajanje se je začelo v petek. 

Popoldne so otroci in mladi v sklo-
pu likovnih ustvarjalnih delavnic v 
živopisne barve odeli zid okrog ko-
šarkarskega igrišča. Sobotni koncert 
je na Mačkovec, travnik nad vasjo, 
privabil ljubitelje glasbe, ki so lahko 
uživali v odličnem nastopu skupine 
Kontrabant, ki je s svojo igrivo raz-
posajenostjo razgibala tla pod zvez-
dnatim nebom. V nedeljo je sledilo 

celodnevno dogajanje. Začelo se je 
zjutraj s Tekom generacij, katerega 
so se udeležili tako najmlajši kot sta-
rejši teka željni. Športno dopoldne 
se je nadaljevalo z drugačnim raz-
gibavanjem, popoldansko briškolja-
do, na kateri se je pomerilo dvajset 
kvartopirskih parov.  Slavnostni del 
dogajanja se je začel zgodaj zvečer 
z polaganjem venca pri spomeniku 
pobitim talcem, nadaljeval s spo-
minsko mašo in zaključil s prosla-
vo, ki so jo popestrili mladeniči in 

mladenke z vasi s svojim kulturnim 
programom. Slavnostni govornik, 
podžupan Občine Ajdovščina Alojz 
Klemenčič,  je poudaril pomen pri-
zadevanj, ki ga v razvoj vsake vasi 
vlagajo sveti krajevnih skupnosti. Po 
proslavi je sledila otvoritev razstave 
na kateri so razstavljali umetniki, ki 
so v različnih likovnih tehnikah sku-
šali povezati preteklost vasi z njeno 
sedanjostjo. Večer se je zaključil z 
druženjem na Plošči, kjer je skupina 
Trio Dado poskrbela za spremljavo 
plesnim korakom in sproščenim 
pogovorom. 

Vsako leto manj je tistih, ki so 
bili priče tragičnim dogodkom leta 
1942. Naša dolžnost je, da ohranja-
mo in prenašamo njihove spomine 
naprej. Upanje, pogum in vztrajnost 
ljudi, ki so se vrnili na pogorišče, 
so vasi vrnili življenje. Z upanjem, 
pogumom in vztrajnostjo moramo 
poskrbeti, da bo vas živela in se raz-
vijala naprej. 

Matjaž Stibilj, foto Polona Ipavec
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Prenova kanalizacije in vodovoda 
v Dobravljah
Po Kozji Pari in Pikčih bodo tudi ostali zaselki Dobravelj prišli do prenovljenega vodovoda in 
kanalizacije. 

Projekt izgradnje kanalizacije in obnova vodovodnega omrežja v zaselkih Kozja Para in Pikči je 
končan vključno z asfaltacijo. V pripravi pa je projektna dokumentacija za ureditev kanalizacije in 
vodovoda po ostalih zaselkih Dobravelj.

V Kozji Pari in Pikčih so ob-
navljali obstoječi vodovod 
ter na novo gradili kanali-

zacijsko omrežje, ki je speljano na 
čistilno napravo pod Vipavskim 

Križem. Urejenih je bilo 22 kana-
lizacijskih priključkov do gospo-
dinjstev. Hkrati so prebivalci za-
selkov dobili tudi optično omrežje. 
Investicijo je v celoti kril občinski 

proračun, cena pogodbenih del za 
javno infrastrukturo in za priključke 
je znašala okoli 326.000 evrov. 

Ocenjena vrednost projekta 
izgradnje kanalizacije in čistilne 
naprave ter obnove vodovoda po 
preostalih zaselkih Dobravelj pa je 
1.300.000 evrov. Krajanom je bil že 
podrobno predstavljen, trenutno 
pa se zbira potrebna dokumentaci-
ja, pri čemer se zatika pri soglasju, 
ki ga mora izdati ARSO. Šele potem 
bo objavljen razpis za izbiro izvajal-
ca. Predvideno je, da se bo najprej 
zgradilo čistilno napravo, sledila bo 
gradnja kanalizacijskega omrežja 
in prenova vodovoda, hkrati bo 
položena tudi optika. Urejenih bo 
139 priključkov do gospodinjstev. 
Projekt bo zaključen v treh letih. 

sh

Zaključuje se razpis za sofinanciranje letovanj in 
mednarodne mobilnosti mladih 

Občinski svetniki

Igor Furlan, Lista obrti in podjetništva 
Pripadnik srednje starostne generacije v občinskem svetu je tudi Igor Furlan iz Sela, ki je bil izvoljen na Listi obrti in podjetništva. Pri dobrih 40 letih je že skoraj dve desetle-
tji 'privatnik', najprej kot samostojni podjetnik, leta 2008 pa je ustanovil podjetje Instalacije Furlan d.o.o., danes s šestimi zaposlenimi, vrata pa so vedno odprta za tehnične 
profile s področja ogrevalne tehnike, strojnih, elektro in drugih instalacij.

V občinski svet ste bili izvolje-
ni na Listi obrti in podjetništva in 
ste edini predstavnik te liste. Lista 
je bila najbrž ustanovljena z name-
nom, da bi se pri delovanju občine 
slišal tudi glas obrtnikov in podje-
tnikov. Je en glas dovolj? 

Boljše bi seveda bilo, če bi nas bilo 
več v občinskem svetu, vendar je žu-
pan naklonjen obrti in tako hitro 
najdemo skupni jezik in mislim, da 
dobro zastopam obrtništvo in pod-
jetništvo. Je pa tudi sicer v svetu kar 
precej obrtnikov in podjetnikov, ki 
imamo enake poglede, ne glede na 
strankarsko pripadnost. 

Delujete kot svetniška skupina 
ZZP – Podjetniki. Ste vodja skupi-
ne, v njej pa so še Aleksander Le-
mut, Ivan Krašna (oba ZZP) ter 
Marija Trošt (Lista Čaven). Se re-
dno sestajate?

Načeloma dva krat mesečno, pre-
delamo vse, kar je pomembnega, s 
poudarkom na obrtništvo in podje-
tništvo. Uspešno sodelujemo in če-
prav smo iz različnih strank ali list, 

se dobro razumemo, tako da po tej 
plati ni težav. 

Se o gradivu na svetu posvetujete 
tudi z vodstvom Obrtno podjetni-
ške zbornice Ajdovščina Vipava ali 
morda drugimi kolegi obrtniki in 
podjetniki? 

Z vodstvom zbornice smo redno v 
kontaktih. Seveda so na prvem me-
stu zadeve, ki se tičejo obrtnikov in 
podjetnikov kot so obrtne cone, ko-
munalni prispevek, subvencije in 
spodbude, razpisi … 

Kar logično je, da ste kot podje-
tnik član Odbora za gospodarstvo 
in gospodarske javne službe. Gra-
diva, ki jih na odboru predelate, so 
obsežna in predvsem pomembna 
za razvoj občine …

Tudi v tem odboru smo si v glav-
nem enotni, ker nas vodijo isti cilji, 
se pravi razvoj gospodarstva v ob-
čini. Gradiva so sicer res obsežna, 
vendar nam je vsebina bolj ali manj 
jasna. Poleg tega so obrazložitve in 
predstavitve gradiv s strani strokov-
nih služb na sejah odbora zelo kako-
vostne. 

Župan je ob nastopu mandata 
napovedal 300 delovnih mest, kar 
so mnogi označili bolj kot (pred)
volilno puhlico. Še ne po treh letih 
je novih delovnih mest že več kot 
400 …

Lahko samo pohvalim župana, 
da je imel toliko korajže in predla-
gal tako drzne ukrepe. Mi smo jih 
na svetu podprli in s tem v proraču-
nu zagotovili denar, kar se nam bo-
gato obrestuje. Menim, da so prav 
ti ukrepi v veliki meri prispevali k 

novim delovnim mestom. Nekaj je 
seveda pripomoglo tudi globalno 
okrevanje gospodarstva, toda zdi se 
mi pomembno, da je ta paket ukre-
pov, sprejet še še v času največje kri-
ze, vnesel med nas vzdušje optimiz-
ma, občutek, da lahko zastavimo 
svoje načrte bolj ambiciozno. 

Paket ukrepov, ki ste jih spreje-
mali na občinskem svetu, je res ob-
sežen in raznolik, od konkretnih 
spodbud do štipendiranja denimo. 
Kateri ukrepi so bili po vaše naj-
bolj učinkoviti?  

Zagotovo spodbude pri odpira-
nju novih trajnih delovnih mest, se 
pravi kritje prispevkov delodajal-
ca za prvi dve leti novih zaposlitev, 
pa znižanja ali oprostitve komunal-
nega prispevka pri gradnji poslov-
nih prostorov ter subvencioniranje 
obrestne mere za najete kredite. Do-
brodošlo je bilo tudi urejanje novih 
poslovnih con.

Analiza Ljudske univerze Ajdo-
vščina o potrebah ajdovskega go-
spodarstva po kadrih in ponudbe 
na trgu delovne sile kaže na velik 
razkorak. 

Res je, če bi želeli Japonci pri nas 
zgraditi tovarno z 200 delovnimi 
mesti, bi najbrž v dolini težko pri-
dobili ustrezen kader …

Posebno tehničnih profilov pri-
manjkuje in vaše podjetje je tudi 
iz branže, ki rabi tehnične profile 
– kako jih pridobivate? 

Zelo težko, predvsem bi si želeli 
mladih fantov, ki pa jih ni, saj je bil 
vpis v tehnične šole doslej preskro-
men. Sam imam opravljeno tudi 

pedagoško andragoško usposablja-
nje za mojstrske, delovodske in po-
slovodske izpite, tako da že ves čas 
sodelujem s Šolskim centrom (TŠC) 
iz Nove Gorice, zato opažam, da so 
za nizek vpis precej krivi starši, ki 
za svoje otroke iščejo neke bližnji-
ce v bolj lagodnih poklicih. Zato kot 
zbornica vsako leto apeliramo na 
starše, da je vsako delo častno, da sta 
še posebej v tehničnih poklicih tako 
delo kot zaposlitev dolgoročno za-
gotovljena, medtem kot za družbo-
slovne poklice to ne velja vedno. 

Bom zelo jasen – krivca sta tudi 
Zavod za zaposlovanje in država na-
sploh, ki mladim zdravim fantom 
dajeta potuho – saj jih Zavod napo-
ti k delodajalcem, vendar ne prever-
ja dovolj, zakaj jih niso zaposlili. On 
že pride, vendar si želi samo potrdi-
lo, da se je zglasil, da lahko potem še 
naprej vleče nadomestilo za brezpo-
selnost. To nikamor ne pelje …

Prihajate iz Sela in ne zastopate 
zgolj podjetniških interesov, pač 
pa tudi spodnjega dela občine, ki 
se včasih pritožuje, da je nekoliko 
zapostavljeno.

Skupaj s svetniki iz spodnjega kon-
ca občine si prizadevamo, da tudi v 
naše kraje pripeljemo zanimive pro-
grame ali investicije v družbene de-
javnosti, kot so vrtci, šole. Določen 
šok je predstavljala izguba pošte v 
Črničah, čeprav pogodbena pošta 
deluje v tamkajšnji trgovini.  

Demografski podatki kažejo, da 
ima prav Selo zelo visoko stopnjo 
rasti prebivalstva. V desetih letih 
se je povečalo za 70 oseb … 

Ne bi rekel, da se je število pre-
bivalcev povečalo zato, ker bi se k 
nam priseljevali na račun posebno 
dobrih pogojih življenja ali delov-
nih mest. V Selu niti nimamo večjih 
podjetji. Najbrž je k temu pripomo-
glo dejstvo, da je velika večina ene 
generacije ostala doma, kar pa tudi 
potrjuje, da so razmere v vasi za ži-
vljenje primerne. Imamo vrtec, tr-
govino, gostilno, cerkev …

Obrtna cona Gojače ni povsem 
zaživela, čeprav naj bi bila vlaga-
teljem mamljiva zaradi bližine pri-
ključka s hitre ceste ...

Ko bi se morala cona polniti, je na-
stopila najgloblja kriza, zato so se 
naložbe zaustavile. Se pa že opaža 
večje zanimanje za gradnjo v coni in 
menim, da bo v štirih letih povsem 
zasedena. Dogovarjamo se tudi, da 
bi občina dokončala potrebno infra-
strukturo (v naslednjih dveh letih).

Vam vse to delovanje vzame veli-
ko časa, glede na to da so 'privatni-
ki' v službi 24 ur na dan? 

Seveda mi vzame veliko časa, toda 
privatniki smo vajeni veliko delati. 
Če te nekaj veseli, potem ti ni ško-
da časa. 

Morda bi za konec omenil še ka-
kšen svoj hobi, dodal kakšno mi-
sel itd.

Uf, kar veliko hobijev imam; jadra-
nje, tek, kolesarjenje, pa tudi na dru-
ženje in zabavo ne smemo pozabiti.

Edo Pelicon

Še do 5. septembra je odprt dru-
gi del – sklop B Javnega razpisa 
za sofinanciranje mladinskih 

in otroških programov, projektov, 
letovanj 2017. 

Občina Ajdovščina bo sofinanci-
rala letovanja, izvedena od 1. sep-
tembra 2016 do 31. avgusta 2017, 
v trajanju najmanj dveh nočitev, ki 
bodo izkazovala, da gre za organi-
zirano druženje otrok in mladih do 
starosti vključno 18 let, ali letova-
nja oseb s posebnimi potrebami, za 
katere starostna omejitev ne velja. 

Sofinancirana bo tudi mednarodna 
mobilnost mladih, ki se izvaja v tu-
jini in je lahko delno že sofinancira-
na iz programov EU. Prijavitelji od-
dajo vloge na razpis po izvedenih 
letovanjih! Na razpisu lahko sode-
lujejo mladinske organizacije in or-
ganizacije za mlade. Javni razpis z 
vso potrebno dokumentacijo je od 
6. 4. 2017 naprej objavljen na sple-
tni strani Občine Ajdovščina www.
ajdovscina.si, v rubriki Javna naro-
čila, objave, razpisi / Javni razpisi.   
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OBČINA VIPAVA
ŽUPAN
Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur. l. RS, Uradni 
list RS, št. 41/2007, 103/2007 - ZPolS-D, 105/2008 - Odl. US, 11/2011, 28/2011 - Odl. 
US, 98/2013) in 30. člena Statuta občine Vipava (Ur. list RS, št. 42/2011, 73/2014 in 
20/2017) župan občine Vipava objavljam

Sklep o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje v času 
referendumske kampanje za referendum o Zakonu o izgradnji, 
upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge 
Divača-Koper

1. člen
Občina Vipava dovoljuje organizatorjem referendumske kampanje (v nadaljevanju: organiza-
tor) plakatiranje s  propagandnimi sporočili, in sicer na:

- BREZPLAČNIH PLAKATNIH MESTIH
- DODATNIH PLAKATNIH MESTIH
- POSEBNIH PLAKATNIH MESTIH (table, stavbe, drugi objekti, zemljišča – s soglasjem la-

stnika oziroma upravljalca).
2. člen

BREZPLAČNA PLAKATNA MESTA
Brezplačna plakatna mesta na območju občine Vipava so na lokaciji:

- na zelenici nasproti avtobusnega postajališča v Vipavi
Vsakemu organizatorju je na tej lokaciji, če pravočasno odda vlogo, zagotovljena 1/4 panoja, 
t.j. 1 m2. 
Pripadajoča površina panoja se določa po vrstnem redu prejema pisne vloge organizatorja, v 
smeri od leve proti desni (po naslednjem vrstnem redu:

- prva vloga: ena četrtina panoja levo zgoraj
- druga vloga: ena četrtina panoja levo spodaj
- tretja vloga: ena četrtina panoja desno zgoraj
- četrta vloga: ena četrtina panoja desno spodaj
- peta vloga: ena četrtina naslednjega panoja levo zgoraj….)

Pravočasna je vloga, ki je oddana do 15.09.2017 do 12.00 ure (to je skrajni rok, do katere-
ga mora Občina Vipava vlogo prejeti; tako da vloge, ki bodo dne 15.09.2017 morebiti odda-
ne na pošto ali prek hitre pošte, in bodo prispele po zgoraj navedenem roku roku, ne bodo 
upoštevane kot pravočasne).
Panoje za plakatna mesta postavi KSD d.o.o. Ajdovščina. 
Ta plakatna mesta so brezplačna, sama storitev lepljenja plakatov pa je brezplačna samo v pri-
meru, da organizatorji sami poskrbijo za to. Če želijo, da to zanje opravi Komunalno stanovanj-
ska družba d.o.o. Ajdovščina, ji to storitev plačajo. 

3. člen
DODATNA PLAKATNA MESTA
Dodatna plakatna mesta na območju občine Vipava so na lokacijah:

- zelenica ob Lekarni
- zelenica ob parkirišču pred Vojkovim domom v Podnanosu.

Za plakatiranje na teh lokacijah poskrbijo organizatorji sami. 
Vsak organizator sme za plakatiranje uporabiti največ 2 m2 površine. 
Če se za to storitev (namestitev panojev, lepljenje) dogovorijo s KSD d.o.o. Ajdovščina, morajo 
stroške v celoti poravnati sami.

4. člen
POSEBNA PLAKATNA MESTA (izven brezplačnih in dodatnih plakatnih mest – table, 
stavbe, drugi objekti in zemljišča)
Plakatiranje na teh plakatnih mestih je dopustno le s soglasjem lastnika oziroma upravljavca ta-
bel, stavb, drugih objektov in zemljišč.
Za nameščanje plakatov na teh lokacijah ni potrebno posebno dovoljenje Občine Vipava niti se 
zanje ne zaračuna komunalna taksa.

5. člen
Organizator mora vlogo za dovolitev plakatiranja na lokacijah iz prejšnjih členov (razen za lo-
kacije, navedene v 4. členu tega sklepa) oddati na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 
Vipava, najkasneje do 15.09.2017 do 12.00 ure. V vlogi mora določiti odgovorno osebo orga-
nizatorja. 
Organizator mora v vlogi navesti tudi vse lokacije, na katerih namerava izvajati plakatiranje 
(brezplačne in dodatne).

6. člen
Pristojni organ bo o vlogi iz prejšnjega člena odločil v roku štirih dni.
V kolikor na vlogo v tem roku ne odgovori, velja, da je vloga odobrena.

7. člen
Za lepljenje in nameščanje plakatov ter odstranitev plakatov morajo organizatorji ravnati v ce-
loti v skladu z Zakonom o volilni in referendumski  kampanji (Ur. list RS, št. 41/2007, 103/2007 
- ZPolS-D, 105/2008 - Odl. US, 11/2011, 28/2011 - Odl. US, 98/2013 ).

8. člen
Sklep se objavi na spletni strani http://www.vipava.si, vsi zainteresirani pa se z vsebino sklepa 
lahko seznanijo na sedežu Občine Vipava.
Številka:040-2/2017-1
Datum: 1.8.2017

ŽUPAN
Mag. Ivan Princes, l.r.

OBČINA VIPAVA
ŽUPAN
Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur. l. RS, Uradni 
list RS, št. 41/2007, 103/2007 - ZPolS-D, 105/2008 - Odl. US, 11/2011, 28/2011 - Odl. 
US, 98/2013) in 30. člena Statuta občine Vipava (Ur. list RS, št. 42/2011, 73/2014 in 
20/2017) župan občine Vipava objavljam

Sklep o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje v času 
volilne kampanje za volitve PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE 
22.10.2017

1. člen
Občina Vipava dovoljuje organizatorjem volilne kampanje (v nadaljevanju: organizator) plaka-
tiranje s  propagandnimi sporočili, in sicer na:

- BREZPLAČNIH PLAKATNIH MESTIH
- DODATNIH PLAKATNIH MESTIH
- POSEBNIH PLAKATNIH MESTIH (table, stavbe, drugi objekti, zemljišča – s soglasjem la-

stnika oziroma upravljalca).
2. člen

BREZPLAČNA PLAKATNA MESTA
Brezplačna plakatna mesta na območju občine Vipava so na lokaciji:

- na zelenici nasproti avtobusnega postajališča v Vipavi
Vsakemu organizatorju je na tej lokaciji, če pravočasno odda vlogo, zagotovljena 1/4 panoja, 
t.j. 1 m2. 
Pripadajoča površina panoja se določa po vrstnem redu prejema pisne vloge organizatorja, v 
smeri od leve proti desni (po naslednjem vrstnem redu:

- prva vloga: ena četrtina panoja levo zgoraj
- druga vloga: ena četrtina panoja levo spodaj
- tretja vloga: ena četrtina panoja desno zgoraj
- četrta vloga: ena četrtina panoja desno spodaj
- peta vloga: ena četrtina naslednjega panoja levo zgoraj….)

Pravočasna je vloga, ki je oddana do 18.10.2017 do 12.00 ure (to je skrajni rok, do katere-
ga mora Občina Vipava vlogo prejeti; tako da vloge, ki bodo dne 18.10.2017 morebiti odda-
ne na pošto ali prek hitre pošte, in bodo prispele po zgoraj navedenem roku roku, ne bodo 
upoštevane kot pravočasne).
Panoje za plakatna mesta postavi KSD d.o.o. Ajdovščina. 
Ta plakatna mesta so brezplačna, sama storitev lepljenja plakatov pa je brezplačna samo v pri-
meru, da organizatorji sami poskrbijo za to. Če želijo, da to zanje opravi Komunalno stanovanj-
ska družba d.o.o. Ajdovščina, ji to storitev plačajo. 

3. člen
Zaradi racionalizacije stroškov se bodo isti panoji (brezplačna plakatna mesta iz 2. člena tega 
sklepa) uporabljali tako za namene referendumske kampanje za referendum dne 24.9.2017 kot 
tudi za namene volilne kampanje za predsednika RS, zato bo lepljenje plakatov za volitve 
predsednika RS omogočeno s 25.9.2017.

4. člen
DODATNA PLAKATNA MESTA
Dodatna plakatna mesta na območju občine Vipava so na lokacijah:

- zelenica ob Lekarni
- zelenica ob parkirišču pred Vojkovim domom v Podnanosu.

Za plakatiranje na teh lokacijah poskrbijo organizatorji sami. 
Vsak organizator sme za plakatiranje uporabiti največ 2 m2 površine. 
Če se za to storitev (namestitev panojev, lepljenje) dogovorijo s KSD d.o.o. Ajdovščina, morajo 
stroške v celoti poravnati sami.

5. člen
POSEBNA PLAKATNA MESTA (izven brezplačnih in dodatnih plakatnih mest – table, 
stavbe, drugi objekti in zemljišča)
Plakatiranje na teh plakatnih mestih je dopustno le s soglasjem lastnika oziroma upravljavca ta-
bel, stavb, drugih objektov in zemljišč.
Za nameščanje plakatov na teh lokacijah ni potrebno posebno dovoljenje Občine Vipava niti se 
zanje ne zaračuna komunalna taksa.

6. člen
Organizator mora vlogo za dovolitev plakatiranja na lokacijah iz prejšnjih členov (razen za lo-
kacije, navedene v 4. členu tega sklepa) oddati na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 
Vipava, najkasneje do 18.10.2017 do 12.00 ure. V vlogi mora določiti odgovorno osebo orga-
nizatorja. 

7. člen
Pristojni organ bo o vlogi iz prejšnjega člena odločil v roku štirih dni.
V kolikor na vlogo v tem roku ne odgovori, velja, da je vloga odobrena.

8. člen
Za lepljenje in nameščanje plakatov ter odstranitev plakatov morajo organizatorji ravnati v ce-
loti v skladu z Zakonom o volilni in referendumski  kampanji (Ur. list RS, št. 41/2007, 103/2007 
- ZPolS-D, 105/2008 - Odl. US, 11/2011, 28/2011 - Odl. US, 98/2013 ).

9. člen
Sklep se objavi na spletni strani http://www.vipava.si, vsi zainteresirani pa se z vsebino sklepa 
lahko seznanijo na sedežu Občine Vipava.
Številka:040-0004/2017-1
Datum: 21.8.2017

ŽUPAN
Mag. Ivan Princes, l.r.
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Baročni koncert na 
dvorcu Zemono
V baročni dvorani dvorca Zemono je v nedeljo, 20. avgusta, v 
okviru prireditev Poletje na Vipavskem odmeval koncert baročne 
glasbe v izvedbi čembalistke Mojce Lavrenčič in komorne zasedbe 
Glasbenega društva Tamburjaši, ki so za to priložnost pripravili 
originalne skladbe in priredbe vélikih baročnih komponistov.

V dvorcu, ki je bil zgrajen 
ob koncu 17. stoletja, so se 
zvrstile raznolike original-

ne skladbe italijanskega, nemškega, 
španskega in francoskega baroka. 
Händlova Suita št. 3 v d-molu, tri 
sonate Domenica Scarlattija, Can-
zona Terza in Toccata Prima Giro-
lama Frescobaldija ter Les Cyclopes, 
L´Enharmonie in Les Niais de So-

logne Jeana Philippa Rameau-ja, ki 
so se razlegale po polni dvorani, so 
navdušile celotno občinstvo. 

Mojca Lavrenčič, ki jo je bilo 
do sedaj moč zaslediti na koncer-
tih kot pianistko in dirigentko, je 
tokrat prvič koncertno nastopila 
kot čembalistka in hkrati zaigrala na 
bisernico skupaj s pet člansko zased-
bo Tamburjašev, ki so jo sestavljali 
Matevž Ferjančič, Mateja Ferjančič 
in Lara Furlan na braču, Vlasta Lo-
kar Lavrenčič na čeloviću ter Anja 
Lavrenčič na čelu. Večer so oboga-
tili s priredbami Vivaldijevega Kon-
certa v C-duru, Charpentierjevega 
Preludija iz Te Deuma ter Bachove-
ga Badinerija in Aira. 

Ob zaključku glasbenega večera, 
ki ga je povezoval Andraž Ajdič, 
je čembalistka Mojca Lavrenčič, po 
zahtevnem koncertnem programu, 
z navdušenjem dejala: “Skupaj s 
Tamburjaši smo naredili velik korak 
naprej in izvedli koncertno glasbo, ki 
na žalost v današnjem času ni tako 
pogosto izvajana. Izjemno me veseli 
pozitivni odziv občinstva, ki nam je 
dal vzpodbudo, da s tovrstnim muz-
iciranjem nadaljujemo tudi v pri-
hodnosti.” 
Avtorja: Andraž Ajdič in Mojca Lavrenčič. 

Avtor fotografij: Stane Lokar.

Od leve proti desni - Mojca Lavrenčič, Matevž Ferjančič, Mateja Ferjančič, Lara Furlan, Vlasta 
Lokar Lavrenčič in Anja Lavrenčič.

Plesalci in godci ne počivajo
Folklorno društvo Vipava obstaja že 20 let, medtem ko pleše starejša folklorna skupina že 16. leto. 
Pohvali se lahko s številnimi nastopi, ki jih ima skozi vse leto. Pleše vse vrste plesov kot so istrski, 
posoški, kraški, vipavski in drugi ter tudi zapoje ob različnih priložnostih.

V letu 2016 je skupina imela 
veliko nastopov. Gostovala 
je v Nemčiji, dvakrat v Itali-

ji in veliko po vsej Sloveniji. Novem-
bra je nastopala v Boljuncu pri Trstu 
na koncertu Čez tri gore, čez tri dole 
2016, ki ga organizira zamejska trža-
ška folklorna skupina “Stu ledi”. Na 
odru so se plesalci in godci ob polni 
dvorani predstavili z dvema sple-
toma in sicer Ples iz zgornjega Po-
sočja ter Pod skalco. Konec meseca 
novembra je bila skupina povablje-
na v Hišo posebne sorte, kjer so se 
predstavili podjetnikom cele Evro-
pe. Da imajo veliko srce so pokazali 
z nastopom v Pristanu v Vipavi, ko 
z varovanci že omenjene ustanove 
zaplešejo in z njimi zapojejo. 

Nastopi v letu 2017 so se kma-
lu nadaljevali. Januarja jih je eki-
pa RTV Slovenija povabila na sne-
manje oddaje Na obisku na temo 
valček. Oddajo posneli v Lanthier-
ijevem dvorcu v Vipavi. K sode-
lovanju so sicer povabili tudi Tjašo 
Božič, ki se je predstavila s petjem in 
igranjem na harmoniko. Predstavili 
in zapeli so se tudi kvartet Podska-
la, ki ga sestavljajo Silvana Tratnik 
(harmonika in vokal), Vida Fabčič 
(violina in vokal), Peter Ušaj (vo-
kal) in Andrej Kodelja (harmonika 
in vokal), ki so hkrati tudi člani folk-
lornega društva. Kvartet je izvajal 
narodne pesmi. Snemanje se je na 
koncu preselilo na kmetijo Andlovic 
Avin, kjer so predstavili osmico in 

vse sodelujoče postregli s tradicio-
nalno vipavsko hrano. Manjkalo ni 
niti dobre glasbe, ob kateri so zapeli 
in zaplesali. 

Udeležujejo se tudi raznih tek-
movanj. Letos so se udeležili 
območnega srečanja odraslih folk-
lornih skupin v Idriji. Bili so uspešni 
in se uvrstili na regijsko tekmovan-
je, ki je bilo v Vipavi. 

Naslednji njihov nastop je bil 
prav na njihovem tradicionalnem 
velikonočnem koncertu v Vipa-
vi. Nastopile so različne folklorne 
skupine, poskrbeli pa so tudi za 
presenečenja. 

Meseca maja je bil v Vipavi kul-
turni dogodek Naša Slovenija 2016, 
kjer se je s spletom predstavila tudi 
domača folklorna skupina. Zapel je 
tudi kvartet Podskala. 

V maju sta sledila še dva nastopa. 
Prvi je bil 11. mednarodni folklorni 
festival Koza, zmaj in še kaj na Koz-
janskem. Na zadnjega v tem mesecu 
pa so se odpravili v Postojnsko jamo 
v eno izmed dvoran, kjer so se pred-
stavili zbranim književnikom iz cele 
Evrope. 

Plesalci in godci tudi poleti ne 
bodo počivali. Čaka jih še veliko 
nastopov in prijetnega druženja po 
vsej Sloveniji.

Andreja Petrič 
Foto: Andrej Kodelja

Kjer so moje korenine, tam je 
moje srce
V sredo, 26. julija 2017, se je v Kampu Tura na Gradišču nad Vipavo odvijal prav poseben kulturni 
dogodek v organizaciji Občine Vipava. Oblikovala ga je skupina RAST XLVI iz Argentine, pridružili pa 
se ji tudi domačini, klapa Planta in orkester KD »Vipavski tamburaši«.

V Vipavo se je ustavila skupi-
na RAST XLVI iz Argenti-
ne, ki je v Sloveniji bivala en 

mesec. To je skupina mladih fantov 
in deklet, ki nosijo v svojih srcih 
veliko ljubezen do Slovenije, do do-
movine njihovih starih staršev, ki 
so po drugi svetovni vojni odšli v 
širni svet in s seboj ponesli vero in 
ljubezen do lepote slovenske narave, 
jezika in kulture in to jim je uspelo 
prenesti na svoje otroke in na otroke 
otrok. Nekateri izmed članov skupi-
ne so že četrta generacija, a vsi čuti-
jo in pravijo: »Kjer so moje korenine 
tam je moje srce«. 

Poleg tega, da je bil slovenski 

jezik članom skupine RAST XLVI 
položen v zibko so osem let obis-
kovali slovensko sobotno šolo v 
enem izmed slovenskih domov v 
Argentini, nato pa še petletni slov-
enski srednješolski tečaj ravnatel-
ja Marka Bajuka, ki ga je pred 57. 
leti ustanovil dr. Marko Kremžar. 
V petem, zadnjem letniku, se di-
jaki udeležijo potovanja v Slovenijo. 
Tokrat je v Sloveniji že 46. skupina. 

Večina od njih je Slovenijo pozna-
la le iz pripovedovanja prednikov in 
fotografij, v teh dneh pa jo doživljajo 
in čutijo z vsemi svojimi čutili. Igor 
Magister, ki prihaja iz Bariloč pra-
vi: »Slovenija je v resnici še mnogo 

lepša kot na razglednicah«. S seboj 
prinašajo tudi globok in čuteč poz-
drav babic in dedkov, ki po tolikih 
letih še vedno nosijo Slovenijo v 
svojih srcih in mislih. 

Kot pripadniki dveh narodov se 
udejstvujejo v argentinskem in slov-
enskem okolju. Hodijo v argentin-
ske šole in klube, kjer se zabavajo 
in imajo prijatelje. Hodijo pa tudi 
v slovenske domove in v njih sode-
lujejo bodisi v športnih moštvih, 
pevskih zborih, folklornih skupi-
nah ali mladinskih in verskih orga-
nizacijah. Tu živijo in dihajo slov-
ensko. »V katerikoli konec sveta me 
bo peljala življenjska pot, povsod 
bom črpala iz slovenskih korenin«, 
razmišlja Veronika Brula. 

Na koncertu so se predstavili s 
slovenskimi in argentinskimi plesi, 
slovensko glasbo in recitalom. Nji-
hov nastop je bil preplet obeh kul-
turnih dediščin, izraz tega kar so. 
Pridružili so se jim tudi domačini, 
klapa Planta in orkester KD 
»Vipavski tamburaši«.  

Orjana Curk 
Foto: Jan Skočaj

Vikend seminar Laško

V petek, 12. maja, smo se čla-
ni društva Sožitje odpravili 
na vikend seminar v Ter-

me Laško. Na seminarju je bilo 12. 

družin. Nastanjeni 
smo bili v hotelu 
Vrelec. V hotelu so 
nas zelo lepo sprejeli 
in postregli z razno-
vrstnimi dobrotami, 
dvakrat na dan smo 
se kopali v termalnih 
bazenih, po večerji 
pa smo se ob veseli 
živi glasbi še prijetno 
zabavali. Zaključek 
seminarja je bil v 
nedeljo 14. maja. Na 

seminarju je bilo tako lepo, da bi ga 
kar ponovili. 

Danijela Deferri 
Društvo SOŽITJE Ajdovščina - Vipava
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Na Slapu odpira vrata 
nova knjižnica
Na Slapu že dolgo let deluje socialno varstveni program Popoldan 
na cesti, ki deluje pod okriljem Karitasa in je namenjen otrokom 
in mladostnikom. Letos smo se odločili na Slapu program še 
dodatno popestriti z odprtjem knjižnice in na ta način obuditi 
staro tradicijo.

Načrtujemo, da bo le-ta od-
prta enkrat tedensko po 
eno do dve uri. Slapence 

bomo o točnem urniku obvestili, ko 
bo določen urnik verouka, saj cilja-
mo predvsem na populacijo šolskih 
otrok. 

V knjižnico pa niso vabljeni samo 
otroci in mladi, temveč prav vsi, saj 
bodo v njej knjige za vse okuse. Med 
zbiralno akcijo v mesecu avgus-
tu smo na Slapu zbrali več kot 500 
knjig, ki pa nam jih niso podarili 
samo domačini. Do vključno pone-
deljka, 21.08.2017, smo knjige prej-
eli tudi s strani Lavričeve knjižnice 
Ajdovščina in založb Mladins-
ka knjiga, Studia Humanitatis, 
Mihalič in Parter, Mladinska knji-
ga, ICO, Celjske Mohorjeve družbe, 

Slomškove založbe in založbe 
Ognjišče. 

Ker nismo pričakovali takega na-
vala knjig, tudi nalepk za vse nis-
mo imeli. Za pomoč smo se obrni-
li na podjetje Silvester Murgelj s.p., 
ki izdeluje nalepke Smak Labels in 
jih prejeli kar 6000, kar bo goto-
vo zadostovalo za dalj časa. Vsem, 
ki so darovali svoje knjige, se zah-
valjujemo. Zbiranje knjig pa še ni 
zaključeno, še vedno smo jih veseli 
v odpiralnem času knjižnice od sep-
tembra dalje. 

V primeru, da želite knjige daro-
vati tudi sami, nas pokličite na 040 
372 813 ali nam pišite na popoldan-
naslapu@tadejkobal.com. 

Tadej Kobal

Do sedaj zbrane knjige

Rudi Bučar in Istrabend napolnila 
vipavski stari plac
V okviru prireditev Poletje na Vipavskem je 1. julija 2017 v Vipavi nastopil Rudi Bučar z Istrabendom. 
Star vipavski plac je zaživel ob glasbi in odvil se je poletni večer v prijetni družbi in na zanimivem 
prizorišču pod preko sto let starimi kostanji.

Rudi Bučar je kantavtor in 
poustvarjalec istrske glas-
bene kulturne dediščine, ki 

je z istrsko glasbo navdušil številne 
poslušalce. Nastopila sta tudi čla-
na zasedbe Istrabend: Janez Dovč 
in Goran Krmac. Glasbenikom je 

uspelo vključiti publiko ter jih za-
bavati z glasbo in tudi z zanimivimi 
zgodbami. Rudi Bučar je publiko 
nagovarjal v svojem narečju in tudi 
za njegove priredbe istrske ljudske 
skladbe so značilna besedila v nare-
čju. Skupaj s poslušalci koncerta je 

ugotovil, da ga publika pravzaprav 
prav vse razume. Utrgane strune na 
kitari, ki ji je Bučar rekel »kramp«, 
so mu sproti menjavali njegovi so-
delavci in skupina je nemoteno igra-
la naprej. 

Predstavili so se z bogatim 
glasbenim repertoarjem in se zah-
valili vsem, ki podpirajo slovensko 
muziko. Rudi Bučar se s sodobnimi 
priredbami istrskih ljudskih pes-
mi trudi, da te ostanejo žive, da jih 
spoznajo tudi mladi in da ne bi šle 
v pozabo. 

Pohvalili so vipavsko gostoljubje, 
odlično hrano ter dobro vipavsko 
kapljico ter izrazili obžalovanje, da 
lahko med koncertom pijejo samo 
vodo. Po koncertu so poželi velik 
aplavz in v dar dobili tudi vipavsko 
vino. 

Iris Skočaj, 
Zavod za turizem TRG Vipava 

Foto: Jan Skočaj
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predsednica KS Lože 

Melita Dolenc 

Pohodniki Nanos – Triglav 

Uspešno opravili tudi 13. pohod
Že trinajsti pohod z Nanosa na Triglav smo tudi letos uspešno opravili, saj nas je pohod zaključilo 11 
od prvotno 13 prijavljenih. Pohod poteka pod geslom ‘Po poteh spomina in opomina vojn iz leta 1941-
1945 in 1991’ in pod okriljem veteranskih organizacij. Letošnji pohod je bil med težjimi do sedaj, saj 

nas je pestila huda pripeka.

Pohod smo začeli v jasnem 
ponedeljkovem jutru 3. julija 
pred obeležjih vojn ob Voj-

kovi koči na Nanosu. Na pot so nas 
z nagovori pospremili Božo Novak, 
predsednik OZZV NOB Ajdovšči-
na Vipava, Ivan Marc, predsednik 
OZVVS Ajdovščina Vipava ter So-
nja Groznik, predsednica društva 
TIGR zgornje Vipavske doline. 

Pot nas je vodila preko Nanoške 
planote v Vipavsko dolino in spet 
navzgor na Goro. Namesto na Pred-
meji smo tokrat prespali v Iztoko-
vi koči pod Golaki in tako preho-
dili 46 kilometrov. Pod večer nas je 
v spremstvu polkovnika Slovenske 
vojske Emila Velikonje s Predmeje 
obiskal nekdanji pripadnik SV Mi-
ran Stanovnik –’puščavski lisjak’. 

Naslednjega dne smo skozi Trno-
vski gozd, čez Čepovansko dolino 
in skozi Vrata prispeli do Tolmi-
na in namesto cilja pri Tolminskih 

koritih nadaljevali pot mimo plani-
ne v Pologu k izviru reke Tolminke 
oziroma lovske koče v bližini. Zara-
di spremembe smo prehodili naj-
daljšo pot – kar 52 km! Tretji dan 
je sledil vstop v visokogorje preko 
Bogatina do koče na Komni, kjer 
se združimo s pohodniki iz OZVVS 
Radovljica. 

Od tu smo nadaljevali po Dolini 
Triglavskih jezer čez Hribarice na 
Dolič, kjer se nam je pridružil po-
hodnik iz Poljske (Peter). Pogumen 
fantič si je zadal prehoditi evropsko 
pešpot Via Alpina (iz Trsta do Mo-
naca). 

V petek je sledil vzpon preko Tri-
glavskih podov na vrh naše do-
movine, skupaj z Radovljičani in 
Poljakom smo ga v prelepem ju-
tru dosegli natanko ob 9:25. Sledil 
je spust na Kredarico, kjer smo se 
združili s pohodniki iz Ankarana, 
Cerja, Kuma, Predjamskega gradu, 
Pokljuke, Maribora … Z Rudnega 

polja je prispela še ekipa območne-
ga združenja OZVVS Ajdovščina/
Vipava pod vodstvom Ivana Marca. 
Med pohodniki na Kredarici smo 
prepoznali visoke predstavnike vo-
jaških, policijskih in veteranskih or-
ganizacij in združenj, med njimi je 
bil tudi podpredsednik ZVVS Da-
nijel Božič, sicer vsakoletni udeleže-
nec pohoda iz Ankarana na Triglav. 
Proslavo na Kredarici smo zaključili 
z mimohodom zastavonoš ter dru-
ženjem v koči pozno v noč. 

Zaključek pohoda smo zaokroži-
li med več tisočglavo množico po-
hodnikov in obiskovalcev zaključ-
ne prireditve na Pokljuki v soboto 
ob 13 uri! Slovesnost je bila posve-
čena borcem partizanske enote, ki je 
20. oktobra leta 1944 na Aljaževem 
stolpu izobesila veliko slovensko za-
stavo, kar so ponovili gorski reševal-
ci v prelomnih časih osamosvajanja 
- 12. junija 1991. Slavnostni govor-
nik je bil pisatelj Tone Partljič. 

Veseli, vendar s težkimi noga-
mi smo se v Vipavsko dolino vrni-
li okrog 18 ure. 

Posebno se zahvaljujem občina-
ma Ajdovščina in Vipava, Sloven-
ski vojski, donatorjem, še posebej 
podjetju VIBEX s Predmeje, podje-
tju Mlinotest, Fructal, Podgornik ter 
ostalim, ki so nam pomagali pri iz-
vedbi pohoda. 

Valter Likar, vodja pohoda

VABILO
NA ČEBELARSKO MAŠO 

V LOŽAH 
26. 8. 2017 OB 18. URI

in
KMEČKE IGRE 

27. 8. 2017 OB 18. URI

predsednica KS Lože

Melita Dolenc
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33. planinski tabor v 
Kamniški Bistrici
Še preden smo zaključili lanski tabor smo se odločil, da bomo 
letošnji tabor organizirali na Jezerskem. Žal nismo dobili skupnega 
jezika z vso birokracijo in odpravili smo se v Kamniško Bistrico, na 
prostor kjer je točno pred 20. leti, ravno tako potekal tabor. Po 
namestitvi smo ugotovili, da kakšnih večjih sprememb v zadnjih 
letnih v tej dolini ni opaziti.

Vremenarji so za prvi te-
den avgusta napovedali 
nov vročinski val, kar je 

vzbujalo nekaj strahu, nam pa je 
šlo na roko to, da so bili vsi šotori 
pod krošnjami dreves, zraven pa 
je tekla reka Kamniška Bistrica, ki 
je v povprečju imela temperaturo 
med 7 in 8 stopinj Celzija, zato v 
celem tednu nismo imeli občut-
ka, da v domačih krajih podirajo 
temperaturne rekorde. 

Letošnjega tabora, že 33. po vrsti 
se je udeležilo 48 otrok in okrog 
30 odraslih, kar je za društvo, 
ki šteje okrog 150 članov zelo 
velika številka. Po zelo uspešni 
izpeljavi lanskega tabora, smo se 
morali pri organizaciji še veliko 
bolj potruditi. Skupno druženje 
in aktivno preživljanje prostega 
časa je bila tudi letos glavna 
ideja tabora, ki povezuje mlade 
planince. Velika številka vseh 
udeležencev, ni bila problem za 
že zelo utečeno ekipo kuharic 
in kuharjev, ki so cel teden 
skrbeli, da nismo bili lačni. Ekipa 
vodnikov in ostalih pomočnikov 
pa je delovala tako homogeno, 
kot bi to delali celo leto. Otroci 
so bili razdeljeni v štiri starostne 
skupine. Največja skupina je 
osvajala najvišje vršace nad doline 
Bistrice, Vrh Korena, Veliki 
Zvoh, Kamniško sedlo, manjkal 
ni niti najvišji vrh Kamniško-
Savinjskih Alp, Grintovec. Malo 
mlajši so okušali kislo mleko 
na Planini Konjščica, spili vse 
mleko na Krvavcu in pojedli 
vse palačinke na Kamniškem 
sedlu, za konec so skočili še na 
Kamniški vrh. Najmlajši dve 
skupini pa sta namakali noge pod 
Slapom orglice, se vzpenjali na 
planino Dol, na vrhu Sv. Primoža 
pozvonili z zvonom želja. Vse 
skupine so imele v sredo skupno 
turo na Veliko planino, najstarejši 
so se povzpeli iz doline peš, ostali 
pa z gondolo. Otroci so bili nad 
lepotami Velike planine zelo 
navdušeni. 

Popoldanske aktivnosti so bile 
zelo različne, veliko poudarka 
je bilo na planinski šoli in 
izobraževanju o planinstvu. V 
prostih dneh je bil organiziran 
orientacijski tek, ogledali smo si 
spominski park ponesrečenim 
alpinistom, seveda pa smo se kar 
nekaj popoldanskih ur namakali 
v bližnji reki, manjkala ni niti 
tombola in človek ne jezi se z 
živimi figurami. Večeri so hitro 
minili s petjem in igrami ob 
tabornem ognjem, v ponedeljek je 
potekal krst novih udeležencev, v 
petek pa oddaja Tabor ima talent. 
In zopet je prišla sobota kar je 
pomenilo, da se je tabor iztekel in 
bo treba pospraviti vse šotore in 
ostalo opremo. 

Po uspešnem lanskem taboru je 
bil letošnji začetek zelo zahteven, 
ampak zmogli smo, izpeljali smo 
ga uspešno, predvsem pa varno 
na vseh turah za vse udeležence. 
Otroci so pridobili kar nekaj 
novega znanja in izkušenj za 
življenje. Kažejo tudi velik 
potencial za nadaljnje delo z 
njimi, kar je v veliko veselje vsem 
organizatorjem taborjenja tudi v 
prihodnje. 

Za konec bi se rad zahvalil 
vsem staršem, ki ste nam zaupali 
svoje otroke. Po svojih najboljših 
močeh smo se potrudili ponuditi 
največ, kar zmoremo. Hvala 
tudi vsem članom društva, ki ste 
kakorkoli priskočili na pomoč. 
Hvala tudi vsem sponzorjem za 
pomoč. 

In zopet smo na začetku, kam 
naslednje leto? Želje so, volja tudi. 
Veliko zadovoljstvo vseh daje nov 
zagon in energijo za nadaljnje 
delo. Se vidimo prihodnje 
leto na 34. planinskem taboru 
Planinskega društva Podnanos. 

Vodja tabora Miha Božič

PD Podnanos  

Po desetletju ponovno na Triglav
V soboto, 22. in nedeljo 23. julija, smo Podnanoški planinci organizirali izlet na Triglav. Udeležilo se ga 
je 20 udeležencev od tega jih bilo približno polovica, ki so se prvič povzpeli na najvišji vrh Slovenije.

Avtobus nas je pripeljal do 
Kovinarske koče v Krmi, 
kjer smo si privoščili sobo-

tni zajtrk z razgledom. Ko smo se 
okrepčali smo turo začeli v smeri 
proti Kredarici. Vzpon do Kredari-
ce je potekal brez večjih posebnosti, 
vreme nam je služilo in vsi udele-
ženci pohoda so veselo kramljali 
med sabo. V zgodnjih popoldanskih 
urah smo dosegli Triglavsko kočo 

na Kredarici. Po krajšem postanku 
smo si nadeli tehnično opremo in 
vzpon z občasnim plezanjem nada-
ljevali do Aljaževega stolpa, ki smo 
ga dosegli ravno takrat, ko so se me-
gle na vrhu Triglava razkadile. Na 
vrhu smo si privoščili nekaj več mi-
nut pavze, manjkalo ni niti skupin-
sko fotografiranje, seveda pa nismo 
pozabili na krst novih pristopnikov 
na vrh. Pri spustu do Kredarice smo 

naleteli na reševalno akcijo gorskih 
reševalcev, ki nam je dala misliti, kaj 
vse se dogaja na Triglavu. Večer v 
koči je minil v druženju z ostalimi 
pohodniki, ki so tudi prenočili na 
Kredarici. 

V nedeljo zjutraj je sledil spust 
proti dolini. Mimo koče Planika do 
Vodnikovega doma na Velem polju, 
pa mimo vseh pokljuških hribov 
smo se spustili, do Rudnega polja 
kjer nas je čakal avtobus in zaslužen 
kozarček ob varnem povratku iz 
gore. 

Vsi udeleženci izleta smo si bili 
enotni, da je bila tura izvedena tako 
kot mora biti, predvsem pa je bil ve-
lik poudarek na varnosti. Po povrat-
ku v domači kraj, nas je pričakalo 
nekaj domačinov in nam čestitalo za 
uspešen vzpon. In tako se je nedel-
ja prevesila v ponedeljek in za vik-
endom so ostale le še rahlo boleče 
mišice in za odtenek ali dva bolj rja-
va koža.

 Miha Božič

Zmagovalec športnega izziva v 
Vipavi je predsednik Borut Pahor
V petek, 21. julija 2017, sta se na prenovljenem stadionu v Vipavi v teku na 10 km pomerila 
podpolkovnica in poveljnica Vojašnice Vipava Nataša Zorman in predsednik republike ter vrhovni 
poveljnik Borut Pahor. Svojo premoč je v vročem poletnem popoldnevu dokazal slednji.

Športnemu izzivu je botrovala 
posebna stava. V začetku ju-
nija je predsednik republike 

in vrhovni poveljnik Borut Pahor 
v Vojašnici Vipava ob prisegi nago-
voril kandidate za vojake in prosto-
voljce na služenju vojaškega roka. 
Povprašal je, kako dobro telesno 
pripravljeni so vojaki in častniki. 
Podpolkovnica in poveljnica Vo-
jašnice Vipava Nataša Zorman mu 
je odgovorila, da bolje kot on. Tako 
sta, vsak prepričan v svojo zmago, 
pred načelnikom generalštaba skle-
nila stavo o tem, kdo od njiju je bolj-
ši v teku na 10 km. 

Za prizorišče stave so izbrali, 
prenovljen vipavski stadion z novo 
tartansko stezo. Zbrane nagovor-
il župan Občine Vipava mag. Ivan 
Princes. Dogodka se je udeležila tudi 
ministrica za obrambo Andreja 
Katič, ki je povedala, da verjame, da 
je predsednik Pahor izredno dobro 

pripravljen in bi v teku predsed-
nikov držav zagotovo blestel, da pa 
zaradi ženske kolegialnosti navija za 
poveljnico Zormanovo.  

Poletni popoldnevi so v Vipa-
vi vroči in v izredno vročem vre-
menu, ko je termometer še v poz-
nem popoldnevu kazal 34 stopinj 
in je bilo še gledalcem na tribunah 

pošteno vroče, je predsednik Pahor 
dokazal svojo vzdržljivost in zma-
gal. Pred tekom je Nataša Zorman 
povedala, da je današnji tek zanjo 
nekaj posebnega in precej stresen, 
ker ne teče vsak dan s predsednikom 
države in pred svojimi vojaki. Borut 
Pahor pa je povedal, da si je nategnil 
kolenske vezi in je zato, kljub temu, 
da je vsem poznano, da da veliko na 
lepoto, prišel teči s trakovi na ko-
lenu. 

Oba tekmovalca si zaslužita 
čestitke za vztrajnost vremenskim 
razmeram navkljub. Poveljnica je 
bila tri kroge pred koncem prisiljena 
priznati poraz, vendar ji je predsed-
nik Pahor čestital za borbenost in 
pogum. Povedal je tudi, do je on 
pravzaprav rad teče tudi v vročem 
vremenu in da običajno teče v 
slabših pogojih po asfaltu, kar je za-
gotovo pripomoglo k njegovi zma-
gi. Na svojem Facebook profilu pa 
je objavil naslednji zapis: »Vrhov-
ni poveljnik je vrhovni poveljnik«. 

Dan v Vipavi je bil 
zares športno obarvan. 
Sledila je nogometna 
tekma med NK Vipa-
va in Vojašnico Vipa-
va, ki se je zaključila z 
izenačenim rezultatom 
0:0. 

Iris Skočaj, 
Zavod za turizem TRG 

Vipava 
Foto: Iris Skočaj
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Summer spark 
festival navdušil
Petkov večer, 11. avgusta, je bil ponovno v znamenju elektronskih 
ritmov. V budanjskem športnem parku se je zgodil že tretji Sum-
mer spark festival in ponovno navdušil številno mlado občinstvo 
ter dokazal, da dogodek iz leta v leto raste, pridobiva na kvaliteti 
in veljavi.

Kot lansko leto je bil ta datum 
skrbno označen v koledarjih 
vseh navdušencev elektron-

ske glasbe v naši dolini in širše. V 
športnem parku Ravne v Budanjah 
smo bili ponovno priča bogatemu 
programu DJ-jev. Zgodil se je na-
mreč že tretji Summer spark festi-
val, ki je edini večji poletni dogodek 
z elektronsko glasbo, ki se odvija na 
prostem v Vipavski dolini. Na njem 

so nastopili: Kosta Radman (naj-
boljši hrvaški EDM DJ), lanskoletni 
»headliner« Nick Karsten, mladi 
primorec Impulz, dvojec The Presi-
dents ter »lokalci« Nobra, Panthegra 
in Rookbeat. Organizatorji so zelo 
zadovoljni z obiskom in odzivom in 
kot pravijo se bodo še naprej trudili, 
da bo dogodek rastel.

Dominik Vrčon

Srečanje invalidov na Nanosu
Sobota, 24. junij. Že jutro je napovedovalo vroč poletni dan, torej dan kot naročen da odidemo iz 
doline, nekam višje torej na Nanos.

Na Turistični kmetiji Abram, 
je DI Ajdovščina – Vipava 
organiziralo že tradicio-

nalno srečanje svojih članov. Letos 
je bilo srečanje še posebej slovesno, 
saj Društvo praznuje 35 let svojega 
uspešnega delovanja. Našega pra-
znovanja so se udeležili tudi člani 
MDI Goriške, DI Izola, DI Koper, 
DI Dornberk in člani DU Vipava. 

Uradni del praznovanja smo za-
čeli s primorsko himno, Vstala pri-
morska. Slavnostna govornica je 
bila predsednica DI Ajdovščina 
– Vipava, ga. Manica Jerkič, ki je 
orisala prehojeno pot zadnjih pe-
tih let. Z minuto molka smo se po-
klonili vsem tistim članom, ki so se 
od nas poslovili. Sledila je podeli-
tev priznanj zaslužnim članom in 

športnikom članom DI Ajdovščina 
– Vipava, ki so v svojih disciplinah 
dosegli visoke uvrstitve v državnem 
merilu. 

Za družabni del je poskrbel Lojze 
s prijatelji, tako da so vsi ljubitelji 
plesa uživali in se razgibali v ritmih 
glasbe. Udeleženci srečanja so uži-
vali tudi v družabnih igrah. Poseb-
na zahvala, gre tudi članicama DI 
Ajdovščina – Vipava, ga. Karmen in 
ga. Klari za profesionalno odigrano 
avtorsko igro. Zahvala vsem spon-
zorjem in donatorjem, saj brez njih 
ne bi zmogli! 

Ure so prijetno minevale, saj je 
lepo srečati prijatelje, bivše sodelav-
ce, znance z njimi malo poklepeta-
ti, se nasmejati in obujati spomine. 
Lepo je v družbi sebi enakih. Vsa-
ko tako druženje prinaša v vsak dan 
posameznika sončni žarek, ki priva-
bi na obraz nasmeh, s tem pa tudi 
več volje in moči za premagovanje 
vsakodnevnih težav. 

Dobro razpoloženi smo z Nanosa 
odhajali z nasmehom in upanjem, 
da se prihodnje leto spet srečamo. 

MT

Na Predmejo vabijo za šagro vse 
razseljene rojake
V Društvu Gora so se odločili, da obudijo praznovanje šagre na Predmeji. Kot veleva tradicija, bo 
praznovanje šagre na prvi septembrski vikend, ko bodo v športnem parku v Tihi dolini pripravili 
pestro dvodnevno dogajanje.

V soboto, 2. septembra, bodo 
na večerno srečanje z do-
mačini povabili rojake, ki so 

se zaradi različnih razlogov z Gore 
odselili. Življenje na Gori ni bilo 
lahko in mnogi iz številnih družin 
so si kruh poiskali drugje. Predmejo 
je izseljevanje še posebno zaznamo-
valo, saj so Nemci med drugo sve-
tovno požgali praktično celotno vas 
in ljudje so bili prisiljeni poiskati za-
vetje v dolini. Mnogi se na požgane 
domove niso več vrnili, so pa priha-
jali na Predmejo (Dol) za šagro. 

Velja tudi, da se Gorjani niso od-
selil v Ameriko in druge čezmorske 
države prav zato, da so se lahko ude-
ležili šagre. Prav tako je znano reklo: 
»Vse po dvojno in za šagro domov!« 
Oče je namreč pri bogatem kme-
tu na Deželi ali na Vrheh, kamor je 

peljal sina za hlapca, izposloval po 
dvoje čevljev, hlač in srajc na leto in 
prost vikend za šagro. 

Vendar bodo člani društva Gora 

na srečanju z rojaki obudili spomi-
ne bolj na lepše in šaljive drobce iz 
življenja Gore. Predstavila jih bo-
sta pesnica Lojzka Bratina in pisa-
telj ter neutruden zbiralec ljudskega 
blaga Franc Černigoj. Izbrane pri-
povedi in zgodbe iz prejšnjih časov 
bodo osvežili z jagodnim izborom iz 
20 letnega delovanja društva, vse pa 
bo dopolnjevala razstava iz življenja 
lovcev, gozdarjev, smučarjev, kle-
klaric ... 

Tudi ni dvoma, s čim bodo doma-
čini pogostili svoje rojake – s po-
lento iz velikega kotla na odprtem 
ognju in prelito s kislim mlekom. 
Seveda bo poskrbljeno za glasbo, 
saj so se na šagro ljudje radi zavrte-
li (Na Hoteli, Pr’ Štemči …). Nedelj-

sko dogajanje bodo namreč zazna-
movali Čuki. 

Krvodajalska akcija v 
Ajdovščini in Vipavi
Rdeči križ Ajdovščina vas vabi na terensko krvodajalsko akcijo, 
ki bo potekala v sredo, 27. septembra, in četrtek, 28. septembra 
2017, od 7. do 13. ure v prostorih Ljudske univerze Ajdovščina, 
Stritarjeva 1 a, Ajdovščina. V ponedeljek, 2. oktobra 2017, pa bo 
krvodajalska akcija potekala od 7. do 13. ure v Vojašnici Janka Pre-
mrla Vojka Vipava, Beblerjeva ulica 28, Vipava.

Kri lahko darujete vsi, ki ste 
dobrega zdravja, stari od 18 
do 65 let in imate več kot 

50 kilogramov. Moški lahko kri da-
rujete vsake tri in ženske vsake štiri 
mesece. 

Če premišljujete, ali bi se odzva-
li povabilu, vas lepo prosimo, da v 
dneh tik pred krvodajalsko akci-
jo pogledate zaloge krvi po krvnih 
skupinah, ki so objavljene na spletni 
strani http://www.daruj-kri.si/. Če 
bodo zaloge krvi vaše krvne skupine 
nevarno znižane, vas še posebno lepo 
prosimo, da se odločite za ta pleme-
niti korak. 

Prosimo vas, da na odvzem ne pri-
dete tešči, ampak pred tem poje-
ste nemasten obrok (tudi brez mle-
ka ali mlečne kave), na primer kruh, 
marmelado, med, sadje in podobno. 
Popijete lahko na primer sok, čaj ali 
črno kavo. Po odvzemu vam bomo 

postregli z malico. 
Prav tako vas prosimo, da s seboj 

prinesete veljaven osebni dokument 
s fotografijo. 

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

Obenem se iskreno zahvaljujemo 
vsem, ki ste se že skozi leto odzva-
li našemu telefonskemu povabilu k 
darovanju krvi na Centru za trans-
fuzijsko dejavnost Nova Gorica, ker 
so bile zaloge krvi določenih krvnih 
skupin zelo znižane. 

Že vnaprej se zahvaljujemo tudi 
vsem, ki boste solidarni in se boste 
udeležili prihajajoče terenske krvo-
dajalske akcije. Prav tako se za gosto-
ljubje zahvaljujemo Ljudski univerzi 
Ajdovščina in vipavski vojašnici. 

Lepo vabljeni! 
Irena Žgavc
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Šmarni dan v Vrtovinu
Veliki šmaren v Vrtovinu vedno slovesno praznujemo. Takrat se vračajo domov tudi Vrtovinci, ki jih je 
življenje popeljalo po svetu.

Praznik  Marijino vnebovzetje 
je v cerkvenem oziru največji 
svetniški praznik. Reči vr-

tovinska cerkev pomeni predvsem 
videti kip Marije z otrokom iz lipo-
vega lesa visok 134cm, nastal v letih 

od 1460 do 1470.   V Vrtovince zre 
miren, skrivnosten obraz. Vrtovinci 
verjamejo, da jih Marija varuje. 

Praznik, veliki šmaren v Vrtovinu, 
se začne z jutranjo sv. mašo in proce-
sijo med gasami po vasi, okrašenimi 

z vejevjem. S cvetjem okrašene ol-
tarje postavijo domačini samo za ta 
dan in tu se procesija ustavi. 

Veselica s skupino Hram se je pri-
čela ob 19uri in nadaljevala pozno v 
noč. Dobrote iz peči vrtovinskih go-
spodinj smo najprej razstavili po-
tem pa osrečili dobitnike. Kot je že 
v navadi razstavljajo tudi vrtovinski 
ustvarjalci ročnih del Miloš Lavren-
čič, Milojka Lozar, Tjaša Gerželj, 
Suzana Čermelj, Iva Brecelj, Neven-
ka Gerželj.  Kot posebnost oziroma 
na temo praznika smo razstavljali 
kipe, slike, gobeline Marije nabrane 
iz cele vasi. 

Na koncu bi še v imenu vseh kra-
janov Vrtovina pohvalila predsedni-
ka Turističnega društva Ortaona kot 
organizatorja šagre, Simona Čerme-
lja, za izredno požrtvovalnost pri or-
ganizaciji  prireditve. 

Vabljeni v Vrtovin, kjer nikoli ne 
zmanjka dobre volje in dobre kaplji-
ce. 

Nevenka G.

Iva Brecelj in Martin Čermelj pri okraševanjju oltarja, kjer se procesija ustavi.

 
Potrebujete odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstva?  
Izkoristite enkraten odvoz izpredvaših vrat – brez doplačila!  
Vaše naročilo oddajtena telefonsko številko031 302 985 (pokličite med 7.-12. uro) 
 
Brez doplačila vam izpred vaših vrat odpeljemo do 2m3 kosovnih odpadkov.  
Za oddajo dodatne oziroma povečane količine kosovnih odpadkov lahko naročite dostavo kontejnerja na 
vaš dom ali pa kosovne odpadke sami pripeljite v Zbirni center pod Dolgo Poljano. 
 

KAJ SODI MED KOSOVNE ODPADKE IN KAKO PRAVILNO RAVNATI Z NJIMI V 
PRIMERU NAROČILA ODVOZA S KONTEJNERJEM? 

 
S kosovnimi odpadki in odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) je potrebno ravnati odgovorno in 
odpadke oddati na pravilen način. Tovrstnih odpadkov NI DOVOLJENO odlagati v zabojnike na zbirnih 
mestih oziroma v ekoloških otokih (EO).V naročen kontejner za kosovne odpadke lahko odložite SAMO 
KOSOVNE ODPADKE IN VEČJO ODPADNO ELEKTRIČNO IN ELEKTRONSKO OPREMO (OEEO). 
 

KAJ SODI MED KOSOVNE ODPADKE? 
Kosovni odpadki so odpadki, ki zaradi svoje velikosti, oblike ali teže niso primerni za odlaganje v 
zabojnike za ostale odpadke:  
LESENO POHIŠTVO (MIZE, STOLI, OMARE, POSTELJE, VRATA, OKNA…), OBLAZINJENO POHIŠTVO (FOTELJI, 
KAVČI…), VZMETNICE, PREPROGE, TALNE OBLOGE, VRTNA OPREMA IZ PLASTIKE ALI LESA (MIZE, STOLI, 
SENČNIKI), SANITARNA KERAMIKA (UMIVALNIKI, KADI, TUŠ KABINE…), KOVINSKI PREDMETI (POMIVALNA 
KORITA, STOJALA ZA PERILO, RADIATORJI, OTROŠKI VOZIČKI, SAMOKOLNICE…), ŠPORTNA OPREMA 
(IGRALA, KOLESA, SMUČI…), ODPADNA EMBALAŽA VELIKIH DIMENZIJ (KOVINSKA, PLASTIČNA, KARTONSKA, 
LESENA ALI IZ STIROPORA …), LES, KOVINE IPD… 

24. letni pohod na Čaven
Planinsko društvo Ajdovščina je v nedeljo, 6. avgusta 2017, organiziralo tradicionalni že 24. letni po-
hod na Čaven. Pred kočo Antona Bavčerja se ježe v zgodnjih urah zbralo veliko ljudi. Prišli so iz različ-
nih smeri. Nekateri so v teku preizkusili svoje moči tako kot vsako nedeljo. Drugi so prišli za sprostitev. 
Nekateri so se s kolesi pripeljali na Čaven. Največ je bilo takih, ki so se z malo napora umaknili pred 
poletno vročino, ki je kraljevala v Vipavski dolini.

Med pohodniki so bili neka-
teri, ni jih bilo prav malo, 
ki so se udeležili vseh po-

hodov, kar imajo dokumentirano. 
Živahna beseda pohodnikov je v 
nedeljo bogatila rojstvo prekrasnega 
jutra na Čavnu. In kdo je bil Anton 
Bavčer, po katerem nosi ime planin-
ska koča na Čavnu? 

Bil je priznan planinec, ki je bil kot 
talec umorjen v noči med 21. in 22. 
junijem 1944 v tržaški Rižarni. SPD 
Ajdovščina mu je blizu zavetišča na 
Čavnu odkrila spominsko ploščo z 
verzi, ki jih je sestavil njegov rojak 
dr. Ivo Lulik. Načrt za ploščo je na-
pravil profesor Ivo Kovač. 

Ob 11. uri je bil kulturni program 
s predsednikovim govorom. Na Ča-
ven so prinesli glasbeno razvedri-
lo mladi, in   sicer Patricija s svojo 
flavto, tudi planinsko himno je zai-
grala, Nejc jo je urezal na harmoni-
ko, Teo in Taj sta ubrala strune na 
kitari. V celoto je dogajanje povezal 
Teo, učiteljica Izidora pa je sprego-
vorila o prazničnem dnevu pred 70 
leti, ko so zavzeti ajdovski planinci 
odprli to planinsko zavetišče. Torej 
koča je praznovala 70. letnico, zato 
je bilo praznovanje še lepše. V knji-
gi o delovanju Planinskega društva 
Ajdovščina, ki je izšla ob stoletnici 

delovanja društva, piše: »Planinska 
skupina F. D. iz Ajdovščine je dne 
22. junija 1947 otvorila planinsko 
zavetišče v gozdarski koči na Čavnu, 
ki je bilo med vojno uničeno. Zaveti-
šče je dobilo ime po planincu Tone-
tu Bavčerju. Vse delo v novo opre-
mljeni koči so opravili prostovoljno 
delavci in mizarji žage Rizzato iz Aj-
dovščine, katerim so pridno poma-
gali člani odbora planinske skupine. 
Novo otvorjena planinska koča je 
lepo urejena in ima deset prenočišč; 
nima pa prostora za večje skupine, 
ker so pod isto streho stanovanje in 
gospodarski prostori gostoljubnega 
gozdnega čuvaja. Poleg opreme je v 
koči tudi omarica z zdravili za prvo 
pomoč in nekaj leposlovnih knjig za 

razvedrilo planincem v času oddi-
ha.« 

Tudi danes je planinska koča na 
Čavnu lepo ohranjena in urejena. 
Ajdovski planinci ji posvetijo veliko 
ur prostovoljnega dela, skrbi in ma-
terialnih sredstev. 

Predsednik Planinskega društva 
Ajdovščina je pohvalil delo in za-
gnanost ajdovskih planincev, ki so 
mogli in zmogli ohraniti društvo in 
njegovo delovanje skozi mnoga de-
setletja zgodovine, viharnih dogod-
kov in sprememb. Društvo je bilo 
ustanovljeno 1903 leta. Predsednik 
je poudaril, da je vsako prostovoljno 
delo, kar poznajo ajdovski planin-
ci, praznik in trenutek veselja. Tudi 
letos se imajo česa veseliti, kajti pri 
koči na Golakih so dela za sanitarije 
v polnem teku. To je bil sen mnogih 
generacij in upamo, da bo uresni-
čen s pomočjo različnih dobrih lju-
di, planincev, ki jim ni žal ur in dela, 
ter sponzorjev, ki so prisluhnili želji 
in potrebi pohodnikov. 

Veselo druženje se je nadaljevalo 
do večera, ko je moč narave z oblaki, 
strelami in gromom pretrgala pra-
znični dan. 

Irena Šinkovec

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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Venci za Tigrovce
Delalo se je jutro 3. julija. Pravzaprav je bila še noč. Ob 3. uri vstajanje in priprava na prijetno vsakole-
tno dolžnost in zavezo, polaganje vencev Tigrovcem, začenši na vrhu Nanosa. Janku Premrlu Vojku in 
k spomeniku ustanoviteljem TIGR pred 90 leti.

Uro pozneje sva se z Bo-
žom Novakom z avtom že 
vzpenjala in premagovala 

kanale proti Vojkovi koči. Hladno 
jutro je obetalo vroč poletni dan. V 
dolini se bomo kuhali in hladili vsak 
po svoje, Nanos pa nas je kot dobra 
mati objel s svojo jutranjo svežino. 
Ob Vojkovem spomeniku, naju je že 
čakala skupina pohodnikov, iz Na-
nosa na Triglav. Veteranke in vete-
rani vojne za Slovenijo in člani zdru-
ženja borcev NOB. Dostojanstveno 
smo stali ob polaganju vencev vsak s 
svojimi spoštljivimi mislimi na njih, 

ki so takrat imeli moč in čutili nujo 
vzeti usodo naroda v svoje roke. Z 
vso močjo se upreti fašistom, ki 
so terorizirali primorski narod že 
desetletja. 

Med Tigrovce so vstopali zgolj ti-
sti, ki so izstopali iz povprečja in 
imeli v sebi moč upora. Tudi v par-
tizane niso odhajali vsi, zgolj tisti, ki 
jim je boj z orožjem pomenil osvo-
boditev naroda izpod fašizma in na-
cizma vseh barv. 

Skupina pohodnikov me je pre-
vzela s spoštovanjem, pogled na 
njih, ki so odločno in ponosno stali 

v spoštljivi drži ob obeležji, mi je dal 
vedeti, da so to ljudje, ki se ne dajo 
ne kupiti niti prodati. Vem, da nas je 
veliko takih. 

Čez nekaj ur smo se s pohodniki 
našli v Vipavi, pred šolo Draga Bajca 
in položili venec k njegovemu obe-
ležju. Tam se nam je pridružila še 
Bruna Olenik, podpredsednica dru-
štva TIGR Slovenije. K slovesnemu 
polaganju je svoje prispeval Božo, s 
spominjanjem o Bajčevi kruti usodi 
Tigrovca, saj mu fašisti niso dovoli-
li niti pokopa. 

Naslednje srečanje s pohodniki je 
bilo nekaj ur kasneje v Ajdovščini, 
kjer stoji obeležje Tigrovcu Anto-
nu Štrancarju. Po polaganju venca 
smo se razšli. Pohodnike je čaka-
la pot navkreber, mimo Lokavca, 
Predmeje vse do Triglava in nazaj. 
Vsa pot za domovino, za čast in svo-
jo notranjo rast, za lepo počutje med 
sebi enakimi prijatelji. Vemo pa, da 
se prijateljstva ne sklepajo kar tako 
ob kozarcu vina z različno misleči-
mi, ampak jih povezujejo drugačne 
vezi z ljudmi, ki znajo dati del sebe 
za skupno dobro. 

Tokrat od Nanosa na Triglav, za 
spomin velikim ljudem članom 
TIGR v čast.

Sonja Groznik 

Vipavski upokojenci na letovanju 
v nekdanjem otoškem mestu
Izola, danes predvsem letoviško mesto, katerega že vrsto let radi obiskujejo naši upokojenci je bila 
včasih otok, ki ga je od leta 1300 povezoval s kopnim le kamniti most. Spadal je pod beneško oblast.

Največji gospodarski in kul-
turni vzpon je Izola dosegla 
v 15. in 16. st., ko si je pri-

dobila pravico do prodaje vina, oljč-
nega olja, soli in rib. Izolske soline, 
ki so se raztezale med otokom in ko-
pnim se v mestnem statutu omenja-
jo prvič l. 1360, čeprav so obstajale 
že veliko prej. Sol so prodajali poleg 
Benetk tudi na Kranjsko in v celjsko 
škofijo. Glede na to, da so bile so-
line po velikosti mnogo manjše od 
piranskih in koperskih so jih začeli 
opuščati in v 18. st. s to dejavnostjo 
popolnoma prekinili. Na območju 
nekdanjih solin je nastalo močvirje, 
ki so ga po 1. sv. vojni izsušili, na-
suli in naredili nabrežje. V pisnih 
virih se Izola prvič omenja 972 leta 
kot Insula. Današnje krajevno ime 

tega mestnega naselja izvira iz nje-
gove otoške lege. Prehajala je iz rok 
v roke: od oglejskih patriarhov, od 
13. – 18. st. je bila pod oblastjo  Be-
netk, nato pa pretežno do leta 1918 
po Avstrijo. Do konca 2. sv. vojne s 
preostalo slov. Istro v okviru Italije 
od 1945-1954 ko je postala del cone 
B Slov. tržaškega ozemlja, nato pa 
pod Jugoslavijo oziroma Slovenijo. 

Izola je imela največjo ribiško flo-
to na Jadranu. Imela je tudi najve-
čjo tovarno predelave rib ob Jadran-
skem morju. Flota je zaposlovala 
200 ribičev in kljub temu so bile po-
trebe po surovini za predelavo toli-
kšne, da so jih nabavljali tudi dru-
god po Evropi. 1959 leta je nastal 
kombinat konzervne industrije De-
lamaris. Njegova proizvodnja je bila 

pred kratkim preseljena v Pivko. 
Omeniti velja tudi zdravilišče z 

žveplenimi termalnimi vrelci, ki 
so jih odkrili 1920 leta. Zgradili so 
termalno kopališče Sv. Petra, ki je 
predstavljalo začetek izolskega tu-
rizma. Pospešena gradnja industrij-
skih objektov na tem območju je ob 
koncu 19. st. preprečila njihov ob-
stoj, tako so jih po 1. sv. vojni opu-
stili. 

Vrelci še vedno obstajajo, tako bi 
lahko ponovno postali del turistične 
ponudbe. 

Danes je Izola prelepo obmorsko 
mestece z veliko marino pod hote-
lom Delfin, kjer naši člani dva krat 
letno v okviru programa redno go-
stujejo. Tu se najde za vsakogar ne-
kaj – od rekreacijskih igrišč za tiste, 
ki želijo poleg kopanja svoj prosti 
čas preživeti aktivno, do tistih, ki se 
zadovolijo z dobro knjigo ob baze-
nu. 

Plaže in sprehajališča so redno 
očiščena tako da se sprehajalci že 
v zgodnjih jutranjih urah tu dobro 
počutijo. V večernih urah poskrbi-
jo zvoki glasbe, da se ob kozarčku 
dobre kapljice ali soka tudi zavrtijo. 
Skratka imajo vse, kar potrebujejo. 

Ne smem pa pozabiti tudi prija-
znega osebja, ki  pripomore k odlo-
čitvi, da se bomo vanjo vračali tudi 
v prihodnje. 

Mirjam Graovac

Glasbena Sveta Gora
Na velikem praznovanju na Sveti Gori ob tristoletnici kronanja 
svetogorske podobe sta v nedeljo, 25. junija,  sodelovala združena 
mešana zbora župnij Col, vodi ga Martina Peljhan in Šturje, ki ga 
vodi Marinka Šuštar. Pevci so se od velike noči pripravljali na iz-
vedbo Svetogorske maše, ki jo je za to obletnico napisal skladatelj 
Jože Trošt.

Besedilo Rože Gantar in Ivana 
Pojavnika pripoveduje zgod-
bo o prikazanju Marije dekli-

ci Urški, o zaupanju ljudi v Marijino 
pomoč skozi zgodovino, o trikra-
tnem begunstvu Marijine podobe in 
o problemih današnjega časa, za ka-
tere rešitev se s prošnjami zatekamo 
k njej. Pripoved zgodbe je skladatelj 
zaupal solistu, doživeto jo je zapel 
ajdovski baritonist Marko Kete, 
zboru pa je namenil mašne stavke 
in del, ki poudarja zvestobo veri in 
domovini. Orgelski part je odlično 
odigrala Ana Trošt, barvitost zvoka 
je dopolnil Trobilni kvintet Con-
trast, dirigirala je Marinka Šuštar. 
Mogočna skladba je zazvenela v vsej 
lepoti, združila je sedemdeset ljudi, 
ki so z učenjem in izvedbo skladbe 
darovali znanje in mnogo ur svoje-
ga prostega časa za ta pomemben 
dogodek. 

Na začetku slovesnosti je prvič za-
zvenel tudi Preludij na temo pesmi 
‘Spet kliče nas venčani maj’ za or-
gle in trobilni kvintet skladatelja Jo-
žeta Trošta, ki ga je za praznovanje 
napisal po naročilu svetogorske-
ga gvardjana. Slovesnost, ob soma-
ševanju številnih duhovnikov, go-
riškega nadškofa msgr. Redaellija, 
škofov msgr. dr. Jurija Bizjaka in 
msgr. mag. Metoda Piriha, je vodil 
apostolski nuncij nj. eksc. msgr. dr. 
Juliusz Janusz, so dopolnjevale zna-
ne Marijine pesmi, ki so navdušeno 
donele v izvedbi množice prisotnih. 

Ker je bila slovesnost na praznik 
dneva državnosti, je ob koncu iz ti-
soč grl ob spremljavi mogočnih or-
gel zazvenela tudi slovenska himna. 

dp

Dogodek Fly-In 
Vipavska dolina 2017
V preteklosti se je na ajdo-

vskem letališču večkrat 
odvila že marsikatera letal-

ska prireditev, v letošnjem letu pa 
Aeroklub Josip Križaj organizira 
dogodek Fly-In Vipavska dolina 
2017. Dogodek je sicer namenjen 
predvsem druženju pilotov ter so-
potnikov, odprto pa bo tudi za vse 
zunanje obiskovalce z letalsko dušo. 

Dogodek bo organiziran v čast 60 
letnici letalske šole, ki je bila na leta-
lišču Ajdovščina ustanovljena dalj-
nega leta 1957. Z dogodkom želi-
mo poustvariti zgodovino letališča 
in letalske dejavnosti vse od začet-
kov med prvo svetovno vojno. V 
ta namen bo v enem od hangarjev 
na ogled razstava Alisto – Na kri-
lih zgodovine. Razstava bo osvetlila 
pogled na avstro-ogrsko letalstvo v 
prvi svetovni vojni na območju so-
ške fronte in bližnjih letališč, vključ-
no z ajdovskim.

Pri samem dogodku Fly-In Vipa-
vska dolina 2017 sicer ne gre za kla-
sični letalski miting s programom 
v zraku, temveč bolj kot družab-
nih dogodek ter promocijo Vipa-
vske doline kot turistične letalske 

destinacije. Vseeno bo na letališču 
in v zraku moč videti veliko letal ter 
uživati v panoramskih letih nad Vi-
pavsko dolino. Za prijavljene bo or-
ganiziran tudi obisk podjetja Pipi-
strel.

Omeniti je potrebno še, da bo 
vzporedno s Fly-Inom na ajdo-
vskem letališču potekala tudi pri-
reditev INCASTRA v organizaciji 
Ljudske univerze Ajdovščina, na ka-
teri pa se bodo predstavila ajdovska 
podjetja, industrija in gospodarstvo.

Vse obiskovalce tako, v soboto 23. 
septembra, vabimo na letališče Aj-
dovščina, kjer se dogajanje začne ob 
9. uri (v primeru neugodnega vre-
mena se dogodek prestavi na prvo 
naslednjo soboto, 30. 9. 2017).

Več informacij glede same prire-
ditve in program dobite na spletni 
strani Aerokluba Josip Križaj ter na 
spletni strani https://incastra.si/fly-
-in/#fly-in-urnik.

Andrej Trošt, Aeroklub Josip Kri-
žaj Ajdovščina 
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Spoznajmo naše kraje in 
starodobnike
V pripravah na srečanje starodobnih vozil, kjer smo prisostvovali na krajevnem prazniku v Kromberku 
in otvoritvi otroškega igrišča, smo se zaustavili tudi pri našem članu Društva ljubiteljev starodobnih 
vozil Vipavska dolina gospodu Venčkotu Košuta in Dorici. To je tisti Venčko, ki ima doma muzej v ma-
lem in toliko starih predmetov, ki bi bili zanimivi marsikateremu domačemu ali tujemu obiskovalcu. 
In tista Dorice, ki zna speči tako dobro pecivo in sladice, da bi si še prste obliznili, če bi bilo premalo.

Seveda so se najprej zbrali naj-
starejši člani, ki so člani dru-
štva že od ustanovitve davne-

ga leta 2004 : Pahor Anto z Zofko, 
Martinuč Ivan s Silvano, Štrancar 
Miro z Marijo, Fornazarič Marjan 
z Ano. Srečanja se je udeležil tudi 
Vincetič Jožef in predsednik društva 
Ambrožič Peter ter tajnik. 

Kot pa se za najstarejšega častnega 
člana spodobi je gospod Fabjan An-
ton prišel prav nazadnje s svojo Ba-
lillo letni 1932. 

Venčko nas je postregel s hladno 
pijačo, najbolj pa je bilo zanimivo 
vprašanje ali se šalame reže v čreve-
su ali brez njega : na koncu smo le 
te pohvalili, kako so dobri in jih po-
jedli. 

Seveda je beseda tekla najprej o 
njegovi zbirki predmetov, ki jih je 
res izredno veliko. Vsi so seveda 
lepo očiščeni in sortirani tako, da 
je pogled na njih zelo lep. Tudi za 
uporabo niso več, čeprav bi marsi-
kateremu samouku kakšna pripra-
va prišla še zelo prav. Zelo zanimi-
vi pa so tudi izrazi oziroma imena 
za te predmete: vevmca - lesena za-
jemalka za moko ali pšenico, železni 
peglajz – priprava za likanje z žer-
javico, 

žlajdra – veriga za napenjanje, 
komat za konja, birštof – mizar-
ski bank, lempa – posoda za mleko, 

usovnik za waslo - posoda z vodo 
in brusnim kamnom uporabna pri 
košnji , samar – priprava za noše-
nje bremena na konju in še mnoga 
druga. 

Ti izrazi so vsekakor mešanica 
vpliva Marije Terezije in izrazov, 
ki so se udomačili na meji z Italijo. 
Se pa v pogovornem jeziku še ve-
dno uporabljajo, posebno pri starej-
ših ljudeh. Glede na bližino fronte 
in zaledja 1. svetovne vojne, so raz-
stavljeni tudi vojaški predmeti, ki 
so jih uporabljali vojaki pri vsakda-
njem življenju na fronti : gelme – če-
lade, gavete – porcije, bajoneti, čuta-
re, gas maske- zaščitne maske, kotli 
za prenos hrane na fronti in drugo. 

Leta in leta se je zbirka večala in ši-
rila in iz Fructala je dobil tudi sod 
z letnico 1948, ki so ga odstranili iz 
podjetja zaradi dotrajanosti . Pre-
mer soda je približno 2,5 metra in 
Venčko mu je na prednji strani pri-
dodal vrata. Leta 2003 je bila otvori-
tev družabnega prostora v sodu in v 
njem se nahajajo tudi vsa priznanja, 
pokali, medalje in spominki, ki jih 
je pridobil z udeležbo s starodobni-
kom . V sosednjem odprtem prosto-
ru pa se nahaja kmečko orodje. Če 
bi hoteli v številkah prešteti vse nje-
gove eksponate bi številka 1000 si-
gurno bila premajhna, tako da je še 
najmanjši prostor v hiši, pod lopo in 
na odprtem prostoru zaseden z sta-
rimi predmeti. 

Po nekajdnevnem premoru pa 
sem si ogledal tudi starodobnike, ki 
jih je Venčko sam obnovil. V mla-
dosti je naredil vajensko šolo in si-
cer za avtoličarja, kar mu je v težkih 
časih tudi prav prišlo. Prvo delovno 
mesto je bilo na takratni Avtoobno-
vi iz katere je kasneje nastalo pod-
jetje Vozila . Svoj poklic je pri voja-
kih nadgradil s šoferskim izpitom 
in ta poklic ga je spremljal skozi vse 
življenje : najprej je vozil kamion , 
nato avtobus in na koncu reševalno 
vozilo v Zdravstvenem domu Nova 
Gorica. Glede na težke povojne čase 
pa mu je tudi osnovni polic prišel 
zelo prav. Že od mladih nog pa ga je 
motoroznanstvo zelo veselilo in tudi 
prvi motor Moto Benassi mu je raz-
širil poznanstvo tudi do Ajdovščine 

in to v največjem mrazu in vetru. Se-
veda pa se je moral kot mlad šofer 
in mož postaviti na lastne sile in že 
je bila tu prva Lambretta. Rad pa se 
spominja tudi prvega fičota, ki ga je 
kupil leta 1967 za 1 milijon dinarjev. 
Takratna potovanja so bila znana 
po tem, da si na vsakem turističnem 
kraju kupil samolepilno nalepko, ki 
si jo nato nalepil na steklo na avto-
mobilu. Seveda pa na tehničnem 
pregledu s tem niso bili zadovoljni 
in nalepke je bilo potrebno odstra-
niti s stekla. Lepi spomini so tudi na 
čase, ko so ves material za izdelavo 
hiše pripeljali prav v fičotu iz Italije 
s prepustnicami. 

Prvi starodobnik je bil kupljen šele 
leta 2004 in sicer hrošč-Volkswa-
gen 1302 letnik 1972. Kot vsi avto-
mobili takratnega časa so bili zara-
di slabih cest dotrajani in uničeni , 
tako da je bilo potrebno veliko časa 
in dela, da se je avto spravilo spet v 
vozno stanje : zamenjati zavore, pre-
mo in prebarvati hrošča. Kot izku-
šen avtoličar pa je pomagal obnoviti 
starodobnike marsikateremu prija-
telju, zelo ponosen pa je tudi, da je 
pomagal obnoviti Balillo letnik 1932 
prijatelja Antona Fabjana . 

Za pridobitev naziva starodobnik 
je bil v začetku član Društva SVA-
MZ iz Vranskega, od leta 2010 pa je 
aktiven član Društva LSV iz Vipa-
vske doline in nadvse rad se udeleži 
prireditev, ki jih organizira to dru-
štvo. 

V garaži stoji tudi odlično ohranje-
na in renovirana Zastava 750 / LE 
letnik 1981, ki jo je kupil v Solkanu . 
Potrebno je bilo zamenjati nekaj vi-
talnih delov, vendar je avto v odlični 
kondiciji in že na pogled zelo sim-
patičen . 

V pomožnem prostoru pa ga čaka 
še renovacija Fiata 850 letnik 1967, 
ki pa je potreben še generalnega po-
pravila in dokončanja začetih del. 

Izmed motorjev pa ima odlično 
ohranjeno in restavrirano Lambret-
to 125 /LC 

letnik 1950 . Izdelovali so jih v Ita-
liji med letom 1950 in 1951. Motor 
ima 3,1 KW in doseže hitrost 65- 70 
km /h. Zelo zanimiva je tudi zgo-
dovina tega motorja saj ga je kupil 
že leta 1965 v Šempasu in ga je za-
čel obnavljati šele po 40. letih. Seve-
da je bil motor potreben kompletne 
obnove . 

Lično sta obnovljena tudi dva To-
mosova motorja oba dvobrzinca iz-
pred leta 1970. 

Ob pogledu na ta dva lepotca se 
zelo radi spomnimo lepih časov ko 
so bili ti motorji zelo cenjeni in po-
šteti. 

Lepo je bilo pokremljati z Venčk-
otom in Dorico in se spominjati le-
pih starih časov ki so pa na žalost šli 
mimo. 

Zmago Stegovec, 
Društvo LSV Vipavska dolina

Žepovci osvojili Črno 
prst in Rodico  
Poleg vsakoletnega zimskega pohoda na bližnji Sinji vrh se Žepov-
ci že več kot dvajset let odpravimo tudi na daljši pohod in sicer v 
visokogorje. Po lanskem Triglavu se je vodja ture Blaž Brecelj odlo-
čil za dva vrhova, ki v tem avgustovskem času nista tako oblegana. 
Izbor je bil sorazmerno enostaven, ker večina pohodnikov še ni 
imela žigosane knjižice Slovenske planinske poti.

V soboto, 19. 8., nas je zapeljal 
avtobus na Soriško planino, 
kjer je bil start. Vremenska 

napoved je obetala popoldanske 
padavine, zato smo se že zgodaj od-
pravili na pot. Strmo po smučišču 
navzgor smo začeli v lepem svežem 
in sončnem vremenu. Ob stezi pro-
ti koči na Črni prsti smo nabirali in 
se sladkali z malinami, ki so se kar 
ponujale. Natanko ob poldnevu nas 
je napovedan dež pričel božati in 
nas je zadnjo uro spremljal do vrha. 
Glede na izkušnje iz preteklih let 
smo si priskrbeli ustrezno opremo, 
tako da ni bilo težav z mokroto. Ne-
kaj čevljev in hlač se je posušilo čez 
noč   pri peči, medtem ko smo mi 
igrali družabne igre in se odžejali s 
pivom. 

Čez noč se je dež poslovil in pot 
proti Rodici smo pričeli pri 4°C in 
ob pihanju močnega vetra. Pot po 
grebenu je bila precej zahtevna, zato 
se je manjša skupina odpravila po 
lažji poti, ostali smo pa po treh urah 
in pol osvojili Rodico na 1962 mnm. 
Vztrajnost in trud sta bila poplača-
na že na poti s pogledom na števil-
ne planike in na vrhu z izredno le-
pim razgledom, ki se nam je ponujal 
po odhodu nevihtnih oblakov. Vi-
deli smo od   istrske obale, preko 

Dolomitov vse do pogorja s Trigla-
vom. Po kratkem počitku je sledilo 
žigosanje in fotografiranje za spo-
min. 

V dolino smo se spuščali po pašni-
kih med kravami. Za spust do Rib-

čevega laza smo potrebovali prav 
toliko časa, kot od koče do Rodi-
ce. Pred odhodom avtobusa domov 
smo si ohladili noge v jezeru, neka-
teri so celo zaplavali. 

Zadovoljni smo se vrnili v dom 
krajanov v Žapuže, kjer so člani dru-
štva DEŠK, ki so ostali doma pripra-
vili večerjo na žlico in krof. Vsi smo 
si bili ob slovesu enotni, da je bilo 
naporno, a se je izplačalo. V nasle-
dnjem letu bomo spet hodili sku-
paj… 

 Aleš Brecelj
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Šagra na Angelsko nedeljo nas je 
vedno povezovala
Slovar slovenskega knjižnega jezika pravi, da z izrazom šagra v zahodnih slovenskih narečjih poi-
menujemo žegnanje, proščenje. Verjetno pa je zaradi narave samega dogodka beseda postala tudi 
frazem, ki označuje zabavno prireditev, veselico, s katero so ljudje običajno zaokrožili farno prazno-
vanje. Nič drugače ni bilo vse od leta 1765 na angelsko nedeljo tudi na Gori.

Pisni viri navajajo, da se je od 
naselitve Gore v stoletju in 
pol število prebivalstva tako 

povečalo, da se je uresničila tudi 
njihova želja po gradnji cerkve na 

Otlici. Konec leta 1765 je bil v njej 
opravljen prvi krst. Cerkev je bila 
posvečena angelom varuhom, kate-
rih praznik je bil sredi 17. stoletja z 2. 
oktobra postavljen na prvo nedeljo v 

septembru, ki so jo ljudje poimeno-
vali angelska nedelja. Čeprav je bil 
god angelov varuhov že leta 1670 
ponovno nastavljen na 2. oktober 
in tako za vso zahodno Cerkev velja 
še danes, se je na Slovenskem in v 
nekaterih drugih avstrijskih deželah 
angelska nedelja ohranila kot prva 
nedelja v septembru. 

Na Gori se je šagra na angelsko ne-
deljo pričela s slovesno sveto mašo, 
ki ji je sledila velika procesija, zgodaj 
popoldan pa so se ljudje znova zbra-
li v cerkvi pri andohti, tj. litanijah. 
Ta dan ali že dan poprej so prišli na 
Goro številni obiskovalci, bodisi so-
rodniki, ki jih je pot vodila širom po 
svetu, bodisi ljudje z Dežele, tj. Vi-
pavske doline, pri katerih so Gorja-
ni priložnostno iskali zaslužek. Pred 
cerkvijo ni manjkalo kramarjev, ki 
so s pišukami in drugim cenenim 
blagom vabili zlasti otroke. Na an-
gelsko so prišli tudi tisti, ki so ime-
li med letom z Gorjani le bežne sti-
ke, denimo prodajalci sadja, vina … 
In vsak je vedel, kje ga ta dan čaka-
jo odprta vrata. Gospodinje so tudi 
njim postregle s prazničnim kosi-
lom in tudi gostje povečini niso pri-
hajali praznih rok. 

V množičnem obisku so nekate-
ri podjetni domačini, zlasti gostil-
ničarji videli možnost dodatnega 
zaslužka. Najbolj obiskana je bila 
zagotovo gostilna pri Ilenci na Otli-
ci, ki je bila tudi najbližja središču 
dogajanja, kaj dosti pa niso zaostaja-
le tudi gostilne pri Štemču, v Dolini, 
kasneje na Hotelu, pri Tonišku, na 
Pristavi in celo na Kovku pri Žen-
darini (pri Smudinu) in na Logu, 
četudi je Kovk takrat še spadal pod 
štursko faro. Ljudje so se popoldan 
v gostilnah družili ob dobri kaplji-
ci in če je le imel kdo meh, so se tudi 
zavrteli. 

Druga svetovna vojna in povoj-
ni čas sta posegla tudi v praznova-
nje angelske nedelje. V teh letih se 
je namreč popoldanska veselica, ki 
je vseskozi zgolj dopolnjevala osre-
dnje cerkveno praznovanje, nadalje-
vala na dveh lokacijah, v novozgra-
jenem Zadružnem domu na Otlici 
in na Hotelu na Predmeji. Dolga 
leta so za prijetno popoldansko dru-
ženje skrbeli tamkajšnji gostilničar-
ji. Ko je gostilna na Predmeji zaprla 
svoja vrata, se je veselica na angel-
sko nedeljo odvijala le še na Otlici, 
nekaj časa še v organizaciji Gostil-
ne pri divjem lovcu, kasneje pa so 
to prevzeli člani različnih domačih 
društev in posamezni zagnani do-
mačini. 

Sedanji organizator prireditve 
ŠKTD Sinji vrh je praznovanje pred 
leti razširil na dva dneva, KS Otlica 
- Kovk pa je lani v to dogajanje pre-
mestila tudi krajevni praznik. Obo-
je z željo in upanjem, da  bomo laž-
je sodelovali in tako postali še bolj 
povezani. 

Praznovanje angelske nedelje je 
bilo vedno skrbno načrtovano, tako 
na ravni župnije kot tudi vseh treh 
vasi in nenazadnje celo vsakega 

Aktivno poletje na 
Gori
Člani društva ŠKTD Sinji Vrh se preko celega leta ukvarjamo z 
mladimi in jim ponudimo treninge nogometa, tisti, ki pa jim igre z 
žogo ne dišijo preveč,  se lahko udeležijo plesnih uric. 

V začetku poletnih počitnic pa 
organiziramo športni kamp 
za osnovnošolske otroke. 

Letos je bil že šesti po vrsti. Odlo-
čili smo se, da bo letos kamp malce 
krajši, vendar bolj intenziven, saj 
smo kar cel teden preživeli na Kov-
ku v taborniškem domu.  Udeležilo 
se ga je preko 20 otrok, ki so lahko 
spoznavali različne športe, se družili 
z vrstniki, se zabavali in si pomagali 
med seboj. Otroci so bili razdeljeni v 
4 skupine, ki so med seboj tudi tek-
movale, zmagovalna ekipa, pa si je 
na koncu prislužila nagrado. Zadnji 
dan smo za starše in ostale družinske 
člane pripravili zaključno prireditev 
s piknikom. Na žalost nam je vreme 
v tem tednu malce nagajalo, tako da 
nekaterih aktivnosti nismo izpeljali, 
vendar so iznajdljivi mentorji hitro 
našli druge zanimive aktivnosti za 
otroke. Verjamemo in upamo, da se 
bodo otroci tudi v prihodnjih letih 
udeležili kampa, se tako vsaj za en 
teden odrezali od računalnikov in 
telefonov in znali spletati prijatelj-
stva tudi v živo. 

Preko poletja pa člani nismo stali 
križem rok, saj smo bili v pripravah 
za 6. Tek na Angelsko Goro, ki bo v 

nedeljo, 27. avgusta. Kot vsako leto, 
bo tudi letos start pri izviru Hublja 
ob 9.30, zaključek pa na Otlici. Za 
prevoz prtljage tekmovalcev na cilj 
bo seveda poskrbljeno, prav tako pa 
bo poskrbljeno za odlično postrež-
bo na cilju. Vabljeni torej vsi teka-
či, da se nam pridružite na malo več 
kot 4 kilometre dolgi tekaški preiz-
kušnji z vzponom 600 višinskih me-
trov. Prav tako vabljeni tudi poho-
dniki, ki se lahko odpravite na pot 
ob 8. uri. 

Lansko leto smo organizirali tudi 
tek na krajših razdaljah za otro-
ške kategorije in bili veseli številčne 
udeležbe otrok, zato smo se odloči-
li, da bomo tudi letos in v prihodnje 
poskrbeli za mlajše tekmovalce. 
Vpis in tek za otroke bo potekal na 
Otlici s startom po članskem teku, 
predvidoma ob 10.30. Otroci, va-
bljeni in tako aktivno zaključili bli-
žajoč konec počitnic. 

Teden kasneje, prvi vikend v sep-
tembru pa nas čaka naša največja 
prireditev – tradicionalna šagra na 
Angelsko nedeljo na Otlici. Vablje-
ni! 

ŠKTD Sinji Vrh

gorjanskega doma. In tudi danes ni 
nič drugače. Potrebnih je (bilo) veli-
ko misli, besed in dejanj, predvsem 
pa sodelovanja, da je šagra na an-
gelsko nedeljo postala dogodek, na 

katerega smo Gorjani ponosni in ki 
nas Gorjane povezuje med seboj, pa 
tudi širše. 

Alojz Likar in Alenka Vidmar
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Ajdovski planinci pri kralju 
Matjažu
V nedeljo, 16. julija, 2017, smo se ajdovski planinci odpeljali na Koroško, h kralju Matjažu, to je v Kara-
vanke. Zbralo se nas je okrog štirideset in vodnik Mirko se je razveselil tega števila in vseh nas.

Še preden je sonce zarisalo 
svojo pot, smo se poslovili od 
avtoceste in zavijugali po sti-

snjeni in vijugasti korošici. Idila, ki 
nas je obdajala, ni mogla pritegniti 
našega pogleda, ki je motril ovinek 
za ovinkom. Spremljali so nas pono-
sni vršaci in nas bodrili. Naše misli 
so se dotaknile Vorančevih Solzic, 
Samorastnikov in drugih literarnih 
del, povezanih z imenom poeta ko-
roške dežele. Zdelo se mi je, da na-
stisnjenih njivicah vidim Dihurje, 
v boju za vsakdanji kruh. In v the 
strmih grapah, iz katerih se je kot 
kraljica dvigala Uršlja gora, smo se 
spominjali Vorančevega potopisa 
Pot k očetu; po njegovih sledovih je 
organiziran vsakoletni pohod koro-
ških planincev. 

Povzpeli smo se do starta naše 
poti. Vzpona ni bilo malo, vendar 
so nas noge ubogale, kar je vzbujalo 
pogum in zadovoljstvo. Pridružil se 
nam je domači vodnik Roman, ki je 
poznal vsako stezico in vsako vzpe-
tino. Zveste markacije pa so nas var-
no pripeljale do koče, to je planin-
skega doma pod vrhom. 

Po oddihu, ko smo po tempera-
turah spoznali, da nismo na morju, 
smo se podali do Matjaževe votline. 
Kakorkoli smo opazovali kralja Ma-
tjaža, nikakor nas ni mogel prepri-
čati, da se bo zbudil v bližnji priho-
dnosti. Njegova brada ni niti enkrat 
ovila mize, pa tam dremlje že sto-
letja. Klicali smo ga in fotografira-
li, vendar sen je preglobok. Do kdaj 
… Od tu nas je steza vodila na vrh 
Pece, to je na nadmorski višini 2125 
m. Lepo, res dobro, smo napravili ta 
vzpon … in na vrhu, v Karavankah, 
čudovit razgled na vse strani, na eni 
strain naše gore, na katere smo zelo 
ponosni, na drugi strain avstrijski 
vršaci, kajti na naši poti smo nekaj-
krat prečkali mejo z Avstrijo. Samo-
tne kmetije klubujejo precej visoko 
pod vrhovi, tudi temu smo se čudili. 

Prehodili smo pogorje Pece in v 
njenem ostenju večkrat zaznali po-
dobo dobrega kralja, ki nas bo re-
šil. V dolino smo se spuščali po za-
hodnem pobočju. Ob vznožju Pece, 
pri prijazni kmetiji pri Kumru, nas 
je čakal avtobus. 

Na naši poti smo se ustavili še v 

samotni, vendar skrivnostno-lepi 
cerkvici sv. Ane. V njej je pomemb-
na zanimivost, to je kip črne Mate-
re Božje. 

Proti večeru smo se poslovili od 
gostoljubnih domačinov in se odpe-
ljali proti Vipavski dolini. 

Vendar pripovedka o kralju Ma-
tjažu, ki jo je naš vodnik Mirko več-
krat lepo povedal, mi ni dala miru, 
pa sem jo dobila in jo prepisala tudi 
za vas bralce in za vse moje planin-
ske pohodnike. Kralja Matjaža ima-
mo tudi v Vipavski dolini. 

Kralj Matjaž v Podrti gori 
V Vipavski dolini med Ajdovščino 

in Vipavo je pod Kovkom tako zva-
na Podrta jama. O nji pripovedu-
jejo ljudje prečudne reči. V tej gori 
je bila pred davnimi časi velika vo-
tlina. Sam svetel marmor je preple-
zal njene stene in viseči kapniki so 
viseli od stropa, tako da ti je jema-
lo kar vid, ko si stopil vanjo. Votlina 
je imela več izhodov na vipavsko in 
idrijsko stran. Še danes se vidi sre-
di Podrte gore več sto korakov širo-
ka udrtina in “Luknja” nad izvirom 
penečega se Hublja baje ni nič dru-
gega negoli eden votlininih izhodov. 

To orjaško votlino si je bil izbral 
kralj Matjaž za bivališče sebi in svo-
ji hrabri vojski. Tam je počival in 
čuval nad krasno Vipavsko dolino. 
Tam je hranil svoje neizmerne za-
klade. In nihče ni bil tako drzen, da 
bi se mu približal. 

Pa se je zgodilo, da je zvedel ljuti 
Turčin za lepo Vipavsko dolino in 
za zaklade ponosnega kralja Matja-
ža. In prihrumel je iz jutrovih de-
žel v naše kraje, požigajoč, uničujoč, 
ropajoč. Vedno dalje so se valile so-
vražne trume tja proti Matjaževi vo-
tlini, ker pohlep po ogromnih zakla-
dih ni dal miru besnečemu sovragu. 
Nekega dne pridro v Vipavsko doli-
no. Ko čuje kralj Matjaž to žalostno 
vest, se hudo razsrdi in zbudi spečo 
vojsko, ki vstane na mah pripravlje-
na na junaški boj. Nato pošlje sla k 
turškemu sultanu in ga pozove, če se 
hoče meriti z njim in njegovo voj-
sko v odprtem, poštenem boju. Sul-
tan mu sporoči, da je zadovoljen, da 
se prične boj drugo jutro in čigar bo 
zmaga, tega naj bo Vipavska dolina 
in naj bodo vsi zakladi v votlini. 

Kralj Matjaž sprejme predlog in 
zvečer se vležeta on in vsa njegova 
vojska, nič hudega sluteč, k počit-
ku. Ali kako se začudi kralj drugega 
dne, ko zapazi, da so vsi vhodi v vo-
tlino zadelani s težkimi skalami. Iz-
dajalski Turčin jih je ponoči zama-
šil z zavratno namero, da bi uničil 
Matjaževo vojsko. To razljuti kralja 
Matjaža tako hudo, da se jame tre-
sti od same jeze. Toda ž njim vred se 
strese tudi gora, ki se jame podirati 
in rušiti na turško taborišče v dolini. 
Ko se tako med gromom in bliskom 
odpre votlina, privrši iz nje kralj 
Matjaž z vsemi svojimi vojščaki in 
jo mahne po zbeganih Turkih, ki jih 
uniči do zadnjega. Po sijajni zmagi 
pa se kralj in vojska zopet umakneta 
v svojo votlino, kjer še danes spita. 

Marsikdo je že poskušal, da bi pro-
drl v Matjaževo votlino in se polastil 
neprecenljivih zakladov, ali nobene-
mu se ni še posrečilo. Vsakikrat se je 
gora tako silno stresla, da je zasula s 
svojimi skalami predrzneža. Še da-
nes gledaš v Hubljevi dolini cello vr-
sto razvalin, ki so priča the gorskih 
potresov, kateri so sledili na vsak tak 
predrzni poskus; vas Fužine je še da-
nes skoro da le kup razvalin. 

Narodna pravljica (“Novi rod”) 
Irena Šinkovec

Mladi planinci na 
taboru v Trenti
Po nekaj letih taborjenja na domači gori Čaven, so letos mladi aj-
dovski planinci taborili v Soči, majhni vasici pri Bovcu. Zavetje jim 
je nudila podružnična osnovna šola Soča.

Mlade planince je iz Ajdo-
vščine 5. julija odpeljal 
avtobus. Zadnji dan tabo-

ra, 9. julija 2017, so se tabornikom 
priključili starši. Po krajšem poho-
du ob reki Soči, so tabor zaključili s 
skupnim kosilom. 

Planinski tabor sta vodili učitelji-
ci mentorici Vesna Furlan in Marta 
Benko, pohode pa vodnik PZS Mir-
ko Soban. Mlade planince je na po-
hodih učil varne hoje, jih seznanjal z 
gorskim cvetjem in imeni hribov, ki 
so jih obdajali. 

Vreme je bilo v času taborjenja 
lepo, včasih celo malce prevroče. 
Tudi malo dežja so imeli, vendar le 
takrat, ko so imeli načrtovane aktiv-
nosti v šoli. Opravili so vse načrto-
vane pohode. Že takoj po prihodu 
v Sočo, ko je bila prtljaga pod stre-
ho, so krenili na pohod na planino 
Lemovje, ki je bila nekoč poselje-
na, danes pa je zapuščena.Po poti, ki 
se je začela najprej strmo dvigati po 
gozdu in travnikih, so bili po dobri 
uri hoje na planini. Vračali  so se po 
krožni, deloma lovski, deloma pla-
ninski poti. Na koncu prvega poho-
da je najbolj prijalo namakanje nog 
v čudoviti a mrzli Soči. 

Tudi pohod h Krnskim jezerom  je 
bil obsijan s soncem. Do Krnskih 
jezer so potrebovali tri ure zmerne 
hoje, se naužili lepot Krnskega po-
gorja in se prijetno utrujeni vrnili v 
dolino. Zanimiv je bil tudi pohod po 
Soški pot. Pot jih je iz Trente veči-
noma peljalapo senci ob reki Soči, 
mimo spomenika Juliusu Kugyu, do 
koče pri izviru Soče, nekateri so se 

povzpeli celo do izvira Soče. 
Četrti dan taborjenja je mlade pla-

nince na pohod, ki ga vsako leto or-
ganizira, povabilo Turistično dru-
štvo Soča. Povzpeli so se po poteh 
1. svetovne vojne na planino Zagre-
ben. Pohod, ki ga je vodil turistični 
vodnik Nejc, je po krožni poti trajal 
pet ur. Na koncu so jih organizatorji 
pogostili z enolončnico in pijačo. V 
popoldanskih in večernih urah so se 
odvijale razne aktivnosti. 

Tabornike je obiskal vodja infor-
mativnega centra Triglavskega Na-
rodnega parka   Marko Pretner.   
Predstavil  je TNP od njegovega na-
stanka do danes  ter značilnosti par-
ka. 

Posebej veseli so bili taborniki pri-
hoda predstavnikov gorske reševal-
ne službe Tolmin, Bovec in Idri-
ja - Cerkno: gospe Ane in gospoda 
Davorina in Danila, ki so s seboj pri-
peljali tudi pse reševalce Ajko, Lu in 
Flo. Tabornike so poučili o reševa-
nju v gorah, plazovih in ruševinah. 
Prikazali so tudi praktično vajo re-
ševanja in opremo za reševanje lju-
di in živali. 

Učiteljica Vesna je v petek zve-
čer pripravila predavanje o opremi 
planinca, prehrani in prvi pomoči s 
praktičnim prikazom. Taborniki so 
tekmovali tudi v kvizu Male sive ce-
lice in tekmovanju na temo planin-
stva. Pokazali so zelo veliko znanja. 

Pet dnevni tabor v Soči je bil za 
mnoge prekratek in slovo težko. 
Obljube za udeležbo na taboru na-
slednje leto pa ostajajo. 

m.s.

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

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

www.megaterm.si
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Lokarjeva galerija, Lična hiša 

Festival akvarela Castra 2017
Po izredno odmevni in obiskani Castri 2015 in lanski Mini Castri 2016, se je Društvo likovnih umetnikov 
Severne Primorske odločilo, da nadaljuje s tem projektom. Tako je letos luč sveta zagledala druga iz-
vedba mednarodnega bienala akvarela z malo spremenjenim imenom 2. mednarodni festival akvarela 
Castra 2017, saj poleg razstave akvarelov v Lokarjevi galeriji in Lični hiši v Ajdovščini poteka na dan 
otvoritve 26. avgusta med 9. in 15. uro tudi mednarodni ekstempore akvarelistov v Vipavskem Križu.

Akvarel je ena izmed najstarej-
ših, najbolj finih, najzahtev-
nejših in, lahko bi rekli, izrazi-

to poetičnih slikarskih tehnik. Ostalim 
slikarskim zvrstem je enakovredna 
tehnika, vendar je bil akvarel v prete-
klosti po krivici zapostavljen. Primeren 
je zlasti za študije, skice, za beleženje 
vtisov in za intimno slikarstvo. Njego-
vo področje je velikokrat krajina, vedu-
ta, scenska skica in miniatura, redkeje 
pa kompozicija in portret. Umetniki so 
pogosto v akvarelni tehniki kolorirali 
grafične liste in risbe, lahko pa je akva-
rel tudi samostojno izrazno sredstvo 
brez vsake podložne risbe, ki bi služila 
kot okostje. V primerjavi z oljnim ali 
akrilnim slikarstvom je prednost akva-
rela v tem, da ne zahteva dolgotrajnih 
priprav, sredstva so lahko dostopna ter 
lahko prenosljiva. Prav ta mobilnost 
omogoča slikanje v naravi, ne da bi sli-
kar moral s sabo nositi cel atelje. Barve 
za ustvarjanje te zvrsti so vodene, hi-
tro se sušijo, popravljanje pa je zaradi 
lazurnega nanašanja skoraj nemogoče. 
Znan pokojni tržaški akvarelist Robert 
Hlavaty je o akvarelu rekel sledeče: 
»Akvarel mora biti zares akvarel, to-
rej voden, tekoč, sicer ne brezbarven, 

vendar pa tudi ne trd, kot temu pra-
vimo, vrh tega mora biti akvarel čist, 
brez popravkov, brez retuša. Akvarel je 
najlepša pesem, ki slehernemu, ki mu 
materialnost vsakdanjega življenja še 
ni otopela srca in izpridila duha, veliko 
pove.« 

Nekaterim akvarelistom je dovolj, da 

naslikajo le hitri zapis dogodka, opra-
vila, pozabljenega običaja, navad, drugi 
hočejo, in nekateri tudi zmorejo, vdih-
niti akvarelu nekaj več. Pri tem se več-
no poraja vprašanje, ali naj bo akva-

rel v službi motiva ali motiv v službi 
akvarela. Lahko zatrdimo da oboje, če 
je prisotna ustvarjalna poštenost. Ne-
navadnost ali všečnost, ki sta sami sebi 
namen, ne bi smelinajti poti do gle-

dalca, ki mu je vodilo humanizem in 
uravnotežen občutek do lepote. Kljub 
temu, da je likovna umetnost priso-
tna na vseh področjih človekove de-
javnosti še ne pomeni, da je vsak tudi 
že slikar. Iskati in najti motiv v drob-
nih detajlih, v davno ustavljenem času 
zapuščenih hiš, najti trenutek spokoja 

na človeškem obrazu ali ujeti brezčasni 
trenutek narave, vse to lahko opazi le 
tenkočutno in izurjeno oko slikarja, ki 
stremi k vsebini in ne obliki, ki se ne 
zadovolji le z efektom, temveč hoče več 
– tisto, kar slikarstvo loči od fotogra-
fije. Opazovanje motiva ni le optični 
proces, pač pa vključuje tudi mišljenje 
in z njim povezano čustvovanje. Svet, 
ki nas obdaja, torej ni le svet posame-
znih elementov, pač pa so prav toliko 
pomembni tudi odnosi med njimi. 

Letošnjega natečaja se je udeležilo 
58 avtorjev iz štirinajstih držav, neko-
liko manj kot pred dvema letoma, saj 
se je v zadnjem času pojavilo kar nekaj 
novih organizatorjev bienalov akvare-
la po vsem svetu, ki so še dodatno raz-
pršili interes in sodelovanje akvareli-
stov. Strokovna ocenjevalna komisija, 
ki so jo sestavljali slikarji in kiparji Lu-
cijan Bratuž, Azad Karim, Vladimir 
Bačič, Bogdan Vrčon, Bojan Bole, Tea 
Curk Sorta in umetnostna zgodovinar-
ka Maja Pangos, je med prispelimi deli 
izbirala nagrade in diplome predvsem 

po kriteriju tehnično brezhibnega ali 
pa izrazito izpovednega dela. Rainer 
Maria Rilke je nekoč dejal, da je lepota 
vedno nekaj, kar dodamo našemu ču-
stvu, pogledu,doživetju, vendar niko-
li ne vemo, kaj natančno je to. Neka-
teri avtorji so svojo kvaliteto izkazali s 
celo serijo enakovrednih in tehnično 
zelo kakovostnih akvarelov in komisi-
ja je nekaterim dodelila nagrade in di-
plome tudi zaradi kvalitetno uravnote-
žene kolekcije. Podeljenih je bilo šest 
nagrad in pet diplom. Nagrajeni avtor-
ji so Al-Lami Salim Mathkour iz Iraka, 
Luka Popič iz Slovenije, Pawel Glad-
kow s Poljske, Trond Einar Solberg 
Indsetvikenz Norveške, Natalia Stu-
denkova iz Ukrajine in Berko iz Slove-
nije. Diplome so prejeli Anna Ivanova 
iz Rusije, Massimiliano Iocco iz Italije, 
Olga Kharchenkoiz Rusije, Nataša Taj-
nik Stupar iz Slovenije in Javier Zorril-
laiz Španije. 

Razstava bo na ogled javnosti v Lo-
karjevi galeriji in Lični hiši do 30. sep-
tembra. Sama otvoritev razstave bo v 
soboto, 26. avgusta, ob 18. uri, pred 
tem pa bo med 9. in 15. uro v Vipa-
vskem Križu potekal mednarodni ek-
stempore akvarelistov z motivi Vipa-
vskega Križa.  

Vladimir Bačič

Počitniške dejavnosti 
v Lavričevi knjižnici
V vročih poletnih dneh Lavričeva knjižnica ne ponuja samo knjig 
ampak je mladino ob četrtkih povabila  na počitniške dejavnosti, 
ki so nudile kakovostno preživljanje prostega časa. Ponujale so 
polno kulturnega, pa zabavnega a tudi razigranega poučnega 
doživetja.

Poletne dejavnosti za otroke 
smo konec junija pričeli s 
predstavo Mehurčki v izvedbi 

Gledališča Bičikleta. Otroci so uživa-
li v lutkovni izvedbi priljubljenih pe-
smic Otona Župančiča. Prvi četrtek 
v juliju se je vrt za knjižnico spreme-
nil v pravo gusarsko vas. Otroci so se 
preizkusili v različnih gusarskih ve-
ščinah. Iskali so zaklad v mivki, lovili 
papirnate ribice, nosili vodo z žlico 
v vedro, manjkali pa niso niti vodni 
balončki. Kot se za prave gusarje 
spodobi so si izdelali tudi gusarske 
zastave in kape. Imeli smo   pravo 
gusarsko pojedino, na koncu pa so 
naši pridni gusarji dobili priznanje 
za najboljšega gusarja. 

Del počitniških dejavnosti smo na-
menili tudi spoznavanju Ajdovščine 
iz časov rimske Castre. Na sprehodu 
po delu Ajdovščine, ki je vpet v ob-
zidje rimske Castre,   smo otrokom 
skušali prikazati kako se je kraj raz-
vijal vse od prve rimske cestne po-

staje pa do gradnje utrdbe Castre. 
Kraj je ležal ob najpomembnejši ce-
stni povezavi med prestolnico Ri-
mom in drugim najpomembnejšim 
mestom Bizancem na vzhodu. Ob-
hodili smo znamenito rimsko ob-
zidje, skušali prešteti vseh 14 stolpov 
(jih je mogoče 16, kot domnevajo 
nekateri zgodovinarji?), ugotavlja-
li, kje je stala atrijska hiša tam ne-
kje pod današnjo opuščeno trgovino 
Nanos, si ogledali javno kopališče 
(rimske terme), iskali, če je še kaj sle-
dov za velikim rimskim svetiščem na 
območju današnje tržnice in dvora-
ne, saj je njegovo pročelje merilo kar 
23 metrov. Ugotovili smo, da je da-
našnji Lavričev trg pravzaprav na is-
tem mestu kot znameniti rimski fo-
rum in da  so bila v rimskih časih  na 
tem območju kar tri pokopališča. V 

sklopu Muzejske zbirke smo si ogle-
dali tudi predmete, ki so jih arheolo-
gi med izkopavanji na območju Ca-
stre odkrili  in postavili na ogled. 

Zadnji četrtek je bil namenjen spo-
znavanju mladosti našega pisatelja 
Danila Lokarja. Njegovo otroštvo 
je zaznamovala multietnična, mul-
tikulturna in tudi multilingvistična 
Ajdovščina s konca 19.   stoletja. V 
Ajdovščini so se namreč naselile tr-
govske in obrtniške družine italijan-
skih in furlanskih korenin, medtem 
ko so v tekstilno in mlinarsko  indu-
strijo prišli  nemški mojstri in inže-
nirji. Največkrat so se sicer oženili 
z domačinkami, se tudi naučili slo-
venskega jezika, a v hiši še vedno 
govorili v svojem jeziku. In njihovi 
otroci so se srečavali, igrali in med 
seboj govorili v vseh teh jezikih: slo-
vensko, italijansko, nemško pa tudi 
furlansko. Kakšna velika jezikovna 
dota je bila to za mladino Lokarjeve-
ga časa! Izvedeli smo, da je Danilo že 

z osmimi leti odšel s poštno kočijo v 
šolo v Gorico, da se je doma med po-
čitnicami kopal v Hublju in na Loka-
vščku in s prijateljem Brunom Bian-
chijem iskal hrošče, metulje, ptice pa 
tudi kakšne plazilce za prirodopisno 
zbirko   Brunotovega očeta Antona 
Bianchija. S sestro Ano pa sta vneto 
prebirale vse knjige (v različnih jezi-
kih), ki so jima prišle pod roko.  Ob 
prebiranju odlomkov iz njegovih 
knjig in ogledu Lokarjeve sobe so 
otroci tako izvedeli marsikaj zanimi-
vega tako o pisatelju kot tudi o dru-
gih Ajdovcih in Ajdovščini. 

Z obiskom poletnih dejavnosti 
smo letos lahko več kot zadovoljni, 
saj se jih je udeležilo skupno preko 
130 otrok. 

Jasmina Česnik Ušaj 
Zdenka Žigon

Massimiliano Iocco (Italija), San Lorenzo in Lucina

Pawel Gladkow (Poljska), Katowice, Damrota Street

Salim M . Allami (Irak), After war
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S ŠENTom v kraje Alme Karlin
Z obiskovalci dnevnega centra ŠENT v Ajdovščini se vsak torek družimo v naši knjižnici v okviru 
bralnih srečanj. Prebiramo različne knjige, spoznavamo njihove avtorje, skozi vsebino knjige pa ob 
pomoči tudi drugih virov ( leksikonov, atlasov, enciklopedij, slovarjev), bolje spoznavamo prebrano 
in širimo svoje znanje na geografskem, zgodovinskem, etnološkem in še kakšnem drugem področju. 
Tako navajamo udeležence na uporabo raznovrstnih virov, s katerimi obogatimo svoje znanje, med 
prebiranjem pa jih tudi spodbujamo, da povedo svoje mnenje o prebranem. Pripravimo (in seveda 
tudi rešujemo) različne besedne in jezikovne orehe (rebuse, premetanke, skrite križanke…) in tako 
urimo svoje možgančke in spomin.

Letos se med našimi bralni-
mi srečanji družimo s knjigo 
Alme Karlin (1889-1950) Sa-

motno potovanje. Pisateljica nas je 
navdušila s svojo vztrajnostjo slediti 
svojim željam in uresničiti pred sto 
leti nepojmljivo: postati svetovna 
popotnica in si ogledati svet. In to 
tako, da med domačini živiš, si z 
njimi deliš dobro in slabo in ves čas 
opazuješ, proučuješ in pridno zabe-
ležiš vse kar vidiš okrog sebe. Knji-
ga nas je tako navdušila, da smo se 
odločili obiskati Almin rojstni kraj, 
Celje. V Pokrajinskem muzeju so tej 

svetovni popotnici, pisateljici, razi-
skovalki, poliglotki (obvladala je de-
set tujih jezikov, obenem pa zelo sla-
bo govorila slovensko) in teozofinji, 
ki je v letih 1919-1927 prepotovala 
svet, postavili stalno razstavo. Pri-
jazna kustosinja nas je popeljala po 
razstavi in predstavila, kako je Alma 
potovala sama, kontinuirano osem 
let in se po poti preživljala z lastnim 
delom. Narava njenega potovanja 
jo umešča med največje popotni-
ke vseh časov. Čeprav slovenskega 
rodu, je bila vzgojena kot Nemka 
in tudi vsa svoja dela je napisala v 

nemščini. Zato smo jo Slovenci bolj 
slabo poznali, in šele v zadnjem času 
izhaja vse več prevodov njenih del. 
Na žalost zgodovinski čas druge 
svetovne vojne in tik po njej Almi 
ni bil naklonjen. Po težki bolezni je 
v revščini umrla v skromni hišici v 
Pečovniku pri Celju. Hiško so leta 
2011 obnovili in jo kot spomenik lo-
kalnega pomena namenili na ogled 
javnosti. Tudi mi smo preizkusili 
svoje fizične sposobnosti in se po 
več kot 180 stopnicah povzpeli do 
zadnjega domovanja te znamenite 
popotnice. 

  Z Alminega raziskovanja sveta 
pa smo se odpravili še v Vitanje na 
ogled vesolja. Tu je septembra 2012 
odprl vrata znameniti KSEVT (Kul-
turno središče evropskih vesoljskih 
tehnologij). Arhitektura te nevsak-
danje okrogle stavbe izhaja iz načrta 
bivalnega kolesa, dela prve geostaci-
onarne vesoljske postaje, kot si jo je 
leta 1928 zamislil Herman Potočnik 
Nordung, pionir vesoljskih tehnolo-
gij, in jo opisal v knjigi Problem vo-
žnje po vesolju. Njegova družina iz-
haja prav iz Vitanja. 

Navdušeni nad vsem, kar smo vi-
deli in doživeli, vas vabimo, da si 
tudi vi ogledate obe znamenitosti.  

Zdenka Žigon

Razstava Vesne Bratina: 
Ženska, žena in mati
”Tudi v tebi je ta nemirni duh, ta glas tišine, glas strasti, umetnosti.” 

Tako se je skozi poezijo o gospe Bratini izrazila Vanda Žvanut. Likovno ustvarjanje je veja umetnosti, 
ki izpolnjuje smisel njenega vsakdana že več kot dvajset let. Slikanje, oblikovanje kamenja in naza-
dnje keramika, kateri se trenutno najbolj posveča.

Njena dela odsevajo globino 
in pozitivnost. Pravi, da ji 
likovno izražanje skozi ka-

men in glino predstavlja medij, pre-
ko katerih nas nagovarja. Prostra-
nost, človeški duh in njegova čustva, 
zavita v žametne mišice utripajočega 
srca, izvabi v življenje iz brezoblične 
gline in okornega kamna. 

Vesna Bratina se z različnimi ume-
tniškimi veščinami ukvarja že vrsto 
let. Aktivna članica društva MOST 
in trenutna predsednica društva 
POC je pokukala skozi oči uglednih 
mentorjev, čigar tečaje – tako kera-
mične kakor tudi kamnoseške in sli-
karske – je obiskovala. 

Meni, da je največji čar gline v 

neskončnih možnostih poprav-
kov in improvizacij. Postavlja te 
pred izziv, kako naj se iz nje izva-
bi popolnost, ko pa je tako podvr-
žena muhavosti in nepredvidlji-
vosti.  Kreativnost nam plemeniti 
življenje, nam sporoča ustvarjalka. 
Svoje sadove dela razkriva na razsta-
vi v prostorih Ljudske univerze Aj-
dovščina, pod streho, kjer ima prilo-
žnost cveteti vedno več umetnikov. 

Prisrčno vabljeni, da si razstavo 
ogledate do petka, 29. novembra 
2017. Za tiste, ki pa boste ostali raje 
doma, naj vam njena umetnost od-
zvanja skozi poezijo poprej omenje-
ne gospe Žvanut: 

Vse je večno, kar nastalo je iz 
tebe, zato si več od pozabljenja, ne-
izmerno več od zanikanja,  in ne-
skončno več od niča. 

Avtorica: Romana Ronkali, udeleženka 
programa PUM-O Ajdovščina. 
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Organizatorji: 
• Glasbena mladina ljubljanska,
• Javni zavod Sotočje Medvode,
• Javni zavod Dravit Dravograd, Zavod za šport, turizem, kulturo in mladinske dejavnosti,
• Zveza kulturnih društev Dravograd in JSKD OI Dravograd
• Zveza kulturnih društev Ajdovščina

v Lavričevi knjižnici v Ajdovščini in v grajski 
kleti v Vipavskem križu
Razstavljeni Mozart 
grajska klet v Vipavskem križu

Petek, 8.9.2017, ob 20.00
Godalni kvartet Dissonance 
Janez Podlesek, 1. violina 
Matjaž Porovne, 2. violina
Oliver Dizdarević, viola
Klemen Hvala, violončelo

Ko zabrenkajo citre
Lavričeva knjižnica v Ajdovščini

Petek, 15.9.2017, ob 20.00
Izidor Tojnko, citre

Če glasba hrana je ljubezni
Lavričeva knjižnica v Ajdovščini

Petek, 22.9.2017, ob 20.00
Kristina Martinc, flavta
Janez Jocif, basso continuo/flavta
Christina Thaler, sopran

Kraljeva gora
grajska klet v Vipavskem križu

Petek, 29.9.2017, ob 20.00
Etno skupina NOJEK 
Rosvita Svenšek, sopran
Darija Hohnjec, alt
Lenka Černelč, alt
Kristina Prah, sopran, flavta
Nika Gradišek, violina 
Viktor Faller, kontrabas
Franci Černelč, harmonika, vodja skupine

Koncerte z besedo povezujeta Tina Uršič in Dejan Pevčević.

Jesenske serenade   12. leto

September, mesec za 
Jesenske serenade
 Izrežite si ta prispevek in plakatič, ki je zraven, da se boste spomni-
li, da vas tudi letos vabimo v Grajsko klet v Vipavskem Križu in v 
Lavričevo knjižnico v Ajdovščini, na štiri vrhunske koncerte mladih 
glasbenikov.

Kot vsako leto v mesecu sep-
tembru smo tudi letosna 
Zvezi kulturnih društev za 

vas pripravili štiri izjemne koncerte 
mladih glasbenikov, v izvedbi Glas-
bene mladine ljubljanske. Glasbeni 
dogodki za mlade in starejše glasbe-
ne sladokusce, se bodo zvrstili štiri 
petkove večere, v septembru ob 20. 
uri. Vstop na vse koncertne večere 
je brezplačen. 

Vabljeni torej v petek 8. septembra 
v Vipavski Križ, predstavil se nam 
bo Godalni kvartet Dissonance, ve-
čer so poimenovali »Razstavlje-
ni Mozart«. V petek 15. septembra 
se vidimo v Lavričevi knjižnici na 
koncertu citrarja in kitarista Izidor-
ja Tonjko, večer z naslovom »Štiri-
deset in ena struna«. Naslednji te-
denv petek 22. septembra prav tako 

v Lavričevi knjižnici večer z naslo-
vom »Če glasba hrana je ljubezni«, 
ki ga bodo oblikovali Kristina Mar-
tinc in Janez Jocif na flavti in sopra-
nistka Christina Thaler. Zadnji pe-
tek v septembru, 29. septembra, se 
zopet selimo v grajsko klet v Vipa-
vskem Križu. Na zadnjem koncertu 
letošnjih Jesenskih serenad se nam 
bo predstavila Etno skupina Nojek 
s večerom poimenovanim »Kraljeva 
gora«. Kot vsako leto bo povezoval-
na beseda koncertov v domeni na-
ših prijateljev, igralke Tine Uršič in 
igralca Dejana Pevčevića.

Še enkrat iskreno vabljeni v čim 
večjem številu. Polepšajte si septem-
brske petkove večere z vrhunskimi 
mladimi glasbenimi izvajalci.

MaK
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Zven grajskih sten
Glasbeno društvo NOVA v sodelovanju z Občino Ajdovščina v leto-
šnjem avgustu že drugo leto zapored prireja koncertni cikel Zven 
grajskih sten v Vipavskem Križu. Ko šolski vrvež v poletnih mesecih 
potihne, grajsko zidovje in slikoviti Vipavski Križ ponudijo popolno 
kuliso za glasbeno-vinarske dogodke, z zgodbami, ki jih pripove-
dujejo domači glasbeniki.

V sredo, 16. avgusta, je trobil-
ni kvintet TrobiNOVA, v 
zasedbi Mateja Kravcarja in 

Gregorja Rogelje na trobentah, Ma-
tjaža Kafola na pozavni, Nejca Rogelje 
na tubi in Marka Arha na rogu, ki je 
za to priložnost nadomestil sicer stal-
nega člana zasedbe Sebastijana Budo, 
z razgibanim programom od klasike, 
preko Straussovih spevnejših melodij, 
do priredb jazz standardov in potpo-
urrija filmske glasbe poskrbel za do-
neč prvi od treh koncertov cikla. Mla-
dih Kraševcev, katerim se vsem obeta 
uspešna glasbena kariera, ni ustavilo 
niti nestanovitno vreme, in so spre-
tno izkoristili akustične lastnosti dvo-
rane kriškega Doma krajanov. 

23. avgusta so zazvenela dela belgij-
skega, danskega in francoskih skla-
dateljev od pozne romantike do ena-
indvajsetega stoletja v izvedbi dua 
Astratto, ki združuje flavtista Blaža 
Snoja in harfistko Teo Plesničar. So-
delovati sta pričela leta 2014 in uspe-
šno delujetatudi v tujini,kjer sta se 
predstavila z vrsto koncertov v Bel-
giji in na Nizozemskem, kjer sta bila 
leta 2015 izbrana med štiri finaliste 

tekmovanja za komorne zasedbe Sto-
rioni Toonzaal. 

Prihodnji teden, v sredo, 30. avgu-
sta, ob 20:30, pa vas vabimo, da graj-
skim stenam prisluhnite še tretjič, in 
letos zadnjič, z Big Bandom NOVA 
pod vodstvom Damijana Valentinu-
zzija in posebno gostjo Tinkaro Ko-
vač. Znani napevi uspešnic slovenske 
pop-rock pevke, flavtistke in pedago-
ginje, bodo zazveneli v bigbandovski 
podobi, program pa bo Tinkara pope-
strila še z dodatkom pop in jazz stan-
dardov. Big Band NOVA je prva za-
sedba, ki deluje, in to nepretrgoma, 
od ustanovitve Glasbenega društva 
NOVA leta 1996. V njej sodelujejo 
mladi talenti, ljubitelji in profesional-
ni glasbeniki, ki so skupaj postali šir-
še prepoznaven ansambel, s katerim 
nastopajo mnoge slovenske pevske 
zvezde, gostili pa so tudi jazz in go-
spel pevke iz ZDA. 

Prijetnim poletnim večerom pa ne 
manjka niti domača žlahtna kapljica, 
ob kateri se lahko poslušalci po kon-
certu podružijo z izvajalci. Doživetje, 
ki pritiče bližini grajskih zidov. 

SŠ

Nekaj misli o dokumentarno-
igranem filmu Zdravica
V soboto, 24. 6. 2017, je na »placu« pred župnijsko cerkvijo svetega Vida v Podnanosu potekala premi-
era dokumentarno-igranega filma Zdravica. Idejo, ustvariti delo, ki bo predstavilo, kako se je sklada-
telju Stanku Premrlu porodila ideja za glasbeno podlago na Prešernovo besedilo, je, tako je povedal 
producent filma, Stojan Vitežnik, podal že pokojni novinar Jadran Sterle.

Ker verjamem, da bo Latnik 
priobčil natančen pregled 
vseh, ki so pri nastanku fil-

ma sodelovali, naj bo ta moj zapis 
pogled z druge strani – pogled gle-
dalke. Po besedah režiserja filma, 
Nejca Furlana, je bila razlika med 
petkovo predpremiero filma v Vipa-
vi in sobotno premiero v Šembidu 
predvsem v publiki, saj je za doma-
čine odnos do Premrla in posledič-
no tudi filma o njem gotovo pove-
zan s čustvi lokalne pripadnosti. Če 
temu dodamo še dejstvo, da v filmu 
nastopa veliko domačinov, je to še 
toliko bolj razumljivo. Kot nekdanja 
»Šembika« tudi sama gotovo sodim 
v to kategorijo in mi, priznam, ču-
doviti posnetki rodne vasi še vedno 
navrejo solze ganjenosti in ponosa, 
vendar želim v tem zapisu na film 
pogledati tudi kot neobremenjena 
gledalka, ki sicer o nastanku Zdra-
vice kar veliko ve, saj to znanje vsa-
koletno utrjujem z dijaki v razredu. 

Ustvarjalce filma oz. njihovo dose-
danje delo poznam dovolj dobro, da 
lahko ob Zdravici zapišem, da je to 
gotovo njihov najboljši dosežek in 
jim je – gotovo je tu potrebno pose-
bej omeniti režiserja in soscenarista 
Nejca Furlana – uspelo ustvariti gle-
dljiv in hkrati poučen film. 

Ura in še nekaj malega minut, ko-
likor traja omenjeni film, je ravno 
dovolj, da gledalca drži v radovedni 
napetosti, hkrati pa mu pozornost 
ne zbledi ob nizanju morebitnih ne-
potrebnih podrobnosti. K temu je 
gotovo botrovala odločitev, da je 

film dokumentarno-igrane narave, 
saj preplet igranih prizorov in izjav 
kompetentnih govorcev narekuje 
poseben in svojstven tempo, ki je – 
ob natančnem scenariju in disciplini 
– tako rekoč recept za uspeh. 

Scenarij je med igranimi in doku-
mentarnimi prizori spretno vijugal. 
K slednjim so ustvarjalci povabili 
množico znanih Slovencev in Slo-
venk, tako rekoč avtoritet na svojih 
področjih, ki so, vsak s svojega zor-
nega kota in poklica predstavili svo-
je poznavanje tako Prešernovega 
kot Premrlovega dela, predvsem pa 
odnos do himne same. Spontanost 
in prepričljivost misli pisatelja Bo-
risa Pahorja, šampionke Tine Maze, 
glasbenega pedagoga in izjemnega 
zborovodje Iva Jelerčiča in drugih 
gotovo izhaja iz dediščine njihovih 
osebnih izkušenj z Zdravico. 

Tudi igralci, večinoma člani pod-
nanoške dramske skupine Ga pih-
nemo, so svoje delo dobro opravi-
li. Posebej velja izpostaviti odlično 
igro Dejana Slokarja v vlogi mlade-
ga Stanka Premrla in Vasje Starca, ki 
je upodobil duhovnika Matijo Ver-
tovca. 

Naj posebej izpostavim še monta-
žo prizorov. Dominiku Vrčonu, ki 
je bil hkrati tudi eden od snemalcev, 
je uspelo prizore oblikovati tako re-
koč profesionalno: ujeti prizor, da 
bo ravno dovolj dolg (in ne predolg) 
ter hkrati dovolj poveden in jasen, 
ni enostavno. Verjamem, da je tudi 
nad tem bdelo režiserjevo oko. 

In za konec še to: Premrl je 

glasbo za slovensko himno zapisal 
kot 25-letni mladenič. Zdravljica 
je prav zato gotovo njegova najbolj 
poznana skladba. Kot večletna pev-
ka tako v prosvetnem kot cerkve-
nem zboru pa z gotovostjo trdim, da 
je pozneje ustvaril veliko večje moj-
strovine. Če torej potegnem vzpore-
dnico z našimi   mladimi ustvarjal-
ci, ki so že ustvarili odličen izdelek, 
lahko od njih v prihodnosti pričaku-
jemo še več. Nič ni tako dobro, da ne 
bi moglo biti še boljše, to vemo vsi. 
Samo mislimo si lahko, kako bi film 
šele izgledal, če bi bila ustvarjalcem 
na voljo izdatnejša finančna injekci-
ja. Prav zato menim, da se moramo 
spoštljivo vzdržati kritike, tudi če bi 
bila kje objektivna. Ko sem sama ko-
stumografinji Lari Štefančič ob kon-
cu filma namignila, da bi se zavoljo 
večje prepričljivosti filma vendarle 
veljalo zapeljati na Dunaj, sem se ta-
koj ugriznila v jezik – kaj táko sne-
manje v tujini potegne za sabo (tako 
s finančnega, z organizacijskega in 
birokratskega vidika), verjeto ve le 
malokdo, jaz gotovo ne. 

Skratka, v Šembidu mi je bilo tisti 
soboto lepo – tudi zato, ker sem bila 
tako rekoč doma, predvsem pa zato, 
ker sem bila  med ljudmi, ki življe-
nje tu in sedaj živijo aktivno, v spo-
štovanju preteklega. Čestitke vsem. 

Bojana P. Kompara

“Mlada Karitas” v Soči
Prostovoljci so motor programa »Popoldan na cesti«. Brez njih programa ne bi mogli peljati. Poseb-
nost od ostalih programov Karitas je v tem, da so pri nas vključeni pretežno mladi prostovoljci od 
osnovnošolcev, dijakov, študentov pa tudi mladih, ki po končanem šolanju ne najdejo zaposlitve, 
želijo pa si ostati aktivni.

Poletnega tabora v Soči si brez 
mladih prostovoljcev ne mo-
rem predstavljati. Letos nas 

je skozi celoten tabor peljalo vodilo 
»Ne boj se, saj sem jaz s teboj…(Iz 
43, 5a). 

In res je, mirno lahko rečem tudi 
jaz, HVALA, ker ste z menoj pre-
živeli šest zanimivih in lepih dni. 
Delo se za nas prične že veliko pred 

taborom. Skupaj sestavljamo pro-
gram, se učimo komunikacije, dela 
z mladimi in se spoznavamo med 
seboj. Za 28 otrok je bilo letos pri-
pravljenih 11 mladih prostovoljcev: 
Lara, Petja, Veronika, Mihaela, Ta-
deja, Maja, Gaja, Petra, Tadej, Rok 
in Anže ter »mladi po srcu« kuha-
rici, Milena in Marijana. Pomemb-
no je, da se prostovoljec ujame z 

otroki. Lahko bi rekli, da so njiho-
vi vrtniki, a hkrati morajo vzposta-
viti odnos animator-otrok. Njihovo 
delo je animirati otroke, jim poma-
gati pri delavnicah, jim prisluhniti, 
biti prijatelj. 

Letos je bilo dela res veliko. Izde-
lovali smo blazine, okvirje za sli-
ke, preprogo, igro tri v vrsto, kre-
mo iz sivke- obiskala sta nas Urška 
in Sebastijan iz Vilalavande. Pouči-
li smo se o prvi pomoči- hvala me-
dicinski sestri Miri za predstavitev. 
Za eno popoldne smo postali gor-
ski reševalci- hvala Davorinu, Dani-
lu in psičkama Zoni in Flo. Tabor pa 
smo zaključili z glasbili sveta- Deja-
nu hvala za zanimivo predstavitev. 
Vsi naši gostje so na taboru tudi so-
delovali prostovoljno. 

Hvala Vam, da ste del nas. Želimo 
si, da bi se tudi v prihodnje čim več 
mladih odločilo postati del mreže 
imenovane »Mlada Karitas«. 

Tatjana Rupnik

Lavričeva knjižnica 
obvešča
Bibliobus znova na poti 

Bibliobus Potujoče knjižnice, ki je 
s koncem junija in šolskega leta za-
ključil medletno delo, bo v začetku 
septembra znova krenil na pot. Čez 
poletje so bila na vozilu izpeljana re-
dna vzdrževalna dela, manjši posegi 
in servisi. Zaposleni na njegove po-
lice že vračajo knjige, ki so med po-
čitnicami lepo obogatila knjižnično 
ponudbo. 

Potujoča knjižnica bo šla na pot 
v ponedeljek, 4. septembra. Redno 
bo – vse do konca junija 2018 – en-
krat mesečno obiskovala 64 postaja-
lišč (vasi, zaselki, ustanove, podje-
tja) v ajdovski in vipavski občini, 2 
od tehsta v občini Komen. O obisku 
so uporabniki obveščeni s plakati, ki 
jih sodelavci knjižnice izobesijo ne-
kaj dni pred tem. Obiski potekajo si-
cer po letnem urniku, ki je objavljen 
na spletni strani knjižnice. 

Opozarjamo na nekaj manjših 
sprememb v urah obiskov, najavlja-
mo pa še dve spremembi postaja-
lišč. Tako se bo Potujoča knjižnica 

na novo ustavila še v Stovški vasi v 
Vrtovinu. V Skriljah pa se bo zau-
stavljala na šolskem dvorišču, kjer je 
zdaj urejen dostop.  
Knjižnica po rednem 
urniku 

Z iztekom avgusta se Lavričeva 
knjižnica vrača v ustaljeni delovni 
ritem. 

Tako bo knjižnica po rednem ur-
niku odprla vrata v Petek, 1. sep-
tembra, ko bo odprta v Ajdovšči-
ni od 9.00 do 18.00 ure, v Vipavi od 
12.00 do 16.00 ure in v Podnanosu 
od 17.00 do 19.00 ure. 

V Ajdovščini bo knjižnica v Sobo-
to, 2. septembra, odprta od 8.00 do 
13.00 ure. 

Redni urniki so objavljeni na sple-
tni strani LKA, na oddelčnih tablah, 
na knjižnih kazalkah in na potrdi-
lih, ki so izdana za vračilo in izpo-
sojo gradiva.
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Mavrično igrišče v Selu

Poletne počitnice so že trkale 
na naša vrata, ko smo se v 
torek, 13. junija 2017, zbrali 

na igrišču vrtca Selo. Imeli smo še 
zadnje srečanje. Bilo je zelo živahno. 

Vzgojiteljice in otroci iz skupin 
Sovice in Zajčki ter njihovi starši 
smo se odločili, da polepšamo zid 
na igrišču. Vsak je prinesel svoj čo-
pič, barve pa smo dobili v vrtcu. Po 

pozdravu in napotkih za delo smo 
pričeli z barvanjem. Vsi smo zaviha-
li rokave. Hiteli smo sem ter tja in 
iskali primerne barve za poslikavo 
figuric. Nekateri otroci so staršem 
veselo pomagali, drugi pa so se igra-
li na igralih. Igrišče je bilo kot mra-
vljišče. Vsi prisotni smo bili delavni 
kot mravljice. Ko smo zaključili z 
barvanjem, smo si čestitali za dobro 
opravljeno delo. Sledilo je kratko 
druženje. Osvežili smo se s sokom, 
posladkali pa z dobrotami, ki so jih 
prinesli starši. Razšli smo se z dobri-
mi željami in zadovoljni, da nam je 
uspelo polepšati in popestriti vrtec. 
V to mavrično igrišče bodo otroci še 
raje prihajali in bo njihovo bivanje 
prijetnejše. Staršem se še enkrat za-
hvaljujemo za veliko udeležbo in za 
dobrote, ki so jih prinesli. 

Vzgojiteljice 
Tanja, Alenka, Eva in Melita

Usposabljanje na delovnem 
mestu – dobrodošla priložnost
Projekt Lokalno partnerstvo 

za povečanje zaposlovanja 
mladih na lokalnem trgu 

dela, ki ga  v sodelovanju z Obči-
no Ajdovščina, lokalnimi podjetji 
in Zavodom RS za zaposlovanje-
izvaja Inštitut za mladinsko poli-
tiko, že prehaja v svojo drugo ozi-
roma v tretjo fazo, katere ključni 
namen je povezati mlade iskalce 
zaposlitve z lokalnim trgom dela. 
Čeprav večina mladih prve delov-
ne izkušnje pridobiva že v času 
študijskih let (predvsem s pomo-
čjo študentskega dela), pa mladi 
priznavajo, da so se tovrstne izku-
šnje za delodajalce pogosto izka-
zale kot manj zanimive. Zakaj je 
temu tako, nam povedo podatki 
študentskih servisov (M servis, ŠS 
Maribor in e-Študentskega ser-
visa), ki kažejo, da mladi preko 
napotnice najpogosteje opravljajo 
lažja fizična dela, delo v trgovini, 
strežbi in promocije. S pomočjo 
projekta Lokalno partnerstvo za 
povečanje zaposlovanja mladih 
na lokalnem trgu dela pa lahko 
mladi pridobijo dragocene izku-
šnje na tistem področju, za kate-
rega so se izobraževali. 

Megi Rožič, doktorica znano-
sti iz področja humanistike, je 
z vključitvijo v projekt Lokalno 
partnerstvo za povečanje zapo-
slovanja mladih na lokalnem trgu 
dela in s pomočjo enomesečnega 
usposabljanja na delovnem me-
stu, ki ga projekt ponuja, pridobi-
la izkušnje na področju odnosov z 
javnostjo, kar si je od nekdaj tudi 
želela.Za Latnik je opisala svojo 
izkušnjo.

Kdaj si spoznala, da želiš delo-
vati na področju odnosov z jav-
nostmi?

Delo z besedili, kar je ključna 
dejavnost tudi na področju odno-
sov z javnostjo, me zelo veseli že 
od nekdaj, po osnovni izobrazbi 
sem tudi slavistka. Po končanem 
doktorskem študiju literarnih ved 

sem želela svoja znanja in veščine 
še razširiti in si s tem tudi pove-
čati možnosti zaposlitve. Že prej 
sem se soočala s pisanjem spo-
ročil za javnost, svoje izkušnje in 
znanja pa sem želela tudi formali-
zirati, z mentorjem, ki ima veliko 
izkušenj na tem področju, in v de-
lovnem okolju, kjer bi bila zadol-
žena prav za to področje.

Kaj te pri takšnem delu najbolj 
veseli?

Privlačna je predvsem dinami-
ka dela; delo z besedili, kjer je po-
trebna velika mera kreativnosti, 
delo in nenehen stik z ljudmi ter 
aktualnimi novostmi. Predsta-
vlja delo, ki ti omogoča nenehno 
ažurnost s trenutnim dogajanjem, 
ni monotono temveč zelo kreativ-
no, včasih celo nepredvidljivo.

Kje si prvič zasledila možnosti 
usposabljanja za mlade iskalce 
zaposlitve, ki jih ponuja projekt 
Inštituta za mladinsko politiko? 
Zakaj sise odločila, da pristopiš 
k projektu?

Ta možnost je do mene prišla 
v obliki elektronskega sporoči-
la in ker sem oseba, ki se neneh-
no rada izobražuje in izpopolnju-
je ter sprejema vedno nove izzive, 
sem brez obotavljanja izkoristila 
tudi to ponujeno priložnost. Tudi 
zato, ker sem imela do nastopa na 
novo delovno mesto ravno še to-
liko časa, da sem lahko spoznala 
še nekaj novega, se nekaj novega 
naučila, vedela sem, da mi bo vsa-
ka izkušnja gotovo koristila ... in 
tako sem za nekaj časa delo opra-
vljala tudi v oddelku za družbene 
dejavnosti, v kabinetu župana.

Svoje enomesečno usposablja-
nje si opravljala na Občini Ajdo-
vščina, v službi za stike z javno-
stjo. Kako bi na kratko opisala 
svojo izkušnjo?

Nekoliko na trnih in z velikimi 
pričakovanji sem prišla v novo 
delovno okolje, kjer me je pri-
čakal zelo dober kolektiv, med 

kolegi sem se zelo dobro počuti-
la, predvsem pa sem se od vseh 
veliko naučila. Sprejeli so me kot 
del tima, z mano delili svoje izku-
šnje, nasvete, mi pomagali in mi 
nudili izzive, za kar sem jim izje-
mno hvaležna. Skratka, pridobila-
sem dodatno delovno izkušnjo ter 
spoznala nove in izjemne ljudi, s 
katerimi upam, da bom imela še 
kdaj priložnost sodelovati.  

Ali meniš, da ti bodo pridoblje-
na praktična znanja koristila na 
nadaljnji karierni poti oz. pri is-
kanju službe na omenjenem po-
dročju?

Pravzaprav te izkušnje in vešči-
ne že s pridom uporabljam tudi 
na novem delovnem mestu, či-
sto vsaka izkušnja je dragocena 
in sem spletu okoliščin zelo hva-
ležna zanjo.

Kje vidiš največjo dodano vre-
dnost takšnega praktičnega 
usposabljanja?

V tem, da mladim omogoča delo 
na tistem področju, kjer bi se radi 
dodatno usposobili ali sploh pri-
dobili nekaj praktičnih izkušenj 
in ugotovili, če jim to delo sploh 
leži. Verjamem, da se bo za mno-
ge ta izkušnja pokazala kot do-
bra in dobrodošla tudi pri iska-
nju nadaljnje zaposlitve. Morda 
se bo potreba po kadru kmalu po-
kazala tudi v inštituciji, v kate-
ri so opravljali praktično usposa-
bljanje. Nenazadnje pa je to tudi 
ena delovna izkušnja in referenca 
več. V časih, ko je za mlade izje-
mno težko pridobiti prve delovne 
izkušnje, je to več kot dobrodošla 
priložnost. 

*Naložbo sofinancirata Republi-
ka Slovenija in Evropska unija iz 
Evropskega socialnega sklada.

Inštitut za mladinsko politiko

Ponovno začnemo oktobra! 

Si star med 15 in 29 let in iščeš 

delovne izkušnje?

kompetence?

znanja?
zaposlitev?

priložnosti?

nove izzive?

Si vsaj na eno stvar odgovoril pritrdilno?

Vabimo te, da se priključiš projektu Lokalno partnerstvo za 
povečanje zaposlovanja mladih na lokalnem trgu dela, kjer te 
bomo popeljali skozi 3 faze usposabljanja:
 - teoretični del
 - praktično usposabljanje pri organizaciji
 - praktično usposabljanje pri delodajalcu

Za več informacij pišite na info@institut-imp.si, oglejte si spletno stran 
http://www.mladi-in-obcina.si ali pokličite na telefon 040 657 676.

“Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada”

Šola v naravi v 
Savudriji
Kar 75 tretješolcev OŠ Danila Lokarja Ajdovščina se je od 19. do 
22. junija udeležilo naravoslovne šole v naravi v Savudriji. Čez dan 
smo izboljševali tehnike plavanja, zvečer pa spoznavali življenje 
netopirjev ter opazovali planete in zvezde skozi teleskop.

Raziskovali smo življenje v 
morski vodi in ob njej, opa-
zovali rakovice, školjke, pol-

že, morske kumare, pod mikrosko-
pom pa slano vodo, mivko, alge. S 
pomočjo določevalnih ključev smo 
poimenovali školjke in polže. Dneve 
smo popestrili s športnimi in dru-
žabnimi igrami. Zadnji večer smo 
se po razredih predstavili s plesni-
mi, glasbenimi in humorističnimi 

točkami. Sledila je podelitev pri-
znanj za najbolj urejene sobe in za 
najboljše dosežke v športnih igrah. 
Na poti proti domu smo se ustavili 
še v Piranu, kjer smo obiskali akvarij 
in si ogledali glavne znamenitosti. 

Veseli smo, da smo že tako prije-
tno šolsko leto zaključil z nepozab-
no šolo v naravi. 

Tretješolci in razredničarke OŠ Danila 
Lokarja Ajdovščina
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Prvi koraki iz albanščine v 
slovenščino
Od novembra do junija je na Medobčinskem društvu prijateljev mladine Ajdovščina potekal  študijski 
krožek »Prvi koraki iz albanščine v slovenščino«, ki se ga je udeležilo kar nekaj Albank, željnih učenja 
slovenskega jezika.

Najprej smo se srečevali en-
krat tedensko, nato pa so 
udeleženke izrazile željo po 

bolj pogostem srečevanju in tako je 
krožek potekal dvakrat tedensko po 
uro in pol. Srečanja so potekala v 
sproščenem vzdušju, poskušali smo 
jim približati predvsem uporabne 
stvari iz vsakdanjega življenja ter z 
igranjem dialogov poustvariti obisk 
pri zdravniku, v trgovini, na pošti, 
policiji ipd. Prosili smo jih, naj z 
lastnimi besedami in pridobljenim 
znanjem skušajo povzeti njihovo 
doživljanje teh srečanj, in sicer brez 
pomoči animatorke ali mentorice, 
da je razvidno, kako so napredovale. 
V izjavah so izražale predvsem za-
dovoljstvo in hvaležnost, da so ime-
le možnost udeležbe pri takšnem 
krožku. Albanki, ki sta v Sloveniji 
manj časa, sta zapisali: »Vhala lepa 
učitelicje. Pomaga zelo dobro. Malo 

govorim slovenski. Lep dan,« in 
»Sem na tečaj učim slovensko, sem 
imam zelo lepo«. Nekatere pa se že 
bolj vključujejo v pogovore s sosedi, 
v trgovinah oziroma jim otroci, ki se 
šolajo v ajdovskih šolah, pomagajo 
pri učenju, kar je razvidno tudi iz 
njihovih zapisov: »Zelo dobro smo 
učili, smo brali, smo se potrudili, 

kar je malo teško /…/ Sem vas hva-
ležna da ste prišli nam pomagati da 
se naučimo slovensko jezik. Ste bili 
zelo dobri so nami in smo nauči-
li slo. Hvala od srca.« ter »Jaz sem 
vesela, ker se učim slovensko. Učite-
ljica Beti in Klementina sta zelo pri-
jazni. Pred novim letom smo začeli 
hoditi v natečaju in se imam zelo 
fajn. Hvala.« Študijske krožke, ki so 
brezplačna, demokratična in nefor-
malna oblika izobraževanja odraslih 
ter temeljijo na vzajemnem učenju 
in delovanju koordinira Andragoški 
center Slovenije, sofinancira pa Mi-
nistrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport. 

B. B.

Dejavnosti VDC 
Ajdovščina-Vipava
V šolskem letu 2016/ 2017smo bili delavci in varovanci bivalne 
enote VDC Ajdovščina-Vipava zelo aktivni.

V zimskem popoldanskem 
času smo izvajali različne 
delavnice za prijetnejše 

vzdušje v bivalni enoti. Tako smo 
enkrat mesečno preko posnemanja 
gibanja, spoznavanja lastnih vzor-
cev gibanja, samostojnega obli-
kovanja gibalnih motivov, plesno 
gibalne improvizacije in učenja 
različnih zvrsti plesa usvajali pro-
stor, elemente neverbalne komu-
nikacije, sprejemanja drug druge-
ga in plesali. Vse to v delavnici z 
elementi plesno-gibalne terapije. 
Terapevtka Katja Bucik nas je vo-
dila s pomočjo elementov plesne 
umetnosti. 

Prav tako nas je enkrat mesečno 
obiskoval terapevtski par iz dru-
štva Ambasadorjev nasmeha, Ana 
Boštjančič in njen pes Bono. Pou-
darek ni bil na terapiji, ampak na 
druženju z živaljo in na aktivnosti 
z njo. 

Lepe jesenske in pomladanske 
dneve smo izkoristili za aktivnosti 
z in na konju. Na ranču Castor smo 
skrbeli za konje, jih jahali, hranili 

in čistili njihove prostore. 
Delavci smo med zimskimi poči-

tnicami aktivno sodelovali v dvo-
dnevni učni delavnici, kjer smo pri-
sluhnili predavanju o učinkih vode 
na telo in se seznanili z njenimi la-
stnostmi v bazenu CIRIUS Vipava. 
Naša bivalna enota se namreč baze-
na v CIRIUS-u poslužuje že tri leta. 
Pridobljene izkušnje bomo delav-
ci izkoristili pri svojem nadaljnjem 
delu z varovanci in na sebi. Vodo 
kot terapevtski medij nam je pred-
stavila predavateljica koncepta Hal-
liwick, Klavdija Krušec. 

S celoletnimi delavnicami bivalne 
enote VDC Ajdovščina-Vipava smo 
zadovoljni in se ob tej priložnosti 
zahvaljujemo vsem varovancem za 
njihovo sodelovanje, predavateljem 
za strokovnost pri izvedbi in delav-
cem za vso dobro voljo pri pripravi 
in izpeljavi aktivnosti. 

Kolektiv bivalne enote
 VDC Ajdovščina-Vipava

Kmečka 
tržnica 

v Ajdovščini

sobota, 9. 
september

Trg 1. slovenske vlade
info TIC Ajdovščina 05 365 91 40

BORA
PLAN d.o.o.

GRADBENE STORITVE
  NOVOGRADNJE

  ADAPTACIJE
 
 PRIZIDAVE IN NADZIDAVE 

OBJEKTOVOBJEKTOV
  KROVSKA DELA

 

 ZUNANJE UREDITVE

STROKOVNA IZVEDBA
ZA UGODNO CENO!

041-341- 236

boraplan.doo@gmail.com
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Naredi si tricikel, če ti manjka 
nekaj koleščkov, a previdno, da 
se ti ne odpelje!
Ura je osem zjutraj. PUM-Ovci smo že nekaj časa zehaje na nogah. Po prostoru se širi vonj po kavi, ki jo 
toči tisti, ki je takrat najbolj buden. Eden ali dva posameznika z odločno preveč energije skačeta zunaj 
in lovita frizbi. Mentorice se ustavijo pri vsakem PUM-Ovcu in si vzamejo čas, da na kratko poklepetajo.

Med poletjem začnemo z de-
lom zgodaj, dokler sonce 
ne pripeka. Iz kota našega 

prostora zvlečemo ogrodja koles in 
staknemo glave. PUM-Ovci s tehnič-
no izobrazbo nas zasujejo s predlogi 
in navdušeno čebljajo. Družboslovci 
in umetniki zmedeno kimamo, men-
torice pa se nas usmilijo in nam do-
delijo naloge, ki bolje ustrezajo naše-
mu področju znanja. 

Projekt Trajk bajk, kakor smo ga ša-
ljivo poimenovali, se je spontano raz-
vil iz ideje dveh PUM-Ovcev, ki sta 
nekega dne tuhtala, da nam manj-
ka prevozno sredstvo, s katerim bi 
čim prej prišli do trgovine po malico. 
»Mladi pa moramo vendarle jest,« je 
bil stalni argument, ko so nas mento-
rice zalotile s sendviči v rokah name-
sto z orodjem. Seveda je ideja sčaso-
ma zavila precej po svoje in odločili 
smo se, da bomo po hrano raje po-
šiljali našega prostovoljca, sami pa 
bomo ustvarili tricikle in z njimi pri-
redili tekmovanje. 

Fantje so z odpada zmagoslavno 

pripeljali precej zdelana kolesa, kup 
koleščkov in drug material, ki bi nam 
pomagal pri gradnji, mentorice pa so 
organizirale obisk pri podjetju Fel-
com d.o.o. iz Vrhpolja pri Vipavi, ki 
nam je predstavilo proces varjenja in 
hkrati zainteresiranim ponudilo mo-
žnost razgovora za delo. 

Tisti, ki jim je tovrstno fizično delo 
ustrezalo, so se spravili nad reza-
nje okvirjev, brušenje in sestavljanje. 
Druga skupina je skrbela za oblazi-
njenje sedežev, pri čemer smo ugo-
tovili, da šivanje pravzaprav ni tako 
enostavno. Dejstvo, da nam šival-
ni stroj sprva ni delal, kot bi bilo tre-
ba, pravzaprav ni igralo veliko vlo-
ge, medtem ko smo tuhtali, kako naj 
kose sploh sešijemo skupaj. 

Ostala dela so obsegala dizajn in na-
bavo tekmovalnih majic, oblikovanje 
nagradnih pokalov iz gline, izdelavo 
promocijskega materiala in še bi lah-
ko naštevali. 

Vsak od nas je spoznal vsaj kakšno 
področje znanja, ki mu ni bilo do-
mače in se tako naučil nekaj novega. 

Nekateri, ki so svoje znanje podce-
njevali, ali pa se jim je zdelo povsem 
samoumevno, so ugotovili, da so nji-
hove veščine pravzaprav zelo unika-
tne in koristne. Tudi tisti, ki so ob 
začetku projekta sami pri sebi godr-
njali, da je »itak vse kar neki«, so se 
začeli zabavati in spraševati po po-
drobnejših informacijah ter samo-
stojno in odločno poprijeli za delo. Z 
že zgrajenim triciklom, ki smo ga do-
bili za zgled pri ustvarjanju, so se po-
gumnejši PUM-Ovci spustili po hri-
bu navzdol in v vreščeči spremljavi 
kmalu ugotovili, da je varnostna za-
ščita pravzaprav resnično pomemb-
na, ko so nekajkrat zaorali s poti. In 
končno, sadove svojega dela delimo 
in bomo lahko delili z drugimi še na-
prej. Končni rezultat bo kratek film 
in tekmovanje s tricikli konec avgu-
sta, kjer se bodo izbrani gostje lah-
ko preizkusili v šviganju po cesti nav-
zdol, ob tem pa se bodo posladkali 
z dobrotami, ki jih bomo pripravi-
li.  Predstavili se bomo tudi na lokal-
nem dogodku INCASTRA – na Dne-
vu ajdovske industrije in podjetništva 
v upanju, da bomo lahko sodelovali 
z novimi podjetji, in da bo več mla-
dih izkoristilo priložnost druženja in 
učenja z nami. 

S Trajk bajk projektom smo se po-
novno učili spraševati kako in zakaj 
– to, kar obvlada vsak otrok, a se tega 
z odraščanjem iz (ne tako) skrivno-
stnih razlogov odvadi. Čar takšnih 
projektov je iskanje želje po znanju in 
delu, ki nam jo hiter utrip tega sveta 
naglo črpa, radi bi jo širili dalje med 
prijatelje in bližnje ter vse vas. 

Vabljeni ste, da se ustavite pri nas, 
predvsem, če vam manjka kakšen ko-
lešček – na PUM-O jih imamo na 
pretek! 

Avtorica: Romana Ronkali, udeleženka 
programa PUM-O Ajdovščina

Na ŠGV 7 zlatih maturantov, Aljaž 
Bratina z vsemi točkami

Na ŠGV je   maturo v spo-
mladanskem roku v ce-
loti prvič opravljalo 53 

dijakov,  52 dijakov ali 98,1 % je bilo 
uspešnih. Dijaki so v povprečju do-
segli 21,8 točke. 

Med njimi je sedem dijakov, ki so 
dosegli naziv zlati maturant (Hana 
Kravos, Marija Krečič, Martina Lo-
kar, Katarina Pegan, Tjaša Rudolf, 
Tjaša Valič), še trije dijaki pa so zelo 
blizu temu dosežku (Jure Kompara, 
Blaž Kosmač, Matej Pregeljc). 

Skupaj je odličen uspeh na matu-
ri (25 točk ali več) doseglo 13 dija-
kov (24,5 %). 

Med zlatimi maturanti je tudi di-
jak Aljaž Bratina, ki je dosegel naziv 
diamantni maturant, kar pomeni, 
da je na maturi dosegel vseh 34 točk. 

Poletavci bodo letos 
že drugič pristali!
Lavričeva knjižnica Ajdovščina se je čez poletje znova – kot ena 
od desetih slovenskih in edina primorska knjižnica - pridružila 
projektu Mestne knjižnice Ljubljana Poletavci – poletni bralci. Cilj 
projekta je, da mladi med 7 in 12 letom starosti izboljšajo bralne 
veščine in jim branje postane vsakodnevna navada tudi v času 
poletnih počitnic. Projekt se bo zaključil z zabavnim dogajanjem 
in žrebanjem v torek, 26. septembra 2017,  ob 18. uri na dvorišču 
knjižnice v Ajdovščini.

Bralni projekt vabi mlade k 
branju med počitnicami, ko 
so lahko knjiga, revija, ži-

vljenjepis, kuharsko čtivo ali  dru-
go kratkočasni in tudi zabavni, saj 
otroci berejo po svojem izboru. 
Branje tudi bogati, je koristno ali 
poučno, popelje te v svet domi-
šljije, preko knjig spoznavaš tuja 
življenja in tuje dežele. Knjižnica 
obljublja majico za sodelovanje in 
povabilo na zaključni dogodek, iz-
žrebanih bo pa tudi nekaj dodatnih 
nagrad. 

Lanski prvi projekt »Poletavci – 
poletni bralci« je bil očitno tako 
privlačen in zaključna prireditev z 
Damjano Golavšek najboljša rekla-
ma, da je bil letos odziv na povabi-
lo še boljši. Pa ne le med mladimi 
– zelo so ga pohvalili tudi starši in 
stari starši, učiteljice in učitelji ter 
šole v občinah Ajdovščina in Vi-
pava. Naj dodamo, da so bili neka-
teri mladi bralci tako pridni, da so 
celo spraševali, ali je mogoče dobi-
ti še kako zgibanko, v katero je tre-
ba vpisati prebrano, čeprav velja le 
ena. 

Vse, ki ste sodelovali v bralnem 
projektu, prosimo, da IZPOLNJE-
NE IN S STRANI STARŠEV ALI 
SKRBNIKOV PODPISANE ZGI-
BANKE ODDATE DO VKLJUČ-
NO TORKA 12. SEPTEMBRA v 
katerokoli enoto Lavričeve knjižni-
ce ali nam jih pošljete po pošti na 
naslov Lavričeva knjižnica Ajdo-
vščina, Cesta IV. prekomorske 1, 

5270 Ajdovščina, s pripisom »Pole-
tavci«. In ne pozabite vpisati svojih 
podatkov, saj vsem sodelujočim, ki 
ste brali 30 dni vsaj pol ure na dan 
in ste vpisani v knjižnico, pripada 
majica! 

Zaključni dogodek bo v torek, 26. 
septembra, s pričetkom ob 18.00 
na dvorišču knjižnice v Ajdovščini, 
kjer bo za zabavo in razvedrilo skr-
bel izjemni Sten Vilar. Vse sodelu-
joče vabimo, da od 17.30 dalje na 
naših stojnicah dvignete majico z 
napisom Poletavci, ki ste si jo pri-
služili. V tem času boste lahko spo-
znali tudi terapevtske pse s svojimi 
vodnicami, ki sodelujejo v našem 
projektu Tačke pomagačke (izva-
ja ga Slovensko društvo za terapijo 
s pomočjo psov). Na prireditvi bo 
izžrebana glavna nagrada, ki jo po-
klanja podjetje Hervis – to je set za 
badmington (štirje loparji, tri žo-
gice, mreža). Izžrebane pa bodo še 
druge privlačne dodatne nagrade. 

Bralni projekt Poletavci – pole-
tni bralci je podprlo domače pod-
jetje MLINOTEST d.d. Ajdovščina, 
ki praznuje ugledno 150-letnico od 
začetkov delovanja. 

Vabljeni vsi: Poletavci, starši, bra-
tje in sestre, stari starši, tete in stri-
ci, učiteljice in učitelji! 

OPOZORILO: v primeru slabe-
ga vremena bomo dogodek izpe-
ljali na drugi lokaciji. Sledite našim 
sporočllom na www.ajd.sik.si ! 
Alenka Furlan, koordinatorica projekta

MOTO SERVISMOTO SERVIS
AjdovščinaAjdovščina
Vipavska cesta 4a, 5270 Ajdovščina

Mehanika Tomi Lavrenčič s.p.

Popravila
- motornih koles
- skuterjev
- mopedov
- male kmetijske mehanizacije
- servisiranje izvenkrmnih motorjev

Popravila
- motornih koles
- skuterjev
- mopedov
- male kmetijske mehanizacije
- servisiranje izvenkrmnih motorjev

031 651 369
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Aktivno tudi v počitniškem času
Kljub počitniškemu vzdušju na MDPM Ajdovščina še ne počivamo. Prve tri počitniške tedne smo 
organizirali ustvarjalne delavnice za otroke. Veliko se je risalo, slikalo, izdelovalo figurice iz žice, pa 
tudi izdelovalo igračke za domače živali, sadilo zelišča, izdelovalo herbarij, cvetlične aranžmaje ter 
fotografiralo in plesalo. Za nemoten potek aktivnosti pa so poskrbeli naši izkušeni prostovoljci Silva, 
Taša, Lucija, Marta in Martin ter Maša in Ines.

V začetku avgusta pa smo 
organizirali tudi športno 
delavnico za učenje rolanja 

in osnov hokeja na rolerjih, ki jo 
je vodil Vid Pregelj. Otrokom smo 
tako pokazali, da je šport koristen 
za zdravje, poleg tega so rolerji tudi 
prevozno sredstvo, ki nas lahko po-
peljejo po vsakodnevnih opravkih. 
Na koncu tečaja so udeleženci pre-
jeli sponzorske majice s sloganom 
»Veter v laseh«, ki jih je priskrbela 
Športna unija Slovenije. Prav tako 
pa so po uspešnem zaključku te-
čaja na dom prejeli priznanje za 
udeležbo. 

Poleg delavnic na sedežu društva 
organiziramo v poletnih počitni-
cah tudi letovanje otrok in mlado-
stnikov v Nerezinah in v Piranu. Od 
28.6. do 8.7.2017 je 42 otrok in mla-
dostnikov uživalo na letovanju na 
hrvaškem otoku Mali Lošinj v kra-
ju Nerezine. 

Otroci so najbolj uživali v morskih 
radostih, pa tudi v spremljevalnih 
aktivnostih, kot so ustvarjalne de-
lavnice, športne igre ... Udeleženci 
plesno obarvanega letovanja so tako 
pripravili manjši nastop kar na trgu 
v Nerezinah, vodje letovanja pa so 
jim pripravili tudi prijetno presene-
čenje, saj jih je obiskala Rebeka Dre-
melj in skupaj z njimi preživela lep, 
plesno obarvan večer. Udeleženci 
letovanja so se vrnili domov polni 
čudovitih vtisov, ki jim bodo še dol-
go ostali v spominu. 

Da bodo imeli otroci lepe spomine 
na letovanje, ste zaslužni tudi vsi ti-
sti, ki ste že darovali v okviru akcije 
Morje za vse otroke. Prej omenjena 
akcija še vedno poteka. Tako lahko s 
svojim darom razveselite še kakšne-
ga otroka oz. mladostnika. Naše po-
ložnice akcije ‘’Morje za vse otro-
ke’’  ste prejeli v poštne nabiralnike 
oz. jih najdete pri bančnih okencih. 

Dosedanjim in bodočim donator-
jem se najlepše zahvaljujemo. 

Na MDPM Ajdovščina smo že za-
zrti v prihodnje šolsko leto, in sicer 
z dobrodelno akcijo namenjeno šo-
larjem »Poštar Pavli polni šolske 
torbe«. Zveza prijateljev mladine 
Slovenije in Pošta Slovenije že peto 
leto zapovrstjo izvajata skupno ak-
cijo pod imenom Poštar Pavli polni 
šolske torbe. V omenjeni akciji bo-
sta zbirali denar za nakup učbeni-
kov oz. šolskih potrebščin za otro-
ke iz socialno ogroženih družin in 
materialne prispevke v obliki zvez-
kov, barvic, svinčnikov ter drugih 
šolskih potrebščin.Finančno pomoč 
lahko posamezniki prispevajo z na-
kazili na TRR: SI56 6100 0000 3512 
232, namen: ‘Poštar Pavli polni šol-
ske torbe’, ali s pošiljanjem SMS-ov 
na telefonsko številko 1919 s ključ-
no besedo SMEH1, s čimer prispe-
vajo 1 EUR, ali s ključno besedo 
SMEH5, s čimer prispevajo 5 EUR. 
Posamezniki, ki se bodo odločili za 
materialne prispevke, lahko kupijo 
šolske potrebščine v poslovalnicah 
Pošte Slovenje. Zbiranje šolskih po-
trebščin se bo zaključilo 11. avgusta 
2017. Takrat jih bosta Pošta Sloveni-
je in Zveza prijateljev mladine Slo-
venije predali otrokom iz socialno 
ogroženih družin, ki jih bo predla-
galo posamezno društvo. Akcija zbi-
ranja finančnih sredstev bo potekala 
do 9. oktobra 2017. 

Urška in Maja, 
MDPM Ajdovščina ter ZPMS

Razigrane, vesele, brezskrbne ter 
rekordne počitnice
Zavod za šport Ajdovščina drži primat o vrhunski izvedbi ter rekordnemu obisku zelo zahtevnega 
projekta športnih počitnic ne le na našem območju, ampak kar na celotnem slovenskem prostoru. 
Tako zahtevnega, obsežnega, pestrega, kvalitetnega, cenovno dostopnega ter množičnega projekta 
v času poletja ni zaslediti, kar nam daje dodaten zagon, ob pripravi projekta za naslednjo sezono.

Vsako leto presenetimo z 
novostmi, tudi letos nismo 
razočarali. Dodali smo tri 

nove kampe in sicer ameriški nogo-
met, 4-kros kamp ter taborjenje. Po-
leg novosti, smo seveda izvedli naše 
tradicionalne kampe: plavalni tečaj, 
športne počitnice, plavalni kamp, 

triatlon kamp, lokostrelski kamp, 
plesni kamp, košarkarksi kamp, 
rokometni kamp, nogometni kamp 
ter nogometni kamp za dekleta. V 
projektu je sodelovalo 50 zunanjih 
sodelavcev ter 40 prostovoljcev. Po-
leg občine Ajdovščina, ki podpira 
projekt, so tu še naši zvesti partnerji: 

Vzajemna, Sokolska zveza, Funda-
cija za šport ter Incom, brez katerih 
si ne predstavjamo izvedbo tako ob-
sežnega in kvalitetnega projekta. V 
šestih tedenskih terminih se je zvr-
stilo 900 otrok. Otroci prihajajo tudi 
iz drugih občin (Nova Gorica, Po-
stojna, Sežana, Ljubljana,...). Števil-
ke so osupljive in hkrati nam dajejo 
potrditev, da delamo v pravo smer. 
Bistveno je, da so otroci zadovoljni 
in uživajo ter se z veseljem vračajo 
k nam. 

Zahvala gre tudi našim aktivnim 
športnim društvom, ki so pripomo-
gli k izvedbi posameznih športnih 
panog, zahvala gre staršem otrok, 
ki nam zaupajo in cenijo naše delo. 
Zahvala gre strokovnemu kadru ter 
tudi prostovoljcem, ki pripomorejo 
k pestrosti našega programa.  

Se vidimo prihodnje leto!
Zavod za šport Ajdovščina

V AJDOVŠČINI 100 m OD EUROSPINA

KVALITETNA KERAMIKA - UGODNE CENE 
HITRA DOSTAVA - POLAGANJE KERAMIKE 

Tel.: 041/537 950
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Prostovoljci v Domu 
starejših Ajdovščina
V Domu starejših občanov Ajdovščina so prostovoljci in njih delo 
stalnica že skoraj 20 let. Prostovoljci – voditelji socialnih skupin so 
se poleg lastnega interesa za delo s stanovalci izobrazili v okviru 
aktivnosti Zveze za socialno gerontologijo Slovenije. 

Delo prostovoljcev v Domu je 
tedensko srečevanje stano-
valcev z voditelji v Domu. 

Na srečanjih se pogovarjamo o delu 
in življenju članov skupin, o bivanju 
v Domu, načrtih tako osebne nara-
ve, pa tudi o načrtih prostovoljnih 
dejanj. V domu deluje osem skupin 
za samopomoč skozi vse leto, le po-
leti imamo voditelji kot tudi člani 
skupin počitnice.  Vsako leto gredo 
skupine na izlet, ki ga omogoči vod-
stvo Doma. Obiskali smo že veliko 
slovenskih krajev in znamenitosti, 
kot npr. Antonijev rov v Idriji, li-
kovno kolonijo na Sinjem vrhu, teh-
nični muzej v Bistri, Lipico, Most na 
Soči, mozaik v cerkvi v Vrhpolju, 
dvorec Zemono ipd. 

Seveda se z leti fizična moč oskrbo-
valcev spreminja in to onemogoča 
še več skupnih izletov. Člani se tudi 

duhovno poslavljamo od preminu-
lih s prižiganjem svečke in obuja-
njem dela v življenju umrlega. 

Po adaptaciji zgradbe Doma imajo 
skupine možnostše boljšega dela in 
dejavnosti v večnamenskih prosto-
rih. V Dom pa prihajajo tudi prosto-
voljci-učenci gimnazije, likovni pe-
dagogi, voditeljica psička in drugi. 

Čutimo potrebo, da širši lokal-
ni skupnosti vsaj z imenom pove-
mo, kdo so voditelji; Martina, Ada, 
Antonija, Danica, Ljuba, Hermina, 
Mojca, Štefan, Nada, Marija, Zden-
ka, Vlasta, Nevenka, Dragica, in Ni-
ves. 

Želimo, da bi v Dom pridobili še 
nove prostovoljce in vse tiste lju-
di dobre volje, ki jih bodo vse lepo 
sprejeli v delovni terapiji Doma. 

Delovna terapija in prostovoljec

Deseti oratorij v 
Budanjah
Oratorij se je že trdno zasidral v budanjsko župnijsko življenje. Letos 
je namreč potekal že desetič zapored. Nekaj več kot dvajset anima-
torjev in sedemdeset otrok se je družilo v prvem julijskem tednu in 
pri tem podrobneje spoznavalo življenje ene izmed najpomembnej-
ših krščanskih oseb – Device Marije.

Prvič smo se kratko srečali v 
nedeljo, 2. julija, ostali dnevi 
pa so se večinoma držali obi-

čajnega oratorijskega urnika. Neko-
liko drugačna je bila sreda: odpravili 
smo se do Doma starejših občanov 
Ajdovščina, v katerem so nas toplo 
sprejeli, zaigral pa nam je tudi ‘Žoga 
bend’. Kot glasbeniki smo se nato 
lahko na žogah preizkusili tudi mi. 
V domu smo imeli še skupno sveto 
mašo. 

Posebne aktivnosti so potekale 
predvsem v soboto. Zjutraj nas je 
obiskal salezijanec Boštjan Jamnik 
in nam predstavil začetnika oratori-
ja Don Boska, potem smo imeli po-
sebno molitev – adoracijo, skupno 
delavnico, pri kateri je vsak pobar-
val svoj kamenček, dan pa smo za-
ključili z veliko igro in preseneče-
njem – slastno oratorijsko torto. 

Teden smo zaključili z nedeljsko 
sveto mašo, pri kateri so se zbra-
li ljudje iz cele župnije in z nami v 
praznovanju dokazali, da oratorij v 
Budanjah res živi. 

Aljaž Bratina
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Dotik nebes in otroški smeh na 
šturskih ulicah
V prvem tednu počitnic, od 26. do 30. junija, smo imeli v Šturjah prvi šturski oratorij, ki je skupaj zbral 
79 otrok, za katere je skrbelo 24 animatorjev pod vodstvom župnika Zorana Zornika in sestre Eme 
Alič. Letos oratoriji po Sloveniji potekajo pod naslovom Dotik nebes, otroci pa čez cel teden spozna-
vajo Marijo, njeno življenje in delo.

Prav tako je bilo tudi v Štur-
jah, kjer smo vsak dan začeli 
z zbiranjem, med katerim ni 

manjkalo glasnega petja in plesa-
nja. Ko smo se vsi zbrali, smo med 
petjem oratorijske himne dvignili 
zastavo ter dan začeli s kratko mo-
litvijo. Po molitvi smo animatorji 
odigrali kratke izseke iz Marijinega 
življenja, ki so otrokom pomagali, 
da so lažje sledili skupni župnikovi 
katehezi ter katehezam po manjših, 
po starosti razdeljenih, skupinah, ki 
so jih vodili animatorji. Na oratoriju 
pa otroci niso spoznavali samo Jezu-
sa in njegove matere Marije, ampak 
so se naučili tudi kako povsem prak-
tično spretnost. Za to je bila prilo-
žnost pri delavnicah, kjer so lahko 
pokazali svojo ustvarjalnost pri iz-
delovanju raznoraznih izdelkov. Po 
delavnicah smo s petjem in molitvi-
jo pozdravili Jezusa v cerkvi, nato 
pa nam je že zakrulilo po želodčkih, 

zato smo odhiteli na kosilo. 
V prostem času po kosilu so se 

otroci lahko udeležili različnih krat-
kih delavnic – glasbene, frizerske, 
spalne, športne … Ko smo se neko-
liko odpočili, smo se skupaj zbrali 
pri veliki igri, ki pa se je morala vča-
sih malo prilagajati vremenu, a z do-
bro voljo smo premagali tudi slabo 
vreme. Dan se je za otroke zaključil 
z vsakodnevno sveto mašo, anima-
torji pa smo v Šturjah ostajali cele 
dneve in spali v župnišču, saj smo se 
v popoldanskem in večernem času 
pripravljali na naslednje dneve, čas 
pa smo izkoristili tudi za druženje. 
Animatorji smo skupaj odšli tudi 
na duhovniško posvečenje na Sveto 
Goro, kar je bila za vse lepa, za mno-
ge pa tudi nova izkušnja. Teden, ki 
se ga bomo radi spominjali tako mi 
kot tudi otroci, je res zelo hitro mi-
nil. Bili smo utrujeni, a srečni in za-
dovoljni. 

Hvaležni smo, da smo te dni preži-
veli skupaj – se skupaj veselili, peli, 
se učili, ustvarjali, se igrali, spozna-
vali Marijo in Božji dotik v njenem 
in našem življenju ter Šturjam pri-
našali mlado in živo vero. 

Hvaležni smo tudi vsem, ki so ka-
korkoli pripomogli, da smo otro-
kom in mladim lahko približali 
Boga – vsem, ki so nas podpirali z 
molitvijo, vsem, ki so prenašali živ-
-žav (včasih res glasen) okoli cerkve 
in župnišča, vsem, ki so poskrbeli za 
naše želodčke ali nam na kak dru-
gačen način materialno pomagali. 
Predvsem pa smo hvaležni staršem, 
ki so nam teh pet dni zaupali svoje 
otroke. Upamo, da bodo iskrice, ki 
smo jih v tem tednu prižigali v otro-
ških dušah, zanetile neugasljiv ogenj 
trdne vere. 

Helena Rebek

Terčeljeva pot tokrat 
na Otlici
7. Terčeljeva pot je 1. julija 2017 na Otlici zbrala okoli sto petdeset 
romarjev, pohodnikov in kolesarjev; pešpoti iz Šturij, Budanj, Cola 
in Lokavca so se združile na Gori, v cerkvi angelov varuhov. 

Molitev rožnega venca so 
vodile članice domače 
Frančiškove družine, sle-

dila je sv. maša, ki jo je ob somaše-
vanju še šestih duhovnikov daroval 
mag. Bogdan Vidmar. Bogoslužje 
so obogatili gostujoči duhovniki ter 
pevci in bralci župnije Otlica. 

G. Vidmar je v pridigi spomnil na 
letošnje okrogle obletnice: 100-le-
tnico Terčeljevega mašništva, 
100-letnico prikazovanj v Fatimi, 
300-letnico kronanja Svetogorske 
Kraljice in tudi 100-letnico ruske 
revolucije. Posvaril je pred kultur-
nim prevratom, ki danes spreminja 
človeško naravo, uničuje zakonsko 
skupnost, družino in spolno iden-
titeto. Terčelja je imenoval kot apo-
stola molitve, vršilca apostolata lju-
bezni in deležnega apostolata žrtve. 
Iz mnogih pričevanj je razvidno, da 
je Terčelj mučenec, saj so se njego-
vi morilci v pijanosti večkrat hvalili, 
kako so duhovnika pretepali s pole-
nom, puškinim kopitom in jima zvi-
jali hrbet. Duhovnika pa sta na glas 
molila, kar je mučitelje še bolj raz-
dražilo. Prisotne je spodbudil, da se 
v stiskah in potrebah priporočamo 
tudi našim prednikom, ki od Cer-
kve še niso razglašeni za svetnike; da 
pričujemo za svobodo in napravimo 
naš narod bolj Jezusov. 

V kulturnem programu je najprej 
spregovoril g. Ivan Albreht, avtor 
nove knjige, ki nosi pomenljiv na-
slov »Filip Terčelj, duhovnik v pri-
mežu dveh svetovnih vojn in treh 
zločinskih režimov«. Pisatelj je na-
štel ključne razloge za nastanek Ter-
čeljevega življenjepisa: občudovanje 
njegovega življenja, želel je zbra-
ti vse bistveno o njem v eni knjigi, 

izpostavil je zgled Terčeljevega rav-
nanja v težkih časih kot vodilo rav-
nanja v našem času. 

Predstavnik založbe Družina, Da-
vid Ahačič, je izrazil veselje nad izi-
dom tako dragocene knjige, ki šteje 
največjo letošnjo naklado omenjene 
založbe; je zelo berljiva in zanimivo 
napisana. 

Prof. Katarina Vidmar, domačinka 
in pevovodja MePZ Angelski spev 
Otlica, je na kratko predstavila  svo-
jo sedemletno raziskavo Terčeljeve-
ga pesniškega opusa. Nekaj čez 120 
besedil je uglasbenih vsaj 340-krat. 
Mnoga med njimi večkrat; npr. be-
sedilo pesmi »V hišo božjo smo do-
speli« je uglasbilo kar deset sklada-
teljev. Največ pesmi je obhajilnih, 
sledijo Marijine. Po Terčeljevih be-
sedilih so najpogosteje posegali 
skladatelji Vinko Vodopivec, Breda 
Šček in Martin Železnik. Terčelja je 
primerjala s predhodniki in sodob-
niki ter ugotovila, da sodi med naj-
bolj plodovite pesnike bogoslužnih 
pesmi tedanjega časa, ki jih pogosto 
prepevamo še danes. 

Posamezne dele kulturnega pro-
grama so s Terčeljevimi pesmi-
mi popestrili pevci MePZ Angelski 
spev, celoten dogodek pa je povezo-
vala Smiljana Krapež. Domači žu-
pnik Alojzij Šinkovec je z angelo-
vim češčenjem sklenil dogajanje v 
cerkvi. Sledilo je družabno srečanje 
romarjev in zahvala ostalim sodelu-
jočim na Terčeljevi poti: Taloški do-
mačiji in župljanom Otlice, gasil-
cem PGD Col, gorskim reševalcem 
in medicinskemu osebju  iz Ajdo-
vščine, skavtom stega Ajdovščina-
-Šturje 1 in vodnikom poti.  

Nadja Pregeljc

V župniji Ajdovščina praznovali 
tradicionalno šagro
Že tradicionalno praznovanje rojstva sv. Janeza Krstnika, farnega zavetnika ajdovske župnije, je bilo 
letos še posebno slovesno.

Na sam praznik v soboto, 
24. junija, je somaševanje 
duhovnikov rojakov vodil 

gospod Ivan Gregorc. Praznovanje 
smo zaključili s prijetnim druženjem 
pred cerkvijo ob dobrotah ajdovskih 

gospodinj. S praznično sveto mašo   
smo tudi v nedeljo slovesno prazno-
vali šagro. Med nami je bila  podoba 
Svetogorske Kraljice, ki je bila kot 
begunka v naši cerkvi med vojno ob 
koncu septembra 1943 in katere tri-
stoletnico kronanja praznujemo. In 
še tretji razlog smo imeli za slovesno 
praznovanje – Dan državnosti, ob 
katerem smo se vprašali: »Ali ima-
mo radi   svojo domovino? Ali smo 
ponosni na lepo slovensko besedo in 
slovensko pesem? Ali znamo živeti 
v slogi, prijateljstvu in ljubezni tudi 
s tistimi, ki so nam po mišljenju ali 
svetovnem nazoru drugačni?«  Pravi 
kristjan s ponosom pritrdilno odgo-
varja na ta vprašanja in se takih in 
podobnih dni veseli z vsemi ljudmi 
dobre volje.

Niko Ličen
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Poletna zgodba

Končno, bi rekel ajdovski 
Plac. Naj bodo arheologi in 
gradbeniki hitri in učinko-

viti, okoliški prebivalci pa potrpe-
žljivi in strpni. Kot krajani vasi, ki so 
ali doživljajo ločevanje kanalizacij in 
komunalno opremljanje vasi. Tudi 
kasneje, saj na Placu ne bodo vsak 
večer nastopali Siddharta ali Modri-
jani. S parkirišč pa do domov, loka-
lov in trgovin ni nič dlje kot s parki-
rišča do delikatese v Mercatorju.

Enako bi lahko rekli tudi za kro-
žišče na stari Cestni bazi (pri po-
kopališču) na »zahodnih vratih« 
Ajdovščine. Naj bo  enostavno,  
funkcionalno ter uporabnikom in 
okolju prijazno.

Na »vzhodnih« in »južnih vratih« 
sta že.  

Potem bi lahko prišel na vrsto že 
dolgo napol dograjen most čez Lo-
kavšček ali še prej »severna vrata« 
na Idrijski cesti. Most čez Lokavšček 
je na koncu Župančičeve ulice že po 
prvi vojni narisal znameniti arhitekt 
Fabijani. Potem so Župančičevo  od 
Lokavščka odrezale hale Lipe, zrasle 
iz Rizzattove žage. Ko so pred krat-
kim porušili najstarejši del LIPE, so 
porušili tudi zadnje od  te žage.

Z novimi »zahodnimi vrati« bodo 
v Ajdovščino dokončno utonili že 
pozabljeni  Putrhi, nekoč  majhno 
toda samostojno naselje s hišo ajdo-
vskega župana Kovača. Za njegove 
vladavine so Ajdovci dobili prvi vo-
dovod in elektrarno. Vodovod iz iz-
vira na njegovi senožeti pod Gradi-
ščem (za telovadnico in nad igrišči) 
elektrarno pa ob njegovem mlinu in 
žagi na desnem bregu Hublja (ribo-
gojnica).

Okoli sladolednega vrta (na rim-
skem pokopališču pred zahodnimi 
vrati Kastre) se tre zgodovine. Stara 
šola, občina, staro župnišče, naspro-
ti čez cesarsko cesto (Gregorčičeva 
ulica) je Štekarjeva hiša in trgovina 
in za kostanji skrita Godinova hiša 
in dvorana. Hiša je dala Ajdovščini 
dva župana. Starejši ji je v devetnaj-
stem stoletju županoval kar 36 let. 
Nasproti vhoda v dvorano  je spo-
menik NOB. Kdo ve, da je delo slo-
venske kiparke?  Na drugem koncu 
parka stoji nekoč ajdovska hranilni-
ca.

Plac je Plac, o hišah in ljudeh 
okrog pa je v diplomskem delu že 
veliko napisala domačinka.

Upam, da bodo na Placu arheolo-
gi odkrili ostanke vodnjaka, če ta ni 
stal na grajskem dvorišču. Tako kot 
so gradbeniki pred Jochmannovim 
mlinom »odkrili« »rojo« in velban 
mostiček. 

Na Prešernovi ulici, v devetnaj-
stem stoletju še cesarski cesti, je bila 
pekovska četrt. V Pilonovi galeriji je 
bila  Pilonova pekarna, za mogoč-
nimi obokanimi vrati poleg je bila 

Rustjeva pekarna. Na okenskih er-
tah hiše nasproti pa piše (vklesano), 
da so tam stanovali Florenini. Tudi 
peki. Pred vsemi in sto let pred av-
tomobili pa je tam pekel kruh pek, 
Ferari. Vodo so zajemali iz Hublja. 
Po tisti prastari in z izgradnjo par-
kirišč obnovljeni potki. Do leta 1956 
je tam, kjer so parkirišča, tekel Hu-
belj in za Jochmannovim mlinom je 
bil ogromen jez. 

Nasproti galerije stoji Bianchijeva 
hiša. Tista z obokanimi vrati. Oče je 
bil državni uradnik in še kaj, sin pa 
boem in ajdovski slikar Valter Bian-
chi. Ni prav, da zanj vedo le zapo-
sleni v stavbi nasproti. V  gostilni, 
kjer je danes tržnica so stregli Hoe-
ni in Bratini pred tem pa tam živeli 
plemeniti Franul. Iliri (ne Albanci).  
Eden od družine je napisal prvi slo-
vensko-italijanski slovar!

Nasproti, čez križišče na vogalu 
stoji stavba ajdovske Edinosti, na 
levi pa hiša znanih in zaslužnih Lo-
karjev (Artur, Danilo, Ana, Milan), 
Milan je že junija leta 1945 dal po-
budo, da se zaradi zaposlitve mladih 
oživi tekstilna industrija. 

Naj pogorišče Jochmannovega 
mlina na koncu ob Hublju počaka 
uporabnih in izvedljivih idej. 

Le zavarovati bi ga bilo treba.
 Desno pred mostom, kjer je danes 

C2 in banka, je bil ogromen »farbe-
raj«, od leta 1829 barvarna bomba-
žne preje, po letu 1932 pa Lutmano-
vo trgovsko in transportno podjetje 
z mehanično delavnico. Velik del so 
porušili že 1938. Da so od mostu do 
pokopališča zgradili prvo ajdovsko 
obvoznico, danes Goriško cesto. Ta-
krat prvo in edino asfaltirano.

Čez, od leta 1956 nov most (ško-
da za starega)m se Ajdovščina »na-
daljuje«. Ajdovščina šele po prvi sv. 
vojni. Takrat so Italijani ukinili prej 
samostojni občini Ajdovščina in 
Šturje in kraja, ki ju deli Hubelj sta 
postala Aidussina, v provinci Ve-
nezia – Julia. Čez most se začenja-
jo Šturje, kar bi bilo vredno označ-
be. Bili so večji in bilo jih je več in 
tudi oni so imeli grad, šolo, hra-
nilnico, hotel ... Le tovarne na svo-
ji strani Hublja niso hoteli. Zato pa 
si je v Šturjah postavil vilo ajdovski 
mlinar Jochmann in v Žapužah 1, v 
vilo predelanem Poljšakovem mlinu 
so sto let bivali vsi tovarniški ravna-
telji z družinami.   

Celo devetnajsto in skoraj polo-
vico dvajsetega stoletja je na tem 
prostoru sobivala nepredstavljivo 
socialno, etnično ter jezikovno ra-
znolika družba. Babilon v malem. 
Desetine tujcev z družinami, v ve-
čini gospoda, tovarniška tehnična 
in upravna inteligenca, domačini 
razen nekaj trgovcev, gostilničar-
jev in posestnikov, tovarniški delav-
ci in delavke, furmani, hlapci, dekle, 
služkinje, kočijaži, v nepredstavlji-
vih bivalnih pogojih. Tujci, strokov-
njaki za barvanje, so z družinami ži-
veli kar v »farberaju«. Večina »hiš« v 
gasah je bila ob popisu 1821 eviden-
tirana kot ruševine, s hišnimi števil-
kami. Ajdovščina je štela nekaj več 
kot 600, Šturje pa nekaj nad 900 pre-
bivalcev.

Lahko bi vredno predstavitve 
označili in preteklost, zavito v ve-
rodostojne zgodbe o videnem, 

Jožica Ličen

Omama je rana v naši družbi

Pred časom smo lahko na spletu 
prebrali: »V enem letu 32 mr-
tvih, povprečna starost 40 let, 

najhujši morilec heroin, ubija tudi 
konoplja.« Podatki, ki jih je zbral Na-
cionalni inštitut za javno zdravje, ka-
žejo, da je v Sloveniji okrog 5.200 tve-
ganih uporabnikov drog, zaradi tega 
so umrle štiri ženske in 28 moških. 

Papež Frančišek se je pred časom 
srečal z udeleženci Papeške akade-
mije za znanosti na temo: Mamila, 
problemi in rešitve. Nagovor je za-
čel z besedami: »Droga je rana v naši 
družbi. Rana, ki v svojo mrežo ulovi 
veliko ljudi. Jasno je, da gre za 'novo 
obliko suženjstva', ki biča današnjega 
človeka in družbo.«

Vsi vemo ... dobavitelji pa mirno 
služijo dalje?! Ob bok temu bi rekla le 
to, da so bolj kot begunci in migran-
ti nevarni ljudje, ki živijo med nami, 
se vozijo v dragih avtomobilih, uživa-
jo celo ugled, v resnici pa služijo na 
račun distribucije, ki prodaja fizič-
no in psihično smrt. Ob gornjih po-
datkih podzavestno pritrdim sveto-
pisemskim besedam, da bi bilo bolje 
zanje, da se jim obesi mlinski kamen 
za vrat in se jih potopi v globino mor-
ja. Krute besede, vendar so ljudje, ki 
preprodajajo heroin, kokain, ekstazi 
in druge droge, tudi konopljo, med 
največjimi sovražniki življenja. 

Odgovornost države, družbe in 
vsakega človeka je, da vsak po svo-
ji zmožnosti pomaga, da bi bilo 
tega čim manj. Na eni strani je po-
trebna preventiva v obliki vzgoje in 

izobraževanja ter skrb za dobre med-
človeške odnose, na drugi strani pa 
budno spremljanje dogajanja v la-
stnem okolju. Na enem od preda-
vanj za starše je kriminalist povedal, 
da največ psihoaktivnih snovi prine-
se poštar, saj je naročanje preko sple-
ta zelo prisotno, predvsem med mla-
dimi. To lahko preprečijo le starši, 
vendar se tudi starostna lestvica uži-
valcev daljša in se je vtihotapila v vse 
pore naše družbe, kar pomeni, da se 
veča prag tolerance, tako kot pri al-
koholu. 

In že smo pri alkoholu, ki je sicer s 
pravo mero nekaj dobrega za telo in 
dušo, vendar je meja med koristnim 
in škodljivim zelo tanka. Malo v po-
smeh: če bi na družbenih omrežjih 
iskali besedo 'teran' in besedo 'arbi-
traža', bi kaj hitro ugotovili, da nas 
bistveno bolj zanima liter vina, kot 
ves Piranski zaliv. Pri Karitas že vr-
sto let sodelujemo v akciji '40 dni 
brez alkohola', pa ne le zaradi posta, 
temveč in predvsem zato, ker sode-
lavci iz živih zgodb družin in posa-
meznikov vemo, koliko gorja v dru-
žinah in družbi povzroča pretirano 
pitje alkohola. Statistike pravijo, da je 
v Sloveniji alkohol najbolj razširjena 
droga. Še posebej je zaskrbljujoče pi-
tje med mladimi, saj povzroča škodo 
v razvoju in zdravju za vse življenje. 
V zadnjih letih v Sloveniji samo za-
radi alkohola umrje blizu tisoč oseb, 
da o prometnih nesrečah niti ne go-
vorimo. 

To sta le dve obliki zasvojenosti, 
lahko bi rekli droge z najdaljšim sta-
ležem. Demokracija je tudi k nam 
prinesla svobodo, ki jo lahko upo-
rabimo za dobro in žal, tudi slabo. 
Igralništvo, spolnost, pohlep in beg v 
virtualni svet niso nič manjši strupi. 

Razlogov za tovrstne odvisnosti 
je veliko: odsotnost družine, social-
ni pritisk, propaganda ponudnikov, 
želja po doživetjih ali hitrem zasluž-
ku. Na koncu pa vsi skraja gledamo 

na odvisnike kot nebodijihtreba, po-
nudniki pa so v naših očeh uspešni 
poslovneži. Močne so besede papeža 
Frančiška, ki pravi, da ne smemo od-
visnike opredeljevati kot 'pokvarje-
no kramo', temveč je potrebno vsako 
osebo spoštovati in ceniti v njenem 
dostojanstvu, če resnično želimo, da 
bo ozdravela. Ali zmoremo?

In kako je pri nas? V Sloveniji so s 
porastom tovrstnih bolezni - ja, to so 
bolezni, ki so iz razvade postale raka-
ste rane – istočasno vzklile tudi šte-
vilne pobude in programi za prepre-
čevanje in zdravljenje. Med prvimi 
je v problematiko droge zagrizel du-
hovnik Franc Prelc, ki še danes pravi, 
da je ljubezen najboljše zdravilo. Sko-
zi skupnost Srečanje je šlo veliko iz-
gubljenih sinov in hčera. Tudi pisar-
na Karitas v Rizzatijevi hiši mnogim 
prinaša upanje in kaže pot iz omame. 
Ob materialni pomoči teče spremlja-
nje družin in posameznikom, ki se 
soočajo z alkoholom. Dragocena so 
društva zdravljenih alkoholikov, ki v 
skupnosti dajejo podporo svojim čla-
nom in njihovim družinam. Pri Ka-
ritas je nadgradnja tovrstne pomoči 
Vrtnica, socialna rehabilitacija oseb 
s težavami zaradi zasvojenosti z al-
koholom. Rdeča nit Vrtnice je delo, 
skrb za vsakdanje preživetje in dobri 
medčloveški odnosi. Vrtnica deluje v 
Bertokih in še v dveh stanovanjskih 
skupnostih, vendar se kaže potreba 
po še več takih skupnostih, žal, tudi 
za ženske. 

Vse to in še več kaže, da ne smemo 
biti do te rane brezbrižni. Izgovarja-
nje, da je to delo države ali  strokov-
njakov, je tiščanje glave v pesek, zato 
se je potrebno podučiti in ljudem 
svetovati kam po pomoč, saj kot je 
rekel papež Frančišek, tudi oni nosi-
jo v sebi zaklad: obličje Boga. Na tem 
bojnem polju je bitka težka, obstajajo 
tudi nevarnosti, vendar le tako brani-
mo človeško družino, branimo otro-
ke in zdravimo rane. 

učinkovito in vsem v korist, tržiti. 
Domačih in tujih »radovednežev« 
vse več. Preteklost Ajdovščine nista 
le Kastra in fužine. Zgodovinsko ko-
rektno, fužine so zgodovina Fužin 
in pogojno Šturij (St. Georg). Ko so 
jih naši predniki živeli, se je »hajdo-
vija«- »Hajdenschaft« (divjina) šele 

prebijala na zemljevide. Da je prera-
sla vse večje sosede, pa ni bilo od-
visno le od naših prednikov, bolj od 
drugih okoliščin in kančka sreče. 

Sv. Križ je brez dovolj vode za rast 
in razvoj, Lokavec od rok, Gorice ni 
mogla svojih upravljati iz Kranjske 
(Šturij), Kranjci niso marali tovarne. 

Ajdovščina pa je bila po tisočletju 
relativno varna in je na robu Vipa-
vske doline, tudi dva tisoč let za Ri-
mljani na EU osi Barcelona – Kijev. 
Tu je Hubelj, vir energije in življe-
nja. Pijejo ga milijoni!

Koliko zgodb, verodostojnih 
zgodb!

Jaklič Boštjan s.p.

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

 031 327 304Gradiška cesta 5, Vipava 5271
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CILT – Civilna iniciativa Lavričev 
Trg in Kastra
Na podlagi analize in strokovnih ugotovitev skupine strokovnjakov je CILT na svojem sestanku 28. 6. 
2017 sprejel naslednje pripombe in stališče do sprejemanja DIIP – Ureditev starega mestnega jedra – 
KASTRA V Ajdovščini, ki jih je na 24. redni seji Občinskega sveta Občine Ajdovščina 29. 6. 2017 podal 
Aleksander Lemut, občinski svetnik ZZP:

Miroslav Geržina

Razmetano podstrešje
Zanimivo dejstvo pri ljudeh je, da 

se iz šare na „podstrešju“, posa-
mezniku prikazujejo vedno le 

določene stvari. Meni se ob vsaki RTV 
oddaji, ki govori o delu in delavcih po-
javi spomin na delo v sindikatu. Ob vse 
večji robotizaciji proizvodnje, tudi tiste 
prihajajoče celo v terciarnih dejavno-
stih, me skrbi, kaj bo z delovnimi mesti 
pri nas, ko imamo večino proizvodnje v 
pod izvajalskih poslih. Ne razumem, za-
kaj naš izobraževalni sistem trdovratno 
ohranja faktografski (pavšalni, količin-
ski) princip izobraževanja, medtem, ko 
povsod po svetu uporabljajo funkcional-
ni princip (samostojnost, inovativnost, 
ipd.). Menim, da je v izobraževalnem 
sistemu nujno bolj poudariti vzgojo, re-
doljubnost, vztrajnost in inovativnost. 
Spodbujati moramo dejavnosti v ozkih 
proizvodnih (tržnih) nišah, v katerih se 
bo robotizacija najkasneje pojavila za-
radi malega števila proizvajalcev takih 
proizvodov.

Nekaterim pa se po pisanju sodeč, 
vračajo spomini le na „lepe„ stare čase, 
ko so kot vidni člani skupine bolj ena-
kopravnih, ki je ustrahovala tiste, ki so 
imeli kake opravke s Cerkvijo, uživali 
pridobljeno nad enakopravnost v druž-
bi. Cerkev jim je bila trn v peti, ker se ni 
pustila podjarmiti. Tako, kot se med se-
boj obdarujemo, je vlada stare Jugosla-
vije poklonila ljubljanski škofiji gozdo-
ve na Pokljuki. Država FLRJ pa je te in 
še nekatere gozdove in kmetijska zemlji-
šča posestnikom ukradla in jih tistim, ki 
nimajo naslednikov, ki jih je partija že 
med, oziroma po vojni pobila ali so pred 
komunizmom zbežali v tujino ni in ne 
bo, vrnila!? Stare tovariše naj bolj ena-
kopravni vprašajo, zakaj banke niso re-
financirale posojil Zvonov, ki so imeli 
stvarno vrednost večjo, kot so bila dana 
posojila, s katerimi bi se družbi rešili? 
Refinancirali pa so dolgove nekaterih 
firm, ki so kljub temu propadle ali šle v 
stečaj (na naše rame). Zanimivo, da se 

tovarišem dušebrižnikom nikoli nič ne 
zapiše o tovariših iz UDBE, ki še dan 
danes dobivajo nepovratna sredstva iz 
proračuna in „uspešno „ poslujejo. Cosa 
Udba ima še vedno odprt račun in tudi 
moštvo še ni pomrlo. Bil bi že čas, da se 
naredi obračun in navedeni TR zapre. 

Nesramno je pisati o „naj zaslužnih in 
pozabiti, da so le ti bili zaprti ali v so-
dnih postopkih in tako fizično izloče-
ni iz volilne tekme- JJ, Kangler, idr., ko 
vsi vemo, da so sodniki (tudi mladi) in-
doktrinirani (opranih glav po profesor-
jih iz bivšega režima) in temu primerno 
sodijo, tudi po nalogih stricev iz ozad-
ja. Mogoče bo kdo negodoval, da spet 
pogrevam stare zgodbe, a ni tako. Do-
kler zadeve za nazaj niso poravnane, je 
potrebno povzročitelje krivic in njihove 
potomce, ki so še vedno na oblasti, opo-
minjati na popravo krivic.

Če nekdo piše o dogmah, mora vedeti 
vsaj to, da se verske dogme nanašajo na 
verske zadeve. Dogmo o brezmadežnem 
spočetju Marije je papež razglasil šele po 
Marijinem prikazovanju v Lurdu, ko je 
Marija otrokom, na njihovo vprašanje, 
kdo je, to povedala. Prikazovanje Marije 
pa spremljajo že ves čas, čudežna (znan-
stveno nerazložljiva) ozdravljenja. Za 
čudeže pa je francoski pisatelj Zola iz-
javil, da on ne bo verjel v Boga, četudi 
bi videl tisoč čudežev (priča je bil ene-
mu). Da Bog je, je dogma. Da Boga ni, je 
tudi dogma. Ker sta ti dve dogmi posta-
vljeni na verskem področju, nista razlo-
žljivi z znanstvenimi pomagali. Če bi bili 
razložljivi s pomočjo znanosti, ne bi bili 
več dogmi. Smilijo se mi ljudje, ki nima-
jo vere pa so bolani ali invalidi daljše ob-
dobje. Tudi za zla dejanja mora biti ne-
koč, nekje plačilo, mar ne?

Žal mi je tudi tovarišev, ki so verjeli 
dogmi o komunizmu. Ker so želeli do-
gmo podkrepiti z znanostjo in z ustra-
hovanjem, se jim je vse skupaj sfižilo. 
Z znanostjo so dokazali le to, da je ko-
munizem najdaljša pot iz kapitalizma v 

Namen projekta:
1. Oživitev starega mestnega jedra in 

dvig turistične in kulturne vrednosti 
občine, doline

in regije.
Zgrešena trditev! Brez zagotovitve 

ugodne dostopnosti in ustreznega 
mirujočega prometa bo dosežen rav-
no nasprotni namen, to je hitro umi-
ranje trga.

2. Povečanje zaposlitvenih možnosti 
v občini z zapolnitvijo obstoječih pra-
znih poslovnih

prostorov.
Zgrešena trditev! Trgovine in ostale 

storitvene dejavnosti se bodo zapira-
le, kar pomeni manj in ne več delov-
nih mest. (glej izkušnje drugih mest 
:Idrija, Škofja Loka, Slovenj Gradec)

3. Dvig gospodarske rasti občine,
Zgrešena trditev! Zapiranje dejav-

nosti pomeni ravno obratno, to je 

nazadovanje gospodarske rasti, zlasti 
pa v segmentu trgovine in storitvenih 
dejavnosti.

4. Investicijski projekt je namenjen 
obstoječim ciljnim skupinam - obsto-
ječim gospodarskim subjektom in iz-
vajalcem drugih dejavnosti (obrtniki, 
podjetniki, ipd.)

Zgrešena trditev! Le zakaj so prebi-
valci – občani, podjetniki ter obrtniki 
ustanovili CILT, če bi bil projekt na-
menjen v njihovo dobrobit.

5. Opis projekta :
Severovzhodni del trga na območju 

dvorišča nekdanjega baročnega dvor-
ca pa je označen z vodnim elementom: 
fontanami, ki ponazarjajostik mesta z 
reko – Hubljem.

V grafičnem delu je ta del izvzet iz 
projekta, saj zemljišča niso v lasti ob-
čine. Glede na to, da bodo navede-
na zemljišča s projektom tangirana 

- zaprta bo dostopna cesta, kar velja 
tudi za ostala izvzeta zemljišča, mo-
rajo le ta nasprotno biti sestavni del 
projekta, ki mora predvideti rešitve 
povezane z dostavo, urgenco in par-
kiranjem!

6. Prednosti, če se investicija izveden:
pričakovan porast gospodarskih de-

javnosti z zapolnitvijo praznih objek-
tov.

Zgrešena trditev! Ravno naspro-
tno, s tako zastavljenim projektom, 
ki izpušča ključni dejavnik oživitve 
in delovanja dejavnosti na trgu, je 
upravičeno pričakovati, da se bodo 
nasprotno zapirale že obstoječe de-
javnosti. 

7. Opredelitev vrste investicije:
DIIP navaja, da gre za celovito arhi-

tekturno ureditev!
Zgrešena trditev! Brez ustrezno re-

šene dostopnosti in parkiranja ne 

moremo govoriti, da gre za celovito, 
temveč gre le za delno, zgolj parter-
no ureditev trga, kar je z vidika stro-
ke več kot nesprejemljivo.

8. Vrednost investicije
Predračunska vrednost je ocenjena 

zgolj na podlagi primerjav s podob-
nimi projekti (Vipavski križ) 

Investicijska vrednost 5,5 mio po-
meni zelo velik projekt, za katerega 
bo po uredbi treba izdelati tudi Pre-
dinvesticijsko zasnovo. 

Za tako velik projekt je strokovno 
nedopustna ocena zgolj na podlagi 
primerjav.

Izdelan mora biti najmanj projek-
tantski predračun.

Po mnenju stroke je investicijska 
vrednost 5.5 mio EKSTREMNA IN 
NESPREJEMLJIVA ter za najmanj 
2.0 mio PREVISOKA. Za tako viso-
ke stroške JE možno sočasno urediti 
tudi vse ustrezne dostope in garažno 
hišo pod trgom ali v obstoječem opu-
ščenem delu bivše trgovine Nanos. 
Seveda ob ustreznem vodenju celotne 
investicije od načrtovanja naprej.

Gospodarno in ekonomsko je neu-
pravičeno vlagati tako velika sredstva 
v samo arhitekturno šminkanje trga, 
saj je jasno, da bodo ekonomske kori-
sti tako zastavljenega projekta majh-
ne! Zelo verjetno oziroma zagotovo 
pa za gospodarske dejavnosti na trgu 

negativne!
Investicijaobenem ne predvideva 

nobenih stroškov za prilagoditve do-
stopnosti, urgentne poti za gasilce, 
reševalne službe, dostopnost za in-
valide, ki je celo zakonsko predpisa-
na. Potrebno jo je zagotoviti tudi v 
primeru odločitve, da bi se zanema-
rilo ključni element projekta dosto-
pnost in še enkrat dostopnost, zato 
da bi bil lahko dosežen naveden cilj 
projekta,to je »oživitev trga«. Vsi pre-
dlogi pa gredo popolnoma v naspro-
tno smer

9. DIIP poleg ponovne odsotnosti 
vprašanja dostopov ter parkiranja za 
javne objekte poslovno storitvene de-
javnosti, tudi ne obravnava ključne-
ga vprašanja, to je zagotovitve dosto-
pov prebivalcem z osebnimi vozili. 
Stanovanjskim hišam in poslovnim 
objektom, ki  imajo sedaj zagotovljen 
dostop, je obvezno potrebno po za-
konu zagotoviti ustrezen dostop. Si-
cer lahko zahtevajo ustanovitev »nuj-
ne poti«.

Tak projekt ne more pridobiti niti 
požarnega niti sanitarnega soglasja, 
kaj šele soglasja k novi prometni ure-
ditvi, saj je v nasprotju z osnovnimi 
predpisi in tako ni izvedljiv.

kapitalizem, z ustrahovanjem pa so za-
morili slovensko družbo za dolga dese-
tletja. Prvi pravi komunist je bil Jezus 
Kristus. Zagovarjal je družbo enako-
pravnih posameznikov. Prva cerkev je 
živela kot skupnost s skupnim premo-
ženjem in enakomerno delitvijo do-
brin. Ker pa smo ljudje sebični, ta oblika 

skupnosti ni dolgo zdržala. 
Že pred desetletji sem menil, da bo ko-

munizem možen šele v času večinske ro-
botizacije. Ta doba se z velikimi koraki 
bliža tako, da se govori o skrajšanju de-
lovniku, o univerzalnem temeljnem do-
hodku, o ustavljanju industrijske pro-
dukcije ipd. Pri ureditvi bodoče družbe 

bi po mojem prepričanju morali dobiti 
večjo veljavo Združeni narodi, ki so se-
daj le brezzobi tiger. Slovenska družba 
pa potrebuje prebujenje iz desetletij dol-
ge politične zime, da bo lahko sledila na-
prednejšim in ohranila relativno dober 
življenjski standard njenih prebivalcev.
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Poletno dogajanje v Učnem 
centru Brje
Ljudska univerza Ajdovščina v Učnem centru Brje izvaja brezplačna predavanja ter praktične delav-
nice za pridobitev znanj s področja predelave vipavskega sadja v različne izdelke. Tudi v poletju 2017 
smo pripravili teoretične in praktične delavnice, ki so privabile veliko število udeležencev iz širšega 
področja Vipavske doline, Goriške in Krasa.

V mesecu juniju 2017 je 
potekala praktična učna 
delavnica ob teoretičnih 

podlagah na temo kuhanja 
marelične marmelade. Udele-

ženci so se pod vodstvom Blan-
ke Samec seznanili s postopki 
priprave marelične marmelade. 
V teoretičnem delu delavnice so 
bile predstavljene vsebine, vezane 
na spoznavanje različnih vrst ma-
relic, njihove kemijske sestave in 
natančnega tehnološkega postop-
ka izdelave marmelade.  

Ker je marelica v Vipavski do-
lini izjemno priljubljen in cenjen 
sadež, smo v   začetku meseca 

julija v Učnem centru Brje pri-
pravili tudi teoretično in prak-
tično delavnico na temo sušenja 
marelic. Udeleženci so se na pr-
vem srečanju seznanili s pripra-
vo in sušenjem sadja. Spoznali so, 
zakaj sadje sušimo, kako so sad-
je sušili včasih in kako ga sušimo 
danes. Predstavljeno je bilo tudi, 
katere vrste sadja so najbolj pri-
merne za sušenje. Velik poudarek 
je bil predvsem na sadju, ki zori v 
poletnih mesecih. Vera Kodrič, ki 
je delavnico tudi vodila, je udele-
žence seznanila s postopki in vr-
stami sušenja sadja in s seboj pri-
nesla tudi vzorce sadežev češenj, 

junijskih hrušk, različnih vrst fig 
in različnih vrst marelic. Pou-
darila je, da mora biti sadje, pri-
pravljeno na sušenje, popolno-
ma zdravo, nepoškodovano in 
primerno zrelo. Sadje lahko suši-
mo z olupki ali olupljeno ter na-
rezano na rezine, krhlje ali suši-
mo cele sadeže. Da se suho sadje 
najbolje ohrani, ga je potrebno 
hraniti v zaprtih steklenih kozar-
cih ali v celofan vrečkah ter v te-
mnih prostorih, da ne izgubi bar-
ve. Tako shranjeno sadje lahko 
ohranimo za več let. Na delavnici 
je bilo mogoče poskusiti tudi sve-
že »budanjske marelice« in nji-
hov okus primerjati med seboj. V 
teoretičnem delu srečanja so ude-
leženci pripravili marelice za su-
šenje tako, da so sveže sadeže raz-
rezali na polovice, ga izkoščičili, 
položili gazo na pladnje ter nanje 
položili marelice. V sušilnici so 
temperaturo nastavili na 50 sto-
pinj celzija za prvih 24 ur, potem 
pa glede na potek sušenja to tem-
peraturo znižali za 10 stopinj cel-
zija v nadaljnjih dveh dneh. 

Da bi preverili, kako nam je 
uspelo sušenje marelic in kakšne-
ga okusa so, smo se v Učnem 

centru Brje ponovno zbrali čez 
štiri dni. Ugotovili smo, da so bile 
marelice dobro posušene, kar so 
udeleženci tudi degustirali. Pre-
davateljica je poskrbela, da so 
udeleženci suhe marelice posku-
sili tudi v sadnih rezinah. Prav 
tako so bile zelo okusne namoče-
ne v mareličnem žganju. Ob za-
ključku srečanja je bilo možno 
degustirati marelično marmela-
do, ki jo je predavateljica skuhala 
iz »budanjskih marelic«. 

Zadnja leta je vse več zanima-
nja tudi za uporabo zelišč. Zato 
smo v Učnem centru Brje orga-
nizirali študijski krožek Zeliščna 
mavrica, kjer se udeleženci po-
govarjajo in si izmenjujejo izku-
šnje s predelavo različnih zelišč. 
V sklopu teh srečanj smo tokrat 
pripravili tudi teoretično in prak-
tično delavnico na temo predela-
ve sivke, njene žetve in destilaci-
je. Pod vodstvom Danice Gračan 
Jevtič je na njivi na Brjah poteka-
la žetev sivke, udeleženci pa so se 
seznanili tudi s postopkom njene 
destilacije. Iz sivke so spletli tudi 
venčke in naredili okrasne šopke. 

V zadnjem delu poletnih srečanj 
v Učnem centru Brje smo v avgu-
stu pripravili teoretično in prak-
tično delavnico na temo predela-
ve breskev. Udeleženci so se pod 
vodstvom Blanke Samec v teo-
retičnem delu najprej seznanili z 
načini kuhanja breskove marme-
lade in postopki izdelave kašaste-
ga soka. V praktičnem delu smo 
pripravili breskovo marmelado 
in kašast sok iz breskev, ki jih je 
na svoji kmetiji predelal Šinigoj 
Ivan. 

Svoje vtise o dogajanju v Učnem 
centru Brje so udeleženci strnili v 
naslednje misli: 

Marjetka pravi: »Moji vtisi z de-
lavnice sušenja sadja in kuhanja 
marelične marmelade so super. 
Bogate izkušnje predavateljic so 
še kako pomembne za nas udele-
žence, saj nam dodatno znanje še 
kako koristi.« 

Danica je mnenja, da »so bile 
delavnice zelo profesionalno 
predstavljene. Posušeno sadje je 
ohranilo dober okus.« 

Udeleženka Neda pravi: »To je 
bila moja prva izkušnja z žetvijo 
sivke. Znanje, ki sem ga pridobila 
me je vzpodbudilo, da bom v pri-
hodnjem letu tudi sama poskuša-
la vzgojiti nekaj grmičev sivke.« 

Tako je bilo tudi to poletje zelo 
aktivno. Pridelava sadja, katere 
tradicija izhaja že iz časa 18. sto-
letja je v teoretičnih in praktičnih 
delavnicah znova privabila udele-
žence, ki bodo pridobljeno zna-
nje zagotovo s pridom uporablja-
li. To je tudi eden od namenov 
programa v Učnem centru Brje, 
ki ga sofinancira Občina Ajdo-
vščina. 

Znanje na Brjah bomo delili 
tudi to jesen, zato vabljeni, da se 
nam pridružite. Že 8. septembra 
pripravljamo predavanje Zora-
na Božiča z naslovom: Sadovnjak 
starih sadnih sort v sadovnjaku 
na Kojskem. Le teden dni kasne-
je, 15. septembra, pa bosta pote-
kali teoretična in praktična delav-
nica na temo predelave grozdja 
(mošta) v sok. 

Ksenja Sulič, Ljudska univerza 
Ajdovščina
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Soccerosi v Lokavcu 
ugnali Bar Štrukelj
V petek, 31. junija, in soboto, 1. julija 2017, je v Lokavcu potekal 
futsal turnir. Tako kot lani se je tudi letos za naslov najboljšega po-
tegovalo deset ekip, razdeljenih v dve tekmovalni skupini.

Turnir, ki ga je organiziralo 
ŠD Slano blato, je že prvi dan 
prinesel veliko zanimivih ob-

računov, srečanj starih znancev iz 
nogometnih zelenic ter dvobojev na 
sredini igrišča. Prvih nekaj tekem 
so ekipe skupine A (Fck Team, Go 
Team, Vrhpolje, Kamel Podnanos 
in Socceros) odigrale na asfaltnemu 
igrišču, nato pa se je, zaradi slabega 
vremena, nogometno dogajanje pre-
selilo v dvorano Edmunda Čibeja. Z 
moštvenim duhom, borbenostjo pa 
tudi kančkom športne sreče sta si na 
koncu prvega tekmovalnega dneva 
mesti v polfinalu priborili ekipi So-
cceros in Kamel Podnanos. 

V soboto so na igrišču nogometno 
znanje pokazale še ekipe skupine B 
(Lokavec, XYZ, Bar Štrukelj, Sadjar-
stvo Štor in Kotarji), ki so se z nape-
timi akcijami in s podporo navijačev 
iz tribunetrudile za čim boljše rezul-
tate. Čvrsta igra in boj za vsako žogo 
sta do polfinala pripeljala še ekipi 
Sadjarstvo Štor in Bar Štrukelj. 

Tako so po skupinskem delu tur-
nirja v igri za zmagovalno lovoriko 
ostale ekipe Socceros, Kamel Podna-
nos, Sadjarstvo Štor in Bar Štrukelj.
Tretje mesto je osvojila ekipa Sad-
jarstvo Štor, ki je v malem finalu z 
dobro obrambo pokopala upe ekipe 
Kamel Podnanos, veliki finale futsal 
turnirja v Lokavcu pa je pripadel eki-
pama Socceros in Bar Štrukelj. 

Pred začetkom najbolj 

pričakovanega dvoboja turnirja je 
Luka Kompara, član društva ŠD Sla-
no blato, povabil na sredino igrišča 
finalni ekipi in nas vse skupaj nago-
voril, da se z minuto tišine pokloni-
mo spominu na našega prijatelja ter 
igralca in ljubitelja nogometa Janija 
Petrovčiča. Po čustveni minuti tišine 
nas je Luka opomnil, da bo Jani ve-
dno z nami, nato pa je žvižg sodni-
ka Emila Đukića napovedalše skle-
pno dejanje turnirja. V napeti borbi 
za prvo mesto je zmagala ekipa So-
cceros, ki je v finalu premagala ekipo 
Bar Štrukelj. 

Predsednik ŠD Slano blato Bo-
jan Pergar in koordinatorja turnirja 
Adrijan Kompara in Luka Kompa-
ra so po koncu tekmovanja razglasili 
rezultate in podelili nagrade ter po-
kale.Za najboljšega igralca je bil iz-
bran Nejc Vidmar, mreža gola se je 
največkrat zatresla na račun najbolj-
šega strelca Mateja Žižmonda, prvi 
čuvaj mreže futsal turnirja v Lokavcu 
pa je postal Danijel Petković. 

ŠD Slano blato se za uspešno izpe-
ljan turnir zahvaljuje vsem ekipam 
za udeležbo in pošteno igro, sodniku 
Emilu Đukiću, ki je vestno skrbel za 
red na igrišču, navijačem, KS Loka-
vec, Občini Ajdovščina, podjetju JM 
projekt Logatec, Kmetiji Uršič iz Sla-
pa ter vsem ostalim, ki ste nam s svo-
jim prispevkom pomagali pri organi-
zaciji in izvedbi športnega dogodka.  

ŠD Slano blato

Košarkarji aktivni tudi med 
počitnicami
Tudi letos smo bili aktivni kar pet tednov po zaključku šolskega leta ter otrokom v ajdovski občini in 
širše ponudili vrhunsko doživetje košarke ob pestri ponudbi dodatnih aktivnosti.

Košarkarskega tabora se je v 
vseh izmenah skupaj ude-
ležilo rekordnih 132 otrok, 

kar pomeni, da smo bili med naj-
bolj množičnimi, če ne celo najbolj 
množični tabor, ki potekajo ob so-
delovanju z Zavodom za šport Aj-
dovščina. Na taboru je delovalo tudi 
10 trenerjev in vaditeljev KK Ajdo-
vščina, ki so skrbeli za dogajanje na 
košarkarskem igrišču ter za pester 
spremljevalni program. 

Veliko časa smo z otroki prežive-
li na bazenu, kjer smo izvajalii raz-
lične vodne igre, predstavile so se 
nam manj znane, a lepe športne pa-
noge, kot so lokostrelstvo, jadralno 
padalstvo ter flag footbal. Najmlaj-
ši so uživali ob igranih pravljicah v 

pravljični deželi, vsi skupaj pa smo 
se vsako izmeno odpravili na raz-
lične končne izlete v nam najbližja 
adrenalinska parka, na paintball in 
v kraške jame. Najbolj pogumni pa 
so eno noč prespali v kampu Police, 
kjer so po nočnem kopanju postavi-
li šotore in kar pod platneno streho 
pričakali novi dan. 

Seveda smo glavnino časa posveti-
li košarki, najmlajši otroci so se uči-
li osnov košarke, vodenja žoge, pre-
magovali so različne poligone ter se 
učili osnove meta na koš. Starejši in 
bolj izkušeni košarkarji pa so izpo-
polnjevali svojo košarkarsko tehni-
ko in taktiko ter druge veščine, ki 
jim bodo prišle prav skozi celo ko-
šarkarsko sezono. 

Najbolj pomembno je, da so vsi 
otroci na košarkarskem taboru uži-
vali. Dokaz za to so bili nasmejani 
obrazi preko celega tedna ter žalost 
v petek popoldne, ko se je tabor za-
ključil. 

Košarkarski tabor je postal zelo 
uspešna zgodba in pomemben del 
Košarkarskega kluba Ajdovščina. 
Naslednjega v letu 2018 se veselimo 
že vsi delavci v košarki, zagotovo pa 
še posebej najmlajši košarkarji in ti-
sti, ki bodo to še postali,« je doga-
janje na taboru opisal Luka Hrova-
tin, strokovni vodja mlajših selekcij 
v klubu. 

V sredini meseca avgusta so s pri-
pravami prvi začeli mladinci, ki jih 
že v drugi polovici septembra čakata 
pomembni kvalifikacijski tekmi za 
vstop v 1. A SKL. Teden dni kasne-
je se jim je pridružilo še nekaj igral-
cev, s katerimi bodo v letošnji sezoni 
tvorili člansko ekipo. Skupaj bodo 
na Bovškem opravili nekajdnev-
ne priprave, ob vrnitvi domov pa si 
fantje želijo, da bi lahko namesto na 
Policah trenirali v svoji domači dvo-
rani v OŠ Šturje. Upamo, da bo sa-
nacija dvorane zaključena čim prej 
in da bodo tudi mlajše selekcije lah-
ko nemoteno pričele s treningi. 

KK Ajdovščina

Balinarski maraton Cesta 2017
Na balinišču na Cesti se je v petek in soboto 7. in 8. junija odvijal že 7. tradicionalni balinarski maraton 
24 ur. Na tem edinstvenem turnirju je sodelovalo šestnajst ekip (ekipa šteje pet članov) iz cele Slove-
nije in tudi mešana slovensko-hrvaška ekipa. Številni ljubitelji balinanja so si lahko ogledali zanimive 
in napete dvoboje.

Pod žgočim julijskim soncem 
so se ekipe borile za čim bolj-
ši rezultat in po trdih bojih so 

se med štiri najboljše uvrstile ekipe 
Mi zmoremo, Krim-Pele, Logatec 
in Srwte. V polfinalu je ekipa Srwte 
premagala ekipo Mi zmoremo, eki-
pa Logatca pa Krim-Pele. 

V borbi za prvo mesto je slavi-
la ekipa Srwte nad ekipo iz Logat-
ca, ekipa Krima pa je za tretje me-
sto premagala ekipo Mi zmoremo 
(Podnanos). 

Poleg športnega rezultata pa na ba-
linarskem maratonu šteje predvsem 
druženje in zabava, saj se tukaj zbe-
re skoraj stotnija tekmovalcev in še 
več ljubiteljev balinanja, za dobro 
počutje pa skrbi velika ekipa članov 

domačega kluba, ki se trudi izpelja-
ti to veliko prireditev v zadovoljstvo 
vseh tekmovalcev in obiskovalcev. 

Zato se ekipe kljub napornemu 
tekmovanju rade vračajo in kar ne-
kaj jih je, ki so sodelovale na vseh 

dosedanjih maratonih. Seveda pa 
vse skupaj ne bi bilo izvedljivo brez 
finančne podpore naših zvestih 
sponzorjev, ki se jim BK Cesta prav 
lepo zahvaljuje. 

Borut Dietz, predsednik BK Cesta

Eko dan 
Ali ste vedeli, da vsak Slovenec letno ustvari povprečno 436 kilo-
gramov odpadkov? Ali ste vedeli, da v povprečju vsak od nas letno 
zavrže 73 kilogramov hrane? Medtem ko se na eni strani ustvarjajo 
nepotrebni presežki, na drugi strani marsikdo živi v pomanjkanju. 

V želji, da zmanjšamo količi-
no nepotrebnega odpada, 
oziroma najdemo nove ide-

je, kako lahko navidezno neuporab-
ne stvari ponovno uporabimo, or-
ganizirajo člani študijskega krožka 
»Kako do 0 odpada?«, ki je potekal 
na Rdečem križu Ajdovščina, v so-
delovanju z društvom Ekologi brez 
meja in Društvom upokojencev Aj-
dovščinaEko dan. Odvijal se bo v 
soboto, 9. septembra, v ajdovskem 
Baru Hiša mladih. 

Od 13. do 18. vas vabimo na Iz-
menjevalnico oblačil. Izbirali bo-
ste lahko med rabljenimi kosi in po 
želji tudi sami oddali oblačila, ki pa 

naj bodo čista in cela. V istem času 
bodo za mlajše in tudi malo manj 
mlajše potekale delavnice reciklira-
nja različnih materialov, kot so pla-
stika, steklo in papir. Iz njih bomo 
ustvarjali okvirje za slike, vaze, lonč-
ke za pisala in še kaj. Prav tako bo 
mogoče kupiti eko vrečke in druge 
izdelke, ki vam bodo pomagali, da 
boste lahko zaživeli življenje z manj 
odpada. 

Za tem nam bo ob 18. uri Mojca 
Bernik predstavila njen način življe-
nja brez odpada. Mojca septembra v 
Novi Gorici odpira trajnostno trgo-
vino Moj svet, čist planet. Ob 18.30 
uri si bomo ogledali film Ne me’čmo 

hrane stran, s katerim Ekologi brez 
meja skupaj z Zvezo društev upoko-
jencev Slovenije opozarjajo na pre-
velike količine zavržene hrane. 

Rdeči križ Ajdovščina na primer 
od marca 2014 prevzema viške hra-
ne, ki nastanejo v nekaterih jav-
nih zavodih in privatnih gostinskih 
obratih, ter jih deli socialno ogro-
ženim, ki so pogosto stari ali bol-
ni. Sprva je prevzemalo 6 kosil, da 
danes pa je njihovo število nara-
slo na 15. Prispevajo jih Srednja 
šola Veno Pilon Ajdovščina, Dom 

starejših občanov Ajdovščina, Vr-
tec Ajdovščina, Zavod Pristan, piz-
zeriji Zmaj in Anja ter okrepčeval-
nici Barbera in Amon. Prav tako sta 
se projektu pridružili podjetji Fruc-
tal in Mlinotest, ki dnevno daru-
jeta svež kruh. Čez celo poletje je 
vsak petek na Rdečem križu pote-
kal tudi študijski krožek »Kako do 0 
odpada?«. V okviru krožka smo is-
kali načine, kako lahko vsak od nas 
prispeva k ohranjanju okolja: kako 
naj kupujemo in shranjujemo živi-
la, da bomo zavrgli čim manj hrane, 

kako naj ustvarjamo čim manj dru-
gih odpadkov ter kako lahko iz na-
videzno odpadnih materialov, kot 
so blago, papir ali plastika, izdelamo 
nove uporabne stvari. Pogledali so 
tudi širše v lokalno okolje in posku-
šali ugotoviti, kako bi bilo mogo-
če zmanjšati ali ponovno uporabiti 
tudi viške, ki nastanejo v pridelavi, 
predelavi in trgovini. 

Lepo vabljeni na Eko dan! 
RK Ajdovščina
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CENTER FAMA VIPAVA

POPUST ZA 
UPOKOJENCE

PICE IZ KRUŠNE PEČI

HIŠA DARIL
KUPON ZA 20 % POPUST
NA IZBRANI IZDELEK IZ ZALOGE

VELJA DO KONCA SEPTEMBRA 2017
VELJA OB NAKUPU NAD 10 €

POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO

Nudimo vam domače meso ekološke 
pridelave na pobočjih Nanosa!

Za vas pripravimo pakete mesa iz ene 
ali več vrst mesa primernih za kuhinjo, 
piknike, družinske zabave in druge 
priložnosti.

Vabljeni!

tel.: 05 36 87 263

NEDELJSKI 
POPUST

VSAKO NEDELJO DO KONCA LETA
NE VELJA ZA NAKUP CIGARET IN TEL. KARTIC

NE VELJA ZA NAKUP CIGARET IN TELEFONSKIH KARTIC

-10%
OB NAKUPU NAD 20 €

VELJA TUDI ZA IZDELKE V AKCIJI

-11%

OB NAKUPU NAD 20 €
VELJA TUDI ZA IZDELKE V AKCIJI

VSAK ZADNJI D
AN 

V MESECU

SUPERMARKET VIPAVA
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Veličastni Lanthieri z veličastnim 
Nabuccom
Tretja izvedba gostovanja SNG Opera in balet Ljubljana je 7. julija 2017 v Vipavi zopet uspela. Letos z 
gostovanjem opere »Nabucco«. 

Okrog 1.200 glavi množici 
se je v slikovitem dvorcu 
Lanthieri v solističnih vlo-

gah predstavilo tudi nekaj domači-
nov iz okolice Vipave, med drugimi 
Aljaž Žgavec v vlogi Abdalla, Ma-
tej Vovk v vlogi Ismaela ter Mar-
ko Kobal v naslovni - glavni vlogi 
Nabucca. Posebna gostja pa je bila 
tokrat članica slovitega moskovske-
ga Bolšoj teatra - Elena Zelenskaya, 
ki je zasedla glavno žensko vlogo 
Abigaille. 

Večna in tudi aktualna biblič-
na zgodba Nabucca, je tako na prvi 

julijski petek bila pravi razlog za 
kulturno udejstvovanje zgornje Vi-
pavske doline, kar so tudi pričale 
množice od blizu in daleč. Pobudnik 
vipavskih opernih večerov ter župan 
občine Vipava mag. Ivan Princes je 
v svojem nagovoru poudaril vese-
lje do gostovanja ljubljanske operne 
hiše, ki po možnosti niti ni potreb-
no, da je edina, ki pride, je pa enkrat 
na leto vsekakor dobrodošel tovr-
stni oziroma vsaj podoben kulturni 
dogodek v vipavski občini. 

Dve in pol uri trajajoča uprizori-
tev je vmes postregla tudi s daljšo 

pavzo, kjer so se obiskovalci spreho-
dili pred dvorec Lanthieri na poku-
šino vina osmih vipavskih vinarjev. 
Da pa druženje ob vipavskih vin-
skih dobrotah ne bi ostalo zgolj pri 
tem, so organizatorji poskrbeli še za 
posebno pašo za oči in sicer osvetli-
tev vipavskega starega gradu in to iz 
dveh reflektorjev iz samega prizori-
šča. 

Nastopajoči in izvajalci so po kon-
čanem nastopu bili vidno zadovolj-
ni s primorsko gostoljubnostjo ter 
izvedbo dogodka. Tovrstni oper-
ni dogodki na odprtem, so v sve-
tu namreč stalnica. Morda en naj-
bolj prepoznavnih so gotovo operne 
predstave v veronskem amfiteatru. 
Veličastni atrij ter okolica dvorca 
Lanthieri pa je nenazadnje eno red-
kih prizorišč v državi, kjer opera s 
svojo uprizoritvijo nasploh lahko 
gostuje na prostem. 

Ob še enem uspehu gostovanja 
SNG opere in baleta Ljubljana v 
Vipavi, si domača občina že izbira 
novi naslov opere za gostovanje v 
naslednjem letu. Skoraj nabito pol-
no prizorišče Lanthierija, pa kar kli-
če k novim vrhunskim kulturnim 
prireditvam. 

Nejc Furlan, Foto: Jan Skočaj

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
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Petra Tratnik četrta 
na svetu
V Premani, nad jezerom Como v Italiji, so 6. avgusta izpeljali sve-
tovno prvenstvo v gorskem maratonu. Nastopili sta tudi slovenski 
reprezentanci, najbolj odmeven rezultat je dosegla Petra Tratnik iz 
Žagoliča pri Colu s četrtim mestom.

Petra Tratnik je na prvi vzpon 
prišla okrog 20. mesta, dež, 
ki je sicer otežil spuste, pa je 

Petro očitno bolj osvežil kot tek-
mice, saj je hitro napredovala in do 
vrha naslednjega vzpona prehitela 
vsaj deset tekmic, pri spustu še pet, 
tako da je v cilj prišla kot četrta. Za 

medaljo je zaostala nekaj več kot za 
poldrugo minuto, kar je za mara-
tonsko razdaljo (še posebej v gor-
skem teku) in pri štirih urah teka 
zelo majhna razlika. Za zmagovalko 
pa je zaostala štiri minute in pol. 

Petra se do letos gorskih marato-
nov sploh ni udeleževala, je pa le-
tos odtekla 50 kilometrsko progo 
na ultra maratonu Vipavska dolina 
in gorskem maratonu štirih občin v 
Podbrdu (4O km) in v obeh prime-
rih zmagala, tako da se je dobra uvr-
stitev na svetovnem prvenstvu sicer 
napovedovala, vendar ne tako viso-
ka. Lani je na svetovnem prvenstvu 
v Podbrdu bronasto medaljo osvoji-
la Lucija Krkoč, Petra pa se je tokrat 
s četrtim mestom izenačila z Mate-
jo Kosovelj. To so najboljše uvrsti-
tve slovenskih maratonk doslej in 
vse pripadajo Primorkam, dve celo 
ajdovskim občankam. 

Petrin brat Marko je bil v moški 
konkurenci na 27. mestu, oba pa te-
četa za ŠD Nanos Podnanos.

Foto: spletna stran Ljudstvo tekačev


