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InCastra, začetek nove uspešne zgodbe

I

nCastra, dan ajdovske industrije in podjetništva, je pritegnil številne obiskovalce. V bistvu je bil to dvodnevni dogodek, tako da so petek mnogi izkoristili za obisk
proizvodnih prostorov in spoznavanje gospodarskih družb
in podjetij, ki s svojimi izdelki in storitvami pišejo uspešno
zgodbo ajdovskega gospodarstva. V soboto je bilo na letališču še posebno živahno – tako med stojnicami domačih
podjetij kot tudi na nebu, saj je sočasno potekalo srečanje
pilotov ultralahkih letalnih naprav.
Z zanimanjem je dvodnevno dogajanje spremljal tudi župan Tadej Beočanin in bil z vsebino, izvedbo in obiskov izjemno zadovoljen: »Veliko mi pomeni, da so učenci in dijaki
dobili tako poglobljeno informacijo o domačem gospodarstvu, ki jim bo zagotovo olajšalo odločitev o nadaljnjem šolanju, iskalci zaposlitve pa so se seznanili s poklici oziroma
delovnimi mesti, ki so na voljo. Mnogi so se na lastne oči
prepričali, kaj vse premoremo in zmoremo, zakaj je vredno
obiskati Vipavsko dolino … in vanjo tudi vlagati. Prepričan
sem, da se je s prvo InCastro pričela pisati še ena nova, uspešna promocijska zgodba Ajdovščine.«

2

Vipavski prostovoljni gasilci že 140 let

V

Vipavi je bil v soboto, 16. septembra, pomemben
dan. Proslavili so namreč 140 let delovanja prostovoljnega gasilskega društva. Slovesnosti ob jubileju
se je udeležil tudi državni sekretar na Ministrstvu za obrambo mag. Miloš Bizjak.
Državni sekretar mag. Bizjak je vipavskim prostovoljnim
gasilkam in gasilcem čestital za prizadevno in predano delo
v službi sočloveka ter poudaril, da je 140 let organiziranega
gasilstva visok in častitljiv jubilej, ki priča o najdaljši gasilski
tradiciji na Primorskem.
Začetki PGD Vipava segajo namreč v drugo polovico 19.
stoletja. Gasilni red, ki je bil sprejet leta 1857, je zahteval sodelovanje vseh sposobnih krajanov pri reševanju in gašenju.
Leta 1877 pa so na pobudo grofa Karla Lanthierija ustanovili
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Gasilsko društvo Vipava.
Tako dolga in uspešna zgodovina gasilstva potrjuje tudi
nekaj pomembnih lastnosti, ki jih premorejo gasilci, in sicer
solidarnost, vztrajnost in občutek za dobro organizacijo, je
poudaril mag. Bizjak.
Društvu danes predseduje Florijan Funa, poveljuje pa Sebastjan Ferjančič. Sestavljajo ga mladi, članice, člani in veterani, jedro društva pa je 44-članska operativna enota,
Državni sekretar je izpostavil tudi njihovo zavzetost pri soočanju z velikim številom intervencij – od ukrepanja ob vipavski hudi burji do reševanja v prometnih nesrečah in gašenja požarov v naravi.

Vipavci so jim čestitali ob jubileju in se z njimi veselili na
slovesnosti, kjer je društvo prejelo zlato plaketo Gasilske
zveze Slovenije in plaketo Civilne zaščite Republike Slovenije.
Vse prisotne pa so navdušili še z vajo s prostostoječo lestvijo in družabnim srečanjem. Na slavnostni seji so zbrane
nagovorili vipavski župan Ivan Princes, podpredsednik Gasilske zveze Slovenije Jože Derlink in državni sekretar na ministrstvu za obrambo Miloš Bizjak.
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InCastra – Dan ajdovske industrije in podjetništva –
začetek nove uspešne ajdovske zgodbe
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A

jdovščina ni zanimiva le s
turističnega vidika zaradi
prelepe narave in vinorodnih značilnosti, ampak tudi kot
mesto, ki je gospodarsko zelo razvito. Gre namreč za območje z izrazito industrijsko in obrtno tradicijo in
prav vse to smo si želeli prikazati na
dvodnevnem promocijskem dogodku, imenovanem InCastra. Skupaj z
ajdovskimi podjetji in s podpornimi

ustanovami nam je uspelo.
Zgodbo, kako združiti ajdovska
podjetja in uspešne zgodbe na enem
mestu, smo začeli načrtovati že pred
enim letom. Ideja in pobuda sta prišli s strani Občine Ajdovščina.
Glavni namen dogodka je bil, da
Ajdovščino kot industrijsko središče
Vipavske doline predstavimo širši
javnosti, da promoviramo ajdovska
podjetja in njihove dejavnosti ter
tako ustvarjamo nove poslovne priložnosti. Zato smo se osredotočili
na vodene oglede po podjetjih, da so
vsi, tako domačini kot širša javnost,
imeli priložnost spoznati podjetja in
njihovo delovno okolje. Hkrati smo
z dogodkom želeli omogočiti stik in
povezavo med gospodarstvom in trgom dela oziroma med mladimi ter
tistimi, ki zaposlitev še iščejo, bodisi
danes bodisi v prihodnosti ter predstaviti mladim poklice, ki jih bo Ajdovščina v prihodnje potrebovala
ter jih za te poklice navdušiti.
In prav s tem namenom smo se
odločili, da bo prvi dan namenjen
šolajoči se mladini oziroma osnovnošolcem višjih razredov, dijakom
strokovno-tehničnih šol in brezposelnim. Zanje smo organizirali vodene oglede in predstavitve

dejavnosti, vezanih na delo podjetij.
Pri izpeljavi prvega dne smo želeli,
da mladi spoznajo konkretne stvari
– podjetja, poklice, delovne pogoje
ter pridobijo informacijo o tem, kateri kadri so na trgu dela iskani ter
kakšna znanja in kompetence se za
opravljanje določenega poklica potrebuje. Zavedali smo se, da lahko
mladi le na ta način spoznajo poklice ter tako dobijo odgovore na vpra-

šanja, kar pa lahko močno vpliva na
njihovo odločitev o nadaljnjem šolanju.

Tudi podjetja so v našem namenu prepoznala pozitivno vrednost,
saj je vrata odprlo kar 13 ajdovskih
podjetij: Pipistrel, Mlinotest, Tekstina, Trgo ABC, Petrič, Archa Inženiring, Stopar, Struktum, C-Astral,
Freysineet, Studio PikaPlus, Metal
Design in Komunalno stanovanjska
družba Ajdovščina, v okviru katere
so si lahko ogledali vodarno Hubelj

in čistilno napravo.
Na letališču so jim člani Aerokluba
Josipa Križaja predstavili tudi letala
ter letalsko šolo.
Že takoj ko smo odprli prijave, nas
je presenetil odziv šol. Učencem, dijakom smo lahko ponudili kar 1200
mest, zapolnili pa smo dobrih 900
mest. V petek je na letališče v Ajdovščino tako prišlo kar 320 učencev iz osmih različnih šol. Učenci so
po lastni izbiri obiskali tri, nektareri
celo štiri različna podjetja.
Skupaj s prostovoljci, z Mladinskim centrom Hiša mladih Ajdovščina, Inštitutom za mladinsko politiko in Medobčinskim društvom
prijateljev mladine Ajdovščina smo
poskrbeli za izobraževalno družabni
program, ki je bil sestavljen na temo
ajdovskih podjetjih. Tako so učenci

multimedijski tovornjak E-transformer, ki je bil z nami tudi naslednji
dan. Prvi dan smo zaključili s pozdravom župana Tadeja Beočanina
in podelitvijo panoramskega poleta
enemu izmed učencev.
V soboto je bil pred nami nov dan
in nova želja po pisanju še enega tako
uspešnega dne. Dogajanje na letališču je bilo živahno. Na stojnicah
se je na inovativen način predstavilo 25 podjetij in organizacij. Predstavili so se: Avto Batič, Avto Mark,
C-Astral , Čebelarstvo Lisjak, Društvo POC, Freyssinet Adria, Fructal,
Avokado, Gold Club, Incom, Inštitut za mladinsko politiko, KOMMP
računalniške in spletne rešitve, KSD
Ajdovščina, Ma-Ko, Marmet, Mlinotest, Metis, Pivovarna Pelicon,
Petrič, Pipistrel, Projektno učenje

lahko urili svojo ustvarjalno žilico in
risali ter tiskali na Tekstinino blago,
preizkusili so se tudi v izdelovanju
letalc in nato tekmovali v najdaljšem letu. Da so ostali njihovi možgančki aktivni, so zaigrali spomin na
temo avtomobilizma ter odgovarjali
na vprašanja o občini Ajdovščina in
o ajdovskem podjetništvu. Po obisku podjetja Petrič smo nato preverili njihovo poznavanje prometnih
znakov. Ker pa je vzporedno potekal

mlajših odraslih (PUM-O), Stebana,
Studio PikaPlus, Tekstina, Jože Gomizelj in Zavod RS za zaposlovanje.

Evropski teden mobilnosti, so predstavniki Občine s pomočjo letalskega posnetka Ajdovščine, na katerem
so označevali vsa podjetja, ki so jih
obiskali ter varne poti do njih, predstavili Celostno prometno strategijo in spodbujali ter promovirali hojo in uporabo kolesa na poti v
šolo. Učenci so lahko obiskali tudi

Obiskovalci so si lahko v živo ogledali, kako v Mlinotestu izdelujejo testenine, preizkus trgalne vrvi v Marmetu, proizvodnjo podjetja Petrič,
nastajanje muzejske opreme v Archa inženiring ter prisluhnili skrivnosti uspeha podjetja Pipistrel. Veliko zanimanje pa sta spet pritegnili
vodarna Hubelj ter čistilna naprava v Ajdovščini, za kateri skrbi Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina. Vodenih ogledov po
podjetjih se je udeležilo kar 800 obiskovalcev.
Na osrednjem prizorišču se je čez
cel dan dogajal pester družabni program, ki je pritegnil okoli 3000 obiskovalcev, ki so se lahko naučili,

kako barman Aleš Ogrin meša sadne koktajle s sokovi Fructal, preizkusili so lahko odlično Mlinotestovo
poletno velikanko izpod rok Julijane
Krapež, električno kolo in električni
avtomobil, ustvarjali izdelke iz gline ter nakupovalne vrečke in zapestnice v kotičku naših PUM-Ovcev.
Najmlajše udeležence sta zabavali
maskoti Leone in Fructal, ki sta poskrbeli za osvežitev s sokovi in sladoledom, z nami pa je bila tudi animacijska skupina Fuldoro, ki je z
raznimi poslikavami na obraz spremenila otroke v pravljične like. Igrali smo tudi Bingo. Navdušeni smo
bili nad plesnimi nastopi plesne scene EL1 in ADC. Da nam na prizorišču ni bilo dolgčas, in da smo bili
slišani po celotni Vipavski dolini, je
poskrbela ekipa Radio Robin v živo.
»Doma se radi predstavimo, radi
vidimo ljudi iz Ajdovščine, ki se
oglasijo pri nas, kakšno rečejo z
nami in vidijo, če imamo kaj novega. In vsa ta podjetja, vsa na enem
mestu, to se na Ajdovskem še ni
zgodilo, tako da smo res veseli, da
so nas povabili zraven,« je povedala Anita Lozar iz Pivovarne Pelicon.
Veseli smo, da smo dobivali take
pozitivne informacije in da so v dogodku tudi vsi ostali – tako podjetja, kot obiskovalci prepoznali pozitivno vrednost za lokalno okolje. Da
se je toliko ajdovskih podjetij zbralo na enem mestu se še ni zgodilo –
tako da je InCastri to prvič uspelo in
veselimo se, kaj bo prineslo naslednjo leto.
Dogodek smo organizirali na
Ljudski univerza Ajdovščina v sodelovanju z Razvojno agencijo ROD,

Območno
obrtno-podjetniško
zbornico Ajdovščina, Inštitutom
za mladinsko politiko Mladinskim
centrom Hiša mladih, Turistično
informacijskim centrom Ajdovščina, Zavodom za zaposlovanje Republike Slovenije OE Nova Gorica in
Območno zbornico za severno Primorsko Nova Gorica, po naročilu
Občine Ajdovščina.
Hvala vsem in vsakomur posebej,
ki ste bili del te zgodbe. Se vidimo
naslednje leto na InCastri!
Neja Fakin, Ljudska univerza Ajdovščina
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Društvo Most v 20. leto vstopa na V spomin ruskim
svojem
vojakom na Gori
Društvo Most, univerza za tretje življenjsko obdobje Ajdovščina se je v torek slovesno vselilo v nove
prostore na vogalu Gregorčičeve ulice in Ceste 5. maja. Bivši SDK tako končno dobiva nove vsebine.

D

ruštvo, katerega poslanstvo
je ustvarjalno preživljanje
tretjega življenjskega obdobja, se je 19 let selilo po različnih
prostorih, v 20. šolsko leto pa vstopajo ‘na svojem’. Občina Ajdovščina je prisluhnila želji ter predlogom
društva, obnova bivšega SDK-ja je
potekala v duhu rabe – izobraževalnih in ustvarjalnih dejavnosti,
ki potrebujejo tudi svoj prostor za
prezentacijo. Večja dvorana s parketom in ogledali bo odlično služila za prireditve, razstave, plesne
dogodke. Prostori pa obsegajo še
večjo in manjšo učilnico, pisarno,
opremljeno kuhinjo in spremljevalne prostore. Pri obnovi so s prostovoljnim delom ogromno sodelovali
člani društva, zanimivo pa je bilo
tudi sodelovanje z Ljudsko univerzo
Ajdovščina, ki je med obnovo izvajala praktični del izobraževanja o
osnovah suhomontažne gradnje.
Do zadnjega kotička napolnjeno dvorano obiskovalcev je najprej
pozdravila predsednica Dora Furlan ter na kratko preletela zgodovino Mosta in njegovih selitev po
različnih lokacijah. Zahvalila se je
Občini Ajdovščina, predvsem pa
članom društva, ki so pomagali
pri obnovitvenih in vselitvenih delih. Župan Tadej Beočanin je v svojem nagovoru poudaril, da se je
Občina Ajdovščina s sprejeto strategijo razvoja zavezala, da bo postala
družbeno odgovorna – vključujoča,
zdrava, aktivna, kulturna in na
znanju temelječa družba. Izpostavil je več dejavnikov, ki so pomembno vplivali na potek obnove – od
menjave prostorov (lastnik bivšega
SDK-ja je bilo ministrstvo za finance, ki je obenem plačevalo najem občinskih prostorov, kjer deluje sodišče), do sodelovanja Ljudske univerze in pridobljenega statusa Društva Most, ki deluje v javnem interesu na področju vzgoje in
izobraževanja, kar omogoča občini,
da prostore oddaja v brezplačni najem. Dodal je še, da je v obnovo
vloženi znesek majhen v primerjavi z ostalimi občinskimi investicijami, saj bo prav zaradi dejavnosti društva, ki imajo dober vpliv na
celotno skupnost, vsak vložen evro
večkrat oplemeniten.

Slavnostna govornica na odprtju je
bila naša rojakinja dr. Ana Kranjc, ki
je skupaj z andragoginjo dr. Dušano
Findeisen pobudnica programa uni-

verz za tretje življenjsko obdobje.
Slovenska UTŽO je namreč danes
zgled in dobra praksa v mednarodnem prostoru. Je največja mreža

v izobraževanju odraslih - šteje 52
članic v 51 slovenskih krajih in ustvarja možnosti za izobraževanje,
učenje, ustvarjanje ter družbeno delovanje starejših. Dr. Ana Kranjc je
govorila predvsem o pomenu ustvarjalnega tretjega življenjskega obdobja v informacijski dobi, ko starostniki vse prevečkrat ostajajo
osamljeni in brezvoljni.
V programu slovesnosti so nastopili folkloristi, ki delujejo v okviru
Društva Most, ter odlični glasbenici - violinistko Manco Kosmač
je na klavirju spremljala Andreja Kosmač. 19 let delovanja društva
je bilo prikazano skozi video-predstavitev. Slavnostno odprtje je okronala Mlinotestova torta velikanka, v katero sta prva simbolno skupaj zarezala župan Tadej Beočanin
in predsednica Dora Furlan. Bivši
SDK torej dobiva nove vsebine,
računamo, da se bo prostorov kmalu prijelo tudi novo ime.
sh

Gasilnik v vsako
gospodinjstvo
Oktober je mesec varstva pred požarom. V javnem zavodu Gasilsko reševalni center Ajdovščina ga bomo obeležili tako, da bomo
vsem gospodinjstvom občin Ajdovščina in Vipava ponudili gasilne
aparate po ugodnih aktcijskih cenah.

A

kcija ugodnih gasilnikov za
ajdovska in vipavska gospodinjstva bo trajala od 1. do
31. oktobra. Cena 6-kilogramskega
gasilnika na prah priznane blagovne
znamke bo znašala 31 evrov. Ob nakupu bo vsaka stranka tudi poučena
o varni uporabi gasilnika.
Z letošnjo akcijo v mesecu varstva
pred požari bi želeli spodbuditi prebivalce k nakupu gasilnega aparata,
ki ga bodo lahko uporabili za gašenje začetnih požarov. Obenem pa
velja napotek, da v primeru požara
vedno pokličete številko 112 – pristojna gasilska enota se bo takoj odzvala ter varno pogasila ogenj.
Miha Ergaver
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Pri spomeniku na Ajnšnitu pri Colu so se v četrtek, 21. septembra,
poklonili ruskim vojakom, ki so kot nemški vojni ujetniki umrli
med rekonstrukcijo ceste Col – Predmeja.

C

esto so prenavljali med prvo
svetovno vojno za vojaške
namene, za hitrejši dostop
iz zaledja na avstroogrske položaje na soški fonti. Med kopanjem
useka (‘ajnšnita’) nad Žagoličem
jih je zaradi izčrpanosti in bolezni
veliko umrlo. Pred nekaj leti so ruskim vojakom, ki so umrli tisoče
kilometrov od domovine, postavili
spominsko obeležje, kjer se vsako
leto poklonijo njihovemu spominu. Letošnja slovesnost je potekala
v sodelovanju z Veleposlaništvom
Ruske federacije v Sloveniji, Občino Ajdovščina, Društvom Slovenija
Rusija, Ruskim centrom znanosti in
kulture v Ljubljani, KS Col, ZZB za
vrednote NOB Ajdovščina – Vipava, OZVVS Ajdovščina – Vipava in
Društvom veteranov SEVER Severne Primorske. Kulturni program so

oblikovali Dramsko pevska skupina
Zarja in Maj Peter Pahor. Slovesnost
je vodil in povezoval Angel Vidmar,
predsednik Društva veteranov Sever
Severne Primorske. Slovesnosti sta
sledila polaganje venca in poklon z
enominutnim molkom.
Po končani slovesnosti pri spomeniku so se prisotni in ugledni gostje
napotili še na pokopališče na Otlico
in položili cvetje na grob tam pokopanim partizanom ruske narodnosti, ki so padli na tem območju v
drugi svetovni vojni.
Poleg domačinov in številnih uglednih gostov (Zoja Ishanova, Mitja
Tripković, Bojan Bratina, Saša Geržina, Božo Novak) so se slovesnost
udeležili praporščaki ZZB, ZVVS in
društva SEVER.
Vid Šibelja, Nevenka Vidmar

Javni razpis za dodelitev občinskih štipendij, štipendij
za lokalno pomembne ali deficitarne poklice ter
nagrad za izjemne dosežke in uspehe v letu 2017

O

bčina Ajdovščina bo 29. 9.
2017 na spletni strani www.
ajdovscina.si objavila Javni
razpis za dodelitev občinskih štipendij, štipendij za lokalno pomembne
ali deficitarne poklice ter nagrad za
izjemne dosežke in uspehe dijakov
in študentov v letu 2017.
V letu 2017 Občina Ajdovščina razpisuje:
- Štiri štipendije za lokalno pomembne ali deficitarne poklice
in sicer dve štipendiji za poklic

strojnega tehnika in dve štipendiji za poklic elektrotehnika,
- 10 občinskih štipendij za dijake
oz. študente iz socialno in ekonomsko šibkih družin ter
- nagrade za izjemne dosežke in
uspehe dijakov in študentov.
Kandidate vabimo, da se skladno
z razpisno dokumentacijo prijavijo na javni razpis najkasneje do 27.
10. 2017.
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Prijateljsko povezani Predstavitev projekta LIFE
s kitajskim Jurongom ViVaCCAdapt strokovnjakom
pogodbenic Alpske konvencije
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Župan Občine Ajdovščina Tadej Beočanin in župan Občine Jurong
Xu Wen sta v začetku septembra podpisala sporazum o vzpostavitvi prijateljskih odnosov in sodelovanju med obema občinama.
Občina Ajdovščina si s tem odpira nove možnosti za poslovne priložnosti, predvsem za sodelovanje na področju industrije, turizma
in kmetijstva.

P

odpis sporazuma o prijateljstvu s kitajsko občino je
spodbudilo dobro sodelovanje podjetja Pipistrel v Jurongu, kjer
namerava graditi tovarno letal. Kot
je poudaril župan Xu Wen, je Jurong

ena gospodarsko uspešnejših občin
na Kitajskem. Ima okoli 600.000
prebivalcev in dobre prometne

povezave z bližnjimi središči. Njihovo podeželje je turistično razvito in
precej obiskano. Prav tako imajo vinograde, le da pridelujejo predvsem
jedilno grozdje. Župan Tadej Beočanin je kitajskim gostom predstavil
našo občino, ki jo je težko primerjati
z Jurongom, pa vendar imata precej
skupnega - zdaj tudi sporazum o
prijateljskem sodelovanju, ki bo še
utrdil obstoječe gospodarske povezave ter odpiral nove.
Po podpisu sporazuma so se kitajski gostje sprehodili po Ajdovščini
in si ogledali Vipavski Križ, kjer jih
je v grajski kleti čakala tipična vipavska hrana.

Strugi Hublja in
Lokavščka očiščeni
Tik pred napovednim deževjem in ob nizkem vodostaju je
Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina v sodelovanju z
Gasilsko reševalnim centrom Ajdovščina očistila strugi Lokavščka
in Hublja. ‘Velike vode’ so tako imele bolj prosto pot, saj so iz strug
potegnili kar za 1650 kg odpadkov.

V

akciji so sodelovali trije
delavci KSD Ajdovščina z
vozilom in dva člana GRC
Ajdovščina, prav tako z vozilom.
Struga Hublja je očiščena od mostu
v Palah do mostička ob elektrarni
ter od sotočja z Lokavščkom do obvoznice. Lokavšček pa je bil očiščen

od poslovne stavbe podjetja Taxa
do sotočja s Hubljem. Delali so ves
dan ter iz vode pobrali kar za 1650
kg odpadkov, za katere so ustrezno
poskrbeli v Centru za ravnanje z odpadki (CERO) Ajdovščina.

V sklopu rednega zasedanja članov Platforme za upravljanje voda v Alpah, ki deluje v okviru Alpske
konvencije in ji v mandatu 2017 - 2018 poleg Italije sopredseduje tudi Slovenija, je Ministrstvo za
okolje in prostor RS sredi septembra v sejni sobi Občine Ajdovščina organiziralo mednarodno delavnico. Projekt LIFE ViVaCCAdapt se je na delavnici o obvladovanju suš v alpskem prostoru predstavil
strokovnjakom pogodbenic Alpske konvencije in ostalim pomembnim deležnikom, ki se pri svojem
delu srečujejo z obvladovanjem suš.

N

a delavnici z naslovom
‘Drought risk management
in the Alps’ so predstavniki pogodbenic Alpske konvencije govorili o stanju na področju
obvladovanja suš in o v preteklosti
izvedenih ukrepih, ki so se izkazali
za učinkovite. Christian Schilling z
avstrijskega Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in vodno
gospodarstvo je predstavil situacijo
v Avstriji, Hannah Berger iz nemške

severne Bavarske, dr. Giuseppe Fragola pa je predstavil problematiko
pomanjkanja vode v porečju reke
Adiže v Italiji.
Obvladovanje tveganj za sušo v
Sloveniji je predstavila Lara Flis z
Ministrstva za okolje in prostor RS.
Sledili so gostje z Agencije RS za
okolje, ki so predvsem naslavljali načine spremljanja in modeliranja suš:
Gregor Gregorič je govoril o monitoringu suše v Sloveniji, Mira Ko-

BEA & BSMECP je govorila o novih
izzivih upravljanja suše na območju

bold o hidroloških sušah na področju slovenskih Alp in Peter Frantar

o režimih rečnih tokov v slovenskih
Alpah ter o možnosti uporabe modelov vodnih bilanc mGROWA kot
indikatorja pomankanja vode. Andreja Sušnik je predstavila projekt
DriDanube, ki naslavlja ogroženost
območja Podonavja pred sušami.
Petletni projekt LIFE ViVaCCAdapt (2016 - 2021), v katerem sodelujeta tudi Občina Ajdovščina in
Razvojna agencija ROD Ajdovščina, pa je mednarodni javnosti predstavil mag. Jože Papež iz podjetja
Hidrotehnik. Govoril je o različnih ukrepih za zmanjševanje škode
v kmetijstvu Vipavske doline zaradi podnebnih sprememb in o študijah, analizah in izsledkih, ki so bili v
okviru projekta izdelani in opravljeni do sedaj.
Mednarodna delavnica je pripomogla k boljši prepoznavnosti problematike s področja obvladovanja
suš v alpskem prostoru in na ta način še toliko bolj poudarila pomen
ukrepov projekta LIFE ViVaCCAdapt za naše lokalno okolje.
Delovna skupina LIFE ViVaCCAdapt iz
Ajdovščine
»Operacija se delno sofinancira
iz programa LIFE za obdobje
2014-2020,
podprograma
za
podnebne ukrepe, prednostnega
področja prilagajanje podnebnim
spremembam,
št.
projekta
LIFE15 CCA/SI/000070 – LIFE
ViVaCCAdapt«.

Nova mestna karta Ajdovščine

Nov katalog turistične ponudbe
Vipavske doline
N

a voljo so novi turistični
materiali za promocijo Vipavske doline. Pred dnevi
je izšel katalog, kjer je zbrana turistična ponudba Vipavske doline na
enem mestu. V publikaciji lahko
najdete ponudnike, razvrščene v
različne kategorije; od nastanitev,
gostiln, vinogradniških kmetij, lokalnih produktov do muzejev, prevozov in športne ponudbe. Katalog
je v slovenskem, angleškem, italijanskem in nemškem jeziku.
Mesto Ajdovščina pa je bogatejše
za novo mestno karto, ki poleg načrta mesta vsebuje še opis nekaterih najpomembnejših točk, ki si jih
je vredno ogledati. Karta mesta formata A3 bo v pomoč tako turistom
kot tudi domačinom na sprehodu
skozi mesto.
TIC Ajdovščina
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Vesna Uršič Simoniti, SMC
Po dveh pripadnikih srednje starostne generacije v občinskem svetu sta tokrat pred nami predstavitvi dveh od petih svetnic.
Vesna Uršič Simoniti je po zaključeni ajdovski gimnaziji nadaljevala
študij na Pravni fakulteti v Mariboru in Ghentu v Belgiji. Specializirala se je za gospodarsko pravo. Danes
dela v ECE d.o.o., največjem dobavitelju električne energije in plina v
Sloveniji. Je najstarejša od treh sester Uršič, vse tri so bile rokometašice. Srednja sestra Špela je arhitektka, najmlajša Anja humanitarka, ki
se je pravkar vrnila iz Jordanije.
V občinski svet ste bili izvoljeni
na listi SMC, zmagovalki na državnozborskih volitvah …
V občinsko politiko sem vstopila po naključju, z velikim veseljem.
Politika je postala v Sloveniji oznaka za vse slabo, celo zmerljivka,
žal. Politika - po mojem mnenju ni nič drugega kot konsenz o tem,
kako bomo živeli na nekem prostoru. Čemu bomo namenili prioritete.
Kam gremo. Kakšna bo Ajdovščina
čez 10, 20 let.
SMC ima v občinskem svetu dva
predstavnika, dovolj ali premalo
za močnejši vpliv na lokalno politiko?
K sreči ima ajdovski župan Tadej
Beočanin velik posluh za predloge,
njegova vrata so vedno odprta, elektronska sporočila vedno odgovorjena. Tudi njegova vizija razvoja občine je precej podobna naši viziji.
Poleg dveh svetnikov so naši člani
vključeni tudi v delovna telesa občinskega sveta – odbor za okolje in
prostor, odbor za finance in v organe zavodov, katerih ustanoviteljica
je Občina Ajdovščina. Nimamo občutka, da nismo slišani, si pa bomo
prizadevali, da na naslednjih lokalnih volitvah rezultat izboljšamo.
Kakšen je ustroj stranke na lokalnem nivoju? Delujete kot 'starejše'
stranke, ali je strankarska pripadnost bolj ohlapna?
Stranka SMC je res mlada stranka, vendar ima vzpostavljeno dobro lokalno mrežo. V Ajdovščini
deluje LO Ajdovščina - Vipava, ki
ga od septembra vodi Urban Lukin.
Dobro sodelujemo, debate so žive.
Imamo regijskega koordinatorja, ki
skrbi za pretok informacij od zgoraj
– iz Ljubljane – navzdol – do lokalnih odborov. Glede vprašanj, kjer
se mešajo državni interesi in interesi lokalnih skupnosti, prihajajo tudi

priporočila, kakšno je mnenje stranke, vendar smo svetniki svobodni,
da glasujemo po svoji vesti.
Imate stike z vodstvom stranke?
S poslanko SMC Tanjo Cink, z Brji
doma?
Stranka SMC deluje zelo odprto.
Stikov imamo veliko, tudi z vodstvom stranke. Kljub zasedenosti si
tudi predsednik stranke in predsednik Vlade RS, dr. Cerar vzame čas
za pogovor.
Tanja Cink je – čeprav novinka v
Državnem zboru RS – pokazala velik talent in odgovornost do svoje
funkcije. Kadar koli smo jo zaprosili
za pomoč, se je odzvala in pomagala
pri reševanju tudi lokalnih projektov. Je podpredsednica LO Ajdovščina - Vipava, v Ajdovščini je odprla tudi svojo poslansko pisarno.
Lahko na ta račun odprete kakšna vrata na ministrstvih, direktoratih, sekretariatih, pač tam,
kjer se politika lahko udejanji?
Seveda. Presenečena sem bila, koliko je posluha za dobre projekte.
Po poklicu ste diplomirana pravnica, s pravosodnim izpitom. To
vam najbrž pomaga pri proučevanju gradiv, razpravah, pri odločanju, saj se tudi na lokalnem nivoju
večina stvari ureja z raznimi odloki, pravilniki, poslovniki?
Strokovna izobrazba mi seveda
pomaga. Občine imajo najrazličnejše pristojnosti – od urejanja občinskih cest, delovanja otroških vrtcev, šol, do izgradnje komunalne
in vodovodne infrastrukture, urejanja prostora, določanja občinskih
davkov in nadomestil ... Vsa področja morajo biti normativno urejena, občinski predpisi so objavljeni v
Uradnem listu RS. Občine so male
države. V Sloveniji smo si naredili
medvedjo uslugo z drobljenjem na
kar 212 občin. Glede na široke pristojnosti je jasno, da takšna ureditev zahteva številno, strokovno specializirano občinsko upravo, ki se ne
ozira na ekonomijo obsega. Predpisi so komplicirani, biti morajo v
skladu tudi z državnimi zakoni. Marija Terezija je dejala, da bi morali biti predpisi tako napisani, da jih
vsak človek razume. Ne bi smelo biti
tako komplicirano, da jih razumemo samo pravniki.
Delovanje javne uprave vam tudi

sicer ni tuje …
Ker sem imela štipendijo Vlade
RS, sem poklicno pot začela v javnem sektorju na DURS-u. Tu sem se
ogromno naučila - kako deluje državni aparat, kako se kreirajo politike in ureditve posameznih področji. V dobrem in slabem. Spoznanje,
da se pogosto sprejme kakšen ukrep,
ki navzven izgleda lepo, pa v resnici
služi le nabiranju političnih točk ter
hranjenju javnega mnenja, v praksi
pa je neizvedljiv, je bil zame, ki sem
po naravi entuziast ali pa če hočete
naivnež, precej boleča.
Ste članica Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe,
organa s pristojnostmi, ki lahko
vplivajo na gospodarski razvoj občine …
Po petih letih na DURS-u sem se
zaposlila na Gospodarski zbornici Slovenije, danes pa delam v energetiki kot svetovalka direktorja. Štiri leta sem bila članica nadzornega
sveta večje delniške družbe. Tudi
specializirala sem se za gospodarsko
pravo. Torej sem z gospodarstvom
tesno povezana. Sprejeli smo kar nekaj ukrepov, ki bodo pomagali gospodarstvu v Ajdovščini npr.: urejajo se industrijske cone, predvidena
je oprostitev komunalnega prispevka, za razvoj in pospeševanje gospodarstva so v proračunu zagotovljena
določena sredstva, subvencioniranje
obrestne mere za kredite za inovacije, prispevkov za novozaposlene delavce, itd.
Kar mene skrbi je, da se prebivalstvo v Občini Ajdovščini stara. To
je trend. Kupna moč prebivalcev
se manjša, kar slabo vpliva na razvoj obrti in malega gospodarstva.
Ta trend moramo obrniti – ne samo
zadržati naše mlade v Ajdovščini,
temveč privabiti tudi druge, ki v ajdovskih podjetjih delajo, da se po
16. uri ne odpeljejo nazaj v Ljubljano. Da si tu ustvarijo svoj novi dom.
Zato so potrebni gospodarski ukrepi, ukrepi na področju stanovanjske politike in širitve mesta ter možnosti gradnje za bivanje, ukrepi na
področju šolstva in vrtcev, drugih
družbenih dejavnosti. Vsi ti ukrepi
morajo biti sprejeti z roko v roki morajo biti usklajeni.
Ste ena tistih, ki so s pridom izkoristili možnost študijske izmenjave

…
Diplomsko delo sem napisala v
okviru študentske izmenjave v Belgiji. Možnost izobraževanja v tujini, ki je na voljo današnjim študentom, se mi zdi fantastična - ne samo
zaradi znanja, predvsem zaradi izkušenj in spoznavanja tujih kultur
in navad. To odpre oči in srce. Potre pa me razraščanje in krepljenje
skrajnih desnih strank po Evropi.
Menim, da je ideja združene Evrope
ena od najboljših, ki so se zgodile, v
vsej evropski zgodovini. Medsebojno sodelovanje je zamenjalo medsebojno vojskovanje! Evropa še nikoli
ni živela tako dolgo v miru.
Past izmenjav tiči v tem, da se
mnogi ne vrnejo več v okolje, ki je
v dotedanje šolanje vložilo veliko
denarja.
Ker nimajo možnosti zaposlitve!
Po svetu ne hodijo sive miši, v svet
se odpravijo radovedni, vedoželjni,
ambiciozni mladi ljudje. Velika večina bi se z veseljem vrnila, če bi v
Sloveniji imela predvidljivo pot zaposlitve. V tujini vedno ostaneš tujec. Dokler si mlad, je lahko – veliko je potovanj, zabave, skrbi sežejo
do izbire znamke telefona. Poznam
Slovenko, ki ji je londonska banka
že tekom študija ponudila službo z
dobro plačo. Bila je med najboljšimi
10 študenti ekonomije na fakulteti v
Barceloni. Začne 1. oktobra letos.
Nedolgo tega ste priimku Uršič
dodali domač in znan priimek Simoniti
Mož Gregor je sicer rojen v Slovenj
Gradcu, vendar njegova družina izvira iz Goriških Brd. Njegova stara
mama pa je bila iz Lokavca, od Slokarjev. Tudi zato so mu naši kraji
zelo ljubi, saj je v otroštvu veliko poslušal o Čavnu, o češnjah, o burji in
jedel vipavske jedi. Njegov sorodnik
je uglasbil prelepo, neuradno himno
Primorcev – Vstala Primorska.
Ni bilo opaziti, da bi zaradi materinstva vaše delo v občinskem svetu kaj trpelo?
Hvala možu in seveda mami Meri.
Izvolitev v občinski svet pomeni tudi
odgovornost. S podporo bližnjih in
dobro organizacijo se da uskladiti različna področja udejstvovanja.
Danes so očetje veliko bolj vključeni v vzgojo otrok, kar je dobro za
očeta in otroka, po drugi strani pa je

aktivna participacija žensk in mater
v javnem življenju dodana vrednost
za družbo. Žal mi je, da ni zastopanost žensk v občinskem svetu večja.
Glede na to, da ste v ajdovskem
klubu dolga leta igrali rokomet,
predvidevam, da še spremljate
športno dogajanje …
Res je, v mladih letih sem 13 let
igrala rokomet v rokometnem klubu Mlinotest (kasneje Keting) v Ajdovščini, zato sem trenutno pod
vtisom impresivnega dosežka slovenskih košarkarjev. Zlata medalja!
Najboljši v Evropi z igro, ki so jo pohvalili tudi največji strokovnjaki košarke.
Ob tem ne morem iz svoje kritične kože - to bi moral biti trenutek
za premislek, kako je takšen uspeh
nastal. V Sloveniji se dobro dela z
mladimi, ogromno je vključenih entuziastov, da ne pozabimo na starše. Bojim se, da je velik del uspeha
zasluga prejšnjega družbenega sistema, ki je dal velik poudarek na šport,
da pa se danes sistem počasi razgrajuje. Preveč se potiska usodo športa v roke posameznih sponzorjev,
podjetjem, ki so sploh pripravljeni
vlagati v šport – v Ajdovščini Mlinotest, pa Incom od večjih, tu so še
druga manjša podjetja, ki priskočijo
na pomoč. Vsaj do mladinskih kategorij bi morala levji delež prevzeti
država in lokalne skupnosti! Ker gre
za kondicijo celotne družbe. Občina Ajdovščina razdeli vsako leto veliko denarja klubom za delovanje, ki
ga pa dobi nazaj preko zaračunane
uporabnine za najem športnih dvoran. Od tega ima veselje samo država, ki pobere DDV. Športna infrastruktura je bila zgrajena iz javnega
denarja. Prelaganje iz levega v desni
žep. Neumnost par excellence!
Misel za zaključek?
Naslednje leto bodo državnozborske in lokalne volitve. Želim si, da
bi se več žensk opogumilo za kandidaturo in da bi ženske začele voliti ženske.
Edo Pelicon

V pripravah na Vertovčev pohod
Letošnji 17. pohod po Vertovčevih poteh bo v nedeljo, 19. novembra. Društvo Matija Vertovec je že v
polnem zagonu. 15. oktobra bo v okviru društvenega predpohoda potekala tudi krajša slovesnost – v
Dolenjah bo namreč postavljena nova turistično informativna tabla.

D

olenje so prva vas, ki jo
obiščejo pohodniki na Vertovčevih poteh. Letos bodo
kraj, do katerega je iz Ajdovščine le
korak, ter njegove znamenitosti in
pomembne može lahko bolje spoznali. Vas se ponaša z bogato kulturno-zgodovinsko in naravno dediščino – Napoleonov most, mnogi
mlini, cerkev sv. Marjete, pa jame
Honice, potoki in fosilna dediščina,
ki jo je pretežno odkrival Stanislav

Bačar. Tudi njemu društvo posveča
velik del prostora na tabli. Stanislav
Bačar si je vseskozi prizadeval za
prepoznavnost Matije Vertovca, bil
je urednik prvega ponatisa Vinoreje (1994), pobudnik Vertovčevega pohoda in ustanovitelj ter prvi
predsednik in dolgoletni Društva za
odkrivanje in varovanje naravnih in
kulturnih vrednot Matije Vertovca.
Vsebino table so pripravili mladi iz
Dolenj in Ustij.

Nova informativna tabla pa ne bo
edina novost letošnjega pohoda.
Društvo Matija Vertovec je preko
projekta participativnega proračuna
Moja pobuda prišlo do lastnega
prostora. V Vertovčevi sobi v nekdanji šoli v Šmarjah bo pripravljena razstava o Matiji Vertovcu in o
delu društva. Posebno bogat bo program osrednje proslave v Šmarjah,
živahno pa bo na vseh večjih postojankah na krožni poti.

Vabljeni prvo nedeljo po martinovi nedelji, letos torej 19. novembra,

na 17. pohod po Vertovčevih poteh.
sh
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Polonca Volk, SD
Polonca Volk je po izobrazbi poslovna sekretarka, po poklicu računovodkinja. Z družino živi v Plačah – kot sama pravi – v najlepši vasici
v Vipavski dolini. Je mama dveh hčera, mlajše še osnovnošolke, in starejše, ki študira v Ljubljani.
Ste ena od petih svetnic v 26 članskem občinskem svetu. Ali je pri
delovanju sveta tudi dejansko čutiti prevlado svetnikov? Se vam zdi,
da je žensk v lokalni politiki premalo?
Seveda je v občinskem svetu čutiti prevlado svetnikov, saj nas je svetnic samo pet, vendar, če pošteno
povem, mi to nikoli ni predstavljalo težave, saj sem se v moški družbi
vedno dobro počutila. Res je, žensk
je premalo v lokalni politiki, čeprav
mislim, da se stanje z leti izboljšuje. Podatki kažejo tako napredek
kot pomanjkljivosti glede možnosti
udeležbe žensk v politiki. Če pogledamo na zadnje lokalne volitve mislim, da nobena stranka ni uvrstila
ženske na prvo mesto svoje kandidatne liste. Kultura slovenskega naroda je patriarhalna in kjer je moč
odločanja, slava in denar, morajo
biti zraven moški.
Čeprav so ženske kvote zagotovljene, pa očitno tudi volilke ne obkrožajo žensk?
Ja, res je, kljub temu da so ženske
kvote zagotovljene – na listi mora
biti 40 % žensk, pa so volilke tiste, ki
žensk ne volijo. Ker ženske v Sloveniji predstavljajo celo več kot polovico prebivalstva, bi moralo biti po
tej logiki izvoljenih žensk več. Žal
smo ženske po naravi take, da ena
drugi ne privoščimo uspeha in se
nam ne uspe dogovoriti, tako kot to
počnejo moški.
Ste tudi ena od dveh svetnic, ki so
ji zaupali vodenje enega od odborov Občinskega sveta in to zelo pomembnega - Odbora za finance in
premoženjske zadeve, kar pomeni
da bdite nad premoženjem občine.
Najpomembnejša naloga tega odbora je obravnavanje proračuna, zaključnega računa ter premoženjske bilance občine. V okviru svojih
pristojnosti odbor spremlja in daje

mnenja o izvrševanju proračuna,
obravnava predloge o pridobitvi in
odtujitvi premičnega in nepremičnega premoženja, o obremenitvah
nepremičnin (hipoteke, služnosti
...) ter o podelitvi koncesij na naravnih dobrinah, ki so v lasti občine. Na zahtevo sveta daje mnenje
glede vprašanj s področja financ in
premoženjskih zadev iz pristojnosti občine in krajevnih skupnosti ter
obravnava zaključne račune občinskih javnih zavodov.
Katero od teh področji zahteva
največ pozornosti?
Največ pozornosti je potrebno posvetiti proračunu občine. Pravilno
načrtovanje prihodkov in odhodkov ter ostalih izdatkov občine za
obdobje enega leta je zahtevna naloga. Tukaj bi pohvalila delo strokovnih služb, ki gradivo pripravljajo, ter
za njihovo pomoč pri vseh dodatnih
pojasnilih, ki jih člani odbora potrebujemo.
Proračun je vedno kompromis med potrebami in finančnimi zmožnostmi. Je potrebnega veliko usklajevanja – že med odbori
samimi in s predlagateljem (županom)?
Ja, usklajevaje je veliko, vendar že
pred samo pripravo gradiva. Denar
je vedno vroča tema, ki potegne za
sabo dolge razprave. Župan vodi povezovalno politiko in si ne more privoščiti, da bi bil prav proračun tisti
, ki nas bi razdvajal in je vedno pripravljen na kompromise. Žal je vedno tako, da je težko izpolniti vse
želje – pač glede na finančne zmožnosti občine. Skupaj se trudimo, da
bi bilo nezadovoljstva in neizpolnjenih projektov čim manj.
Skupno ste sprejemali proračuna
za leto 2017, ki se preveša v zadnjo
četrtino, pa tudi že za naslednje
leto. Sta dovolj razvojno naravnana?

Skoraj 75 % proračuna odpade na
naloge, ki jih občina mora (po zakonu) izvajati, torej je manevrskega prostora, kam usmeriti denar,
sorazmerno malo, kljub temu pa je
Proračun Občine Ajdovščina za leto
2017 in 2018 pripravljen z upoštevanjem pobud občanov in z objavo
javne razprave. V proračunu so planirana sredstva za izgradnjo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v skladu z operativnimi programi.
Na področju družbenih zadev je
največja investicija v prenovo stavbe
2 OŠ Danila Lokarja v novo Glasbeno šolo, nadaljujejo se vsi ukrepi na
področju vzpodbujanja gospodarstva, kar je za našo občino zelo pomembno, saj se posledično odpirajo
nova delovna mesta.
Izvoljeni ste bili na listi SD, ki
je dobila največ sedežev v svetu in
ima tudi najmočnejšo svetniško
skupino. Vam je zaradi tega kaj
lažje delovati?
Ja, samo delovanje je na tak način
lažje, vendar pa, kot sem že omenila,
župan vodi povezovalno politiko in
je vedno pripravljen na pogovore in
kompromise z vsemi; če je le ideja,
projekt, ukrep … tak, da je rezultat v
dobro vseh občank in občanov Občine Ajdovščina. V končni fazi smo
bili zaradi tega v občinski svet sploh
izvoljeni!
Živite v Plačah, ki so se iz vasice
hitro razširile v pravo naselje.
Res je, iz majhne vasice so se Plače
razširile v pravo naselje. Tudi sama
sem se z družino pred osmini leti v
vas preselila iz Ajdovščine in če pošteno povem, so bili začetki kar malce težki, saj smo prej živeli v centru
tako dobesedno z vsem pred nosom. Danes lahko rečem, da mi tega
ni niti malo žal. Plače se hitro širijo na vse strani in postajajo pravo
moderno naselje. Vas ima 75 gospodinjstev in skupaj 240 prebivalcev.

Mislim, da je vzrok zato predvsem
izjemno sončna lega in sorazmerno kratka razdalja do mesta, ki ti
daje občutek, da ne živiš na vasi, ter
predvsem veliko zelenila - od vinogradov, sadovnjakov in oljčnih nasadov. Najpomembnejši pa so prijazni ljudje.
V vas se večinoma priseljujejo
mladi in lepo je videti novo otroško
igrišče poleg doma krajanov vedno
polno otrok.
Uporabljate dvorano vi osebno in
krajani nasploh?
Dvorana je zelo pomembna pridobitev za nas Plačane. To je postal
center tako raznih športnih aktivnosti (bambinton, aerobika, zumba, telovadba…), kot kulturnih dogodkov, predstav, nastopov pevskih
zborov …
Za organizacijo vsega tega dogajanja na vasi, tako v dvorani kot izven
nje, v zadnjem letu skrbi tudi na
novo ustanovljeno Društvo Lisjaki Plače, katerega predsednica sem.
Ponosna sem, da nam je v letu dni
uspelo pridobiti več kot 110 članov,
kar praktično pomeni, da skoraj ni
hiše, gospodinjstva v vasi brez našega člana.
Tako sta postala na vasi tradicionalna že dva dogodka: vaški piknik
na Grbavici (športno igrišče med
Plačami in Ustjami) in silvestrovanje v domu krajanov. Letos je društvo organiziralo tudi čistilno akcijo, ki je z udeležbo presegla vsa
pričakovanja.
Torej, Plačani res ne stojimo križem rok in izkoristimo vsak prosti
trenutek za prijetna druženja. Ob tej
priložnosti bi se zahvalila vsem krajanom za podporo ter vso nesebično pomoč pri organizaciji dogodkov ter predvsem za veliko udeležbo
na le-teh.
Glede na to, da držite roko nad
občinskimi financami, ste najbrž

tudi doma 'finančna ministrica'?
Če bi to vprašanje postavili mojemu možu, bi bil verjetno odgovor
pritrdilen. Vendar pa ni ravno tako.
Mož deluje kot samostojni podjetnik na gradbenem področju že 25
let in pri tem mu že od samega začetka pomagam; tako pri sami organizaciji del kot pri računovodstvu,
administraciji in včasih se prelevim
tudi v pravnika. Vse to je potrebno uskladiti tudi s financami, ki jih
imaš na razpolago. Res je, da je to
moja naloga, vendar pa brez uskladitev in kompromisov tudi tukaj ne
gre. Pravijo, da ima vsak uspešen
poslovni moški za sabo žensko in s
tem se popolnoma strinjam.
Po horoskopu sem kozoroginja in
nekje sem prebrala, da so to zelo trmasti ljudje - trdi kot skala ter nepremakljivi kot most. Varčnost zanje ne pomeni skopost, le stvarno
in varčno obračanje sredstev, nikakor pa ne, da bi denar pomenil bistvo življenja. Od njihovih otrok
lahko mirno pričakujemo, da bodo
lepo vzgojeni, spoštovali bodo starejše ter sorodnike in da bodo brez
sledu razvajenosti ali neutemeljenega uporništva. Otroke vzgajajo v
duhu spoštovanj in varčnosti. Naučijo jih, da morajo biti zadovoljni s
tem, kar imajo, za več pa se morajo
dobro pripraviti in predvsem sami
potruditi.
Lahko rečem, da sem res tipična
kozoroginja.
Edo Pelicon

Avtohtone vipavske sorte združene v Šmarjah
Rojstni kraj Matije Vertovca je letos dobil še en živ spomenik temu velikemu rojaku in vipavski vinorodni tradiciji: v Šmarjah so člani Turističnega društva Vinoreja Šmarje
posadili planto avtohtonih vipavskih trt.

V

Šmarjah smo pred
tremi leti s pomočjo
občine
Ajdovščina
uredili
turistično-informativno točko ob glavni cesti.
Člani in članice TD Vinoreja
Šmarje smo posadili in uredili latnik s trto vrtovko, ki je
letos prvič obrodila, postavili
smo dve informativni tabli z
zemljevidom, opisom zgodovine in zanimivosti naših
krajev in seznamom domačih
ponudnikov. Obiskovalci si
lahko ob tem odpočijejo na
klopeh in mizah, ki sooblikujejo plato, poleg pa smo nasadili še sadno drevje.
Ker turistična postojanka
stoji na precej visoko nasutem zemljišču, smo se odločili, da ga bomo še dodatno utrdili. Porodila se nam je ideja,

da bi tod lahko nasadili planto zanimivejših vipavskih avtohtonih sort, saj takšnega nasada, namenjenega turistom,
še ni. Za pomoč smo zaprosili strokovnjakinjo Andrejo Škvarč, ki deluje v selekcijskem trsničarskem središču
v Vrhpolju in skupaj izbrali
dvanajst zanimivih domačih
sort. Ko so pobudi pritegnili
tudi na ajdovski občini, smo
s sorazmerno nizkimi stroški
navozili skoraj 250 m3 materiala in teren dobro utrdili. Še
pred našo tradicionalno majsko prireditvijo Med Šmarenskimi griči smo tako izravnali in pripravili teren za novo
planto, postavili novo ograjo in rakle za trte. Trte smo
posadili posamezno, vzgojene bodo na star način, tako

da bodo s šparoni privezane na ‘padaliče’, mladje pa bo
vezano v ‘kolone’, s čimer bo
planta imela vlogo ohranjanja
vinogradniške dediščine. V

naši planti v osrčju Šmarij in
obenem nasproti Vertovčeve
spominske sobe tako že rastejo guštana, malvazija, rebula, vitovska grganja, vrtovka,

glera, pergulin, zelen, pinela,
pikolit, peteršiljasta žlahtnina, rdeča pokalica in refošk.
Želeli bi si še merlot, barbero,
laški rizling, planinko, klarnico in seveda poljšakico, ki je
doma prav iz Šmarij. Vipavski avtohtoni planti bi radi
dali dokončno obliko prihodnje leto, ko nameravamo
tudi ustrezno označiti trte z
opisom njihovih značilnosti.
Verjamemo, da si bo marsikdo z zanimanjem ogledal našo avtohtono vipavsko
planto v vseh letnih časih,
prva večja priložnost bo že
ob bližajočem se Pohodu po
Vertovčevih poteh v novembru.
Darko Poljšak
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Kašev letni vrt zabeležil rekorden Atelje Stvari na
obisk!
Gregorčičevi ulici 32
Tudi letos se je Ajdovščina prebudila iz prijetne avgustovske lenobnosti – v Palah se je namreč v
organizaciji Kluba ajdovskih študentov in dijakov (KAŠ) odvil že 22. Kašev letni vrt, ki je okolico MC
Hiša mladih za mesec dni spremenil v stičišče glasbenih, izobraževalnih, rokodelskih in kulinaričnih
dogodkov.

K

AŠ je v želji po zadovoljitvi
čim širšega spektra glasbenih okusov sestavil raznolik
glasbeni program, ki se je brezplačno odvijal vsak petek in nedeljo v
mesecu. Za otvoritev je poskrbela
lokalna zasedba Odprava zelenega
zmaja in že legendarni Pero Lovšin
s Španskimi borci, skozi mesec pa so
mu sledili Lara Jankovič, ReRum in
Rudi Bučar z Istrabendom, Tomaž
Domicelj, Kralj Meteorit, Trkaj in
Nipke, Klapa Planta, Blue Town’s
Radio in Hamo & Tribute 2 Love ter
Nesesari Kakalulu.
Ker so bili petkovi večeri naporni, se je sobotne dopoldneve namenilo počitku in se tako raznolikim

delavnicam posvetilo popoldan, ko
so se visoke temperature že malo
unesle. Z Moniko Kobal se je izdelovalo betonske cvetlične lončke, pod taktirko Mance Bolčina naravno kozmetiko, v senci topol pa
so dekleta pod mentorstvom Špele
Škvarč (Pink Pine) kvačkala kopalke. Če so naštete delavnice temeljile
na izdelovanju, pa je zadnja minila v
znamenju učenja: študentka logopedije in surdopedagogike Sara Trošt
je v sodelovanju z Društvom logopedov Slovenije izvedla delavnico
učenja znakovnega jezika, na kateri so se obiskovalci za dobri dve uri
prelevili v kožo gluhih in naglušnih.
Vikende so zaključile sproščene

nedelje, ki so se zaokrožile v prepletu kulinaričnih degustacij z akustičnimi glasbenimi koncerti. Obiskovalci so v štirih vikendih okusili
slaščice Alenke Kodele iz Budanj,
koktejle ekipe Brlog iz Vipave, afriško hrano v organizaciji Skuhne, s
pokušino pa so se učili tudi razlikovati med dobrim in slabim vinom
na predavanju Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica. Vsaki
degustaciji je sledil umirjen akustični koncert, s katerim smo se za teden dni poslovili od obiskovalcev v
upanju, da se seveda ponovno vidimo naslednji vikend.
Omeniti velja tudi že kar pet let
trajajočo Kinodejko, ki je tudi letos vsak četrtek v juliju in avgustu
na parkirišču pred MC Hiša mladih
poskrbela za letni kino na prostem.
S predvajanjem novih in starih slovenskih uspešnic se je tudi letos zabeležilo lep obisk, najlepše pa je seveda videti že stare ‘kinodejkarje’, ki
na projekcije hodijo pripravljeni s
pravo kamp opremo!
Kašev letni vrt je v 22. sezoni zabeležil rekordno število obiskovalcev
in s tem aktivistom pokazal, da je
njihova vizija prava in da se z usmeritvijo v raznolik, za različne generacije primeren program gibljejo v
pravi smeri.

V novo sezono z novim
dirigentom in predsednikom
Pevci zbora Srečko Kosovel iz Ajdovščine že pridno vadijo pod vodstvom novega dirigenta – Andreja Makorja. Po 16 letih je zbor zapustil karizmatični dirigent Matjaž Šček, s katerim je zbor nanizal
številne uspehe. S Ščekovim delovanjem sovpada tudi predsedovanje Franca Kodreta, ki je tudi v
kulturi nenaklonjenih časih spretno krmaril kosovelovsko barko in je podpisan pod številne uspešne
projekte zbora.

Andrej Makor Foto Jana Jocif

O

bema se je za neprecenljiv
prispevek pri rasti zbora
zahvalil novi predsednik
Martin Gregorc, ki je po volitvah
novega upravnega odbora konec
avgusta prevzel vodenje zbora (podpredsednik je Andrej Valič). Zadnji
uradni nastop pod vodstvom Matjaža Ščeka se je zgodil na skupnem
koncertu z Obalco in Cantico Bohemico v Kopru 26. avgusta, poslovilno srečanje v kleti Vidus v Podbregu
pa je mojster sklenil s svojo priredbo
ljudske ‘Ljubica vstani’ (glej prejšnje
posnetke).

Na javni razpis za dirigenta zbora
se je prijavilo 12 kandidatov, v ožjem izboru so nato ostali trije, ki so
svoj način dela na vajah predstavili pevcem. Najbolj jih je prepričal
30-letni Andrej Makor, ki bo že danes začel z delom.
Andrej Makor s Škofij je glasbenik
od glave do pete - na Akademiji za
glasbo v Ljubljani je diplomiral najprej iz glasbene pedagogike, potem
pa še iz kompozicije in iz solo petja
(v razredu Ajdovke Pije Brodnik). Je
tudi prejemnik študentske Prešernove nagrade za skladateljski opus.
Julija je končal še magistrski študij
kompozicije na državnem konservatoriju v Padovi.
Kljub mladosti je Andrej Makor
prejel številne nagrade in priznanja
– bodisi kot pevec solist bodisi kot
skladatelj. Njegove skladbe prepevajo številni slovenski zbori, pa tudi
vse več sestavov širom po svetu.
Ob novem dirigentu in novem
vodstvu si kosovelovci želijo tudi

novih mladih pevcev, avdicije bodo
ob torkih ob 19. uri. Napoveduje-

Matjaž Šček Foto Tomaž Šček

jo že tudi prvi nastop z novim dirigentom in sicer 4. novembra v atriju
Doma krajevne skupnosti Ajdovščina, ki bo seveda martinovo obarvan.

Atelje Stvari je praznoval svoj prvi rojstni dan letos 2. aprila. Nahaja
se v bivši cvetličarni “Pri Maliku”, v bližini kmetijske trgovine na
Gregorčičevi ulici, v smeri od starega centra Ajdovščine proti
pokopališču in stadionu.

‘Stvari’ ni ne trgovina ne umetniški sejem, ampak je neke vrste razstavni prostor ročno izdelanih izdelkov iz širše Vipavske doline – nakit,
modna oblačila in dodatki za odrasle in otroke, unikatne voščilnice in
izdelki iz keramike za hišo in dom.
To so izdelki – ‘stvari’, ki jih lahko
vidite na umetniških sejmih, vendar
so v ateljeju na voljo vsak dan v tednu (razen ob nedeljah in praznikih,
seveda) - in zaradi mesečnih gostujočih ustvarjalcev je v ateljeju vsak
mesec nekaj novega. Cene so zelo
konkurenčne, zato so ‘stvari’ cenovno dosegljive za vse in zakaj bi plačali več v nakupovalnem centru za
cenen izdelek iz Kitajske? V ateljeju
Stvari boste našli pristne ‘spominke’
iz Vipavske doline, ki so jih ročno
izdelali domači oblikovalci.
Atelje Stvari deluje po principu demokratičnega sodelovanja med neodvisnimi lokalnimi oblikovalci in
je sam po sebi neprofiten. Osem stalnih članov je enakovrednih - najemnina in stroški se enakovredno delijo. Vsak izmed članov odpre atelje
en dan v tednu in predstavlja atelje

- tako svoje kot tudi izdelke ostalih
članov. Ker so urniki večinoma stalni, je to odlična priložnost za srečanje z ustvarjalcem, ki izdeluje izdelke, ki vas zanimajo, ali pa si lahko
v živo gledate kako nastane nek izdelek. Skoraj vsak mesec se stalnim
članom pridruži najmanj en gostujoči ustvarjalec in razstavi svoje izdelke v ateljeju. In ravno zaradi tega
lahko vedno vidite nekaj novega.
Vsi redni člani predstavljajo svoje
delo tudi na Facebook strani ateljeja Stvari (www.facebook.com/stvari.ajdovscina), objavljeni pa so tudi
vsi posebni dogodki (delavnice, demonstracije in predstavitve) kot
tudi ‘otvoritvena zabava’ ob prihodu novih gostov.
Inovativno organizacijsko obliko
in pestro ponudbo domačih ustvarjalcev si je z zanimanjem ogledal
tudi župan občine Ajdovščina Tadej
Beočanin. Priporočil jim je dopolnitev ponudbe z izdelki, ki bi v večji
meri izražali duha Vipavske doline
- ob povečanem turističnem obisku
naših krajev tovrstnih izdelkov namreč primanjkuje.

OBČINA AJDOVŠČINA
Predstavitev LD Hubelj
Ob 70-letnici Lovske Ajdovščina
družine Hubelj
8

Jubilejno priznanje župana Občine Ajdovščina

Podobno, kot narava ozeleni ob prvi spomladanski otoplitvi ali ob
težko pričakovanem dežju po poletni suši, podobno so po morečih
letih druge svetovne vojne po vsej Sloveniji vznikala različna
društva, ki so povezovala ljudi s podobnimi interesi. Mnoge lovske
družine širom Slovenije tako letos praznujejo 70-letnico obstoja.
Tudi Lovska družina Hubelj.

L

ahko bi praznovali leto prej ali
leto kasneje, saj natančnega datuma ustanovitve LD Hubelj v
današnji obliki ne poznamo. Prve povojne zakupne pogodbe med državo
in lovskimi društvi za območje današnjega lovišča Hubelj so bile podpisane že leta 1946. Postopoma so se leta
1948 in še pozneje društva združevala
v lovske družine in začrtane so bile
meje lovišč, kot jih poznamo danes.
Slovesnost se je odvijala v soboto,
2. septembra, v Dvorani Edmunda
Čibeja v Lokavcu. Dogodek je v poznopoletnem popoldnevu v Lokavec
pritegnil poleg naših članov še lepo
število ljudi vseh starosti. Program
svečanosti je povezoval naš član Stane Trebižan.
Med slavnostnimi govorniki je prvi

Ob prepoznavnem nazivu, ki imenuje reko in kraj, se človeku porodi vprašanje, kako to, da imamo pri
dejavnosti lovstva, ki je naše poslanstvo, v nazivu ime reke. Reka Hubelj, ki izvira na teritoriju lovišča
na Fužinah in teče po sredini lovišča, je bila nekoč meja med deželo Kranjsko in Goriško. Poznali so
jo tudi že Rimljani v prvem stoletju našega štetja, saj so ob njej zgradili utrdbo Castrum ad Fluvium
Frigidum. S svojo čisto in mrzlo vodo še dandanes napaja žejne prebivalce Vipavske doline do bližnje
Gorice in Krasa. Verjetno je bil pomen Hublja za to okolje vzrok, da so si ustanovitelji naše lovske
družine pred 70 leti izbrali tako ime, ki je mogoče nekoliko neobičajno. Le redka so namreč lovska
društva, ki bi imela ime po reki.

Hubelj. Dva člana, Evgen Čermelj in
Dušan Hmelak pa sta na osnovi dolgoletnega dela v Lovski družini Hubelj prejela naziv Častni član.
Predstavnik Zveze lovskih družin
Gorica je dvanajstim članom naše lovske družine izročil priznanja ZLD
Gorica. Posebno priznanje ZLD Gorica pa sta prejela Jožef Batič in Primož Bone.
Tudi Lovska zveza Slovenije je za
požrtvovalno delo z Znakom za lovske zasluge odlikovala deset članov
LD Hubelj, Zlati znak LZS za lovske
zasluge pa so prejeli Danilo Nemec,
Marjan Rustja in Miloš Žvokelj.
Odlikovana pa je bila tudi sama Lovska družina Hubelj, in sicer s priznanjem Lovske zveze Slovenije, plaketo
zveze Lovskih družin Gorica ter Ju-

N

dobil besedo starešina LD Hubelj, Peter Jež. Njegove besede so odstrle pogled na lovsko problematiko, težave
in uspehe naših lovcev skozi vso povojno zgodovino do današnjih dni.
Za njim je zbrane nagovoril župan
Občine Ajdovščina, Tadej Beočanin.
Poudaril je pomen družbeno koristne prostovoljne dejavnosti lovstva
za našo občino, tako z naravovarstvenega vidika kot kulturno-gospodarskega. Člane Lovske družine Hubelj
in ostale goste sta z nagovorom pozdravila tudi Miran Štrukelj, predstavnik Lovske zveze Slovenije in Zveze lovskih družin Gorica ter Rafael
Vončina, predstavnik Območne zveze upravljavcev lovišč Zahodno visoko kraškega lovsko upravljavskega
območja.
Program so z glasbenimi točkami popestrili pevci Lovskega pevskega zbora Zlatorog iz Vipave pod vodstvom Igorja Hodaka ter Tamburaški
orkester Danica iz Dobravelj pod taktirko Uroša Trebižana. Z dramsko
uprizoritvijo hudomušnih prizorov
pa je gostom na smeh na lica zvabila
dramska skupina OŠ Danila Lokarja
Ajdovščina, podružnica Lokavec, pod
mentorstvom Petre Slejko.
Ob tej priložnosti so bila 17 članom svečano podeljena priznanja LD

bilejnim priznanjem župana Občine
Ajdovščina.
Slavnosti so se udeležili tudi predstavniki sosednjih lovskih družin: LD
Čaven, LD Trnovski gozd, LD Kozje
stena in LD Vipava ter Lovskega kinološkega društva Gorica.
Po izteku uradnega dela praznovanja je zbranim veselo praznično
vzdušje ob slastnem lovskem golažu
pričaral ansambel Šembidci.
V prostorih Dvorane Edmunda Čibeja v Lokavcu je bila v sklopu praznovanja odprta tudi razstava na lovsko tematiko. Obiskovalci so si
lahko ogledali bogat nabor preparatov uplenjene divjadi, kot tudi lovskih
pripomočkov in literature. Na steni v
ozadju razstave se je odvila projekcija
posnetkov našega lovišča iz zraka, kot
ga je ujela kamera brezpilotnega letalnika. Avtor razstave kot tudi posnetkov iz zraka je Samo Stopar.
Lovska družina Hubelj je ob 70-letnici delovanja izdala tudi zbornik z
naslovom Lovstvo ob Mrzli reki, kjer
je opisana pot LD Hubelj od njenih
začetkov po drugi svetovni vojni do
današnjih dni. Poleg članov LD Hubelj in gostov na slovesnosti je nekaj
izvodov zbornika dobila Lavričeva
knjižnica ter vse šole v občini.
B. B.

aše društvo, ki trenutno
šteje 71 članov, se ukvarja z gojitvijo in varstvom
divjadi ter kulturne krajine. V kolektivu imamo šest častnih članov,
enega pripravnika ter eno lovko.
Povprečna starost našega članstva
je 58 let. Med našimi člani najdemo
po nazivu in lovski izobrazbi dva
lovska mojstra, trinajst lovskih čuvajev, osem preglednikov divjačine,
tri strelske sodnike ter dva mednarodna kinološka sodnika. Največje
število članov je bilo kmalu po osamosvojitvi Republike Slovenije, leta
1993 nas je bilo le nekaj manj kot
sto. Od leta 2005 do danes smo zaradi smrti izgubili 14 članov, 17 pa jih
je izstopilo, sedanje število članov
pa ostaja bolj ali manj konstantno
že več let zaporedoma.
Zaradi lažjega gospodarjenja z loviščem smo razdeljeni v tri skupine:
Dobravlje - Stomaž, Lokavec - Vipavski Križ in Šturje - Ajdovščina. Posamezna skupina pokriva svoj del
lovišča in vsa vzdrževalna dela v lovišču, tudi jesenski skupinski lovi se
izvajajo v omenjenih skupinah.
Lovišče LD Hubelj zajema 4954 ha,
od tega je lovne površine, za katero
imamo sklenjeno koncesijsko pogodbo, 4450 ha. Leži na območju občine Ajdovščina, na južnem pobočju
Trnovske planote, ki je določeno kot
krajinski park Južni obronki Trnovskega gozda v okviru projekta Natura 2000 in je poraščeno z gozdom
ter v ravninskem delu Vipavske doline z intenzivnim kmetijstvom. Raznolikost bivalnih okolij divjadi je
izredno bogata. Nadmorska višina
sega od 90 pa tja do 1242 m. Tudi
klimatske razmere so pestre, od submediteranske v ravninskem nižavju Vipavske doline do predalpske na
robu Trnovske planote.
Ravno tako je pester sestav divjadi v lovišču. V višjih legah je prisoten gams, v nižinskem delu lovišča
fazan in poljski zajec. Glavna divjad

pa je srnjad, ki je številčno močno zastopana po celem lovišču. Beleži se tudi že stalna prisotnost divjega prašiča in občasna jelenjadi in
muflona, ki migrirata iz Trnovsko-Banjške planote, jelenjad pa tudi v
južnem delu lovišča preko reke Vi-

pave z bližnjega Krasa. Velike težave
v zadnjem letu povzroča predvsem
divji prašič, saj beležimo izjemen
porast škod na kmetijskih pridelkih
in krajini, tako da prihodek od prodaje te divjačine cenovno ne pokriva
povzročenega izpada pridelka.
V zadnjem času je zaznati prisotnost volka, šakala ter medveda. Slednji je bil v našem lovišču uplenjen
oktobra 2014 nad vasjo Stomaž.

V ravninskem delu posvečamo posebno pozornost izboljšanju habitata za populacijo male divjadi. Stanje
populacije poljskega zajca se v primerjavi s preteklimi leti izboljšuje,
kar za fazana še ne moremo trditi.
Zaznava se tudi prisotnost zaščitenih vrst, od planinskega orla, ki
gnezdi v pečinah Čavna imenovanih
Črni Školj, do ostalih ujed ter sov. V
letu 2015 je bila v vasi Male Žablje
ob trafopostaji najdena velika uharica, ki je poginila zaradi električnega
udara in jo sedaj kot preparat hrani Prirodoslovni muzej v Ljubljani.
Lovska družina Hubelj sodeluje
tudi z vrtci in šolami v naši občini.
Z obiskom v vrtcih, predstavitvijo
divjadi in vloge lovstva ter izvedbo
dneva dejavnosti na šoli ponujamo
mlademu rodu znanje, ki ga morda
teoretična biologija v šoli težje poda.
Lovci lovske družine Hubelj Ajdovščina smo predani vrednotam Etičnega kodeksa slovenskega lovca. Ob
dejstvu, da tudi naše društvo v letošnjem letu praznuje okroglih 70
let, se lahko s ponosom ozremo na
prehojeno pot. Obenem se zavezujemo prepustiti naše poslanstvo bodočim generacijam, tako kot smo ga
mi prejeli v dar od naših prednikov,
ki so nam tlakovali pot s trdnimi in
klenimi temelji.
P. B.

OBČINA AJDOVŠČINA
Slovesnost ob 40 - letnici PGD Col
V sezono z novim
N
opremljevalcem in
novim trenerjem
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Rokometašice ŽRK Mlinotest Ajdovščina

Prostovoljno gasilsko društvo Col letos praznuje 40 let od ustanovitve. Pred štiridesetimi leti so se
skupaj z Gasilsko zvezo Ajdovščina odločili, da se tudi na Colu ustanovi gasilsko društvo.
ekaj večjih požarov, tako v naravi kot na objektih je botrovalo tej pametni odločitvi. Teren, ki ga društvo
pokriva je precej razgiban in je raztegnjen čez celo planoto Gore, od Hrušice na vzhodu in vse do Smrekove drage globoko v Trnovskem gozdu. Že na začetku leta, smo na rednem občnem zboru razvili nov
društveni prapor, praznovanje obletnice pa smo prenesli v mesec avgust. S pripravami smo začeli že v lanskem letu,
saj smo se v društvu odločili, da ob tej priložnosti izdamo tudi zbornik o našem delovanju. To nalogo smo zaupali
našemu prijatelju Sandiju Škvarču in častnemu predsedniku našega društva g. Ivanu Škvarču. Potrebno je bilo

zbrati vse slikovno in pisno gradivo
za celotno obdobje društvenega delovanja. Vsak član društva je pomagal po svojih močeh ter pripomogel
k temu, da je zbornik ugledal luč
sveta.
Slavnostno sejo smo imeli 25. avgusta v avli osnovne šole Col, katere se je udeležilo zelo veliko naših
stanovskih kolegov od blizu in
daleč, pa tudi vseh naših sponzorjev
in podpornih članov. Nagovoril nas
je tudi g. župan Tadej Beočanin, ki je
v svojem nagovoru poudaril pomen
našega društva za celotno območje
Gore ter se zahvalil društvu za vse
ure prostovoljnega dela in pomoč
ob raznih intervencijah skozi leta.
Zaslužnim članom društva so bila
podeljena priznanja in zahvale. Za
kulturni program so poskrbeli mladi gasilci, harmonikašica Tjaša te
MOPZ Razpotje s Cola. Najbolj zanimiva točka večera pa je bila predstavitev novega zbornika, v katerega je bilo vloženega veliko truda in neprespanih noči. Še enkrat
vse pohvale avtorjema. Tako bodo
lahko tudi naši zanamci prebrali s kakšnimi težavami smo se colski gasilci spopadali, da imamo
danes na Colu tako uspešno gasilsko društvo.
Kot pa se za tako obletnico spodobi, smo v nedeljo, 27. avgusta,

organizirali veliko gasilsko parado in na športnem igrišču veselico
z Modrijani in mladim ansamblom
Amaterij. Slavnostne parade se je
udeležilo veliko gasilcev in gasilk pa
tudi veliko gasilskih vozil od Nove

Viktor Kavčič iz Tolmina, prejemnik priznanja Matevža Haceta. Pohvale za pogum in odličen prikaz vaje
s prosto stoječo lestvijo pa gredo
prijateljem iz PGD Podnanos, ki so
res lepo popestrili zaključek parade.
Vse dogajanje pa se je nato preselilo na športno igrišče, kjer se je odvijala prava gasilska veselica. Mlad
ansambel Amateriji so nas ogreli za
prihod Modrijanov, ki so dali vse
od sebe in nas zabavali proti ponedeljkovemu jutru. Hvala tudi vsem
obiskovalcem, ki ste prišli od blizu
in daleč in nam s tem pokazali, da
smo gasilci res tisti v državi, katerim
najbolj zaupate in nas na tak način
tudi podpirate. Pred nami je novo
desetletje izzivov in preizkušenj,

P

Gorice, Komna pa vse do Postojne.
Za strumen korak je poskrbela pihalna godba iz Vrhpolja. Slavnostni govornik je bil mag. Miloš Bizjak, sekretar na ministrstvu za obrambo. S svojo prisotnostjo pa so
nas počastili še namestnik poveljnika GZ Slovenije g, Darko Muhič,
poveljnik Severno primorske regije g. Stanko Močnik, pa tudi g.

vendar verjamem, da bo gasilsko
društvo Col s svojo zagnanostjo in
vnemo pričakalo svojega Abrahama v dobri kondiciji. V imenu prostovoljnega gasilskega društva Col
hvala res vsem, ki nas pri našem
delu podpirate, pomagate in z nami
sodelujete.
PGD Col
Kristjan Polanc

Četrtkovi pohodi za zdravje
Planinsko društvo Ajdovščina je v letošnjem letu v program aktivnosti vključilo tudi četrtkove pohoden za zdravje. Akcija je bila dobro sprejeta med planinci, kot tudi med tistimi, ki to niso, želijo pa
napraviti nekaj dobrega za svoje zdravje.

N

a pohodu smo bili vse četrtke, razen enega, ki sta ga
je preprečila dež in burja.
Naša burja nas je božala na več pohodih, vendar smo takrat izbrali zavetrne poti. Tudi malce dežja nas ni

Ženski rokometni klub Mlinotest, ki zadnje sezone ves čas drži stik
z vrhom slovenskega ženskega rokometnega rokometa, je v novo
sezono stopil s kar dvema novostima.

ustavilo, le pot smo nekoliko skrajšali, pozimi pa smo se razveseli tudi
posameznih snežink.
Prehodili smo poti v naši bližnji in
širši okolici, saj smo se prav na četrtkovih pohodih z nekaterimi srečali prvič. Šli smo do izvira Hublja
in poteh nad njim, po sprehajalni
poti ob Lokavščku, prehodili smo
poti nad Lokavcem, Podrto goro,
Staro babo, bili smo v Skriljah, Stomažu, Vipavskem Križu, Plačah …
Obiskali smo znamenite cerkvice v
okolici (sv. Pavel nad Vrtovinom,
sv. Marjeta, sv. Urban, sv. Miklav,
sv. Socerb). Ostalo nam je še veliko
poti, kakšno bomo tudi še ponovili.
V poletnih mesecih smo se oddahnili in si vzeli čas za svoje aktivnosti.

Ker se je dolgo vroče poletje že prevesilo v jesen in ker so utihnili trgači
po vinogradih, vas ponovno vabimo
na četrtkove pohode. V dobri družbi in prijetnem klepetu je pot zanimivejša in krajša. Pohodi so lahki in
trajajo okrog dve uri. Torej se srečamo v četrtek, 5. oktobra 2017 ob 8.
uri na novem parkirišču za gradom.
1.oktobra 2017 vas vabimo na spominski pohod na Golak. Pred Iztokovo kočo bomo prisluhnili spodbudnim besedam predsednika
našega društva Cvetka Ušaja in v
vsakem vremenu prijetno poklepetali ob topli enolončnici.
UO Planinskega društva Ajdovščina

rva je menjava glavnega trenerja Dušana Vidmarja, ki po
treh letih zapušča mesto glavnega trenerja članske ekipe. Razlog
za odhod ni športne narave, ampak
povečano delo v lastnem podjetju.
Temu primerno je zmanjkalo časa
in energije še za zahtevno vodenje
ekipe, ki vsako leto meri med najboljše v državi. Štafetno palico bo
začasno prevzel Aleksander Lapajne, ki mu uprava Mlinotesta popolnoma zaupa in verjame v nadaljnjo
uspešno zgodbo.
Druga novost pa je menjava športne opreme. Ajdovski ženski rokometni klub je namreč pred prvo
domačo tekmo v novi tekmovalni
sezoni naznanil novega športnega
opremljevalca. To je postala športna blagovna znamka Erima, za katero je zastopnik za Slovenijo podjetje ELEVEN SPORT d.o.o. (www.
eleven.si)
Mlinarke so se tako pridružile hitro rastoči Erima skupini, saj priznano nemško blagovno znamko
do sedaj v tujini že nosijo vrhunske ekipe kot so: nemška rokometna
velikana SG Flensburg Handewittt
in Rhein-Neckar Lowen, francoski

rokometni klub HBC Nantes, nemški nogometni klub FC Köln, švicarska rokometna reprezentanca, avstrijska olimpijska reprezentanca ter
mnogi drugi klubi.
Nič drugače pa ni niti v Sloveniji,
kjer poleg raznolikih manjših športnih ekip, podjetij, šol in posameznikov, Erima opremo ponosno nosijo tudi rokometni klubi Koper,
Ormož, Slovenj Gradec, Dobova,
SVIŠ Ivančna Gorica, Grosuplje,
Škofljica, Jadran-Kozina, Velika Nedelja, Jadran Bluemarine in Naklo.
Predsednik kluba Ivan Vodopivec
je ob podpisu pogodbe dejal: ”Veseli smo, da smo se za sodelovanje dogovorili s športno blagovno znamko
Erima. Dekleta so opremo označila
za odlično, tako iz estetskega vidika,
kot tudi iz vidika kakovosti materiala. Njihovo sodelovanje s svetovno
znanimi klubi in reprezentancami
le potrjuje, da gre za zelo kvalitetno
znamko, tako da upam v večletno
uspešno sodelovanje”.
ŽRK Mlinotest pa je svojo novo
opremo predstavil na prvi domači
tekmi proti Krim Mercatorju.
Foto: RF studio Robert Ferjancic

Izdelava mila

N

a DI Ajdovščina – Vipava
se veliko dogaja. Tokrat
smo za naše člane pripravili
delavnico izdelave mila. Na pomoč
nam je priskočila zeliščarka Urška iz
Vila lavande. Po uvodnem predavanju o tehnikah izdelave mila je sledil
še praktičen prikaz izdelave mila.
Vsi udeleženci so z zanimanjem
spremljali vsak gib predavateljice in
ji seveda priskočili tudi v pomoč. Po
dveh urah pridnega dela in sodelovanja smo v kalup vlili maso za naše
dišeče milo. Zelo smo bili zadovoljni in kar se nismo upali poslovit od
predavateljice.
Udeleženci delavnice smo domov

odšli vsak s svojim »doma« izdelanim dišečim milom.
Hvala, ter se vidimo na naslednjem
srečanju in ustvarjanju.
DI Ajdovščina – Vipava, MK

OBČINA VIPAVA
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Tri generacije gasilcev pri Pavlinovih

Vipavski gasilci praznujejo 140.
obletnico

Gasilska enota nekje v Italiji v 30.-tih letih, četrti z leve stoji Jožef Pavlin

V

ipavski gostilničar in ljudski
pesnik Janez Krhne je napisal pesem ‘Gasilcem’. Ena
od kitic nam sporoča:« Pomagajte
v nesreči ponoči in čez dan, to vas
ovekoveči, saj vzvišen je vaš stan.«
Biti gasilec že od vsega začetka pomeni biti nesebičen človek, ki je pripravljen v vsakem času, bodisi v
požaru ali v nesreči vsakomur priskočiti na pomoč.
Vipava je že zgodaj dobila gasilsko
društvo. Grof Karel Lanthieri je leta
1877 dal pobudo za ustanovitev vipavskega gasilskega društva. Plačal
je opremo, ročne brizgalne, uniforme in sam navdušeno sodeloval z
gasilci. Na dan sv. Florjana (4. maj)
so odtlej vsako leto praznovali gasilski dan. Društvo je imelo prostore v
gradu do njegove smrti leta 1910.
Član gasilskega društva je postal
lahko le pošten, delaven, zdrav, pa
tudi zanesljiv človek. Delovali so
na osnovi prostovoljstva. V gasilske

vrste so se vključevali delavci, kmetje, obrtniki, trgovci gostilničarji
in učitelji. Društvo je razvijalo tudi
prosvetno dejavnost in prirejalo plese, kjer so sodelovala tudi domača
dekleta.
V moji družini so bili gasilci kar v
treh zaporednih generacijah (praded, ded in oče). Tako sem v družinskem arhivu odkrila staro fotografijo oz. razglednico, nastalo ob
praznovanju 25. obletnice Gasilskega društva Vipava (leta 1902). Razglednica prikazuje vipavske gasilce v
uniformah, zraven so tudi vipavska
dekleta v narodnih nošah. V sredini
sedi grof Karel Lanthieri, v tretji vrsti (skoraj nad njim) stoji kot četrti
moj ded Edmund Pavlin, po domače imenovan Munde. Na fotografiji
vidimo mladega, čokatega možakarja, edinega sina Antona Pavlina (iz
drugega zakona).
Munde je bil izučen mojster ključavničar in kovač, ki se je obrti izučil

pri svojem očetu. Ta je bil puškarski mojster in je v drugi polovici 19.
stol. več kot 10 let služil v cesarsko
kraljevi vojski, kar dokazuje lepa
odpustnica. Kot mojster ključavničar je bil Munde zadolžen za popravilo in vzdrževanje ključavnic v
Lanthierijevem gradu. Bil je hudomušne narave, zato ga je grof Karel rad vključeval v svojo družbo.
Po očetovem zgledu je postal tudi
Munde že kot mlad fant gasilec.
Iz Pavlinove delavnice so med drugim tudi železna vrata za vipavsko
pokopališče, vratca za gradiške kapelice Križevega pota in tudi domača okna so nekoč krasile lepo narejene železne ‘gartre’. Ne nazadnje pa
tudi nagrobni križ na našem družinskem grobu poleg groba borcev
NOB.
Mundetov sin Jože, po domače Pepe (moj oče), se je prav tako
v mladosti vključil med gasilce, kar
kaže nekaj fotografij iz Italije s konca 30-tih let. Sama se spominjam velikega požara leta 1950, ko je gorelo
ostrešje Lanthierijevega gradu, tedaj
že Doma JNA. Oče je vso noč pomagal gasiti s črpalko, zjutraj se je vrnil
domov skrajno utrujen in opečen
po vratu. Kmalu po tem požaru so
ga klicali reševati železniško nesrečo
pri Braniku, ko je iztiril vlak. Tudi to
je bila težka gasilska izkušnja!
Od gasilskih uniform se pri nas žal
ni nič ohranilo, lepo pa je ohranjena
avstrijska paradna gasilska sekirica
(gl. fotogr.), ki krasi Pavlinovo ‘staro kuhinjo’ (nekoč črno kuhinjo).
Ana (Pavlin) Florjančič, doma v Vipavi,
bivajoča v Škofji Loki

Rimsko vzdušje v Vrhpolju
Že MDCXXIII let je minilo od Bitke pri Mrzli reki in v torek, 5. septembra 2017, smo v društvu Teodozij zmago našega cesarja Teodozija praznovali pri Teodozijevem križu nad Vrhpoljem. Počastili smo
spomin na ta veliki dogodek, hkrati pa obeležili tudi novo ureditev prostora pri Teodozijevem križu,
ki omogoča obiskovalcem krasen pogled na nekdanje bojišče. Vabljeni!

Z

a vse, ki se ne držite le asfaltiranih poti, ampak raje
zaidete na kakšno stezico,
pa je morda aktualno tudi kultno
mesto “Teodozijeva skala” nekoliko
višje nad Vrhpoljem. Že antični viri

omenjajo, da je na visoki skali, vidni
s celotnega bojišča in obenem z razgledom po celotnem bojišču, cesar
Teodozij molil v noči pred zmago.
Točno lokacijo tega arheološkega
najdišča najdete na: arkas.zrc-sazu.

si
Za tiste, ki vas navdušuje tehnologija, pa v okviru projekta LokTurApp razvijamo nove rešitve, ki
bodo obogatile ponudbo Teodozijeve sobe. Društvo Teodozij se je

Protokolarno vino
Vipave je pinela
V ponedeljek, 4. septembra 2017, je v prostorih Vinoteke Vipava že
5. leto zapored potekal izbor za protokolarno vino Občine Vipava
za leto 2017 in 2018.

O

cenjevalna komisija je izbirala med vini zelen in pinela, ki so pridelana na območju občine Vipava. V letošnjem
letu so bile bolj všečne pinele, leto
poprej pa zeleni. Zmagovalka letošnjega izbora je postala pinela 2016
iz vinske kleti Vipava 1894 d.d. in
tako nasledila Povhov zelen. Protokolarno vino vam je na voljo tudi v
Vinoteki Vipava.
Maja Hladnik, Zavod za turizem TRG
Vipava

Dohtar na vasi
DU Vipava organizira za svoje člane in za občane gostovanje gledališke skupine Repentabor s komedijo Dohtar na vasi, ki bo v Kulturnem domu v Vipavi v nedeljo, 15. septembra 2017. Dramska skupina deluje že od leta 2014 in to pod okriljem Razvojnega združenja
Repentabor in Kulturnega društva Kraški dom iz sosednje Italije.

K

ako pogosto greste k zdravniku? Ko vas kaj boli, ste
močno bolani ali se le ne počutite dobro? Ljudje na vasi skrbijo
za svoje zdravje. So previdni. Tudi,
če velja, da za vsako bolezen rož’ca
raste, se grejo pokazat k zdravniku.
Mogoče se lahko iz majhne bolečine
tudi kakšna resna bolezen razvije.

priključilo širšemu projektu imenovan Študentski inovativni projekti
za družbeno korist. Namen projekta je, da študentje spoznajo delovanje neprofitnih organizacij in s svojim delom na konkretnem projektu
prispevajo k boljšemu delovanju
oziroma razvoju novih aktivnosti.
Pri tem si pridobijo tudi zanimive
delovne izkušnje, ki jim bodo prišle prav pri njihovem nadaljnjem
delu. Študentje računalništva, arheologije in oblikovanja s pomočjo mentorjev skušajo v okviru tega
projekta narediti virtualnen prikaz
predmetov iz rimske zgodovine v

Sedaj, ko je na vas prišel nov zdravnik, je razlogov za obisk več. Sestra
Mojca, ki vestno opravlja svoje delo
in odlično pozna vaške paciente,
nad njim ni preveč navdušena. Le
kaj jo je zmotilo? Ko delo z novim
zdravnikom končno gladko steče,
na vrata ambulante potrka policistka Leonida. Je bolna ali želi koga
videti?
Komedija je sirup za zdravje, v katerega smo vsuli vsakdanje tegobe
ter mu dodali ščepec norosti.
Dragica Čuk Novak

»virtualnem muzeju«. Kot vodilni
partner v projektu sodeluje Laboratorij za umetne vizualne spoznavne
sisteme Fakultete za računalništvo
in informatiko Univerze v Ljubljani,
iz lokalnega okolja pa sodelujemo
Kulturno izobraževalno društvo Teodozij in Tehniški muzej Slovenije.
Upamo, da bodo študentje uspeli učinkovito združiti rimsko preteklost in virtualno prihodnost ter s
tem obogatiti sedanjost ter doživetje
v Teodozijevi sobi.
Društvo Teodozij, foto Jan Skočaj

OBČINA VIPAVA

Vipavska trgatev 2017 pod črto
Vipavska trgatev je ena izmed tistih tem o kateri radi razpredamo, vsi vse vemo, vsi smo lahko njeni
rešitelji ali pa rušitelji, pa vendar ne glede na vse in ja tudi na višjo silo narave, je tudi letos obstala.
Začetno skepso, ko dolgo ni bilo niti organizatorja letošnje izvedbe, je vendarle kasneje ovrgla informacija, da je letošnji organizator Dam-Fest iz Ajdovščine. Program pa je bil že na prvi pogled drugačen od prejšnjih let. Vsaka drugačnost je nenazadnje dobrodošla, na dolgi rok to seveda ni nujno, pa
vendar poizkusiti nekaj novega ni greh.

Foto: Jan Skočaj

T

udi letos je potekala na ustaljenih prizoriščih. S tem, da
je bil petkov »kulturni večer«
prenešen v objem dvorišča dvorca
Lanthieri. Tradicionalni festival je
potekal tri dni, od petka do včerajšnje nedelje in se je zopet potrudil
ponuditi karseda pester in različen
program. Po svoje mu je to uspevalo.
Za mnoge ena najbolj pozitivnih
sprememb je bila ta, da je petkov večer pripadal zasedbi, ki za razliko od
zadnjih let, ni bila dalmatinska klapa. Letos je petkov oder zasedel tribute bend »Abba Mia« iz Ljubljane.
Relativno nizka vstopnina (5€) njihovega koncerta na Lanthierijevem
dvorišču, je privabila med 300-400
obiskovalcev.
Še prej, dopoldne, je v samem
kompleksu dvorca Lanthieri potekala vrhunska, mednarodna konferenca »Leonardo Da Vinci v Vipavi«, na kateri so predstavili projekt
nove evropske kulturne poti. Zadnja raziskovanja namreč kažejo,
da je sloviti polihistor ob načrtovanju obrambe pred Turki za Benečane, obiskal tudi vipavske kraje. Več
o tem, se bo zagotovo še pisalo.
Petek je bil tudi nogometno obarvan in sicer je popoldne vipavski
nogometni stadion gostil nogometne navdušenke do 15. let. Ob igri
in druženju so si organizatorji nadejali več zanimanja za ženski nogomet ter zdravo preživljanje prostega časa.
Sobotno dopoldne je kot vsako
leto postreglo s kolesarsko dirko na
Nanos. Pozneje so se v Vipavi zvrstile številne delavnice in animacije

za otroke. Za mnoge vrh vseh treh
dni pa je bila zagotovo večerna zabava na kateri so se predstavili D&D
acoustic, Help! ter zagotovo vrhunec večera skupina S.A.R.S. Tudi to
je dobrodošla sprememba, saj slednja ne spada v bazen zasedb, ki so
se zadnja leta menjavale na vsakih
par let.
Celo začetna negodovanja o ponovni uvedbi vstopnine, ta je bila v
petek in soboto zvečer, so se izkazala za brezpredmetna, saj je v soboto
zvečer kljub občasnim ploham, pod
šotorom uživalo kar precejšnje število občinstva, povečini najstnikov
in mladine. Seveda pa je bila za marsikaterega vstopnina nujna, če ni želel biti moker.
Nedelja je podobno kot vsako leto
ponudila kmečko tržnico ter domače pridelke in izdelke. Po kosilu so
na svoj račun prišli otroci z Damjano Golavšek. Odprta vrata je imel
TIC Vipava, številni so se zgrinjali v
priljubljeno vipavsko vinoteko, kjer
so med drugim poizkusili tudi novo
protokolarno vino občine Vipava,
kar je letos Pinela letnik 2016 iz vinske kleti Vipava 1894. nedvomno
dobra poteza tudi za rehabilitacijo
imena vipavske kleti. Svoja vrata je
imel odprta tudi vinarski muzej Vipava, ki ima prostore v kleteh dvorca Lanthieri. Zgodba zase je vipavska vinska kraljica, saj se ni nobena
od deklet prijavila na razpis, zato bo
lanska kraljica Ana Bric oz. po novem Ana Štrancar, nosila krono še
eno leto. Obiskovalce pa sta zabavala ansambla Primorski fantje ter Beneški fantje.

Navzlic slabemu vremenu, je bila
prireditev dobro obiskana. Ni veliko manjkalo, kar je bilo prejšnja leta
in tudi organizatorji so se učinkovito izkazali, kot da bi bila to že ena od
njihovih številnih organizaciji Vipavske trgatve.
Kar bom nadalje zapisal je vzpodbuda za vse, tako vinarje, občinarje,
gostince, organizatorje ter nenazadnje in največ za nas vse, ki pripadamo občini in lahko kaj k temu
prispevamo. Vsako leto se namreč
poraja vprašanje, da je postala Vipavska trgatev nujno zlo, nekaj kar
mora biti, ne glede na izvedbo. Pa
vendar. Koliko gre tu za tradicijo do
vina?Koliko za širjenje kulture pitja?
Tako pokušine vin, vinarski muzej,
kronanje vinske kraljice, vino in
grozdje se zdijo potisnjeni na stranski tir, češ: »če slučajno imate čas,
greste lahko tudi tja.« Na odru pa se
dogaja ravno vse drugo. Včasih se
zdi, da postane zaradi tega namen te
prireditve pretenciozen.
Ob ugotovitvah, da je paradni konj
vipavskega turizma hrana in pijača,
bi bilo smiselno razmisliti, če bi prireditvi dodali več vipavskega okusa. Tako sem letos naletel na obiskovalce iz Ljubljane, ki so me vprašali,
kje se da kaj jesti. Ko sem jim pokazal, kje prodajajo hrano, so mi rekli, da nočejo čevapčičev ter pomfrita, marveč hočejo poskusit vipavsko
joto ter kupit še kakšno grozdje za
domov. Zaradi tega so tudi prišli.
Nič od tega ni bilo. So bile pa na
prizorišču kokice, sladkorna pena,
špricerji, pivo, pomfrit, čevapčiči in
še kaj. Če bi bil to navaden žur, se ne
bi nobeden nad tem pritoževal, ker
pa gre za prireditev-festival s tradicijo, je vredno razmisleka, če velja
Vipavsko trgatev ohraniti kot zgolj
lokalni žur za druženje domačinov
ali njeno zgodbo iz tradicije izkoristiti za večji turistični potencial.
Še enkrat poudarjam. Vse to leti
zgolj in samo na nas kot skupnost.
Posameznik zagotovo ne bo naredil
korenitih sprememb, skupnost pa
lahko, če le ne bo zaprtosti in fovšije.
Nejc Furlan

Prvošolce obiskal kuža Pazi

P

rvošolci se šele srečujejo s prvimi šolskimi obveznostmi
in pravili, pa so že spoznali, da je varnost na poti v šolo zelo
pomembna. V ta namen so na prvi
šolski dan prejeli rumene rutke, ki
jih bodo nosili vse šolsko leto. V torek pa jih je v šoli obiskal še »kuža
Pazi«. To je velika maskota, ki jo je
k nam na obisk poslala Zavarovalnica Triglav. V učilnici so se zbrali vsi
prvošolci. Kuža Pazi jim je povedal,
kako morajo skrbeti za svojo varnost v prometu. Nato so si vsi prvošolci nadeli rumene rutke in skupaj

s Pazijem odšli na poučni sprehod
po varni poti v okolici šole. Vadili so
pravilno prečkanje ceste in hojo po
pločniku. Po vrnitvi v učilnico, so
skupaj zapeli pesmico Kuža Pazi in
se z njim fotografirali. Prvošolčki so
bili njegovega obiska zelo veseli in
so mu še dolgo mahali v slovo.
Učiteljice in vzgojiteljice 1.a in 1.b
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Komorni zbor Ipavska
na Sardiniji

Navdušenje po uspešnem koncertu – foto KZ Ipavska

Z

a člane Komornega zbora
Ipavska, ki ga vodi dirigent
Michele Josia, je čas počitnic
tudi čas, da pogledamo na minulo
sezono in načrtujemo delo naprej.
Izredna pevska sezona se je zaključila z vročim in uspešnim gostovanjem na Sardiniji.
V okviru 14. mednarodnega festivala zborovske glasbe ‘Nella citta dei
Gremi’ smo imeli prvi koncert v petek, 21. julija, v cerkvi sv. Katarine
v centru mesta Sassari, kjer smo se
predstavili s sakralnim in ljudskim
programom slovenskih avtorjev
(Čopi, Makor, Lebič, Vremšak, Pustinek Rakar, Slosar ...).
Drugi koncert naslednjega dne v
baziliki Presvetega srca je nosil naslov ‘Luči in sence od romantike do
moderne’ (Mendelssohn, Whitacre, Sisask, Wolf, Orban, Busto, Eše-

prebudnimi skladbami. Ob tem nastopu velja omeniti še zanimivost,
ki so jo opazili pevski kolegi iz moškega zbora Corocastel iz Conegliana (Treviso, Italija). Ko so naši fantje peli pesem Predraga lahko noč
- aranžma je uredil oz. zapisal v notno črtovje član zbora, baritonist in
glasbenik Bogdan Praček - so nekateri starejši pevci zbora Corocastel
peli na isto melodijo drugo pesem v
italijanskem jeziku, katero so nekoč
prepevali italijanski Alpini. Prav zaradi te prigode se je stkala posebna
vez med zboroma Ipavska in Corocastel iz Conegliana. Kratek nastop
pa je zbor izvedel še na ladji, ko smo
iz Livorna pluli na Sardinijo. Turisti so prisluhnili in navdušeno zaploskali.
Po vseh nastopih in koncertih smo
si zadnji dan bivanja na Sardiniji

Moška sekcija – foto Bojana Morato (KZ Ipavska)

nvalds ...). Na tem koncertu smo
prvič javno izvedli tudi Wolfovo
skladbo z odličnimi solisti in klavirsko spremljavo izvrstne mlade pianistke Janje Nagode. Polna bazilika
navdušenih poslušalcev je bila najboljša in najbolj prijetna nagrada za
izvrsten koncert, izpeljan v pravih
tropskih razmerah, kakršnih niso
doživeli niti člani z najdaljšim stažem v zboru.
Poleg dveh glavnih koncertov smo
imeli še ‘open air’ nastop na dan prihoda v mestni četrti ‘Li Punti’, naslednji dan pa nastop v središču mesta
Sassari v mešani zasedbi (slovenske
ljudske pesmi), na izključno prošnjo
organizatorja pa smo še enkrat zapeli Slosarjevo skladbo Ive v odlični
izvedbi solista Tineta Krtelja.
Moška sekcija se je predstavila še z ljubezenskimi in narodno

privoščili turistični obisk mesta Alghero ter v živo preizkusili tudi slanost morja ter vročino sončnih žarkov na odprtih peščenih plažah.
Z vidika organizacije je bilo to gostovanje eno izmed zahtevnejših do
sedaj, saj je bilo potrebno usklajevanje med obveznostmi članov, urniki
trajektov, pričetkom festivala in razpoložljivimi sredstvi, kar pa je odlično izpeljal predsednik zbora Tomaž
Bavčar. Takega obsežnega projekta pa ne bi mogli izvesti brez naših
glavnih sponzorjev: Občine Vipava,
Občine Ajdovščina in družbe MAHLE iz Šempetra.
Vida Trošt Vidic
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Turizem smo ljudje

Vipavci na Gorenjske

V letošnjem letu smo v Ložah spremenili podobo oz. prihod v vas, postavili smo novo info tablo ,
portal in pozdravno tablo, ki nas pozdravi z avtobusne postaje, če prihajate iz oziroma odhajate v
Vipavo. Na pozdravni tabli se nahaja nov logotip Lož, kateri predstavlja čebelji sat v sredini se nahaja
naš simbol grad, na vrhu satja je na eni strani grozd na drugi pa čebela. Pod logotipom pa napis Lože
kjer se cedita vino in med.

Člani Društva upokojencev Vipava vsako leto obiščemo eno izmed
naših regij – letos je bila to Gorenjska.

N

a tabli so predstavljeni vinarji, medarji, obrtniki,
znamenitosti vasi ter njena
zgodovina – vse kratke informacije
za turista v štirih jezikih.
Lože so gručasta vas, ki se nahaja
ob vznožju Vipavskih gričev v zgornji Vipavski dolini. Spada v občino Vipava in šteje okrog 220 prebivalcev. Vas se je skozi stoletja širila
in sčasoma se je oblikovalo naselje, sestavljeno iz treh delov: Srednja
vas, Zadnja vas in Jamški. Nad vasjo stoji grad, katerega začetki segajo
že v 12. stoletje. Skozi svojo zgodovino je grad zamenjal veliko lastnikov, o njem pa je v Slavi vojvodine
Kranjske pisal celo Valvasor. Sredi 17. stoletja je bil grad prenovljen

in v tej podobi, vključno s kasnejšimi prezidavami in dozidavami, ga
vidimo še danes. V vasi se nahajajo

tudi kapelica Matere božje, znamenje z reliefom Križanja iz 18. stoletja in spomenik padlim, ki stoji pred
nekdanjo šolo. V kraju je ohranjenih več primorskih domačij iz 18.
in 19. stoletja. Vas se lahko pohvali

s številnimi kvalitetnimi in uspešnimi pridelovalci medu, prav tako pa
so znani tudi njeni vinarji, ki dosegajo izjemne uspehe na različnih
tekmovanjih v državnem in evropskem merilu. Vinogradništvo v Ložah se naslanja na stare sorte trt, kot
so pinela, rebula, malvazija in zelen,
v novejšem času pa ponudbo dopolnjujejo tudi številne druge sorte.
Kvaliteta loškega vinarstva je delno
povezana tudi s Kmetijsko šolo, ki je
po drugi svetovni vojni delovala na
grajskem posestvu. Vas je vključena
tudi v projekt Vipavska vinska cesta.
Dobrodošli v Ložah
Melita Dolenc

Kmečke igre treh vasi
V Ložah so v nedeljo, 27. avgusta, potekale že 17. tradicionalne kmečke igre treh vasi Lož , Manč in Goč.

K

mečke igre so zabavno sproščujoče tekmovanje v kmečkih opravilih. Kmečke igre
so igre spretnosti, moči in znanja. Izklopili smo telefone , ugasnili računalnike, pozabili na internet… Obudili smo stare šege in navade ter se

preizkusili v šaljivih kmečkih igrah.
Obilo veselja, zabave, tekmovalnega
duha in dobrega druženja. Letošnja
zadnja nedelja vmesecu avgustu
je bila namenjena kmečkim igram
treh vasi. Prireditev se je pričela ob
18,00 uri z zbiranjemotroških in

odraslih ekip, ki so tekmovale vsaka
za svojo vas. Ekipe so se pomerile v
različnih igrah z glasbeno spremljavo DJ ERIKAod skakanja v vrečah
, vožnje s samokolnico ter pobiranjem krompirja, hoje s hoduljami
in teku s smučmi, nošenju jajc, vlečenju vrvi, nošenju vode v škornjih,
metanju obročev, preskakovanju
bal slame, podajanju lončkov vode
in vrtenju okrog kolov…zabave je
bilo v izobilju. Program kmečkih
iger je povezoval Alojz Adamič. Za
prijetno vzdušje so poskrbeli številni navijači, ki so glasno navijali vsak
za svojo vas. Zavrteli smo se lahko
ob prijetni glasbi ansambla TAKT,
poskrbeli pa smo tudi za hrano in
pijačo.Kmečkih iger pa ne bi bilo
brez mladine, Erika , Iztoka ter vseh
ostalih. Vsem se lepo zahvaljujemo.
Melita Dolenc

Š

kofja Loka – najbolj ohranjeno
srednjeveško mesto v Sloveniji z bogato cehovsko tradicijo,
urejenimi starodavnimi trgi in ulicami preprosto vabi. Z lokalno vodičko
smo se sprehodili mimo stavb: Kašče,
poklicne šole za dečke odprte 1627
leta, Šentjakobske cerkve imenovane
po Sv. Jakobu, ki je bila med 12. in
15. st. podružnična cerkev, od 1804
pa je dobila naziv farne cerkve, Kapucinske cerkve z bogato knjižnico
z 21. inkunabulami, tiskanimi pred
1. 1500 in poznanim Škofjeloškim
pasjonom. Dobro ohranjen samostan
nun klaris, ki so leta 1782 odprle šolo
za dekleta in jo s stopniščem povezale
s cerkvijo, kar je bil za tiste čase pravi
podvig.
Nadaljevali smo pot mimo starega
farovža iz leta 1513, mimo vodnjaka iz 1883 leta, ki je aktualen še danes in kužnega znamenja – stebra, ki
so ga postavili v času baroka, čeprav v
vsem času v tem mestu kuga ni razsajala. Stari rotovž – mestna hiša in tako
imenovana Martinova hiša z lesenim
zgorjim delom in eno stranico iz mestnega obzidja vsekakor vredni ogleda.Povzpeli smo se tudi na grad, čigar
vsebina popelje obiskovalca v davne
čase, ki šepetajo zgodbe in legende, ki
burijo domišljijo obiskovalcu.

Kar dobro sestradani smo se ustavili pri Knedlu, prej Bedanjcu v Kranjski gori. To je brunarica tik pod smučiščem Vitranc. Ričet, jota, klobase in
za desert štruklji in jabolčni zavitek
so nam še kako teknili. Tu moram
pohvaliti našo gostiteljico Alenko in
njeno osebje za odlično pripravljeno
hrano in postrežbo. V imenu skupine
se ji še enkrat zahvaljujem.
Naslednja naša postaja so bili Zelenci – izvir Save Dolinke. Glede na
to, da je bil prekrasen, kar topel dan,
smo se tu skozi gozd do izvira malo
ohladili in lažje zadihali.
V Planici nas je že čakal prijazen vodič, ki nas je popeljal skozi zgodovino
naše lepotice. S sedežnico smo se popeljali na vrh velikanke, si jo ogledali iz ptičje perspektive in nato vstopili
še v zadnje zgrajeni Nordijski center.
V kolikor si ogledate to veličino v
živo, četudi v poletnem času imate ob
gledanju skokov čisto drugačen občutek, tako, da vsekakor priporočamo ogled v živo – to je doživetje.
Pa še nekaj: A poznate tisto o gorenjcu, ki je hranil krave s štiri peresnimi deteljicamim, da so bile bolj
srečne, pa čeprav so jim lahko rebra
šteli itd.
Mirjam Graovac

English in Action

Gospel glasba pod lipo
Društvo Zdravljica z Lozic organizira raznovrstne kulturne in družabne dogodke, ki poskrbijo za celoletno pestro dogajanje v vasi. Organizatorji posameznih prireditev so člani društva. Razveseljivo je
dejstvo, da se v te aktivnosti vključujejo tudi mlajše generacije.

E

na izmed tradicionalnih prireditev je »Večer pod lipo«,
ki se vsako leto odvija v poletnem času. Letos je potekala v okviru projekta »Poletje na Vipavskem«.
K sodelovanju smo povabili gospel
zbor, skupino Bee Geesus iz Ljubljane. Zbor deluje pod umetniškim
vodstvom Mateja Virtiča, ki je eden
vidnejših predstavnikov a cappelle v
Sloveniji.

V prijetnem naravnem okolju, ob
kulisah mogočnega Nanosa, smo
lahko prisluhnili približno dvajsetim mojstrom vokalne glasbe, ki so
zgolj s svojim glasom občinstvu pričarali pravo glasbeno iluzijo. Namesto inštrumentalne spremljave zbor
v svoje aranžmaje vključuje vokalno tehniko oponašanja sintetizatorja tolkal in druge elemente vokalne igre, kar ga naredi edinstvenega

med gospel zbori.
Razgiban izbor skladb so sestavljale priredbe tradicionalnih gospelov in spiritualov ter sodobnejše umetne stvaritve s pridihom jazza
in sorodnih glasbenih zvrsti pa tudi
popa. Še posebej pristno je pod lipo
zazvenela “Lipa zelenela je”.
Pevke in pevci so s svojo nalezljivo energijo navdušili zbrane obiskovalce, ki so v nastopu vidno uživali.
Energična izvedba in čvrsti ritmi so
pričarali edinstveno glasbeno doživetje, v katero so bili aktivno vključeni tudi zbrani poslušalci.
Koncertu je sledilo druženje pod
bogato krošnjo lipe, ki je marsikomu dodatno obogatilo že tako s presežki obarvan večer
Mojca Vrtič

V

zadnjem počitniškem tednu
je bilo na naši šoli v Vipavi
kar pestro, saj smo ponovno gostili intenzivni tečaj angleščine
English in Action. Iz Velike Britanije je v Vipavo prišlo 5 učiteljev in
učiteljic, ki so poučevali 84 otrok in
6 odraslih iz celotne Vipavske doline, oziroma celo izven nje. V petek zvečer so otroci pripravili tudi
nastope in staršem predstavili pridobljeno znanje. Pesmice, plakati,

skeči in celo prava dramska igra so
dobra spodbuda, da s tako obliko
učenja angleščine nadaljujemo tudi
v prihodnje.
V delo otrok so med tednom pokukali tudi novinarji in tako je nastal prispevek pri poročilih na TV
Koper, TV Slovenija in radiu Robin
ter članek v Primorskih novicah.
Sonja Simonič Puc
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Sprejem prvošolcev v Vipavi,
Podnanosu in Vrhpolju
V petek, 1. septembra 2017, je bil za prvošolce prav poseben dan, saj so prvič prišli v šolo. Vrtcu so
dali slovo in postali šolarji.

Vipava

Na šoli v Vipavi...
... smo jih sprejeli s kulturnim programom, ki so ga pripravili učenci 3.a in 3.b razreda pod mentorstvom učiteljice Nadje Kompara
in Savice Trošt ter pevci pevskega
zbora Poke pod vodstvom učiteljice Nadje Rodman Koradin. Pozdravili so jih z besedo, petjem in plesom. Od tretješolcev so dobili lutki
Lili in Bine, ki jim bosta pomagali
pri učenju ter se z njimi igrali. Seveda so morali obljubiti, da bodo z
njima prijazni. Prvošolce in njihove starše je pozdravila tudi ravnateljica, ga. Mojca Pev. Po sprejemu v
avli so se v spremstvu razredničark
in vzgojiteljic pogumno podali proti
svojima učilnicama. Toda na vratih
jih je čakala ovira, saj v prvi razred
ne more kar vsak. Ovire se niso prav
nič prestrašili ter jo vsi pogumno in
spretno preskočili ter tako simbolno skočili v prvi razred. Po skoku

kot pravi šolarji, pogumno in le tu
pa tam s kakšno majhno skrito solzico. Mogoče je bilo pa staršem bolj
hudo kot šolarjem? V krogu so na-

Podnanos

daljevali z dejavnostmi spoznavanja,
gibanja in umirjanja. Obiskala jih je

Vrhpolje

so prejeli še rumene rutke in postali pravi šolarji naše šole, OŠ Draga
Bajca Vipava, 18 učencev 1.a razreda in 16 učencev 1.b razreda.
V učilnici so se s pomočjo lutk Lili
in Bine spoznavali med seboj, pokazali nove šolske potrebščine ter prejeli delovne zvezke. Seveda pravega praznovanja ni brez pogostitve. S
skupnimi močmi so upihnili svečko
v obliki številke ena in se posladkali
s torto. Po torti pa je prišel čas, ko so
se poslovili od staršev. To so storili

Učiteljici in vzgojiteljici 1.a in 1.b
razreda
V Podnanosu
Prvi kulturni dan je minil mirno in
lepo. Starši so svoje otroke, male prvošolce, po dogovoru pripeljali do
šole in z njimi počakali pred vhodom do prihoda razredničarke. Ko
smo bili vsi zbrani, smo se pozdravili in se počasi odpravili v prostore
šole, kjer so nas pričakali vsi učenci in vse razredničarke naše podružnice. Ob spremljavi kitare, ki jo
je igrala ga. Katarina Vitežnik, so
učenci ob pesmi v špalirju spremili
prvošolce do učilnice.
V učilnici so prvošolci izbrali svojo mizo in odložili svoje stvari, veliko je bilo tudi fotografiranja in celo
nekaj solz.
Po kratkih informacijah smo pozdravili starše in se poslovili od njih,

še ena živalca, želvica Elvica. Kako je
prišla v šolo pa so izvedeli ob poslušanju pravljice. Da so že pravi umetniki pa so dokazali, ko so se narisali, tokrat prvič kot šolarje. Čas brez
staršev je kar prehitro minil in z glasnim: »Hura za šolo!« smo zaključili naš prvi šolski dan in se poslovili.
Našim prvošolcem želimo, da jim
tudi v prihodnjih šolskih dneh ne bi
zmanjkalo poguma, radovednosti,
vztrajnosti, ustvarjalnosti ter veselja
in dobre volje.

delo pa nadaljevali v učilnici s predstavitveno igro ter pogovorom o
tem, kdo smo, odkod prihajamo,
kako se počutimo…
Sledila je pravljica TIHO, TUKAJ
BEREMO (Becky Bloom, ilustracije Pascal Biet), pogovor, ilustriranje.
Vsak otrok se je tudi sam podpisal.
Po pravljičnem dogajanju je sledila
še slovesna pogostitev s torto in sokom.
Ob koncu kulturnega dne nas je
obiskala še ga. ravnateljica Mojca
Pev, pozdravila otroke ter ob koncu podala staršem nekaj informacij.
Vida Trošt Vidic, razredničarka
V Vrhpolju
Vsako leto učenci in učitelji z veseljem sprejmemo medse novo generacijo prvošolcev. Tako je bilo tudi
letos na podružnični šoli v Vrhpolju. Gotovo je vstop v šolo pomemben mejnik v življenju vsakega otroka. In ker vse pomembne dogodke
v življenju slavnostno obeležimo, je
bilo tudi na dan 1. septembra na naši
šoli praznično. Starejši učenci so prvošolce s kulturnim programom popeljali v svet črk, številk, igre, prijateljstva in petja. Obljubili so, da jim
bodo s pozornostjo pomagali pri prvih šolskih korakih. Vsi, učenci in
učitelji, želimo prvošolcem srečno
novim znanjem naproti.
Učiteljica in vzgojiteljica 1. razreda
POŠ Vrhpolje
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Poke na Nanosu
V soboto, 9.9.2017, so naši učenci sodelovali na prireditvi v počastitev 90.letnice ustanovitve organizacije Tigr, ki je potekala pri
Blažonovih na Nanosu. V program je bilo vpleteno petje otroškega
pevskega zbora Poke in recitacija sedmošolca Matica Tomažiča.
Kljub slabi vremenski napovedi sta mentorici Ida Makovec in
Nadja Rodman Koradin uro pred pričetkom uspeli zbrati večino
nastopajočih.

K

o se je avtobus napolnil z
učenci, spremljevalci, rekviziti in prigrizki, se je začela
zanimiva pustolovščina za vse udeležene. Od odhoda do prihoda skoraj ni prenehalo deževati. Še dobro,
da smo kot nastopajoči imeli streho
nad glavo – nadstrešek Blažonovega
gospodarskega objekta. Pred in po
nastopu smo, namesto da bi uživali v nanoškem zraku in šli na dolg
sprehod, poslušali pravljice, se igrali
telefončke, se upevali, pojeli prigrizke, imeli odmore,… vse v avtobusu.
Dež nam je prizanesel le toliko, da
smo tekli do stranišč in nazaj. Nekateri učenci so vztrajali ves čas
prireditve na odru in njim lahko
čestitamo.

Kljub slabemu vremenu so pevci
ob vrnitvi bili navdušeni nad izletom. Pravljice, pripovedi o doživljajih in opisovanje poti, ki jih učiteljica dobro pozna, so prinesle toliko
dobre volje, da smo na slabo izkušnjo z dežjem skoraj pozabili.
Organizatorjem se zahvaljujemo
za sokove in skutne žepke, saj so bili
pravi posladek dneva. Občini Vipava se zahvaljujemo, da so nam omogočili avtobusni prevoz, saj sicer ne
bi mogli sodelovati na prireditvi.
Nekaj naših posnetkov najdete tudi
v arhivu RTV.
Nadja Rodman Koradin

Priključitev Primorske
k matični domovini
Mineva 70 let odkar je večina Primorske ponovno v svoji domovini. Primorce in vse Slovence je prevevalo veliko navdušenje. Vse je
bilo okrašeno. V slehernem primorskem kraju so pripravili mlaje,
slavoloke, kresove in množične proslave. Slavilo se je vsepovsod.

D

ržavni praznik smo obeležili tudi v naši šoli. Na
monitorju v avli je učiteljica Elena Kodre Nabergoj pripravili
zanimivo računalniško projekcijo.
Pri urah zgodovine in dodatnega
pouka smo se učili o času pred 70.
leti. Z učenkami 9. b razreda pa smo
v avli šole postavile razstavo. Z mentorico Ano Kobal smo izpostavile tri
mejnike v zgodovini Primorcev: leto
1915, ko je bil podpisan Londonski
sporazum, čas življenja Primorcev
pod Italijo in leto 1947, ko je bila
Primorska vrnjena Sloveniji in Jugoslaviji. Kot so takrat ljudje krasili svoje kraje, smo tudi mi okrasili

panoje: z mlaji, venčki in šrangami
iz papirja.
Vsem želim lepo doživet državni
praznik. Naj nas na veselje in radost
septembra 1947 spomnijo tudi pesniške besede Iga Grudna.
Pozdravljeni, bratje in sestre na
Krasu, v Vipavi in Brdih in grapah
tolminskih, v Brkinih in v Istri, ki v
sužnem ste času uporno živeli v verigah zločinskih: zaplalo v svobodo
vam zdaj je srce, svobodni si stiskamo bratske roke…
Pesem ima 6 kitic. Objavljena je
bila 21. septembra 1947 v Slovenskem poročevalcu.
Ana Kobal
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Vulkanizerstvo Rovšček: komunikacija – recept za uspeh
V tokratni številki Latnika predstavljamo podjetje Avto-Moto Stointas d.o.o.. Pogovarjali smo se z Miranom Rovščkom, ustanoviteljem in direktorjem podjetja.
S čim se podjetje ukvarja?
Naša osnovna dejavnost je vsekakor prodaja in menjava pnevmatik
(vulkanizerstvo), ki jih prodajamo
tudi preko spletne strani avto.net.
Poleg vulkanizerstva pa se ukvarjamo še s prodajo platišč in rezervnih
delov, poliranjem, globinskim čiščenjem, prodajo dodatkov za nego avtomobilov, prodajo motorističnih
pnevmatik in zračnic za motokros,
prodajo motoristične opreme terprodajo parfumov in darilnih bonov.
Boni so dobra izbira za darilo. Pri
nas lahko izbirate med štirimi različnimi: bon za nakup pnevmatik, bon
za nakup platišč, bon za puliranje
luči ali bon za nakup parfuma.
Prodaja parfumov?
Tako je. Prejšnji prodajalec se je
odločil, da se s tem ne bo več ukvarjal zato smo prevzeli mi. Prodajamo
torej parfume, ki so alternativa priznanih blagovnih znamk (Dolce Gabbana, Chanel, Bruno Banani…).
Dandanes je konkurenca zelo velika. Kaj je tisto kar vas loči od
ostalih, v čem ste boljši?
Mislim, da je naša prednost vsekakor širok spekter ponudbe. Z mesecem septembrom pa smo naredili korak naprej in postali še malce
bolj prijazni kupcu. Kot prvi v občini Ajdovščina smo omogočili možnost kartičnega plačila storitve in s
tem posledično tudi možnost plačila

na obroke.
Edini v Ajdovščini pa se ukvarjamo
tudi s prodajo, menjanjem in centriranjem motorističnih pnevmatik.
Od kje ideja o odprtju delavnice?
Nad poklicem sem se navdušil že v
mladih letih, ko sem opazoval očeta
pri delu. Po končanem šolanju sem
se zaposlil v mehanični delavnici in
se po osemindvajsetih letih odločil
za samostojno pot.
Kaj je po vašem mnenju recept za
uspeh in zadovoljne stranke?
Definitivno komunikacija oz. sporazumevanje s strankami. To mi
predstavlja tudi največji izziv pri
mojem delu.
Se po vašem mnenju med mladimi povečuje ali zmanjšuje zanimanje za ta poklic?
Zmanjšuje. Predvsem zaradi konkurence in polnega tržišča. Danes je
ogromno mehanikov in vulkanizerjev.
Kaj menite, da se bo zgodilo z avtomobilsko industrijo v naslednjih
tridesetih letih?
Mislim, da je trideset let prekratka doba za neke velike spremembe.
Vsekakor bo tehnologija napredovala in se še izboljšala, vendar bo na
avtomobile, ki bodo vozili sami potrebno še čakati.
Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da morajo biti motorna
vozila med 15. novembrom in 15.
marcem opremljena s predpisano

zimsko opremo med katero spadajo tudi pnevmatike. Ker se 15. november hitro bliža me zanima kakšne so vaše izkušnje. Čakajo ljudje
do zadnjega dne z menjavo pnevmatik ali storijo to že prej?
Večinoma čakajo do zadnjega, ravno zato ker 15. dobijoplačo. Tako
imamo 15., 16. in 17. vedno natrpan
delavnik. Vsekakor pa se jih najde
tudi nekaj takih, ki si vse pripravijo
in uredijo že en mesec prej.
Katere znamke pnevmatik se največ kupuje?
Continental, Sava, Falken, Bridgestone in Michelin.
Katera je po vašem mnenju najboljša?
Prisegam na Continental.
Kaj moramo pred zimo še pregledati pri avtomobilu poleg pnevmatik?
Zavorno olje, antifriz, vitrex, kvaliteto brisalcev…
Približno koliko imate v celem
letu stalnih in koliko novih strank?
Okrog 70% imamo stalnih strank
in 15% novih.
Kaj menite, da odločilno vpliva
na izbiro gum pri strankah? Cena
ali kvaliteta?
Definitivno cena.
Vaš sanjski avto?
Ford Focus RS.
Gospod Rovšček, srečno sanjsko
vožnjo še naprej !
Kristina Birsa

Kaj in kako oddati v zbirnem centru
Odrabljen predmet je odpadek, ki lahko postane surovina za nov izdelek. Od ravnanja vsakega posameznika je odvisno na katero pot bo krenil, na pot odpadkov ali na
pot ponovne uporabe.
ustrezen zabojnik oziroma na ustrezno mesto in tako pomagate, da oddaja odpadkov v zbirnem centru poteka čim bolj tekoče. V kolikor kljub
oznakam niste prepričani, v kateri zabojnik spada določen odpadek,
povprašajte za nasvet delavca v zbirnem centru, ki vam bo priskočil na
pomoč. Če bo le mogoče, vam bo
delavec tudi pomagal pri razvrstitvi
odpadkov.
V zbirnem centru sprejemamo

V

sak material je zgodba zase,
zato odpadke ločujemo glede na to iz česa so narejeni.
Ločene frakcije komunalnih odpadkov so odpadna plastična embalaža, tetrapak embalaža, papir, karton, embalažno steklo, ravno steklo
oken in vrat, odpadna električna in
elektronska oprema ter nevarni odpadki kot so barve, čistila, zdravila,
olja…
Oddate jih lahko na ekoloških otokih ali v zbirnem centru. Ekološki
otoki so namenjeni zbiranju najpogostejših frakcij komunalnih odpadkov, za oddajo ostalih odpadkov
pa je, za občane Ajdovščine in Vipave, urejen zbirni center pod Dolgo
Poljano.

Zaželeno je, da v zbirni center poleg ostalih odpadkov pripeljete tudi
povečane količine odpadkov, ki jih
običajno oddajate na ekološkem
otoku, to je predvsem odpadno embalažo. Ta se pojavi ob nakupu novega pohištva in gospodinjskih aparatov ter ob čiščenju ali prenovi
starejših objektov.
Ko se odločite, da boste odpadke odpeljali v zbirni center, je najpomembneje da jih že doma, ob
pripravi na prevoz ali med pospravljanjem, ustrezno razvrstite po
frakcijah, ki jih sprejemamo. V zbirnem centru so vsa mesta za oddajo odpadkov označena s tablami. Te
so namenjene vam, občani, da lahko
sami odpadke čim hitreje odložite v

samo LOČENE frakcije komunalnih odpadkov. Če odpadkov ne
uspete ločiti doma, morate to storiti
v zbirnem centru. V primeru, da odpadkov ne razvrstite sami, lahko to
stori delavec v zbirnem centru, uporabniku pa se strošek sortiranja zaračuna na naslednji položnici za komunalne storitve.
Azbest cementni odpadki ne spadajo med komunalne odpadke a jih

da pri rokovanju z azbestom vedno
uporabljate ustrezno zaščitno masko.
V Centru za ravnanje z odpadki
Ajdovščina sprejemamo tudi omejene količine gradbenih odpadkov iz
gospodinjstev. Manjše količine (avtomobilsko prikolico) pripeljite v
zbirni center, za dovoz večjih količin, ki jih v vašem imenu v CERO
pripelje izvajalec del, pa je potreb-

v zbirnem centru prav tako sprejemamo. Ker so njihova vlakna nevarna zdravju ljudi, jih morate takoj po
odstranitvi z objekta zaviti v folijo
ali spraviti v plastično vrečo, in jih
šele tako zaščitene oddati v zbirnem
centru. Pri vsakem lomljenju azbestnih odpadkov se namreč v zrak
sproščajo vlakna, ki lahko povzročijo azbestozo. Prvi znaki bolezni se
pojavijo šele čez več let po vdihu nevarnih vlaken, zato je priporočljivo,

no izpolniti Pooblastilo za oddajo
gradbenih odpadkov iz gospodinjstva, ki ga dobite na spletni strani
www.ksda.si/obrazci ali v sprejemni
pisarni zbirnega centra, kjer pooblastilo tudi oddate.
Ločevanje odpadkov je predpogoj
za njihovo ponovno uporabo.
Komunalno stanovanjska
družba d. o. o. Ajdovščina
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krompirjevi
rebrasti

Krompirjevi njoki
z gobovo omako
Sestavine za 4 osebe
Mlinotestovi njoki
500 g
olje
12 žlic
stlačen česen
od 2 do 3 stroke
sardelni file (izperemo sol) od 2 do 3 kose
olupljeni paradižniki
300 g
sesekljane sveže gobe
300 g
sol
poper
origano
worcestrska omaka
6 žlic
peteršilj
bazilika

Priprava - 30 minut, zelo enostavno

1. Na olju popražimo česen, sardelne fileje,
paradižnike in sesekljane gobe.
2. Začinimo s soljo, poprom, origanom in na
koncu dodamo worcestrsko omako.
3. Kuhamo 20 minut in nato v vrelo omako
dodamo dobri dve pesti sesekljanega peteršilja in baziliko.
4. Z omako prelijemo njoke.

Nasvet

Namesto worcestrske omake lahko uporabimo tudi sojino omako.
MLINOTEST ŽIVILSKA INDUSTRIJA d. d., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina
latnik 274 x 384-rebrasti njoki.indd 1
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Dogajanje v MC Hiša Šesta Noč pod Čavnom
mladih

Mesec avgust je čas dopustov, piknikov, zabav in veselic, poleg tega pa tudi čas za glasbeno in družabno obarvano prireditev Noč pod Čavnom, ki se je v Lokavcu že dodobra udomačila. Ta s pestrim
in raznolikim programom, za katerega skrbijo organizatorji –člani športnega društva Slano blato,
privablja vedno več obiskovalcev od blizu in daleč.

Aerial Circus – osnove gibanja na
zračnih blazinah, sobota, 30. oktober, 10h-16h
Vabljeni v MC Hiša mladih Ajdovščina na AerialCircus, delavnico o
osnovah gibanja na zračnih tkaninah za otroke in odrasle. Delavnice za otroke - LittleCircus so namenjene otrokom različnih starosti (od
4 do 12), v katerih bomo skozi igro
spoznali različne načine gibanja na
tleh in v zraku. Na tej poti se bomo
spoznali z cirkuškimi pripomočki kot so zračne tkanine in zračne
zanke. Obračali se bomo v vse smeri in spoznali različne inverzne položaje telesa, kot so stoje na rokah,
kolesa, mostovi in njihove številne
varijacije. Cilj delavnic je spoznavanje in osvajanje različnih tehnik na
zračnih tkaninah s čimer razvijamo
koordinacijo, ravnotežje in zdravo postavo telesa. Naučili se bomo
osnov gibanja na zračnih tkaninah
in usvojili osnovne ključe in obrate, ki vodijo v bolj komplekse figure,
padce in akrobacije. Varno in igrivo
bomo potovali v odkrivanje skritih
potencijalov lastnega telesa.
Delavnice za mladostnike in odrasle – Aerialmovement (od 13 let naprej) so sestavljene iz dveh delov.
Prvi del je posvečen različnim vajam za ogrevanje, ki so sestavljene
iz vaj za koordinacijo, ravnotežje in
gibčnost. Skozi tovrstno ogrevanje
se bomo počasi približevali inverznim položajem telesa. V drugem
delu se bomo naučili različnih načinov ogrevanja na zračnih tkaninah.
Usvojili bomo osnovne tehnike plezanja in spoznali ključe, ki so osnova za izvedbo različnih likov, obratov in padcev. Obračali bomo telo v
različne smeri in izstopali iz znanih
vzorcev gibanja, kar zelo pozitivno
vpliva na razvoj možganov, orientacijo v prostoru in, vsekakor, na razvoj moči in gibčnosti celotnega telesa.
S seboj prinesite udobna oblačila,
bombažne pajkice ali trenirko (priporočamo dolge in brez zadrg).
Predavanje o energijski komunikaciji, ponedeljek, 2. oktober, ob
18.30h
Oktobra 2017, ob 18.30 uri, vabljeni v MC Hiša mladih Ajdovščina, na
izjemno zanimivo predavanje, ki ga
bo vodila Nevenka Žejn. Spregovorili in spoznali bomo energijsko komunikacijo. Priporočamo. Več na
www.mc-hisamladih.si
Delavnica Google adwords oglaševanja, četrtek, 12. oktober, ob

17h
Uspešna podjetja se zavedajo, da se
več kot 70% nakupnih poti začne na
spletu. Uporabniki iščejo informacije skozi celoten nakupni lijak, naloga marketinga pa je, da v pravem
trenutku nagovori kupca s pravim
sporočilom. Uspeh zahteva usklajeno delovanje na vseh spletnih kanalih, eden najbolj učinkovitih pa je
spletno oglaševanje.
Na delavnici se bomo posvetili
Googlovimi platformi Adwords, ki
nam omogoča zakup ključnih besed, oglaševanje z oglasnimi pasicami in video oglaševanje. S pravim
pristopom lahko podjetja dosežejo veliko število potencialnih uporabnikov, povečajo zavedanje o tržni znamki in neposredno povečajo
prodajo.
Delavnica bo zajemala teoretični
del s celostno predstavitvijo platforme Adwords in njenih funkcionalnosti ter osnovne napotke za oblikovanje uspešnih kampanj. Delavnico
bo vodil Aljoša Todorović. Več o
delavnici na www.mc-hisamladih.si
Zaposlitveni bazar, torek, 24. oktober, dvorana Police Ajdovščina
Ker bi radi v MC Hiša mladih
osnovnošolcem ter srednješolcem čimbolj olajšali odločitev o nadaljnjem šolanju, bomo 24. Oktobra 2017, v Ajdovščini pripravili
že peti Zaposlitveni bazar, kjer se
bodo osnovnošolcem predstavile
srednje šole. Vabljeni.
Severa Gjurin z bendom, petek,
27. oktober, Bar Hiša mladih Ajdovščina
Klub ajdovskih študentov vabi na
novo glasbeno poslastico v Bar Hiša
mladih Ajdovščina. Izjemna vokalistka Severa Gjurinje zaslovela
v zasedbiOlivija, v kateri je z bratom Galom Gjurinom in drugimi
izvrstnimi glasbeniki opozorilana
to, da je tudi v Sloveniji še vedno
možna pop glasba na najvišji ravni. Kot vokalistka glasbene zasedbe Olivija je leta 2004 izdala album
z naslovom Med moškim in žensko,
že leto kasneje pa še album Brez sramu in strahu. Kasneje je sodelovala z Vladom Kreslinom na njegovem albumu Cesta. V filmu Metoda
Pevca Hit poletja je prispevala naslovno pesem, ki jo je v filmu izvajala glavna igralka, Ula Furlan. Vstopnina: 5€
MJ

P

rireditev, ki tradicionalno poteka zadnjo avgustovsko soboto,
se je pozno popoldan začela z
briškoljado in otroškim živžavom. Ko
se je v dvorani Edmunda Čibeja zaslišalo šelestenje kart, ki so jih mešali
prvi igralci, je bilo v zraku čutiti vznemirjenje. Ljubitelji briškole so namreč
z nestrpnostjo čakali, da se karte razdelijo in igra začne.
Karte skoncentriranih kvartopircevso vedno glasneje udarjale ob mizo,
medtem pa se je na travnatem igrišču
odvijal otroški program. Veselo rajanje se je začelo s plesom ob poskočni glasbi, kjer so se otroci razgibali in
osvojili nove plesne gibe. Po končanem ogrevanju in premagani zadržanosti so jih animatorji razdelili v dve
starostni skupini. Naloga najmlajših
je bila, da zajčku prinesejo čim več
korenčkov. Da pot do cilja ne bi bila
preveč enostavna, so morali premagati različne ovire, ki jim niso predstavljale nobenih težav. Prav vsi so prišli do konca poligona in tako staršem
in ostalim prisotnim pokazali svoje spretnosti. Malce starejši otroci pa
so se spopadali z malce težjimi izzivi.
Pri prvi nalogi so poskušali spraviti jagodo v kozarec, sledila je krompirjeva
bitka in hranjenje pošasti z žogicami.
Njihovo zbranost pri opravljanju izzivov je zmotilo radijsko vodeno letalce,
ki je otrokom dostavilo prav posebno
sporočilo. V bližini so morali poiskati
pismo in lov na zaklad se je začel. Na
tem razburljivem potovanju so jih čakale uganke, premetanke, zemljevidi,
navodila, streljanje z lokom in ostale dogodivščine, ki so jih pripeljale

do končnega cilja. Pri otroških igralih jih jenamreč pričakal skrivnostni
junak Tabadu. Čestital jim je za dobro opravljene naloge in jim povedal,
da je že res, da so našli skriti zaklad, še
bolj pomembno pa je, da so našli prijatelje. Vsem otrokom, ki so sodelovali v otroškem živžavu, je nato s pomočjo animatork podelil sladkarije, se jim
zahvalil za družbo in se fotografiral z
njimi.
Zabavni otroški program, poln dobre
volje,se je tako zaključil, do zaključka
pa so prišli tudi prekaljeni igralci briškole, ki so bili za prva tri mesta nagrajeni s praktičniminagradami. Za vse
obiskovalce Noči pod Čavnom, željne plesa, petja in zabave, pa se je vse
skupaj šele začenjalo. Glavno prizorišče so razživeli plesalci plesnega centra
ADC, ki so s svojimi mojstrskimi plesnimi gibi poskrbeli za pozitivno energijo, nato pa je oder zavzela glasbena
skupina Victory. Ta je svoj nastop začela s pesmimi, namenjenimi najmlajšemu občinstvu. Otroke so povabili,
naj se jim pridružijo na odru in skupaj
z njimi so naredili pravi žur. Prijetnim
zvokom, znanim glasbenim hitom in
odličnemu vzdušju se je kasneje prepustila tudi starejša množica obiskovalcev. Ob melodijah skupine Victory
so se veselo vrteli in marsikatero z njimi tudi zapeli. Prireditev je poleg kolesa sreče in šacanja pršuta popestril
tudi bogat srečelov z vsemi dobitnimi srečkami. Zmagovalec ocenjevanja
teže makete prašička je bil znan v poznih večernih urah, do poznih večernih ur pa je na prevzem posameznika, ki je imel pri žrebu najbolj srečno

roko,čakal tudi glavni dobitek srečelova. Prizorišče je bilo vseskozi polno
zadovoljnih in nasmejanih obrazov in
nadejamo se, da bo tako tudi v bodoče.
Dogodek, namenjen zabavi, sprostitvi,
medsebojnemu druženju in vzpostavljanju novih prijateljskih vezi,so obiskovalci v jutranjih urah zapuščali polni lepih spominov in vtisov.
Ob koncu povzetka letošnje Noči
pod Čavnom se člani športnega društva Slano blato zahvaljujemo tistim,
ki ste nam kakorkoli pomagali in prispevali k uresničitvi te prireditve.Iskrena hvala KS Lokavec, podjetju
Mobil Rent d.o.o, Okrepčevalnici Barbera, podjetju Gremar, podjetju Gonzaga, Pekarni Ježek, Fama Marketu
Julija Lokavec, Turistični kmetiji Pri
Rebkovih, Pizzeriji in špageteriji Zmaj,
prevozom Marković Vipava, Zavarovalnici Sava, ter podjetjema Fructal in
Mlinotest. Vsako leto so nam pri organizaciji vedno pripravljeni priskočiti na pomoč tudi –Jurij Lulik, Primož Černigoj, Matjaž Slokar in Marko
Kompara–krajani, ki nam nesebično
pomagajo, ne da bi pričakovali kaj v
zameno. Hvala vam.
Zahvala pa gre tudi vsem obiskovalcem našega dogodka, ki nas skozi leta
vzpodbujate in nam s svojo prisotnostjo ter pozitivnimi kritikami izkazujete potrditev za naše delo. Vi ste dokaz,
da je bila odločitev športnega društva
Slano blato pred sedmimi leti o organizaciji vaške prireditve pravilna in zaradi vas se bomo trudili še naprej.
Se vidimo avgusta 2018.
ŠD Slano blato

DIMNIKARSTVO SAVNIK
Silvo Savnik S.P

Kidričeva6, 5270 Ajdovščina
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Obveščamo vas, da Dimnikarstvo Silvo Savnik opravlja svojo dejavnost v Občini Ajdovščina z dimnikarsko licenco.
Koncesij ni več zato si lahko svojega dimnikarja izberete sami. Zdaj je pravi čas, da se odločite za praveg dimnikarja.
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Male Žablje 24

Srečanje rodbine Kravos – po
domače Petroučkovih

17

Eko dan

Vsaka zgodba ima svoj začetek. Vsak od nas ima svojega prednika. In vsak prednik ima svojo zgodovino.

N

aša zgodba ima daleč nazaj
svoj začetek in sicer gre v
18. stoletje, po nam znanih
podatkih v Strnovše 24. Leta 1795
se je rodil Franc Kravos, sin Jožefa in Marije Stopar. Franc je imel v
prvem zakonu dve hčeri Marijo in
Jožefo. Žena Tereza je umrla mlada
in poročil se je drugič z Marijo Bratina, s katero je imel sedem otrok.

Nasledstvo je pripadalo Francu
Kravos iz drugega zakona, poročenemu s Frančiško Novak iz Podhuma. Rodilo se jima je šest otrok,
med njimi moj nono Albert Kravos
(19.9.1891). Poročil se je z Ivano
Paljk - moja nona (19.4.1894) iz Dobravelj. Imela sta šest otrok: Marijo
(17.9.1922), Vincenca (20.1.1925),
Ivana – moj oče (18.4.1927), Alberta

(1.5.1930), Viktorja (25.8.1932) in
Romana (18.4.1934).
Na srečanju nas je bilo 40 iz rodbine, nekaj jih je manjkalo, saj imeli
so obveznosti. Najstarejša prisotna
je bila moja mama Danica Kravos
(1929), najmlajši pa Jurij Bragato
(2017). In veseli smo, rodbina Kravos se številčno veča. V zadnjih par
letih so se rodili prapravnuki Alberta in Ivane Kravos: Maks Golob Mironov, Mika Mironov, Nina
Mironov, Martin Razpotnik, Voranc Razpotnik, Fedja Bragato, Jurij
Bragato, Lukas Zavnik, Ema Žigon,
Maja Žigon.
Zbrali smo se v Malih Žabljah,
preprosto zato, da se vidimo, da
se družimo, osvežimo poznanstva,
obudimo spomine in utrdimo sorodstvene vezi.
Srečanje smo zaključili s sv. mašo
za rodbino Kravos (pok. Albert in
Ivana 1977 – 2017) v Lurški votlini
v Plačah.
Nasvidenje čez par let!
Nevenka Gerželj (roj. Kravos)

E

ko dan, ki se je 9. septembra
odvijal v Baru Hiša mladih,
je postregel z izmenjevalnico oblačil, eko tržnico, delavnicami
ustvarjanja iz odpadnih materialov,
ki so jih vodile Marinka Kodre, Nike
Škofič in predstavnice PUM Ajdo-

v sodelovanju z Društvom upokojencev Ajdovščina, Ekologi brez
meja, ŠENT Ajdovščina, LU Ajdovščina, KSD Ajdovščina in MC Hiša
mladih. Vsem, ki so sodelovali na
dogodku ali pomagali pri njegovi
izvedbi, se najlepše zahvaljujemo.

vščina, delavnico izdelave domače
kreme in naravnega detergenta v izvedbi Danice Gračan Jevtič, predstavitvijo programa delitve viškov kosil
Rdečega križa Ajdovščina in načina
življenja brez odpada Mojce Bernik,
plesnimi točkami orientalske plesne
skupine Nefes ter projekcijo filma
Ne meč’mo hrane stran. Organiziral ga je študijski krožek “Kako do
0 odpada?”, ki je čez celo poletje potekal na Rdečem križu Ajdovščina,

Zahvaljujemo se tudi obiskovalcem
in upamo, da se še kdaj vidimo na
kakšnem podobnem dogodku.
Irena Žgavc

Nova cvetličarna v Črničah
Na zadnji poletni dan, v petek 22. 9. 2017, so se v Črničah v popolnoma prenovljenih prostorih nekdanje pošte odprla vrata cvetličarne Lotos. V dopoldnskem času so jo prvi obiskali otroci, popoldne
pa še krajani Črnič in okolice.
ročno izdelane voščilnice, konfete,
dekorativne dodatke ter unikatne ali
po željah oblikovane kamnite, lesene in kaligrafske izdelke.
Program se je zaključil s slavnostim prerezom traku, po ogledu notranjosti cvetličarne pa je sledila še
manjša pogostitev obiskovalcev, ki
so se ob prijetnem druženju poveselili in nazdravili novi pridobitvi.
km

N

a že tako topel in sončen
dan so v dopoldanskem
času dodatno energijo ter
močno željo po raziskovanju in
odkrivanju novega prinesli s seboj
otroci iz vrtca in OŠ Črniče. Na
mnogo njihovih vprašanj, kaj vse se
v cvetličarni počne in prodaja, jim
je z veseljem odgovorila cvetličarka Dolores Batagelj, ki je v sklopu
predstavitve svojega poklica otrokom podarila šopke za okras šolskih
in vrtčevskih prostorov. Najmlajši
otroci iz vrtca pa so po ogledu še
ustvarjali v delavnicah, v katerih
so z navdušenjem pokazali, kaj vse
znajo.
Popoldanskega uradnega odprtja
cvetličarne so se ga udeležili tako
prebivalci Črnič kot tudi sosednjih
vasi in s tem podprli novo pridobitev v svojem kraju. Veselja in ponosa ob odprtju ni skrivala tudi predsednica krajevne skupnosti Črniče,

gospa Bruna Kastelic, ki je v svojem
nagovoru poudarila pomembnost
oživitve kraja, povezovanja in poguma za tak korak naprej v prihodnost, ki naj bo prežeta z optimizmom in s trdnostjo, čeprav je včasih
težko.
Besede veselja so na koncu pripadle Dolores Batagelj, ki se je najprej
zahvalila Krajevni skupnosti Črniče, da je z odobritvijo prošnje omogočila odprtje te dejavnosti, občini
Ajdovščina, ki je za sanacijo in obnovo prostorov namenila finančna
sredstva, ter vsem, ki so kakor koli
pomagali pri zaključnih delih in na
dan odprtja. Zahvalne besede je namenila tudi vsem obiskovalcem, ki
so s svojo prisotnostjo pokazali, da
jo na njeni poti podpirajo, in poudarila, da se bo vedno trudila prisluhniti željam strank in jim ponuditi le
najboljše – poleg lončnic, rezanega cvetja, šopkov in aranžmajev tudi

DRUŠTVA
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Iztokova koča pod Golaki

Trije Golaki kraljujejo nad Trnovskim gozdom. V vseh letnih časih so priljubljena planinska točka.
Najbolj je obiskan Mali Golak (1495 m), ki je najvišji vrh Trnovskega gozda in tudi najvišji vrh Občine
Ajdovščina. Poleti njegovi gozdovi obiskovalcem ponujajo mir in svežino, pozimi pa pravo zimsko
pravljico. Z vrha se odpira lep razgled na velik del Slovenije.

K

o se pohodniki utrujeni vračajo z razglednega vrha, radi
zavijejo k Iztokovi koči pod
Golaki. Skriva se v zavetju dreves
in jo opazimo šele tik preden pridemo do nje. Takrat nam zastane
dih. Je majhna in preprosta a lepa
kot hišica iz pravljice. Z njo upravlja
Planinsko društvo Ajdovščina. V
njej se pohodniki lahko odpočijejo,
okrepčajo in po potrebi tudi prenočijo. Prijazna oskrbnika jih bosta vedno lepo sprejela.
Koča so začeli graditi leta 1949.
O začetku in poteku gradnje lahko

preberemo drobne vestičke, ki so
bile zbrane v Planinskem vestniku
leta 1992 št. 7-8. Iz članka razberemo, da je Planinsko društvo Ajdovščina za gradnjo bivaka pod Golaki leta 1949 prejelo dotacijo v višini
25 000 dinarjev. Glavni odbor Planinske zveze Slovenije 3.7.1949
ugotavlja, da so člani društva s
prostovoljnim delom očistili in zakoličili prostor, kjer bo stalo zavetišče ter pričeli s kopanjem temeljev.
7.9.1949 glavni odbor poroča: »Planinsko društvo Ajdovščina s svojimi
prostovoljci nadaljuje terenska dela

za postavitev koče. Stavba bo lesena in jo že izdeluje podjetje v Ajdovščini…« 11.10.1949 glavni odbor
o gradnji koče zapiše: »Lesena konstrukcija za kočo pod Golaki je narejena. Člani društva so doslej opravili 978 prostovoljnih delovnih ur.
Postojanka bo še to jesen gotova. Izdatno sta pomagali podjetji Lipa Ajdovščina in lesni kombinat v Solkanu.«
Ajdovski planinci se s spoštovanjem in ponosom ozirajo na delo
svojih predhodnikov, zato vsako
prvo oktobrsko nedeljo organizirajo
Spominski pohod na Golake. Letos
bo pohod potekal 1. oktobra 2017.
Kratek kulturni program s predsednikovim nagovorom bo ob 11. uri
pred Iztokovo kočo.
Udeležence pohoda pričakuje kar
nekaj novosti. Pri koči poteka gradnja prizidka, v katerem bodo prepotrebne sanitarije, shramba in vodohram. Urejata se tudi okolica
koče in cesta do koče. Gradnjo sofinancira Fundacija za šport. Pri gradnji je bilo opravljeno veliko prostovoljnega dela, društvo pa je deležno
vsestranske podpore ajdovskih podjetij in posameznikov.
mg
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Operacija Čuk - prva
ajdovska tisočmetrca
Ajdovskim jamarjem je avgusta v breznu na Kaninu uspelo doseči
globino 1.000 metrov. Vhod smo našli na tradicionalnem jamarskem taboru že leta 2012.

Robert, Jerica in Andrej na dnu

B

rezno smo poimenovali Macola J. Huevos - zaradi macole, s katero smo razširili kot
jajce veliko luknjo (huevos je jajce
po špansko. Ime je izbral Nejc, ker
rad gleda španske limonade). Kaj
pomeni J, pa vedo samo posvečeni
jamarji. Isti dan smo ozek vhod tudi
razširili in še istega leta dosegli globino 100 m. Tam se je brezno zaprlo. Nadaljevanje smo naslednje leto
našli višje in se preko brezen in ožin
spustili do globine 200. Tu so nas

Sledila je nova akcija in dosežena je
bila globina 870 m. Tudi takrat smo
mislili, da vidimo dno. A tudi naslednji dan je bilo 100 m vrvi premalo
in obviseli smo v zraku. Tokrat pa
smo dno res videli kakih 30 m nižje.
Vedeli smo, da se jama bliža za jamarje magični globini 1.000 m. Prav
natančne številke pa nismo imeli, saj
meritve jame obdelamo računalniško, a na Kaninu tega čuda tehnike
nismo imeli s seboj. Zato smo eni šli
v dolino po računalnik, drugi pa v

Slovenske gorice – dežela klopotcev
Nedelja, 10. september 2017. Za skoraj celotno Slovenijo je bilo napovedano slabo vreme, samo
vzhod države naj bi se svetlil v soncu. Prav tja smo bili namenjeni s Planinskim društvom Ajdovščina.
Naš cilj so bile Slovenske gorice, ki se razprostirajo med Muro in Dravo, tako imenovano Prlekijo, znano po vinogradih in klopotcih.

N

a pot smo se odpravili v
zgodnjih jutranjih urah,
saj je bilo pred nami štiri
ure vožnje. Dež nas je spremljal vse
do Štajerske, tako da smo že malo
dvomili v napovedano vremensko
napoved. Ko smo se približevali izhodišču pohoda, se je nebo zjasnilo.
Posijalo je sonce. Do popoldneva,
ko se je delno pooblačilo, je bilo celo
malo prevroče.
Pohod smo pričeli v Jeruzalemu,
328 m nadmorske višine, v Občini Ljutomer. Jeruzalem je znano vinogradniško središče in razloženo
naselje, od koder se razprostirajo
čudoviti razgledi na lepo urejene vinograde. Kraju pravijo tudi nebeški raj. Ime je dobil po sliki Žalostne
Matere Božje. Njena kopija je v cerkvi z enakim imenom. Sliko so v Jeruzalem prinesli vitezi križarskega

reda prav iz Jeruzalema v Izraelu.
Prehodili smo del Ormoške planinske poti. Vodila nas je po travnikih, gozdovih, vinogradih, pa tudi
asfaltni cesti se nismo mogli izogniti. Spuščali in dvigali smo se med
gričevnato pokrajino skozi vasice in
zaselke. Z Jeruzalema smo se spustili
v vas Cerovci, po dolini Pavlovškega
potoka v vas Lahonci, se dvignili do
Sv. Tomaža, ki leži na obrobju Slovenskih goric. Ponovno smo se spustili v Rakovce in v dolino Trnovce
ter se še zadnjič dvignili na Gomilo,
352 m, kjer je bil cilj in najvišja točka pohoda. Na Gomili je 18 m visok
razgledni stolp. Posvečen je izumitelju Janezu Puhu, ki je bil doma v
bližnjem kraju Sakušak. S stolpa je
lep razgled po Slovenskih goricah,
na Mursko in Ptujsko polje, Haloze,
Boč in Donačko goro. Tudi mi smo

bili deležni s stolpa čudovitih razgledov, vendar so bili nekoliko zamegljeni.
Ob poti smo lahko opazovali klopotce, ki so eden od simbolov Slovenije. Značilni so v vinorodnih krajih
Štajerske, Haloz in Slovenskih goric.
Klopotec je naprava na visokem lesenem drogu. Ob delovanju kladiva
tolčejo po deski in ustvarjajo ropot,
zato ga uporabljajo kot ptičje strašilo. Klopotci delujejo od sredine meseca avgusta, ko začne grozdje zoreti, pa do konca trgatve. Da klopotci
delujejo, je potrebno vsaj malo vetra, ki je začel pihati okrog poldneva, in naše doživetje lepe pesmi iz
vinogradov je bilo popolno. Hodili smo skozi vinograde in spoznavali njihovo značilnost, urejenost, ki
se razlikuje od naše. Nekaj posebnega so tudi stanovanjske hiše, manjše
in nižje, z lepo urejeno okolico. Bili
smo deležni gostoljubnosti prebivalcev, poskusili smo grozdje, vino
in na koncu še njihovo kulinariko,
štajersko kislo juho.
Pohod sta vodila vodnika PZS
Mirko in Božo. Našo pot smo prehodili v šestih urah, ki so hitro minile. S tako čudovitimi pohodniki
in z dobro družbo je lepo preživljati čas hoje, čeprav je malo dolg. Domov smo se vračali v poznih večernih urah, vendar ne brez trojanskih
krofov.
Marjana Soban

Matej, Nejc in Jakob pred vhodom

ustavile nove ožine, ki smo jih razširili v naslednjem letu. Tako smo
lani dosegli globino 400 metrov in
brezna so postajala vse širša in večja.
V raziskavah smo sodelovali s številnimi jamarji iz Slovenije in tujine.
A glede na to, da smo odkritelji, da
smo prvopristopniki in da smo pri
večini akcij sodelovali Ajdovci, je
jama nekako »naša«. Julija letos smo
dosegli večjo dvorano, ta se prevesi v
novo brezno. Globinomer (kamen),
ki smo ga metali v črnino, ni dajal
jasnih rezultatov. A vedeli smo, da je
brezno globlje od sto metrov. Nekateri so menili, da tudi več kot 200 m.
Na prvi akciji smo prišli 530 m globoko, na naslednji 630. Nato nam je
eno akcijo požrla krušljiva polica, ki
smo jo morali prečiti. Na četrti akciji smo prišli 750 m globoko. Zdelo
se nam je, da vidimo že dno. Čeprav
je laserski daljinomer kazal erorr.
Na tej akciji smo postavili tudi bivak
(šotor s spalnimi vrečami). Med tem
smo izbirali ime za to ogromno notranje brezno, po burnih razpravah
je bilo poimenovano kot Čuk. Jamarski kolegi so nam iz doline dostavili vrv, ki jo je jama kar požirala.

jamo. Naslednji dan smo se dobili
pred jamo. Jamska ekipa z Robertom Reharjem na čelu je dosegla
dno, kjer nadaljevanja ni bilo. Zato
smo bili vsi malo v dvomih ali nam
bo uspelo preseči 1.000 metrov. Še
zadnje meritve smo vrgli v računalnik in napeto čakali, kaj bo pokazala
škatla. Hvala bogovom Kanina je bil
krik, ko smo videli številko 1001,8
m. Tako smo dobili osmo slovensko tisočmetrco in 108. svetovno.
Čuk pa je s 483 m deveta najgloblja
vertikala na svetu. Mimogrede - na
Kaninu imamo 643 m globoko brezno Vrtiglavica z največjo vertikalo
na svetu. V naslednjih akcijah smo
nadaljevanje našli višje v Čuku in po
vzporednih breznih prišli okrog 900
m globoko. Jama gre naprej. Zato
se nadejamo še večjih globin in sanjamo, da pridemo ven v jami Mala
Boka pri Žagi.
Člani ajdovskega društva, ki so sodelovali pri raziskovanju brezna:
Tadej Bratina, Robert Rehar, Bogomir Remškar, Jakob Remškar, Jernej Remškar, Nejc Velikonja, Matej
Vidmar in Vasja Zaman.
Bogomir Remškar
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Dnevni center RK

DRUŠTVA

V dnevnem centru Rdečega križa Ajdovščina ob od oktobra dalje vsako sredo od 16. do 17. ure potekal tečaj šivanja po meri, ki je primeren predvsem za začetnike. Naučili se bomo krojiti in šivati na
šivalnem stroju. Učili se bomo po korakih in v zaprti skupini največ štirih udeležencev, tako da bo vsakemu omogočeno, da od krožka kar največ odnese. Za prijavo na krožek zbiramo predhodne prijave
na telefon 051 430 722 ali e-naslov ajdovscina.ozrk@ozrks.si.

V

sak petek se nam od 9.
do 11. ure lahko pridružite tudi na ustvarjalni

delavnici. Reciklirali bomo odpadne
materiale in ustvarjali nove uporabne izdelke v slogu DIY oziroma
“naredi si sam”. Iz starega papirja
in kartona bomo na primer izdelali okvir za slike, stensko uro ali vizitke, iz plastenke ptičjo krmilnico,
steklenice bomo polepili s servietno
tehniko in iz njih ustvarili čudovite
vaze. Iz odpadnega blaga bomo šivali eko vrečke za sadje in zelenjavo
ter druge uporabne izdelke. Vse kar
bomo sešili, bomo nato v zameno za
prostovoljne prispevke podarjali na
ajdovski kmečki tržnici in ob drugih priložnostih. Izkupiček bomo
v celoti namenili socialno ogroženim družinam ali posameznikom.

Krožek poteka že nekaj časa, smo pa
vedno veseli novih udeležencev.
Prav tako bo v dnevnem centru
potekalo kvačkanje, na katerega ste
vabljeni tako začetniki kot tudi tisti, ki ste že malo bolj vešči. Prvič bo
krožek potekal v petek, 6. oktobra,
od 16. do 17. ure. Če se bo takrat izkazalo, da termin večini ne ustreza,
se bo o njem mogoče še uskladiti.
Prosimo vas za predhodno prijavo
na telefon 051 430 722 ali e-naslov
ajdovscina.ozrk@ozrks.si.
Vabljeni, da nas obiščete!
Irena Žgavc

V

bi dvignili, če bi imeli na razpolago
pravi gumb.
Sedaj pa že lahko rečemo, da smo
izvedli že tradicionalno Bobarsko
noč. Še vedno ostajamo tam, kjer
smo pričeli pred devetimi leti – na
Joškotovem parkirišču, na pošteni
in pohvalno izvedeni maksi reklami
podpornega zidu na Plazu, na vedno
istih cenikih, na izredni ponudbi
hrane, na odlični zasedbi kuharjev
in pekov, na Kolingovi glavni nagradi – klima napravi, na močni finančni podpori zlasti domačih podjetnikov, na visoko cenjenem, skrbno
pripravljenem in hitro razprodanem srečelovu, na Inetovem pršutu, na Semeničevem kamionskem

odru … in ne nazadnje na odličnem
vzdušju ter druženju prijetnih in veselih ljudi. Kot vedno doslej se niso
izneverili niti glasbeni gostje, ki so
dodali še piko na i celotnemu dogajanju. Letos je bil med nami ansambel Gorenjski kvintet. Sestav izvrstnih glasbenikov z energično pevko
je ogrel malo hladnejši poletni večer
in poskrbel, da je namensko popodeno plesišče dobro služilo svojemu
namenu.
Naj gre naša iskrena zahvala vsem,
ki ste kakorkoli doprinesli k izvedbi letošnje Bobarske noči. In vsem
prešerno razpoloženim obiskovalcem, ki se vedno znova radi vračate med nas.
Minilo je prehitro, kot vedno prehitro minejo lepe stvari. Hitro je minila letošnja Bobarska noč, hitro so
minila tudi vsa dosedanja leta našega praznovanja. Naslednje leto bo –
upamo – že prvi okrogel jubilej, ki
ga Športno kulturno društvo BOB
Višnje seveda ne bo izpustilo kar
tako iz rok. Že desetič zapovrstjo bo
veselo v Višnjah. Lepo vabljeni na
prvo avgustovsko nedeljo med nas.
Menda bo naslednje leto na ta dan
zopet lepo in vroče vreme.
Tekst in foto Robert Kobal

031 327 304

(Gortine, Zgornje in Spodnje Mute,
Vuzenice, Kovaškega in gasilskega
muzeja, mitnice, vodnega parka…)
je bilo srečanje v Bistriškem jarku v
Lepi dolini nedaleč stran od meje z
Avstrijo. Dolinico ob Bistrici krasi Ekološka kapelica sv. Frančiška
Asiškega.
Srečanje je bilo veselo in člani DPS
Zarje so se predstavili s pesmijo in
kratkimi šaljivimi igrami. Polni lepih vtisov na prijazne ljudi, lepo pokrajino, stkane vezi prijateljstva so
bili vsi mnenja, da se še srečajo.
Nevenka Vidmar

2017/2018
OSTRŽKOV
ABONMA

Društvo za boljši svet:

Gl. Tone Čufar Jesenice:
Gledališče Ku Kuc:
Pravljičarna:
Gledališče Smejček:

Gledališče Unikat:

VARILNI APARATI-REZERVNI DELI- PNEVMATIKA-INOX-VARINI MATERIALI

iskravar

K

orošci niso pozabili ajdovske gostoljubnosti in
povabili DPS Zarjo na njihovo 17. srečanje upokojencev in
invalidov Muta. Tako je skupina
pripravila kulturni program in se s
predsednico DU Ajdovščina Metko Marušič v začetku septembra
odzvala povabilu. Sprejem je bil v
Športnem parku Gortina. Vse prisotne je pozdravil župan Občine Muta
Mirko Vošner, predsednik DU Franjo Urnaut, podpredsednica Marija
Hrovat pa je skupino vodila in predstavila zanimivosti Občine Muta.
Po ogledih lepih krajev Koroške

Miškino gledališče:

urnik: po-pet od 8:00 - 16:00
sobota zaprto
Gradiška cesta 5, Vipava 5271

V začetku letošnjega junija je Društvo upokojencev Ajdovščina
sprejelo v goste Društvo upokojencev iz Mute. Prijetno so jih
presenetile članice DSP Zarja, saj so jih sprejele s pesmijo in kratko
šaljivo igro. Dan se je nadaljeval z ogledi Vipavske doline, pokušino
in nakupom češenj, ki so bile takrat zrele in sladke. Obiskovalci so
bili zadovoljni in obljubili, da še pridejo.

Gledališče AEIOU:
Društvo za boljši svet:
Teater za vse:

tek
zače ber
kto
14. o 0.30
ob 1

MALI PRINC
DEKLICA V VLOGI DETEKTIVA
BOŽIČNA SIMFONIJA
MESTO VELIKOH ŽELJA
LE SOSED BO MEJAK

ŠKRATKOV
ABONMA

tehnična trgovina
Jaklič Boštjan s.p.

Zarja v Muti

Pri splavarjih na Dravi

Bobarska noč v Višnjah

reme na letošnjo prvo avgustovsko nedeljo ni bilo
ravno po naših željah in v
skladu z letošnjim vročim poletjem.
Razočaranje je bilo kar precejšnje,
saj je bila napovedana ohladitev z
močnimi nevihtami ravno v času
nedeljskega večera, ko je ponavadi
najbolj ‘lušno’. In tokrat se na žalost
vremenoslovci nismo zmotili. Naša
veselica – imenujemo jo Bobarska
noč – je skoraj na silo dobila nadomestni datum z zamikom dveh
tednov. In tokrat se je srečno izšlo.
Malce nam je tudi v tem terminu
begala možgane negotova napoved,
pa na koncu ni bilo tako slabo. Le
kako stopinjo zraka v nočnem času
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21.
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POJOČI SMETNJAKONJAMI
JAKA IN SRAKA
TI IN JAZ
IGRAJ SE Z MANO
OD SEMENA DO ŽUPCE

Začeli bomo 30. septembra v sklopu Štrudl festa ob 10.30 uri s predstavo za
vse otroke NAJBOLJŠI PAR v izvedbi Društva Muzikalček. VSTOP JE PROST.
Pred predstavo bo mogoče kupiti abonmaje za sezono 2017 – 2018 za Ostržkov in
Škratkov abonma. Predstave pričnejo v mesecu oktobru ob sobotah, ob 10.30 uri
v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini.
Nakup abonmajev je mogoč tudi na sedežu ZKD Ajdovščina, Gregorčičeva 17
(nad trgovino NKD) med 9. in 12. uro in med 13. in 15. uro in pred prvo predstavo
enega ali drugega abonmaja. Cena posameznega abonmaja je 20 €, za dva otroka
iz iste družine je cena 15 € za enega. Če se odločite za oba abonmaja, je cena obeh
skupaj 30 €. O predstavah vas bomo obveščali po pošti, s plakati, na Tic-u. Višja
sila lahko spremeni izbor in čas predstave o tem vas bomo pravočasno obveščali.
Info.: 05 36 43 072 ali 041 754 753, marjan.krpan@gmail.com
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Tabor Pokljuka 2017

DRUŠTVA

Sektor za vojaške zadeve Ministrstva za obrambo že šesto leta organizira za člane Medgeneracijskih
informativnih družabnih središč (MIDS) štiri dnevni tabor, letos na Pokljuki.

V

prvem septembrskem ponedeljkovem jutru smo se
zbrali pred prostori MIDS-a
v Ajdovščini. S seboj smo imeli velike kovčke, potovalke, nahrbtnike in
pohodne palice – dokaz, da nameravamo za nekaj dni od doma. S seboj
smo vzeli še košare s sokovi, piškoti,
kavo in materialom za ustvarjanje,
če bi nas presenetilo deževje.
Kmalu je po nas pripeljal velik sivozelen avtobus slovenske vojske. V
hladnem jutru a dobre volje in nasmejani smo nadaljevali pot proti
vzhodu. V Ljubljani so nam pridružili še člani MIDS Ljubljana, Slovenska Bistrica in Novo Mesto. Čeprav
se nas večina še ni poznala, je kaj
kmalu začelo prijazno kramljanje.
Skupaj smo se odpeljali na Gorenjsko v Planico. Planiške skakalnice
so ob našem prihodu žarele v soncu.
Občudovali smo velikanko, se sprehodili okrog glavne stavbe in nato
odšli proti Tamarju. Prodnata pot
se je rahlo vzpenjala skozi smrekov
gozd, pred nami se je iz meglic odpiral razgled na Travnik in Jalovec. Iz
ostenja Ponc je šumel slap Nadiža.
V kapelici Marije Pomagaj na trati
pred planinsko kočo smo si ogledali Rupnikova mozaika. Na stranski
steni kapelice je tabla z imeni ponesrečenih planincev v Rateških gorah. Po kratkem počitku pred kočo
smo se vrnili v Planico, od tu pa nadaljevali na Rudno polje v nastanitveni center slovenske vojske. Lepo

urejeni prostori so nam postali prijetno domovanje do četrtka. Po večerji smo se v večji dvorani dogovorili o delu v naslednjem dnevu.

misli in se kasneje sprostili pri meditaciji.
Naslednjega dne nam je v skupni
superviziji predaval prof. dr. Jože
Ramovš. To ni bilo šolsko predavanje, bolj spodbuda za dejavnosti v
tretji življenjski dobi
Po kosilu smo se nekateri pridružili predavatelju na daljšem sprehodu
med pokljuškimi smrekami in planinami, nekaj se jih je odpeljalo na
ogled mokrišča. To je zanimivo močvirje na vrhu planote. Večer je popestril g. Matjaž, nekdanji hokejist
Triglava iz Kranja, ki je prinesel na
ogled vso hokejsko opremo. Verjemite, veliko jo je in oblačenje pred
treningi in tekmami je kar zahtevno
opravilo.
V četrtek smo vožnjo domov dopolnili s postankom v Begunjah.
Ogledali smo si grad Kamen, kjer
nam je zgodovino in zanimivo
zgodbo o Lambergu na prijeten na-

Zvečer smo prisluhnili nasvetom in
šalam tete Pehte in Mirkovi pesmi
na njen račun.
Naslednje dopoldne je hitro minilo med hojo na Lipanco ali manj
zahtevno Uskovnico in obiskom
energetskih točk na planini Praprotnica. Po kosilu in kratkem počitku – predvsem kramljanju – nam je
popoldne in večer obogatil pastoralni asistent v Slovenski vojski, vojaški uslužbenec Franc Kokalj. Ob fotografijah smo ubesedili občutja in

čin predstavil upokojeni polkovnik
Povše. Ogledali smo si še Avsenikov
muzej. Ob zaključku smo se poslovili s: »Hvala in nasvidenje na naslednjem taboru!«
Priprava in izvedba takega tabora
za številčno skupino raznolikih ljudi
v ‘zlatih letih’ je zelo zahtevna. Brez
podpore zaposlenih v slovenski vojski ne bi šlo. Zato pohvala in zahvala
vsem, ki ste nam omogočili res lepo
doživetje na Pokljuki.
avb

Enakost spolov
Na Inštitut za mladinsko politiko, v sklopu projekta Kažipot mladim do enakosti spolov, ki ga sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Veleposlaništvo ZDA
v Sloveniji, prirejamo okroglo mizo na temo Enakost spolov v vzgojno-izobraževalnem sistemu in v
zasebni sferi.

O

krogla miza bo v četrtek,
5. 10. 2017 ob 18. 00 uri, v
prostorih MC Hiša mladih
Ajdovščina.
Glavna tema srečanja bo vzgoja
otrok in pomen enakovredne porazdelitve skrbstvenih in gospodinjskih
obveznosti med moškim in žensko v
zasebni sferi. Z okroglo mizo želimo
opozoriti mlade starše, mladinske
delavce in vse, ki se srečujejo z vzgojo in izobraževanjem otrok, kako
pomembno je, da vzgajamo otroke
glede na njihove sposobnosti, želje
in pričakovanja in ne glede na spol.
Z nami bodo sociologinja in

dolgoletna profesorica na Fakulteti
za družbene vede v Ljubljani, doktorica Maca Jogan, Jure Marolt novinar in avtor priljubljenega, starševskega bloga z naslovom Ljubki
nesmisel ter profesorji in učitelji,
ki bodo z nami spregovorili o pomembnosti vzgoje otrok, glede na
njihove zmožnosti in pričakovanja in ne glede na spol. Po končani
okrogli mizi bo sledila še otvoritev
razstave del, ki so jih v sklopu natečaja »Pokaži pot do enakosti spolov« pripravili mladi umetniki ter
podelitev nagrad zmagovalcem natečaja.

Vabljeni!
Inštitut za mladinsko politiko

Latnik 190, 29. september 2017

KULTURA

Latnik 190, 29. september 2017

21

Milena Stibilj Lah v Pilonovi galeriji
Kiparkina dela – izbor 60ih skulptur, risb in slik ter foto povečav javne plastike –do 1. oktobra 2017 zasedajo vse prostore Pilonove galerije. Razstava Milena Lah, kiparka je
prva umetničina pregledna razstava v Sloveniji ter osvetljuje kiparkin opus s poudarkom na njenem delovanju na naših tleh.

od leve proti desni Tina Ponebšek, Igor Lah, Maja Marinkovska in Tanja Cigoj

A

vtorica Spomenika upora
primorskega ljudstva iz leta
1954 (kamen, bron) v mestnem jedru Ajdovščine je dobršen
del otroštva preživela v Vipavski dolini. Spomenik je nastal v času, ko je
mlada kiparka zaključila podiplomski
študij, a je že kazala samosvojo pot; po
besedah Nelide Nemec se ob ustvarjanju »ekspresionistično deformiranega
in predimenzioniranega bronastega
kipa« ni ozirala na »takrat še vedno
močno tradicijo socialističnega realizma«. Umetničina samosvoja drža je,
tako pravi v eni svojih razprav v katalogu Maja Marinkovska, ki je delo Milene Lah začela raziskovati pred skoraj desetletjem in je tudi pobudnica
razstave, »tudi lastnost, ki opredeljuje
celoten kiparkin opus – tako kot tudi
njen življenjski nazor«. Monumentalna podoba kipa, ki se »razprtih rok
in z razprto srajco obrača proti Gori«
je del celote – spomenik sestavlja še
konveksno osnovan kamniti zidec z
napisom ter bronasto reliefno plastiko z upodobitvijo upora primorskega
ljudstva. Kiparka je pri koncipiranju
spomenika sodelovala z dvema pomembnima takratnima arhitektoma:
Teodorjem Lojkom, enim glavnih
projektantov pri izgradnji Nove Gorice, ter ljubljanskim mestnim arhitektom Ivom Spinčićem, znanilcem
avantgardnih tokov znotraj slovenske
arhitekture in oblikovanja v času med
obema vojnama.
Milena Stibilj Lah
Milena Lah, rojena 23. maja
1920, je, po zapisih v družinski

knjigi Škofijskega arhiva Koper, živela
z očetom Jožefom Stibiljem in materjo
Frančiško Batič (oba rojena na Ustju
pri Ajdovščini, kjer sta se tudi poročila) ter z bratom Bogomirjem in sestro
Boženo v hiši na Cesti 67, ki je takrat
spadala pod današnji Vipavski Križ. S
šestimi leti je bila vključena v osnovno šolo v Vipavskem Križu, ki se je po
Gentilejevi šolski reformi s strani fašistične oblasti na Primorskem izvajala
v italijanskem jeziku.
Izkušnja doživljanja otroštva v našem prostoru med obema vojnama se
zrcali tudi v sinovih spominih na materino pripovedovanje (čeprav se ta
ni nikoli pritoževala nad svojo usodo): »… ricinusovo olje, italijanski jezik (schiava!), pogorele vasi, črne srajce, … italijanski jezik je bolj obvladala
kot slovenskega in hrvaškega, za katerega se je občutilo, da je naučen ... «
Kot deklica je poslušala svojo nono,
eno redkih žena s tega področja, ki je
govorila ob kresovih in bila nasploh
zelo modra, ki ji je pripovedovala pravljice in zgodbe o tukajšnjih(kraških)
ljudeh, o istrski ženi, »legende o Velem Joži, Istri zemlji, svobodnih galebih, zasužnjenih galjotih ali pa najbolj
mrzlem izviru v rimskem imperiju.
Njena družina je imela odprta vrata
za trgovce, ki so potovali čez kraj celo
iz Grčije proti Skandinaviji in pripovedovali dogodke iz širnega sveta
…«. Kot umetnico jo je zaznamovalo
tudi občutje burje – verjetno sta njeni skulpturi Na vetru in Burja iz 195556 »nastali pod navdihom iz zgodnjega otroštva ali celo kot poklon rodnim

krajem.«(Maja Marinkovska)
Jožef Stibilj, ki je bil zaposlen kot
upravljalec strojev na takrat največjih italijanskih ladjah Saturnia, Urania in Vesuvio v ladjedelnicah v Pulju
in Tržiču, je med izseljevanjem v času
svetovne gospodarske krize ter naraščajočega fašizma na Primorskem,
družino odpeljal preko Krasa v Maribor. Takrat je bila Milena v 6. razredu
osnovne šole, gimnazijo je tako najprej obiskovala v Mariboru, nato pa v
Zagrebu, kamor so se preselili neposredno pred 2. svetovno vojno, saj je
očetu grozila internacija zaradi domoljubja.
Že kot srednješolka je Zagreb izbrala za mesto, v katerem bo živela –šlo je
za ljubezen na prvi pogled – v tem mestu je pozneje ustvarjala, predstavljala
se je kot »zagrebška kiparka«, Zagreb
pa je imela rada kot »svoje mesto«.
Vendar se je, kot pravi njen sin, popolnoma identificirala z Evropo in so
jo administrativne meje zelo motile:
»bila je nadnacionalna, nadregionalna, nadtrendovska umetniška, kreativna duša.«
Leta 1945 je vpisala smer kiparstvo
na tamkajšnji Akademiji likovnih
umetnosti ter končala študij štiri leta
pozneje pri profesorju Vanji Radaušu,
pri katerem je nato leto dni nadaljevala z delom v njegovi Mojstrski delavnici, v družbi kiparjev Dušana Džamonije, Valerija Michielija ter Branka
Vlahovića.
Bila je ena redkih likovnih umetnic prve povojne generacije, ki je diplomirala na oddelku za kiparstvo, v
zvrsti, ki je običajno pridržana moškim. Najraje je delala znotraj kiparskih simpozijev, ki se jih je udeleževala po vsej Evropi in bivši Jugoslaviji,
na tovrstnih umetniških srečanjih je
namreč lahko navezala interakcijo s
prostorom in z naravo, z materialom
samim, povezala je lahko svojo idejo z rokami ter jo delila z ljudmi.Najbolj pa ji je bilo pri srcu prav obdelovanje kamna. Njena drobna fizična
pojava je bila varljiva in je marsikaterega delavca v kamnolomu zavedla, a
si je s svojim energičnim in delavnim
pristopom ter sposobnostjo ravnanja
z materialom umetnica kmalu pridobila njihovo spoštovanje. Pri delu se
je redko obračala po pomoč k delavcem, strojno obdelovanje materiala pa

TRGOVINA ZELENI VRT
gsm 031 816 621
gsm 041 719 333
tel.: 05 / 368 52 36

Vipava Gradiška 13

e: drevesnica.janez@siol.net

JESEN JE NAJUGODNEJŠI ČAS ZA SAJENJE!
Široka ponudba vseh vrst sadnih sadik, tudi sadike kostanja marona,
kakija, žižule, aronija, razičnih vrst jagodičevja,...

- Akcija sadik v loncih lastne pridelave –20%

- sadike z golo korenino v novembru

Akcija od 1.10 do 30.11. 2017

urnik: pon-pet 8.30 - 12.00 in 12.30 - 16.30 sobota 8.30 - 12.00

je, kjer je bilo to mogoče, nadomestila
z ročnim delom.
Forma viva v Kostanjevici leta 1963
šteje kot njen debitantski nastop na kiparskih simpozijihin prav tu se je srečala z novim materialom – lesom (lesena skulptura, ki jo je ustvarila, je bila
leta 1998 odstranjena zaradi slabega
stanja, prvotna podoba pa je zabeležena le v starejših fotografskih zapisih).
Udeležila se je tudi Forme vive v Portorožu leta 1991 in ustvarila skulpturo
Miza miru – danes si jo lahko ogledamo v parku Forma viva na polotoku Seča pri Portorožu. S svojimi deli
se je večkrat pojavljala na skupinskih
razstavah po Sloveniji, njena prva samostojna razstava na slovenskih tleh,
Vječiti Ikar, pa je bila na ogled v ljubljanski galeriji Kompas leta 1990.
Pod kuratorsko taktirko Branka
Franceschija so se v letu 2014 umetnice spomnili z veliko razstavo Milena
Lah, Sjaju sjaj –retrospektiva v Moderni galeriji v Zagrebu.
Sledi je Milena Lah pustila tudi po
vsej Evropi – naročila, ki jih je dobivala, so bila neposreden rezultat njenega sodelovanja na mednarodnih kiparskih simpozijih.Razstavljala je tako
po vsej Jugoslaviji kot mednarodno, v
njen obsežni kurikulum se je zapisalo
prek 280 skupinskih razstav in sodelovanj na simpozijih ter več kot 40 samostojnih predstavitev.
Iz kamna je osvobajala galeba
»Svoj polet« je začela v Zagrebu, ko
je za časa vojne morala kopati protiletalske rove in je v najdeni glini igraje portretirala tiste, ki so z njo delali.
Ustvarjala je v lesu, glini, aluminiju, železu, kamnu (najraje v granitu)
in marmorju, steklu ter različne materiale med seboj kombinirala.Zaradi
težavnosti, časa in visokih stroškov, ki
ga zahteva obdelovanje kamna, je preizkušala nove materiale – kamen je zamenjala z mavcem, skulpture pa je, da
bi ohranila obdelavo njej ljubega materiala, namesto običajnega vlivanja
v kalup, klesala in brusila iz mavčnih
gmot.
Njene začetke so zaznamovali vplivi
mentorja Radauša, vzorniki so ji bili
sodobni evropski kiparji –predvsem
Marino Marini in Henry Moore ter
Auguste Rodin in Ivan Meštrovič, širok diapazon slogovnega raziskovanja
pa so ji nudila tudi študijska potovanja v Italijo in Francijo. Branko Franceschi je zapisal, da prvo desetletje v

kiparkinem opusu zaznamuje umeščanje med »figuraliko večinoma socrealističnega ali poetično lirskega izvora in abstrakcije«, v zgodnjih 60.
letih pa je ob figuralnem že razvijala
abstraktno – serija pločevin, nastala v
letu 1957, jo tako postavi za avtorico
prve abstraktne skulpture v hrvaškem
kiparstvu.
Njenih Galebov (1966–68), ki jih
Franceschi označi za »najvznemirljivejšo skulpturno konturo v zgodovini
hrvaškega kiparstva« ter ciklov Oblika
izkušnje po Ikarjevem padcu (1967–
73)in Čas našega spomina (1974–78)
likovna kritikav času njihovega nastanka »ni uspela prepoznati kot glasnike prelivanja postmoderne v vizualno umetnost.«Bila je vizionarka, ki
je presegala okvire svojega časa –njen
opus je zaradi »pretanjene samobitnosti in neprileganja smernicam lastne dobe« še dandanes težko vključiti
v splošne zgodovinske preglede.
Svoje prepričanje, da mora umetnik
pustiti svoje odtise v času in prostoru,
je odločno zagovarjala ter ga izražala
v slehernem svojem ustvarjalnem dejanju.
»Imela je resnično nepričakovano in
neverjetno moč, moč, ki je bila hkrati energija, skrita v njej. Poznala je kamen in »osvobajala je galeba, ki je iz
njega poletel«. Pogovori z njo so bili
pogosto burni, ni se bilo lahko spoprijemati s tolikšno močjo, ko se je ta levila v vihar. Take vrste umetnik je v
očeh drugih v njegovi bližini običajno percipiran kot ‘odbit’«, je zapisal
sin Igor. Doživljal je mamino umetniško pot skozi 50 let ter »živel z njenimi
skulpturami; gledal kako se začenjajo
kot ideja in kako rastejo, kako umetnica dela, premišljuje in diha«.
Milena Lah je umrla v Zagrebu leta
2003.
Izbor del, ki so jih za razstavo Milena Lah, kiparka posodili Igor Lah, Zagreb, Goran Masnec, Zagreb, Gliptoteka HAZU Zagreb in Umetnostna
galerija Maribor, sta pripravila Igor
Lah in Tina Ponebšek, kustosinja razstave. Obširen katalog s spremnimi
besedili Branka Franceschija, Maje
Marinkovske ter z osebnim zapisom
o kiparkinem življenju in delu, ki ga
je prispeval Igor Lah, je oblikoval Bojan Bole.
Tanja Cigoj
foto: Moderna Galerija Zagreb, Primož
Brecelj, Igor Lah
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Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina

Pevci glasbene šole zaokrožili
poletje s Carmino Burano

Latnik 190, 29. september 2017

Bron, ki žari kot zlato
Dramsko pevska skupina Zarja Društva upokojencev Ajdovščina
je maja sodelovala na makedonskem festivalu Ohridski biser v
Ohridu.

Pevci Zbora Glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdovščina smo preteklo šolsko leto zaključili veličastno,
s sodelovanjem na otvoritvi 65. Festivala Ljubljana. Pridruženi Orkestru in Zboru Slovenske filharmonije ter Komornemu zboru Ave smo 27. junija na Kongresnem trgu v Ljubljani izvedli Orffovo scensko
kantato Carmina Burana.

Z

bor glasbene šole iz Ajdovščine je pripravljala prof.
Jerica Rudolf, skupne vaje
zborov v Ljubljani pa je vodila umetniška vodja Zbora Slovenske filharmonije Martina Batič. Kantata za
simfonični orkester, zbor in soliste
je na otvoritvi festivala zazvenela
pod taktirko španskega dirigenta
Josepa Vicenta. Posebnost izvedbe
je bila vizualizacija, ki je kantati dala
pečat spektakularnosti, njen nosilec

pa je bila slovita katalonska gledališka skupina La Fura dels Baus. S
posebnimi učinki, scenami in dišavami, ki prebujajo čute, je v osmih
letih, odkar je bila prvič uprizorjena,
navdušila že več kot 100.000 gledalcev po vsem svetu, tokrat tudi publiko Festivala Ljubljana. Ti so lahko v
zadnjih taktih občudovali tudi ognjemet z Ljubljanskega gradu.
Z isto kantato, le v drugačnem slogu in drugačni zasedbi, smo že v

poznem avgustu začeli novo sezono. Odpeljali smo se v Vinkuran
v Istri. Kantata je tokrat zazvenela pred 1.300 poslušalci v ambientu opuščenega rimskega kamnoloma Cave Romane, ki navdušuje s
tudi do 60 metrov visokimi navpičnimi gladkimi stenami in z odlično
naravno akustiko. Mednarodno zasedbo so sestavljali Zbor Slovenske
filharmonije, Zbor Glasbene šole
Vinka Vodopivca Ajdovščina, Mešani pevski zbor Jeka Primorja iz
Reke in Mladinski orkester Furlanskih filharmonikov iz Vidma. Skozi
svet srednjeveških besedil in Orffove ritmične glasbe nas je vodil dirigent hrvaškega rodu Igor Vlajnić.
Naši načrti in projekti pa se tu še
ne zaključujejo. Polni zanosa s preteklih koncertov in z veselim pričakovanjem prihajajočih se podajamo
v novo šolsko leto. Že v oktobru nas
namreč čaka novo sodelovanje s Slovensko filharmonijo v okviru Modrega abonmaja, ki nam zopet obeta
obilo glasbenih užitkov in novih izkušenj v profesionalnih krogih.
Nevenka Lozar

Beremo v naročju staršev
V Lavričevi knjižnici v Ajdovščini že od leta 2009 poteka študijski krožek Beremo v naročju staršev.
Namenjen je predvsem staršem na starševskem dopustu, večkrat pa se ga udeležijo tudi babice, pa
tudi kakšen dedek se najde. Posebnost krožka je, da so na srečanju starši skupaj z otroki.

V

okviru desetih srečanj starše seznanimo s pojmom
družinska pismenost in jim
predstavimo, kako z otrokom narediti prve korake v svet pravljic in
slikanic, v glasbeni, likovni in gledališki svet. Starši spoznajo, kako
lahko otroku od najnežnejše starosti
naprej pomagajo razvijati različne
spretnosti, da bo kasneje branje, pisanje in računanje v šoli kar najlažje
steklo. Spoznajo, kako lahko otroka
spodbujajo in tako razvijajo njegovo
besedno in jezikovno zaznavanje,

matematično logično zaznavanje,
glasbeno ritmično in likovno zaznavanje. Vse to imenujemo družinska
pismenost, ki zajema dejavnosti, ki
potekajo pred formalnim opismenjevanjem in predstavljajo pripravo
na učenje branja in pisanja.
V programu staršem predstavimo
štiri DVDje iz didaktičnega kompleta Z igro do pismenosti, ki jih je
pripravil Andragoški center Republike Slovenije, vse to pa zaokrožijo predavanja likovne pedagoginje,
glasbene pedagoginje, gledališke

pedagoginje, logopedinje in družinske terapevtke.
S seboj lahko pripeljete tudi dedka ali babico, ali koga drugega, ki je
oziroma bo po izteku starševskega
dopusta veliko skupaj z vašim otrokom. Udeležba na srečanjih je brezplačna.
Vabimo vas na naše prvo srečanje,
ki bo v četrtek, 5. oktobra 2017, ob
10. uri v Lavričevi knjižnici v Ajdovščini.
Veselimo se srečanja z vami!
Zdenka Žigon

M

amljiva ponudba je prišla do naših ušes in ni
se bilo težko odločiti, da
bomo sodelovale. Po predhodnih
pripravah in skrbno pripravljenemu
programu smo odšle na pot. Pevski avtobus smo sestavili s Sanjami
s kitaro iz Nove Gorice, Vokalno
skupino Iris iz Izlak in DPS Zarjo iz
Ajdovščine.
Prvi počitek smo si privoščili v
Nišu in naslednji dan potovali skozi
Skopje do Ohrida. Nastanili smo se
v hotelu Desaret s pogledom na prelepo Ohridsko jezero. Zvečer smo
se sestali z organizatorjem festivala
dr. Zoranom Strezovskim. Ob dobrodošlici smo izvedeli tudi vse podrobnosti glede festivala, nastpov,
ogledov.
Četrtek je bil bogat z ogledi. V
Etno muzeju so nam prikazali izdelavo papirja, obiskali smo cerkev
sv. Sofije, staro antropološko gledališče, Samuelovo trdnjavo, ki se nahaja nad gledališčem. Plaošnik, ki je
250 m pod trdnjavo je arheološko
najdišče. Cerkev je leta 893 zgradil sv. Klement na temelju zgodnje
krščanske bazilike in je bila posvečena sv. Panteleimonu. Tu je bila
ohridska književna šola, središče

slavistične literarne in kulturne dejavnosti, kjer je bilo izobraženih več
kot 3.500 učencev. Pot nas je vodila
do cerkve sv. Jovana, po mostu želja,
kjer se je ogled končal. Zvečer je bilo
v Ohridu še uradno odprtje festivala
in nastop vseh zborov.
Petek je bil težko pričakovan dan.
Najprej so se zbori predstavili s prostim programom v cerkvi sv. Cirila in Metoda, tekmovalni program
pa se je preselil v dvorano kulturnega doma v Ohridu. Žirija pod vodstvom brejskega zborovodje in skladatelja Mirana Rustje je prisluhnila
pevcem in jih ocenila.
V soboto smo z ladjo pluli po
Ohridskem jezeru do samostana sv.
Nauma. V bližini so slikoviti izviri reke Črni Drim, ki jezeru dovaja
največ vode.
Zaključek festivala je bil z podelitvijo certifikatov in priznanj. Zlatega priznanja so se razveselili moški
pevski zbor Provox z Matejem Petejanom, Vokalna skupina Iris z Blažem Rojkom in mešani pevski zbor
Jacobus Gallus z Markom Sancinom. Pevski del Zarje z Marijo Terčelj je osvojil bron, ki pa žari kot zlato.
Nevenka Vidmar

23

Latnik 190, 29. september 2017

03. do 07. OKTOBRA
POPUST ZA MLADE
DRUŽINE

%
1
1

VIPAVA VABI

A

VELJA OB NAKUPU NAD 30 €, TUDI ZA
IZDELKE V AKCIJI, POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO
POPUST NE VELJA ZA NAKUP CIGARET,
SLADKORJA IN TELEFONSKIH KARTIC

DO POPUSTA JE UPRAVIČEN STARŠ, KI IMA S SEBOJ OTROKA DO 15 LET STAROSTI

NAJVEČJI IZBOR V VIPAVSKI DOLINI

HIŠA DARIL
V CENTRU FAMA VIPAVA

KUPON ZA 20 % POPUST

NA IZBRANI IZDELEK IZ ZALOGE BAZARJA
VELJA DO KONCA OKTOBRA 2017
VELJA OB NAKUPU NAD 10 €
POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO
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2

Srednja šola
šola Veno
Veno Pilon Ajdovščina
Ajdovščina

ZA VAS ...

Kdo so naše nove učiteljice?

Dolores Nagode, Laura Brataševec, Nina Nagode
Dolores, Nina in Laura. Teče
že deveti mesec, odkar ste se
pridružile naši šoli, in sicer v
drugem krogu projekta Prva
zaposlitev na področju vzgoje
in izobraževanja. Poznamo vas
kot
biologinjo,
pedagoginjo,
slovenistko. Kaj ste še, kdo ste?
Laura: Ljubiteljica umetnosti.
Raznovrstne. Rada imam glasbo,
gib, slikarstvo, predvsem pa
gledališče. Do slednjega gojim več
kot ljubezen. Preden sem prišla
na šolo, sem aktivno sodelovala
v raznih slovenskih gledališčih,
še zdaj se z veseljem priključim
kakemu projektu, kolikor mi čas
dopušča. Vedno sem rada zahajala
v ta prostor, ko pa sem se začela
strokovno ukvarjati z literaturo, me
je vedno znova razvnemala misel
na to, kako pisani besedi vdihniti
življenje. Kako se zapisano prelije v
celotno bit tistega, ki stoji na odru in
tako postane del nas, posameznika,
družbe. Vesela sem, da se je to
preneslo na dijake in da skušamo s
čudovitimi kolegicami oživiti strast
do uprizoritvene umetnosti tudi na
Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina.
Nina: Zdi se, kot da sem na šolo
prišla včeraj. Sem predana svojemu
delu in ga z veseljem opravljam.
Sicer sem pa dekle, ki ima rada
življenjske izzive, zato sem se tudi tri

leta preizkušala v tujini. Vesela sem
te izkušnje, ki mi je pokazala, kaj mi
pomenijo dom, družina, prijatelji.
V prostem času sem rada športno
aktivna (no, v zadnjem času malo
manj), me pa k temu vseeno prisili
moj whippet, ki poskrbi, da se po
sprehajalnih poteh okoli Ajdovščine
odpravim tudi, ko sem lena. Sem
tudi
nepoboljšljiva
ljubiteljica
poletnega poležavanja ob morju, pa
tudi zimskih aktivnosti na snegu. Ja,
vedno se najde kaj, v čemer lahko
uživamo.
Dolores: Poleg že naštetega sem še
ljubiteljica narave. To pomeni, da
kar nekaj časa preživim v naravi, se
ukvarjam z gorništvom ali športnim
plezanjem. Sem tudi zagovornica
pravic živali, od domačih do divjih,
ter lastnica ogromnega mačkona.
Velik užitek mi predstavljajo
potovanja, na katerih si širim
obzorja s spoznavanjem novih
kultur in krajev. Rada sem v družbi
svojih najbližjih in prijateljev, s
katerimi se odpravimo na dober
koncert ali pa na kavo.
Kakšni so bili vaši občutki ob
prihodu na šolo in kaj se je v teh
mesecih spremenilo? Kako so vas
sprejeli dijaki, kako sodelavci?
Laura: Prevevali so me občutki
vznemirjenja in strahu obenem.
Ko stojiš v prostoru in vate zre 30

... OD PILONOVCEV
Sprejem prvih letnikov in kulturni krst

mladostnikov, ki so polni energije,
zagnanosti in želje po znanju,
pogoltneš ogromen cmok in upaš,
da se ti ne zaleti. Sčasoma gre. Dijaki
hitro sprejmejo tiste, ki jim želijo
dobro. In s skupnim sodelovanjem
lahko premikaš gore. Je pa
neprecenljivo, če imaš pri začetnih
korakih ob sebi nekoga, ki te
usmerja, ti svetuje in te ne nazadnje
postavi na realna tla. Ogromno sem
se naučila od svoje mentorice, ki ni
zgolj strokovna sodelavka, temveč
predvsem izjemna in navdihujoča
ženska. In hvaležna sem, da mi je
še vedno na voljo, ko sem v dilemi,
kako kaj izpeljati.
Nina: Ko se je ponudila priložnost,
da se pridružim projektu, sem bila
presrečna, saj sem si take izkušnje
želela in jo potrebovala, da sem
lahko opravila strokovni izpit. Na
začetku me je kar malo skrbelo,
kako me bodo sprejeli dijaki.
Strah je bil odveč, saj so mi s svojo
energijo pomagali, da sem brez
večjih težav prišla do tu. Rada grem
v razred, rada sem z mladimi, skupaj
se učimo, skupaj rastemo.
Dolores: Kot pove samo ime
projekta Prva zaposlitev v VIZ,
sem se dejansko prvič zaposlila na
šoli. Ob tem sem bila presrečna in
hkrati rahlo prestrašena. Strah je
takoj minil, ko sem videla da so me
tako dijaki kot tudi sodelavci dobro
sprejeli. Tukaj gre zahvala predvsem
moji mentorici prof. Barbari Cigoj
Drobnič, ki mi je vlivala moči in
me usmerjala, ko sem se »izgubila«.
Dnevi, tedni in meseci so (pre)
hitro minili, vendar sem v tem času
pridobila ogromno izkušenj, ki mi
sedaj omogočajo samostojnost pri
delu na šoli.
Nina, Dolores, tudi sami sta bili
nekoč dijakinji na Pilonu. Kako
bi opisali preskok iz šolskih klopi
v zbornico? Laura, ti nisi bivša
pilonovka in včasih omeniš, da se
počutiš kot “prišlek”. Misliš, da je
to lahko tudi prednost?
Laura: Posledica moje »imigracije«

je zagotovo ta, da še vedno vsak
dan znova odkrijem kakšno novo
šolsko učilnico. Na začetku sem se
precej bolj lovila kot moji kolegici,
zame je bil to čisto nov prostor, novi
sodelavci, ne nazadnje nov sistem.
Danes to dojemam kot prednost.
Zdi se mi, da lahko na delo
pogledam z drugega zornega kota,
bolj objektivno, kot če bi mi bilo vse
to znano že iz časa srednješolskega
šolanja.
Nina: Kot bivša dijakinja hudega
stresa pri »integraciji« v novo staro
okolje nisem doživela. Čeprav so
me nekateri učitelji poučevali v
gimnazijskih letih, smo se tudi v
novih vlogah, kot sodelavci, hitro
“poštekali”.
Dolores: Vstop v zbornico skozi
vrata, na katera sem včasih le
trkala, je bil precej zanimiv. Kot
srednješolka si nisem predstavljala,
da bodo moji profesorji nekoč v
vlogi mojih sodelavcev. Preklopiti
sem morala na to, da bivše profesorje
sedaj dojemam kot sodelavce, kar je
na trenutke še vedno težko. Z vsakim
dnem pa vseeno postaja lažje.
Novo šolsko leto je tukaj, še
en nepopisan list, prostor za
ustvarjanje. Kakšne so vaše želje,
česa bi si na šoli, pri dijakih
oziroma pri svojem delu želele več,
česa manj?
Laura:
Težko
rečem,
kaj
pričakujem. Pravkar sem začela s
samostojnim delom v razredu in še
vedno iščem premico med svojimi
željami, pričakovanji in realnostjo.
Zastavila sem si kar nekaj ciljev, ki
so jih zaenkrat dijaki dobro sprejeli.
Verjamem, da jih bomo uresničili,
ker sodelujem z odličnimi razredi,
vsi dijaki, ki jih bom letos poučevala,
so odprti, zagnani in predvsem
razumevajoči.
Nina: Novo šolsko leto je prineslo
nova pričakovanja in želje, kako ta
nepopisan list čim bolj ustvarjalno
porisati z znanjem in lepimi
spomini. Veliko je idej, ki pa jih
bomo morali uresničiti kar hitro.

To šolsko leto namreč zaključujem
predčasno – čaka me nov poklic,
poklic mame. Nove vloge se zelo
veselim, hkrati pa me skrbi slovo od
šolskih klopi. (Ja, šolski vrvež mi je
že zlezel pod kožo.) To ne pomeni,
da svojo poklicno pot zanemarjam,
nasprotno, upam, da slovo od mesta
za katedrom ne bo predolgo.
Dolores: Novo šolsko leto je zopet
priložnost za še več ustvarjanja
in dopolnjevanja. To šolsko leto
bi rada izkoristila za preizkušanje
novih metod ter novih oblik dela.
Menim, da tako pouk ostane
dinamičen, pester in zanimiv,
kljub temu pa tudi kakovosten in
učinkovit. Predvsem kreativnosti pa
si želim tudi pri dijakih.
Najboljši nasvet, ki ga lahko
daste dijakom za popotnico v novo
šolsko leto?
Vsem
dijakom
in
Laura:
dijakinjam želim, da bi se zavedali
pomena znanja, veščin in idej, ki
jim jih vsakodnevno posredujemo
pedagoški delavci. Vsakršno znanje,
ki ga boste sedaj usvojili, je temeljni
kamen za vaš uspeh v prihodnosti.
Ali kot pravi taoistična modrost:
»Drevo, mogočno, da ga ne objameš
z rokami, vzklije iz drobnega
semena. Tempelj, višji od devetih
nadstropij, zraste iz prgišča ilovice.
In potovanje, dolgo tisoč milj, se
začne z enim samim korakom.«
Nina: Mama mi je vedno govorila,
da je znanje edino bogastvo, ki ti ga
nihče ne more vzeti. In res je tako.
Učimo se zase, za svoj poklic, za
svoje življenje. Vendar se mladi tega
premalo zavedajo. Z znanjem, trdim
delom, zagnanostjo in kančkom
sreče je uspeh zagotovljen.
Dolores: Dijaki, ostanite zvesti
sebi in svojim ciljem, ki ste si jih
zastavili. Sprejmite odgovornost
in se obvežite, da cilj dosežete. Pri
zastavljanju ciljev pa bodite pozorni,
da so le-ti realni in dosegljivi. Pri tem
vam želim dobre volje in vztrajnosti.

profesorjev kot tudi dijakov, in
ugotovili, da je bil strah odveč.
Zjutraj smo se zbrali v amfiteatru
šole, kjer nas je najprej nagovoril
ravnatelj in nam podal nekaj
modrih misli ter nasvetov za
nadaljnje šolanje. Kmalu po tem
smo z razredničarko in sošolci
odšli do učilnice, kjer smo se
preko raznih igric bolje spoznali
in povezali. Presenetili so nas tudi
dijaki četrtega letnika, ki so nam za
sladko dobrodošlico spekli mafine
in nam s svojo prijaznostjo olajšali
nov in težak začetek.

a smo ne glede na strah stisnili zobe
in se napotili pred šolo, kjer so bili
zbrani že vsi dijaki. Ob različnih
izzivih smo se veliko presmejali
in kmalu ugotovili, da je bila naša
skrb odveč. Dijaki so se resnično
potrudili, da bi nas ‘’krstili’’ na lep
način in nam omogočili topel in
zabaven prehod iz osnovnošolskih v
srednješolske klopi.

Pravijo, da so srednješolska leta
najlepša leta življenja, mi pa jih
bomo doživeli tako, kot si jih bomo
obarvali sami. Prepričani sva, da
nama bo srednja šola nudila veliko
novega znanja, ki nama bo v pomoč
pri uresničitvi najinih sanj.

Ne le da smo prvi dan iz šole odšli
nepopisani, temveč tudi z novim,
lepim spominom na ta dan, ki si ga
bomo večno zapomnili.
Prvi šolski dan za vsakega prvošolca
pomeni začetek novega poglavja,
polnega na novo zastavljenih ciljev,
iskanja novih izzivov, spoznavanja
prijateljev in širjenja obzorij. To,
da prestopimo prag srednje šole,
ne pomeni le pridobitve naziva
dijak, temveč tudi to, da postanemo
samostojnejši, odgovornejši in bolj
samozavestni.

Za nas se je novo obdobje šolanja
začelo s prvim septembrom. Že
na poti v šolo smo v sebi čutili
neučakanost
in
vznemirjenje.
Priznati morava, da sva sami čutili
tudi strah, saj nisva vedeli, kako
bova v šolsko skupnost sprejeti. Že
takoj ob prihodu v Srednjo šolo
Veno Pilon Ajdovščina, pa sva
začutili topel sprejem, tako s strani

Prve dni smo se v šoli še vedno
privajali na nove učilnice, profesorje,
sošolce in sistem, ki je precej
drugačen od osnovnošolskega.
Kljub naši zmedenosti smo na ure
prihajali ob pravem času, saj smo si
kot razred med seboj pomagali.
Prvi teden pa nas je doletel tudi
krst, ki smo se ga vsi po tihem bali,

Maša in Tjaša, 1. b

Srednja
šola Veno
Pilon Ajdovščina
Srednja šola
Veno Pilon
Ajdovščina
ZA VAS
Maturantska ekskurzija
Preden so dijaki 4. letnikov
zakorakali v novo, mature polno
šolsko leto, so si privoščili oddih na
grških tleh. Takole svojo izkušnjo
opisuje Brina.
V torek, 4. julija, smo se ob
polnoči odpravili na maturantsko
ekskurzijo v Grčijo. V Benetkah
smo se vkrcali na ladjo, ki je postala
naš dom do pristanka v Grčiji. Z
avtobusom smo se peljali do hotela
na otoku Zakintos, kjer smo bivali
dve noči. Večere smo preživljali v
klubu Kamikaze, čez dan pa smo se
nekateri odpravili na izlet z ladjico
okoli otoka. Ogledali smo si plaže v
skritih kotičkih, kjer smo z veseljem
skočili v vodo. Po odhodu z otoka
smo se nastanili v Toloju, na poti
tja pa smo si ogledali antično mesto
Mikene in Dionizovo gledališče. V
Toloju smo imeli priložnost začutiti
grško kulturo, jesti grško hrano in
kot pešci prisostvovati v prometu,

ki je zelo drugačen od našega.
Naslednji dan nas je čakalo glavno
mesto Grčije, Atene, kjer smo si
ogledali slavni Atenin Partenon.
Seznanjeni smo bili z miti in dejstvi,
ki zadevajo Partenon in Atene, in
bili kljub neznosni vročini nad njim

presunjeni.
Zvečer smo izkusili pravi grški
večer, z grško hrano, plesi in
tradicionalnim petjem. To je bil
tudi edini večer, ko nam je bil prost
izhod prepovedan, in sicer zaradi
nevarnosti na atenskih ulicah.

...

Zadnji dan smo preživeli v mestu
Delfi. Ogledali smo si ostanke
antičnega mesta pri popku sveta in
današnje mestece, ki je tam pozneje
zraslo. Preden smo se žalostni
odpravili proti domu, smo se znova
lahko kopali v grškem morju.
Zadnji dan našega potepanja po
Grčiji smo si ogledali še Meteoro,
skupino
šestih
samostanov,
zgrajenih na skalah. Vstopili smo le
v enega izmed njih, od koder smo
imeli prečudovit pogled na ostale
samostane in na mestece pod nami.
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Še istega dne smo se vkrcali na ladjo,
s katero smo odpluli proti domu. V
Ajdovščino smo prispeli 13. julija
v zgodnjih jutranjih urah. Kljub
utrujenosti smo ob povratku za
starše zaplesali grški ples.
Kljub mnogim nevšečnostim,
pozabljenim,
izgubljenim
ali
ukradenim predmetom smo se
v Grčiji imeli lepo in nam bo
ekskurzija ostala v lepem spominu.
Brina Koloini, 4. b

Slovo maturantov

Ob upokojitvi

Septembra smo se s proslavo in Zlatimi ladjami dokončno poslovili od letošnjih maturantov. Prav vsi so izkazali
velik uspeh in ponosni smo nanje. Posebne čestitke pa gredo našim zlatim maturantkam: Ani Špacapan na splošni
ter Greti Škarabot in Lari Kodrič na poklicni maturi.
Vsem želimo veliko sreče in uspehov na študijski poti!

Z minulim šolskim letom sta se od šolskih klopi poslovili profesorici
Sonja Škvarč in Zdenka Blažko, ki sta mnoga leta vdano in srčno poučevali
francoski, angleški oziroma slovenski jezik.
Spoštovani sodelavki, Zdenka in Sonja!
Iskrena hvala za vse, kar sta v dolgi karieri na področju vzgoje in
izobraževanja dijakov naredili, za vse, kar smo se lahko s sodelavci od Vaju,
Vajine prakse in nasvetov naučili.
Na šolo Vaju vežeta tako dijaška izkušnja kot profesionalna pot. Pilonovki
sta in bosta ostali tudi v prihodnje. Vsem nam, ki imamo na šoli še obveznosti,
sta lahko zgled s svojim zavedanjem o nujnosti nenehnega spreminjanja
in profesionalnega razvoja, saj sta na šoli vedno soustvarjali, sodelovali in
spodbujali. Vodili sta številne razvojne projekte, ki so zahtevali sodelovanje
z Zavodom za šolstvo ali z drugimi šolami, tudi v mednarodnem prostoru.
V prihajajočem obdobju si bosta lahko vzeli več časa zase, veselimo pa se
priložnosti, ob katerih se bomo ponovno srečali. S sodelavci Vama želimo
mirno, obenem pa aktivno obdobje po upokojitvi.
Ravnatelj Andrej Rutar

Dam, ker imam: MC in pilonovci na vasi
V današnjem času se premalokrat
zavedamo, da so lahko majhne
stvari velike. Da lahko z eno gesto,
drobno pozornostjo ali s svojim
časom nekomu polepšamo dan.
Lansko šolsko leto nam je Mladinski
center Hiša mladih iz Ajdovščine
predstavil nov projekt – vodenje
delavnic za otroke po krajevnih
skupnostih občine Ajdovščina.
Ker v domu bivamo večinoma
dijaki Predšolske vzgoje, nam
je bil ta projekt še posebej všeč,
saj za nas – bodoče vzgojitelje –
predstavlja dodatno prakso. Namen
in cilj projekta je, da otrokom
z vasi popestrimo popoldne z
delavnicami, igricami, skupnim
petjem ... Celotna organizacija
delavnic je bila prepuščena nam,

seveda pa so nam z napotki in
nasveti pomagali tudi člani Hiše
mladih. Vsak prostovoljski par je
delavnico na vasi izvedel približno
enkrat mesečno. Ob koncu šolskega
leta smo za nagrado obiskali
adrenalinski park.
Vsak ima nekaj prostega časa in
lepo je, če ga komu podari. “Dam,
ker imam” ne pomeni vedno
materialne dobrine, včasih sta naš
čas in pozitivna energija vredna
veliko več. Vse tiste, ki to imate, torej
vabimo, da se nam letos pridružite.
Skupaj bomo otrokom in
skupnosti dali nekaj od tega, kar
imamo, in prejeli hvaležnost, ki je
vedno največje darilo.
Meta Stergar, 4. d

Foto: Gaja Cuder, MUL

Mavrice – pesniška zbirka Anike Černigoj
O letošnji maturantki, Aniki
Černigoj, smo pred kratkim
že brali, kako ji je literarno
ustvarjanje zelo blizu ob uspešnem
sodelovanju na številnih literarnih
natečajih. Zdaj pa se nam je
predstavila s svojo prvo pesniško
zbirko s pomenljivim naslovom
– MAVRICE.
Kot srednješolka zelo resno
razmišlja o življenju. Opazuje ga
z barvite strani. Pozna trenutke,

ki človeka osrečujejo, pa spet
druge, ki ga pahnejo v negotovost,
trpljenje in žalost. Nasproti
praznemu svetu postavlja Mavrice
– na tak način tudi išče lastno
življenjsko pot. Zaveda se, da je
spoštovanje izjemnega pomena,
z njim si odpira mnoga vrata, ki
drugim ostajajo zaprta. Razmišlja,
kaj ji pesništvo prinaša, kako ga
doživlja, razmišlja pa tudi o sebi,
svojem mestu v širokem svetu, kaj

ji razsvetljuje pot v prihodnost. Ne
manjka ji vznesenosti, odločnosti,
samozavesti in hvaležnosti – vse,
kar naj bi odlikovalo vsakega
odraslega človeka v mavričnem
svetu.
Ilustracije
je
kot
barvito
upodobitev
prispevala
Ana
Špacapan.
Brigita Slejko, prof.

Cogito ergo sum
(Mislim torej sem)
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Kaj ima latinščina skupnega z angleščino? Ali pa z italijanščino? V bistvu »le« to, da je v angleščini
okrog 75% besed, ki izhajajo iz latinščine, italijanščina pa je »hči« latinščine, kar pomeni, da lahko
najdemo izvor skoraj vsake besede v lingui latini (latinščini).

T

o je spoznala tudi skupina
devetošolcev iz OŠ Draga
Bajca Vipava, ki je v sredo,
20. 9. 2017, v okviru projekta Jeziki
štejejo in evropskega dneva jezikov,
obiskala pouk tega jezika na bližnji
Škofijski gimnaziji. Učence je prijazno sprejel pomočnik ravnatelja, g.
Alojz Grahor, k uri se je za hip pridružil ravnatelj, g. Vladimir Anžel,
najbolj pa so bili veseli truda Polonce Zupančič, profesorice latinščine.
Pouk je zasnovala tako, da so učenci
spoznali, kako se v latinščini spregajo glagoli, da so prepoznali nekatere
besede in ugotovili, da latinščina, če
imaš le nekaj podlage iz angleščine
ali italijanščine in veselja do jezikov, sploh ni tako težka. Kaj ne, če
pa npr. AMO pomeni ljubim tako v
italijanščini kot v latinščini, VOLARE leteti, MONSTRARE (pokazati)
pa se skriva v besedah MONSTER
(angl. pošast), MOSTRARE (ital.

pokazati) in nenazadnje v slovenšči-

so nedvomno opazili podobnosti
med poimenovanji glagolskih časov:
PREZENT – presente (sedanjik),
INFINITIV – infinitive/infinito
(nedoločnik), IMPERATIV – imperative/imperativo (velelnik); pa tudi
v poimenovanju ednine in množine:
SINGULARIS – singular/singolare,
PLURALIS – plural/plurale. Teh besed je še ogromno, zato tisti, ki vas
povezave med jeziki zanimajo, kar
na delo ..., oprostite ... na iskanje.
Malo za šalo, malo zares … ali veste, kako bi prevedli FEMINA TACET? Odgovor učiteljice Sonje Simonič Puc, ki je učence spremljala
skupaj z učiteljico Maruško Rojc, je
bil: ta prevod ni možen! Glasil bi se
namreč … ŽENSKE MOLČIJO.
Maruška Rojc

ni DEMONSTRACIJA. Devetošolci

Usposabljanje za ponudnike
turističnih storitev
V oktobru na Ljudski univerzi Ajdovščina začnemo z brezplačnim usposabljanjem za ponudnike turističnih storitev. Program je namenjen že obstoječim ponudnikom turističnih storitev in drugim, ki želijo
turistično dejavnost šele razvijati. Program je zasnovan tako, da udeležence vodi od samega oblikovanja
poslovne ideje, mreženja ponudnikov in promocije pa vse do končne prodaje storitev na trgu.

Da bi turisti v naših krajih pridobili lepe in zanimive izkušnje, jim moramo ponuditi različne možnosti
nastanitev in doživetij. Udeleženci
bodo v našem programu usposabljanja pridobili koristne informacije, ki
jih bodo lahko uporabili pri svojem
delu oz. razvijanju lastne dejavnosti.
Potek usposabljanja

Življenjepis - spisek
izkušenj
V današnjem času je mladim težko dobiti službo. Izkušnje so najbolj zaželen podatek na vsakem poslanem življenjepisu in odpirajo vrata do osebnih razgovorov. A priti do izkušenj je včasih skoraj
nemogoče. Tako sem tudi sama, v iskanju službe ali vsaj priložnosti, da pridobim nove izkušnje in nova znanja, ki bi mi predstavljala
izziv, prišla do Inštituta za mladinsko politiko.

N

jihova stojnica na kariernem sejmu je bila drugačna.
Mlajša, polna energije in navdušenja. Ni ponujala samo ustaljen
“pozdravljeni, vaš življenjepis, vas
kontaktiramo, hvala”. Bil je nasmeh,
razumevanje in predvsem ponujena
pomoč. Vpisala sem se v njihov program. Pritegnilo me je predvsem to,
da ponujajo najbolj iskano dobrino na
trgu dela izkušnje in praktično znanje.
Takoj sem dobila seznam, katere delavnice organizirajo, kdaj in kje. En
naslov bolj zanimiv in aktualen od
drugega.
Na vseh delavnicah sem dobila informacije in znanje, ki se jih običajno najbolj potrebuje, ko nastopiš novo
službo. Kako (so)delovati v skupini,
kaj so glavne lastnosti dobrega vodje in kako javno nastopati je le nekaj
vsebin, ki sem jih odnesla s teh delavnic. Ob koncu usposabljanj sem dobila tudi potrdilo, kjer je bilo navedeno
vse, česar sem se učila. Nekomu morda le list papirja, a meni nekaj vrednega, saj je od tedaj naprej potrdilo predstavljalo pomemben dodatek
k mojemu življenjepisu, ki je poudarjalo mojo pomembno značilnost: sem
aktivna! Iščem delo, iščem priložnosti,
iščem nova znanja.
V poletnem času sem s pomočjo Inštituta za mladinsko politiko pridobila možnost opravljanja enomesečnega
usposabljanja v laboratoriju Salonita Anhovo. Vem, da bi tja težko prišla
brez pomoči Inštituta, saj moje običajno poslane prošnje niso dobile odgovora. Ampak tokrat mi je uspelo: en
mesec v laboratoriju in ob ekologinji,
ki mi je podala ogromno znanja in svojih dragocenih izkušenj. Osvojila sem

področje mikrobiologije, kateremu se
v praksi, v laboratoriju, do takrat še nisem posvečala. Analize okoljskih vzorcev, voda. Zakonodaja s področja ekologije, varovanja okolja, nadzorovanja
vpliva na okolje. Znanje, praksa in izkušnje, za katera sem vedela, da bodo
dodali novo pomembno točko na življenjepisu.
Nisem pa pričakovala, da bo vpliv
opazen tako kmalu. Dober mesec dni
po končanem usposabljanju (in mnogih poslanih prijavah na razpise) dobim klic, da sem izbrana na razpisu.
Da so jih moje izkušnje v laboratoriju in moja aktivnost prepričale, da sem
prava kandidatka. Dobra beseda mentorice na usposabljanju, da sem delavna, da imam znanje in veselje; potrdilo, da sem aktivna in poprimem za
vsako priložnost. Dva velika dejavnika, ki sta prepričala kadrovnike, da me
izberejo.
Velika zahvala gre tukaj predvsem
Inštitutu za mladinsko politiko. Brez
njih bi lahko pošiljala prijave, a njihova pomoč in dogovarjanje s kadrovniki so mi odprli vrata na usposabljanje,
ki mi je dalo znanje in priporočilo za
naprej. Tukaj se pokaže, da dejansko
razumejo problematiko mladih in da
so z vsemi močmi pripravljeni pomagati in ponuditi priložnosti.
Mateja Jovanović,
udeleženka programa Lokalno partnerstvo za povečanje zaposlovanja
mladih na lokalnem trgu dela
Si tudi vi želite zaposlitve v lokalnem
okolju, pa ne najdete prave priložnosti? Če ste aktivni iskalci zaposlitve,
stari od 15 do 29 let ter imate stalno
prebivališče v Goriški ali Obalno-kraški regiji, vabljeni, da se nam pridružite. Ponovno začnemo 16. oktobra
2017.
Za vse informacije lahko pokličete na telefonsko številko 040 657 676
Nina Bavčar Čargo, nina.cargo@institut-imp.si ali Matjaž Zgonik matjaz.
zgonik@institut-imp.si ali pa obiščete spletno stran www.mladi-in-obcina.si .
Inštitut za mladinsko politiko
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Z

akaj program usposabljanja
za ponudnike turističnih
storitev?
Turistični obiski v Vipavski dolini
naraščajo, vse več ljudi si želi ogledati lepote naše narave, okusiti dobro vino in druge kulinarične specialitete ter se preizkusiti v različnih
športnih aktivnostih.

Organizirano usposabljanje bo potekalo v obliki predavanj, delavnic
in projektnega dela ter tudi obiskov
in izletov na terenu.
Udeleženci bodo pridobili temeljna znanja in spretnosti o značilnostih naših krajev, o možnostih ponudbe, o potrebah na trgu in novih
trendih v turizmu.Pridobili bodo
praktična administrativna znanja o
vodenju dejavnosti, trženju in promociji.
Naša dolina ponuja številne možnosti za sprostitev in nove dogodivščine in želimo si, da bi nas obiskalo čim več ljudi, zato vabimo vse,
željne znanja, da se nam pridružite
in se prijavite v program.
Teja Volk
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Oratorij Vipavski križ
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Gase Vipavskega križa so bile v zadnjem delu počitnic polne smeha in veselja otrok ter mladostnikov.
Spet je prišel čas za oratorij, ki je letos potekal od 20.do 25. avgusta.

P

rvič smo se animatorji oratorija Vipavski križ dobili že
spomladi in od takrat naprej
skrbno pripravljali in organizirali
vse potrebno, da je letošnji oratorji
potekel čim bolj gladko. In uspelo
nam je. Za to so poskrbeli tudi starši, ki so nam zaupali svoje otroke in
najstnike, bratje kapucini, ki so nam
‘posodili’ samostan, domačini ter
Andrej in Monika iz Koče Nanos, ki
sta nam cel teden vozila okusna in
obilna kosila.
Kako pa je ta teden sploh potekal?
Na nedeljo, 20. avgusta, so v Vipavski Križ z vseh vetrov najprej prispeli najstniki, ki so v šotorih prespali vse dni, v ponedeljek pa še cela

gruča otrok (skupaj nas je bilo kar
160 udeležencev in 60 animatorjev).
Skupaj smo peli, plesali, se igrali,
pogovarjali, ustvarjali in preprosto
uživali. V torek smo se odpravili na
pohod v Šmarje k prikupni cerkvici
Marijinega imena. Počasi, z različnimi pripravljenimi igricami na poti
in veseljem smo vse skupine srečno
prispele na cilj. Na sredin večer so
v Križu prespali tudi starejši otroci
in skupaj smo se poglobili v slavljenje z nočnim čaščenjem. Marsikdo je bil to noč prikrajšan za kakšno
urico spanja, vendar se je splačalo.
V tem tednu nas je obiskal tudi skriti gost – Claudio Korošec, evropski prvak v računalniških igricah.

Zaupal nam je svojo zanimivo življenjsko pot, zgodbo njegove odvisnosti in spremembe življenja. Petek, zadnji dan, smo zaključili z zelo
mokrimi vodnimi igrami (obiskali
so nas tudi gasilci PGD Selo!!), poslovili pa se nismo takoj po zaključni maši, temveč po pikniku s starši,
ki ji je sledil. Spekli smo nekaj čevapčičev, hrenovk in zelenjave in
obujali spomine na pretekli teden,
kako smo na tem oratoriju čutili letošnje geslo – Dotik nebes. Poslovili
smo se z objemi in obljubami, da se
vidimo naslednje leto ob istem času,
na istem kraju.
Nika Pregelj

Dobrodošli v AMZS
AJDOVŠČINA in VIPAVA!
TehNIČNI PregleDI, hOMOlOgAcIJe,
regISTrAcIJe, ZAVArOVANJA, ČlANSTVO

IsTA
lOKACIJA,
POZNANA
eKIPA
AMZS Ajdovščina, Goriška cesta 75, 5270 Ajdovščina. T: 05 364 42 10, Del. čAs PON - PeT: 7-19, SOb: 8-12
AMZS Vipava, Goriška cesta 13, 5271 Vipava. T: 05 367 11 99, Del. čAs PON-PeT: 8-16, Sre: 8-18, SObOTA: ZAPrTO

amzs.si
amzs.si
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Razigrano počitniško poletje se
je prevesilo v delovno jesen
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Izdelaj animirani film
V sredo, 23. in četrtek, 24. avgusta smo v računalniški učilnici na
Ljudski univerzi Ajdovščina izvedli delavnico z naslovom Izdelaj
svoj animirani film.

Na Medobčinskem društvu prijateljev mladine Ajdovščina smo se v zadnjih počitniških dneh intenzivno pripravljali na novo šolsko leto. Šolske potrebščine zbrane v akciji Poštar Pavli polni šolske
torbesmo razdelili med skoraj 200 otrok iz socialno ranljivejšega okolja. Akcija zbiranja finančnih
sredstev v prej omenjeni akciji pa traja vse do 9. oktobra 2017.

V

zadnjih počitniških dneh
letošnjega poletja so se odvijala različna letovanja,
tako za otroke kot tudi za cele družine. V organizaciji MDPM Ajdovščina in Zveze prijateljev mladine
Slovenije je v okviru akcije »Žveči
in 50 družin osreči« preživelo tri dni
na morju pet družin. Odpeljali so se
v Pirovac, obmorsko mesto v bližini
Zadra. Udeleženci so bili s počitnicami zelo zadovoljni, o čemer priča
tudi zahvala mame samohranilke z
dvema otrokoma: »Počitnice z organiziranim prevozom, prenočiščem
in prehrano meni in mojima otrokoma pomenijo ogromno, saj smo
po dolgem času bile skupaj na morju, kar je bila velika, a neizpolnjena
želja tako otrok kot tudi mene, zato
še enkrat iskrena, iskrena hvala!«
Tudi Hoteli Bernardin so omogočili v svojih kapacitetah letovanje družinam iz socialno šibkejšega
okolja, kar je družini iz okolice Ajdovščine zelo veliko pomenilo, saj

že dolgo niso bili skupaj na morju
kot družina, poleg tega pa so jih v
Portorožu pričakali še sončni dnevi
ter toplo morje. Tako so lahko svoje dopustniške dni kar najbolje izkoristili.
V Kranjsko Goro smo na športni tabor odpeljali 13 ajdovskih in
vipavskih otrok. Otrokom ni bilo
dolgčas. Preganjali so ga s športnimi (vodenje žoge, vožnja s skirojem, nogomet, košarka) in družabnimi igrami (namizni nogomet,
sestavljanje sestavljank, igranje
kart), kopanjem v jezeru Jasna, tržnico objemov, z nastopi »Pokaži,
kaj znaš!«, peko palačink, obiskom
bližnjih znamenitosti (slap Peričnik, Planica), peko kruha nad tabornim ognjem in še in še.Obiskali so
jih tudi predstavniki Ljubljanskih
mlekarn, ki so kot sponzor taboravsakemu darovali vrečko presenečenja, patudi sladoled, s katerim so se
otroci lahko posladkali. Ena od udeleženk je vzdušje na taboruv svoji

zahvali opisala tako: »Moram priznati, da je bilo letos v Kranjski gorires zelo lepo /…/. Zelo mi je bilo
všeč, da sem spoznala nove prijatelje in da sem se lahko zabavala v
različnih delavnicah, ki so jih organizirali mentorji. Vse skupine med
sabosmo se zelo razumele in se zelo
zabavale skupaj.« Žal pa se je tabor
prehitro končal in otroci že snujejo
načrte za ponovno srečanje.
Z novim šolskim letom se pričenja
tudi nova, že 28. sezona Otroškega
parlamenta. Letos se bo razpravljalo o šolstvu in šolskem sistemu, na
kar so se pripravljali tudi udeleženci izobraževanja za koordinatorje in
mentorje Otroških parlamentov.
22.9.2017 smo sodelovali tudi na
Incastri - dnevu ajdovske industrije
in podjetništva - s predstavitvijo dejavnosti Tekstine, pri čemer smo na
blago tiskali različne vzorce. Štampiljke so obiskovalci stojnice izdelali sami iz krompirja, plutovinastih
zamaškov ali radirk, pri postavitvi
vzorca na blago pa so se prepustili
domišljiji in nastali so raznovrstni
potiski, ki bi jih bilo mogoče uporabiti tudi v komercialne namene.
Vabljeni ste tudi na prireditve ob
Tednu otroka, ki bo letos potekal
od 2. do 8. oktobra. Za vse generacije pripravljamo lutkovno predstavo Salon Expon, ki bo v petek,
29.9.2017, ob 19.00 v dvorani podružnične osnovne šole Skriljein v
ponedeljek, 2.10.2017, ob 18.30 v
baru Mladinskega centra Hiša mladih v Ajdovščini.
Še enkrat vabljeni!
Urška, MDPM Ajdovščina

P

ri delavnici so udeleženci
spoznali osnove programa
Blender (https://www.blender.org/) in izdelali preproste animacije. Program nam lahko pomaga
ustvariti 2D ali 3D animacije. Prvi
dan smo spoznavali izdelavo 2D
animacije, udeleženci so pokazali izredno voljo do učenja in kot rezultat
na koncu delavnice tudi predstavili
svoje animacijske izdelke. V četrtek
smo se ukvarjali s 3D animacijo,
kjer so udeleženci prav tako blesteli, saj so nekateri v samo treh urah
uvajanja samostojno izdelali kratko
3D animacijo.

Čestitke vsem udeležencem za pogum in njihovo sodelovanje pri delavnici. Kot novopečeni predavatelj
sem bil navdušen nad radovednostjo in vprašanji udeležencev delavnice. Želja po znanju, ki so jo udeleženci pokazali, je zame največja
spodbuda, kar sem jih lahko prejel.
Želim vam uspešno ustvarjanje
tudi v prihodnje in seveda ne pozabimo, »vaja dela mojstra«.
Še enkrat s hvaležnostjo,
Benjamin Skapin

udeleženci obvladajo desetprstno
slepo tipkanje in spoznajo osnove
oblikovanja poslovne korespondence. Vsekakor pa je potrebno potem
še veliko spretnostnih vaj, da pridobijo tudi na hitrosti tipkanja. S samostojnim in hitrim delom na računalniku prihranimo na času in smo
bolj hitri in učinkoviti na delovnem
mestu, ker pozornost namenjamo
vsebini in ne tipkanju, saj slepo tipkanje omogoča pisanje in sočasno
spremljanje besedila na zaslonu.
V začetku junija smo na Ljudski

univerzi Ajdovščina zaključili tečaj
slepega tipkanja, ki je potekal dvakrat tedensko in trajal skupno 25 ur.
Izvajala ga je zunanja strokovna sodelavka, ki ima dolgoletne in bogate izkušnje s tega področja. Tečaj je
obiskovalo osem udeležencev, med
njimi je bil le en udeleženec zaposlen, drugi učenec 9. razreda osnovne šole, ostale udeleženke pa iskalke
zaposlitve. Za udeležence je bil tečaj
brezplačen.
Vera Kodrič

Znanje slepega tipkanja kot
prednost pri iskanju zaposlitve
Znanja, pridobljena na fakulteti, so osnovni pogoj za načrtovanje kariere. Za uspešno zaposlitev pa
veliko bolj štejejo tako imenovana »dodatna znanja«, ki se ne preverjajo z izpiti. Če boste različna
dodatna znanja začeli pridobivati že v študijskem obdobju, imate lahko veliko prednost pred drugimi
iskalci zaposlitve. Od znanja računalništva do poznavanja tujih jezikov je uporabna spretnost tudi
slepo tipkanje. Res je, da se to znanje redko pojavi kot eden izmed pogojev za zasedbo delovnega
mesta, vendar z njim lahko pridobite samo pozitivne točke.

D

esetprstno slepo tipkanje je
veščina, ki jo urimo s ponavljanjem enakih gibov

prstov in rok. Po desetprstni slepi
metodi se naučimo tipkati tako,
da razvijamo pravilno tehniko

tipkanja. S tem dosežemo večjo zanesljivost in točnost, obenem pa
tudi hitrost tipkanja. V času, ko je
skoraj vsako delo povezano z računalnikom, se je tudi potreba po
spoznavanju tehnike desetprstnega
slepega tipkanja razširila praktično na vse uporabnike računalniške
tehnologije. Poleg poznavanja programov, s katerimi delamo, je hitro
desetprstno tipkanje tisto, ki bo dalo
vsemu našemu delu z računalnikom
pravo kvaliteto, hitrost in uspešnost.
Tečaj slepega tipkanja je namenjen vsem, ki se vsakodnevno srečujejo z vnosom podatkov in bi radi
svoje delo opravili čim hitreje in kar
najbolj natančno. Ob koncu tečaja
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Oratorij na Planini

Tretja čebelarska maša v Ložah

Tudi letošnje poletje je bilo na Planini precej živahno. Približno 25
animatorjev je celo poletje pripravljalo oratorij, ki je potekal od 21. do
25. avgusta. Udeležilo se ga je več kot 80 otrok med 4. in 13. letom.

V zadnjem času je naša avtohtona Kranjska čebela vse bolj ogrožena, zato je poslanstvo čebelarjev
vsak dan bolj pomembno.

O

ratorij je nekakšen počitniški
teden za otroke, kjer bolje
spoznavamo določeno osebo,
ki je lahko svetopisemski lik, svetnik
ali pravljični junak. Letos smo spoznavali Marijo - znano neznanko. Vsako
jutro so si otroci v dvorani krajevne
skupnosti na Planini lahko ogledali
del zgodbe o Mariji, ki so jo odigrali
animatorji. Potem je sledil pogovor po
starostnih skupinah. Ker je pomembno, da otroci razvijajo svoje spretnosti, imajo vsako leto na voljo več različnih delavnic. Pri skavtski delavnici
so otroci postavljali bivake in delali
nosila za ranjence, pri tehnični delavnici so izdelovali rakete in jih spuščali
v zrak. Radovedneži so se potikali po
skritih kotičkih cerkve in se odpravili
tudi v zvonik, lačni pa so pri kuharski
delavnici pripravljali sladice. Poligloti
so se lahko udeležili jezikovne delavnice, kjer so se učili osnov francoščine,
ustvarjalneži so pri likovni delavnici
izdelovali različne izdelke, nogometni
navdušenci pa so se lahko vpisali na
športno delavnico. Med igrami so se
otroci zabavali, razgibali in učili, kako
sodelovati in se prilagajati najmlajšim.
V torek so nas pri vodnih igrah obiskali ajdovski gasilci, ki so nam predstavili svoje društvo, gasilski avto in
nas prijetno osvežili. Ker pa še vedno
nismo imeli dovolj vode in čofotanja,
smo se v sredo odpravili na bazen v
Ajdovščino. Zadnji dan so se nam pri

sveti maši v cerkvi pridružili tudi starši. V dvorani smo jim pripravili kratek povzetek vsega, kar smo počeli na
oratoriju. Na koncu pa smo se zbrali še
pred cerkvijo na klepetu in pogostitvi,
ki smo jo pripravili s pomočjo pridnih
staršev, ki so prinesli veliko dobrot.
Otroci na oratoriju vedno uživajo, zato smo hvaležni vsem podpornikom, ki nam vsako leto znova pomagajo izvesti oratorij. Velika zahvala gre
našim sponzorjem – Petrič d.o.o., Iztok Gantar s.p., Restavratorstvo Stanko Vitez s.p. in občini Ajdovščina, ki
so nas finančno podprli ter vsem župljanom župnij Planina, Šmarje in Gaberje, ki so nas podprli s prostovoljnimi prispevki. Zahvaljujemo se tudi
Mlinotestu za materialno podporo,
Krajevni skupnosti Planina za uporabo prostorov, Hermini Lisjak za kosila, Andrejki Marc za večerjo, Tiskarni
Janežič in Tomažu Hainu, PGD Ajdovščina, kmetiji Pipan, kmetiji Martina Marca,družinam Kretič, Petrovič,
Štrancar, Marc, Nusdorfer, Knafelc,
Kos, Jež, Bačer, Gnezda, Vidmar, Štokelj, Kranjc, Kobal, Renar, Dolenc,
Francu Lebnu, Borutu Ščeku, Aleksandru Marcu, Zorki Marc, Ivanu
Žgavcu in vsem ostalim, ki ste nas kakorkoli podprli.
Hvala tudi vsem, ki ste nam ponudili
pomoč, pa je potem nismo potrebovali. Se priporočamo tudi za drugo leto!
NŠ

B

rez čebel tudi življenja ni,
zato smo njim in čebelarjem
v čast imeli tretjo čebelarsko
mašo v Ložah.
Poslanstvo čebeljega rodu je opraševanje različnih rastlin. Narava nagrajuje čebele za njihovo delo z medičino in cvetnim prahom, ter tako
omogoča njihov razvoj in obstoj, istočasno pa ohranjanje tako rastlinskih kot živalskih vrst ter nenazadnje obstoj človeka. Med žuželkami,
ki oprašujejo rastline, so na prvem
mestu prav čebele. Najpomembnejše so za opraševanje sadnega drevja, saj oprašijo kar 70-80% cvetov.
Pobudnik za prvočebelarsko mašo
je bil čebelar Jože Rehar iz Lož in

goški župnik Ivan Furlan. S skupino požrtvovalnih in vztrajnih čebelarjev ter krajevno skupnostjo Lože
smo se odločili, da bi se 26. avgusta s
sveto mašo poklonili čebelam in čebelarjem ter sv. Ambroža zaprosili,
da še naprej varuje njih in njihove
marljive delavke. Za uvod v začetek
čebelarske maše je najprej zapel oktet Sotočje, uvodni govor je pripravila Sara Furlan, ki je tudi povezovala celoten potek prireditve.
Sveto mašo je daroval župnik prelat Franc Kralj ob somaševanju župnika Ivana Furlana. Slavnostna
govornika sta bila evropski poslanec g. Lojze Peterle – tudi sam navdušen čebelar in podpredsednik

čebelarske zveze Slovenije g. mag.
Aleš Rodman. Pri maši so sodelovali
vaščani Lož, Manč in Goč. Prepeval
je župnijski otroški pevski zbor pod
vodstvom Mete Furlan.
Maše se je udeležil tudi vipavski
župan g. Ivan Princes in podžupan
g. Bogdan Godnič , čebelarji iz drugih čebelarskih društev, zamejski
čebelarji, predvsem iz čebelarskega
društva Vojnik ter prijatelji čebelarjev in ljudje dobre volje.
Po končani maši je za novo pridobitev v Ložah otroško igrišče– igrala
prerezal trak vipavski župan g. Ivan
Princes, blagoslov pa je opravil župnik g. Ivan Furlan. Naj se igra, zabava, druženje na prostem začne.
Čebelarji in krajevna skupnost so
tudi poskrbeli , da grla niso bila suha
in trebuščki siti, da pa ne bi samo sedeli so še za ples poskrbeli. Roke pridnih domačih gospodinj so za sladke dobrote poskrbele. Za izvedbo
prireditve se zahvaljujemo občini
Vipava , sponzorjem ,donatorjem
in vsem ostalim , ki ste nesebično
pripomogli pri pripravi. Čebele naj
nam bodo za vzgled in bodimo dobri, delavni ter sodelujmo med seboj
kot čebele.
Melita Dolenc

GREMO NA
POČITNICE

Splošni pogoji nagradne igre so na voljo na spletni strani www.avtokrka.si

www.avtokrka.si
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Simon Kosovel - balkanski prvak

Mladi radioamaterji na
mednarodnih tekmovanjih
V hladnejših mesecih smo na tečajih radioamaterstva pridobili precej teoretičnega znanja. Starejši
člani radiokluba Ajdovščina so nas popeljali v skrivnostni svet radijskih valov. Izpit je opravilo 18 kandidatov, od tega kar 8 učencev OŠ Dobravlje.

K

er smo vešči orientacije v naravi, smo tekmovali tudi v radijski orientaciji. Tako smo
spoznali kar nekaj novih kotičkov naše
domovine. Konec junija pa smo se pomerili s sovrstniki na mednarodnem
tekmovanju v Srbiji.
Posebno uspešni smo bili v najmlajši kategoriji do 8. razreda. Med petimi najboljšimi smo bili kar štirje z naše
šole: Simon Kosovel - balkanski prvak,
Uroš Tozan, Jani Bratož, Nik Gregorič. V Srbiji smo bili tri dni. Prvi dan
smo imeli začetno prireditev in kratek

trening za preizkus sprejemnikov, drugi in tretji dan pa tekmi in zaključno prireditev. Zmagovalce se je dolo-

vso opremo, da na dan tekme ne bi bilo
kakšnih težav. Naslednji dan je sledila
prijateljska tekma, pri kateri je bil namen ljudem mesta Turičansje Teplice
pokazati, kaj ARG sploh je. Sledile so
še KV, šprint in UKV tekme. Sam sem
se najbolje odrezal na šprintu. Bil sem
9., kar je bilo najvišje dosežena uvrstitev za Slovenijo na tem svetovnem prvenstvu. Dnevi so bili naporni in imeli
smo zelo natrpan urnik. Dan pred odhodom so nas peljali na bazen, po katerem je mesto znano. Na poti domov
smo se ustavili v Bratislavi. Mesto mi je
bilo zelo všeč. To prvenstvo mi bo ostalo globoko in v zelo lepem spominu.
Naš tehnični šport je v Evropi zelo
priljubljen in konkurenca močna. Zato
moramo skrbeti za kondicijo in brezhibno tehnično opremo. Pri strategiji
iskanja skritih oddajnikov so nam ve-

NOVOGRADNJE
ADAPTACIJE
PRIZIDAVE IN NADZIDAVE
OBJEKTOV
KROVSKA DELA
ZUNANJE UREDITVE










STROKOVNA IZVEDBA
ZA UGODNO CENO!
041-341- 236
boraplan.doo@gmail.com

Rokometne
veteranke uspešno v
novo sezono
S septembrom, ko se začnejo vsa ligaška tekmovanja, so svojo
sezono začele tudi Ajdovske rokometne veteranke z udeležbo na
17. Veteranskem turnirju Ante Mihic Bogde v Vodicah, ki je potekal
med 15 in 17. septembrom.

V

okrnjeni zasedbi le sedmih
igralk (N. Kodrič, H. Pergar, T. Troha, M. Blaško, K.
Volk, A. Štor in M. Kavčič) so dekleta pokazale srčno igro in pravo primorsko borbenost. V skupinskem
delu so zabeležila 100 % izkupiček
proti ekipam Pule, Trogirja in Crne.
V nadaljevanju pa so jim pot do samega vrha prekrižale kasnejše zmagovalke turnirja Crne ovce iz Sinja.
V tekmi za tretje mesto (skupno je
bilo 13 ekip) so se dekleta ponovno

zbrala in ubrano odigrala odlično
tekmo proti nasprotnicam iz Splita.
Dekleta se zahvaljujejo vsem svojim sponzorjem in ostalim, ki jih kakorkoli podpirajo in obenem vabijo
vse privržence rokometa, da pridejo 14. oktobra 2017 v ŠC Police Ajdovščina, kjer bodo gostile mednarodni veteranski rokometni turnir.
Pridite in z navijanjem podprite Ajdovke.
Tekst in foto: KV

Balinarski turnir

BORA
PLAN d.o.o.
GRADBENE STORITVE

Latnik 190, 29. september 2017

Tako kot vsako leto so tudi letos člani balinarske sekcije Dolga
poljana organizirali balinarski turnir trojk, katerega se je udeležilo
12 ekip. Predtekmovanja so potekala na igrišču v Dolgi poljani in
igrišču športnega društva Budanje.
čilo s seštevkom časov iz obeh tekem.
Tako smo domov prinesli kar 10 medalj iz petih različnih kategorij. Ko nismo imeli tekem, smo se sproščali v bazenu ali igrali ping pong v hotelu.
V začetku julija je na Slovaškem potekalo 1. svetovno prvenstvo v ARG-ju.
Slovensko ekipo so zastopali štirje tekmovalci v dveh kategorijah. Najboljšo
uvrstitev 9. mesto je dosegel naš predstavnik Samo Vetrih. Na Slovaškem
smo bili pet dni. Prvi dan smo imeli najprej trening, da smo preizkusili

dno pripravljeni pomagati starejši, izkušenejši radioamaterji. Mladi ARG jemljemo kot športno aktivnost. Pri tem
se istočasno mnogo novega naučimo.
Hvaležni smo vsem, ki nam te izkušnje
omogočajo: članom radiokluba Ajdovščina, OŠ Dobravlje, Športni zvezi Ajdovščina, Fundaciji za šport, občini Ajdovščina in županu Tadeju Beočaninu.
Samo Vetrih, Simon Kosovel OŠ Dobravlje

F

PE Nova Gorica t. +386 (05) 333 40 77
PE Koper
t. +386 (08) 205 65 37
PE Postojna t. +386 (05) 726 21 96

www.megaterm.si

inalni boji za odličja so se
odvijali na domačem igrišču.
Zmagali so člani balinarskega
kluba Planina, ki so v finalni tekmi
premagali ekipo »Narobe živim » z
rezultatom 9:7.
Za tretje mesto pa so balinarji Nanosa premagali balinarje iz Hrašč.
Med posamezniki pri izbijanju je
bil zmagovalec Urban Uršič iz ekipe
»Narobe živim ».
V bližanju pa je postal zmagovalec Kodre Ivan iz balinarskega kluba Nanos.
Poleg športnih bojev pa je pohvaljena organizacija, ker je turnir

potekal brez kakršnihkoli zapletov.
Poleg tekmovanja so bili vsi udeleženci turnirja postreženi z opoldanskim golažem, po končanem turnirju pa z dobrotami iz žara.
Za vrhunec zadovoljstva pa je poskrbela gospa Marc Silva, ki je prisotne pogostila z domačim, še toplim
jabolčnim zavitkom.
Ob zaključku turnirja je bilo slišati – Hvala in nasvidenje prihodnje
leto.
Za ŠKD » Tabor« Dolga poljana
Andrej Curk
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SK POK (PredmejaOtlica-Kovk)
Skakalni klub POK (Predmeja- Otlica- Kovk) je bil ustanovljen pred
petimi leti. Smučarski skoki imajo na Gori poseben pečat. Zgodovina tega športa seže že v leto 1957.

NOVA KOLECIJA OBLAČIL PINEWOOD.

V MESECU OKTOBRU NA VSA POKRIVALA
SLIKE SO SIMBOLIČNE.

IN OBLAČILA

15 % POPUSTA

vsa ribiška oprema
-30% popusta.

BIOTERAPIJA
OKTOBER 2017
Bioterapijo izvaja Tanja Bedina Frece, licencirana terapevtka
Bioterapije po Metodi Zdenka Domančića ®.
Informacije in prijave na tel. št. 031 208 463. Prijave so možne do
zapolnitve mest.

Termini od 16. do 19. oktobra 2017
V HOTELU GOLD CLUB

O

troci se s skoki praviloma
začnejo ukvarjati z vstopom v šolo (nekateri že
prej) oz. do desetega leta. Skakalci
imajo poleg treningov v raznih skakalnih centrih po Sloveniji pa tudi
zunaj meja naše države tudi t.i. suhe
treninge. Ti so namenjeni razvoju
koordinacije, ravnotežja, gimnastičnim prvinam, atletskim prvinam,
spretnostnim poligonom, rolanju
ter družabnim igram. Ob tem si
mladi skakalci krepijo telesni, motorični ter čustveni razvoj.
V skakalnem klubu POK trenutno
aktivno trenira 7 dečkov, starih od 7
do 11 let ter dve deklici stari 10 oz.
11 let. V poletni sezoni je za njimi
že kar nekaj tekem. Tekmovali so na
treh tekmah za Alpe Adria v Trbižu, Žirovnici ter Tržiču. Čaka jih še
finalna tekma v Celovcu. Jure Polanc je v Trbižu prejel bronasto medaljo ter pokal v kategoriji dečki do
8 let. Dobro so se odrezali tudi ostali člani: Tilen Likar je bil 12. v kategoriji dečki do 11 let, Marko Polanc
je zasedel 18.mesto v kategoriji dečki do 12 let. Zala Likar je pristala na
12.mestu, Ela Krapež pa je bila mesto za svojo klubsko kolegico.
V Logatcu so na regijskem pokalu Cocta tekmovali na K-15m ter
K-25m skakalnici. V kategoriji cicibani do 9 let je Mark Štrancar prejel diplomo za 5.mesto, Andraž Velikonja je prejel bronasto medaljo.
Pri dečkih do 10 let je Teo Krivec
stopil na najvišjo stopničko. Dečki
do 11 let: Tilen Likar je bil 15. Enej
Komjanc je pristal na 10.mestu.
Zala Likar je pri deklicah do 11 let

zasedla 4.mesto in prejela diplomo.
V Vizorah je zadnjo nedeljo v mesecu septembru potekalo državno
prvenstvo za cicibane in cicibanke
do 9 let. Med okrog 70 cicibanov je
Mark Štrancar zasedel 5.mesto, Andraž Velikonja pa 17.mesto.
Skakalce čaka še nekaj tekem za
pokal Cocta, državno prvenstvo ter
pokalna tekmovanja. Največ treningov opravijo v nam najbližjem
skakalnem centru Logatec. Na treninge se pogosto odpravijo tudi v
Žiri. Trenerji iz skakalnih klubov:
SSK Logatec, SSK Alpina Žiri ter SK
POK svojim varovancem večkrat
priredijo meddruštvene tekme, kjer
vsi tekmovalci prejmejo praktične
nagrade.
V skakalnem centru na Kovku so
ravno ta mesec zaključili z zemeljskimi deli na treh skakalnicah: K-15m, K-25m in K-35m. Skakalnice so dobile svojo pravo podobo.
Seveda je potrebno vložiti še ogromno denarja ter dela, da bodo skakalnice pripravljene tudi za treninge
in tekme v poletni sezoni. Zahvala,
da so nas pri tem projektu finančno
podprli gre Občini Ajovščina, županu Tadeju Beočaninu ter občinskim svetnikom. Veliko prostovoljnih ur dela sta v skakalnice vložila
predsednik Skakalnega kluba POK
Igor Polanc ter Zlatko Krivec. Otroci, starši ter trenerja Mitja Velikonja
in Matjaž Gostiša že nestrpno čakajo, da bo na Gori zapadel sneg. Tako
bodo končno opravili prve poskusne treninge doma, na Kovku.
Slavica Velikonja
SK POK

SENČILA
051 895 957

Udeležba na terapiji je možna le na osnovi predhodne prijave po
telefonu 031 208 463 ali elektronski pošti: tanja@bioterapijabedina.si, kjer obvezno navedite tudi za kakšne težave gre.
PIGAL HOTEL & CASINO GOLD CLUB

- komarniki
- popravila in servis
- menjava platen
Škura Nejc Bizjak s.p.

Ajdovščina
info@skura-sencila.com www.skura-sencila.com
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Sprejem zlatega Anžeta Petriča

Množica sorodnikov, prijateljev in ljubiteljev balinanja se je v torek zvečer zbrala v Kampu Tura in
navdušeno pozdravila Anžeta Petriča, dobitnika zlate medalje v hitrostnem zbijanju na svetovnem
prvenstvu, ki je potekalo v Maroku.

C

elotna slovenska
reprezentanca je
v vseh šestih disciplinah dosegla odlične
rezultate in osvojila odličja v vseh disciplinah.
Petrič se poleg zlatega
odličja ponaša še z osvojenim bronom v štafetnem zbijanju. Letošnje
prvenstvo je potekalo v
težkih pogojih in hudi
konkurenci
42
držav,

Spalni studio
pon - pet:

Lavričev trg 3, Ajdovščina

T: 08 20 56 820

predvsem
balinarskih
velesil Francije, Španije,
Italije in Hrvaške , zato je
osvojen naslov še toliko
bolj dragocen. Misli Anžetu Petriču že uhajajo k
evropskem prvenstvu, ki
bo naslednje leto potekalo v Franciji.
Čestitke!
Bojana Curk

M: 051 246 061

Info@lineaflex.si

9h - 17h

www.lineaflex.si

posteljnina

na
popusti
ce do
vzmetni
Anatomski VZGLAVNIK že od 29,00 €

Vzmetnica CLASSIC že od 115,80 €

garniture,
Odeje, jogi rjuhe,
tudi po meri
nad vzmetnice …

Pod STANDARD že od 45,00 €

POPUST

Velja do 15.10.2017 za nakup v
Spalnem Studiu Lineaflex,
Lavričev trg 3, Ajdovščina

za plačilo z gotovino

Matija Ceket s. p.

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

Letošnji Štrudlfest po 11 letih delovanja uvaja novost. Organizator KUD
Javorov Hudič se je odločil, da bo letos festival namenil izključno otrokom.
Zato so v Dvorano prve slovenske vlade povabili igralske, ustvarjalske in
glasbene skupine, ki bodo zabavale najmlajše. Festival bo kot vsako leto
potekal zadnji vikend v septembru, letos torej od petka, 29.09. do nedelje
01.10.2017. Dogajanje bo skoraj v celoti potekalo v Dvorani prve slovenske vlade z izjemo ure pravljic, ki se bo odvila čez cesto, v Lični hiši. Štrudlfest letos torej v svojo družbo vabi najmlajše, ki se bodo zabavali, ustvarjali, peli in plesali.
rl

Pomidor rekorder

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

Obiščite nas na sedežu agencije ter nam zaupate vaše želje in pričakovanja.
Potrudili se bomo da kar najbolj upravičimo vaše zaupanje.

www.gaberit.si

Za znane stranke iščemo vse vrste nepremičnin za nakup ter najem!

GEODELA
UGODNE geodetske storitve
kontakt: Marko Breščak

tel. (041) 28-38-29
-

POLICIJA

LJ

GORIŠKA CESTA

* PRIDOBITEV HIŠNE ŠTEVILKE...

HOTEL

NKBM

SVET

ABANKA

GEOD ZVONKA
ELA

RE

* DOLOČITEV MEJE PARCELE

e-mail: info@geodela.si
internet: www.geodela.si
Goriška 25/a, AJDOVŠČINA

HUBE

* GEODETSKI NAČRT ZA PGD

M

ilena in Nino sta se
letošnjega
pridelka paradižnika zelo
razveselila, saj so obilo rodili
in tudi veliko tehtali. Najbolj
pa jih je osrečil paradižnik,
ki sta ga posadila na Nanosu
na 800m nadmorske višine in
to kar v lonec za rože. Sadike
sta vzgojila sama. In ne boste
verjeli, eden je tehtal kar 1,92
kilograma, kar je gotovo kakšen rekord za Dolino miru na
Nanosu.
Bravo!

ZDRAVSTVENI
DOM
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