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Prenovljena Mlinotestova trgovina

Praznično vzdušje

S

krajšo slovesnostjo ob množici kupcev so konec novembra odprli vrata
temeljito prenovljene Mlinotestove
samopostrežne trgovine v Ajdovščini. Dobila je novo zunanjo podobo, lično notranjost, predvsem pa razvejano ponudbo.
Prenovo so izpeljali v zelo kratkem času.
V trgovini bo odslej tudi pekarna in peki
bodo mesili in pekli kruh kar pred očimi kupcev. Zanimiva novost je ponudba
več kot 30 pridelovalcev in proizvajalcev
iz Vipavske doline, s čimer daje Mlinotest
možnost lokalnim proizvajalcem, ki sicer
težje prodrejo na police trgovin.
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Božično novoletni sejem

M

inuli vikend (16. in 17. decembra) je bilo na Lavričevem trgu
veselo, saj je potekal letos že
tradicionalni božično novoletni sejem. Na
Lavričevem trgu je vladalo pravo predpraznično vzdušje, ki so ga pričarali ponudniki
lokalnih pridelkov in unikatnih izdelkov, ki
so primerno darilo za praznike. Stiskal pa je
tudi pravi decembrski zimski mraz. Manjkale so samo še snežinke, ki bi poplesavale
na nebu, so pa zato namesto njih na trgu
obiskovalci lahko poplesavali in se veselili
ob pestri ponudbi najrazličnejših aktivnosti, ki so se ob sejmu dogajale.

Helena Harej

Kako do Lavričevega trga

V

reme se je nekoliko uneslo in
dela na prenovi Kastre se lahko
nadaljujejo. Prešernova ulica je
zaprta za promet, do Lavričevega trga pa
je z avtomobilom moč priti po delu Gregorčičeve ulice, ki je postala dvosmerna.
Delavci podjetja CPG Kolektor so najprej odstranili asfalt na delu Prešernove ulice od križišča z Goriško cesto (pri

V soboto so naše najmlajše obiskali kužki,
popoldan pa še Božiček, ki sta ga spremljala
nagajivi škrat in zvezdica, dan pa je zaključila
glasbena skupina Anah. V nedeljo so obiskovalci kuhali praznično mineštro, popoldan pa
izdelovali praznične voščilnice in druge okraske ter se v večer zazibali ob zvokih glasbene
skupine Ad Hoc. Vikend je torej minil v pričakovanju božiča in prazničnih dni, ki jih bodo
polepšala darilca, ki so jih obiskovalci lahko
kupili na sejmu, pri domačih ponudniki pridelkov in izdelkov in ki so zagotovo pristna in
narejena iz srca. Tisti, ki pa ste jih zamudili,
pa lahko ponudnike poiščete na spletu, verjamem, da imajo na zalogi še kakšno malenkost,
ki vam bo polepšala praznične dni.

pekarni) do frizerskega salona oziroma
cvetličarne, vendar arheologi v tem delu,
ki leži izven rimskega obzidja, niso naleteli na kaj posebno zanimivega. Več so
pričakovali na drugem delu Prešernove
ulice, od tržnice navzgor, mimo galerije,
do vstopa na Lavričev trg. Tako so že pri
nekdanjem Peku naleteli na zid, za katerega strokovnjaki menijo, da bi lahko bil

del rimskega obzidja, vendar pa je precej
poškodovan z gradbenimi posegi novejšega datuma. Lepo je viden odtočni kanal in tlakovano cestišče. Rimske ostaline bo očitno treba iskati globlje. Ne
pozabimo – v neposredni bližini so pred
leti odkrili rimske terme.
Prešernova ulica je zato zaprta. Tudi
krak od krožišča pri policiji do tržnice
(tudi ta nosi ime največjega slovenskega
pesnika) je v tej smeri zaprt za motorna
vozila. V nasprotni smeri, torej od tržnice proti krožišču pa je enosmeren, kot je
že sicer enosmeren promet po Lokarjevem drevoredu.
Na Lavričev trg je torej moč priti z Goriške ceste pri pošti, po Cesti 5. maja do
spomenika v parku in desno po Gregorčičevi ulici mimo sladolednega vrta
na ajdovski plac. Ukinjajo se štiri bočna parkirišča pred trgovino NKD. V tem
delu je cestišče precej zoženo, prometni
znaki pa nam povedo, da imajo prednost
imajo vozila, ki Lavričev trg zapuščajo.
To seveda velja za avtomobile, medtem
ko bo Lavričev trg ves ta čas dosegljiv
peš, najlažje s parkirišča za starim mlinom (skozi grajsko pasažo), vedno pa je
dovolj prostora tudi še na parkirišču pri
stari šoli ob Lokavščku, od koder je do
placa le dober lučaj.

Vonj po sveže pečenih domačih piškotih, praznično okrašena mesta, koncerti, zimske
radosti na snegu, božični sejmi, obdarovanja, okraševanje
božičnih drevesc, posedanje
pred domačim kaminom ...
vse to me spomni na december. Če bi vprašali naše najmlajše, se v decembru zagotovo najbolj veselijo treh dobrih
mož, ki jim, če so le bili pridni, prinesejo darilo. Še vedno
se spominjam, s kakšnim pričakovanjem smo v otroštvu
na Miklavžev večer postavili na mizo košare in naslednje
jutro brez problema vstali, ter
pregledovali, kaj je prinesel.
December je tudi čas novoletnih zaobljub, ki velikokrat
trajajo le tam nekje do februarja, potem pa na njih pozabimo. Pred kratkim sem slišala za eno čudovito idejo. Raje
kot pisanje zaobljub, si na listke v prihodnjem letu pišite
vse dobre stvari, ki vam bodo
polepšale dan. Odlagajte jih
v za to namenjeno škatlo. Ob
koncu leta, torej v decembru
2018, odprite škatlo in uživajte ob prebiranju vaših misli. Ljudje namreč vse prevečkrat razmišljamo o negativnih
stvareh, ki so se nam zgodile
in na dobre pozabimo.
Dovolite, da vam za konec še
iskreno voščim. Želim vam, da
bi se v prihodnjem letu uspešno spopadali z izzivi, ki vam
bodo prečkali življensko pot.
Pogumno zakorakajte v novo
leto in ga naredite čudovitega.
Srečno in predvsem zdravo
2018!
Kristina Birsa
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Spoštovane občanke Certifikat Mladim prijazna občina
in občani!
obnovljen
Občina Ajdovščina je certifikat Mladim prijazna občina prejela že leta 2013, z veljavnostjo štirih let,
letos pa ga je uspešno obnovila. Na slovesnosti v Ljubljani je certifikat prevzela direktorica občinske
uprave Mojca Remškar Planinc.

C
Novoletni čas je vedno tudi čas za oceno in presojo doseženega in
za nove načrte. Navada je namreč, da ob prehodu iz starega v novo
leto poskušamo nekako izmeriti, kje smo, do kod smo prišli in kaj
nas še čaka. To velja tako za naša osebna prizadevanja kot tudi za
delo, ki ga opravljamo, pa tudi za stanje v skupnosti, ki ji pripadamo.
Hkrati so božični in novoletni prazniki priložnost, da se za kratek
čas umaknemo v zasebnost ter pozabimo na skrbi in težave, s katerimi se moramo sicer pogosto soočati in spopadati. Javne zadeve se
nam v tem času zdijo odmaknjene na drugi tir, saj so praznični trenutki sproščenosti in veselja namenjeni predvsem nam in tistim, ki
jih imamo najraje.
Je pa vsekakor res, da je praznično razpoloženje toliko bolj radostno, če se nam račun pod črto izide v plus.
Ko gre za občino, lahko ob obračunu seštevamo metre betona, asfalta, lahko pa tudi skozi učinke ukrepov, ki jih občina skozi svoja telesa sprejema in izvaja ter jih občutimo kot urejeno medsebojno sožitje. Občani pa seveda ocenjujejo svojo izkušnjo z občino in njenimi
ustanovami, kjer uresničujejo skupne interese.
Menim, da lahko ob koncu leta optimistično zremo v prihodnost.
Iztekajoče se leto je bilo v mnogočem prelomno – krivulje večine
ekonomskih in drugih kazalcev so se strmo obrnile navzgor. Naši
podjetniki in obrtniki so samo letos ustvarili več sto novih delovnih
mest, mnoga prav na račun občinskih spodbud. Podjetja se vse bolj
povezujejo z izobraževalnimi ustanovami, saj se zavedajo, da je nadaljnji razvoj odvisen od dobrih kadrov.
Število prebivalcev v občini narašča, ne samo v mestu; veča se število učencev, kar pomeni, da se krepi delež mladih in mladih družin, ki
so zagotovilo za vitalnost občine tudi v bodoče. Občina jim je ponudila veliko olajšav, v skladu s strategijo za mlade, ki dejansko deluje,
kar potrjuje tudi podaljšanje certifikata »Mladim prijazna občina«.
Zagotoviti pa moramo še dovolj stanovanj, pa ne samo za mlade.
Letos smo zasnovali dolgoročno vizijo razvoja občine, v katero smo
zapisali, da bomo do leta 2030 postali prepoznavno, učinkovito in življenju prijazno središče Vipavske doline z visoko bivanjsko kvaliteto življenja. To dokazuje voljo, moč in samozavest vseh nas, da lahko
sodobne tokove ne samo spremljamo, ampak v teh vlogah enakovredno sodelujemo.
Zato vam želim ob praznikih, spoštovane občanke in občani, zagotoviti, da je naša pot premišljeno in pravilno zastavljena, da je vredno
na njej vztrajati, in da je tudi ta zavest lahko del našega skupnega, pa
tudi osebnega zadovoljstva, ki pritiče novoletnemu času. Z željami za
vašo srečo, zdravje in izpolnitev želja vam nazdravljam v skupnem
prazničnem počutju.
Tadej Beočanin, župan Občine Ajdovščina

ertifikat Mladim prijazna
občina podeljuje Inštitut
za mladinsko politiko v
sodelovanju s Skupnostjo občin
Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta
Pahorja in sicer tistim lokalnim

GENiYOUTH in sicer za lokalno
strategijo za mlade pri vključevanju mladih in žensk v lokalno politiko. Strategija je nastala na podlagi
raziskav in ustreza realnim potrebam mladih. Namen strategije je bil
vzpostaviti dolgoročno sistemsko

mere za najete stanovanjske kredite, letošnja novost je subvencioniranje plačila komunalnega prispevka
ob reševanju prvega stanovanjskega vprašanja z novogradnjo ali obnovo. Mladi imajo tudi prednost pri
razpisih za najem neprofitnih stanovanj v lasti občine.
Poleg stanovanjske problematike pa se občina zaveda težav tudi na
področju zaposlovanja. Zato podpira različne oblike njihovega izobraževanja, s štipendijami za lokalno
pomembne in deficitarne poklice,
štipendije za dijake in študente iz
ekonomsko šibkejših družin. Za lažji vstop mladih na trg dela je v pomoč opravljanje prakse in počitniškega dela v javnih zavodih in v
občinski upravi. Občina tudi sofinancirala delavnice, krožke in druge
oblike kariernega svetovanja.

skupnostim, ki jih strokovna komisija na podlagi razpisa prepozna
kot mladim prijazne, ker so v zadnjih letih uspešno izvajale ukrepe s področja lokalnih mladinskih
politik. Ajdovska občina s podporo
mladim prednjači v državnem merilu, z nekaterimi ukrepi v korist
mladih pa celo orje ledino.
V občini Ajdovščina je tri tisoč mladih v starosti med 15 in 29
let, kar predstavlja 15 % prebivalstva občine. Ajdovska mladina se
je s svojo zagnanostjo že v preteklosti izkazala na različnih področjih. V sodelovanju med mladimi
in občino je nastal mladinski center s hostlom, ki zagotavlja ustrezne
prostorske pogoje in opremo za delovanje velikega število mladinskih
društev. Tako je Občina Ajdovščina med prvimi prejela Certifikat
mladim prijazna občina.
Ajdovska občina je leta 2015
prejela tudi evropsko nagrado

podporno okolje in zagotoviti pogoje za uspešno vključevanje mladih v posamezne dele življenja lokalne skupnosti ter spodbuditi čim
hitrejše osamosvajanje mladih.
Med pobudniki je bil tedaj prav Tadej Beočanin, ki zdaj kot župan skrbi za uresničevanje strategije.
Največ zanimanja med mladimi je za subvencioniranje obrestne

S pridobitvijo certifikata se občina, ki se je pri svojem delu na področju mladih sicer že izkazala za
uspešno, zaveže, da bo področje
mladih še naprej sistemsko urejala
in nivo učinkovitosti v štiriletnem
obdobju ohranila oz. dvignila.

Javni razpis za sofinanciranje prireditev v letu 2018
Na spletni strani Občine Ajdovščina je objavljen Javni razpis za sofinanciranje prireditev v letu 2018.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje turističnih in športnih prireditev.
Prijavitelj mora vlogo za vsako prireditev posebej (če prijavlja več prireditev) za kandidiranje na javnem razpisu vnesti v spletno aplikacijo, ki bo od 29. 12. 2017 do izteka roka za prijavo objavljena na naslovu
https://ajdovscina.e-razpisi., povezava do nje pa tudi na spletni strani Občine Ajdovščina
(https://www.ajdovscina.si/).
Po končanem izpolnjevanju elektronske vloge za prireditve mora vlagatelj prijavni obrazec natisniti iz aplikacije in ga lastnoročno podpisati ter ožigosati. Natisnjen, podpisan in ožigosan obrazec mora vlagatelj oddati
osebno v glavni pisarni Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina ali poslati priporočeno po pošti
na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. majaj 6a, 5270 Ajdovščina do najkasneje 31. 1 .2018 (velja datum poštnega žiga).
Izjema so prireditve Silvestrovanje, Božično-novoletni sejem ter Drsanje s spremljevalnim programom,
za katere je rok za oddajo natisnjenih, podpisanih in žigosanih vlog priporočeno po pošti
ali osebno na
Občino Ajdovščina 31. 5. 2018.
Vse potencialne prijavitelje
obveščamo, da bo informativni
dan v zvezi z javnim razpisom
za sofinanciranje prireditev, na
katerem bo predstavljena tudi
aplikacija za pripravo prijave
ter celoten postopek prijave, 9.
januarja 2018 ob 17.uri na Občini Ajdovščina.
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Zgodovinski vodnik po Čistilna naprava na Colu
Stomažu in Skriljah obnovljena

Izšla je nova knjiga, zgodovinski vodnik z naslovom 'Stomaž in
Skrilje'. Knjiga je nastala v okviru projekta Moja pobuda participativnega proračuna Občine Ajdovščina.

D

ediščina ljudi in vasi pod
Čavnom je izjemno bogata, vendar pa o vaseh doslej
ni izšla še nobena samostojna knjiga, razen knjižice Skrilje in Skrlani.
Posebej o Stomažih pa je bilo tudi v
strokovni literaturi zelo malo napisanega. Zato je nastala knjiga o zgodovinskih, kulturnih in turističnih
biserih Skrilj in Stomaža.
Avtor knjige je profesor zgodovine
Tino Mamić (45), ki je kot novinar
knjigo napisal v berljivem in zanimivem slogu. Vodnik je sad večletnega
brskanja po tujih in domačih arhivih. Precej so našli ugledni slovenski zgodovinarji v srednjeveških listinah v okoliških arhivih in obe vasi
'postarali' za nekaj let. Vasi sta bili
namreč prvič omenjeni prej, kot je
bilo doslej znano. Zgodovinskih novosti je v knjigi še več. Denimo, da
so Turki plenili po Vipavskem leta

1516, česar zgodovinarji doslej še
niso vedeli. Avtor je o knjigi povedal: »Namen knjige je Stomažanom
in Skrlanom, pa tudi vsem Slovencem, pokazati, kaj se je v preteklosti
dogajalo pod Čavnom. Kaj so počeli naši predniki. Kdaj so se naselili v
obeh vaseh. Kaj so počeli znameniti ljudje, rojeni pod Čavnom. Vsega
tega sploh ni malo. Gradiva je toliko, da bi naredili več knjig. Upamo
si pomisliti, da bo pričujoča knjiga
koga spodbudila, da pobrska po kašči. Tako se bo gotovo našel še kakšen star dokument.«
Založnik knjige je Občina Ajdovščina, izšla je v 500 izvodih in jo
bodo brezplačno prejela vsa gospodinjstva obeh vasi, v izposoji pa bo
tudi v knjižnicah. Celotna vsebina
bo objavljena tudi na spletu, kjer se
bo knjiga spreminjala in dopolnjevala.

Čistilna naprava na Colu je doživela temeljito nadgradnjo, konec novembra je že uspešno prestala
tehnični pregled in začela poskusno obratovati.

Č

istilna naprava pod zaselkom Orešje je bila sicer
zgrajena že leta 2005, vendar
je začela zares obratovati dobrih pet
let kasneje, ko so nanjo priključili
130 hiš. Po petih letih delovanja so
ugotovili, da ne dosega pričakovanih rezultatov – da odplak ne očisti
95 odstotno, pač pa včasih le okrog
80 odstotno.
Zato so se odločili za nadgradnjo,
v bistvu za temeljito posodobitev
strojne opreme, nekoliko se je povečala tudi zmogljivost (s 550 na 650
populacijskih enot). Preračunana je
na 140 hišnih priključkov in osnovno šolo s 250 učenci ter na nekaj rezerve.
Nad bazenom so zgradili upravno
stavbo s sodobno tehnološko opremo (fine grablje in mehanska stopnja, puhala …), ki omogoča morebitna popravila tudi v slabem

vremenu in hkrati varuje naprave
pred zmrzaljo. Podatke o delovanju
in morebitnih napakah naprava samodejno pošilja na centralno čistilno napravo v Ajdovščini.
Poskusno obratovanje bo trajalo 6
mesecev in ob ustreznih rezultatih

bo ČN tedaj dobila še uporabno dovoljenje. Nadgradnjo je podjetje Hidroinženiring opravilo za 215 tisoč
evrov , v celoti jo je financirala Občina Ajdovščina.
Foto: Peter Kete

Delnice Mlinotesta prodane
Na zadnji seji občinskega sveta v tem letu so imeli svetniki na dnevnem redu kar 20 točk. Med zanimivejšimi točkami je bila vsekakor potrditev najugodnejšega ponudnika za prodajo delnic Mlinotesta.

O

bčinski svet Občine Ajdovščina je na prejšnji seji (20.
oktobra) sprejel sklep o prenehanju občinskega interesa za lastništvo delnic Mlinotesta. Župan je nato
imenoval komisijo, ki je izpeljala vse
postopke. Na poziv za javno zbiranje
ponudb je prispela le ponudba družbe Mlino d.o.o., ki se je po pogajanjih
zaokrožila pri 4,75 EUR za delnico.
Občinski svetniki so ceno potrdili,

Defibrilatorja v Vrtovinu in
Gaberjah
Po občini Ajdovščina je sedaj nameščenih že 19 avtomatskih defibrilatorjev AED. Nazadnje sta napravi za oživljanje dobili še KS Gaberje in Vrtovin, s čimer je zagotovljena osnovna pokritost občine.
Po mestu Ajdovščini je nameščenih sedem avtomatskih defibrilatorjev AED z zunanjo omarico, ostali so razpršeni po vaseh. Predmeji,
Otlici, Colu, Podkraju, Lokavcu,
Ustjam, Šmarjam, Brjam, Selu in Črničam sta se pridružila še Vrtovin in
Gaberje. Namestitev v teh dveh krajih je predlagala enota Nujne medicinske pomoči iz Zdravstvenega
doma Ajdovščina, saj so izračunali, da so dostopni časi do obeh vasi v
primeru zastoja srca predolgi.
Občina Ajdovščina se je zato prijavila na razpis Ministrstva za zdravje
in prejela 3.600 evrov, iz proračuna
pa je doložila še 1.280 evrov. Tako so
napravo AED v Vrtovinu namestili
na pročelje tamkajšnje šole, v Gaberjah pa na stavbo krajevne skupnosti.
Za vzdrževanje defibrilatorjev (zamenjava elektrod, baterij itd.) skrbi Območna enota Rdečega križa Ajdovščina. Če v razdobju med

rednimi servisi občani opazijo na
napravah okvaro ali kaj podobnega, naj torej pokličejo na telefon 05
36 64 930 ali mobitel 051 430 722,
elektronski naslov pa je ajdovscina.
ozrk@ozrks.si.
Rdeči križ Ajdovščina izvaja tudi
brezplačne tečaje nudenja temeljnih
postopkov oživljanja in uporabe defibrilatorja po krajevnih skupnostih.

Vabijo, da se jim pridružite na katerem od njih.

kar pomeni, da bo občina za 213.698
delnic dobila 1.015.065,50 evra. To
je za dobrih 85 tisoč evrov več od

zneska, ki ga je občina leta 2015 vplačala za nakup delnic, da bi pomagala
Mlinotest ohraniti v domačih rokah.
Ob dividendah, ki jih je občina za
solastništvo v tem času dobila, znaša
kolateralni dobiček 270.000 evrov. V
jeziku ekonomistov je torej donosnost
naložbe občine 9 odstotna. Toda bolj
pomembno je, da Mlinotest, kot največje podjetje v občini, ostaja v Ajdovščini in da dobro posluje.
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"Varno na poti v šolo in domov" V novo leto z novo
zaposlitvijo
Policijska uprava Nova Gorica je letos že petnajsto leto zapored izvedla likovni natečaj, katerega cilj
je osveščanje otrok glede varne udeležbe v cestnem prometu. Podelitev nagrad najboljšim ustvarjalcem in odprtje razstave njihovih del je bilo v začetku decembra v Ajdovščini.

N

amen likovnega natečaja je
v osveščanju otrok za varno udeležbo v prometu.
Na letošnji natečaj je prispelo 167
likovnih del učencev 3. razredov
osnovnih šol z območja delovanja
Policijske uprave Nova Gorica.
Tričlanska komisija, sestavljena
iz mentoric likovne umetnosti, je
odbrala 20 najboljših likovnih del.

Nagrade sta mladim avtorjem na
zaključni prireditvi v Ajdovščini
podelila komandir Policijske postaje Ajdovščina Marko Terbovšek
in predsednica Sveta za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu Občine Ajdovščina Marija Trošt, ki
je učence tudi nagovorila: »Šolarji
ste aktivni udeleženci v prometu ne
glede na to, ali vas do šole pripeljejo

starši, avtobus, ali pa pridete peš.
Čeprav ste v primerjavi z odraslimi
v prometu v precej slabšem položaju - tako namreč pravi statistika pa ste odraslim marsikdaj v pomoč
pri pravilnih odločitvah – pravilna
odločitev vseh udeleženih v prometu pa je spoštovanje vseh pravil, ki
smo si jih postavili.«
Čeprav so otroci in mladoletniki
med najbolj ranljivimi udeleženci v
cestnem prometu, pa se sami zelo
redko pojavljajo kot povzročitelji
prometnih nesreč. K večji prometni varnosti in zmanjšanju števila
prometnih nesreč pa lahko prispevajo prav vsi udeleženci - z večjo
previdnostjo in strpnostjo na cestah.
Za bogat kulturni program so poskrbeli člani kvarteta Policijskega
orkestra in člani dramske skupine Mali Holivud (deluje v Centru
medgeneracijskega učenja na Ljudski univerzi Ajdovščina) ter učenci
OŠ Šturje in OŠ Danila Lokarja iz
Ajdovščine.

Mreža varnih točk za otroke tudi
v Ajdovščini
Tudi v Ajdovščini se vzpostavlja mreža Unicefovih varnih točk za otroke, ki se zaradi različnih razlogov
znajdejo v trenutni stiski. Na prvo povabilo se je odzvalo ducat organizacij v mestu, varne točke bodo
zaživele takoj po novem letu.

K

oordinacijo
vzpostavitve
mreže varnih točk ima v rokah Mladinski center Hiša
mladih, ki je sredi decembra organiziral prvi sestanek predstavnikov
ustanov in podjetij, ki želijo postati
varna točka. Gre za posebno označen javni prostor, namenjen otrokom, ki se vanj lahko zatečejo v kakršnikoli stiski: če so se izgubili, če
jim kdo grozi, če ne morejo domov
ali v stik s starši, so bili priče kaznivemu dejanju, če so se znašli v čustveni krizi … Za vzpostavitev varne
točke je dovolj prijazno prisotno
osebje, ki je prostovoljno pripravljeno pomagati otrokom, jih zaščititi,
jim svetovati ali ponuditi osnovne

informacije – prvo pomoč v stiski,
ter prostor – dovolj je stol, kjer otrok
lahko varno počaka na pomoč, če je
osebje trenutno zasedeno.
Ob trgovskih podjetjih Hofer in
Lidl, ki imajo varne točke vzpostavljene na ravni korporacij, torej po
vseh svojih trgovinah po Sloveniji,
se v projekt v naši občini vključujejo še Občina Ajdovščina, OŠ Šturje,
OŠ Col, SŠ Veno Pilon, Dijaški dom,
Zavod za šport Ajdovščina, Lavričeva knjižnica, Zdravstveni dom, Gasilsko reševalni center, Kavarna Ave
in Mladinski center Hiša mladih
– tudi kot koordinator. Otroci jih
bodo prepoznali po posebni nalepki – smejoči se hišici – nameščeni na

vidnem mestu ob vhodu, ali pa poiskali preko spletne aplikacije. Mladinski center pa bo v sodelovanju z
Unicefom, krovnim organizatorjem
projekta, pripravil tudi promocijsko
gradivo in poskrbel, da bodo o varnih točkah v Ajdovščini seznanjeni
predvsem otroci.
sh

Balinišče na Cesti bo dobilo streho
Junija 2015 so Cestnarji slovesno odpirali Dom krajanov, ki je v tem času pošteno poživil življenje
krajanov in prevetril utrip krajevne skupnosti. Začenja pa se tudi drugi del ureditve tega dela
Ceste, ki prevzema vlogo vaškega središča.

B

alinišče bo dobilo streho
ter bo z dveh strani zaprto,
odprto pa proti jugu in zahodu. V bližini bo urejeno novo
otroško igrišče. V sklopu projekta
bo na makadamski parceli pred obstoječim domom krajanov urejeno
asfaltirano parkirišče. Ocenjena
vrednost del je 330.000 evrov, strošek bo v celoti pokril proračun Občine Ajdovščina. Razpis za izbiro
izvajalca je v teku, rok izvedbe pa
določen – do konca junija 2018.

Ob zaključku leta vas vabimo k branju intervjuja s Kristino Birsa,
udeleženko projekta 'Lokalno partnerstvo za povečanje zaposlovanja mladih na lokalnem trgu dela ', kjer nazorno opisuje svojo
izkušnjo od zaključka študija do pridobitve nove zaposlitve.

S

eptembra 2016 sem zaključila
dodiplomski študij (Multimedijske komunikacije) in se odločila za eno leto absolventskega staža. To je prosto leto (brez predavanj),
ko se študent lahko posveti izdelavi
diplomske naloge in zaključevanju
izpitov. Nekateri si poleg šolskih obveznosti privoščijo potovanje, drugi
se odločijo za študentsko delo in nabiranje izkušenj doma ali v tujini.
Sama sem se poleg pisanja diplome posvetila študentskemu delu. Že
na začetku absolventskega leta sem
se odločila, da bom čez leto aktivno
pošiljala prošnje na razpisana prosta delovna mesta. V primeru, da bi
službo dobila, bi se zaposlila, sicer bi
nadaljevala študij na podiplomskem
programu. Začela sem spoznavati, da
je pošiljanje prošenj brezupno. Poleg
zavrnjenih prošenj je bilo ogromno
takih, na katere nisem nikoli dobila
odgovora.
Razmišljala sem, kako bi me delodajalci opazili in preko radija naključno izvedela za program, ki so
ga začeli izvajati na Inštitutu za mladinsko politiko v Ajdovščini. Prijavila sem se in uspešno prestala razgovor. Skupaj z ostalimi 'sošolci' smo
dva meseca obiskovali brezplačne
delavnice, iz katerih sem vsakič odšla
z enim znanjem več. Kako sodelovati v skupini, kako obvladati stres na
delovnem mestu, kako si organizirati
lastno delo, kako komunicirati in reševati probleme na delovnem mestu
… to je le nekaj vsebin, ki so mi ostale najbolj v spominu.
Po končanih delavnicah je sledil drugi del usposabljanja – praktični del pri mladinski organizaciji.
En mesec sem delala pri Inštitutu za

mladinsko politiko v Ajdovščini. Delala sem predvsem na področju oblikovanja spletnega in tiskanega gradiva. Poleg marketinškega področja
pa so mi na mojo željo pokazali tudi
nekaj pisarniškega dela (urejanje potnih stroškov, postopki prijav na razpise, urejanje dokumentacije …) S
sodelavci smo se odlično ujeli in mesec je minil kot bi mignil. Med opravljanjem usposabljanja sem izvedela, da pri lokalnem časopisu 'Latnik'
iščejo urednika in oblikovalca. Brez
kakršnihkoli pričakovanj sem poslala prošnjo in se, ker nisem imela službe, po prvotnem načrtu vpisala na dodiplomski študij goriške
univerze v Vipavi (Gospodarski inženiring). Z začetkom predavanj pa
sem poleg vabila na predavanja dobila tudi vabilo na razgovor. Razgovor
je bil uspešen in po dobri besedi, ki
so jo zastavili zame na Inštitutu, sem
dobila delo pri časopisu.
Danes sem zaposlena kot urednica
in oblikovalka 'Latnika'. Ob delu pa
še vedno nadaljujem z opravljanjem
študijskih obveznosti. Novo znanje
namreč vedno pride prav.
Velika zahvala gre vsakemu posebej
na Inštitutu za mladinsko politiko,
kjer so se zelo potrudili in organizirali celotno usposabljanje. Individualno so se posvetili vsakemu udeležencu posebej in razumeli njegove želje
in potrebe. Vsem, ki ste še vedno v iskanju zaposlitve pa sporočam, da ne
obupajte. Izkoristite vse možnosti, ki
se vam ponujajo za pridobivanje izkušenj in spoznavanje novih ljudi. Z
vztrajnostjo, samoiniciativnostjo, željo in korektnim odnosom lahko dosežete vse.
Kristina Birsa

Inštitut za mladinsko politiko vsem mladim iskalcem zaposlitve vošči vesele praznike, predvsem pa veliko poguma, sreče in samozavesti ob iskanju svojega poslanstva in nove zaposlitve v letu 2018. V začetku leta 2018 bomo mladim (15-29 let) nudili nove izzive:
Praktične izkušnje pri mladinskih in drugih nevladnih organizacijah: v mladinskih
in drugih nevladnih organizacijah bodo mladi z aktivnim sodelovanjem pri izvedbi konkretnih projektov krepili kompetence, kot so timsko delo, samoiniciativnost,
prilagodljivost, odgovornost - kompetence torej, ki so dobrodošle na vsakem delovnem mestu. Usposabljanje pri posameznemu lokalnemu delodajalcu: udeleženci bodo
vključeni v praktično usposabljanje pri posameznemu lokalnemu delodajalcu, pri katerem bodo pridobili znanja in izkušnje za potencialno zaposlitev. Usposabljanje bo
potekalo pod mentorstvom.
Vabljeni k spremljanju spletne strani Inštituta za mladinsko politiko www.mladi-in-obcina.si ter facebook strani https://www.facebook.com/institut.IMP/. Dodatne informacije: Inštitut za mladinsko politiko, tel.: 040 657 676 ali barbara.pfeifer@institut-imp.si ali matjaz.zgonik@institut-imp.si

»Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.«
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Novoletna proslava
na Colu

P

rireditev Novoletna proslava
ima bogato tradicijo, saj poteka
od leta 1986. V zadnjem desetletju in pol je z izgradnjo nove športne
dvorane na Colu (2003), z nakupom
odrske opreme (2005) in z načrtnim
delom na vsebinskih projektih prerasla
lokalne okvire in postala ena najodmevnejših in najkvalitetnejših prednovoletnih prireditev v občini. V okviru
Novoletne proslave vsako leto izide
tudi krajevno glasilo Colski časnik, ki
je zaradi svoje vsebine in tematskih
sklopov nekakšen krajevni almanah.
Prireditev Novoletna proslava je edini
tovrstni dogodek v občini Ajdovščina
v okviru novoletnih praznovanj.
V društvu Trillek vztrajamo pri

nekoliko zastarelemu imenu prireditve, ki bi jo lahko imenovali tudi novoletno gledališče ali kaj podobnega.
Ampak prevladuje mnenje, da je ime
Novoletna proslava postalo neke vrste blagovna znamka, saj je že vrsto let
uveljavljena popestritev prednovoletnega časa.
Letos bo prvič na soboto, njena rdeča nit pa sprehod skozi izbrane dogodke in utrinke, ki človeka spremljajo od
pomladi do jeseni življenja. Prikazani
bodo seveda na šaljiv način, saj je humor še vedno temeljno vodilo ustvarjalcev in akterjev. Pridite v soboto, 30.
decembra ob 18.30 v telovadnico OŠ
Col in se nasmejte z nami.
Sandi Škvarč
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Krožišče pri pokopališču

P

o močnem deževju, ki je gradbince prisilil k 'počitku', se dela
na krožišču pri pokopališču
pospešeno nadaljujejo, še vedno z
urejanjem komunalne infrastrukture.
Območje je dobilo novo vodovodno
napeljavo, prav tako ločeno meteorno in fekalno kanalizacijo, v teku je
selitev trafo postaje, začeli so tudi že
s prestavljanjem telekomunikacijskih
vodov. Šele po celoviti ureditvi komunalnih vodov bo prišla na vrsto
prometna ureditev, pločniki in javna

razsvetljava. Tudi do otoka sredi krožišča bosta napeljana voda in elektrika, za hortikulturno ureditev oziroma
videz krožišča pa še zbirajo ideje. Računajo, da bi se skozi novo krožišče
lahko zapeljali že na pomlad.
Goriška cesta je v tem delu še vedno
zaprta za ves promet, občani pa so
se že navadili na obvoze - za središče
mesta po Gregorčičevi ulici, za Ribnik
oziroma trgovske centre na obrobju
pa je hitrejša pot po obvoznici. Naložbo v krožišče skupaj izvajata Občina

Ajdovščina in Direkcija Republike
Slovenije za infrastrukturo. Vrednost
del znaša 536.000 evrov, nosilec del pa
je koprski Grafist.

Širitev pokopališča v Batujah
Občina Ajdovščina ima namen v Batujah širiti pokopališče. Naložba je ocenjena na dobrih 170 tisoč evrov.

P

okopališče v Batujah postaja premajhno, mrliška vežica je prepotrebna obnove,
težave pa so tudi s parkiranjem.
Občini je uspelo brezplačno pridobiti del zemljišča, ki je bilo v
lasti države, za potrebe širitve pokopališča pa je odkupila dodatni
parceli. Tako bo v Batujah lahko
izvedla projekt širitve pokopališča, prostora pa bo dovolj tudi za
parkirišče in ekološki otok. Trenutno je v teku razpis za izvajalca
prenove mrliške vežice, izgradnjo
ograjnega zidu okoli pokopališča
ter prekop novega dela zemljišča

za pripravo grobnih polj, kar bi
zadostovalo za naslednjih 30 let.
Ocenjena vrednost naložbe je
165.000 evrov, nadzora pa 7.500

evrov. Naložba bo izvedena v letu
2018.

Ljudska univerza Ajdovščina

Krepimo odnose, povezujemo ...

N

Športno igrišče v
Zavinu
V Zavinu bodo dobili športno igrišče, krajani pa se bodo lahko na
njem žogali sredi prihodnjega leta.

N

ačrti za izgradnjo novega
igrišča pod Zavinom v
krajevni skupnosti Šmarje so izdelani. Odkupljeno je tudi
že potrebno zemljišče za dostopno
pot do parcele, kjer bo zraslo igrišče z asfaltirano športno površino.

Do tja bosta napeljana tudi elektrika in vodovod. Trenutno tečejo postopki v zvezi s sklepanjem
pogodb, v kratkem bo objavljeno
javno naročilo za izbiro izvajalca,
tako da bi z deli začeli kmalu v prihodnjem letu.

a Ljudski univerzi Ajdovščina so v okviru projekta Večgeneracijski center
Goriške potekala zanimiva predavanja o krepitvi odnosov v družini.
Konec novembra je potekalo prvo
predavanje Moja vloga in odnosi v
družini, ki ga je vodila Jerneja Dimec Bratina, specialistka zakonske
in družinske terapije ter zakonska
in družinska terapevtka. Predavateljičine dolgoletne delovne izkušnje
obsegajo različna področja dela z
ljudmi, med drugim tudi na področju odnosov, komunikacije in partnerstva. Verjame, da je vsaka bolečina in stiska priložnost za rast in
nove izkušnje ter da vsi ljudje potrebujemo občutke sprejetosti, varnosti, spoštljivosti in ljubljenosti. Zato
je izpostavila pomembnost družine
in vlogo staršev v vseh življenjskih
obdobjih otrok, kaj pomeni biti
mama/biti oče in pomen dobrega
partnerskega odnosa za starševstvo.
Pogovor je tekel tudi o razumevanju otroka, pomenu prepoznavanja
čustev in sodobnih spoznanjih o
možganih.
Na drugem srečanju je bila tema
Družina in prenosi vzorcev. Izvedeli
smo več o družini kot sistemu, kakšne
so težave v odnosih in običajni medgeneracijski prenosi vzorcev ter zametki
zasvojenosti. Predvsem smo ozavestili, kakšni so ustrezni temelji komunikacije v družini in kakšne so možnosti
našega vplivanja. Iz pohval in drugih
pozitivnih odzivov obiskovalcev ugotavljamo, da Večgeneracijski center
Goriške vedno bolj predstavlja osrednji

prostor zbiranja v našem lokalnem
okolju in vpliva na večjo informiranost, druženje ter socialno vključenost
otrok, mladine, staršev, starejših, invalidov ter oseb iz drugih ciljnih skupin. Na različnih brezplačnih aktivnostih v preteklem letu smo ob pomoči
prostovoljcev in različnih strokovnjakov krepili odnose in povezovali posameznike, društva ter organizacije v
okolju. Izvedli smo računalniške tečaje, programe za dvig temeljne pismenosti v družini in dvig zaposlitvenih
spretnosti brezposelnih. Otroci so bili
še posebej veseli počitniških aktivnosti
in skupinske učne pomoči iz različnih
predmetov.
Staršem smo namenili različna predavanja, starejše pa smo vključili v
ustvarjalne delavnice in družabna srečanja, vsebine za lažje medkulturno razumevanje med prebivalstvom
v okolju ter v programe samooskrbe,
zdravstvenega in finančnega opismenjevanja. V novembru so nas obiskali tudi varovanci iz Dnevnega centra
ŠENT Ajdovščina in Dnevnega centra

Območnega združenja Rdečega križa
Ajdovščina. Skupaj smo ustvarjali pisane papirnate ogrlice.
Načrtovanih imamo še več brezplačnih dejavnosti. S terapevtko Jernejo Dimec Bratina pa bomo ponudili
še dve predavanji z odgovori na aktualna življenjska vprašanja. Vabljeni v
Večgeneracijski center na Ljudski univerzi Ajdovščina v torek, 16. in 23. januarja 2018. Za vse aktivnosti so obvezne prijave. Projekt izvajamo skupaj z
Ljudsko univerzo Nova Gorica in Posoškim razvojnim centrom. Sofinancirata ga Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti ter
Evropski socialni sklad.
Več informacij najdete na www.lu-ajdovscina.si pod rubriko Večgeneracijski center. Prijave sprejemamo na
info@lu-ajdovscina.si ali na 041 437
785, 05/ 36 64 750.
Helena Furlan,
Večgeneracijski center
Ljudske univerze Ajdovščina
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Občinski svetniki

Valentin (Tine) Krtelj - SDS

Hvala za izkazano priložnost, da
lahko povem nekaj misli. Štejem se
za preprostega fanta iz ajdovskih
gas, ki se je odločil, da bo ostal na
domačih tleh, v rojstni hiši. Naša
družina je štela pet članov. Starejša sestra Katja, žal že pokojna sestra
Anamarija in pokojni oče Franc,
mama Magda in moja malenkost.
Z ženo Suzano sva v domači hiši
ustvarila mlado družino, v zakonu
sva dobila sinova Urbana in Roka.
Z mamo živimo v skupnem gospodinjstvu.
Po končani osnovni šoli me je pot
zanesla v poklic monterja ogrevalnih naprav, kot štipendista Lipe.
Po največji prenovi te nekdaj zelo
uspešne tovarne sem se moral posloviti od službe vzdrževalca in deliti usodo 30 mladih, ki smo ostali
brez službe. So rekli, da je kriza, da
podjetje nima denarja, a očitno za
nekatere je bil denar. To je bilo še v
skupni državi. Nekako znano zveni, mar ne? Seveda mi ni bilo vseeno, kako in zakaj se mi je to zgodilo, saj smo vendar delali, ubogali in

se trudili po najboljših močeh, čutili veliko pripadnost podjetju … Čeprav se takrat za nas nihče ni brigal, se nisem prepustil malodušju
in krajši čas na Fructalu razkladal
sadje s tovornjakov. Za mojo nadaljnjo pot je bil odločilen pogovor
z žal že pokojnim sosedom Pavlom
Lahom, takratnim direktorjem Kovinskega podjetja Ajdovščina. Pavletu sem še danes hvaležen, da
sem prečesal bivšo državo po dolgem in počez, največ v Srbiji in Makedoniji. Delal sem namreč v enoti strojev za potrebo prehrambene
industrije – vinarsko pa tudi drugo
opremo. Na 'Kovinskem' sem spoznal čudovite ljudi, se dosti naučil
in še danes prijateljujemo in v pogovorih marsikatero šaljivo zabelimo, čeprav v tistih hudih časih nemirov in vojne prav gotovo ni bilo
vse rožnato. Je bilo treba marsikaj
potrpeti.
Po končani zgodbi s 'Kovinsko'
sem se zaposlil na 'Komunali' in
kot vodovodni instalater oral ledino na področju vodovodov v ajdovski in vipavski občini. Takorekoč iz nič, s trmo in marljivostjo,
smo s sodelavci, ki so prihajali za
mano, uspeli ohraniti in celo nadgraditi vodovodne sisteme in danes lahko rečem, da imamo vodovodno oskrbo na visokem nivoju.
Nadaljeval sem šolanje za strojnega tehnika na Ljudski univerzi Ajdovščina in potem za komunalnega
inženirja na višji šoli v Novem mestu, kjer me čaka še diploma. Kot
nabavni referent na KSD se ne srečujem samo s tehničnimi problemi,
ampak tudi s socialo, s stisko ljudi.
Potreba po pomoči, po hotenju, da
bi nekaj izboljšal, je vedno živela v
meni in zato sem se odločil kandidirati v občinski svet kot tudi svet

krajevne skupnosti Ajdovščina.
Zadnja dva mandata sem v občinskem svetu sodeloval pod okriljem stranke SDS, kjer so mi omogočili delovanje v občinski politiki.
Tudi kot nečlan te stranke sem lahko prispeval k napredku občine,
predvsem pri komunalnih ureditvah. Zavzemal sem se, da so bila
dejstva transparentno prikazana
in rešitve prav tako. To pač najbolj poznam, za meni manj znane
zadeve pa se nisem preveč bodel,
saj človek ne more biti strokovnjak
za vse. Nikoli se nisem počutil, da
bi me zapostavljali, še več, predlagali so me za predsednika Odbora
za okolje in prostor. Tu je dela zelo
veliko in nekatere zadeve se zelo
vlečejo. Za preprostega človeka nerazumljivo predolgo, tudi zame,
vendar je tu zakonodaja, ki jo mora
občina preprosto ubogati. Če se le
da, se ljudem pomaga, tako na čisto preprost človeški, uporaben način. Upam, da se bo tudi na tem področju premaknilo na bolje, tako za
stroko kot tudi za posameznika.
V KS Ajdovščina sodelujem že
četrti mandat, v zadnjih dveh kot
predsednik. Dela je veliko, če ga vidiš. Lahko špilaš gospoda, lahko pa
nekaj narediš za sokrajane. Ljudem
je potrebno prisluhniti, jih razumeti, imeti pravi pristop.
Aktivni smo na področju urejevanja raznih povezovalnih cest, tudi
nekategoriziranih, a za krajane zelo
pomembnih. Postavili smo tudi
dva defibrilatorja, zbiramo sredstva
za tretjega na šturskem placu. Vsako leto priredimo martinovanje, ki
se je lepo prijelo, za 1. maj postavimo mlaj. Z društvom Ivan Mercina smo organizirali že dve veliki
glasbeni deli kot sta Karmina Burana ali Mozartov Rekvijem. Zaradi

pomankanja sredstev te dogodke
organiziramo skupaj z občino Ajdovščina bienalno.
Tako sem vam odkril tudi mojo
strast do kulture- petja. Moji začetki segajo v rosna leta. Začel sem
v ajdovski cerkvi pri gospe Tončki
Pivkovi, nadaljeval v OŠ Ajdovščina pri gospe Marinki Šuštar, pri kosovelovcih sem prepeval dvajset let,
sedaj pa vztrajam pri Komornem
zboru Ipavska. Vmes sem se šest
let dodatno izobraževal na glasbeni šoli Vinka Vodopivca Ajdovščina pri Rajku Koritniku. Rajko je
bil čudovit človek, eden tistih, katere človek nosi globoko v sebi. Na
tej poti sem večkrat projektno sodeloval tudi v operi Ljubljana in pa
s Slovensko filharmonijo kot substitut. Domačinka, izredna in priznana dirigentka Martina Batič, je
imela zmeraj posluh za Ajdovce in
nas kot dobre, vestne in požrtvovalne pevce vabila k večjim projektom tako doma kot v tujini.
Začel sem sicer kot 2. tenor, vendar so me na predlog strica Draga
Kogoja, tenorske ikone Vipavske
doline, presedlali k prvim tenorjem. Tenorji smo občutljivi ljudje (smeh), vendar se ne damo kar
tako, čeprav smo maloštevilni. Tenorist ima dušo, zna bit lirik, osvajalec, zna pa tudi jokati. Nekje sem
slišal misel: »Boj se ljudi, ki ne znajo jokati!« Vse to je življenje, zapisano v skladbah in prav zato je tenorska štima tako iskana.
Žal se mladi bolj poredko odločajo za javno aktivno življenje, tudi
petje. Ne da niso sposobni, nekako
se nočejo aktivirati. Vem, živimo v
digitalni dobi, kjer lahko kjerkoli in
kadarkoli poslušaš ali gledaš šport,
film, kulturo, petje … pa v trenutku
'skenslaš' in izbereš druge vsebine,

toda sami postajamo bolj nemi, pasivni. Naj gre za občinsko politiko
ali petje ali šport bi si želel, da bi
bili mladi vendarle bolj aktivni.
Kot osnovnošolec sem bil dokaj povprečen učenec. V domačem
okolju so mi vcepili poseben odnos
do dela in me vzgajali v katoliškem
etosu. Že kot ministrant sem bil izpostavljen javnosti. Konec koncev je branje berila pri bogoslužju tudi javni nastop. Petje v zborih,
spodbuda 'nonota' Doreta Krtelja,
šturskega organista in zborovodje tako cerkvenega zbora kot kosovelovcev, pa že ob prej omenjenih še Klavdija Koloinija, Matjaža
Ščeka, Jerice Rudolf, Michaela Josie, ki so vsak zase pripomogli, da
sem se navadil stopiti naprej, narediti korak proti pozitivnemu, proti
aktivnemu, narediti korak iz teme v
svetlost. Če hočemo kot osebnosti
duhovno ali materialno napredovati, se je potrebno izpostaviti, reči
bobu bob, si pomagati, razumeti in
odpuščati, pozabiti na običajno neplodne zamere, se spoštovati. Zato
predvsem mladina, iz teh moji pisarij vam polagam na srce, bodite
aktivni, ne prepuščajte se malodušju, prisluhnite modrosti starejših.
V naši občini je še marsikaj za postoriti, mnogo je že narejenega. Na
vseh področjih pa so odprta vrata,
zagrabimo priložnosti, ki se nam
ponujajo.
Adventni čas je čas pričakovanja,
čas svetlobe, čas luči, ki jo pričakujemo. Preživite blagoslovljen božič v objemu svojih družin, v novem letu pa želim vsem krajanom
in občanom zdravja, modrosti in
strpnosti.
Valentin Krtelj, občinski
svetniki na listi SDS in
predsednik KS Ajdovščina

Vedno svež kruh in polica z lokalnimi dobrotami

T

rgovina ob sedežu podjetja
Mlinotest na Tovarniški
ulici je bila že doslej priljubljena in dobro obiskana, z vsemi
novostmi pa bo potrošnikom še
bolj zanimiva. Na voljo bo tudi
ponudba za na pot, poleg kave in
drugih napitkov še sveže pripravljeni sendviči. Bistveno bo izboljšana ponudba sadja in zelenjave.
»Če želimo vzpodbujati manjše
podjetnike ter njihove ideje in če
želimo kupovati lokalno, potem
morajo biti lokalni izdelki zares
dostopni potrošnikom«, meni

predsednik uprave Mlinotesta Danilo Kobal in dodaja: »Prodajalke
so predane svojemu delu, ljudje jih
poznajo in one poznajo njih, kupci
pa znajo ceniti tudi prijazno besedo. Želimo si, da bi bila trgovina
tudi v prihodnje pomembna za Ajdovke in Ajdovce.«
Za naložbo je vodstvu Mlinotesta
čestital tudi podžupan občine Ajdovščina Mitja Tripković. Ob tem
je dejal še, da občina pred leti ni
smela več držati križem rok, ko je
šlo za usodo še zadnjega od gospodarskih stebrov občine: »Zato smo
vstopili v lastniško strukturo Mlinotesta. Morda je prav ta, nedvomno tudi psihološki moment, pomenil jeziček na tehtnici k obstoju
in razvoju v trdno in stabilno družbo. Zato smo lahko izjemno zadovoljni, da smo s skupnimi močmi
v Ajdovščini ohranili sedež podjetja, z vsemi ključnimi poslovnimi
funkcijami in razvojem.« Pri tem
je pomembno tudi, da se Mlinotest zaveda svoje družbene odgovornosti in še vedno pomaga mladinskim, športnim, kulturnim in
drugim društvom iz občine.
»Naj bo današnje odprtje

trgovine signal, da Mlinotest ne
potrebuje več občinske pomoči in
da bomo zdaj v Mlinotest vstopali le še kot kupci,« je dejal podžupan in osebju prodajalne zaželel

uspešno delo, kupcem pa zadovoljstvo ob prenovljeni ponudbi trgovine sredi mesta. »Ni vse v
velikosti in številkah. Odtehta jih
tudi vonj po sveže pečenem kruhu

iz ajdovske moke, pa vonj po tradiciji, kot so legendarne ajdovske
žemljice, 'pašte kreme' ali krofi.«

OBČINA AJDOVŠČINA

Elaborat poskusne zasaditve
protivetrnega pasu

V sklopu projekta LIFE ViVaCCAdapt (LIFE15 CCA/SI/000070) se bo na območju Občine Ajdovščina
zasadilo vzorčen protivetrni pas, za katerega je Zavod za gozdove Slovenije izdelal elaborat. Glavni
namen ukrepa je predstaviti in preizkusiti način prilagoditve lokalnega kmetijstva na negativne
vplive podnebnih sprememb, predvsem vetrne erozije in prekomernega izhlapevanja iz odprtih
kmetijskih površin.

V

uvodnem delu elaborata je
govora o pomembni vlogi
protivetrnih zaščit. Zmanjšujejo namreč izhlapevanje vode iz
kmetijskih površin, pripomorejo
k izboljšanju pridelave kmetijskih
zemljišč, predstavljajo zaščito pred
snegom in hrupom, izboljšujejo
biodiverziteto v agrarni ali urbani
krajini, predstavljajo vizualno zaščito, opravljajo estetsko vlogo ali dodatno ščitijo objekte pred pretirano
izgubo toplotne energije ipd. Torej
lahko tudi v kmetijski krajini Vipavske doline s pomočjo sajenja protivetrnih pasov pričakujemo zmanjšanje posledic ekstremnih vremenskih
pojavov, kot je npr. burja.
V skladu s projektom LIFE ViVaCCAdapt se bo zasadilo protivetrni pas na površini tisoč kvadratnih

metrov, ki bo razdeljena na 4 x 50
m dolge pasove, sestavljene iz različnih kombinacij vrst dreves. Elaborat zasaditve pri zasnovi protivetrnega pasu upošteva pomembne
predpostavke. Drevesne vrste za
zasaditev so izbrane glede na avtohtonost v našem prostoru in odpornost na abrazijsko delovanje
ter glede na možnost dovolj velike gostote zasaditve in razmer tal.
Na tej podlagi elaborat za osnovno
ogrodje protivetrnega pasu predlaga sadnjo poljskega bresta (Ulmus
carpinifolia), črne jelše (Alnus glutinosa), belega gabra (Carpinus betulus) ter poljskega javorja (Acer
campestre). Osnovnemu ogrodju
dodaja še nekaj drevja drugih drevesnih vrst, predlaga visoko gostoto
sadnje in sadike manjše rasti. Poleg

tega elaborat natančno narekuje
tudi samo pripravo zemljišča za zasaditev, ravnanja s sadikami, izvedbo sadnje ter zaščito sadik. Podaja
tudi smernice za nego in vzdrževanje zasajenih površin s popisom del.
Elaborat zasaditve je pripravil
strokovnjak iz Zavoda za gozdove
Slovenije, krajevne enote Ajdovščina Mitja Turk in predstavlja ključni dokument za dejansko zasaditev
poskusnega protivetrnega pasu. Na
njegovi podlagi Občina Ajdovščina,
skladno s časovnico projekta LIFE
ViVaCCAdapt, načrtuje sadnjo v
začetku naslednjega leta.
Delovna skupina LIFE
ViVaCCAdapt iz Ajdovščine
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Projekt VIPava

Več kot tri milijone vreden evropski projekt VIPava se je začel z
ustanovitvijo projektnega sveta in operativno naravnane projektne skupine. Poudarek skoraj štiriletnega projekta je na zaščiti
redkih dvoživk in ureditvi tematske učne poti ob reki Vipavi.

Z

avod za ribištvo Slovenije je
v projektu vodilni partner,
sodelujejo pa še Zavod RS
Slovenije za varstvo narave, Društvo za opazovanje in proučevanje
ptic Slovenije, Direkcija RS za vode,
Občina Ajdovščina, Občina Miren-Kostanjevica in Mestna občina
Nova Gorica. V projektnem svetu
ajdovsko občino zastopa Janez Furlan, v projektni skupini pa Polonca
Vodopivec. Vse tri občine si največ
obetajo od učne poti, ki bi potekala
ob reki Vipavi – vse od Novakovega mlina pa do državne meje. Ob
poti bodo uredili opazovalnice, kjer
naj bi se lahko seznanjali z vodnim
in obvodnim življem, ne da bi motili naravnega ritma živalskih vrst.
Seveda pa bo potrebno najprej poskrbeti za ustrezno številčnost predvsem ogroženih vrst.
Eden od ukrepov bo tudi pretočnost reke Vipave – na 'ajdovskem'
delu reke se bo recimo obnovilo dva
stara rokava, štiri pregrade oziroma
jeze pa bodo nadomestili z vodnimi
drčami oziroma ribjimi stezami.

S posegi v naravno okolje človek
pogosto uničuje ali vsaj krči habitate živalskih vrst. V vodotokih so
to običajno jezovi, pri čemer nekateri močno ovirajo prehajanje rib in
drugih vodnih organizmov. Pregrade razdelijo reko na med seboj izolirane odseke, kar vodi v slabitev
vitalnosti določene vrste in celo v lokalno izginotje. Danes skušajo omiliti posledice takih posegov z gradnjo prehodov za ribe in jim s tem
zagotoviti vsaj delno dostopnost do
drstišč.
Ena od kolateralnih nalog projekta
pa je tudi ugotoviti, ali v reki Vipavi
še domuje vidra. Opaziti jo je sicer
zelo težko, pravijo v Zavodu za ribištvo, lahko pa jo izdajo iztrebki ('vidreki') z značilnim vonjem po ribah.
Sicer pa je osrednji cilj projekta zaščita dvoživk (laška žaba, veliki pupek, hribski urh), dveh vrst ptic (črnočeli srakoper, hribski škrjanec),
dveh vrst hroščev (močvirski krešič,
rogač) in edine domorodne želve močvirske sklednice.

Letos 7 malih čistilnih
naprav

»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«.

Predlog Strategije prilagajanja kmetijstva Občine
Ajdovščina na podnebne spremembe v Vipavski dolini
2018 - 2021
Strategija prilagajanja kmetijstva
Občine Ajdovščina na podnebne spremembe v Vipavski dolini
za obdobje 2018 - 2021 (Strategija) predstavlja strateški akcijski načrt izvedbe ukrepov prilagajanja na
podnebne spremembe v kmetijstvu
na območju Občine Ajdovščina.
Strategijo smo pripravili na podlagi Strategije prilagajanja kmetijstva na podnebne spremembe v
Vipavski dolini za obdobje 2017
- 2021, ki je eden ključnih dokumentov projekta Prilagajanje na
učinke podnebnih sprememb v Vipavski dolini ‒ LIFE ViVaCCAdapt
(LIFE15 CCA/SI/000070).
V Strategiji je najprej podana ocena stopnje ranljivosti kmetijstva na

podnebne spremembe. Na podlagi
tega so določeni prioritetni ukrepi za zmanjšanje ranljivosti kmetijstva na podnebne spremembe.
Za vsak ukrep je določena krajina
deležnikov, ob kateri lahko pričakujemo, da bo ukrep tudi izveden.
Dokument je namenjen širokem
krogu deležnikov, tako pridelovalcem kot strokovnim delavcem
v kmetijstvu, določa pa tudi vlogo

lokalne skupnosti pri izvedbi ukrepov prilagajanja.
Strategija je dostopna na spletni
strani Občine Ajdovščina, zavihek
Javna naročila, objave, razpisi, v rubriki Druge javne objave.
Vabimo vas, da nam preko spletenega vprašalnika podate svoje
mnenje in ideje za dopolnitev tega
strateškega načrta.
Spletni vprašalnik je dostopen
na povezavi: https://www.1ka.
si/a/133421
Vaša mnenja sprejemamo do
vključno 10. januarja 2018.
Za sodelovanje se vam najlepše
zahvaljujemo!
Občina Ajdovščina

Razpis za subvencioniranje malih
komunalnih čistilnih naprav je za
letos končan. Subvencije je izkoristilo sedem upravičencev. Nov razpis bo objavljen februarja prihodnje
leto.
Za dodelitev subvencije - nepovratnih finančnih sredstev - za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav do 50 populacijskih enot
v občini Ajdovščina lahko zaprosijo
lastniki hiš na tistih območjih, kjer
zaradi oddaljenosti ali razpršenosti
gradnja javne kanalizacije ne bi bila
smiselna. Letos je subvencije izkoristilo sedem upravičencev v skupni
vrednosti 5.600 evrov. V proračunu
je bilo v ta namen sicer predvidenih

deset tisočakov, glede na porabo v
prejšnjih dveh letih, ko se je za gradnjo malih čistilnih naprav odločilo po deset lastnikov hiš. Nekoliko
manjše zanimanje gre morda tudi
na račun podaljšanega roka za zamenjavo greznic z malimi čistilnimi
napravami, ki je po novem do konca leta 2023.
Občina Ajdovščina subvencionira
do 30 % upravičenih stroškov gradnje male čistilne naprave oziroma največ tisoč evrov za posamezno
enostanovanjsko stavbo, pri večstanovanjskih stavbah pa ta znesek
znaša 1.500 evrov. Strošek male čistilne naprave je običajno med dva
in tri tisoč evri.
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Zakladi jesenskih dobrot v Učnem centru Brje

V

Učnem centru Brje so udeleženci na dveh srečanjih, ki sta
potekali v petek, 17. novembra, in v torek, 21. novembra 2017,
spoznavali, kako se suši kakije in jabolka. Za ta čas priljubljena sadeža sta
na teoretično in praktično delavnico
privabila udeležence iz širše goriške
in obalne regije. Zanimanja za nova
znanja in izmenjavo izkušenj je bilo
veliko. Udeleženci so bili na podlagi
dolgoletnih izkušenj predavateljice
Vere Kodrič na preprost način seznanjeni, zakaj sadje sušimo, katere vrste

so za sušenje najbolj primerne ter z
načini priprave, s postopki sušenja in
shranjevanja suhega sadja.
Da so delavnice v Učnem centru
Brje zelo odmevne, dokazuje dejstvo,
da so nas v letošnjem aprilu iz Turističnega društva Kanal prosili, da tam
izvedemo predavanje o sušenju sadja. Prav tako smo letos v juliju izvedli predavanje in delavnico o sušenju
marelic in sadja, ki dozori v poletnih
mesecih. V novembru smo na prošnjo društva Zdravljica izvedli predavanje tudi na Lozicah. Ugotavljamo,

da si vedno več ljudi želi pripraviti
svoje suho sadje, ki je tudi vedno bolj
cenjeno, največ zanimanja pa še vedno pritegne sušenje kakijev. Veliko
udeležencev je imelo s sušenjem slabe izkušnje, saj sadja niso dovolj posušili in ga je napadla plesen, mogoče
pa ga tudi niso pravilno shranili. Tako
so nekateri prinesli od doma vzorce svojega posušenega sadja in želeli strokovno mnenje. Prav ta razprava
in izmenjava izkušenj je vsem koristila. Zadovoljni so bili, da so lahko videli in poskusili različne vrste suhega
sadja, ki ga je posušila predavateljica
in s tem dobili občutek, kakšno mora
biti sadje, da ga ob shranjevanju ne bo
napadla plesen ali molji. Kot je povedala, lahko kakije sušimo cele ali razrezane na polovice, krhlje ali rezine.
Lahko jih olupimo ali sušimo z lupino. Čas sušenja je odvisen od velikosti in zrelosti sadeža. Za shranjevanje
pa priporoča, da suho sadje zapremo
v steklene kozarce ali celofan vrečke.
Priporoča tudi, da ga hranimo v hladnih in temnih prostorih.
Iz vzorcev, ki jih je imela s seboj, so

90 let organizacije TIGR

L

etos mineva 90 let, kar so se v
nuji in stiski nekateri primorski rodoljubi odločili, da se na
svoj način uprejo fašistom, ki so na
naših tleh terorizirali ljudi in poglabljali revščino. Zapirali so intelektualce, odvzemali premoženja ljudem,
ki so si drznili vzeti kredit s takimi
obrestmi, da jih ni bilo mogoče odplačati. Primorci niso dobili dela.
Če pa že, so gradili ceste in podobna
dela, ki niso bila ideji fašizma nevarna. Na najbolj agresiven način so se
trudili asimilirati primorski narod.
Vsiljevali so italijanščino v šolah,
cerkvah in povsod, kjer se je govorilo
slovensko. Ukinili so kulturna društva, pevske zbore, duhovnike postavili v nemogoč položaj, kako ostati
dušni pastir v tem težkem obdobju.
Kako krmariti med oblastjo in svojimi ljudmi, ki niso znali niti hoteli
govoriti italijansko.
General, zadolžen za usodo Primorcev, je pisal Musoliniju, kaj naj
naredi z milijonom Slovencev, ki mu
delajo same probleme. Odgovor je
bil, naj jih asimilira ali razseli ali pa
pobije. Odločil se je za poitalijančenje. Vse matične knjige so spremenili in vpisovali italijanska imena in
priimke ljudi in vasi. Ljudje so spoznali najbolj oduren fašistični teror.
Fašisti so počeli z ljudmi, kar so hoteli, saj niso bili nikomur odgovorni.
Požigali so domove, zapirali posameznike v taborišča v Italiji, streljali in

poniževali do skrajnih meja človeškega dostojanstva.
Odgovor na vso to torturo in neizmerno trpljenje naših ljudi je bil odpor. Pred 90. leti so se na vrhu Nanosa sešli rodoljubi iz Trsta, Istre,
Gorice in Reke. Ustanovili so rodoljubno narodno osvobodilno organizacijo TIGR. Namen je bil čimbolj
zagreniti fašistom bivanje na naših
tleh in jim poslati strah v kosti. V ta
namen so po vaseh v popolni tajnosti aktivirali zanesljive mlade neporočene fante v trojke. Ti so potem fašistom dokazovali, iz kakšnega testa
smo Primorci vse do druge svetovne
vojne. Upirali so se previdno. Likvidacije so izvrševali v najbolj nujnih
primerih, da ne bi izzivali maščeva-

nja nad ljudmi. Znali so neprepoznani živeti in umreti za primorsko
domovino. Združeni so bili močnejši, kot si danes lahko predstavljamo.
Tudi po vojni je bilo oblasti nelagodno ob imenu TIGR. Distancirali so
se od njih in upali, da bodo šli v pozabo, čeprav je večina tigrovcev odšla
v partizane.
Po osamosvojitvi Slovenije smo
primorci na novo oživeli TIGR Primorske. Leta 1994 smo v Postojni
ustanovili društvo za negovanje redoljubnih tradicij primorske. Da se
oddolžimo edinstvenemu antifašističnemu gibanju v Evropi ter jim
damo mesto v zgodovini, ki jim pripada.
Naše društvo je do danes postavilo tigrovcem 45 obeležij in spomenikov, 24 knjig in brošur, o TIGR-u so posneti trije filmi. Vsa

dokumentacija je posneta na cd-jih.
Obiskujemo spomenike in obeležja. Spomenik na Cerju je v celoti zamisel društva TIGR. Prirejamo proslave in se trudimo, da mladi v šolah
spoznajo vlogo tigrovcev v zgodovini
primorske.
26. oktobra smo organizirali v Ajdovščini slavnostno akademijo društva TIGR, ob 90. letnici ustanovitve.
V celoti je prevzela pokroviteljstvo
nad dogodkom občina Ajdovščina. Župan Tadej Beočanin je prisotne pozdravil in v nagovoru poudaril
pomen organizacije TIGR v pretekli
zgodovini. Za njim je govoril predsednik društva TIGR Primorske dr. Savin Jogan. V svojem govoru je poudarjal dela in uspehe društva, vendar
se je izognil pretiranemu poudarjanju o dosežkih, ki pravzaprav govorijo sami zase. Glavni govornik je
bil zgodovinar dr. Branko Marušič.
Govoril je o vzponu TIGR-a in njihovem zgodovinskem uporu fašizmu na naših tleh ter zaključil o nečastnem zamolčanju boja teh ljudi, ki si
jo je dovolila povojna oblast.
Sledil je prisrčen kulturni program
s pevci akademskega pevskega zbora Vinko Vodopivec, mladimi recitatorji kulturne akcije mladi tigrovci, kantavtorjem Mefom in krajšim
skečem režiserja Roka Andresa. Trije
naši zaslužni člani so prejeli priznanja društva TIGR za dolgoletno delo
v društvu: Evstahij Pregelj, Andrej
Jelačin in Vojko Čeligoj. Priznanje je
dobila naša dolgoletna tajnica Darja Verbič. S svojo prisotnostjo nas
je počastil 97 letni še živeči tigrovec
Alojz Kralj, doma iz Kanala. Požel je
prisrčen aplavz, kot tudi prireditev.
Hvala vsem, ki ste prišli na slovesno
akademijo in dokazali, da so naša obzorja široka, nepolitična in stabilna.
Kdor želi, si lahko posnetek proslave ogleda na spletni strani društva
TIGR Primorske.
Sonja Groznik, vodja OE
zgornje Vipavske doline

lahko poskusili, kako okusne so rezine in krhlji suhega kakija iz lanskega
novembra. Kaki je zadnjih nekaj let
zelo iskan, saj je dovolj, da zaužijemo
le nekaj kakijev in s tem pokrijemo
dnevno potrebo po vitaminu A. Poleg tega pa vsebuje kaki še vrsto drugih vitaminov, zlasti vitamine C, B2 in
B6. Po nekaterih raziskavah vsebuje
kar 30-krat več vitamina A ter 5-krat
več vitamina C kot navadno jabolko. Zato je reklo, ki je veljalo do letos:
»Eno jabolko na dan, odžene zdravnika stran«, zamenjalo: »En kaki na dan,
odžene zdravnika stran.«
Ob zaključku delavnice so se udeleženci še posladkali z rezinami suhega
sadja ter v nekaj stavkih izrazili svoje
vtise in občutke z delavnic:
Gospa Anica: »Prvič sem se udeležila predavanja in delavnic na temo sušenja kakijev in jabolk. Presenečena
sem nad izdelki iz sušenega sadja. Nisem si predstavljala, da lahko iz tega
nastane toliko dobrot. Gospa Vera
Kodrič je prava mojstrica glede sušenja sadja. Ko sem poskusila na različne načine razrezane posušene kakije

in jabolka, sem onemela. Videz, okus,
barva – vse to je čudovito. Posušeno
sadje je odlično darilo narave in pridnih rok. Hvala gospe Veri, da nam je
lahko izdala svoje recepture.«
Darja: »Delavnica me je zelo navdušila. Kako čudovite in okusne stvari lahko nastanejo s sušenjem. Zelo mi
je všeč tudi recept za sadne ploščice.«
Neva: »Gospa Vera nam je zelo izvirno in z veliko izkušenj natančno
prikazala sušenje kakija, češenj, fig in
jabolk. Sladkali smo se in tudi veliko
odnesli od teh delavnic.«
Miran: »Delavnica je bila zelo v
redu. Lepo, da se ljudje srečujejo in
pogovarjajo ter si med seboj izmenjujejo izkušnje.«
Vse, ki želite pridobiti nova znanja in predelati lastno sadje na strojih v Učnem centru Brje, vabimo, da
se nam pridružite tudi v mesecu decembru, ko bo potekalo predavanje na temo cepljenja sadnega drevja,
podlage različnih sadnih vrst in gojitvene oblike.
Ksenja Sulič in Vera Kodrič,
Ljudska univerza Ajdovščina

Športno igrišče v Selu
Občina Ajdovščina prek razpisa išče izvajalca za gradnjo pomožnih
objektov in ureditev okolice športnega igrišča v Selu.

P

rihodnje leto bo igrišče v
Selu opremljeno – Občina
Ajdovščina bo investirala v
dva pomožna objekta, namenjena
za garderobe in sanitarije. Z majhno čistilno napravo bo urejena tudi
kanalizacija, medtem ko bo elektro
in vodovodne inštalacije kasneje namestila krajevna skupnost. V okviru občinske investicije bo urejena
in polepšana tudi okolica igrišča,
ki bo dobilo celo betonske tribune.

Trenutno je v teku razpis za izbiro
izvajalca.

LJUDSKA UNIVERZA AJDOVŠČINA
PONUJA BREZPLAČNE TEČAJE
ZAPOSLENIM, KI SO STAREJŠI OD 45 LET

1. UČINKOVITA KOMUNIKACIJA S TUJIMI STRANKAMI
V ANGLEŠČINI, ITALIJANŠČINI IN NEMŠČINI
2. TEČAJ EXCELA ZA OSNOVNO VODENJE FINANC
Prvo srečanje tečaja italijanščine bo v torek, 9. januarja 2018, ob 17. uri,
tečaja angleščine pa v sredo, 10. januarja 2018, ob 17. uri na ljudski univerzi.
S programom nemščina (II. stopnja) začnemo v začetku februarja.
Prvo srečanje tečaja Excela bo v torek, 16. januarja 2018, ob 17. uri,
v računalniški učilnici na ljudski univerzi.
Informacije in prijave zbiramo na spletni strani www.lu-ajdovscina.si
ali na telefonskih številkah: 05 366 47 50, 041 437 785.

VABLJENI!
Ljudska univerza Ajdovščina je izvajalka operacije Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc 2016–2019. Operacijo delno ﬁnancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada
ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

OBČINA AJDOVŠČINA
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Občina Ajdovščina najavlja, da je na svoji spletni strani www.ajdovscina.si objavila
JAVNI RAZPIS ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA KMETIJSTVA V OBČINI AJDOVŠČINA ZA LETO 2018
IZVLEČEK JAVNEGA RAZPISA:
1. Predmet javnega razpisa:
Je dodelitev državne pomoči za spodbujanje in posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo,
urejanje pašnikov, nakup kmetijske in specialne mehanizacije za vrtnarstvo, nakup tehnološke in strojne opreme za predelavo in trženje
kmetijskih proizvodov, nakup opreme in naprav ter za gradnjo ali obnovo objektov za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti (pomoč de minimis).
2. Namen javnega razpisa:
Namen javnega razpisa je spodbuditi kmetijska gospodarstva in posameznike k posodabljanju kmetijskih gospodarstev in proizvodnji tržnih viškov.
3. Cilj javnega razpisa:
Cilj posameznih ukrepov javnega razpisa je podpreti najmanj 20 investicijskih projektov kmetijskih gospodarstev.
4. Oblika pomoči – državna pomoč:
Dodeljena sredstva po tem javnem razpisu predstavljajo državno pomoč na podlagi Mnenja o skladnosti sheme državne pomoči št.
SA.44056(2016/XA). Državna pomoč se dodeli v obliki kreditnih sredstev s subvencionirano obrestno mero euribor + 0% ali nepovratnih
sredstev.
5. Upravičenci:
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji
in investirajo na območju občine Ajdovščina.
6. Pogoji za dodelitev sredstev:
Popolne vloge na razpis morajo biti pripravljene v skladu z navodilom za pripravo vloge, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
7. Merila za dodelitev sredstev:
Komisija bo opravila strokovni pregled vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so podrobneje opisani v razpisni dokumentaciji. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom (o zavržbi, zavrnitvi ali odobritvi sredstev) Občine Ajdovščina najpozneje v
roku 45 dni od datuma odpiranja prijav.
8. Višina sredstev:
Po tem javnem razpisu je namenjenih 30.000 € za ukrepe dodelitve nepovratne državne pomoči ter 15.000 € za subvencioniranje obrestne mere.
9. Upravičeni stroški:
Upravičeni stroški po posameznih ukrepih so navedeni v razpisni dokumentaciji. DDV ni upravičen strošek, tudi če upravičenec ni davčni
zavezanec, prav tako niso upravičeni stroški razne takse, prispevki, stroški poslovanja, bančni stroški in garancij, stroški zavarovanj, investicij v prostore za zasebno rabo kmetijskih gospodarstev, stroški, povezani z zakupnimi pogodbami, obratna sredstva.
10. Rok uporabe dodeljenih sredstev:
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 23. 11. 2018.
11. Dokumentacija javnega razpisa:
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih strani občine Ajdovščina. Pridržujemo si pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve
razpisa objavimo kot popravek na spletni straneh, največ 15 dni pred zaključkom razpisa. Dodatne informacije so vam na voljo po telefonu
na telefonski številki (05) 3659 126 (Janez Furlan).
12. Prijava na razpis in rok za oddajo vlog:
Vloge moraj prispeti na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, osebno v času uradnih ur ali priporočeno po pošti najkasneje do 31. 1. 2018. Vloge morajo biti oddane v zapečatenem ovitku, označenem z: »Ne odpiraj - prijava na Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva v Občini Ajdovščina za leto 2018«. Na ovitku mora biti tudi jasno označen natančen namen, na
katerega se vloga nanaša, ter ime, priimek in naslov vlagatelja. Celotno besedilo javnega povabila s podrobnejšimi podatki, pogoji in navodili je objavljeno na spletni strani Občine Ajdovščina: http://www.ajdovscina.si v rubriki »javni razpisi«.
Datum: 18. 12. 2017
Občina Ajdovščina
župan Tadej Beočanin

VABILO

na informativni dan
»Predstavitev Javnega razpisa za ohranjanje in spodbujane razvoja kmetijstva v Občini Ajdovščinaza leto 2018«
v sredo, 10. januarja 2018 ob 17. uri v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a
Občina Ajdovščina je konec decembra na svoji spletni strani in v časopisu Latnik objavila »Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja
kmetijstva v občini Ajdovščina za leto 2018«. Predmet javnega razpisa je dodelitev državne pomoči za: posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v rastlinsko proizvodnjo, posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v živinorejsko proizvodnjo, urejanje pašnikov,
nakup kmetijske mehanizacije in specialne mehanizacije za vrtnarstvo, nakup tehnološke in strojne opreme za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, nakup opreme in naprav ter stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti (pomoč de minimis). Predstavljen bo sam razpis ter pogoji sodelovanja in potrebna dokumentacija. Hkrati pa bo tudi predstavljeno delovanje aplikacije virtualna tržnica, ki je primarno namenjena lokalnim pridelovalcem sadja in zelenjave, možnost prodaje lokalnih
pridelkov javnim zavodom v občini Ajdovščina ter tudi možnost sofinanciranja dopolnilnih dejavnosti v letu 2018 in v prihodnjih letih.
Prosimo, da se na predstavitev predhodno prijavite in sicer na e-naslov: mojca.kante@ajdovscina.si ali na telefonsko številko 05 36 59 135.
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Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 - odl. US, 14/15 - ZUUJFO ter 30. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11 in 73/14) župan Občine Vipava objavlja

JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 4 Občinskega prostorskega načrta občine Vipava
I.
Župan Občine Vipava naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 4 Občinskega prostorskega
načrta občine Vipava, ki ga je pod št. 721-16 izdelal prostorski načrtovalec Studio 3 d.o.o. Ajdovščina.
II.
Gradivo iz prve točke bo od 15.12.2017 do vključno 16.1.2018 javno razgrnjeno v prostorih Občine Vipava, Glavni trg 15, 5271
Vipava ter na spletni strani Občine Vipava www.vipava.si.
III.
Javna obravnava bo v sredo 10.1.2018, ob 16:00 uri, v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.
IV.
Javnost ima v času javne razgrnitve, do 16.1.2018, možnost dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v zvezek pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, ali na elektronski naslov obcina@vipava.si, pri čemer se v rubriki 'zadeva' navedejo ključne besede 'OPN Vipava - pripombe'.
Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo
teh podatkov v stališču do predlogov in pripomb, ki bo objavljeno na krajevno običajen način in v svetovnem spletu. Osebe, ki ne
želijo, da se v satlišču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.
V.
Zemljiške parcele ali njihovi deli na katerih se spreminja osnovna namenska raba prostora:
102, 108/1, 110, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 22/3, 22/6, 278/1, 302/1, 306/1, 310/1, 314, 321, 324, 331/1, 342, 347/1, 347/2, 350, 353,
356, 382/1, 385/1, 386/1, 387, 388/1, 388/2, 389/1, 389/2, 391/1, 392/1, 409, 421/1, 421/2, 43/1, 43/2, 43/5, 43/6, 430, 431, 433,
434, 44/29, 44/3, 44/30, 44/32, 44/34, 44/35, 46/16, 5/3, 56, 633/6, 633/6, 633/8, 642/2, 642/3, 644, 8/2, 8/3, 8/3, 8/4, 91 k.o. 2377
Sanabor
1372, 1374, 1378/1, 1389, 148, 151/1, 151/5, 1515/3, 1517/1, 1518, 152, 1569/2, 178/5, 179/8, 226, 235/1, 238, 247/17, 247/20,
247/24, 247/25, 247/26, 247/28, 247/29, 247/33, 247/34, 247/37, 247/38, 247/39, 247/41, 247/42, 247/43, 247/44, 247/45, 247/46,
247/47, 252/24, 252/25, 252/26, 252/27, 252/28, 252/29, 252/30, 252/58, 252/59, 252/60, 252/61, 252/62, k.o. 2378 Vrhpolje
100, 184/1, 184/2, 185/1, 185/2, 186/1, 186/2, 188, 189, 194, 199, 200/1, 200/2, 201, 202, 203/1, 204, 207/1, 219/1, 219/2, 219/3,
220, 221, 222, 231, 232, 233, 234, 2487, 270, 271, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2778/1, 2779, 2780, 2781, 3090, 3091,
3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3107, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3130, 3152, 3153, 3154, 3155, 3159/1,
3161, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184/1, 3184/2, 3185, 3209, 3210,
3211/1, 3211/2, 3212/1, 3213/1, 3218, 3320, 3321, 3350, 3418/2, 3420, 3421, 3428, 464, 465, 466, 533, 543, 545, 549, 69, 71,
96, 97, k.o. 2404 Podraga

Številka: 350-0003/2016-39
Vipava, dne 5.12.2017

													
													

Župan Občine Vipava
mag. Ivan Princes I.r.
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Planinsko društvo Vipava
Umetnost je odkriti bistvo in
se spustiti v globino, vse do dna. Barva
in spol nista pomembna. Zunanjost, videz,
besede, reklame niso pomembne. Ljudje pustimo, da
nas nosijo vtisi, javno mnenje, muhe, moda, zunanji blišč
in mislimo, da je najlepši konj tudi najhitrejši. Ustavimo se pri
zunanjosti in postanemo sužnji navad. Na tak način ne moremo
živeti. Na tak način ne moremo zmagati v tekmi.
Napadla nas je kultura površinskosti: glasovi, ki so samo hrup,
podobe, ki so samo bežni prebliski, ideje, ki so reklama. Sposojamo si
misli in večina ljudi verjame v tisto, kar vidi, in ponavlja tisto, kar sliši.
Kdo pa ima danes še čas razmišljati?! Kdo si upa še drugače
razmišljati kot večina? Kdo zmore premagati predsodke, statistike,
pogoje, javnomnenjske raziskave, naslove na prvih straneh,
miselnost reklam, propagande? Kdo zna biti neodvisen, izviren,
kdo zna misliti s svojo glavo, sam otipljivo sklepati in imeti svoje
poglede? Redka mojstrovina v svetu konformistov.

Leto 2017

V

Želim Vam vesel Božič in
srečno Novo Leto 2018
V imenu Občine Vipava
Župan mag. Ivan Princes

(Božo Rustja, iz knjige Zgodbe s srcem)

CIRIUS Vipava

Inge Novinc - plavalni heroj

I

nge Novinc je 14 letno dekle, ki
s svojo osebnostjo in karizmo
ogreje in predrami ljudi. Njena
pozitivna naravnanost in neizmerna
ljubezen do življenja sporoča vsem
ljudem globoke modrosti, na katere
v teh bučnih časih velikokrat pozabljamo. Inge je borka, neustrašna,
realna in predvsem iskrena, čuteča.
Pokaže svojo moč, pokaže ranljivost
in globino. Njene misli in dejanja
presegajo telesno in se zrcalijo v neskončnost. Inge je izjemna plavalka,
šolarka, prijateljica. Osvetli prostor
s svojo energijo in pusti spomin,
ki še dolgo odzvanja v ljudeh, ki jo
srečajo.

Inge se je rodila kot dvojčica in
ima cerebralno paralizo. S svojo
drugačnostjo se spopada od rojstva.
Njeno življenje je prežeto z izzivi in
že od malih nog se neizmerno trudi, vztraja. Noče zamuditi priložnosti, ki so ji namenjene. Njena volja
do učenja in gibanja je velika. Ne
želi si pomilovanja, rada je v enakovrednem položaju z ljudmi, s katerimi hodi po svoji življenski poti.
Rada ima materni jezik in se že dolgo preizkuša v vlogi pesnice. Napisala je veliko pesmi, ki so globoke, polne miline in modrosti. Njena
poezija izraža njeno zrelost. Ni več
mala punčka, odrasla je. Vsebine
zna povezati in skriti tako, da predrami tudi zelo zahtevnega bralca.
Kot plavalka s cerebralno paralizo
je posnela film 'Inge plavalni heroj',
ki prikazuje njeno pot do svobodnega gibanja v vodi. Z vztrajnostjo
Bože Mladić, delovne terapevtke in
inštruktorice Halliwick metode, s
pomočjo ter entuziazmom Sonje
Vidmar, defektologinje in Klavdije

Krušec, diplomirane nevrofizioterapevtke ter predavateljice Halliwick
koncepta, predvsem pa njenih skrbnih staršev, Inge samostojno plava
in uživa pri aktivnostih v vodi.
Letošnjo jesen je sodelovala na
Mednarodnem kongresu Halliwick
2017. Kongresa so se udeležili terapevti z večletnimi bogatimi izkušnjami na področju učenja gibanja v
vodi in plavanja. Na kongresu so bili
predstavljeni strokovni prispevki in
posterji iz različnih držav (Slovenija, Izrael, Danska, Španija, Brazilija,
Hrvaška, Anglija, Poljska...).
Na slavnostni, otvoritveni slovesnosti se je Inge v angleškem jeziku
predstavila s svojo življensko zgodbo in postala navdih za voljo, upanje in moč. V prazničnih dneh, ki
so pred nami se ljudje pogosto spominjamo lepih dogodkov in dobrih
ljudi, ki so nas bogatili preko leta.
Topli in pristni odnosi so to, kar je
najbolj vredno!
Inge, bravo in hvala ti!
VNW

Otmarjeva pot 2018
Vabljeni na pohod po Otmarjevi poti, ki bo na prvo soboto po 'Sv. Treh kraljih', 13. januarja 2018. Začetek
bo ob 6. uri v cerkvici sv. Urbana, ki stoji ob cesti v Podrago, približno 200m od magistralne ceste Ljubljana
- Nova Gorica (odcep za Podrago je med Podnanosom in Vipavo). Ob cerkvici sv. Urbana je možno parkirati avtomobile.
V podraški župnijski cerkvi sv. Mohorja in Fortunata bo približno ob 6.30 uri sv. maša za g. Otmarja Črnilogarja.
Zahtevnost pohoda: Pohod bo trajal približno pol dneva (12ur); po 'Jakobovi poti' se bomo vrnili v Podrago
predvidoma okoli 18. ure. Otmarjeva pot je zelo prijetna za hojo, večinoma poteka po stezah in kolovozih. Zahtevna je zaradi dolžnosti (okoli 25km) in zaradi vzponov in spustov. Zahteva dobro kondicijsko pripravljenost.
Opomba: pohodnik se udeleži pohoda na lastno odgovornost!
Oprema: Planinska, pohodniška ... S seboj imejte tudi čelno svetilko, hrano in pijačo.
Organizator: Peš romanje organizira Planinsko društvo Vipava v sodelovanju z župnijo Podraga in KS Podraga.
Informacije:
Leon Kodre, tel.: 05/ 366 501 73 (zvečer)
V primeru izredno slabega vremena bo pohod odpadel!

letošnjem letu je bilo Planinsko društvo kar precej dejavno, tako v alpinističnih kot
tudi v izletniških dejavnostih. V lanskem letu smo izpeljali že 23. novoletno srečanje na Plazu. V začetku prihodnjega leta nas čaka že 24. po vrsti,
zatorej vabljeni 1. januarja preko celega dne na vrh Plazu, kjer vas bomo
pričakali s prijazno besedo in toplim
čajem. Kot veleva tradicija, smo nadaljevali z Otmarjevo potjo, ki je bila lani
zelo dobro obiskana.
Februarja smo v zimskih razmerah
osvojili Trupejevo poldne, aprila pa
okusili cvetoča polja žafranov na Veliki Planini. Sledil je izlet v neznano
– podali smo se na drugi konec Slovenije, na Peco h kralju Matjažu. V
poletnih mesecih smo izpeljali še 36.

planinski tabor v Kamniški Bistrici ter
osvojili Stenar in Bovški Gamsovec.
Oktober, mesec jeseni, smo izkoristili
za Črno prst, Pršivec in Olševo.
Nadejamo se, da bosta novo leto in
sezona tudi tako uspešna. Da pa bo
temu tako, vas vabimo že v začetku
leta, v soboto, 13. januarja 2018, na
Otmarjevo pot. Začnemo ob 6. uri pri
Sv. Urbanu pred Podrago.
S planinsko – pohodniško opremo
v nahrbtniku in dobro voljo se bomo
podali na krožno pot okrog desetih
cerkva, ki bodo tudi odprte in možne
za ogled. (info: www.planinsko-drustvo-vipava.si)
Marko Puc

Salon Ekspon
V petek, 8.12.2017, smo si v kulturnem domu v Podnanosu v organizaciji Turističnega društva Podnanos ogledali predstavo 'Salon Ekspon'. Predstavo so odigrali nekdanji učenci vipavske osnovne šole,
ki so v svojih osnovnošolskih letih vzljubili lutke, ljubezen do njih pa
ni popustila niti sedaj, ko so že odrasli. Odigrali so nam lutkovno-igrano predstavo Salon Ekspon, ki jo je napisala Jana Kolarič.

S

amiskaza, lastnica salona Exspona, je okrajšava za salon ekstremnih popravil osebnih napak.
Popravila je 'napake' risanih junakov.
Prašičkom je vzela trebuščke, čarovnico spremenila v sneguljčico, sedem
palčkov je pomladila, ostržku spremenila dolgi nos in pepelko je spremenila
v lepotico. Junaki so se uprli Samiskazi,
saj to niso bili 'pravi' oni, zato so odredili, da se salon preimenuje v salon
ekstremnih poudarkov osebnih napak.

Predstava je bila zanimiva, polna humorja in z odličnimi glasbenimi vložki.
Z lepim in poučnim koncem nas nauči, da bi se morali sprejemati takšne kot
smo.
Po koncu predstave so igralci otrokom omogočili, da se z lutkami rokujejo in fotografirajo. Z navdušenjem so
se otroci še preizkusili v vlogi lutkarjev.
Srečali so se tudi s številnimi težavami,
saj so lutke od ene skupine salon Ekspon velike in težke. Potrebno je imeti kar nekaj moči, da lutke z eno roko
držiš, z drugo roko pa lutko vodiš in jo
skozi predstavo držiš visoko nad sabo.
Mlajši so lutko komaj držali. Pri vodenju pa so se jim pojavile številne težave.
Vse te izkušnje so otrokom dale novo
znanje. Morda pa jih veselje do lutk popelje v lutkarske vode.
Urša Vitežnik
Foto: Cecilija Vitežnik

Izdelovanje
adventnih venčkov

P

rvi teden v decembru se je
skupinica ustvarjalnih navdušencev polnih idej zbrala
k izdelovanju adventnih venčkov.
Mah, storžki, vejice, sveče, zelenje... vse je iskalo svoj prostor na
delovni mizi v prostorih krajevne
skupnosti Goče.
Vsako leto kdo odkrije kaj novega in vsako leto se drug od drugega kaj novega naučimo. Tako bomo
z venčki okrasili naše domove in štiri nedelje do Božiča prižigali svečke.
Večer smo zaključili s prijetnim
druženjem.

Anja Godnič
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Vinski večeri v Vinoteki Vipava

V

Vinoteki Vipava, ki že deseto leto deluje kot ena izmed
prepoznavnejših aktivnosti
Zavoda za turizem TRG Vipava,
smo v mesecu novembru in decembru organizirali tri vinske dogodke
zanimive tako za širšo javnost, ljubitelje vina in vinarje.
V petek, 24. novembra smo v sodelovanju z Matjažem Lemutom
s posestva Tilia pripravili večer z
mladimi vini. Gostje večera so lahko okušali številna mlada vina in
spoznavali, kako pomemben vpliv
ima jagodna kožica v naših vinskih
zgodbah tako pri rdečih kot tudi belih vinih. Presenečenje večera so bili
Teodozijevi vojaki, ki so se tega popoldne udeležili Martinovega pohoda z lučkami po Vipavi. Prav Rimljani
so zaslužni za razvoj vinogradništva
in vinarstva v naših krajih.

Prvi petek v decembru smo s Tamaro Rusjan iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica in
Andrejo Škvarč iz Selekcijsko trsničarskega središča Vrhpolje organizirali večer s starimi vinskimi sortami
značilnimi predvsem za Primorsko. Strokovnjakinji sta predstavili kar 12 različnih starih primorskih
sort; 8 belih in 4 rdeče. Gostje večera so spoznali sorte Kanarjola, Čedajc, Vrtovka, Planinka, Cencukna,
Briška glera, Pokov zelen, Pikolit ter
Cipro, Gnjet, Pokalco in Sladki teran. Od naštetih vin je Planinka prišla iz domačije Fortunat iz Planine.
Večino ostalih pa je bilo vzgojenih
v vinogradu STS Vrhpolje, ki se nahaja pred vasjo Slap. Poizkusili smo
tudi odličen pergulin iz vinske kleti Žvokelj iz Vrhpolja, ki že uspešno trži zgodbo stare vinske sorte.

Pomemben doprinos pa ima tudi
domačija Avin, ki ima v svoji ponudbi pravi sortni Pikolit. Ali so
stare sorte vinske trte priložnost ali
zgolj posebnost se odgovor nahaja
na tržišču, saj vedno več ljubiteljev
vin sprašuje po avtohtonih sortah.
Po izkušnjah s številnimi obiskovalci Vinoteke Vipava lahko trdimo, da
si poleg belih želijo poizkusiti tudi
rdeče lokalne sorte. Zaenkrat lahko
v ponudbi vipavskih rdečih vin ponudimo Pokalco, ki je v zvrsti še z
ostalimi sortami. Mogoče pa se bo v
bodoče na naših vinskih policah našli tudi Cipro ali Gnjet?
Sklop vinskih večerov smo zaključili v petek, 8. decembra. Med 15.00
in 18.00 uro smo organizirali dan
Odprtih vrat Vinarskega muzeja Vipava in Vinoteke Vipava. Obiskovalci so si lahko ogledali muzej pod
vodstvom avtorja muzeja dr. Boruta Koloinija iz Goriškega muzeja in
Urške Grmek iz Zavoda za turizem
TRG Vipava.
V Vinoteki Vipava si tudi v bodoče želimo ponuditi vinske dogodke
z našimi strokovnjaki s področja vinarstva in vinogradništva ter širiti
kulturo pitja. Ob enem vas vabimo,
da nas zadnje dni v decembru obiščete in preverite izbrano ponudbo
vipavskih vin.
Maja Hladnik,
Zavod za turizem TRG Vipava

OŠ Draga Bajca Vipava

Naše zvezde in zvezdice 2017

V

četrtek, 7. decembra, se je
v Osnovni šoli Draga Bajca
Vipava odvijala tradicionalna dobrodelna prireditev Naše zvezde in zvezdice 2017.
Prireditev se je ob 16.30 začela s sejmom, na katerem so učenci
prodajali izdelke, ki so jih v največji meri izdelali sami ali s pomočjo
učiteljev oziroma staršev, v kulinaričnem kotičku so lahko obiskovalci

poskusili suši, odlične palačinke ali
pa zdrav napitek. Tu so lahko tudi
opazovali, kako se izdeluje cvetje iz
papirja.
Ob 18:00 se je v šolski telovadnici začela kulturna prireditev. Bogat
kulturni program, ki je trajal skoraj
dve uri in je bil sestavljen iz 27 točk,
sta vodila gospa Nataša Nardin in
sedmošolec Jakob Lozej. Misli o sreči so se prepletale s petjem, plesom,

Obdarovanje otrok

U

čenci in zaposleni iz OŠ
Draga Bajca Vipava s podružnicami smo se odzvali
na akcijo RK Ajdovščina pri novoletnem obdarovanju otrok. V ta namen smo od 4.12. do 12.12. zbirali
različne igrače, ki se jih je nabralo kar

precej. Upamo, da bomo na ta način
vsaj malo polepšali praznike otrokom, ki nimajo možnosti, da bi imeli
take igrače. Hvala vsem učencem, zaposlenim in staršem, da so darovali
igrače, igre, knjige in ostalo.
Marija Mikuž Papež

recitacijami in dramatizacijo. Osrednji gost letošnje prireditve je bil balinar Anže Petrič, svetovni prvak v
hitrostnem zbijanju, bivši učenec
naše šole.
Prireditev v prvi vrsti namenjena
zbiranju dobrodelnih prispevkov
za šolski sklad, iz katerega črpamo
sredtsva za dejavnosti, ki jih država
ne financira, in za pomoč učencem,
ki se znajdejo v stiski, je pravzaprav
osrednja prireditev, ki združuje tako
matično šolo kot podružnice, učence, učitelje in starše; je prireditev,
ki je že pred leti nastala na pobudo
staršev in na kateri lahko pokažejo
učenci, kaj vse znajo in zmorejo.
Med številnimi odličnimi točkami so največ navdušenja poželi mali
bobnar Svit, prvošolka Julija z recitacijo Ciciban in čebela, solopevka
Petra, oba šolska benda, klapa Nafa,
učiteljski pevski zbor ...
Prireditev je praznik ustvarjalnosti
in solidarnosti.
Novinarski krožek
OŠ Draga Bajca Vipava

Vabimo vas na

BOŽIČNI KONCERT
SLOVENSKIH VOKALISTOV

Koncert bo v torek, 26. decembra 2017,
po zaključku sv. maše (sv. maša bo ob 17. uri) v cerkvi
sv. Frančiška Ksaverija na Lozicah.
Vokalni ansambel 'Slovenski vokalisti' je bil ustanovljen leta 2016.
Ustanovitelj, dirigent in umetniški vodja ansambla je
Peter Slanič. Šest članov zasedbe bo izvajalo slovenske
božično-novoletne skladbe. Ansambel bo sodeloval tudi pri bogoslužju.
Gostja koncerta bo organistka in pianistka Eva Grebenc Slanič.
Po koncertu vabljeni na druženje pred cerkvijo.
Društvo Zdravljica Lozice

Osrednji pokrovitelj prireditve je občina Vipava, dejavnost
društva podpira tudi KS Lozice.

Praznično dogajanje v Vipavi 2017

Na glavnem vipavskem trgu bo TD Lanthieri med 23. 12. in
3. 1. 2018 postavilo brunarico, kjer bo na voljo kuhano vino. Ob
brunarici bo potekal tudi kulturni in zabavni program in tako
popestril praznično dogajanje v Vipavi.
Krajevna skupnost Vipava skupaj z Župnijo Vipava vabi med
23. 12. in 6. 1. 2017 na ogled jaslic. Različna društva, posamezniki in družine bodo postavili jaslice na hišne prage, vrtove, okna
in kapelice.
Tako bo od naselja Zemono do cerkve sv. Križa na Gradišču pri
Vipavi bo postavljenih preko 100 jaslic v različnih tehnikah in
materialih (keramika, les, volna, čipka, glina…).
Info: 041 615 467 (Peter)
23. 12. 2017 ne zamudite prazničnega koncerta Pihalnega orkestra Vrhpolje. Na letošnjem koncertu bodo gostili Ota Pestnerja.
Koncert bo v športni dvorani Škofijske gimnazije ob 19.00 uri.
Vstop je prost.
Vrhunec prazničnega dogajanja pa bo žegnanje konj Štefanovo (26. 12. 2017) v Vipavi v organizaciji Konjeniškega društva
sv. Štefan Vipavska dolina. Pred blagoslovom bodo nastopili
konjeniki iz Konjeniškega kluba Štjak, ki bodo prikazali špansko dresuro konj. Pričetek dogajanja bo ob 11.15 uri, ko bodo
konjeniki 3 krat obkrožili cerkev sv. Štefana. Blagoslov konj in
konjenikov bo vodil msng. Škof Metod Pirih in vipavski župnik
Alojz Furlan. Slavnostni govornik ob državnem prazniku samostojnosti in enotnosti bo g. Janez Janša. Postanek konjenikov bo
na glavnem trgu v Vipavi, kjer bo potekalo druženje z obiskovalci. Obiskovalci naj upoštevajo navodila redarjev. Na ta dan
bo na glavnem trgu postavljena tudi praznična tržnica z izdelki
domačih rokodelcev.
TD Lanthieri, KS Vipava, Župnija Vipava in Konjeniško društvo
sv. Štefan Vipavska dolina smo za vas združili moči, da vam v
prazničnem decembru polepšamo dni! Vabljeni!
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Otvoritev podružnične šole Goče Defibrilator v Podragi

S

tavba podružnične šole Goče je
stara 80 let. Z leti je šola postajala vedno bolj stara z neugledno fasado. Tudi otroški živež je ni
zmogel polepšati. Dolgoletna želja po
obnovi podružnične šole Goče je letos prerasla v cilj. Število učencev se
je v šolskem letu 2017/2018 povečalo, stara jedilnica je postala pretesna.
Skupaj z izvajalcem del in Občino Vipava smo od poletja do pozne jeseni
z vso odgovornostjo obnavljali šolo.
Šola ima novo fasado, vhod s steklenim nadstreškom, najpomembnejša
pridobitev za učence so novi prostori za jedilnico in razdelilnico hrane.
Novo urejeni trifazni tok je omogočil
namestitev treh klimatskih naprav.
Ena je nameščena v jedilnici, dva pa

v telovadnici. Obnova podružnične
šole Goče je rezultat dobrega sodelovanja med Občino Vipava, šolo in
krajani Goč. Je tudi pokazatelj tega,
da dobro sodelovanje pripelje do uresničitve zastavljenih ciljev. Šola je s

prenovljenimi prostori, obnovo fasade in urejeno okolico postala še boljši
temelj za kakovostnejše delo. Veseli
smo, da je tudi ustanovitelj prepoznal
pomembnost ohranjanja podružničnih šol.
Otvoritev PŠ Goče smo vsi nestrpno čakali. Slavnostna otvoritev je
bila 3. 12. Program, ki so ga pripravili učenci PŠ Goče je bil prijeten, za
dušo. Da je prenova šole res izjemno
pomemben in redek dogodek, je kazala tudi nabito polna telovadnica.
Po končanem programu je sledila še
pogostitev, ki so jo pripravile kuharice
iz OŠ Draga Bajca Vipava in krajevna
skupnost.
Hvala vsem, ki ste pripomogli pri
obnovi šole in pri odlično izpeljani
otvoritvi.
Ravnateljica Mojca Pev

Zapustila nas je Lelja Sancin Rehar

G

ospa profesor, Lelja Sancin
Rehar, je bila z Vipavo močno povezana zaradi svojih
prednikov. V njej je preživela otroška leta pri starih starših. Čeprav je
živela v Trstu je pogosto prihajala v
Vipavo, posebno ob dnevu mrtvih
in obiskala družinski grob, kjer so
pokopani njena mama Minka Rehar, rojena Punčuh in stara starša
Antonija Punčuh in Fran Punčuh,
ki je bil soustanovitelj Hranilnice in
posojilnice na Slapu leta 1893.
Tudi letos 31. oktobra se je pokojna
gospa Lelja pripeljala s sinom iz Trsta v Vipavo in obiskala grob njenih
dragih. V večernih urah se je s težavo
oglasila pri nas doma, kot je to storila
že večkrat. Tokrat je bila manj zgovorna. Opazili smo njeno utrujenost in ko
jo je sin odpeljal nazaj proti Trstu, me
je obšla zla slutnja, da je to morda njen
zadnji obisk njej drage Vipave. In res je
bilo tako. Umrla je 9. novembra v Trstu v starosti 95 let.
Gospa Lelja je bila rojena v Mariboru 11. 5. 1922, kamor sta se njena
starša Minka in Radivoj Rehar umaknila pred fašizmom, še pred njenim
rojstvom. Mama Minka Punčuh, rojena na Slapu, je bila znana učiteljica na vipavski šoli, kamor je prišla leta
1946 iz Cola. Učila je po raznih krajih,
tudi na Erzelju. Oče pa je bil časnikar,

pesnik, pisatelj in kulturni delavec, rojen v Šturjah pri Ajdovščini. Na družino pokojne prof. Lelje nas v Vipavi od
leta 1985 spominja tudi poimenovanje
glavne ulice po njenem bratu Vojanu
Reharju, ki je bil organizator OF na Vipavskem in je leta 1941 prišel iz Maribora na Primorsko. Umrl je leta 1975 v
Zemonu v Srbiji.
Pokojna gospa Lelja je bila obdarjena z mnogimi talenti, ki jih je sama še
obogatila in nobenega zakopala. Leta
1940 je v Mariboru končala gimnazijo,
nadaljevala študij na filozofski univerzi v Ljubljani in diplomirala iz italijanskega jezika in književnosti, istočasno
pa študirala še na Akademiji za igralsko umetnost. Leta 1947 je prišla v Trst
in se poročila z Modestom Sancinom,
dramskim igralcem, pevcem, režiserjem in kulturnim delavcem.
V zakonu sta imela šest otrok, od katerih so trije majhni umrli. Kljub številni družini je veliko delala za radio
Trst. Napisala je več iger za otroke, tudi
za odrasle in več kot 80 dramskih del.
Napisala je preko 200 radijskih oddaj
v dialogizirani obliki. Od leta 1976 do
upokojitve je 16 let poučevala Italijane
prevajanja iz italijanščine v slovenščino na Visoki šoli za tolmače in prevajalce v Trstu, ki vzgaja kadre za mednarodne organizacije. Leta 1949 je gospa
Lelja postala članica Slovenskega narodnega gledališča v Trstu, ki je dajalo našim ljudem odlične predstave, slovensko besedo in narodno zavest. V tem
času je predavala dikcijo na dramski
šoli Slovenskega narodnega gledališča.
Leta 1964 je v Vipavi umrl njen mož
Modest in zapustil vdovo in tri mladoletne otroke. Ostala je sama in se borila za preživetje. Pokončno in korajžno
je nadaljevala s svojim kulturnim poslanstvom. V Primorskem dnevniku je
imela stalno rubriko 'Jezikovni kotiček'

in 'Jezik na obrobju' in tako opozarjala
novinarje in bralce na ohranjanje lepe
slovenščine, posebno v prostoru, ki je
pod močnim vplivom italijanščine.
Nekaj njenih lepih člankov smo imeli čast objaviti tudi v našem glasilu Vipavski glas. Gospa Lelja mi je zaupala, da bi v tem glasilu rada objavila tudi
svoje spomine na mladost v Vipavi.
Žal, se ta njena velika želja ni izpolnila. Gospa Lelja Sancin je bila tudi prva
gostja naše knjižnice v Vipavi, ki se je
3. 11. 2013 predstavila javnosti ob izdaji njene knjige Nojevo pero, ki je izšla
pri založbi tržaškega tiska. V njej je objavljenih 41 pozabljenih ženskih likov
iz Trsta, Gorice in Benečije rojenih do
leta 1900. Tej knjigi je posvetila več let
življenja. Po tej predstavitvi mi je dejala: "Če mi je za kaj žal, mi je za to, da v
moje pisanje nisem vključila lik in delo
pogumne Vipavke Ane Praček Krasna
iz Dolge Poljane". In zgodilo se je, da
je to njeno željo leta 2015 izpolnila gospa Dorica Makuc iz Gorice, ko je s sodelavkami izdala v samozaložbi knjigo
Ameriška slovenka iz Vipavske doline.
V Trstu so se v Tržaškem narodnem
domu od nje poslovili 15. 11. 2017 na
žalni seji s hvaležnim spominom na
njeno dragoceno delo, ki je zaznamovalo kulturno življenje tamkajšnje slovenske skupnosti. Pokojna profesorica
Lelija Sancin ni nikoli pozabila njene
Vipave, zato smo dolžni ohraniti spomin nanjo in vse kar je storila za naš
slovenski jezik in slovensko kulturo.
Pripadala je tisti zaznamovani generaciji Primorcev, ki je okusila fašizem
in se borila za priključitev Primorske
k matični domovini Sloveniji. Zato je
tudi tako ljubila svoj materni jezik. Da
tega ne bi nikoli pozabili. Naj počiva v
miru. Vsem članom njene družine izrekam iskreno sožalje.
Magda Rodman, Vipava

Z veseljem in ponosom sporočamo, da nam je v društvu Mala Moskva iz Podrage uspelo uresničiti svoj prvi cilj in nabaviti defibrilator za potrebe Podražanov. Krajevni skupnosti smo ga predali na
praznovanju krajevnega praznika v nedeljo, 17.12.2017, ob 18:00
uri, v Kulturnem domu v Podragi.

V

želji poživitve družbenega
dogajanja v Podragi smo
Spomladi 2016 ustanovili
Društvo za spodbujanje turizma in
kulture ter ohranjanje zgodovinske
dediščine. Spričo na upornost Podrage proti okupatorju med NOB,
smo se odločili, da društvo poimenujemo po poimenovanju, kot so ga
med NOB in tudi kasneje našemu
kraju pripisovali tisti, ki so poznali
neomajno upornost naših krajanov
med NOB. Društvo smo poimenovali Mala Moskva.
Z ustanovitvijo društva smo si kot
srednji cilj zastavili vrniti vasi kulturno in družbeno dogajanje, ter
čim bolje izkoristiti prostorske in
osebne kapacitete, s katerimi razpolagamo.
Naš cilj je obuditi in oživiti Podrago in dogajanje v kulturnem domu,
ki je bil včasih center kulturnega
dogajanja ter ponovno vzpostaviti
več neposrednih medsebojnih stikov vaščanov tako pri organizaciji
posameznih dogodkov kot tudi pri
njihovem obiskovanju. Verjamemo
namreč, da prav povezovanje krepi kvaliteto bivanja posameznika in
skupnosti, v kateri bivamo kot sovaščani. Menimo, da je v zbliževanju moč, zato se bomo z društvom
Mala Moskva še naprej trudili krepiti naše medsebojne vezi in sicer
skozi različno dogajanje v vasi.
Kljub 'mladosti' društva ima to
za sabo že nekaj uspešno izpeljanih projektov oziroma prireditev.V
letu 2016 smo tako izpeljali 2, v letošnjem letu pa kar 5 prireditev:
Letošnji trije dogodki - pustovanje, srečanje s pravljičarko in predstava, ki je bila v sredo, so bili namenjeni otrokom, dva dogodka
- prireditev v počastitev spomina na
kurirje, partizanske borce in druge
žrtve nacifašističnega terorja v mesecu maju in martinovaje pred mesecem dni, pa širši javnosti.
Odločili smo se, da bodo vse prireditve in dogodki, ki jih organiziramo za otroke, brezplačni, kar pa
ne pomeni, da z njihovo organizacijo ni bilo stroškov. Realizacija le-teh
je bila v letošnjem letu mogoča, ker
smo v okviru razpisa Občine Vipava pridobili nekaj sredstev za sofinaciranje dogodkov in ker so nam z
donacijami svojih izelkov priskočila
na pomoč različna podjetja.
Martinovanja in prireditve v počastitev spomina delovanje kurirske
postaje P2-P14, ki sta organizacijsko in finančno zahtevnejši za izpeljavo, pa se za obiskovalce, žal, ni
dalo izvesti brezplačno, zato se je izvedlo z vstopnino na koncert Tržaškega partizanskega pevskega zbora
Piko Tomažič oz. s prodajo spominskih kozarcev ki so obiskovalcem
matinovanja omogočili pokušanje
vina naših vinarjev in okrepčilo s tipično primorsko hrano in slaščicami podraških gospodij.
Prav letošnje Martinovanje in prireditev v počastitev spomina delovanje kurirske postaje P2-P14 ter
lansko martinovanje so bili po obisku zelo uspešni, kar se je odražalo

tudi pri končnem izkupičku, po odbitku nujnih stroškov. Pri tem je
potrebno poudariti, da je bil presežek sredstev ustvarjen izključno zaradi dejstva, da so se podraški
vinarji, ki so sodelovali na martinovanju, odpovedali plačilu za razstavljeno vino, ki so ga ponudili obiskovalcem , zato, ker je Partizanski
pevski zbor Pinko Tomažič nastopil brezplačno in nenazadnje tudi
zato, ker so pridne podraške gospodinje prav tako brezplačno prispevale pecivo za pogostitev in ker smo
vsi, ki smo sodelovali pri organizaciji prireditev, vse delo opravili prostovoljno in brezplačno.
Ker pa naš namen ni ustvarjanje
dobička, smo se že ob ustanovitvi
društva odločili, da bomo presežke sredstev investirali v vas in Podražane, zato bo denar usmerjen v
projekte, ki bodo kakorkoli koristili vaščanom. Z denarjem, ki je ostal
po pokritju stroškov prej omenjenih dogodkov, nadalje z donacijo
družin Žgur iz Podrage 88B in 69
ter družine Žvanut – Šček iz Podrage 67 in z donacijo članov Konjeniškega društva Sveti Štefan Vipavska
dolina, ki so ob letošnjem martinovanju obiskali Podrago, smo uspeli
zbrati dovolj sredstev za uresničenje
prvega projekta - nakup defibrilatorja v vrednosti skoraj 2.000 evrov,
ki ga danes poklanjamo naši domači vasi Podraga.
Ideja po nakupu defibrilatorja je v
Društvu Mala Moskva vzniknila iz
želje pomagati sočloveku - sokrajanu. Tako smo se odločili, da domačinom omogočimo dostop do prenosnega defibrilatorja - elektronske
naprave, ki človeka, ki ga dolelti zastoj srca, ob hitri uporabi, ohrani
pri življenju.
V društvu si zelo želimo, da ga nikoli ne bi bilo treba uporabiti, če pa
do potrebe že pride, pa moramo biti
na tisti trenutek vsi pripravljeni, da
lahko izvedemo pomoč oživljanja.
Ob tej priliki se želimo članice in
člani Društva Mala Moskva zahvaliti vsem, ki sodelujete pri organizaciji in izvedbi naših dogodkov.
Hvala tudi vsem, ki te dogodke obiščete, tako da danes lahko rečemo,
da ste prav vsi, ki ste dosedaj sodelovali aktivno ali s prispevkom, pripomogli h hitrejši realizaciji našega
prvega projekta – nakupu defibrilatorja.
V društvu smo ponosni na ta
dan in z velikim veseljem predajamo naši vasi v uporabo defibrilator.
Simbolično ga predajamo predsedniku KS Podraga, dejansko pa ga
bomo že v prihodnjih dneh namestili na steno avtobusne čakalnice v
Podragi.
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Pipistrel tudi v Vipavi

Ajdovski Pipistrel je zaradi vse večjih potreb po kompozitnih delih kupil nove proizvodne prostore v
Vipavi, kjer bodo omenjene dele izdelovali sami. Kot je povedal Ivo Boscarol, bodo v novi proizvodnji zaposlili dodatnih 70 delavcev. Družba je

Goriška cesta 23b

kupila poslovne prostore nekdanjega
podjetja Duka, velike 4500 kvadratnih
metrov, kjer bodo izdelovali kompozitne dele kril in trupov letal. Trenutno
dele izdeluje okrog šest dobaviteljev na
Gorenjskem in v Srbiji. "Ker so potrebe prevelike smo se odločili in poiskali

tel.: 05 36 62 099

AJDOVŠČINA

(C2)

dodaten prostor, kjer bi jih lahko izdelovali sami. Našli smo ga v Vipavi."
Pipistrel pa se ne širi samo pri nas
ampak tudi po svetu. V začetku decembra je na Kitajskem ustanovil podjetje skupaj s tamkajšnjim kitajskim
partnerjem. Hkrati pa so podpisali tudi
sporazum z mestom Jurong za gradnjo
letalskega centra. Na leto bodo lahko
izdelali več kot 500 ultralahkih letal.

ZABAVE

PIROTEHNIKA

signalna pištola

Srečno
2018 !

Slike so simbolične.

- ognjemetne baterije
- rakete
- vrtavke
- fontane
- helikopterji
- vulkani

-20
Vsak kupon je vnovčljiv le enkrat v času od 15.12. do 30.12.2017.
Ob enkratnem nakupu lahko kupec uveljavi največ dva kupona.

Urejanje vegetacije in novoletna okrasitev ob cestah
Priprave na praznike poleg obvezne peke piškotov in potic, običajno vključujejo tudi urejanje okolice doma, obrezovanje grmovja in dreves, čiščenje odpadlega listja ter postavitev zunanje novoletne dekoracije. Urejena okolica je še posebej pomembna, če imamo hišo ob cesti, saj z rednim obrezovanjem rastlinja in
vzdrževanjem okolice ter hkrati prostega profila cestišča, prispevamo k večji varnosti vseh udeležencev v prometu.

Prepovedano je:

• postavljanje ograj ali stebričkov manj kot 1 m od asfaltnega roba cestišča,
• zasaditev žive meje, drevja, trte ali drugih visokih rastlin preblizu cestišča,
• imeti živo mejo višjo od 75 cm od nivoja vozišča,
• nameščanje in uporaba luči ali drugih svetlobnih naprav, ki bi lahko zmanjšale varnost prometa,
• nameščanje ali odlaganje lesa, opeke, zemlje ali drugega materiala in predmetov ob ali na cestišče,
• nasipanje zemljišča ali nameščanje kakršnihkoli predmetov, ki bi lahko ovirali ali onemogočali nemoteno in varno odvijanje cestnega prometa,
• namerno zažiganje trave, lesa ali drugih odpadnih snovi,
• oranje na razdalji manj kot 4 metre od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji
manj kot 1 meter od roba cestnega sveta vzporedno s cesto,
• razsipanje sipkega materiala po cestišču, razen posipnih materialov v času izvajanja zimske službe,
• nanašanje blata ali cestišče kako drugače onesnaževati,
• onesnažiti cestišče z olji in mazili ali drugimi snovmi.
Drevesa, ki rastejo ob cestah morajo biti obrezana tako, da je prosta višina nad cesto najmanj 4,5 m, po širini pa obrezano najmanj do zunanjega roba bankine, kjer bankine ob cestišču ni, pa najmanj 1 m od roba
asfalta ceste. Če je drevje redno vzdrževano, obstaja manjša verjetnost, da bi se ob močni vipavski burji lomile veje dreves in poškodovale vozila, prometno signalizacijo ali celo udeležence v prometu.
V decembrskem času bodimo previdni tudi pri namestitvi lučk in novoletne dekoracije. Postavimo jo
na ustrezno razdaljo od roba cestišča ter močno pritrdimo, da je veter ne odnese.

% na

PIROTEHNIČNI
izdelek
po vaši izbiri

Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina

Vegetacijo na parcelah ob cesti morajo lastniki zemljišč urejati po navodilih iz Zakona o cestah ter Pravilnika o rednem vzdrževanju cest tako, da je zagotovljena preglednost in dostopnost do cestnih objektov, prometne signalizacije, prometne opreme ter cestnih naprav. Zaposleni v Komunalno stanovanjski
družbi Ajdovščina lokalne ceste redno pregledujejo in lastnike parcel ob cestah opozarjajo na nepravilno
vzdrževanje. V kolikor lastnik parcele, kljub opozorilu, ne poskrbi za urejenost vegetacije na svoji parceli, ga obišče pristojna inšpekcijska služba.

kupon
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FAMA VABI
Vesel Božič in
srečno Novo leto!

10%

POPUST
VSAKO SOBOTO
DO KONCA LETA
OB NAKUPU NAD 30 €
NE VELJA ZA NAKUP CIGARET IN TELEFONSKIH KARTIC

POPUST

11%

ZA UPOKOJENCE
V PETEK, 29. 12.
NE VELJA ZA NAKUP CIGARET IN TEL. KARTIC

VELJA OB NAKUPU NAD 20 €
TUDI NA IZDELKE V AKCIJI

DARILNI BON ZA

20%

HIŠA DARIL

V CENTRU FAMA VIPAVA

NAJVEČJI IZBOR DARIL V VIPAVSKI DOLINI
LATNIK FAMA december 2017.indd 1

POPUST
NA IZDELEK
IZ ZALOGE
Velja do 31.12.2017, POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO

NE VELJA ZA NAKUP CIGARET IN TEL. KARTIC

15.12.2017 15:34:41

DOGODKI

16
tehnična trgovina

031 327 304
urnik: po-pet od 8:00 - 16:00
sobota zaprto

Jaklič Boštjan s.p. Gradiška cesta 5, Vipava 5271 Vesele

VARILNI APARATI-REZERVNI DELIPNEVMATIKA-INOX-VARILNI MATERIALI

božične praznike
in veliko dobrega
v letu 2018. Srečno!

iskravar
Vabljeni na
9. NOVOLETNI POHOD
SPOZNAJMO SOSEDA iz ČRNIČ, BATUJ in SELA
Dobimo se v nedeljo, 7. januarja 2018 ob 8.30, pred šolo v Črničah. Parkirišče bo urejeno pred šolo
in na igrišču pod šolo. Tokrat je naš cilj bolje spoznati sosede v krajevnih skupnostih Črniče-Ravne,
Batuje in Selo.
Pohod bo predvidoma trajal okrog 5 ur, zaključili pa ga bomo na izhodišču, z malico, žigosanjem
popotnega dnevnika in prijetnim druženjem.
Se vidimo!
Dober sosed je boljši kot oddaljen prijatelj. Najboljše pa je, če je tvoj sosed tudi tvoj prijatelj.
(v primeru napovedi slabega vremena, bo morebitna sprememba datuma pohoda objavljena na
spletni strani https://www.lokalne-ajdovscina.si/koledar_dogodkov/)

Plesni klub ADC

Božično novoletna produkcija

V

nedeljo smo v ajdovskem
športnem centru izvedli
vsakoletni plesni projekt

Božično novoletna produkcija
Plesnega kluba ADC. Letos smo se
držali načela enakost, preprostost

in harmonija. Plesne skupine, od
najmlajših predšolskih otrok pa
do najstarejše skupine upokojenk,
med katerimi so se predstavili plesalci različnih plesnih zvrsti od
break dance, plesa v parih, jazz baleta pa hip hop mlajša in starejša
tekmovalna skupina, so nam pokazali kaj vse so se naučili v tem
šolskem letu. Pa seveda na koncu
smo dočakali še težko pričakovan
obisk Božička.
Zahvaljujemo se vsem staršem in
seveda posebna zahvala gre občini
Ajdovščina za vso podpro.
Želimo Vam vse lepo v novem
letu!
Ekipa ADC
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Božična zgodba v
Vipavskem Križu
V soboto, 23. decembra, se bodo starodavne kriške gase
znova preselile 2018 let nazaj v sam Betlehem. Pod koordinacijskim vodstvom Krajevne skupnosti Vipavski Križ in
Turističnega društva se namreč pripravlja nova uprizoritev
Božične zgodbe, ki je bogatila decembrsko dogajanje v Vipavski dolini že pred nekaj leti.
Letošnja Božična zgodba bo malce drugačna od tiste izpred let. Zaradi pričakovanega velikega števila ljudi in izkušenj izpred nekaj let, se bo letos pripravilo več uprizoritev za
več skupin gledalcev, ki bodo spremljali Sveto družino po
Kriških gasah. Gledališki spektakel se bo pričel v središču
mesteca Betlehem, ki bo zunaj Kriškega obzidja na starem
parkirišču. To prizorišče bo namenjeno zbiranju obiskovalcev in razporejanju v skupine, ki si bodo nato ogledale
zgodbo o rojstvu Jezusa. Torej več uprizoritev hkrati ter gledanje po postajah. Čakajoči obiskovalci si bodo čas krajšali
z ogledom betlehemske tržnice, toplo pijačo ter posebnimi
starodavnimi kulturnimi točkami, ki jih organizatorji zaenkrat še puščajo za presenečenje. Ko bodo obiskovalci razporejeni v skupine, si bodo pod vodstvom posebnih vodičev
ogledali uprizoritev Božične zgodbe na petih postajah. Dogajanje bo postavljeno med bogate kulise Vipavskega Križa
in posebne svetlobne efekte. Letošnja zanimivost pa bo tudi
nastop treh mož, ki so s Vipavskim Križem tako ali drugače
povezani in bodo spregovorili med gledališko uprizoritvijo.
Tako bomo priča pridigam Janeza Svetokriškega, Primoža
Trubarja ter fiktivnemu preroku, ki bo postregel s sicer Shakespearovim, a zelo aktualnim monologom.
Prva skupina bo v kriški Betlehem krenila ob 17. uri, zadnja pa predvidoma ob 19. uri, odvisno od števila obiskovalcev. Ob vsem torej poudarjamo, da obiskovalci niso
vezani na nobeno uro posebej, prav tako je možnost, da
se bo program zaradi velikega logističnega in organizacijskega zalogaja prilagajal razmeram. V primeru slabega vremena dogodek odpade.
Pod režijo in besedilo gledališke uprizoritve se podpisuje Nejc Furlan. V glavnih vlogah ter v organizacijskem odboru pa se predstavljajo prebivalci Križa ter okoliških vasi,
ki jih na pobudo predsednika Krajevne skupnosti Vipavski
Križ in predstavnika turističnega društva Harija Bata zbira Marjan Krašna. Vzporedno z gledališkim dogodkom bo
na voljo tudi brezplačen ogled razstave jaslic, ki bo v domu
krajanov od 23. 12. do 7. 1. med 14. in 19. uro. Ravno tako
pa si bo mogoče ogledati tudi jaslice, ki jih bodo po vsem
Vipavskem Križu postavili krajani.
Vabljeni!

Zveza združenj borcev
za vrednote NOB Ajdovščina - Vipava
Tudi naprej se bomo držali vrednot
za katere so se s krvjo borili naši
predhodniki.

Veliko dobrega v novem letu
2018 vam želimo.

DOGODKI
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TRGOVINA
Z INSTALACIJSKIM
MATERIALOM

Koncert 'Glasbeni zadetek'
postaja tradicionalen

T

ako mladi in talentirani kot
tudi preverjeni domači umetniki so se na lokavškem odru
ponovno predstavili zbranemu občinstvu, ki je znalo nagraditi izjemno
kvaliteten in razgiban program, katerega rdečo nit so tokrat predstavljale
pokrajine, iz katerih prihajajo tekmice naše članske ekipe. Program sta
po letu premora ponovno suvereno
povezovala stara znanca ajdovskega
šovbiznisa, Deni "Lučo" Stibilj in Erik
"Palfi" Kalin.
O kvaliteti skupine TPO in izjemnemu vokalu Maruše Kos ter članov vokalnega kvarteta smo se v Lokavcu že
večkrat prepričali, letos pa smo lahko prvič prisluhnili dvema odličnima
glasbenima sestavoma z gotovo svetlo prihodnostjo: Pihalnemu orkestru
Glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdovščina in Džumbus Bandu iz Podnanosa.

Večer 'Zarje' z gosti

17

Gost večera je bil tokrat Adrijan Fegic, legenda ajdovskega nogometa, ki
je izžrebal dobitnika dresa s podpisi aktualnih nogometnih reprezentantk Slovenije. V okviru koncerta je
ponovno potekal tudi bogat srečelov,
vsi zbrani dohodki pa bodo namenjeni razvoju ajdovskega dekliškega

nogometa, ki pod svojim okriljem zajema vedno več nogometašic v vseh
starostnih kategorijah.
Hčere burje se iskreno zahvaljujejo vsem nastopajočim za njihov doprinos k čudovitemu dogodku, vsem
obiskovalcem za njihov odziv in podporo, KS Lokavec, Združenju Sazas,
vsem sponzorjem, predvsem Living
d. o. o., Stopar PGM in Mlinotest Ajdovščina, ki so na tak ali drugačen način omogočili ali podprli organizacijo
koncerta, ter seveda številnim posameznikom, vključno s trenerji, fizioterapevti, z redarji in ostalimi prostovoljci, ki požrtvovalno omogočajo
nadaljevanje naše nogometne zgodbe.
Hvala in se vidimo prihodnje leto
na jubilejnem, petem Glasbenem zadetku!
Luka Kompara

BIOTERAPIJA
JANUAR 2018
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.

L

eto je naokoli in Dramsko
pevska skupina Zarja ga je
uspešno zaključila s prireditvijo v dvorani Ljudske univerze
v Ajdovščini. Vzdušje je bilo veselo, saj je bila dvorana polna do
zadnjega kotička. Člana in članice
Zarje se spet lahko pohvalijo s preko 50 nastopi, ki zahtevajo veliko
ur priprav, odrekanj, a tudi lepih
nepozabnih trenutkov. Skupina
je s svojim programom obogatila
veliko dogodkov v bližnji in daljni
okolici in v tujini.
Z lepim petjem je v Tolminu na
Folklornem popotovanju zaslužila
lepo pisno oceno, v Makedoniji na
mednarodnem festivalu prislužila
bron, bila izbrana za nastop v Ljubljani na Festivalu za 3. življenjsko obdobje z otroci iz OŠ Šturje, na Višarjah zapela na srečanju
treh Slovenj, člani sodelujejo v

Termini od 08. do 13. januarja 2018
V HOTELU GOLD CLUB
projektu LU Ajdovščina v Malem
Holivudu…
Za 12. rojstni dan je skupina za
prireditev »Veseli večer« pripravila igro iz štirih delov, o tegobah
tretjega življenjskega obdobja, avtoric Liljane Slejko, Dragice Ergaver in Štefke Orešček, v priredbi
Jožice Mozetič. Program so sooblikovali še gojenci CIRIUS-a z mentorico Loredano Sajovic in navdušili vse prisotne. ŽEPZ Večernica
pod vodstvom Mirana Rustja je
zapela tri pesmi, Vanda Žvanut je
prav za ta večer spesnila novo pesem in jo posvetila skupini, Maj
Peter Pahor pa je s kitaro in svojim glasom obogatil prireditev.
Program je na zanimiv način povezovala Milojka Dobovšek.
Nevenka Vidmar

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

DOGODKI

18

Latnik 193, 22. december 2017

Podnanos: počastili stoletnico prve javne izvedbe Premrlove Zdravjice

Zdramila je vsakogar, ki čuti
slovensko in slovansko

V

soboto, 18. novembra 2017
je minilo natanko sto let
od prve javne izvedbe Premrlove Zdravljice, naše sedanje
državne himne. V koncertni sezoni 1917/1918 je na ta dan za njeno
prvo izvedbo na koncertu Glasbene Matice v veliki dvorani hotela
Union v Ljubljani poskrbel Matej
Hubad, dirigent in glasbeni pedagog, vodja pevskega zbora Glasbene Matice. Sam skladatelj, naš rojak Stanko Premrl je v reviji Dom
in svet (1917, št. 11-12, str. 353)
takole opisal svoje občutje ob njeni izvedbi: "Največ navdušenja pa
je izzvala moja 'Zdravica', kar moč
preprosta skladba že starejšega datuma, ki se mi o nji ni niti sanjalo,
da jo bodo kdaj izvajali na koncertu. Izvajali so jo res imenitno, zlasti
ritmično tako eksaktno in bojevito, da je s pomembnim in ravno
sedaj aktualnim dr. Prešernovim
besedilom vred morala vzdramiti
vsakogar, ki čuti slovensko in slovansko. Da se je potem 'Zdravici'
sledeči mirni, intimni zborček 'Log

za log se skriva' – rekel bi – utopil
v prejšnjem viharnem razpoloženju
občinstva, je bilo umevno.«
Od pobude Matije Vertovca
(1843), duhovnika v takratnem Št.
Vidu in nastanka Prešernovega besedila (1844) do Premrlove uglasbitve (1905) je poteklo več kot
šestdeset let, od uglasbitve do zakonsko potrjene umestitve Premrlovega napeva kot himne v slovensko državnost kot himne je minilo
še več kakor osem desetletij (1990,
1994). Leta 1901 je uredništvo revije Ljubljanski zvon opozorilo na
Prešernovo Zdravljico z navedbo,
»da je njen narodno-politični program primeren za himno, ako bi se
našel skladatelj, da bi ji zložil pravi napev, ki bi vžigal in dvigal«. Čez
štiri leta je petindvajsetletni Stanko
Premrl v hipnem navdihu glasbene muze našel ta napev. Desetletja
je Zdravljica simbolizirala slovensko kulturno in narodno zavest.
Za himno je bila v narodu spontano sprejeta, še preden je bila za to
ustavno in zakonsko določena.

V Podnanosu, kjer močno gojimo
»zgodbo o slovenski himni«, smo se
tega jubileja spomnili s krajšo kulturno prireditvijo prav na dan stoletnice. Domače turistično društvo,
vsi pevski sestavi v kraju in župnija smo prispevali svoj delež, da je
ob mraku pod zvonikom župnijske
cerkve sv. Vida mogočno zadonela naša himna pod dirigentsko roko
Anje Jurca. Za to priložnost je turistično društvo, ki z zavzetim in delovnim vodstvom pripravlja mnoge odmevne dogodke v kraju, dalo
izdelati večji transparent, ki je pritrjen na zvonik in bo tam opozarjal
na jubilej več časa; domiselno so na
njem izpostavljeni trije veliki možje, povezani z našo himno: Stanko
Premrl, France Prešeren in Matija
Vertovec. Zgodovinar Jurij Rosa je
v priložnostnem nagovoru prisotnim predstavil dogodek pred 100
leti ter 'nazdravil' jubileju Zdravljice in narodno-domoljubnim prizadevanjem. V župnijski cerkvi sv.
Vida je bila mašna daritev za domovino in za rojaka Stanka Premrla, kjer smo se mu zbrani pevci poklonili s pevskim deležem, tudi z
dvema njegovima skladbama.
Domači župnik Tomaž Kodrič je
svečani dogodek lepo oplemenitil
z mislijo, povezano s svetopisemsko božjo besedo. Isti večer so jubilej počastili tudi v Dravljah v Ljubljani. V tamkajšnjem župnijskem
domu je bil predvajan film Zdravica – igrano- dokumentarna zgodba
o nastanku slovenske himne v režiji Nejca Furlana. Film je sad velikopotezne pobude Turističnega
društva Podnanos, da bi zgodba o
himni tudi na ta način še bolj prodrla v slovensko javnost in je bil
poleti najprej predstavljen in predvajan v Vipavi in Podnanosu.
Jurij Rosa
Foto: Cecilija Vitežnik

www.izolacijskipaneli.si
paneli@karimpex.si

041 625 423, 031 338 855

KAR IMPEX d.o.o. Goriška cesta 3, 5271 Vipava

IZOLACIJSKI PANELI IN POLIKARBONATI
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Vabimo vas, da nas obiščete v Vipavi, kjer vam bomo tudi svetovali!

Tovarniška 2b, 5270 Ajdovščina (C3)

Vesel božič
in srečno
v letu
2018!
Mako še vedno odpravi napako vsako!

Za vaš računalnik vse na enem mestu.

05 368 11 10

AVTO UKMAR - VIPAVA
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AVTO UKMAR - IGOR UKMAR s.p.
Gradiška cesta 3, 5271 Vipava tel.: 05 36 87 010

Okrepčevalnica
Štor ‘PRI NIVES’
vam želi lepe
božične praznike
ter srečno in
uspešno novo leto
2018!

Troha Nives s.p.
Goriška cesta 56, 5270 Ajdovščina
Tel.: 05 36 61 315

DRUŠTVA
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DIMNIKARSTVO SAVNIK AJDOVŠČINA
Silvo Savnik s.p., Kidričeva 6, 5270 Ajdovščina
tel.: 041 406 149
e-pošta: silvo.savnik@gmail.com

Vesele praznike in srečno v letu
2018!
VA Š D I MNI K AR

Dimnikarske usluge:

Čiščenje dimnikov • Čiščenje vseh centralnih naprav, štedilnikov in peči •
Strojno čiščenje dimnika (struženje) • Pregled z kamero • Strokovno svetovanje • Prvi pregled in izdelava elaborata za kotlovnice • Meritve emisij
dimnih plinov

Goriška cesta 58, 5270 Ajdovščina
tel.: +386 (0) 31 615 216
e-pošta: stointas.avtomoto@gmail.com
spletna trgovina: www.avto-moto.eu

Želimo vam lepe
prihajajoče praznike, v
prihodnjem letu pa
predvsem zdravja in
osebnih uspehov.
Srečno 2018!
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ŠKTD Sinji Vrh

Leto sklenjeno z Bilanco
'taku jn drgači'
Zdi se, da vsako leto čas teče hitreje in da bi ga morda za kaj lahko tudi zmanjkalo. Toda tudi v tem
letu se je na Gori marsikaj zgodilo in dogajalo, tako da nam ni bilo dolgčas. Čeprav smo nekatere prireditve tudi pogrešali, smo našli čas za večino tradicionalnih, nekaj se jih je celo podvajalo. Družabno
življenje na Gori je torej še vedno pestro in zanimivo.
In taka bo tudi letošnja sklepna
prireditev Bilanca leta 'taku jn drgači', ki bo v torek, 26. decembra
ob 18. uri v avli osnovne šole na
Otlici. Ker že samo ime tako narekuje, se trudimo, da bo malo drugačna od prejšnjih, kljub temu pa
bomo v njej obudili dogodke, ki so
zaznamovali Goro v letu 2017, in
poskrbeli, da se boste ob tem zabavali. Obeta se veliko dobre glasbe,
saj smo medse povabili skoraj vse
tiste glasbene skupine in posameznike, s katerimi smo sodelovali
čez leto. To so Skupina Hram, Dejan z barabami, Tjaša Božič in drugi. Spoznali pa naj bi tudi novonastalo glasbeno skupino – odkritje
leta, ki bo prav na naši prireditvi
razkrila svoje ime. Pustili se bomo
presenetiti. Tudi vrhunec večera
naj bi bilo presenečenje, vsaj za tistega, ki je Gori v letu 2017 pustil
poseben pečat.
Prireditvi bo sledilo družabno
srečanje, kjer se bomo ob dobri kapljici, prigrizkih in živi glasbi poveselili uspehov za nazaj in kovali načrte za naprej. Da pa letošnje

dogajanje ne bo šlo v pozabo, je že
v pripravi nova številka istoimenskega časopisa Bilanca leta »taku
jn drgači«, ki jo boste lahko kupili še isti večer. Na povabilo k sodelovanju so se odzvala skoraj vsa
društva in ustanove, ki delujejo na
Gori, pa tudi posamezniki, ki tu

živijo, in s svojimi prispevki oblikovali obsežno in zanimivo branje.
Želimo vam prijetne praznične
dni in vse dobro v novem letu!
ŠKTD Sinji vrh

OZRK Ajdovščina

Krvodajalska akcija

Ž

e kar nekaj časa je minilo od
naše jesenske terenske krvodajalske akcije v Ajdovščini
in Vipavi in še kar nekaj mesecev
nas loči do prihodnje majske akcije,
zato vas v Rdečem križu Ajdovščina

vabimo k darovanju krvi v Centru za
transfuzijsko dejavnost Nova Gorica.
V sodelovanju s CTD Nova Gorica
bomo organizirali izredni odvzemni
dan v petek, 19. januarja, od 7.30 do
11. ure. Odhod avtobusa bo ob 7.00
uri iz avtobusne postaje v Ajdovščini.
Ker bo organiziran izredni odvzemni
dan, bomo veseli, če se bo za udeležbo
odločilo vsaj 20 krvodajalk in krvodajalcev. V primeru, da bi se nam želeli pridružiti, vas prosimo, da nam to
sporočite do ponedeljka, 15. 1. 2018,
na telefon 05 366 4930 ali 051 430
722 oziroma nam lahko pišete na naš

e-naslov ajdovscina.ozrk@ozrks.si.
Ob enem vas želimo obvestiti tudi,
da bo v prihodnjih prazničnih dneh
darovanje krvi v CTD Nova Gorica
malo spremenjeno. Ker je torek, 26.
12., praznik, na ta dan CTD ne bo deloval. Lepo pa vas vabimo, da kri darujete v sredo, 27. 12., ali v četrtek, 28.
12., od 7.30 do 11. ure.
Ob zaključku leta se zahvaljujemo
vsem krvodajalkam in krvodajalcem,
ki nesebično pomagate, ter vam želimo sreče in zadovoljstva v novem
letu!
Irena Žgavc

Tečaj nege bolnika na domu

R

deči križ Ajdovščina v skladu
s svojim poslanstvom organizira tečaj nege bolnika na
domu. Zaradi staranja prebivalstva
je vse več obolelih in tistih, ki potrebujejo nego na domu. Da bi bližnji
laže skrbeli za takšno osebo, morajo
poznati temelje laične nege bolnika/
starostnika na domu. Tako ne bodo
samo bolj kakovostno oskrbeli bolnika/starostnika, pač pa tudi zmanjšali svojo obremenitev in stres.
Teoretično in praktično bo prikazana nega bolnika (ureditev prostora za
bolnika, primerna postelja, postiljanje, preoblačenje bolnika, kopel v postelji in samostojno, osebna higiena,
uporaba nočne posode, uporaba in

poznavanje pripomočkov pri inkontinenci, položaji bolnika, preprečevanje nastanka preležanin in zaščita negovalca).
Predstavljeni bodo načini dajanja zdravil; telesna dejavnost okrevajočega bolnika (telesna vadba, hoja
okrevajočega/kroničnega bolnika);
prehrana (potrebe po energiji, načrtovanje prehrane s pomočjo prehranske
piramide, zdrav krožnik, specifičnost
bolnikove prehrane); nega bolnika pri
različnih boleznih (nega pri sladkorni bolezni, boleznih srca in ožilja, po
možganski kapi, pri osteoporozi, pri
nalezljivih boleznih, nega umirajočega), izvajanje temeljnih postopkov
oživljanja.

Tečaj bo obsegal 20 pedagoških ur.
Vodila ga bo dipl. med. sestra Alenka
Černe. Potekal bo v prostorih Rdečega križa, Tovarniška 3 g, Ajdovščina, v
popoldanskem času, predvidoma enkrat tedensko po štiri pedagoške ure,
vendar bomo termin uskladili z udeleženci. Tečaj je za prejemnike pomoči Rdečega križa brezplačen, za ostale
pa znaša cena 25 evrov.
Z izvajanjem bomo predvidoma začeli konec januarja, če bomo prejeli
dovolj prijav. Zbiramo jih na telefonski številki 051 430 722 ali 05 366 4930
oziroma nam lahko pišete na ajdovscina.ozrk@ozrks.si do 17. 1. 2018.
Lepo vabljeni!
Irena Žgavc

Naj vam leto 2018 spremeni sanje v reničnost
in naj se trud izkaže v dosežkih.
Srečno!

Knjigovodstvo Marčela Čermelj
Kamnje 31, 5263 Dobravlje
gsm: 041 345 394
knjigovodstvo.cermelj@gmail.com

DRUŠTVA

20

Latnik 193, 22. december 2017

Razprodaja koles v trgovini
KOBRA SPORT,
Župančičeva 8 (na avtobusni postaji).

Popust od 30% do 35% velja za
VSA kolesa iz zaloge. Akcija traja do
31.1.2018 oz. do odprodaje zalog.

MDPM Ajdovščina

Veseli december

December je mesec občutkov pričakovanja, veselja, to je mesec
družine, pa tudi obdarovanja. Na Medobčinskem društvu prijateljev mladine smo v tem duhu razveseljevanja pomočniki dobrih
zimskih mož, skrbimo za veselje otrok in jih tudi obdarujemo.

VDC

Obisk prostovoljke

V

torek, 5.12.2017 nas je v
VDC Ajdovščina-Vipava,
v enoti Ajdovščina, obiskala gospa Vera Kodrič. V okviru
programa 'Dar Časa', ki ga izvajamo že dolga leta, nam je darovala
zanimivo temo o prostovoljstvu.
Povedala nam je svojo življensko
zgodbo, ki je prepletena s prostovoljstvom. Njena delovna mesta
so bila v Tekstini, na Socialnem

skrbstvu in v Cirius - nekoč Zavod
JPV v Vipavi. Vedno je z veseljem
in odgovornostjo opravljala svoje
delo ter dobila čas še za učenje drugih. Učila je stenografijo in še danes vodi tečaje tipkanja. Dolga leta
deluje kot prostovoljka pri Rdečem
križu v Ajdovščini. Bila je tudi
predsednica Odbora RK Ajdovščina. Skozi svojo življensko zgodbo
in izkušnje nas je popeljala v svet

Ajdovščina: Goriška cesta 62, 5270 Ajdovšcina
t: (05) 36 64 180, (05) 36 64 184, f: (05) 36 64 190
www.lozej.si

P

rav na začetku meseca smo na
Miklavževanju Hiše mladih
pripravili delavnico poslikave
obraza za otroke, kjer je sodelovala
tudi naša EVS prostovoljka Monika.
V decembru poteka tudi največ humanitarnih akcij, v katere se že vsakoletno vključujemo.
V sodelovanju z Zvezo prijateljev
mladine Slovenije in podjetjem Alpina d.o.o. smo sodelovali v humanitarni akciji 'Podari svoj par', kjer smo
številnim otrokom in njihovim družinam zagotovili toplo zimsko obutev.
Na pobudo lokalnega podjetja Mlinotest d.d., ki nam je podarilo voziček
njihovih izdelkov, smo deset družin
razveselili s paketi hrane. V tem mesecu bo potekala še prireditev ob obdarovanju otrok s kolesi. Kolesa smo
pridobili v sodelovanju z ZPM Moste
Polje in podjetjema SAOP d.o.o. ter
Dechatlon d.o.o. To pa še ni vse.
V tem decembrskem duhu smo
še v pričakovanju Novoletnega

obdarovanja, ko nas bo obiskal Dedek Mraz. Za obdarovanje smo vključeni v akciji 'Božiček za en dan' in 'Tri
zimske Botre', s pomočjo katerih nam
bo v prazničnem mesecu uspelo obdariti več kot 250 otrok. Pri obdarovanju otrok sodelujemo tudi z večimi
krajevnimi skupnostmi in Zvezo društev za cerebralno paralizo Sonček.
V poznojesenskem času smo začeli
tudi projekt Evropa v šoli, izvajajo se
prvi Študijski krožki, v okviru aktivnosti 28. Otroškega parlamenta in po
dogovoru z mentorji otroških parlamentov za mlade parlamentarce smo
organizirali še delavnice na letošnjo
temo Otroškega parlamenta 'Šola in
šolski sistem'.
Izkustvene delavnice so vodili izkušeni predavatelji iz Zavoda Ti povej, Luka Manojlovič in predavatelji iz Projekta Popri. Tako so imeli
učenci priložnost za oblikovanje in
razvoj novih idej, na katere bi v okviru šolskega sistema radi vplivali, v

prihodnjem letu pa bodo to lahko
predstavili ravnateljem osnovnih šol.
V zadnjem tednu leta bomo v sodelovanju z ZPM Moste-Polje 15 otrok
peljali še na brezplačen božični tabor v Kranjsko Goro. 'Božične počitnice' bodo potekale od ponedeljka
25.12.2017 do petka 29.12.2017, kjer
se bodo otroci zabavali v družbi vrstnikov, bogatem počitniškem programu in prijaznih spremljevalcih.
Otroci in družine bodo tako z duhom prazničnosti in veselja vstopili v
novo leto.
V imenu otrok in družin se želimo
v tem prazničnem času zahvaliti vsem
donatorjem, podjetjem in organizacijam ter prostovoljcem, ki pridno pomagajo pri uresničevanju naših programov. Hvala!
Vsem pa želimo vesele praznike in
zadovoljno 2018!
MDPM Ajdovščina (MČ)
Foto: MČ

dajanja in prejemanja pomoči. V
življenju se lahko hitro zgodi, da
izgubiš službo, zdravje in zapadeš v
revščino. Prostovoljci RK nesebično priskočijo na pomoč in ljudem
pomagajo z besedo in potrebnimi
sredstvi. Zanjo je prostovoljec tudi
vsak krvodajalec in krvodajalske
akcije se izvajajo tudi preko RK.
Naravnanost v prostovoljnost pa
je pridobila že v svoji izvorni družini, saj je že njena mama zelo rada
pomagala drugim, pomoči potrebnim. Varovanci so z zanimanjem
poslušali in spoznali, kaj je bistvo
prostovoljstva.
Sonja Hočevar

Bandelli vaša trgovina

Salon pohištva NOVA OPREMA
iz Vipave se vsem svojim kupcem
zahvaljuje za izkazano zaupanje
in jim vošči
lepe božične praznike in srečno v
letu 2018!
Dobrodošli v Salonu pohištva Nova
oprema tudi v letu 2018!

Srečen božič in uspešno novo leto 2018!
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Lavričeva knjižnica

Primorci beremo

Bralni projekt za odrasle, ki združuje ljubitelje slovenske besede devetih primorskih knjižnic, je uspešno zaključil svoje enajsto leto. Kar
987 Primorcev na tej in na oni strani meje je letos prebralo 8.670 knjig.
Ponujeno branje slovenskega leposlovja je zraslo v nepogrešljiv kažipot
k obsežneješemu, radovednemu raziskovanju in zanimanju za domača literarna dela, v branju katerih se bralec
srečuje z že uveljavljenimi avtorji kot
tudi z deli mlajše generacije slovenskih
piscev pa tudi avtorji prvencev.
Tudi letos so se bralci vseh enot Lavričeve knjižnice (Ajdovščina, Vipava, Podnanos, Dobravlje in potujoča
knjižnica) v velikem številu odzvali na
povabilo knjižničark in knjižničarjev

in pridno posegali po predlaganih avtorjih in njihovih delih. Vključili pa so
se tudi stanovalci Doma starejših občanov v Ajdovščini, Centra starejših
Pristan v Vipavi in uporabniki dnevnega centra ŠENT. Branju se je pridružilo kar 154 bralcev, 140 jih je projekt
tudi zaključilo. To pomeni, da so od 20.
aprila do 11. novembra prebrali vsaj
šest knjig izbranih slovenskih avtorjev,
od tega pet proznih del in eno pesniško
zbirko. Vsega skupaj so prebrali 1349
slovenskih leposlovnih knjig.

KULTURA

Projekt smo zaključili s slovesno podelitvijo priznanj in knjižnih nagrad.
Letošnja gostja je bila pisateljica, filozofinja in kritičarka Mojca Kumerdej, ki
je za roman Kronosonova žetev februarja letos prejela nagrado Prešernovega
sklada, roman pa se je uvrstil tudi v ožji
izbor kresnikovih nagrajencev. Ker roman opisuje čas šestnajstega stoletja, to
je čas reformacije oziroma kasneje protireformacije, se je pogovor z avtorico,
ki ga je vodila Ivana Slamič, ujel tudi v
dogajanje ob 500-letnici reformacije, ki
smo ga z različnimi dogodki obeležili
tudi v naši knjižnici.
Z mislimi smo že v naslednjem letu,
zato vas že sedaj vabimo, da se z branjem leposlovja slovenskih avtorjev
pridružite veliki družini naših bralcev
in bralk v projektu Primorci beremo
2018.
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Okrepčevalnica Barbera
Goriška cesta 66, 5270 Ajdovščina
Tel.: 041 376 080

V novem letu vam želimo
visoke cillje, zanimive
izkušnje in izjemne dosežke.
Lepe praznike in
srečno v letu 2018 vam želi
Okrepčevalnica Barbera.

Zdenka Žigon

Izid spletne revije 'Burjač'

V dneh po božiču bo pod pokroviteljstvom in s kadrovsko, finančno
in organizacijsko podporo Lavričeve knjižnice luč sveta ugledala nova
vseslovenska spletna literarna revija,
ki nosi zgovorno ime 'Burjač'. Ime je
bilo izbrano na podlagi številnih predlogov. Pobudo za revijo je dal pisatelj Bojan Bizjak, ki je tudi njen urednik. Burjač ima uredniški svet in
deluje po pravilih, ki so objavljena na
spletni strani. Vabimo vas, da postanete njen redni obiskovalec in na njej
tudi objavljate! Spletni naslov: www.
burjac.si.
Srečno, Burjač!

Mesečni napovednik v novi preobleki

V naslednjih dneh bo izšel mesečni
napovednik dogodkov (januar) v Lavričevi knjižnici v novi preobleki. Po
novem bo to samostojna tiskovina, ki
bo zgibana in bo na njej natisnjeno ime
in naslov prejemnika. S tem knjižnivca
nadaljuje zniževanje stroškov.
Članske kartice in vodič po knjižnici ob
kulturnem prazniku!

Knjižnica je vsebinsko zaključila pripravo "Vodiča po knjižnici", ki ga bodo
prejeli člani ob vpisu ali podaljšanju
članarine. Publikacije bo na voljo v
malem formatu, v njej bo mogoče najti
najbolj pomembne informacije o tem,

kaj vse knjižnica hrani, kako kaj poiščemo in kaj sve ponuja uporabnikom.
Potekajo tudi zadnje priprave na zamenjavo članske izkaznice s člansko
kartico. Člani knjižnice bodo novo
izkaznico prejeli ob pristopu v članstvo ali ob podaljšanju članstva. Kartica bo v dveh različicah: za člane Potujoče knjižnice in za člane ostalih enot.
Kartica bo obvezna za izposojo gradiva in urejanje članskih razmerij. Ni pa
potrebna ob vračanju gradivo na zunanjem knjigomatu, ki je na voljo 24
ur na dan.
Obe novosti bosta na voljo ob kulturnem prazniku 8. februarju!
(AL)

Lavričeva
knjižnica želi
veliko zdravja,
veliko branja
in vse
dobro v letu
2018!

Vesele božične praznike
in veliko dobrega
v letu 2018.

041 844 152
Goriška cesta 75

(pri tehničnih pregledih AMZS)

Lucijan Vovk s.p. Ustje 39 d, 5270 Ajdovščina

Novosti iz Lavričeve knjižnice
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Sladki prazniki
z Mlinotestom
Crno bele tortice z ingverjem
Sestavine:
250 g primorske posebne moke Mlinotest,
½ pecilnega praška, 250 g zmehčanega masla,
250 g sladkorja, 5 jajc, 1 žlica vaniljeve esence,
2 žlici mleka, ščepec soli, 4 žlice kakava
Za nadev:
250 g sira mascarpone, 100 ml sladke
smetane, 100 g sladkorja v prahu, 2 žlički
mletega ingverja, po želji žlička naribanega
svežega ingverja
Postopek:
Pečico ogrejemo na 180 °C. Namastimo 4 okrogle modele za
torte in dno prekrijemo s peki papirjem.
V skledo presejemo moko, dodamo maslo, pecilni prašek, sol,
sladkor, jajca, vaniljevo esenco in mleko. Z ročnim električnim
mešalnikom vse skupaj mešamo 1-2 minuti, dokler masa ne
postane kremasta in blede barve. Enake količine mase porazdelimo po štirih manjših skledah. V tri sklede primešamo kakav
(1/2 žlice, 1 žlica, 2 žlici kakava), da dobimo tri različne odtenke
od svetle do temne barve. V četrto skledo ne dodajamo ničesar.
Vsako maso vlijemo v svoj model in nežno izravnamo površino. Biskvite pečemo približno 15 minut, dokler ne narastejo
in so čvrsti na dotik. V modelih naj se hladijo 5 minut, nato jih
zvrnemo na rešetke, kjer naj se dokončno ohladijo. Za nadev z
ročnim mešalnikom zmešamo sladko smetano in mascarpone,
dodamo sladkor in mleti ingver, po želji naribamo še malo
svežega ingverja. Iz vsakega kosa biskvita s pomočjo okroglega
modelčka izrežemo kroge. Z nadevom jih sestavimo v tortice,
na dnu naj bo najtemnejši krog, na vrhu najsvetlejši. Preostanek
nadeva uporabimo za okrasitev vrha tortice.

Bozicne smrecice
Sestavine:
300 g moke Mlinotest tip 500
50 g kakava
80 g sladkorja v prahu
250 g masla
2 rumenjaka
2 jedilni žlici limoninega soka
kavna žlička cimeta
kakavova zrna
palčke za lizike ali lesene palčke za žar,
primerne za uporabo v pečici
Postopek:
Vse sestavine, razen kakavovih zrn, zmešamo v gladko testo.
Testo zavijemo v folijo in ga 1 uro pustimo počivati v hladilniku.
Nato ga razvaljamo na debelino približno 4 mm in z modelčkom
izrežemo želeno obliko smrečice. V sredino vsakega piškota
potisnemo palčko ter ga posujemo s kakavovimi zrni. Pečemo v
vnaprej ogreti pečici - 10 min pri 180 °C.
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Želimo vam
lepe praznične dni,
osebno srečo, zdravje in oster
pogled v svetlo prihodnost.
Vesel božič in
srečno v letu 2018!
Optika IBIS
Optika IBIS, Goriška cesta 26, 5270 Ajdovščina
Telefon: 05 366 33 37
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DECEMBRSKE NOVIČKE
Od scenarija do nastopa
Za dijaki in dijakinjami 4. letnikov
programa Predšolske vzgoje je
v zadnjih treh tednih že veliko
nastopov – z novoletnimi igricami
“Kaj je to?”, “Dežela sladkarij” in

“Kje je miška?” razveseljujejo otroke
po vrtcih in šolah po Sloveniji. Sami
so napisali scenarij, sestavili pesmi,
izdelali kostume in sceno. Pohvale
za prisrčnost in trud.

Pilonovci pišemo za pravice
10. december je bil dan človekovih
pravic. V decembrskem duhu, ko
sebi in ostalim še posebej zaželimo
miru in zadovoljstva, smo na šoli
začeli s pisanjem za pravice.
Dijaki in dijakinje 1. a, 1. b, 2. a
in 3. e smo se pridružili stotisočim
ljudem s celega sveta – ob podpori
organizacije Amnesty International
Slovenija bomo skupaj napisali na
milijone pisem, tvitov, e-sporočil,
solidarnostnih sporočil in peticij
za ljudi, ki so jim kršene človekove
pravice.
Naše besede imajo moč. Uporabimo jo.

Prisluhnili smo Filipovi zgodbi

Pilonov božični čaj na ajdovskem “placu”
Ekipa podjetniškega krožka in
dijakinje 4. d razreda so vas v
soboto pozdravili na ajdovskem
božično-novoletnem sejmu. Na
stojnici na Lavričevem trgu smo z
vami delili čaj, hišice iz piškotov
in novoletne okraske. Zbrani
prostovojni prispevki bodo v pomoč
pri razvoju podjetniške ideje in na
maturantskem plesu. Hvala vsem za
vašo podporo!

V okviru mednarodnega dne
strpnosti smo v sodelovanju z
Društvom Parada ponosa na šoli
organizirali delavnice na temo
medvrstniškega nasilja. Dan se
je začel z otvoritvijo razstave
Kultura poniževanja umetnika
Daniela Arzole, spremljala pa jo
je izpoved o izkušnji vrstniškega
nasilja – Filipova zgodba. Ta je
bila tudi izhodišče za nadaljnje
delo. Na podlagi resničnih situacij

smo se pogovarjali, kako in zakaj
do nasilja pride in kaj lahko sami
glede tega storimo. Spoznali smo,
da je ustrahovanje pogost pojav,
izhaja pa lahko iz različnih vzrokov,
na primer rasizma, revščine ali
preprosto iz drugačnosti. Za naš cilj
smo si zadali, da (še naprej) dvigamo
ozaveščenost o tem, da ustrahovanje
ni sprejemljivo, ne glede na to, kaj je
“izgovor” za takšno ravnanje.

Zmaga je spet v naših rokah
Naši dijaki so postali področni prvaki v rokometu. S tem so se uvrstili v
četrtfinale državnega tekmovanja, ki bo v Novem mestu. Bravo, naši!
Čestitamo tudi našim dekletom za zmago 41 : 36 proti ŠGV Vipava v
košarki. Uvrstile so se v četrtfinale državnega tekmovanja.
Ponosni smo na naše športnike, ki vztrajno potrjujejo naš naziv najbolj
športne šole.

Vse poti vodijo v Rim

Dijaki 3. a razreda smo se 16.
novembra ob 5. uri zjutraj zbrali
pred šolo, kjer nas je pričakala
močna burja. Vendar nas to ni
ustavilo in smo se, kar se da hitro,
odpravili proti Trstu. Tam smo se
vkrcali na vlak Frecciargento, ki je
peljal naravnost v Rim.
Po petih urah poslušanja glasbe,
pogovarjanja s sošolci in igranja
kart smo prispeli na končno
destinacijo. Skupina dijakov,
zadolženih za vodenje prvega
dne, nas je s pomočjo zemljevida

pripeljala do našega hostla. Tam
smo odložili prtljago in takoj
pričeli z raziskovanjem Rima.
Naprej smo si ogledali Vatikan,
tamkajšnje muzeje in seveda
Sikstinsko kapelo. Zvečer smo se
z dvigalom povzpeli na vrh kupole
Bazilike Svetega Petra, kjer smo
ravno ujeli sončni zahod in tako
dobili prelep razgled na Vatikan
in Rim. Dan smo zaključili z nekaj
prostega časa, ki smo ga izkoristili
za večerjo v različnih restavracijah.
Naslednji dan smo obiskali
Slovensko ambasado in se

seznanili z njihovim delom. Ogled
smo nadaljevali na vrh Angelskega
gradu, kjer smo spet naleteli na
prečudoviti razgled. Nato smo
se odpravili do trga Navona in
Panteona, kjer smo si vzeli tudi
čas za kosilo. Obiskali smo še
katakombe, dan pa zaključili z
obiskom slavne Fontane di Trevi.
Predzadnji dan smo izkoristili za
ogled antičnega Rima. Po obisku
veličastnega Koloseja smo ogled
nadaljevali do rimskega foruma.
Sledil je prosti čas, ki smo ga
porabili za raziskovanje rimskih
trgovin in za kosilo. Obiskali
smo tudi Piazza del Popolo in si
zvečer privoščili slavni tiramisu na
romantičnih Španskih stopnicah, s
katerih smo imeli odličen pogled
na najdražje trgovine, kot so Prada,
Dior in Gucci.
Četrti dan smo jutranji čas
izkoristili za pakiranje prtljage,
katero smo shranili v posebni sobi,
da smo jo lahko pozneje samo
pobrali in odšli na vlak. Ta dan smo
si ogledali Baziliko Marije Snežne
in ponovno obiskali Vatikan, kjer

smo spremljali, kako je papež
Frančišek nagovoril ljudi, ki so
prišli iz različnih držav. Nato smo
se vkrcali na turistični avtobus in
si ogledali še nekaj znamenitosti.
Zadnje ure smo izkoristili za
nakup spominkov in zadnji obrok
v večnem mestu. Okoli 4. ure
popoldan smo odšli na vlak.

Domov smo se vrnili pozno
zvečer, utrujeni in malce žalostni,
ker se je naš čas v Rimu prehitro
iztekel.
Taja Colja, Kaja Skrt in Maruša Štor,
3. a
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Sneg in druge prigode iz Berlina

V četrtek, 30. novembra 2017,
smo se dijaki in dijakinje 3.
letnika gimnazijskega programa,
ki se učimo nemško in francosko,

odpravili na jezikovno ekskurzijo v
Berlin. Berlin je, kot glavno mesto
Nemčije s približno 3,5 milijona
prebivalci, drugo največje mesto

Pločevinasta smrečica
Smeti. V dijaškem domu smo
jih spet začarali. Iz CD-jev in
odpadnega
šeleshamerja
smo
izdelali snežinke. Iz konzerv, ki
so nam jih pomagali zbirati v naši
kuhinji, pa klobuke, snežaka in
prav posebno smrečico. Pri izdelavi
so nam priskočili na pomoč tudi

mladostniki iz Ciriusa iz Vipave. Ob
dnevu odprtih vrat so izdelavo naših
mojstrovin lahko občudovali bodoči
dijaki, v prazničnih dneh pa bodo
okraski čarobno vzdušje pričarali v
našem domu.
Janja Bizjak, 2. č

v Evropi in eno pomembnejših
kulturnih, političnih, gospodarskih
in prometnih središč. Nadaljnje štiri
dni smo bili nastanjeni v prijetnem
hostlu »Happy Bed«, ki nam je
ponujal toplo zatočišče za večerno
druženje in slasten zajtrk za dober
začetek dneva. Ekskurzija je bila
malo drugačna od ostalih, saj smo
morali dijaki vnaprej pripraviti
referate in se razdeliti v skupine,
ki so nas potem namesto vodičev
vodile po mestu. Naučili smo se
uporabljati podzemno, kupovati
karte, ohraniti mirno kri, ko se
sošolec izgubi, ter se nasploh znajti
v velikem mestu. Čeprav velja
Berlin za mesto brez značilnega
kulturnega središča in znamenite
renesančne arhitekture, ima še
vedno bogato zgodovino in veliko
kulturnih znamenitosti. Všeč mi je

bil moderni pridih stavb in odprtost
do drugačnosti, bi pa bilo še lepše,
če med našim ogledom po mestu ne
bi potekalo toliko prenov oziroma
gradnje stavb. Vsak dan je bil zelo
pester in naporen, saj smo si le tako
lahko ogledali čim več znamenitosti
in
dodobra
izkoristili
dan.
Ogledali smo si znamenite muzeje
Checkpoint Charlie, Topographie
des Terrors in spomenik žrtvam
holokavsta. Sprehodili smo se
skozi Brandenburška vrata in po
Aleksandrovem trgu, kjer smo si
ogledali visok televizijski stolp,
mestno hišo in svetovno uro.
Najbolj me je navdušil z raznimi
grafiti porisan ostanek berlinskega
zidu. Z dvonadstropnim vlakom
smo se odpeljali tudi v berlinsko
predmestje Potsdam, kjer smo si
ogledali dvorec Sanssouci, nekdanjo

poletno rezidenco pruskega kralja
Friderika II. Velikega. Kljub mrazu
pa zna biti Berlin v zimskem času
zelo romantičen. Med našim
obiskom je kar dvakrat snežilo, proti
večeru pa so se prižgale lučke in vse
je bilo božično razpoloženo, tako da
so bili večerni sprehodi prijetnejši
od tistih v bolj zgodnjih urah.
Naše pohajkovanje se je končalo v
ponedeljek v poznih nočnih urah,
ko smo leteli nazaj proti ljubemu
domu.
Berlin, bis bald!
Kristina
Gregorič,
3. b

Iz dijaškega doma v Ljubljano
»Fantastično, gremo v Ljubljano
na lučke,« je vršalo v dijaškem
domu. In tako se je v torek, 5.
12. 2017, kar 71 dijakov podalo v
prestolnico. Najprej smo si ogledali
mestno jedro in občudovali lučke,
ki so se ob nastopu mraka počasi

prižigale in v temi zasijale v vsej
svoji veličini. Srečali smo tudi
Miklavža. Malo premraženi smo
se nato podali v kino Komuna,
kjer smo solznih oči spremljali
film Čudo. Ob gledanju filma smo
spoznali, da nas v današnjem svetu

najprej pritegne tisto, kar je na
površini, zato potrebujemo veliko
časa, da vidimo več, da vidimo, kaj
ljudje doživljajo v svoji notranjosti.
Janja Bizjak, 2. č

Ob novem letu vam želimo ...
Želim ti …
dobrega prijateljstva,
adrenalinskih izkušenj,
vsega dobrega,
uresničljivih želja in ciljev,
čim manj žalosti in slabe volje
ter mnogo smeha in veselja.

Želim ti čim več nasmejanih
dni in dobrih, pravih prijateljev
ter dobre odnose v družini.
Upam, da bo leto zate čim
boljše, eno najboljših, in da se
ti uresniči čim več želja.
Dijaki 3. e

Želim si, da bi se v tem božičnem
času ljudje še bolj zbližali in se
imeli radi. Želim ti veliko topline,
obilo zdravja in uspehov v
prihajajočem letu. Naj bo sladko
kot čokolada in predvsem veselo,
obdano z ljudmi, ki te imajo radi.
Dijaki 3. e

Dijaki 3. e

Staro leto se poslavlja …
V petek, 15. decembra 2017, smo z novoletno
prireditvijo proslavili konec starega leta, pozdravili
prihajajoče leto 2018 in obeležili dan samostojnosti in
enotnosti.
Na odru se je pelo, igralo in plesalo. Naš
program pa so s svojim nastopom popestrili še
malčki iz Otroškega vrtca Ajdovščina in učenci
Osnovne šole Danila Lokarja.
Bilo je prisrčno in lepo.

Uživaj v življenju, zabavaj se,
smej se in ljubi. Želim ti lepe in
vesele praznike.
Dijaki 3. č

Vem, da se med prazniki radi
sladkamo, zato ti za novo leto
želim čim bolj športno postavo.
Dijaki 3. d

Takole, bliža se konec tega leta,
novo pa nam je vedno bližje. V
prihodnjem letu ti želim zdravja,
sreče, veselja … Seveda tudi
uspehov v šoli ali službi, pa brez
stresa. Če si samski/-a, ti želim,
da spoznaš svojo drago oziroma
svojega dragega. Na najdaljšo noč
v letu pa le pazi, koliko alkohola
bo v krvi!
Dijaki 3. e

Želim ti manj stresa v šoli ali
v službi, naj bo leto uspešno.
Veliko sreče v ljubezni in časa,
preživetega v naravi. Dobrih
odnosov v družini in lepih
trenutkov s prijatelji.
Dijaki 3. e

V novem letu ti želim veliko
uspehov, ljubezni, sreče in znanja.
Želim ti, da bi imel/-a več srečnih
in veselih kot žalostnih dni. Naj ti
bodo dnevi obsijani s soncem in
pozitivnimi mislimi. Želim ti, da
vedno stojiš za svojimi besedami in
se ne uklanjaš drugim. Vztrajaj pri
svojih odločitvah in zastavljenih
ciljih svojega življenja.
Dijaki 3. č
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Dušan Krečič:

Zgodbe o preteklosti
O 'tisočletni temi'

T

udi za priznane zgodovinarje
naj bi bila Ajdovščina od leta
500 do 1500 (tisoč let) v temi.
Gotovo samo v 'zgodovinski' temi saj se
ohranjenemu o življenju v dolini tistih
tisoč let, ni še nihče temeljito posvetil.
Že zaradi lege na zemljevidu Evrope je
bila Vipavska dolina tisto tisočletje
še kako živa in vseskozi vsaj redko
naseljena. O tem je še in še zapisanega v premnogih še ne najdenih kaj
šele prebranih dokumentih v evropskih arhivih, pisanega v že napisanih
'zgodovinah' narodov Evrope in ne
nazadnje nanizanega v 'Atlasu zgodovine Slovencev'.
V stoletju po 'bitki pri mrzli reki', leta
394 so, prej mogočni in neosvojljivi
Castri, preživeli vojaki in civilna uprava razpadlega cesarstva, rekli zbogom.
Po odhodu vojske in uprave so se od
opustele vedno bolj nevarne, prej varne 'rimske' ceste, umaknili tudi ostali 'stalni' naseljenci. Potomci plemen
iz predrimske dobe, Tavriski, Japodi,
Karsi in 'naseljeni' za časa Rimljanov

so se vrnili na ugasla ognjišča prednikov, v pobočjih nad dolino. Sredi doline naši predniki ne bi nikoli preživeli.
Dober opazovalec in poznavalec še danes ne more spregledati kako so si naši
predniki izkrčili obdelovalno zemljo
čim bližje, okrog majhnih naselij, na
bregovih doline. Dno doline jih ni zanimalo. Ali je bilo zamočvirjeno, prodnato, poplavno... ali pa 'hitra cesta' po
kateri so lahko brez napovedi in presenetljivo hitro pridrli...
Naši predniki so v tem prostoru lahko preživeli le v majhnih skritih in za
silo utrjenih naseljih na pobočjih Trnovskega gozda, Gore, Nanosa in Vipavskih gričev. Maloštevilni, učinkovitega utrjevanja in obrambe proti deset
tisočim niso zmogli. Samo njim znane
stezice v nepreglednih gozdovih nad
naselji, so jim zagotavljale varnost in
preživetje. Za daljši ali krajši čas (nekaj
dni, tednov, mesecev) so se umaknili
močnejšim s poti (dna doline).
Slovani, ki so se umikali pred močnejšimi in iskali redko naseljen prostor

so med leti 600 do 800 prišli v našo
dolino čez Limes (Hrušico) in Okro
(Razdrto) ter obtičali. Naprej proti zahodu in severu, dlje od Soče, Tilmenta
in Drave ni šlo saj so bili Langobardi,
Karni, Helveti Germani… itd. z gosto
naseljeno in rodovitno Padsko nižino v
zaledju, premočni. Pot nazaj pa je bila
onemogočena saj so na njih pritiskali Ogri. Na jugu so obstali v zaledju
obalnih mest Istre, ki so jih utrjene obvladali 'nasledniki' Rimljanov (Benečani) in se čez Kraški rob prebili na obalo
Tržaškega zaliva. Najbolj žilavi, vztrajni, pogumni in prilagodljivi med Slovani, ki so prišli najdlje na zahod, so se
naselili med staroselce. Poselili so križišče evropskih strateških smeri z vipavsko dolino kot 'zahodno vpadnico'.
Vipavska dolina je bila tisto tisočletje
'hitra cesta' za vse, ki so v deset tisočih
prihajali od vzhoda in zahoda. To ni
bila določenih 6, 8, ali več metrov široka cesta pozicionirana na istem mestu
kot prej, redno vzdrževana 'rimska cesta'. Cesta je bilo vse, v danem trenutku
prehodno, ravno dno doline. Sto tisoči
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se na roparskih pohodih ali med selitvijo, niso ukvarjali z urejanjem trajne
infrastrukture. S konji, vozovi čredami
so napredovali povsod kjer se je dalo.
Stoletja strahospoštovanje vzbujajoča
Castra, v dolini, na sotočju Lokavščka s Hubljem se je rušila sama vase in
postala brezimen prostor za katerega
so še tisoč let kasneje, z malo začetnico pisali 'hajdovija' - divjina. Prepuščenim več ali manj sebi, brez svojih voditeljev, je našim prednikom po letu
1000 zavladla (z dajatvami) in jih 'varovala' posvetna Cerkvena gospoda
(Oglej). Svoje so si neredko jemali tudi,
v ljudskem izročilu ohranjeni, roparski
'klati vitezi'. Prvi pismeni, ki so potovali skozi dolino ali jo 'službeno' obiskali (vojaki, oficirji, geometri, pridigarji, pisarji-pobiralci dajatev...) so videno
in slišano pisali predvsem v latinščini
in visoki nemščini. Zato so imena slovenskih krajev na redkih zemljevidih
iz srednjega veka pisana v latinščino
ali nemščino popačeni v slovenščini,
latinsko ali pa nemško*. St. Georg za
Šturje, Gmynd za Ustje, Haidenschaft

za Ajdovščino, St. Croix za Sv. Križ,
Oberfeld za Vrhpolje itd. * Na nekaterih zemljevidih kraje lahko najdemo,
na drugih tudi novejših, pa jih ni. Kot,
da je bilo od risarja ali namena uporabe odvisno kaj bo na katerem zemljevidu. Kljub omembi v dokumentu od
leta 1500, Ajdovščine na zemljevidu od
leta 1553 ni. Je pa S. zorzi, S. crose, Rosel, S. Angelo, S. Pax…Na samo osem
let mlajšem od leta 1561 pa je poleg že
naštetih že Haydosch...*
* S. Bačar: "Hubelj, Ajdovščina, Šturje
in sosednji kraji"
(se nadaljuje)
P.S.: Vesel Božič in Srečno Novo
leto! Veliko zdravja, sreče in zadovoljstva pri sooblikovanju naše nepredvidljive prihodnosti, v letu 2018. Iz dneva v dan, skozi vse leto, se bo prelivala
v nepopravljivo preteklost. Naj nam
pri tem ne bo vseeno za storjeno. Hoteli ali ne bodo naša dejanja predmet
sodb - 'zgodovin' človeka prihodnosti.
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»Miklavž je!«

Obisk Miklavža v DSO Ajdovščina

isalo se je leto 1956. To je bil
čuden čas; čas, ki ostaja le v
bledem spominu tedanjih cicibanov, dandanes še živečih starih gospodov in gospa. Zima se je začela že
na dan mrtvih, 1. novembra.
Učitelji – tako kot mnogi državni
uslužbenci – niso smeli hoditi k maši.
Otroci so svoje učiteljice, imenovane
tovarišice oziroma »tršice«, kljub svoji navihanosti in nagajivosti še spoštovali in ubogali, slednje tudi zategadelj, ker je poredkoma, a vendarle,
priletela kakšna »facka«, navito je bilo
kakšno uho, dečki pa so se bali, da
bodo povlečeni za »ta sladke«. Pouk
je bil izmenoma dopoldne ali popoldne. Ni bilo še nalivnih peres, kemičnih svinčnikov in flomastrov, ni bilo
delovnih zvezkov, mobilnikov in računalniških tablic, cicibani so s seboj
v šolski torbici prinašali poleg nekaj
zvezkov malega formata le še Računico in Prvo čitanko Venceslava Čopiča, opremljeno s čudovitimi umetniškimi risbami Toneta Kralja. Na steni
v učilnici je bila podoba državnega voditelja maršala Tita, ki je s strogim pogledom ves čas iznad table gledal na
učence in jih spodbujal k marljivosti. Ob prihodu učiteljice v razred so
učenci morali spoštljivo vstati, reditelj je stopil pred tablo in zaklical ukaz
»Mirno!« ter pozdravil: »Za domovino!« In ves razred je odgovoril: »S Titom naprej!« (Ja, nekakšna molitev
pred poukom…) Tudi šolska malica
je bila skromna: rezina črnega kruha,
košček oranžnega amerikanskega sira
iz konzerve in skodelica bele kave, se
pravi proje ali divke z mlekom.
To je bil čas, ko je bil sv. Nikolaj oziroma Miklavž v ilegali. Tedaj še ni bilo
veselega decembra, v trgovinah še niso
že ves november prodajali čokoladnih
Miklavžev, Božičkov in Dedkov Mrazov, nekakšnih adventnih koledarjev
ter drugih dobrot, komercialno povezanih s pričakovanjem božiča in novega leta. Celó Dedek Mraz, edini dovoljeni dobri mož v tistem času, se je
smel pojaviti šele 26. decembra.
Priletna učiteljica gospodična Milka, za cicibane preprosto »tršica«, je
na god sv. Nikolaja z aktovko v naročju stopala proti šoli k popoldanskemu pouku. Pot jo je vodila mimo postaje Ljudske milice, kjer je pogosto
pred vrati stal brkati miličnik in srepo motril mimoidoče, tako da pot tam
mimo ni bila prijetna. Tistega popoldneva ga ni bilo, zato je nekako z lažjim korakom nadaljevala pot. In prav

decembru, mesecu upanja in pričakovanj nas je s
prihodom prvega adventa
razveselil tudi prihod Miklavža prvega Svetega moža.
Tudi letos je obiskal naše stanovalce v DSO Ajdovščina in jim
skupaj z vipavskimi tamburjaši
in angeli prinesel veselje, radost,
upanje in praznično razpoloženje. Vipavski tamburjaši so jim
ob zvoku tamburic pričarali pravo vzdušje in obudili spomine na
mlade dni ter jih za trenutek vrnili v njihovo otroštvo. Za zvok violine pa je poskrbel pravi mali angel, ki jim je prinesel nasmeh na
obraz.
V njihovih očeh je bilo zaznati trenutek neizmernega veselja.
Miklavž je stanovalce obdaroval
z drobnim darilom in prijaznimi besedami. Zaželel jim je upanja, miru in sreče ter obljubil,
da se drugo leto ponovno vrne v
spremstvu angelov.

P

tam jo je prehitel njen pranečak, obut
v lepe, rjave nove čevlje, sicer tudi on
ciciban. Veselo jo je pocukal za rokav
in odhitel naprej. Srce ji je zaigralo, ko
ga je videla hiteti v šolo v novih čevljih, zakaj prav ona je bila Miklavž, ki
mu je bil tisto jutro prinesel nove čevlje. Ne samo novih čevljev, prinesel
mu je tudi lepo leseno rdečo »patino«,
kot se je tedaj reklo skiroju. Ja, srce ji je
zaigralo, ko se je spomnila, s kakšnim
veseljem je sprejel nepričakovani Miklavževi darili, katerih se ni nadejal.
Namreč, njen še ne sedemletni pranečak je še verjel v Miklavža in njegovo
dobroto. »Joj, kaj bo danes v razredu!«
je nenadoma spreletelo staro učiteljico. Spomnila se je, da je med njenimi
učenci tudi Slavko, sin glavnega miličnika, znanega po tem, da je nekaterim
ljudem, ki so »hodili k maši«, povzročal težave in so se ga zaradi tega ljudje bali. Tudi ona je bila pri pouku v
nekakšnem strahu, da ne bi učencem
kazala svoje vernosti, saj se je zavedala, da bi Slavko lahko doma kaj povedal. »Kaj bo, če bodo otroci govorili o
Miklavžu? Kaj naj jim rečem?« Njen
korak se je upočasnil, začela je premlevati svoje védenje o sv. Nikolaju
in oblikovati misel, ki jo bo, če bo potrebno, povedala učencem, tako da bo
volk sit in koza cela.
Ob zvoku šolskega zvonca je vstopila v razred. Nemir v razredu je bil neobičajen, reditelj je pozabil na vsakdanji pozdravni obred, cicibani so
čebljali drug čez drugega in šele njen
vzklik »Otroci, pouk se začenja!« jih je
za silo umiril. »Kaj vam je danes? Zakaj ste tako nemirni?« jih je strogo nagovorila. Navdušeno so kar sedé in
drug čez drugega začeli pripovedovati, da je danes Miklavž in da jim je prinesel to in ono, sicer skromna, a kljub
temu zaželena in dobrodošla darila. Molče jih je poslušala. Ko so nehali s pripovedovanjem, jih je nagovorila: »Glejte, miklavževanje je lep
običaj, ko odrasli ljudje, praviloma
starši in sorodniki, obdarujejo otroke
v spomin na dobrotnika iz Male Azije, ki je v davnih časih pomagal revnim ljudem. Bil je tako dobrotljiv, da
so ga razglasili za svetnika. Ime mu je
sv. Nikolaj, po grško Nikolaos in po
domače Miklavž. Ampak danes Miklavža ni. Je le spomin nanj.« Tedaj je
Slavko dvignil roko in še preden mu je
učiteljica dala besedo, je vstal in vzkliknil: »Tršica, Miklavž je! Tudi meni je
nekaj prinesel.«
Niceja Cigoj

V

Ksenija Blazetič

Klub krščanskih izobražencev Ajdovščina

Adventni večeri 2017
Letošnji tradicionalni že 27. adventni večeri verskega poglabljanja
v organizaciji Kluba krščanskih izobražencev Ajdovščina in Karitas
vipavske dekanije so privabili številne poslušalce, ki so napolnili
dvorano v Škofijski gimnaziji Vipava.

G

ost prvega večera 30. novembra je bil dr. Janez Juhant, ki
je ob stoletnici smrti Janeza
evangelista Kreka spregovoril o njegovem življenju in delu kot revolucionarju v talarju, pomembnem človeku
za Slovence. Bil je lik človeka, ki se je
polovico svojega življenja oblikoval,
drugo polovico pa se razdajal. Bil je
človek z izrednim socialnim čutom, ki
se je boril za pravice kmetov in delavcev in jih povezoval v skupno narodno
gibanje. Neizbrisno sled je pustil tudi
s pisanjem zgodb Svetega pisma in je
predvsem v novo zavezo vnašal svoj
socialni čut.
Gost drugega večera, 7. decembra,
je bil duhovnik in profesor Ivan Albreht, ki je spregovoril o preureditvi
župnij v Koprski škofiji z vidika preteklih stoletij na Vipavskem. Z novim
letom bomo v škofiji imeli sto župnij,
kar 93 dosedanjih manjših župnij bo

pridruženo večjim. Načrtovana preureditev se navzven kaže morda kot velik poseg, v resnici pa vse pridružene
župnije skupaj zajemajo le razmeroma
majhen del prebivalstva: Škofija Koper
ima namreč okrog 265.000 prebivalcev, vse pridružene župnije skupaj pa
imajo le nekaj več kot 26.500 ali 10 %
prebivalcev. Pri preureditvi župnij so
se upoštevala naslednja načela: občestvo naj v pridruženih župnijah ostane
in se poživi, ostanejo naj pastoralni in
gospodarski sveti, ohranijo naj se maše
in slovesnosti v dosedanjem obsegu,
pokopališki red se ohrani, organizacija naj v večjem obsegu preide v roke laikov. Na kratko je gospod Albreht podal še pogled na 1.700 letno zgodovino
krščanstva na naših tleh. Obširneje jo je
obdelal v knjigi 'Mozaik krščanstva ob
mrzli reki', ki je izšla leta 2016. Kot sam
pravi je v tem mozaiku ostalo še mnogo kamenčkov, ki bi jih še lahko položil

Kje sem doma?

Plače 28D, 5270 Ajdovščina

gsm 041 773 849
Z vami že 25 let
• zaključna dela
• montaža gips stropov
in sten
• glajenje
• beljenje
• diamantno kronsko
vrtanje

Želimo vam vesele
praznike in srečno
v letu 2018!

T

am, kjer sta mama in oče, razigrani bratje in sestre, streha
nad glavo, topli prostori v hiši,
kjer diši po pečenem pecivu ... Dom je
tudi varno zavetje pred težavami, miren kotiček v vsakdanjem hitenju, vesel objem ljubljene osebe in skriti pogovor s svojim zaupnikom, dragoceni
čas, ki ga deliš z najdražjimi, prijeten
občutek, da si sprejet, slišan, ljubljen in
da ljubiš ti.
Prav v tednu Karitasa smo na to odgovarjali sošolci Urške in Tadeja Žejna
iz Podkraja, delavci CIRIUS-a Vipava in njuni prijatelji. Dvojčka, otroka s posebnim poslanstvom in njuna
starša, so na njun 20. rojstni dan dočakali blagoslovitev dvigala in novih

prostorov. V dobrih dveh letih je poplačan trud vseh, ki so začutili stisko
Žejnove družine. Skupni znesek
zbranih sredstev je na koncu znašal
46.310,86€ in ogromno ur prostovoljnega dela, ki smo ga opravili vsi udeleženci akcije (Cirius Vipava, sodelavci Karitas vipavske dekanije, Lion club
Zemono, Medobčinsko društvo slepih
in slabovidnih z brezplačno pomočjo
pa je pomagalo tudi podjetje Kolektor,
ki je poskrbelo za gradbena dela, številni posamezniki in pekarna Ježek, ki
je darovala torto ob blagoslovu.
Po celi naši deželi je šel glas po pomoči, solidarnosti, sodelovanju in darovanju. Sedaj so vidni rezultati. Vsi
žejnovi se veselijo ob prepotrebnem

vanj. Verjamemo, da jih že polaga in
bo morda mozaik leta 2020 še dopoljnjen, ko bomo praznovali 700. letnico
prve omembe Šturij.
V tretjem adventnem večeru 14. decembra je gospa Alenka Rebula spregovorila o družini kot prostoru odnosov in ljubezni. Mlada družina naj bi
imela svoj prostor, ki naj ji ga nihče s
pritiski, nasveti in komentarji ne moti,
kajti le tako bo znotraj teh ožjih družinskih odnosov prostor za ljubezen.
Ljubezen je neko vzdušje, ki obstane
zato, ker dobim tisto kar rabim. Družina naj bo zavetje, da ko odprem vrata začutim olajšanje. Otroke ne smemo
uvajati v dolžnostne, ampak v srčne
odnose. Če delaš nekaj iz dolžnosti ne
daješ drugemu nobene topline. Povezanost v družini ne pomeni, da vsi delamo isto. Spoštovati je potrebno drugačnost posameznih članov. Družina
je prostor, kjer človek nikoli ne odraste. Vedno hrepenimo po tem, da nas
drugi vidijo, slišijo, objamejo, je prostor kjer smo varni in ljubljeni. V družini mož in žena ustvarjata toplino,
otroci jo ne ustvarjajo, se pa lahko vanjo utopijo.
Blagoslovljene božične praznike ter
miru in veselja v letu 2018 želimo vsem
ljudem dobre volje člani Kluba krščanskih izobražencev Ajdovščina.
Niko Ličen
novem dvigalu, saj so domače stopnice postale prestrme za starševska ramena. Urška se veseli svoje sobe, kjer
bo ob glasbi lahko spočila svoje telo.
Oba pa se bosta sprostila tudi v novi
kopalnici, kjer ju bosta z nežno roko
negovala njuna starša. Velika skrb se
je odvalila iz njunih src, vlila spet upanje in vero v lepše, pogostejše skupne
trenutke.
Ana Hlad

MLADI
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Oš Draga Bajca Vipava

Karitas

Skupaj v šolskih
klopeh

Dan odprtih vrat v Centru Karitas
v Ajdovščini

V

letošnjem šolskem letu je
zaživel projekt sodelovanja med učenci razredne
stopnje OŠ Draga Bajca Vipava in
sosednjega CIRIUS-a. Po dogovoru z učiteljicami obeh zavodov
prihajajo učenci 1., 2. in 4. razreda k uram različnih predmetov v
okviru rednega pouka. Vsakih 14
dni otroci skupaj likovno ustvarjajo, poslušajo literarne zgodbe in

poustvarjajo, sodelujejo pri glasbi,
v načrtu pa je sodelovanje pri vseh
predmetih in razredih skozi celotno šolsko leto. Namen sodelovanja je dati otrokom izkušnje medsebojnega spoznavanja različnosti,
spletanje stikov in sprejemanje
drugačnosti.
Damjana Černigoj in Marjana
Orbanić

P

rav v Tednu karitas se je na
področju predstavitve našega dela vedno veliko dogaja
in z veseljem ugotavljamo, da imamo vsako leto več obiskovalcev.
Posebej smo veseli mladih, kajti
oni imajo drugačen pogled in tudi

bolj senzibilno srce. In tako je bilo
30. novembra tudi v Centru karitas v Ajdovščini.
Prišlo je več kot sto otrok in mladih, da so spoznali, da blagostanje ni samoumevno, kot tudi to,
da so med nami ljudje, ki kličejo

po solidarnosti. Predstavitev smo
vsaki skupini razložili tako, da so
se sami postavili v vlogo prosilca
pomoči in šli skozi vse faze od pogovora, do priprave paketa in naprej do obleke in obutve. Teorija je bila na koncu, zato smo se v
učni sobi pogovarjali kaj Karitas
sploh je, mimogrede, tudi za nas,
prostovoljce, je bilo zanimivo slišati mnenje mladih. Večjo pozornost smo namenili programu učne
pomoči in dobro preživljanje prostega časa, ki kar na desetih lokacijah poteka pod naslovom Popoldan na cesti, saj je vse več potreb
po brezplačni učni pomoči in organiziranemu druženju. Med celotno predstavitvijo, ki se je zavlekla
pozno v večer so mlade prostovoljke iz programa Popoldan na cesti
izdelovale adventne venčke. Seveda so naša vrata vedno odprta za
vse, ki darujejo, še bolj pa za tiste,
ki našo – vašo pomoč potrebujejo.
Jožica Ličen

ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA VIPAVA

Življenje s slepoto

V

petek, 8.12. smo v avditoriju
Škofijske gimnazije Vipava
gostili že drugi letošnji Naš
večer – tokrat z gostjo Ireno Mihelj
in njenim psom vodičem Biskom.
V zelo zanimivem večeru nam je
Irena odstrla svoje življenje, tesno
povezano s slepoto, ki jo spremlja
tako rekoč od rojstva. Ob rojstvu je
tehtala zgolj 830 gramov, in čeprav
so jo rojenice za marsikaj prikrajšale,
so ji namenile dar, ki jo spremlja še
danes: kakor se ni vdala takrat, tako
še vedno ne pristaja na vnaprejšnje
pomisleke, kaj zmore in česa ne.
Po osnovni šoli v Zavodu za slepo
in slabovidno mladino v Ljubljani
jo je pot peljala na Škofijsko gimnazijo v Vipavi. Leta 1996 je maturirala kot prva slepa maturantka v Sloveniji. Čeprav je Irena izjemno močna,
odločna in stvarna, so bile tudi zanjo osebne stiske včasih preprosto preveč. V svojem razmišljanju je

izpostavila tri dejstva, ki so jo rešila iz
primeža malodušja: navijanje za norveške smučarske skakalce, lastno stanovanje in njen pes vodič Bisk.
V norveščino in vse norveško se je
zaljubila leta 1994, se v Planici srečala s svojim idolom, skakalnim rekorderjem Tommyjem Ingebrigstenom
in navezala stike z norveško športno
novinarko Mette Bugge, ki ji je leta
2006 finančno omogočila enoletno
učenje norveščine na Norveškem.
Leta 2010 ji je uspelo priti do svojega stanovanja, in ko je bila na svojem, je prišel na vrsto še pes vodič.
Ker Slovenija nima lastne šole za tovrstne pse, je nanj čakala 25 mesecev. Z Biskom, črnim labradorcem,
ji je življenje na široko odprlo vrata
v samostojnost pa tudi v gibanje. Z
Biskom naredita tudi do 3000 km na
leto, letos malo manj, ker so ga pestile zdravstvene težave.
»Bisk je moje oči,« pravi Irena in

poudarja, da mora biti žal stroga do
vseh prijaznih ljubiteljev psov, ki želijo njenega silno prijaznega labradorca pobožati. Marsikdo namreč ne
ve, da se moramo do vseh psov vodičev obnašati popolnoma drugače kot
do nešolanih psov – z božanjem jim
namreč prekinemo koncentracijo, ki
je nujno potrebna za varno vodenje.
Za Biska ima Irena same lepe besede. Tudi za njegove nerodnosti in
lumparije. Poudarja, česa vsega se je
navadil v letih, odkar je z njo: ve za
vse prehode za pešce v Ajdovščini, za
vsa stopnišča, kjer je imela včasih težave, poišče vhode v trgovine, od nje
pa potem, hudomušno dodaja Irena,
pričakuje, da ugotovi, ali sta v pravi
trgovini ali ne.
V uro in pol dolgem pogovoru nam
je Irena razkrila še marsikatero zanimivost in težavo iz sveta slepih. Silno jo jezijo vozniki, ki, ne meneč se
za osnovni prometni bonton, parkirajo avtomobile na pločnikih; upa, da
bo novo krožišče v Ajdovščini opremljeno s primernimi oznakami za
slepe na sredini zeber in ne ob njihovem robu … Predstavila nam je izjemno koristno aplikacijo na mobilnih
telefonih Be My Eyes, ki uporabnikom omogoča, da prek videoklicev pomagajo slepim in slabovidnim
osebam, ter nam demonstrirala pravilno vodenje slepe osebe.
Na koncu nas je vse nagovorila, da
v omarah poiščemo odvečno volno – tudi sicer zelo rada plete, sedaj
pa njene pletilke ustvarjajo pravokotnike, ki jih na norveškem sešijejo v
odeje in dobrodelno podarijo »ljudem, ki imajo diagnozo obolelih za
rakom. Pravokotnički, ki jih zberejo (ali jim jih pošljejo) pri različnih

ljudeh, naj bi vsebovali dobre misli
različnih pletilcev, različne barve (po
možnosti čimbolj vesele in pisane)
pa naj bi vlivale optimizem in upanje
v ozdravitev. Volna je izbrana zato,
ker je topla in s temi odejami naj bi
se oboleli greli, še posebno po kemoterapijah.« Na ta način, pravi Irena,

se želi zahvaliti svoji prijateljici norveški novinarki, ki ji je povedala za
akcijo. Upa, da ji bo ob pomoči prijateljev uspelo splesti 9000 pravokotnikov. Glede na to, kako pridna in
vztrajna je, v to ne dvomimo.
Bojana Pižent Kompara

Uspehi na tekmovanjih
Vsako šolsko leto je tesno povezano tudi s tekmovanji, na katerih
se dijaki lahko preizkusijo v znanju in sposobnostih. V mesecu
novembru je potekalo več državnih tekmovanj, na katerih so dijakinje in dijaki ŠGV dosegli imenitne uvrstitve.

N

a državnem tekmovanju v
logiki je sodelovalo 11 tekmovalcev. Zlato priznanje sta
osvojila Matej Kompara iz 2. in Terezija Krečič iz 3. letnika.
Ista tekmovalca sta dosegla zlati priznanji tudi na državnem tekmovanju
iz razvedrilne matematike (vseh udeležence je bilo 6); Matej je bil skupno 8.,
Terezija pa 10. Poleg njiju je bila zlata
tudi prvoletnica Hana Valič, ki je dosegla še posebej izjemen uspeh, saj je bila

2. najboljša v državi.
Državnega tekmovanja v poznavanju
sladkorne bolezni so se udeležile 3 dijakinje in vse tri dosegle zlato priznanje.
To so: Tinkara Božič, Špela Polanc, obe
iz 3. letnika, in Nika Uršič iz 1. letnika.
In nenazadnje – dijakinje ŠGV so se
ponovno uvrstile v finale državnega
ekipnega tekmovanja iz atletike in zasedle odlično 11. mesto v konkurenci srednjih šol, ki imajo v večini tudi
športne oddelke.
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Nekaj majhnega
vznemirilo podraške
otroke

Reparji zmagali
Društvo gospodinj in dramska skupina Planina je konec novembra
v svoji vasi, teden dni kasneje pa na velikem odru ajdovske dvorane, zmagovito predstavila letošnji projekt, katerega osrednji motiv
je 'rejpa'. Gospodinje so se na prav posebno učinkovit način lotile
promocije repe z organizacijo šolskega tekmovanja, gledališka
skupina pa jo je zakuhala v letošnjo predstavo.

U

stvarjalno se je letošnjega
odrskega dela projekta
lotil tudi pisec in režiser
gledališke zgodbe, naslovil jo je
Zmagali bomo! Po 13 letih dela v
ozadju se Dušan Česen letos prvič
pojavi tudi na odru – uvertura v
predstavo je namreč znana pravljica o repi velikanki, ki je dedek
sam ne more izpuliti, na pomoč
pritečejo babica, vnučki, kužek,
mucka, miška … da jo vendarle
zrijejo, mora v sodobni pravljici
pomagati celo kopač. Dogajanje
gledališke zgodbe je postavljeno v zdravstveno čakalnico pred

zobno in ginekološko ordinacijo,
da je zmeda še večja pa v obeh
dela ista medicinska sestra. Sem si
hodi krajšat čas upokojenka in sočustvuje s čistilko, ki kar ne učaka
penzije. Tu posle išče zastopnik
farmacevtskih izdelkov za prav
vse težave in za večno mladost,
saj so pripravljeni iz repe. Med
pacienti se znajde celo kandidatka za poslanko, ki tu išče svoje
volivce in jim obljublja lepše in
boljše čase. Da bomo zmagali, je
(tako kot vsi kandidati na volitvah) prepričana gospa Viktorija,
saj ima to zapisano že v imenu …

Pevski zbor gospodinj s Planine je
letos dobil vlogo v predstavi, saj
nastopi na Viktorijinem predvolilnem shodu.
Zmagalo je Društvo gospodinj
in dramska skupina Planina in to
že trinajstič. Repa je lahko okusna
in tudi na pogled lepa jed. Predvsem pa so Planinci že od nekdaj
»rejprji«, ta (bolj ali manj) okusna zelenjava je torej na Planini
doma, zato si zasluži bolj podrobno obravnavo, predvsem pa svoje
mesto na krožniku.
Da je repa lahko tudi nadvse
okusna ter jo je mogoče vabljivo postreči, so dokazali osnovnošolci na tekmovanju Zrij rejpo. V
skupnem točkovanju je slavila OŠ
Col, druga je bila OŠ Šturje, tretja
pa OŠ Otlica.
Učenci so se najprej izkazali v
pisnem preizkusu, nato pa svoje praktično znanje o pridelavi in
predelavi repe predstavili strokovni žiriji. Kuharski mojster Tomaž Kavčič (Gostilna pri Lojzetu)
je ob tem povedal: »Zelo sem zadovoljen s prireditvijo, pozitivno
presenečen in vesel, da so otroci vse to pripravili. Mladi kuharji so repo pripravili kar na tri/ štiri različne načine. Kar pomeni, da
so uporabili tudi različne tehnike!«
Živilska tehnologinja Marija
Merljak je navdušena nad izborom glavne sestavine: »Repa je tisto živilo, ki je prvi razstrupljevalec, očiščevalec. Repa ima toliko
mineralnih kompleksov, da nas
tudi če se pri prehrani pregrešimo, očisti. Repa ni zdravilo, je pa
pomoč pri obnavljanju celic.«

Zakaj so miški na vrtu ovenele vse
rože? Zakaj se raca in žaba ne moreta ohladiti v svojem ribniku? Kaj je
to, so se v predstavi, ki so jo, v sredo, 13. decembra 2017, v Kulturnem
domu v Podragi, izvedle dijakinje
programa Predšolska vzgoja Srednje
šole Veno Pilon iz Ajdovščine, spraševali roža, zajec, miš in druge živali.
Vznemirjenje, ki ga je povzročilo
nekaj majhnega, svetlečega in šumečega, je zajelo tudi občinstvo – podraške otroke in tudi njihove starše,

ki so z zanimanjem spremljali živali
in rastline, ki so iskale krivca za posege v njihov življenjski prostor.
Motivacijska igrica, ki je v celoti avtorsko delo dijakinj; same so
pripravile besedilo in glasbo ter poskrbele za scenografijo in kostumografijo, je gledalce spodbudila k razmišljanju o pomenu odgovornega
ravnanja do okolja in drugih živih
bitij, s katerimi si delimo življenjski
prostor.

Agronom Davor Špehar (Zeleni svet) pa je o repi in tekmovalcih povedal: »Otroci so me zelo
presenetili. Vidi se, da so iz krajev, kjer je repa doma. Najtežje je
bilo prepoznati semena. Zelo dobro so znali kisati repo in nasploh
vsa opravila vezana na repo so
bila odlično predstavljena. Najbolj pa me je navdušilo, kako iz
zemlje repo prenesti na krožnik
in do brbončic. Tu sem pa bil zelo
zelo presenečen.«
Zmagovalna ekipa, ki so jo sestavljali Rebeka Lampe, Nik Štefančič in Rok Bizjak pod mentorstvom Lilijane Nabergoj, je za
nagrado prejela panoramski polet

s športnim letalom Aerokluba Josip Križaj, drugouvrščeni bodo
jahali na Posestvu Blata, tretjeuvrščeni pa se odpravljajo na zanimivo in večkrat nagrajeno razstavo EXPO v Postojnski jami. Vsi
tekmovalci pa so prejeli tudi bogate praktične nagrade. Tekmovanja so se udeležili in se odlično
predstavili tudi učenci osnovnih
šol OŠ Draga Bajca Vipava in OŠ
Ivana Roba Šempeter.
Za vse, ki vam je po tej novici zadišala repa, pa lahko zanimiv recept zanjo s pridihom tradicije
najdete v ponatisu knjige društva
gospodinj 'Da ne bi pozabili 2'.

ŠOLSKA
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OŠ Danila Lokarja

OPP NIS v predsedniški palači

N

a državni praznik dneva priključitve Primorske k matični domovini smo se učenci
prilagojenega programa odpravili v
Ljubljano s prav posebnim namenom.
Odzvali smo se osebnemu vabilu predsednika RS Boruta Pahorja, ki nas je
že v lanskem šolskem letu povabil v
predsedniško palačo. Povod je predstavljal kratek poučen filmček 'Državni
simboli se kregajo', ki je navdušil tudi
samega predsednika.
V predsedniško palačo smo vstopili

mimo častne straže, ki zaseda mesto
le ob državnih praznikih. Blišč kristalnih lestencev, čudovito marmorno stopnišče, rdeča preproga in zastave so nam že na vhodu jemali sapo. V
t.i. kristalni dvorani so nam pripravili poseben program. Po himni, ki jo je
v živo zaigral trobilni kvartet in govoru predsednika je sledil nastop slovenskih harmonikašic. Nato smo si ogledali prostore, kjer potekajo sprejemi
in srečanja predstavnikov tujih delegacij. Predsednik nas je osebno sprejel v

svojem kabinetu, kjer nam je odgovarjal na vprašanja, razkazal pisarno in se
s posamezniki fotografiral. Z zanimanjem smo si ogledali tudi predsednikova protokolarna darila.
Že v šoli smo se pogovarjali o bontonu in pravilih obnašanja - toda tokrat
je šlo zares in potrudili smo se po svojih najboljših močeh. Izkušnja je bila
nepozabna.
Učenci in učiteljice OPP NIS
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Šturski kemiki
najboljši v državi

V

sredo, 29.11.2017, je na Gimnaziji Moste potekalo državno tekmovanje iz kemijskega
poskusa za osnovne šole 'Skozi mavrico kemijskih sprememb'. Strokovna
komisija je v predtekmovanju izbrala
20 najboljših poskusov za državno
tekmovanje, med katerimi je bil tudi
poskus 'Od vodnega kamna do fotosinteze' OŠ Šturje Ajdovščina.
Učenca Matic Curk in Ana Petrič iz
9. razreda sta izkazala inovativen pristop in odlično znanje kemije. Z vrhunsko izvedenim in vsebinsko zaokroženim poskusom, z upoštevanjem
določil varnega eksperimentiranja in

z odličnim zagovorom sta dosegla vse
možne točke. Osvojila sta zlato priznanje in postala državna prvaka v kemijskem poskusu za osnovne šole 2017.
1. mesto v kemijskem poskusu za
osnovne šole 2017 si Matic Curk in
Ana Petrič delita z učencema OŠ Franceta Bevka Ljubljana. Na tekmovanje
sta se učenca pripravljala pod mentorstvom učiteljice Jelke Sorta.
Šturski kemiki so tako že drugo leto
zapored prejemniki zlatih priznanj na
državnem tekmovanju iz kemijskega
poskusa za osnovne šole. Želimo jim še
veliko ustvarjalne radovednosti!
Jelka Sorta

Vrtec Col

OŠ Šturje

Skrb za sočloveka

Novoletna prireditev

V

S

krb za sočloveka se začne pri
najmlajših. Tudi pri naših otrocih v vrtcu na Colu. Konec novembra so v okviru programa Etika
in vrednote izvedli projekt 'Skrb za
sočloveka'. Spoznali so različne ljudi
z zanimivimi poklici (zdravnico, patronažno medicinsko sestro, babico
in prostovoljko) in videli, kako se
lahko pomaga in skrbi za sočloveka.
V vrtcu so zbirali igrače in šolske
potrebščine, ki jih sami ne potrebujejo, in te namenili za bolne otroke.
Tako so v ponedeljek, 4. Decembra,
vsi skupaj z avtobusom odšli na izlet do splošne bolnišnice dr. Franca
Derganca v Šempetru, kjer so bolnim
otrokom na pediatričnem oddelku
polepšali dopoldan. Predstavili so se
jim s plesom, deklamacijami in petjem pesmic ter jim izročili darila.

Veselje je bilo obojestransko. Naši
zelo sočutni otroci so bili navdušeni
nad bolnišnico, pediatričnim oddelkom, vrtcem v bolnišnici in seveda
nad vožnjo z dvigalom in avtobusom. Še enkrat v imenu vseh staršev

iskrena hvala vzgojiteljicam za ves
trud in prizadevanje! Naj vam tudi
v prihodnje ne manjka idej in veselja
do dela z našimi otroki.
predstavnica staršev,
Nina Kovšca

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
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prazničnem decembru so
učenci OŠ Šturje Ajdovščina spet odprli vrata svojim
staršem, sorodnikom in ostalim obiskovalcem. Povabili so jih, da bi jim
pokazali, kako pomemben je čas, ki si
ga vzamemo za druge. Kako prav je,
da pozabimo na naglico sodobnega
časa, se ustavimo in premislimo, kaj
je res pomembno.
Učenci so na prireditvi poudarili,
da razmišljajo tudi o vrednotah, kot
so dobrota, ljubezen, prijateljstvo,
svoboda, enakost, veselje in mir. Darila se ne skrivajo samo v lepo zavitih
in bleščečih vrečkah in škatlah, najvrednejših daril se ne da kupiti. Darilo je v nas samih, ko z drugimi delimo veselje, prijateljstvo, mir.
Učenci od 1. do 5.razreda so svoja
razmišljanja zapisali in jih zbrali na
novoletnih smrečicah, ki so obiskovalce pozdravile na poti do vhoda v
čarobno okrašeno šolsko telovadnico. Veselje otrok je izžarevalo iz oči
in donelo iz grl otroškega pevskega
zbora pod vodstvom gospe Andreje

Margon in Danijele Čermelj ter mladinskega pevskega zbora s pevkama
pod vodstvom gospoda Igorja Hodaka. Energično in usklajeno so se
zavrteli mlajši in starejši učenci pod
vodstvom mentoric plesne šole EL1
in ADC. V ritmu ljudskih pesmi pa
so se poskočno zavrteli najmlajši ljubitelji slovenske folklore pod vodstvom mentorice Polonce Juretič.
Rdečo nit skozi celotno prireditev so
s preprostimi prizorčki zaigrali učenci neobveznega izbirnega predmeta
umetnost, ki ga letos poučuje Irena
Čermelj.
Po prireditvi se je dogajanje preselilo v avlo, kjer so učenci pripravili sejem izdelkov, s katerimi so zbirali prostovoljne prispevke za šolski
sklad. Hvala vsem, ki ste nas obiskali in darovali.
Posebna zahvala gre učiteljicam
Ireni Čermelj, Nini Rustja in Elizabeta Turk, ki so skupaj z učenci pripravile letošnji dogodek.
Kolektiv OŠ Šturje Ajdovščina

ŠPORT
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Mladinski odsek PD Ajdovščina

Aktivna jesen in zima

Oktobra smo sončno in barvito soboto izkoristili za pohod na Kršičevec
nad Pivko. Vrh z lepim razglediščem
je osvojilo kar 130 mladih planincev
in njihovih staršev. Lepo vreme nam
je ponudilo pogled na Vremščico, italijanske Dolomite, Nanos, Julijske

Alpe ter del Kamniško Savinjskih Alp.
Novembrsko soboto smo se pred
vipavsko burjo umaknili na Škabrijel, 646 metrov visok hrib nad Novo
Gorico. Povzpeli smo se na razgledni
stolp in uživali v čudovitem razgledu
na oddaljene gore. Tudi tokrat je bila

skupina zelo številna, bilo nas je okrog
120.
December smo začeli z Miklavževim
nočnim pohodom. Nekaj manj kot
200 ljubiteljev narave se je v petek 1.
decembra pozno popoldne zbralo pri
lovski koči nad Gojačami. Od tu smo
se v strnjeni koloni lučk ob soju polne lune podali po kolovozni planinski poti in po dobri uri hoje prispeli
do planote pod Čavnom, kjer stoji obnovljena cerkvica svetega Pavla. Tam
nas je z dobrotami in vročim čajem
pričakal sam sv. Miklavž. Po klepetu, druženju in seveda fotografiranju
z dobrim možem, smo se po krožni
poti spustili nazaj v dolino.
Veseli smo množične udeležbe na
naših pohodih in že komaj čakamo
pomladi, ko nas čakajo trije novi cilji: sv. Socerb nad Podrago, Slivnica in
pohod po slovenskem Primorju .
Veseli bomo, če se nam pridružite.

Marta Benko, mentorica
planinskih skupin
Foto: Marjana Soban

Vtisi udeleženke na Miklavževem pohodu:

V

začetku decembra smo se
otroci z OŠ Šturje, OŠ Danila Lokarja, OŠ Otlica in OŠ
Dobravlje s starši zbrali pri lovski
koči nad Gojačami. Množica toplo
oblečenih pohodnikov je čakala na
Miklavžev nočni pohod z lučkami.
Naš cilj je bil prispeti do cerkve svetega Pavla nad Vrtovinom. Vsak izmed nas je v rokah držal svetilko in
čakal na odhod.
Planinski vodič, g. Soban, se je prvi
podal na pot. Za njim se je kot dolga
kača vila množica pohodnikov. Pot
se je ves čas vzpenjala in nas vodila
skozi gozd. Po uri hoje smo prispeli na planoto pod Čavnom, kjer stoji obnovljena cerkvica. Pred njo nas
je pričakal Miklavž, ki nas je sprejel

in pogostil s košaro, polno sladkih
dobrot. Z nami je poklepetal, se fotografiral in nam dal skrivnostno
nalogo. Ogledali smo si cerkvico v
kateri smo našli zatočišče pred mrazom in burjo. Po krajšem druženju ob čaju in pecivu smo se spustili nazaj v dolino. Prižgane lučke so
osvetljevale pot in puščale sled v temnem in mrzlem večeru.
Po triurnem druženju smo naš pohod zaključili in se rdečih noskov
poslovili. Hvala vsem, ki ste s svojo
dobroto prispevali, da sem se imela
na pohodu zelo lepo.
Zahvaljujemo se podjetjema Fama
d.o.o in Mlinotest d.d za prispevek
ter domačinom iz Vrtovina, ki so
skuhali in pripeljali čaj.

Jona Stibilj,
6. razred OŠ Šturje Ajdovščina

Izobraževanje bodo potekala v prostorih Hiše sadeži družbe Vipava, Trg Pavla Rušta 6, 5271 Vipava.
Predavanja so brezplačna!
Sreda, 10. 1. 2018 ob 17h
(Alenka Ušaj)

Sreda, 11.4.2018 ob 17h
(Loredana Sajovic)

STRES IN PROTISTRESNE TEHNIKE

...KAJ BI SVET BREZ GLASBE...

Sreda, 14.2.2018 ob 17h
(Lilijana Tomažič)

Sreda, 9.5.2018 ob 17h
(Tina Kodelja, Dijana K. Tratnik)

NENASILNA KOMUNIKACIJA KOT SESTAVNI DEL
VZGOJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

IZZIVI PUBERTETE

OTROCI Z MOTNJO AVTISTIČNEGA SPEKTRA

Predavanja so namenjena vsem staršem, ki želijo pridobiti nova
znanja ali iščejo rešitve pri vsakodnevnih dilemah, vprašanjih
vezanih na vzogojo otrok s posebnimi potrebami.

21. Sončkov dan

K

ot vsako leto je tudi letos prvo
decembrsko nedeljo Nova Gorica z okolico postala košarkarsko velemesto. Tradicionalnega 21.
srečanja se je udeležilo več kot 120 ekip
iz skoraj vse Slovenije in tujine.
Naši mladi upi so na tem velikem
dogodku nastopili s štirimi ekipami
(U-13, U-11, U-10 in U-9). Za večino najmlajših je bil Sončkov dan pravo doživetje, saj so odigrali svoje prve
mednarodne tekme. Levčki vseh štirih
ekip so se na igrišču zelo izkazali, saj so
v vseh kategorijah vknjižili več zmag
kot porazov. Potrebno je poudariti, da

so se fantje borili za vsako žogo in držali trenerjevih navodil, kar je zelo pomembno.
Že v soboto pa so se (tudi tradicionalno) v dvorani osnovne šole Šturje med
seboj pomerili domači levčki in igralci
desetih ekip, ki so odzvale našemu povabilu. V naši dvorani smo med drugimi gostili košarkarje srbskega Partizana in Mega Leksa, makedonskega
Vardarja in bosanskega Realway Sarajeva. Pisana druščina igralcev je preko
celega dneva pokazala veliko košarkarskega znanja, za konec dneva pa so fantje odigrali še All star tekmo, na kateri
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In v desni zavoj ...

Pihalni orkester Vrhpolje

(hamstringov), motorično koordinacijo ter povečanim valgusom
(X), položajem kolen zaradi širine
ženske medenice.
Manjšo vlogo pa imajo tudi vedno
trši smučarski čevlji (pancerji), ki
onemogočajo amortiziranje sil skozi vse sklepe spodnjih okončin. Zaradi onemogočenega gibanja v gležnju Pihalnega
se prenesejoorkestra
na kolenski
sklep
V nedeljo, 25. junija, so člani in članice
Vrhpolje
unaj
že
veselo
kima
zima
in
večje
sile,
kot
bi
se
sicer.
pod taktirko Matjaža Medena izvedli poletni koncert na Glavnem
zasneženi
s svojo
be- pridružili
Sodeč tudi
po raziskavah
lahkogostji
motrgu v Vipavi.
Navrhovi
odru sta
se jim
dve nadarjeni
lino
vabijo,
da
jih
obiščemo.
žnost
nekontaktnih
poškodb
iz zavoda CIRIUS.
Zimskih športov, ki se jih v naši zmanjšamo za 60-89% s pravilnimi
razgibani Sloveniji lahko poslu- predpripravami na smučarsko sežujemo, je ogromno: tek na smu- zono, ki pa se začnejo takoj po končeh, drsanje, sankanje, krpljanje, čanem poletju.
bordanje … Še vedno pa je najbolj
S funkcijskimi testi, ki jih izvapriljubljeno alpsko smučanje ter v ja ter testira izkušen fizioterapevt,
zadnjem času tudi turno smučanje. lahko predvidimo verjetnost poObisk smučišč je lahko enodne- škodb glede na vzorec gibanja.
ven ali pa večdneven. Na snežno Odličen test za identifikacijo oseb
rekreacijo se najpogosteje odpra- z večjim rizičnim tveganjem pri
vimo naravnost iz pisarne ali kav- smučanju je vertikalni skočni test
ča brez predhodnih kondicijskih, (Drop Vertical Jump Test). Če se
vzdržljivostnih ali živčno-moto- svojih pomanjkljivosti zavedamo,
ričnih priprav. Kar tako spontano. jih lažje odpravimo in zmanjšamo
Zato pogosto prihaja do poškodb, možnost poškodb.
ki so posledica premajhne vzdržljiIn še nasvet. Če bi letošnjo zimo
vosti in utrujenosti.
radi sprejeli izziv in pričeli z novo
Žal se vzdržljivosti za osemurno obliko športa, ki bi bila primernejvijuganje po belih strminah ne pri- ša za vas, se vedno lahko obrnete
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ŠOLA ZA STARŠE

Sreda, 14.3.2018 ob 17h
(Lilijana Lazar, Andreja Č. Gantar)

31

Srečno!
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Pr

ni manjkalo lepih košarkarskih potez
in zadovoljnih nasmehov. Rezultati na tekmah tega vikenda niso bili v
ospredju, pomembno je bilo druženje
z vrstniki. Utrujeni, a nasmejani otroški obrazi pa so povedali svoje – lepo
nam je bilo! Verjamemo, zato nasvidenje naslednje leto!
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Latnik 193, 22. december 2017

Nejc Kete prvi med
modelarji

Sobota 20.1.2018 ob
18:00
Dvorana prve slovenske
vlade Ajdovščina

Član Aerokluba Josip Križaj Ajdovščina Nejc Kete je zmagovalec
skupnega seštevka v pokalu Slovenije za prostoleteče modele
(kategorija F1H), medtem ko je na državnem prvenstvu osvojil
srebrno medaljo.

Nedelja 21.1.2018 ob
18:00
Kulturni dom Vipava

gsm +386 41 633 758
tel.: +386 5 39 55 480

E-mail: info@steklo-nemec.com
Volčja Draga 57, 5293 Volčja Draga

generalni zastopnik za Slovenijo

Avtomatske zapornice

Želimo vam, da bi bili v letu 2018
srečni in srečo delili tudi z drugimi.
Lepljena in kaljena stekla Motorni pogoni za vrata

N

N E M E C

Cenjene stranke,
zahvaljujemo se Vam za zaupanje.
Želimo Vam vesel božič in uspehov
polno novo leto 2018.
Kleparstvo Nemec

KLEPARSTVO

Bencik, Kete in Habjanič v Vipavi

ejc Kete, učenec OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, je
osvojil 75 točk, tri točke
več od drugouvrščenega Martina
Bencika, tretji je bil Maj Habjanič,
oba iz Društva modelarjev Pomurje
iz Murske Sobote.
Medalje so podelili na zadnjem letošnjem tekmovanju v Vipavi (10.
decembra), ki ga je organiziralo društvo Ventus s Planine. Na tej
tekmi je sicer Nejc osvojil 3. mesto,
skozi leto pa je zmagi v Bovcu dodal
še drugo mesto na Borutovem memorialu. Ostale tekme za pokal Slovenije so odpadle.

Kategorija F1H je mladinska kategorija, pri kateri modeli ne smejo
biti lažji od 220 g, maksimalna površina modela znaša 18,2 dm2, vlečna
vrvica pa je dolga 50 metrov. Tekma
ima 5 turnusov, maksimalno število sekund v turnusu znaša 120, skupno torej 600 sekund. Na državnem
prvenstvu na martinovo soboto v
Murski Soboti je Nejc s 451 sekundami osvojil drugi mesto, za zmagovalcem, domačinom Majem Habjaničem je zaostal za pičlih 21 sekund.
Ketejev mentor je Vanja Perger –
Vanč.

BLAGOSLOVLJENE
BOŽIČNE PRAZNIKE
IN SREČNO NOVO LETO!

Lokavec 70
5270 AJdovščina, Slovenija
t. +386 5 364 22 01
f. +386 5 368 19 49
e-mail: kleparstvonemec@siol.net

PONOSNO PRAZNUJMO
DAN SAMOSTOJNOSTI
IN ENOTNOSTI.

Poslanec Jernej Vrtovec, OO NSi Ajdovščina in Vipava
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