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V Februarju ...

Če ste v zadnjem mesecu obi-
skali nakupovalni center ali pa 
pregledovali reklame, s kateri-
mi se polnijo poštni nabiralniki, 
ste lahko povsod zasledili razno-
razne ponudbe mask in pustnih 
oblek, ki nas spomnijo na bli-
žajoči dogodek. To je dan, ko 
se lahko vsak prelevi v svoj naj-
ljubši filmski, gledališki ali risa-
ni lik. Govorimo seveda o pu-
stu oz. 'dnevu mask', ki bo letos 
potekal 13. februarja. Pust je da-
nes predvsem razlog za druže-
nje in zabavo. Mladi in tisti mal-
ce manj mladi se udeležujejo 
raznih festivalov, dogodkov, in 
plesov. 

Na Slovenskem naj bi pust pra-
znovali že pred prihodom kr-
ščanstva, skozi zgodovino pa 
se je oblika praznovanja precej 
spremenila. Pustne maske so po 
starem izročilu odganjale zimo, 
prinašale srečo in dobro leti-
no. V zadnjih letih je sicer glede 
vremena vse nekako pomešano. 
Nadpovprečno visoke tempera-
ture v januarju spominjajo bolj 
na jesen kot pa na zimo, v mar-
cu, ko se narava začne poča-
si prebujati, pa se temperature 
spustijo pod povprečje. Z od-
ganjanjem zime pust tako nima 
več veliko skupnega. 

Poleg pusta se v februarju pra-
znuje še Prešernov dan in valen-
tinovo. Za vsakega se bo torej 
našlo kaj zanimivega. Pobrskaj-
te po koledarju dogodkov in se 
udeležite kakšnega zanimivega 
koncerta, festivala ali proslave. 
Slike in opise dogajanja lahko 
posredujete tudi v naše uredni-
štvo, kjer bomo z veseljem pre-
birali vaše februarske utrinke.

Kristina Birsa

Občina prejela priznanje za promocijo 
učenja odraslih
Znani so dobitniki letošnjih priznanj Andragoškega centra Slovenije (ACS) za promocijo učenja in znanja odraslih. Edino 
priznanje v kategoriji 'ustanove, podjetja in lokalne skupnosti' je prejela Občina Ajdovščina.

Andragoški center Slovenija že vse 
od leta 1997 podeljuje priznanja 
za izjemne dosežke pri bogatitvi 

lastnega znanja ter za strokovne in promo-
cijske uspehe pri bogatitvi znanja drugih. 
Strokovna komisija Andragoškega centra 
Slovenije je zasedala lanskega decembra ter 
iz nabora prispelih prijav določila letošnje 
dobitnike. Edino priznanje v kategoriji 3, 
namenjeno ustanovam, podjetjem in lo-
kalnim skupnostim, za posebne strokovne 
ali promocijske dosežke ter za dosežke pri 
bogatitvi lastnega znanja in znanja drugih, 
je prejela prav Občina Ajdovščina. 

Občina ima dobro infrastrukturo za iz-
vajanje vsakovrstnih programov iz naslova 
družbenih dejavnosti. V strategiji razvoja 
se je zavezala tudi, da bo v naslednjih letih 
veliko pozornosti polagala kakovosti pro-
gramov in izvajalcev tovrstnih dejavnosti. 
Priznanja bodo letošnjim dobitnikom iz-
ročena na slovesnosti ob odprtju Tedna 
vseživljenjskega učenja, 11. maja, v Šmar-
jah pri Jelšah. 

V dvajsetih letih je Andragoški cen-
ter Slovenije podelil že 208 priznanj, kar 

Zavod Pristan 

Družini prijazno podjetje

Ob koncu leta 2017 je Zavod Pristan 
na slavnostni podelitvi v Kreativnem 
centru Poligon v Ljubljani s strani In-

štituta Ekvilib in Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti prejel certi-
fikat 'Družini prijazno podjetje'. 

Zavod Pristan deluje na področju institucio-
nalnega varstva starejših v okviru Centra sta-
rejših Pristan Vipava in na področju pomoči 
družini na domu v 10 občinah na Primorskem 

nekaj jih so jih prejeli ajdovski učeči se po-
samezniki in skupine. Tako je že leta 1998 
priznanje prejelo Kulturno umetniško in 
izobraževalno društvo POC, leta 2002 sku-
pina PUM, projektno učenje za mlade, v 

letu 2007 dramska skupina Žar, leto ka-
sneje Študijski krožek Mala gora, leta 2011 
pa je priznanje prejela Ljudska univerza 
Ajdovščina.

in v osrednji Sloveniji. Trenutno ima 140 za-
poslenih in je glede na število zaposlenih naj-
večji koncesionar na področju socialnega var-
stva v Sloveniji. 

V Pristanu se zavedajo svoje družbene odgo-
vornosti in vpliva, ki ga ima njihovo delova-
nje na zaposlene ter ostale deležnike. Zavedajo 
se, da za uspešnostjo podjetja stojijo zaposleni, 
ki so ključni deležniki podjetja. Njihovo zado-
voljstvo in pripadnost sta bistvenega pomena 

za uspešen razvoj in rast. Zato so se odločili za 
pridobitev certifikata 'Družini prijazno podje-
tje'. Certifikat je svetovalno-revizorski posto-
pek, ki temelji na družbeno odgovornem prin-
cipu upravljanja, s poudarkom na usklajevanju 
poklicnega in zasebnega življenja. Certifikat 
je dolgoročen svetovalni postopek, ki poma-
ga delodajalcem uvajati ukrepe za boljše sode-
lovanje z zaposlenimi in je edini tovrstni certi-
fikat v Sloveniji, širi pa se tudi v druge države 
(Hrvaška, Srbija, Makedonija,...). Certifikat 
podeljujejo od leta 2007 in ga je do sedaj prido-
bili že preko 260 podjetij v Sloveniji iz različnih 
področij dela. 

Skozi postopek certificiranja so v Zavodu 
Pristan določili 10 ukrepov ter načrt vpeljave 
le teh za izboljšanje upravljanja delovnih pro-
cesov ter kakovosti delovnega okolja za boljše 
usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja 
zaposlenih. Zavod se mora v času postopka dr-
žati projektnega plana implementacije izbra-
nih ukrepov ter aktivnosti, ki so jih določila. 
Skozi celoten postopek njihovo delo na podla-
gi letnih poročil spremlja ocenjevalec/svetova-
lec Inštituta Ekvilib.

V Zavodu Pristan so prepričani, da bodo lah-
ko njihovi zaposleni s pomočjo ukrepov, ki so 
jih sprejeli v okviru certifikata 'Družini prija-
zno podjetje' še lažje usklajevali svoje poklicno 
in zasebno življenje.
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OBČINA AJDOVŠČINA

Občinski svet
Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja

Komisija za mandatna vprašanja, volitve inimenovanja Občine Ajdovščina na podlagi 11. člena Odloka o priznanjih Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 6/2017, pop. 8/2017) 
objavlja

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE AJDOVŠČINA ZA LETO 2018

Odlok o priznanjih Občine Ajdovščina določa vrsto priznanj Občine Ajdovščina, ki se podelijo na slavnostni seji občinskega sveta ob občinskem prazniku. V skladu z navede-
nim odlokom Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja javni razpis za podelitev naslednjih priznanj:

1. Častni občan Občine Ajdovščina
Častni občan Občine Ajdovščina je najvišje priznanje, ki se podeli posameznikom za izjemne in posebne zasluge, pomembne za ugled, pomen in razvoj občine Ajdovšči-
na, za utrjevanje sožitja med ljudmi in narodi ali za razvoj države, vse v povezavi z občino Ajdovščina.
Letno število priznanj ni omejeno.

2. Petomajsko priznanje Občine Ajdovščina 
Petomajsko priznanje Občine Ajdovščina se podeli pravnim in fizičnim osebam za dolgoletno uspešno delovanje in posebne dosežke trajnejšega pomena, ki so pomemb-
ni za razvoj in življenje v občini Ajdovščina.
V posameznem letu se lahko podeli največ eno Petomajsko priznanje Občine Ajdovščina.

3. Zlati znak Občine Ajdovščina 
Zlati znak Občine Ajdovščina se podeli pravnim in fizičnim osebam za prizadevanja in uspehe, ki so doseženi v krajšem obdobju in so pomembni za razvoj in življenje v 
občini Ajdovščina.
V posameznem letu se podeli praviloma tri, izjemoma pa največ pet priznanj Zlati znak Občine Ajdovščina. 

Predlagatelji:
Predlog za podelitev priznanj lahko podajo pravne ali fizične osebe s sedežem ali stalnim bivališčem v občini Ajdovščina, župan, člani občinskega sveta ter delovna telesa 
občinskega sveta. 

Predlog mora vsebovati:
•podatke o predlagatelju, 
•podatke o predlaganem kandidatu, 
•kandidatovo pisno soglasje, 
•vrsto priznanja, za katero se predlog vlaga,
•obrazložitev predloga. 

Omejitev pri kandidiranju in podelitvi priznanj:
Občinski funkcionarji ter poslovodni organi občinskih javnih zavodov, občinskega javnega podjetja in drugih oseb javnega prava v lasti Občine Ajdovščina ne morejo biti v času 
opravljanja funkcije kandidati za podelitev priznanj, o katerih odloča Občinski svet Občine Ajdovščina.
Posamezno priznanje se istemu nagrajencu lahko podeli le enkrat. Priznanje Zlati znak Občine Ajdovščina nadomešča Priznanje Občine Ajdovščina po dosedanjih predpisih, 
ki so urejali priznanja Občine Ajdovščina, zato prejemniki Priznanja Občine Ajdovščina ne morejo biti prejemniki Zlatega znaka Občine Ajdovščina.
O podelitvi priznanj bo odločal Občinski svet Občine Ajdovščina na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

Rok za prejem predlogov: ponedeljek, 5. marca 2018, do 15. ure. 
Predlog se lahko pošlje po pošti na naslov Občina Ajdovščina, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina ali odda v spreje-
mno pisarno Občine Ajdovščina. Predlogi, posredovani po elektronski pošti, ne bodo upoštevani. Predlog se odda v zaprti kuverti z oznako na prednji strani kuverte »Ne 
odpiraj - Priznanja 2018«. Kot pravočasni se štejejo predlogi, ki bodo dejansko prispeli na naveden naslov do vključno ponedeljka, 5. marca 2018, do 15. ure. Pre-
dlogi, prejeti po navedenem roku, ne bodo upoštevani.

Številka: 094-1/2018
Datum: 17. 1. 2018

Predsednik komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja

Jordan Polanc, s.r.

JAVNI RAZPIS PREDVIDENI ČAS OBJAVE 2018

Javni razpis za sofinanciranje društev za upokojencev druga polovica februarja

Javni razpis za sofinancrianje programov in projektov humanitarnih, invalidskih in 
ostalih neprofitnih organizacij

druga polovica februarja

Javni razpis za sofinanciranje spominskih slovesnosti in proslav marec

Javni razpis za subvencioniranje obrestne mere za najete stanovanjske kredite marec

Javni razpis za subvencioniranje socialnega servisa varovanja na daljavo marec

Javni razpis za dodelitev štipendij ter nagrad za izjemne dosežke in uspehe dijakov in 
študentov

september

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih in otroških programov/projektov ter leto-
vanj otrok in mladine

druga polovica februarja

Javni razpis za sofinanciranje udeležbe na velikih mednarodnih športnih prireditvah/
tekmovanjih

prva polovica februarja

NAJAVA OBJAVE JAVNIH RAZPISOV ODDELKA ZA DRUŽBENE ZADEVE

Občina Ajdovščina v letu 2018 najavlja objavo javnih razpisov iz delovnega področja oddelka za družbene zadeve. Javni razpisi, razpisna dokumentacija in obrazci za prijavo 
na razpis bodo objavljeni na spletni strani Občine Ajdovščina.
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Štipendije za 
deficitarne poklice
Devetošolci in dijaki pozor - sprejet je sklep o določitvi lokalno 
pomembnih ali deficitarnih poklicev – Občina Ajdovščina bo za 
šolsko leto 2018/2019 razpisala štipendije za logopeda, strojnega 
tehnika in elektrotehnika.

Odbora za družbene zadeve 
ter za gospodarstvo in go-
spodarske javne službe sta 

sprejela sklep o določitvi lokalno po-
membnih ali deficitarnih poklicev, 
Občina Ajdovščina bo tako za nasle-
dnje šolsko leto razpisala štipendije za 
študij logopedije ter za srednješolska 
programa strojni tehnik in elektro-
tehnik. Poklici so izbrani na podlagi 
Analize potreb gospodarstva po ka-
drih, izobraževanju in usposabljanju v 
občini Ajdovščina, ki jo je v letu 2016 
pripravila Ljudska univerza. 

Pravilnik o štipendiranju ter na-
gradah za izjemne dosežke in uspe-
he dijakov določa, da imajo pred-
nost pri dodelitvi štipendije kandidati 
z boljšim uspehom. Štipendija za di-
jaka znaša 12 % minimalne plače, za 
študenta pa 25 % minimalne plače. 
Javni razpis za štipendije – tako za 

Vipavska dolina na sejmu Natour 
Alpe-Adria v Ljubljani
Med 31. januarjem in 3. februarjem 2018 bo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekal največji slo-
venski turistični sejem Natour Alpe-Adria, ki bo obiskovalce seznanjal z možnostmi aktivnega preživljanja 
prostega časa v zeleni Sloveniji in drugod. Sestavni del turistične ponudbe sejma bo predstavitev lokalnih 
društev, preko katerih bo mogoče spoznati pisano kulturno in etnološko izročilo slovenskih pokrajin.

Tudi Vipavska dolina se bo v 
hali C predstavila skozi ne-
katera društva, ki delujejo 

v dolini. Na posebni sejemski kon-
strukciji, skladni s podobo turistič-
ne znamke Vipavska dolina, se bodo 
poleg društev zvrstili številni ponu-
dniki iz Vipavske doline. Obisko-
valci bodo lahko preizkusili okusne 
dobrote iz naše doline, se navdušili 
nad kakovostnimi izdelki domače 
obrti, spoznali zgodbo o Zdravljici, 
se seznanili z našimi tradicionalni-
mi prireditvami ter se preizkusili v 
igrah s posebnimi očali, ki simulira-
jo različne napake na vidu. 

Vipavska dolina pa se je kot nosil-
ka srebrnega znaka Slovenia Green 
odzvala povabilu konzorcija SG in 
se bo predstavila tudi v sklopu Zele-
ne vasi – osrednje predstavitve Slo-
venske turistične organizacije na 

sejmu. Tam bo v petek in soboto 
predstavljen najnovejši 'zeleni pro-
dukt' iz Vipavske doline – Bigbud-
dy bike, električni poganjalec za od-
rasle. 

Obiščite nas na sejmu Natour Al-
pe-Adria v Ljubljani se prepričajte, 
zakaj je pri nas "Vse drugače. Vse 
leto." Dobrodošli! 

TIC Ajdovščina

deficitarne poklice, kot tudi za občin-
ske štipendije ter nagrade za izjemne 
dosežke in uspehe dijakov in študen-
tov, bo objavljen jeseni.  

Na lanski razpis je prispelo 11 vlog 
za občinske štipendije, 7 vlog za šti-
pendije za lokalno pomembne oz. de-
ficitarne poklice in 3 vloge za nagrade 
za izjemne dosežke in uspehe dijakov 
in študentov. Podeljeno je bilo 10 ob-
činskih štipendij, eno štipendijo za lo-
kalno pomembne oz. deficitarne po-
klice in tri nagrade za izjemne dosežke 
in uspehe.

Križišče na Idrijski 
cesti v prenovi 
Križišče Idrijske ceste z Lavričevo cesto in Ulico Bazoviške brigade 
bo prenovljeno, šolska pot do šturske šole pa s tem varnejša. V 
času prenove bo na Idrijski cesti urejena polovična zapora, po pre-
novi pa bo hitrost skozi križišče omejena na 40 km/h.

Križišče Idrijske ceste z 
Lavričevo cesto in Ulico 
Bazoviške je nepregledno 

in tudi zato nevarno, hitrosti vo-
zil po Idrijski cesti iz smeri Cola 
so zaradi klanca navzdol običaj-
no višje od predpisanih. Dnevno 
gre v tej smeri približno tri tisoč 
vozil. Vozniki z Lavričeve ceste 
si pri vključevanje v promet na 
prednostno Idrijsko cesto poma-
gajo z ogledalom (če ga burja ne 
premakne). Prehoda za pešce nista 
najbolj posrečena, posebno za pe-
šce za zidom na Lavričevi zna biti 
nevarno. Križišče tudi ni ustrezno 
osvetljeno. 

Po prenovi bo križišče nekoli-
ko razširjeno, z otokom na sredi-
ni, ki bo namenjen umirjanju pro-
meta. Na otoku bodo nameščeni 
stalno utripajoči svetlobni signa-
li, ki bodo opozarjali k še večji 

previdnosti. Na cestišču pa bosta 
zarisana tudi nova prehoda. Izva-
jalec – podjetje Stopar – je bil že 
uveden v delo. 

Naložbo v višini 145.000 evrov 
bo v celoti krila Občina Ajdovšči-
na, zaključena pa bo predvidoma 
konec aprila. V času izvajanja del 
bo na tem območju urejena polo-
vična zapora osrednje Idrijske ce-
ste. Po prenovi bo hitrost vožnje 
skozi križišče omejena na 40 km/h. 

Z naložbo bo urejena varnejša 
pot do Osnovne šole Šturje, hkra-
ti bo območje bolj varno za vse 
ostale pešce in druge udeležence v 
prometu. Križišče z novo ureditvi-
jo in svetlobnimi signali pa bo vo-
znikom, ki prihajajo iz smeri Cola, 
tudi naznanjalo, da so vstopili v 
mesto, oziroma v območje s pove-
čanim številom ranljivejših udele-
žencev v prometu.   

Simoni Semenič še nagrada 
Prešernovega sklada
Odlična ajdovska dramatičarka Simona Semenič je letošnja nagrajenka Prešernovega sklada. Predla-
gali sta jo tako komisija za literaturo kot komisija za scenske umetnosti, kar je redka posebnost.

Simona Semenič se uvršča v sam 
vrh slovenske dramatike, veliko 
njenih besedil je bilo prevede-

nih in uprizorjenih na mnogih tujih 

odrih. Je večkratna Grumova in Še-
ligova nagrajenka, za njeno izjemno 
umetniško delo na področju drama-
tike je leta 2016 prejela tudi priznanje 

Občine Ajdovščina (na fotografiji) 
Simona je odraščala v Ajdovščini, 

kamor se še vedno rada vrača. Že v 
času študija dramaturgije na AGRFT 
je aktivno sooblikovala področje slo-
venske dramatike – bila je pobudni-
ca, snovalka in umetniško vodja pro-
grama PreGlej v Gledališču Glej. 
Izkušnje pa si je potem nabirala sko-
zi mnoge različne programe, projek-
te, festivale doma in v tujini. 

Njena besedila so angažirana, pre-
pletena s sodobnimi temami, kot so 
nasilje, pozicija moči, marginalnost. 
Simona v dramatiki išče drugačen, 
nov izraz, večkrat je tudi sama rež-
iserka ali izvajalka avtobiografskih 
predstav. 

Simona Semenič bo slavnostna go-
vornica na proslavi dneva kulture 8. 
februarja v Ajdovščini.

Otroški kotiček v Jakulinih
V Jakulinih se veselijo urejenega kotička za otroke. Na pobudo krajevne skupnosti Šmarje je Občina 
Ajdovščina uredila otroško igrišče z igrali.

Jakulini so droben zaselek v kra-
jevni skupnosti Šmarje, znan 

predvsem po Matiji Vertovcu, ki 
se je tu rodil. Prav v bližini njegove 

rojstne domačije, pri počivališču 
za pohodnike na Vertovčevih po-
teh, je na novo urejen kotiček za 
otroke z igrali. Gugalnica, tobogan 
in vrtiljak so nameščeni na pri-
merni gumijasti podlogi, ki blaži 
padce. 

Nov otroški kotiček bo zagoto-
vo poživil zaselek na robu krajev-
ne skupnosti. Sredstva za naložbo 
v višini 5.000 evrov je zagotovila 
Občina Ajdovščina.  
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Martina Batič na čelu zbora 
francoskega radia
Ena najboljših slovenskih zborovskih dirigentk mlajše generacije Martina Batič bo septembra prevze-
la vodenje 95 članskega mešanega zbora Radia France.

Ajdovska zborovska dirigent-
ka Martina Batič, ki je do 
konca lanskega leta načelo-

vala Zboru Slovenske filharmonije, 
je ob vseh svojih uspešnih projektih 
že sodelovala tudi z zborom franco-
skega nacionalnega radia. Sodelova-
nje je bilo očitno zelo uspešno, saj so 
jo povabili k prijavi na razpis za šefa 
zbora in jo tudi izbrali. Septembra 
bo tako Martina Batič stopila na čelo 
enega največjih mešanih zborov, ki 
šteje kar 95 članov. Sama pravi, da 
se zaradi nove zaposlitve ne bo pre-
selila v Pariz, v francoski prestolnici 
bo delovala občasno, pač takrat, ko 
bo potrebno. Še naprej bo glasbeno 
delovala tudi doma in v tujini. 

Martina Batič ima v svoji karie-
ri zapisanih že vrsto pomembnih 

uspehov in priznanj, med drugim 
je že osvojila nagrado najprestižnej-
šega zborovskega tekmovanja za 

mlade dirigente Eric Ericson, za kar 
je prejela tudi priznanje Občine Aj-
dovščina.  

100 ob Mrzli reki v soboto
Športno društvo Tekači Vipavske doline bo v soboto, 27. januarja, organiziralo tekaški dogodek '100 
ob Mrzli reki', ki so ga odnesle poplave v začetku decembra. Tek je namenjen ultramaratoncem, saj so 
tudi dolžine prog ekstremne - 100, 75 in 50 kilometrov.

Tokrat je vremenska napoved 
bistveno ugodnejša kot de-
cembra, ko so poplave pre-

prečile izvedbo prireditve in so bili 
organizatorji prisiljeni datum teka 
prestaviti. 

Za razliko od ultratraila Vipavska 
dolina, kjer je trasa krožna z vzpo-
ni in spusti okrog doline, je ta preiz-
kušnja ravninska - tekmovalci bodo 
morali preteči 21, 16 ali 11 krogov 
na trasi priljubljene ajdovske teka-
ške poti pod hitro cesto. Začetek je 
napovedan za 7. uro zjutraj, ko se 
bodo tekači podali na najdaljšo pro-
go, ob 10. uri bodo štartali na 75-ki-
lometrsko progo, opoldne pa še na 

'najkrajšo' razdaljo. Štart in cilj bo 
pod Mercator centrom (Avtohi-
ša Lavrenčič), v šoli Šturje pa bo ob 
19.15 razglasitev rezultatov s pode-
litvijo nagrad. Zaradi teka bo zaprta 
lokalna cesta od nadvoza pod Dolgo 

Poljano do Napoleonovega mostu 
čez reko Vipavo v Dolenjah, popol-
noma zaprta pa bo tudi makadam-
ska pot okrog ajdovskega polja. Za 
organizacijo prireditve bo skrbelo 
več kot 70 prostovoljcev. 

Krožišče na Goriški dobro 
napreduje
Gradnjo krožišča na Goriški cesti pri pokopališču sicer kroji vreme, kljub temu dela dobro napredu-
jejo.

Ker gre pri prestavljanju ko-
munalne infrastrukture v 
glavnem za dela pod nivo-

jem zemljišča, je talna voda velika 
ovira. Delavci se trudijo, da ob ugo-
dnem vremenu postorijo čim več, 
kar se vidi tudi že na prvi pogled. 
Poseben logistični zalogaj predsta-
vlja prestavitev trafo postaje. Elektro 
Primorska je že nabavila novo opre-
mo, najprej pa bo potrebno urediti 
vse prevezave, šele nato bodo staro 
trafo postajo lahko porušili. 

V nadaljevanju bodo dela na iz-
gradnji krožišča potekala v fazah 
– takoj ko bo mogoče (ko bodo bi-
stvena dela opravljena), bo Goriška 
cesta odprta za promet, zaprt pa bo 
kos Gregorčičeve mimo pokopali-
šča. Zaključek celotne investicije bo 
predvidoma aprila.

Novo vodstvo, nov 
zagon na MSA
Mladinski svet Ajdovščina je ob koncu lanskega leta dobil novo 
in zagnano vodstvo, ki bo razvijalo mladinsko sceno v Ajdovščini. 
Mladinski svet Ajdovščina (MSA) je mladinska organizacija, ki pod 
eno streho združuje različna mladinska društva in organizacije za 
mlade v občini Ajdovščina.

Začetki MSA začetki segajo 
v leto 2003, ko se je ukvar-
jal predvsem z organizacijo 

prostočasnih dejavnosti za mlade, 
pa vse do danes, ko se na strateški 
ravni ukvarja z razvojem mladin-
ske politike in ko se lahko pohvali s 
Hišo mladih in njeno vsebino in ra-
zvojem, Strategijo za mlade, pestro 
ponudbo najrazličnejših aktivnosti 
za mlade ter z dobrim sodelovanje 
z občino, s katero se trudi ustvarjati 
okolje, v katerem si bodo mladi že-
leli živeti. Občina Ajdovščina pa se, 
tudi po zaslugi Mladinskega sveta 
Ajdovščina, lahko ponaša s Certifi-
katom Mladim prijazna občina, ki 
jo zavezuje k izvajanju in uresni-
čevanju ukrepov za mlade, ki jim 
bodo omogočili lažje osamosvajanje 
ter lažji prehod iz obdobja mladosti, 
v obdobje odraslosti. 

Danes Mladinski svet Ajdovščina 
prevzema nova ekipa pod vodstvom 
Melite Semič in njenih podpredse-
dnic Urške Čuk, Monike Curk in 
Veronike Geržina, ki bodo dale nov 
zakon ajdovski mladini. Najprej se 
bodo lotile priprave nove strategi-
je za mlade, saj s koncem letošnje-
ga leta preteče strategija iz leta 2013. 
S strategijo za mlade se Občina Aj-
dovščina zaveže k zadovoljevanju 
potreb in uresničevanju želja mla-
dih ter izvajanju ukrepov za mlade 

z različnih področij. Kdo pa, če ne 
mladi, najbolje veste, kaj so vaše po-
trebe in kakšne so vaše želje. Zato 
vas že danes pozivamo k sodelova-
nju v procesu priprave strategije, ki 
bo vključeval več srečanj z mladimi, 
na katerih boste lahko izrazili svoje 

želje. Odprtih pa bo še mnogo dru-
gih načinov in kanalov, preko kate-
rih nam boste lahko sporočili, kje 
vas čevelj žuli. Skozi proces pripra-
ve strategije se bodo pokazale nove 
vsebine, ki jih je v Ajdovščini še po-
trebno razviti in so za razvoj mladih 
pomembne. 

Novo vodstvo pa obljublja še Dan 
mladih in mnogo pestrega dogaja-
nja, zato vas vse mlade vabi k sode-
lovanju in sooblikovanju okolja pri-
jaznega mladim. Aktivirajte se in 
nam pišite na info@msa.si. 

Ostanite mladi! 
Mladinski svet Ajdovščina 

Obnova stare šole v 
Kamnjah
Dolgo obdobje deževnega vremena je močno oviralo izvajalce 
na številnih projektih, ki jih vodi ajdovska občina. Nekaterih del 
zaradi razmočenosti terena sploh še niso začeli. Zato pa vremenski 
pogoji ne bodo odločilno vplivali na prenovo stare šole v Kamnjah.

Občina Ajdovščina bo finan-
cirala prenovo dveh pro-
storov v objektu bivše šole 

Kamnjah. Stavba sicer obsega klet, 
pritličje, nadstropje in neizkoriščeno 
podstrešje. Zgrajena je bila leta 1930 
in ima še lesene medeetažne plošče. 
Nadomestili jih bodo z armiranobe-
tonskimi in sicer nad kletjo ter nad 
zahodnim prostorom pritličja. Pro-
stor v pritličju bo dobil tlak iz kera-
mike, v nadstropju pa bo parket. So-
časno bodo zamenjali še električno 
napeljavo, spustili strop, na koncu 

sledijo še slikopleskarska dela. Pri 
prenovi bodo upoštevali še zahteve 
iz študije požarne varnosti (požarno 
odporna vrata, negorljivi materiali, 
strelovod …). 

Prostora bosta namenjena raznim 
dogodkom, delavnicam, predava-
njem, razstavam. Dela izvaja Elita 
Nagode iz Žapuž za pogodbeno vre-
dnost blizu 50 tisoč evrov, dela pa naj 
bi končali do velikonočnih prazni-
kov, ko v Kamnjah prirejajo tradi-
cionalni pohod na Malo goro in na 
ogled postavijo etnološko razstavo. 
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Kaj si velja ogledati v Lokavcu
V okviru participativnega proračuna Občine Ajdovščina, imenovanega Moja pobuda, je pod streho 
(dobesedno pod strešico) še en projekt, informativna tabla v Lokavcu. S krajšo slovesnostjo so jo na-
menu predali še pred novim letom.

Pobudo za osrednjo informa-
tivno tablo je vložila krajanka 
Alenka Furlan, ob tem pa še 

za postavitev smernih tabel za posa-
mezne zaselke Lokavca. Njena po-
buda je na glasovanju dobila dovolj 
podpore in tako informativna tabla 
že stoji, za smerne table po zaselkih 
pa je potrebno pridobiti še nekaj 
soglasij. »Tabla ni namenjena nam 
krajanom, pač pa obiskovalcem na-
šega kraja, da bi se bolje znašli, da 
bi se ustavili in si ogledali katero od 
znamenitosti v okolici,« je na slove-
snosti poudaril predsednik krajevne 

skupnosti Lokavec in občinski sve-
tnik Angel Vidmar. 

Informativno tablo so zasnovali v 
TIC-u Ajdovščina, fotografije pa so 
prispevali člani fotografske skupine 
Primorski Škljoc, ki deluje v okvi-
ru Društva upokojencev Ajdovšči-
na. Tabla je dobila še nadstrešek in 
osvetlitev, na 'hrbtno' stran pa so 
dodali še besedilo lokavške himne 
'Pod Čavnom'. In prav s himno v iz-
vedbi članic dramsko pevske sku-
pine Zarja iz društva upokojencev 
Ajdovščina se je slovesnost tudi za-
čela. S prižigom osvetlitve sta tablo 

simbolno predala namenu Bojana 
Pižent Kompara, ki se je potrudi-
la za jezikovno podobo besedila, in 
pa Stojan Stopar, ki je svetoval gle-
de 'gradbenih' elementov pridobi-
tve. Slovensko besedilo dopolnjuje 
še prevod v angleškem jeziku. 

V proračunu Občine Ajdovščina 
za leto 2017 je bilo za ta projekt za-
gotovljenih 6 tisoč evrov. To je hkra-
ti štirinajsti izvedeni projekt iz Moje 
pobude in drugi v Lokavcu (po igra-
lih pri dvorani Edmunda Čibeja).

Obnova mestnega jedra se 
nadaljuje z zaprtjem še 
drugega kraka Prešernove 

ulice – od policije do križišča z Lo-
karjevim drevoredom (pri stolpu). 

Do dvorišča pred Rustjevo hišo je 
Prešernova ulica že arheološko raz-
iskana – tako se lahko stara komu-
nalna infrastruktura že nadomešča 
z novo, tudi s plinsko napeljavo. 
Arheološke raziskave se zdaj nada-
ljujejo v zgornjem delu ulice, do za-
četka Lavričevega trga. Poleg iska-
nja in odkrivanja morebitnih novih 
arheoloških artefaktov je pomemb-
na naloga arheologov tudi natanč-
no določanje lokacije rimskega 

Obnova Kastre: stroji tik pred Lavričevim trgom 
V naslednjih dneh bo zaprt še drugi krak Prešernove ulice, od policije do stolpa. Tako bo celotna Prešernova v kratkem 'odkrita'. V gornjem delu so še na delu arheologi, v 
spodnjem delu pa že nameščajo komunalno infrastrukturo.

Fizioterapija se seli 
na Ribnik
Projekti so pripravljeni, izvajalec izbran, decembra lani pa sta 
Občina Ajdovščina in Zdravstveni dom Ajdovščina kandidirala na 
razpisu zdravstvenega ministrstva za centre za krepitev zdravja 
– eden takih naj bi namreč nastal tudi v okviru projekta Ureditev 
prostorov za izvajanje fizioterapije in zdravstvene vzgoje v pritličju 
bloka na Bevkovi 13 na Ribniku.

Tehnični del projekta za-
jema rekonstrukcijo dela 
pritličja bloka na Bevkovi 

ulici 13 v Ajdovščini,  spremembo 

namembnosti v prostore za zdra-
vstveno oskrbo ter zunanjo uredi-
tev. V rekonstruiranih prostorih 
je predvidena ureditev prostorov 
za izvajanje fizioterapije ter za iz-
vajanje preventivnih programov 
Centra za krepitev zdravja – telo-
vadnica/predavalnica s pomožnimi 
prostori ter dve pisarni. V sklopu 
zunanje ureditve bo zgrajen nov 
podporni zid, nova bo nadstrešnica 
ter urejena okolica (parkirišče, eko-
loški otok, ozelenitev). Zdravstveni 
dom Ajdovščina bo tako za svoje 
dejavnosti pridobil 442 m? novih 
prostorov na novi lokaciji, kar gle-
de na vsebino programov ne bo 
predstavljajo nobenih logističnih 
težav. 

Dokumentacija je bila pripravlje-
na že lani jeseni, ko je bil izbran 
tudi izvajalec – to je podjetje Gra-
pri. V decembru pa je Občina Aj-
dovščina izkoristila priložnost in 
kandidirala na javnem razpisu 

ministrstva za zdravje, ki je v okvi-
ru projekta Skupaj za zdravje pri-
pravilo koncept Centrov za kre-
pitev zdravja. Rezultati razpisa še 

niso znani. Pilotno so takšni cen-
tri vzpostavljeni v treh slovenskih 
zdravstvenih domovih, rezultati so 
dobri – tako v korist izvajalcev pro-
grama, kot uporabnikov. Ključne 
prednosti so sodelovanje z drugimi 
zdravstvenimi in nezdravstvenimi 
organizacijami v kraju ter odpira-
nje v lokalno okolje, pa tudi sodob-
ni pristop in nova orodja v promo-
ciji zdravja. V Ajdovščini je služba 
zdravstvene vzgoje že doslej zelo 
kakovostno opravljala svoje delo, 
kot samostojna enota v okviru za-
voda pa bo z novimi prijemi krog 
delovanja še razširila.  

Skupna vrednost projekta preno-
ve prostorov na Bevkovi ulici je 910 
tisoč evrov (z DDV). Naložbo bodo 
skupaj pokrili Občina Ajdovščina 
(v največjem delu), Občina Vipa-
va, Zdravstveni dom Ajdovščina, 
Lekarna Ajdovščina, računa pa se 
tudi na sredstva zdravstvenega mi-
nistrstva.  

Evropski projekt VIPava s svojo 
spletno stranjo
Eden večjih evropskih projektov zadnjega časa, v katerem kot partner sodeluje tudi Občina Ajdo-
vščina, je konec lanskega leta dobil lastno spletno stran z naslovom https://www.projektvipava.si/. 
Osnovni namen projekta je ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v 
Vipavski dolini.

Stran je zelo pregledna, na njej 
so vsi potrebni podatki o pro-
jektu, ciljih, partnerjih. Sprotno 

se bo dopolnjevala z dejavnostmi v 
projektu, za zdaj pa so zelo nazorno 
predstavljene živalske vrste, ki se jim 
projekt posveča (od vidre do črnoče-
lega srakoperja).   

Kar nekaj dejavnosti se bo odvijalo 
tudi na območju Občine Ajdovščina, 
ki veliko pričakuje predvsem od te-
matske učne poti ob reki Vipavi. Po-
tekala bo od izvira reke Vipave do ita-
lijanske meje (približno 40 km), kjer 
se bo navezala na že obstoječo itali-
jansko pot (na fotografiji), ki vodi vse 
do izliva Soče. Pot bodo deloma spe-
ljali po že obstoječih lokalnih cestah 
in brveh, predvidena pa je še doda-
tna obnova 20 km poti. Na nekaj me-
stih bodo potrebne premostitve glav-
ne struge reke Vipave. Nekatere bodo 
izkoristili za postavitev opazovalnic 
vodnega in obvodnega življa. Ob poti 
bodo uredili počivališča s klopmi in 
informativnimi tablami. 

Glavno sporočilo poti bo vzaje-
mnost človeka in narave. Pot bo izpo-
stavila bistvene elemente projekta, kot 

so pomen območij Natura 2000 za 
človeka, posledice vnosa tujerodnih 
vrst v naravo, problematiko ogrože-
nih vrst ter pomen interdisciplinarne-
ga povezovanja stroke z lokalnim pre-
bivalstvom. 

Spomnimo, projekt je 'težak' 
3.337.144 €, naložbo pa sofinancirata 
Republika Slovenija in Evropska unija 
iz sklada za regionalni razvoj (trajanje 
projekta 2017 - 2021).

obzidja in drugih ostalin – na ob-
novljenem trgu bo namreč ta rim-
ska zgodba na poseben način zari-
sana s tlakovci. 

V kratkem bo testni izkop za ta 
namen narejen tudi na trgu. Poleg 
tega naj bi se na osnovi predhodne-
ga skeniranja trga prav tu skriva-
lo največ zanimivih rimskodobnih 
ostankov, ki bi jih želeli še pravoča-
sno raziskati, da se bo projekt ob-
nove trga nadaljeval po zastavljeni 
časovnici. 
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Med 26 svetniki je bilo lani 
kar precej tistih, ki so 
slavili okrogle  obletnice. 

Kar trije so tudi pocukali Abraha-
ma za brado, med njimi tudi Mitja 
Tripković. Petdesetletniki pa so v 
bistvu na sredini med recimo mlaj-
šimi na eni in pa bolj 'izkušenimi' 
svetniki na drugi strani. Je torej 
lokalna politika vendarle domena 
zrelejše  populacije? 

Zanimivo vprašanje. Lokalna poli-
tika se namreč ne začne prvi dan de-
lovanja nekega občinskega sveta, pač 
pa na lokalnih volitvah. Torej je lo-
kalna politika starostno definirana 
že v starostni sestavi volivcev. Vsi 
vemo, da se starejše starostne skupi-
ne v povprečju bolj udeležujejo vo-
litev, ampak ne volijo vedno pred-
stavnikov svojih let. Najboljši dokaz 
so prav zadnje volitve, ko je srednja 
in starejša generacija izbrala mlade-
ga župana oziroma starejšemu proti-
kandidatu sporočila, da je pač svoje 
častno odslužil. Sodelovanje, kom-
binacija vseh, torej mladih, srednjih 
in tudi starejših je verjetno formula 
uspeha.

Mitja ni samo svetnik, pač pa tudi 
vodja svetniške skupine SD, povrhu 
pa še podžupan. Kakšno moč ima v 
resnici podžupan ?

Malo vas popravim. Svetniški sku-
pini SD-ja sta se pridružila tudi Le-
vica in Desus, tako da skupaj tvori-
mo svetniško skupino Socialni blok, 
ki jo sicer vodim in s katero sem iz-
razito zadovoljen, ker se po dogovar-
janju dogovorov držimo. Moč pod-
župana pa je, vsaj po moji izkušnji, 
odvisna predvsem od podžupana sa-
mega. Torej, koliko svojega prostega 
časa si vzame za politiko, koliko dela 
opravi, koliko določen problem pre-
misli in kako ga, seveda po uskladi-
tvi z županom in občinsko upravo, 
uspe rešiti. Govorim za delo na iz-
vršni strani oblasti, ko je treba do-
ločeno odločitev realizirati, oziro-
ma jo skozi labirint birokratskih ovir 
spraviti v življenje. To so večinoma 
mučna opravila. Tudi glede moči v 
občinskem svetu je podobno. Avto-
riteto si moraš prislužiti sam. Naslov 
ti je ne da. Pri izgrajevanju avtoritete 
pa imaš kot podžupan dobro popo-
tnico, torej zaupanje župana, ki te je 
imenoval za namestnika. Tako gre to.

Občina Ajdovščina ima dva podž-
upana, načeloma eden pokriva go-
spodarski resor, drugi družbene 
dejavnosti. Malce nenavadno je, da 
prav vi pokrivate družbene dejav-
nosti, čeprav ste že dolga leta podje-
tnik in se zagotovo dobro znajdete 

v realnem sektorju.
Po izobrazbi sem družboslovec, di-

plomirani sociolog analitik, tako da 
je to dejstvo verjetno odločalo, si pa 
res, od samega konca študija, že sko-
raj trideset let, služim svoj kruh na 
trgu. Kar, verjemite, ni vedno lahko. 

Kako se razumeta s podžupanom 
Klemenčičem (SDS), glede na to, da 
na državni ravni med strankama ni 
čutiti nobene ljubezni. 

Z Lojzetom se razumeva dobro, ker 
oba razumeva primarne naloge ob-
čine. Bomo pri vodo oskrbi, odvo-
zu smeti, osnovnem zdravstvu, otro-
škem varstvu delali politične razlike 
? Kako bi to izgledalo? Bi enim otro-
kom v šolah za malico mazali na kruh 
rdečo, češpljevo marmelado, drugim 
pa rumeno, marelično? Bi asfaltira-
li samo pol ulice, pločnika ali kako? 
Po dolžini ali po širini? Bi imeli ga-
silci seznam, katere hiše naj gasijo in 
katere naj pogorijo? V lokalni sku-
pnosti visoki politiki ni mesta. Lokal-
na skupnost rešuje osnovne, primar-
ne potrebe ljudi in prav pri potrebah 
smo si vsi ljudje enaki. Razlike nasta-
jajo pri interpretaciji potreb, ampak 
to je zgodba z dolgo brado, ki jo gle-
damo v parlamentu v Ljubljani.

S Klemenčičem sta bila zavezni-
ka v prejšnjem mandatu, ko nista 
izpustila nobene priložnosti, da bi 
opozarjala na napake Poljšaka in 
njegove koalicije. Zdaj sta v obra-
tni vlogi ...

Ja, res je. Sedaj je težje. Očitke prej-
šnji oblasti je treba popraviti, oblju-
be izpolniti. Jaz se trudim po svojih 
najboljših močeh. Nekaj smo že na-
redili, nekaj gre počasneje, kot bi si 
želel. Ampak, važna je izbrana smer, 
vztrajnost in seveda vedno pametna, 
pretehtana presoja. 

SD je zadnjih volitvah dobila naj-
več mandatov, ima župana in pod-
župana. Znano reklo je, da je laž-
je priti na vrh kot tam ostati. Se že 
pripravljate na volitve, ki bodo no-
vembra?

No, z levim očesom že kdaj pa kdaj 
pogledamo na tisti list, ampak sedaj 
to ni prioriteta.

Včasih vam pripisujejo vlogo stri-
cev iz ozadja, torej so prostori nek-
danjega radia Nova nekakšne ajdo-
vske Murgle.

Dajte no dajte! Kakšne Murgle. A 
ste že bili tam? Tam so pritlične, ne-
izolirane hiške, zidane z enim pol-
nim zidakom in prepišnimi, lese-
nimi okni. Stavbo, kjer je bil radio 
Nova in ki sem jo s kreditom Banke 
Koper kupil, je optiku Marjanu Ku-
koviču sezidalo Primorje. V svojih 

najboljših časih. Dvakrat modular z 
vmesno izolacijo. Termopan okna. 
Vse narejeno po načrtu. Ni primer-
jave z Murglami.

Glede politične prispodobe pa en-
krat za vselej ... Pri izbiri kandidata 
za župana, Tadeja Beočanina, je SD 
imel srečo. Srečno roko. Tako izo-
blikovanega mladega človeka, člove-
ka z vizijo, mladostno zagnanostjo, 
vztrajnostjo, načelnostjo, ne najdeš 
na vsakem koraku. Za povrh pa je 
še delaven. Dvanajst, štirinajst ur na 
dan, več dni zapored, tako lahko dela 
samo mlad človek. In kako mu bodo 
stari strici sploh sledili? Kaj šele pla-
nirali urnik in dajali navodila? Kdaj? 
Ko Tadej dela, tisti (imaginarni) stri-
ci že spijo, verjemite. Te govorice so 
lari fari in na njih se napajajo prista-
ši teorije zarote. Ampak, resni ljudje 
vemo že dolgo – zarot ni.

Svetnik Lemut vas je ob zgodbi s 
količki pred pekarnami pred krat-
kim celo obtožil rasizma  ... 

Lemut je trgovec in kot tak ve, kaj 
pomenijo mediji, reklama. S svoji-
mi političnimi napadi vedno dvi-
gne nekaj medijskega prahu. Si pa 
zmotno misli, da njegovo politično 
udejstvovanje dela dobro (reklamo) 
njegovim trgovinam. Resnica je dru-
gačna, njegove trgovine so talec nje-
gove politike in njegova politika je ta-
lec njegovih trgovin. Predvsem tiste 
na ajdovskem placu. Pred očmi ima 
samo svoj interes, za interes okolja, 
kjer je bil izvoljen, ga ne briga. To 
se je pokazalo tudi pri glasovanju za 
povišane omrežnine za vodo, iz ka-
tere pospešeno obnavljamo vasi. Ce-
sta pride na vrsto sorazmerno kma-
lu. V dveh, treh letih bomo na Cesti 
zgradili meteorno kanalizacijo, fe-
kalno kanalizacijo, čistilno napravo, 
nov vodovod, razsvetljavo. Kraj bo 
dobil najboljši internet. Optiko. Na 
novo se bo preplastil asfalt, pločniki. 
Temu je Aleksander Lemut naspro-
toval, rekoč da bo njegova trgovina iz 
Ajdovščine plačevala dražje položni-
ce za vodo. Seveda jih bo. Kako pa? 
Vsi, ki imamo priključke na javni vo-
dovod, solidarno plačujemo več zato, 
da bo cela občina pokrita s kvalite-
tno infrastrukturo deset let prej. Ko 
bo priključena Cesta, bo tudi Cesta 

plačevala za, kaj vem, Črniče. Sedaj 
plačuje npr. Ajdovščina za Cesto. Kaj 
je tu težko razumljivega? To je so-
lidarnost. Novembra bodo volitve. 
Cestnarjem priporočam, da na ob-
činski internetni strani preberejo tri-
letne debate svojega svetnika in pri-
merjajo, kolikokrat je Lemut omenjal 
Famo in kolikokrat balinarsko dvo-
rano na Cesti. Vam pomagam? Dvo-
rane niti enkrat. V količkarski zgod-
bi pa ga je še bolj zaneslo. Prekoračil 
je vse meje.

Kaj so z vašega zornega kota (poli-
tika) največji dosežki mandata.

Prav gotovo je to enotnost lokalne 
politike, ki je v veliki večini sprejela 
zmagoviti županov program. Rezul-
tati glasovanj v občinskem svetu so 
največkrat 20 : 2 , ali kaj takega. Tako 
je pri izvedbi programa lažje. Vse 
županove obljube bodo izpolnjene, 
nova delovna mesta, stanovanja, pre-
nova Ajdovščine itd. O tem bo goto-
vo povedal kaj več najzaslužnejši, to-
rej župan Tadej Beočanin sam, ko ga 
boste vprašali po tem.

Sam bi ob tem rad poudaril, da je 
ukvarjanje s politiko, navkljub splo-
šnemu, slabšalnemu mnenju o njej, 
vendarle potrebno. Še več, je tudi ko-
ristno in po svoje fascinantno. Zakaj? 
Politiko določa tudi njena veličina 
možnosti. Na primer. Za sredstva za 
izgradnjo nove osnovne šole Danila 
Lokarja se je cela dolina dolgo časa 
trudila. Dokler se, rečem neskromno, 
nisem neko jutro, dogovorjen z Mi-
lošem Bizjakom, odpeljal v Ljublja-
no. Miloš je uredil vse. Državno se-
kretarko in njeno zaupanje da novo 
šolo Ajdovščina potrebuje. Jaz sem 
samo težil. Rezultat: 2.800.000,00 dr-
žavnih evrov in nadstandardna šola. 
Danes stoji in vsakič ko grem mimo 
nje, sem ponosen nase. In na prija-
teljstvo z Milošem Bizjakom.

Ko sem že pri njem. Miloš nam je 
pomagal urediti tudi ulico na kateri 
sem odraščal, Na Livadi, v Ajdovšči-
ni. Dolgo let se tam ni moglo nič po-
storiti, ker so parcele okoli blokov last 
Ministrstva za obrambo. Pri službah 
se je na koncu presegla birokratska 
dogma, da se je treba služnosti na ze-
mlji izogibati. Pa kam bo šla zemlja ? 
In če se nekaj uredi, ta zemlja in njen 

lastnik vendar pridobita. Da ne govo-
rim o ljudeh, ki tam živijo. Včasih se 
zapeljem po ulici čez most in ko vidim 
urejene zelenice, si mislim, da zna biti 
politika tudi nežna. Manjka samo še 
nekaj dreves. Jaz bi posadil češnje, a 
bomo videli. Nadalje se politika zna 
zrcaliti tudi v vrednostnih sodbah. Ko 
je nekaj prav in ko nekaj ni. 

Začeti projekt KILOMETER NIČ, 
po katerem bodo vse kuhinje jav-
nih zavodov občine morale nabavlja-
ti sadje in zelenjavo direktno od pro-
izvajalcev, torej od ajdovskih kmetov, 
pomeni, da bodo otroci zaužili najve-
čjo možno količino vitaminov, mi-
neralov, torej hranil, ki jih za rast in 
zdravje nedvomno potrebujejo. Če 
potuje nezrelo ubrani sadež z lad-
jo dva tedna, pride na mizo prazen. 
Samo slika. Brez okusa. Nedvomno 
je torej prav, da otroci jedo zelje, ki 
je zraslo čim bližje, simbolično okrog 
kilometra oddaljenosti. Tudi je bilo 
prav, da smo zgladili dvajsetletni vo-
dni spor z Novo Gorico in tudi je bilo 
prav da je Mlinotest ostal tam, kjer je 
nastal. Pa še bi lahko našteval.

Vas je kdaj zamikalo, da bi se tudi 
zaposlili kot politik, morda v  držav-
ni upravi …

V državni upravi? Nikoli. Da bi se-
del osem ur v pisarni? Ni šans. Da si 
ne bi smel izbrati kdaj, kako in s kom 
bom kaj delal? Ni denarja na tem sve-
tu, ki bi mi izplačal to svobodo. V ta 
svoj privilegij sem vložil preveč časa, 
da bi bil na koncu vsak dan po osem 
ur zaprt.

Ni skrivnost, da je vaš konjiček po-
vezan s konjički, namreč šahovskimi 
(nenavadna sprostitev).

Je, ja, sprostitev. In to kakšna!? Naj-
bolj napeta!

Šah imam rad. Zadnja leta ga igram 
premalo in preveč vihravo. Kot bi ho-
tel naenkrat nadoknaditi neodigrane 
partije. Neučakano kot otrok vem, da 
me nekje čaka samo moja, še nikoli vi-
dena, silovito lepa poteza. Čista kom-
binacija. Nova misel, ki širi vesolja, 
korak, ki ga ni še nihče napravil. To je 
šah. Čista lepota.

Misel za konec …
Naj bo tista od prej. O šahu.

Edo Pelicon

Občinski svetniki

Mitja Tripkovič - SD

Špansko-mehiški večer
V okviru Večgeracijskega centra Goriške (VGC) so na Ljudski univerzi Ajdovščina od oktobra potekale vesele 
urice španščine, kjer so udeleženci spoznavali osnove španskega jezika tudi s pomočjo popularne 'latino' 
glasbe in raznih krajših filmčkov.

Ob zaključku programa sre-
di decembra smo pripravili 
poseben špansko-mehiški 

večer, ki je medgeneracijsko zdru-
žil kar tri projekte. Poleg VGC-ja sta 
dogodku dala svoj latinski pridih še 
Center medgeneracijskega učenja in 
Projektno učenje mlajših odraslih. 
Udeleženci glasbenih uric 'Ukulela' v 
okviru CMU-ja so za srečanje pripra-
vili dve skladbi v duhu bližajočih se 
božično-novoletnih praznikov. Zapeli 
so jih v španščini skupaj z udeleženci 
veselih uric španščine. Za pristen videz 
te novopečene skupine 'mariachijev' 
Ljudske univerze Ajdovščina pa so po-
skrbeli udeleženci projekta PUM-O, 
ki so iz papirja 'spletli' prave mehiške 

klobuke (sombreros). Udeleženci do-
godka so prisluhnili tudi osebni izku-
šnji prostovoljke VGC-ja o njenem 
večletnem bivanju v Mehiki: spoznali 
so nekaj novih mehiških izrazov in 
kulturnih ter družbenih posebnosti. 
Sledila je še tipična mehiška sladica iz 

jabolk, rozin in orehov, ki Mehičanom 
pričara slajše praznike. Veseli smo, da 
je naš VGC zaživel v vsej svoji polnosti 
in združil udeležence različnih genera-
cij, zanimanj in talentov. 

Tanja Badalič, Ljudska 
univerza Ajdovščina. 
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Od kje ideja za snemanje fil-
ma 'Zdravica'? 
Film Zdravica je daljši pro-

jekt turističnega društva Podnanos. 
Predsednik Stojan Vitežnik mi je pro-
jekt predstavil in me vprašal, če bi bil 
pripravljen sodelovati kot režiser. Na 
začetku se mi je zdel projekt precej 
zahteven, saj govori o zgodovini (pa-
ziti je potrebno, kaj se predstavi in na 
kakšen način). Ker pa je bilo že veli-
ko študijskega dela narejenega, je bila 
moja naloga precej lažja. Moje delo 
bi lahko primerjal s krašenjem novo-
letne jelke (imamo okraske, jelko in 
lučke, naša naloga je, da vse to sesta-
vimo skupaj). Pri projektu sem imel 
sem vse podatke, ki sem jih povezal in 
združil v neko celoto. Poudariti mo-
ram, da sta bila pred mano že dva rež-
iserja, ki sta opravila veliko dela. Sne-
manje je trajalo od avgusta 2016 pa 
tja nekje do januarja 2017. Sledila je 
montaža in v juniju 2017 premiera fil-
ma. Ob tej priložnosti bi še enkrat po-
hvalil igralce društva 'Ga pihnemo' iz 
Podnanosa, ki so pokazali ogromno 
volje in energije do samega projekta.

Pri 'Zdravici' se pojaviš v vlogi reži-
serja in pisca scenarija. Kakšne nalo-
ge/zadolžitve sploh ima režiser?
Glavna naloga je povezovanje. Pove-
zovanje igralcev, snemalcev, lokacije 
… včasih je potrebno samo malo logi-
ke, na katero ob kopici drugih majh-
nih detajlov radi pozabimo.

Kaj je najtežje pri ustvarjanju fil-
ma, igre? (pisanje scenarija, iskanje 
lokacije snemanja …)
Mislim, da je pri ljubiteljskih projek-
tih, kot je bil film 'Zdravica' najtež-
ja organizacija urnikov. Združit ve-
čje število igralcev in snemalno ekipo, 

Intervju: Nejc Furlan

predvsem v poletnem času, ko so do-
pusti - to je najtežje.

Med ogledom filma sem opazila, 
da se nekje pojavlja izraz 'Zdravljica' 
nekje pa 'Zdravica' 
Prvotno je bila 'Zdravica', pred smrtjo 
pa jo je Premrl spremenil v 'Zdravlji-
ca'. Pri ustvarjanju filma smo se odlo-
čili, da obdržimo prvotno ime.

Kje si sicer lahko ogledamo film? 
Film je na DVD-jih, ki pa so trenutno 
pošli, a bodo vsekakor spet na voljo. 
Naj omenim, da smo projekcije pri-
pravili tudi na osnovnih šolah. Film je 
namreč primeren tudi za otroke, ki se 
naučijo nekaj novega o zgodovini na 
zabaven način. Do sedaj smo obiska-
li OŠ Šempeter, Vransko in Otlica, v 
kratkem pa bo predvajanje projekcije 
tudi na OŠ Deskle.

Tvoji prvi začetki v vlogi režiserja? 
Kdaj, kje, kako?
Še vedno trdim, da je to moj hobi, kar 
pa ne pomeni, da delam to z levo roko 
(v mojem primeru z desno, ker sem 
levičar). Delo režiserja mi ni bilo ni-
koli všeč ravno zaradi organizacije, 
tehnike, vodstva. Postavljen si za šefa 
ekipi, ki je niti ne poznaš dobro, veči-
na pa je še starejša od tebe.
Veliko raje sem se pojavljal na odru, 
v vlogi igralca, napovedovalca. A prav 
s prevzemanjem takšnih in drugač-
nih režij sem pridobil na samozavesti, 
zoreti sem začel ne zgolj kot režiser, 
marveč predvsem kot človek. Ljubi-
teljski projekti imajo še to posebnost 
in prednost, da spoznavaš zelo razno-
vrstne ljudi. Včasih si psiholog, dru-
gič mentor, tretjič učitelj, trener. Vse 
to z veseljem sprejemam in s tem ra-
sem, ter spoznavam svetove, ki jih si-
cer ne bi. Star sem 23 let in tiho spre-
jemam druga življenja, hočem biti kot 
spužva, ki se napaja takih in drugač-
nih zgodb. Vem, da je zgolj empirič-
no, pa vendar, mi da misliti, da vsak, 
ki je pred mano, prostovoljno žrtvuje 
svoj prosti čas za skupno dobro. Glej-
te, vendarle obstaja socializem - sode-
lovanje, delovanje za skupno dobro! 
Zakaj ne bi modela teh vaj, vseh teh 
projektov prenesli še v družbeno ži-
vljenje? 
Tako sem danes zelo vesel, da znam 
režijsko kakšno stvar speljati do kon-
ca. Nekaj režij mi je dalo samozavest. 

Eden od dogodkov ob letošnjem kulturnem prazniku bo tudi pro-
jekcija filma 'Zdravica', 9. februarja v Dvorani prve slovenske vlade 
v Ajdovščini. Film je režiral Nejc Furlan, 23-letni domačin, doma iz 
Vrhpolja, ki je trenutno razpet med Ljubljano, kjer študira, in Vipa-
vsko dolino. Z veseljem si je vzel čas za pogovor in nam odgovoril 
na kar nekaj vprašanj o filmu 'Zdravica', ostalih projektih in življe-
nju nasploh. 

Vidim, kako me na vajah pozorno 
poslušajo, to mi veliko pomeni, saj je 
tako lažje delati. Res pa je, da je nalo-
ga režiserja poenostavljati stvari. Stva-
ri, ki so samoumevne, zreducirati in 
razumeti vzrok ter posledico. Res je 
tudi, da znam biti zelo težek človek 
in mi kdaj to letanje okrog prav paše. 
Pa ne, da mi upada libido, zgolj rad si 
kdaj postrižem krilca ter pogledam, 
kaj se dogaja še izven mene. 
Vse se je začelo leta 2014, ko je dru-
štvo Teodozij pripravljalo film z rim-
sko tematiko. Takrat sem se prvič po-
javil v vlogi režiserja pri filmu 'Rimska 
zgodba'. Najbolj pa me je preseneti-
lo, ko se je premiere udeležilo pribli-
žno 2.000 ljudi. Teh občutkov se ne da 
opisati! 

Ti je ljubši film ali gledališče? 
Sem velik ljubitelj tako filma kot gle-
dališča. Nemogoče se je odločati med 
enim in drugim. Oba imata svoje plu-
se in minuse. Gledališče je unikum, 
film pa brezčasna umetnost. V gleda-
lišču si privilegiranec, ki vidiš samo 
enkrat to uprizoritev. Pri filmu pa vi-
diš rezultat kiparjenja časa. Film je ve-
liko bolj intimen. Z igralcem na pla-
tnu vzpostaviš drugačen odnos kot z 
igralcem v teatru. Je obdobje, ko ho-
dim v gledališče in obdobje, ko gle-
dam filme. 
Sicer pa mislim, da Slovenci ne znamo 
gledati filmov. Za filme si je potrebno 
vzeti čas, tako kot za knjige. Največ-
krat gledamo film zvečer, ko pridemo 
iz službe. Vendar ga takrat, utrujeni, 
gledamo zgolj pasivno.

Kje se vidiš čez 5 let?
Navadno ne delam dolgoročnih ciljev 
in živim po 'etapah'. Postavim si krat-
koročne cilje. Življenje je kot slalom. 
Nikoli ne veš, kje boš zavil na drugo 
progo … Raje se zbudim, grem v šolo, 
službo, po opravkih ali zgolj na obisk 
in potem sproti vidim, kaj bo vse pri-
nesel dan. Rad se prepuščam toku.
Trenutno sem razpet med študijem v 
Ljubljani in med Primorsko. Vseka-
kor bi rad v naslednjih letih dokončal 

študij. Sicer pa sem honorarno zapo-
slen tudi na RTV-ju, kjer se mi poča-
si odpira vedno več možnosti. Veliko 
ljubiteljskih projektov imam še doma 
… 

Pogrešaš Vipavsko? Kaj najbolj? Se 
ti zdi, da okolje vpliva na ustvarjal-
nost?
Zmeraj bolj spoštujem ljudi v doma-
čem okolju. Ko sem šel v Ljubljano se 
mi je zdelo vse super, fajn, naenkrat si 
tam neznatna številka v mestu, ko pri-
deš domov pa si domišljaš, da si glav-
ni frajer, odpiraš perje kot pav … S 
časom dobiš spoštovanje do staršev, 

starih staršev, ostalih domačinov, ki 
že celo življenje delajo doma. Mnogo-
krat je bilo veliko težje uspeti doma. 
Ne prenesem mišljenja, da so tisti, ki 
živijo v mestu, nekaj več. Ne prene-
sem, da se ljudje oklicujejo za izobra-
žence. Moj nono nima enega razreda 
srednje šole, pa po razmišljanju nese 
marsikaterega doktorja znanosti. Pra-
vi akademik zdrave kmečke pameti je. 
Odlično se počutim, ko se doma po-
leti z družbo usedemo pod latnik in si 
pripovedujemo štorije, odigramo bri-
škulo, spijemo kak glaž preveč, se kdaj 
tudi pošljemo v rodilne organe, nare-
žemo šalamin, malce opravljamo, spat 
pa gremo vsi zadovoljni. Prava pra-
vljica je to. Se mi zdi, da se Ljubljana 
in Vrhpolje odlično usklajujeta, kar se 
tiče ustvarjalnosti.

Je še kaj izven filma? 
Zadnje čase se ukvarjam s kitaro, ki jo 
imam še iz otroštva, pa do sedaj ni bila 
aktualna. Nisem nek talent, a je čisto 
dovolj, da se z njo malo sprostim. Si-
cer pa uživam v naravi. Rad grem s 
kolesom do Štanjela. Do križišča za 
Goče je nekaj pokore, da vidiš, da nisi 
nič proti naravi, potem je spust, po-
tem do Štanjela pa zopet malo gor in 
malo dol. 

Kristina Birsa

Ana Frank tudi v Ajdovščini
Potujoča razstava 'Ana Frank – zgodba za sedanjost' je del mednarodnega projekta, v katerega se je 
vključila tudi Slovenija. Razstava se je zaustavila tudi v Ajdovščini in sicer bo mesec dni na ogled v avli 
OŠ Danila Lokarja (od 5. februarja do 7. marca).

Le kdo ne pozna tragične 
zgodbe mladega dekleta, 
ki se je v času nacističnega 

terorja skrivalo na Nizozemskem 
in pisalo dnevnik? Njena brez-
časna in žalostna usoda ni ostala 
zamolčana tako kot tisoče drugih 
… Po knjižni predlogi Dnevnik 
Ane Frank je nastal mednarodni 
projekt, v katerega se je vklju-
čila tudi Slovenija. V središču 
projekta je potujoča razstava z 
naslovom Ana Frank – zgodba 

za sedanjost. Ta se navezuje na 
dekličino življenjsko zgodbo in 
na slavni dnevnik, ki ga je pisala 
med drugo svetovno vojno, ko se 
je morala skupaj s svojo družino 
in znanci zateči v skrivališče. 

Razstava se je ustavila tudi na 
naši šoli. Njena posebnost je, da 
po njej vodijo učenci, stari toli-
ko, kot je bila Ana v času, ko je 
sama doživljala vojno. Razstava se 
ne navezuje le na njeno zgodbo, 
temveč tudi na še danes aktualne 

teme, kot so diskriminacija, krše-
nje človekovih pravic, empatija … 

Za vodene oglede se je potrebno 
predhodno najaviti (031 335 506 
ali kristina.valic1@gmail.com). 

Savina Božič in Nataša 
Markič

Foto: Peter Bajnoci

Foto: Cecilija Vitežnik
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Brez parkiranja pred krožiščem
Na začetku Tovarniške ulice, pred novo pekarno in KIK-om, ni več mogoče parkirati. Količki to fizično 
preprečujejo.

Na pobudo skupine obča-
nov je Občina Ajdovščina 
pristopila k reševanju ne-

varne prometne situacije. Motilo 
jih je parkiranje ob delu Tovarniške 
ulice pred poslovnimi objekti tik ob 
krožišču, pravzaprav zelo nevarna 
vzvratna vožnja na cestišče. Kupci 
so ob tem kršili celo vrsto prome-
tnih predpisov, predvsem pa so sebe 
in druge spravljali v nevarnost, po-
sebno ob prometnih konicah. 

Za zdaj bodo težavo reševali s ko-
lički, tudi potopnimi za dostavo, 
ob celostnem urejanju ulice, osre-
dnje vpadnice v mesto, pa se bo na 
tem območju uredilo kolesarsko 

stezo, pločnik za pešce in zeleni-
ce s cvetjem. Na drugi strani ulice 
je veliko parkirnih mest, posebno 

Vipavska dolina na 
sejmu Ferienmesse 
na Dunaju
Med 11. in 14.  januarjem 

je na Dunaju potekaj 
največji turistični sejem 

v Avstriji. Za predstavitev Vipa-
vske doline na Dunaju smo letos 
prvič poskrbeli v TIC Ajdovščina. 
Avstrijski trg je naši destinaciji 
zanimiv zaradi bližine ter kupne 
moči. Predstavitev na Dunaju smo 

na makadamskem parkirišču se 
vedno najde prostor. 

Kmetijo 'Pri Rebkovih' lahko 
najdemo ob vznožju Čavna, 
v Lokavcu, enem najdaljših 

naselij v občini Ajdovščina. Kmeti-
jo obdajajo gore, mir in narava. V 
januarju smo se tudi sami odpravili 

Naše kmetije

Kmetija pri Rebkovih, Lokavec

na obisk in klepet s Tadejo Curk 
Kompara, nosilko dejavnosti turi-
stične kmetije. Tadeja nas je prija-
zno sprejela, odgovarjala na vsa naša 
vprašanja in nam razkazala okolico 
kmetije.

Kmetija, ki jo vodita skupaj z mo-
žem in pomočjo družine, obstaja že 
več kot 150 let. Z leti se je počasi ši-
rila, spreminjala in oblikovala v to, 
kar je sedaj. Njihova primarna de-
javnost je usmerjena v govedorejo. 
Trenutno imajo tudi do 130 bikov 
pitancev in do 100 prašičev. Poleg 
kmetijske dejavnosti pa se ukvarja-
jo še s turistično. V zgornjem nad-
stropju hiše imajo gostje na voljo 
dva apartmaja (za 4 in 3 osebe), iz 

izkoristili za ponudbo kratkih, bu-
tičnih počitnic s poudarkom na 
uživanju v pristni in okusni hrani, 
vrhunskih vinih ter pohodništvu 
in kolesarjenju v neokrnjeni na-
ravi. Promocijo Vipavske doline v 
Avstriji bomo nadaljevali aprila z 
udeležbo na sejmu v Celovcu.   

TIC Ajdovščina

katerih se odpira čudovit pogled na 
Vipavski Križ in Vipavske griče.

In od kje ideja o odprtju apartma-
jev? Tadeja pravi, da je ideja prišla 
iz ROD-a (razvojna agencija v Aj-
dovščini), še preden se je sama pri-
selila na kmetijo. Po poklicu je Ta-
deja univerzitetno diplomirana 
slovenistka, med časom študija pa 
je opravljala več priložnostnih del, 
ki so bila povezana z ljudmi (gostin-
stvo, trgovina). Kmalu je ugotovila, 
da je zelo zgovorna in da jo delo z 
ljudmi veseli, zato se je, ko so ji na 

kmetiji ponudili, da bi prevzela vo-
denje apartmajev, z veseljem stri-
njala. Dopoldan postori večino dela, 
popoldan pa je predvsem mama šti-
rim otrokom.

Gostje, ki prihajajo od vsepovsod, 
pridejo na kmetijo zaradi sprošču-
jočega okolja in raznih aktivnosti, 
ki jih okolica ponuja. Uživajo lahko 
med raziskovanjem Vipavske doli-
ne, kolesarjenjem, pohodništvom 
… Veliko gostov pa je tudi padalcev 

in zmajarjev, ki se spuščajo z bli-
žnjega Kovka. Dan začnejo z boga-
tim domačim zajtrkom, ki jim ga 
Tadeja postreže. Na mizah najde-
mo marelično marmelado, suhome-
snate izdelke, svež kruh, bezgov si-
rup in jabolčni sok. Vse se pridela na 
kmetiji iz domačih sestavin. Po ce-
lodnevnem raziskovanju in pohaj-
kovanju se lahko gostje sprostijo še 
v kletnih prostorih, kjer se nahajata 
savna in jacuzzi.

V zadnjih letih se veča število tu-
jih gostov. V lanskem letu je bilo 

približno 30 % domačih in 70 % tu-
jih gostov, predvsem iz Francije, 
Španije, Anglije in Nemčije. In rav-
no od gostov (predvsem od padal-
cev in zmajarjev) so 'Pri Rebkovih' 
dobili idejo o odprtju kampa. Dela 
so v polnem teku, odprtje načrtujejo 
1. aprila. Kamp bo na travniku pred 
hišo, sprejel pa bo približno 30 ljudi. 
Omogočal bo kampiranje s šotorom 
in s tem malce drugačno izkušnje za 
vse, ki želijo biti še bolj v stiku z na-
ravo.

Vsako leto pridejo na obisk tudi 
šolarji iz okoliških šol, ki imajo 'Pri 
Rebkovih' športni dan. Navadno 
prispejo v času letne košnje in po-
magajo pri spravljanju sena. Sezna-
nijo se z delom na kmetiji, si ogle-
dajo živali in pomalicajo domače 
dobrote. Fantje so seveda najbolj 
navdušeni nad mehanizacijo, dekle-
ta pa nad živalmi.

Načrtov za prihodnost je veliko. 
Prvo je seveda že omenjeno odprtje 
kampa, nato pa mogoče nova šta-
la. Tadeja pravi, da se za prihodnost 
kmetije ne boji, saj tudi otroci kaže-
jo znake zanimanja. Njihova zgodba 
se vsekakor še ni končala in zagoto-
vo bomo o njih še slišali in brali.

Kristina Birsa

Svetovno prvenstvo se bliža!
Ena večjih prireditev tega leta v 

ajdovski občini bo nedvomno 
svetovno prvenstvo belgijskih 

ovčarjev, ki bo konec aprila v Ajdo-
vščini. Pričakujejo več kot 600 na 
prvenstvu nastopajočih psov in se-
veda še toliko več vodnikov oziroma 
spremljevalcev. 

Vipavska dolina seveda nima to-
liko posteljnih zmogljivosti, da bi 

teden dni prenočila tolikšno število 
oseb, s psi povrhu. Zato so tekmoval-
ci zakupili ležišča tako v Postojni kot 
Novi Gorici. Organizator svetovnega 
prvenstva je Športno kinološko dru-
štvo Ajdovščina, ki se na odgovorno 
nalogo pripravlja že dlje časa. Odpr-
tje svetovnega prvenstva z atraktivni-
mi programom bo 24. aprila na graj-
skem vrtu, kjer se bo začel mimohod 

tekmovalnih psov in njihovih vodni-
kov po starem mestnem jedru. 

Tekmovalni del se bo čez teden od-
vijal na stadionu, kjer bo v nedeljo 
tudi zaključna prireditev, gostom pa 
bi radi pripravili še bogat spremljeval-
ni program, bodisi z zabavnimi vsebi-
nami kot tudi obiskom kulturnih in 
naravnih znamenitosti in seveda kuli-
narično in vinsko ponudbo. 
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Februar - mesec kulture 2018
Potujoča razstava: Ana Frank – zgodba za sedanjost 

• Ponedeljek 5. februar do sreda 7. marec
• Kje: Avla OŠ Danila Lokarja Ajdovščina

Učenci OŠ Danila Lokarja delijo kulturo
• Torek 6. februar, sreda 7. februar, petek 9. februar 
• Kje: - 6. in 7. februarja ob 9.00 in 10.00 otrokom v Vrtcu 

Ob Hublju in VDC Ajdovščina 
- 7. februarja ob 11.00 na Cankarjevem trgu (trg v 

Šturjah) in Trgu prve slovenske vlade 
- 7. februarja ob 9:30 v Lavričevi knjižnici in ob 

10:00 na več mestih v Lokavcu, 
- OPP NIS bodo 7. februarja obiskali otroci vrtca 

Ob Hublju in učenci CIRIUSa.

Pogovor z zgodovinarko dr. Meto Remec predstavitev njenih 
knjig Podrgni, očedi in živali otrebi in Bakh, tobak in Venera 

• Torek, 6. februar ob 18.30
• Kje: Lavričeva knjižnica Ajdovščina

Slovenski kulturni praznik na OŠ Col
• Sreda, 7. februar ob 18.00
• Kje: OŠ Col

Velika šolska proslava ob kulturnem prazniku in dnevu šole
• Sreda, 7. februar ob 18.00 
• Kje: Športna dvorana OŠ Dobravlje

Odprtje razstave 50 + (poklon članov DLUSP slovenskemu 
kulturnemu prazniku)

• Sreda, 7. februar ob 19.00
• Kje: Lokarjeva galerija Ajdovščina

Večer besede in glasbe z Andrejo Kosmač
• Sreda, 7. februar ob 20.00 
• Kje: Lična hiša Ajdovščina

Odprtje razstave, retrospektiva (Drago Tršar)
• Sreda, 7. februar ob 19.00
• Kje: Pilonova galerija Ajdovščina

Filipov tek in spust (smučanje po starem)
• Četrtek, 8. februar ob 10.00
• Kje: Tiha dolina, Predmeja

Tradicionalni 23. zimski pohod na Čaven
• Četrtek, 8. februar
• Kje: ob 11.00 kulturni program pred kočo Antona Bavčerja

Zdravica, igrano dokumentarni film o nastanku slovenske himne
• Petek, 9. februar ob 19.00
• Kje: Dvorana prve slovenske vlade Ajdovščina

Kulturni praznik 2018 - priredbe Prešernovih pesmi in 
pogovor z Jožico Pizzoni

• Sobota, 10. februar ob 19.00 
• Kje: Dom krajanov Cesta

Mostova čitalnica
• Petek, 16. februar ob 19.00
• Kje: Pilonova galerija Ajdovščina 

Bojan Bizjak - kratka proza Rezine pomladi
• Torek, 20. februar ob 18.30
• Kje: Lavričeva knjižnica Ajdovščina 

Inštitut za mladinsko politiko 

Povezani lokalno smo močnejši 
globalno
Pilotni projekt 'Lokalno partnerstvo za povečanje zaposlovanja mladih na lokalnem trgu dela', ki ga 
izvaja Inštitut za mladinsko politiko Ajdovščina, je v letu 2017 uspešno sledil zastavljenim ciljem in 
konkretno utira pot mladim do novih izkušenj in zaposlitev v lokalnem okolju tudi v letu 2018.

Projekt je zasnovan na dveh 
stebrih.  

Prvi steber je namenjen vzpo-
stavitvi Lokalnega partnerstva za zapo-
slovanje mladih na lokalnem trgu dela, 
ki je v občini Ajdovščina uspešno za-
živelo in zelo aktivno deluje, saj so re-
zultati le tega konkretni. Prvič se je na 
nivoju občine vzpostavilo konstruktiv-
no sodelovanje tako med šolami, in-
stitucijami in podjetji v občini, ki ima-
jo cilj spodbujati zaposlovanje mladih 
na lokalnem trgu dela. Zaradi aktivne-
ga dela članov Lokalnega partnerstva, 
so se v  preteklem letu izoblikovale šte-
vilne pobude, ki težijo k čimprejšnji re-
alizaciji.  

Drugi steber projekta je namenjen 
usposabljanju mladih in je sestavljen 
iz treh faz: uvodnega usposabljanja, 
usposabljanja pri mladinskih in drugih 
organizacijah in usposabljanja na de-
lovnem mestu. Pri izvajanju vseh treh 
faz gre za načrtno postavljene aktivno-
sti, ki vodijo do končne, optimalne de-
lovne izkušnje, ki jo pridobi mlad po-
sameznik, ki vstopa na trg dela .  

Uvodna usposabljanja so temelji-
la na interaktivnih predavanjih, s ka-
terimi so mladi pridobivali teoretične 
osnove, prepletene tudi s praktični-
mi izkušnjami, ki so jih v učilnico vne-
sli izkušeni predavatelji. Usposabljanja 
so obsegala širok nabor tem od moti-
vacije, komunikacije, sposobnost reše-
vanja problemov, organizacije lastnega 
in timskega dela ter osnov podjetni-
štva, generiranja idej, retorike in mno-
go drugih. Vsebine so bile vsekakor za-
nimive in s strani udeležencev tudi zelo 
dobro sprejete.  Uvodna usposabljanja, 
ki predstavljajo prvo fazo usposabljanj, 
so potekala v dveh terminih na obmo-
čju Goriške in Obalno–kraške statistič-
ne regije oz. v dveh občinah, ki sta tudi 
partnerici projekta: Občina Ajdovščina 
in Občina Sežana. V letu 2017 je bilo 
v projekt vključenih kar 85 oseb (18 iz 
Obalno-kraške in 67 iz Goriške regije). 
Uvodna usposabljanja je redno obisko-
valo 55 oseb, in sicer 35 udeležencev v 
prvem terminu in 20 udeležencev v 
drugem terminu. Projekt je namenjen 
mladim od 15. do 29. leta starosti, pov-
prečna starost udeležencev projekta je 
26 let, njihova izobrazbena struktura 

pa se giblje od zaključene osnovne šole 
do doktorja znanosti. Večina je druž-
boslovcev, med njimi pa tudi jeziko-
slovci, biologi, oblikovalci, socialni de-
lavci ter pravniki in drugi profili. 

Ko so se mladi 'podkrepili' z doda-
tnim znanjem na uvodnih usposablja-
nih, smo zanje pripravili nadaljevanje v 
dveh fazah. Usposabljanje pri mladin-
skih in drugih organizacijah in usposa-
bljanje na delovnem mestu. Mladi so si 
na delovnih mestih nabirali prepotreb-
ne delovne izkušnje in se srečevali s 
konkretnimi situacijami, ki jih določe-
no delovno mesto zahteva. Uspešno so 
se vključili v proces dela v podjetjih oz. 
organizacijah in v sklopu eno ali dvo-
mesečnega usposabljanja, pridobili te-
meljit vpogled v bodoče delovno oko-
lje. Kar nekaj od teh posameznikov je 
uspešno pridobilo zaposlitev v podje-
tju ali organizaciji, ki jim je nudila mo-
žnost usposabljanja. Usposabljanje pri 
mladinskih in drugih organizacijah 
je do sedaj zaključilo 21 udeležencev, 
usposabljanje na delovnem mestu pri 
lokalnih delodajalcih pa 14 udeležen-
cev. 

Za konec pa smo izbrali še nekaj 
mnenj naših udeležencev in mentorjev 
o izkušnji s projektom. 

Udeleženka iz Deskel (Magistra mi-
krobiologije, ki je usposabljanje opra-
vljala v laboratoriju podjetja Salonit 
Anhovo d.d.)

"Nisem pričakovala, da bo vpliv 

opazen tako kmalu. Dober mesec dni 
po končanem usposabljanju (in mno-
gih poslanih prijavah na razpise) do-
bim klic, da sem izbrana na razpisu. 
Da so jih moje izkušnje v laboratori-
ju in moja aktivnost prepričale, da sem 
prava kandidatka. Dobra beseda men-
torice na usposabljanju, da sem delav-
na, da imam znanje in veselje; potrdilo, 
da sem aktivna in poprimem za vsako 
priložnost. Dva velika dejavnika, ki sta 
prepričala kadrovike, da me izberejo."

Udeleženec iz Vipave (Industrijski 
oblikovalec, ki je usposabljanje opra-
vljal na Ljudski univerzi v Ajdovščini 
na programu PUM-o: projektno uče-
nje mlajših odraslih)

"Zelo lepa in poučna izkušnja, iz kate-
re sem se veliko naučil o delu z ljudmi 
in sami organizaciji dela. Na PUM-
-u sem deloval kot mentor. To pome-
ni, da sem vodil ali pomagal pri vo-
denju dnevnih obveznosti, se družil z 
udeleženci PUM-a in skupaj z njimi 
iskal možnosti nadaljnjega šolanja ali 
možnosti zaposlitve. Poleg vsakdanjih 
delavnic smo skupaj ustvarjali še pro-
jekt, ki smo ga poimenovali Trajk Bajk. 
Vsem mladim bi priporočil vključitev 
v projekt. Predvsem pa bi spodbudil 
vas, koordinatorje projekta, da bi po-
vabili v projekt študente, ki se šolajo 
izven domačega kraja. Povabite jih že v 
času študija in jim pri tem pomagajte, 
da se nazaj vključijo v domače okolje. 
Le tako bomo lahko omogočili našim 
podjetjem dobre izšolane kadre."

Urška Premrn (MDPM Ajdovščina)
"Organizacija pridobi motiviran ka-

der željan novih znanj, hkrati pa je to 
tudi pomoč organizaciji pri opravilih, 
ki že dlje časa čakajo na izvedbo. Za-
nemarljivo ni niti dejstvo, da takšno 
usposabljanje organizaciji ne predsta-
vlja dodatnih stroškov. Dobro sodelo-
vanje in hiter odziv Inštituta za mla-
dinsko politiko."

Ingrid Vuga (Presvit d.o.o.)
"Inštitut je zelo hiter pri pripravi do-

kumentacije. Kandidat je na razpola-
go praktično takoj. Slabosti ne vidim. 
Mogoče bi morali narediti več na raz-
poznavnosti, v smislu, da so podjetja 
seznanjena, da je možno spoznati po-
tencialne kandidate za bodoče redne 
zaposlitve tudi na tak način."

Če si tudi sam-a želiš pridobiti nove delovne izkušnje ter izponjuješ spodnje 
pogoje, nas brez oklevanja pokliči. Na voljo je še nekaj prostih mest. 

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

Dodatne informacije: Inštitut za mladinsko politiko, tel.: 040 657 676 ali 
barbara.pfeifer@institut-imp.si ali matjaz.zgonik@institut-imp.si
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Vipavska dolina na turističnem 
sejmu na Nizozemskem

Vakantiebeurs Utrecht na Ni-
zozemskem je eden največjih 
turističnih sejmov v Evropi, 

na katerem se predstavljajo turistične 
destinacije iz vseh kontinentov. Obi-
šče ga preko sto tisoč obiskovalcev. 
Na njem se je v letošnjem letu, poleg 
ostalih 16 razstavljalcev iz Slovenije, 
predstavila tudi Vipavska dolina. 

Obiskovalci sejma so lahko okuša-
li vina vipavskih vinarjev (Vina Čuk, 
Kmetija Tomažič, Vinska klet Vidus, 
Vinska klet Wipach, Posestvo Cul-
tus, Lavrenčič Estate, Vina Saksida) 

in domač sir, proizveden v naši do-
lini.

Udeležbo na sejmu je omogočila 
Občina Vipava. Za promocijo in ve-
čjo prepoznavnost Vipavske doline 
sta v organizaciji Zavoda za turizem 
Trg Vipava, poskrbeli Ingrid Saksi-
da, Turistična kmetija Saksida in Bo-
jana Curk, Kamp Tura. Velik porast 
gostov iz omenjene države v zadnjem 
letu priča, da je stalna prisotnost na 
omenjenem sejmu učinkovita in zato 
smiselna tudi v bodoče.

Bojana Curk

Sommelierji v 
vinoteki Vipava

V sredo, 10. 1. 2018, je v 
prostorih Zavoda za tu-
rizem TRG Vipava pote-

kalo pestro dopoldne. Društvo za 
razvoj pivske kulture 'Sommelier 
Slovenije' je organiziralo strokov-
no ekskurzijo. V Vinoteki Vipava 
so spoznavali vina vinarjev zgor-
nje Vipavske doline. To častno 
nalogo nam je društvo zaupalo, 
ker že vrsto let dobro sodeluje-
mo. Maja Hladnik, zaposlena v 
Zavodu za turizem TRG Vipa-
va, je namreč že skoraj desetletje 
aktivna sommelierka, in vina ter 
vinske zgodbe vipavskih vinar-
jev v Vinoteki Vipava predstavlja 
domačim in tujim obiskovalcem. 
Številni udeleženci, žejni stro-
kovnega znanja so se seznanjali 
z vinarji zgornje Vipavske doli-
ne in njihovimi vini. Pozdravil 
jih je Ivan Peršolja, predsednik 
društva, vinarje pa sta predstavila 
Urška Grmek iz Zavoda za turi-
zem TRG Vipava in Davorin Ška-
rabot, podpredsednik društva. 

Vinoteka Vipava je kar pokala 
po šivih zaradi množične udelež-
be strokovne javnosti. Svoja vina 
in zgodbo svoje kleti so predsta-
vljali Burja, Branko Furlan, Gue-
rila, Monvi, Peter Ferjančič, Po-
sestvo Štokelj, Vina Benčina, 
Vina Krapež, Vinska klet Samo 
Poljšak. Devet naših izvrstnih vi-
narjev je udeležencem tečaja za 
sommelierje II. stopnje, podaja-
lo svoja znanja in izkušnje in jim 
s ponosom predstavilo svoja vina.  

Veseli smo, da so bili z dogod-
kom zadovoljni tako udeleženci, 
kot tudi vinarji in organizatorji. 
Z odličnim znanjem udeležencev 

in njihovim velikim zanimanjem 
so bili vinarji zelo zadovoljni in 
so z njimi z veseljem delili svo-
je praktične izkušnje in strokov-
na znanja o vinu. Udeležence sta 
navdušila vrhunska vipavska vina 
in predstavitev vin vipavskega vi-
norodnega okoliša. Po zanimi-
vem dopoldnevu so se podali še 
na raziskovanje drugih primor-
skih vinorodnih okolišev. 

Ivan Peršolja, predsednik dru-
štva, je dejal, da so izbrali zgodnje 
dopoldanske ure, ki so za degu-
stacijo vin najprimernejše zaradi 
odpočitih čutil. Po uspešnem do-
godku je pohvalil, da je bila pri-
reditev strokovna in zelo prije-
tna, in da so lahko sommelierji 
zares uživali v raznovrstnih nian-
sah posameznih vin glede na sor-
to, starost in lego vinograda, na-
čina zasaditve oz. vzgojne oblike, 
zelenih del, obremenitve trsov, 
časa trgatve in kar je najvažnejše 
– karakterja vina, ki mu ga da kle-
tar. Predstavljena so bila tudi vina 
pridelana po najbolj naravni poti. 
Pravi, da že vrsto let sledi priza-
devanjem vipavskih vinarjev, ki 
iz leta v leto dvigujejo kvaliteto in 
širijo skupaj z ostalimi slovenski-
mi vinarji dobro mnenje o naših 
vinih tudi preko naših meja. 

Zelo smo bili veseli njihovih po-
hval, ki jim dajejo vzpodbude za 
nadgradnjo uspešne zgodbe Vi-
noteke Vipava, ki je po desetih le-
tih delovanja lansko leto zaključi-
la z rekordnim obiskom. 

Iris Skočaj, 
Zavod za turizem TRG Vipava

Plesna šola El1 

Zimska pravljica
V decembru je v telovadni-

ci Osnovne šole v Vipavi 
potekala že tradicionalna 

zimska plesna produkcija Plesne 
šole EL1- Plesna scena, ki je na oder 
postavila plesalce vseh starosti, dvo-
rano pa zopet zapolnila do zadnjega 
kotička.

Na letošnji zimski produkciji je 
program popestrilo dvajset plesnih 
skupin sodobnega plesa in hip hopa, 
ki so z odlično energijo zaključili še 
eno uspešno leto delovanja plesne 
šole EL1 - Plesna scena. Za energič-
ne točke pod žarometi so poskrbe-
le mentorice in koreografinje, ki de-
lujejo pod okriljem ajdovske plesne 
šole, katere gonilna sila je Elena Mi-
kuž. S štirinajstimi točkami so otro-
ci in mladostniki zaplesali v novo 
leto 2018 in obenem priklicali še Bo-
žička.

Božična plesna pravljica EL1 ple-
sna scena je z glasbo, plesom in 
ogromno pozitivne energije napol-
nila dvorano do zadnjega kotička in 
hkrati priredili čudovit uvod v naj-
lepše praznike. Sreča, smeh in iskrice 
v očeh so kar vrele iz otrok. Starše pa 
je vse skupaj napolnilo z ljubeznijo 

in ponosom. Plesalci so skupaj z nji-
hovimi koreografi uspešno izpeljali 
še eno koledarsko leto, v katerem so 
aktivno sodelovali na številnih od-
rih. Po njihovih besedah, pa komaj 
čakajo na nove izzive v letu 2018, 
ki sledijo po novoletnem oddihu za 
plesalce. Plesno društvo EL1 - Ple-
sna scena iz leta v leto raste, za veliko 
podporo pa se zahvaljujejo tudi star-
šem in ljudem, ki delovanje aktiv-
no spremljajo, velikokrat priskočijo 
tudi na pomoč in nenazadnje, poskr-
bijo, da plesalci pridejo na trening.

ŠK Karitas 

Decembrski čas na programu 
'Popoldan na cesti'
Decembrski čas je najlepši čas 

v letu. Pomen praznikov je v 
tem, da smo skupaj z družino 

in prijatelji. Tudi na našem programu 
se je v decembru dogajalo marsikaj. 
Mesec december smo pričeli z ad-
ventnimi delavnicami v Kamnjah, na 
Slapu in v Vrhpolju. Odziv je iz leta 
v leto večji, a tudi venčki so iz leta v 
leto lepši. Kmalu je bil tu dobri mož 
Sv. Miklavž, ki je naše otroke in pro-
stovoljce obdaril. Veselje v otroških 
očeh je bilo v teh dneh nepopisno. 
Pred Božičem so naše otroke razve-
selili tudi skriti darovalci pri projektu 

Božiček za en dan. Skrbno pripravlje-
nih daril so se otroci zelo razveselili. 
Hvala vsem organizatorjem te akcije. 
Ker se je zelo hitro bližal božični čas, 
smo morali biti v Vrhpolju kar pridni, 
saj tradicionalno že četrto leto pri-
pravljamo Božično zgodbo. Vaje so 
potekale dvakrat tedensko in otroci so 
komaj čakali, da se pokažejo staršem 
v vlogi igralca. In prišel je Sveti večer. 
V zraku je bilo čutiti malce nervoze, 
predvsem pa veliko veselja, da se bo 
v hlevčku ponovno rodil Jezus. Dvo-
rana v Vrhpolju je bila v hipu polna, 
počakali smo še našega župnika Ja-
neza in zgodba se je lahko začela. Na 
začetku smo prikazali, kako je angel 
prišel oznanit Mariji, da bo spočela 
sina, nato, kako sta Marija in Jožef is-
kala prenočišče, nato so prišli na vrsto 
pastirji, ki so se po oznanjenju ange-
la odpravili na pot. Ko so prišli pred 
hlevček je vsak izmed pastirjev nekaj 
podaril novorojenemu božjemu otro-
ku. Zgodba se je zaključila z voščilom 
in vsi skupaj smo se ob petju ljudskih 

božičnih pesmi preselili v cerkev, kjer 
smo imeli sveto mašo. Jožef in Marija 
sta Jezusa položila v jasli, pastirčki in 
angeli pa so se postavili okrog cerkve-
nih jaslic. Vesela sem, da je bila cerkev 
polna otrok. Na koncu smo si vsi vo-
ščili blagoslovljene praznike in odšli 
blagosloviti še vsak svojo hišo. Po Bo-
žiču pa smo v Vrhpolju imeli božično 
novoletno delavnico, kjer smo pekli 
piškote. Gospod Janez nam je z vese-
ljem odstopil kuhinjo in verjamem, 
da je vonj po sveže pečenih piškotih 
ostal v hiši še kar nekaj časa. Tudi na 
programu na Slapu in v Šempetru so 
izvajali počitniške aktivnosti za otro-
ke. December je minil kot bi mignil, a 
mi pridno nadaljujemo s svojimi ak-
tivnostmi na programu. Kaj več o tem 
pa v naslednjem prispevku. Vsi otroci, 
prostovoljci in zaposleni želimo vsem 
sodelavcem Karitas in vsem ljudem 
dobre volje veliko blagoslova pri svo-
jem delu v letu 2018 in naprej! 

Tatjana Rupnik
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TURISTIČNO DRUŠTVO PODNANOS VAS VABI NA 
15. TRADICIONALNI POHOD

'Z Vertovcem v rojstni karj slovenske himne'

sobota, 27. januar 2018 ob 08:00 
v Podnanosu

Zborno mesto bo pri Kulturnem domu v Podnanosu.
Z avtobusom se bomo odpeljali do Šmarskih gričev od kjer 

nas bo pot vodila mimo Vertovčeve domačije, Erzelja in Goč 
do Podnanosa, kjer je sam Matija Vertovec služboval. 

Prispevek za avtobusni prevoz, degustacije 
in topel obrok: 10€ (štartnina)

Prijave zaželene, dodatne informacije:
031 615 036 (Stojan)
070 799 309 (Jožica)

Lepo vabljeni!
Udeležba pohoda na lastno odgovornost!

DU Vipava obvešča občane 
in občanke, da do 1. marca 
2018 sprejema vpis novih 

članov. V društvu letno izvedemo 
kar 30 različnih dogodkov. Vabimo 
vas, da si preberete nekaj načrtov iz 
programa za leto 2018.

Program ohranjanja zdravja se 
brezplačno izvaja vsak prvi in zadnji 
četrtek v mesecu na sedežu društva 
in zajema meritve sladkorja, krv-
nega tlaka in holesterola, nego nog 
– pedikura in terapevtske masaže. 
Prostovoljke izvajajo obširen pro-
gram 'Starejši za starejše' ki poteka 
na nivoju Zveze društev in upoko-
jencev. Organiziramo pomladan-
sko in jesensko sedemdnevno kopa-
nje, ter kopanje vsako prvo soboto v 
mesecu (razen v januarju) v Hotelu 
Delfin v Izoli.

Članstvo izvaja sedem športnih 
dejavnosti, ki so primerne za starej-
še. Sodelujemo na raznih športnih 
tekmovanjih doma, v regiji, na dr-
žavnem in mednarodnem nivoju. 
Letno organiziramo tri do štiri izle-
te, štiri gledališke predstave ter ra-
zna srečanja članstva in jubilantov 

Društvo upokojencev Vipava 

Pridružite se nam!

Prvo mednarodno ocenjevanje 
medu v Ložah
Pestrost rastlinskega sveta v 

različnih geografskih podro-
čjih ima za posledico izredno 

veliko pestrost medu .To pestrost 
medu ohranjamo tudi s pomočjo 
ocenjevanja medu. Potrditev svo-
jega dobrega dela pa čebelar lahko 
pridobi z udeležbo na ocenjevanju 
medu. 

Ocenjen med je iz tržnega vidi-
ka kupcu privlačnejši, saj mu zago-
tavlja dodatno potrditev kvalitete 
in kakovosti medu. Med na ocenje-
vanju z doseženo oceno pridobi t.i. 
dodano vrednost, ki je dandanes 
vse pomembnejši dejavnik prodaje, 
ki vas razlikuje od drugih. S tem se 
vaša opaznost na trgu prodaje po-
veča. 

V  Ložah, kjer se cedita vino in 
med, smo prepoznali pomen oce-
njevanja medu za čebelarja in tako 

17.12. izvedli prvo mednarodno 
ocenjevanje medu v Vipavski doli-
ni, to je nadaljevanje 3. čebelarske 
maše, ki je bila v mesecu avgustu. Za 
praznik sv. Martina smo nadgradili 
čebelarske aktivnosti z blagoslovom 
pridelka medu. Na prvo ocenjevanje 
medu je prišlo 37 vzorcev, ki jih je 
ocenjevala strokovna komisija z li-
cenco, pod vodstvom mag. Aleša 
Rodmana. 

Prevladovali so predvsem cvetlič-
ni, gozdni ter lipovi okusi medu, 
medtem, ko je bilo nekaterih vrst le 
za vzorec. Glavni krivec za to pa je 
bila pozeba v mesecu aprilu, ampak 
ne glede na to je med zelo kakovo-
sten. Posebnost je bil med iz sonč-
nic, ki je na ocenjevanje prišel iz 
Češke. Ocenjevan med pa je bil po-
darjen osnovni šoli Draga Bajca. 

Podelitev diplom in priznanj ter 

nagrad s kulturnim programom 
smo zaradi prostorske stiske 23.12. 
izvedli na prenovljeni podružnični 
šoli na Gočah. 

Za prireditev se zahvaljujemo ob-
čini Vipava, g. županu Ivanu Prin-
cesu, ravnateljici osnovne šole Dra-
ga Bajca Vipava ga. Mojci Pev, mag. 
Alešu Rodmanu, nastopajočim 
učencem podružnične šole Goče z 
vodjo podružnice g. Gostimirjem 
Marcem ter ostalim učiteljicam, 
oblikovalcu diplom in priznanj g. 
Leonu Furlanu, vsem gospodinjam, 
ki ste napekle domače dobrote in 
ostalim, ki ste pripomogli, da je ta 
prireditev uspela. 

Melita Dolenc
Foto: Aleš Rodman

zakonskega življenja. V navedenih 
aktivnostih društva je v 2017 vsaj 
enkrat, sodelovalo nad 1100 članov.  

Člani društva imajo 10 do 15% 
popuste pri kopanju v Hotelu Del-
fin v Izoli, tehničnih pregledih svo-
jih vozil, nekaterih frizerskih salo-
nih, in nekaterih trgovinah. Zveza 
društev upokojencev Slovenije član-
stvu nudi brezplačno pravno pomoč 
in možnost osebnega zavarovanja. 
Društvo ima svoj prapor, prapor-
ščaka in več pomočnikov, ki lahko, 
v soglasju s svojci, umrlega pospre-
mijo na zadnji poti.

Več o našem delovanju je po mese-
cih navedeno v 'Programu aktivno-
sti DU Vipava za leto 2018' ki ga vsi 
člani prejmejo ob plačilu članarine, 
ki za leto 2018 znaša 12 €.

Veseli bomo vašega obiska na se-
dežu Društva upokojencev Vipava, 
Glavni trg 1, Vipava, kjer vam bomo 
še podrobneje predstavili naše delo. 

Uradne ure so vsak torek in sre-
do med 9 in 11 uro. Telefon: 05 36 
87314. 

 
KI

Vipavsko dolino prepihala knjiga 
'Na prepihu Škratjedola'
Da Vipavska dolina ne leži le na prepihu burje, pač pa tudi na prepihu ustvarjalnosti in združevanja 
odličnih idej, dokazuje nova otroška slikanica v verzih, ki nosi naslov »Na prepihu Škratjedola«. Tik 
pred božičem 2017 je slikanica izšla pri Samozaložbi P.I.P.A. Nika Božič, s. p. Za nastanek slikanice sta 
namreč združili moči dve vipavski ustvarjalki, katerih imeni med ljubitelji umetnosti nista prvič sliša-
ni. To sta NIKA BOŽIČ in IDA SEMENIČ, ki sta k igrivemu ustvarjanju pritegnili še Idino vnukinjo MIO 
FABČIČ. Knjiga je izšla v samozaložbi, njen izid pa je finančno podprla Občina Vipava. 

Pod verze Škratjedola se je 
podpisala Ida Semenič, upo-
kojena medicinska sestra iz 

Orehovice pri Podnanosu, znana že 
po predhodnih dveh pesniških zbir-
kah: Kot da imaš srce (2010) in Leto 
podpiše knjigo spominov (2013), ki 
sta obe izšli pri Zavodu za razvijanje 
ustvarjalnosti, Velike Lašče. Besedna 
vsebina otroške knjige Na prepihu 
Škratjedola je tako Idino tretje delo, 
v katerem se predstavlja s svojimi 
verzi. Pod ilustracijami Škratjedola 
pa sta podpis pustili Idina vnukinja 
Mia Fabčič in Nika Božič, mag. tra-
dicionalnih grafičnih tehnik. Nika 
je svoje znanje, pridobljeno med 
magistrskim študijem na Akademi-
ji lepih umetnosti (Benetke, Italija) 
izpopolnjevala še na Inštitutu za li-
kovno umetnost (Lahti, Finska) in 
na številnih samostojnih likovnih 
razstavah v Sloveniji in tujini. Poleti 
2017 pa je kot samostojna podjetni-
ca prevetrila dolino in širšo okolico 
s podjetjem P.I.P.A. Nika Božič s. 

p. V njem se poleg storitev za poro-
ke, interier, pogostitve in animacije 
tokrat prvič poizkuša tudi v vlogi 
samozaložnice. Ni dvoma, da je s 
svojimi izkušnjami, pridobljenimi 
na ustvarjalnih delavnicah z otroki, 
znala animirati tudi Idino vnukinjo 
Mio Fabčič do te mere, da je dekli-
ca sama prijela za risarsko orodje in 
ustvarila večino otroških ilustracij 
za knjigo Na prepihu Škratjedola. 
Nika pa ji je poleg svojega strokov-
nega likovnega mentorstva dodala 
nekaj svojih umetniških potegov z 
risarskim orodjem.

Tisto, kar  slikanici daje posebno 
veljavo, pa so vsebine pesmic. Te z 
otrokom razumljivo in hkrati lepo 
pesniško besedo opisujejo etnolo-
ške, naravne in lokalno – turistične 
posebnosti Zgornje Vipavske doli-
ne. Tako se bralci sprehodijo skozi 
košnjo na Nanosu v pesmi Škratja 
košnja,  skozi prepih vipavske bur-
je v pesmi Tetka furija Burja in skozi 
dejavnosti lokalnih društev v pesmi-
ci Škratja taborniška noč ). Pa še kaj 
bi lahko našteli …

Drugi sklop  pesmic opisuje rado-
stne trenutke, ki jih je dano dočaka-
ti vsem, ki postanejo stari starši. Iz 
nekaterih nagajivih pesmic pa lah-
ko izluščimo, da vloga vseh babic 
(ne le none Ide) ni vedno lahka, saj 
vnuki(nje) hitro odraščajo … 

En sklop pesmi je svojevrsten spo-
menik Idini rodbini in njenim pred-
nikom, ki so imeli posebne pevske, 
pesniške in človekoljubne darove. 
Idina izredna veščina pisanja pa se 
pokaže zlasti v pesmicah, ki po obli-
ki spominjajo  na otroške izštevan-
ke in nagajivke. V njih je inovativno 
jezikovno igro briljantno združila 
z vživljanjem v otroško dojemanje 
sveta in s poznavanjem otroške psi-
hologije. 

Vsem trem avtoricam iskreno če-
stitam ob izidu knjige, novi samoza-
ložniški slikanici pa kličem: »Sreč-
no pot med bralce vseh starostnih 
skupin!«  Z  literarnimi junaki v pe-
smicah se namreč lahko poistoveti-
jo tako otroci kot tudi odrasli bralci.

Tekst: Alenka Skupek, Foto: 
Nika Božič
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Vabljeni na ogled domače sončne ure
Ura je nastala v jubilejnem 

letu 2000, kar je zgolj na-
ključje. Takrat smo zidali 

in nastala je velika, pusta stena. Ker 
sem ravno zaključeval nekajletni 
študij o sončnih urah in s prevajanji 
iz italijanskih knjig (v slovenščini 
take literature ni), sem sklenil, da na 
steni upodobim prav sončno uro. 
Našli jo boste na naslovu Gradišče 
pri Vipavi 37, pri Makovčevih, ali 
kot se je včasih imenovala domačija 
'pr Ščekovih'. Redni obiskovalci te 
sončne ure so vipavski četrtošolci, 
vendar ni nobenega razloga, da si jo 
nebi ogledali tudi bralci Latnika.  

Ura na pročelju hiše ni samo ura, 
je predvsem – danes zelo redek 
– okras. Ker imamo ure povsod 
okrog sebe in pri sebi, bi rekli, da je 
to okras z uro, saj je ravno poslika-
nost prvi vtis, šele v drugem trenut-
ku odkrijemo, da imamo pred seboj 
sončno uro. Poleg ure, ki jo obve-
zno sestavljata jeziček ali palica in 
številčnica in je že samo s tem do-
volj zanimiva in povsem v funkciji, 

je še pogosto bogato poslikana pod-
laga v različnih likovnih, kiparskih 
in arhitekturnih govoricah, kar jo še 

dodatno bogati. Resda odčitavanja 
v oblačnem in deževnem delu dne-
va ne bomo mogli izvesti, a nas celo-
tna upodobitev dovolj prevzame, da 

pusti sled v nas. Ne boste našli dveh 
enako izdelanih ur, so vedno unika-
ti, tako kot njihovi lastniki. Lovec 

bo dal upodobiti lovski motiv, ri-
bič morda reko, morje. No, hobi-
jev je seveda veliko in poklicev, ki se 
dajo upodobiti, tudi. Motiv je lahko 

vzet iz okolja, v katerem je posta-
vljena ura, lahko pa je tudi povsem 
abstraktno oblikovan. 

Lastnik sončne ure razume in bolj 
povezuje odnose med Soncem in Ze-
mljo. Ves čas se nehote zaveda lege 
Zemlje glede na Sonce, dnevov, ki se 
nagibajo v zimo, oziroma pozimi v 
poletje. Vemo, da se dnevi začnejo 
neustavljivo krajšati 21. junija. Ta, v 
letu najdaljši dan, smo ne dolgo tega 
na podeželju še zaznamovali z mno-
žičnim kresovanjem kot kresno noč. 
Vendar se je tudi tu današnji človek 
oddaljil od naravnih mejnikov, ki 
dejansko nekaj povedo, oziroma po-
menijo. Dnevi se namreč odtlej kraj-
šajo vse do 24. decembra, ko se ko-
ledarska zima komaj začne. Takrat 
praznujemo božič, ki nam poleg bo-
žičnega veselja, z vsakim dnem pri-
nese tudi daljše dneve. Teh se zave-
damo že takoj po novem letu, ko so 
dnevi že očitno daljši. Zanimiva da-
tuma sta še 21. marec in 23. septem-
ber, ko imamo enakonočje. Dan za 
dnem pa nas prehod sence čez 12. 

uro spomni in opomni, da je pol 
dneva za nami, nemo sprašujoč, če 
smo ga plemenito živeli. Te orienta-
cije nam digitalna ura ne more dati. 
Imetnik sončne ure ima tudi jasnej-
šo predstavo o legi svoje hiše glede 
na strani neba. V kateri smeri je jug 
mu nenehno kaže palica ure. Pa še 
kaj bi se našlo, kar bogati vse doma-
če s tako uro. 

Več o sončnih urah na www.resta-
vratorstvo.si. 

Še zanimivost: 
Kmalu čez mejo na italijanski stra-

ni je vasica Aiello, v kateri kmalu ne 
bo več hiše brez sončne ure. V maju 
imajo celo Festival sončnih ur, tako 
kot je v Vipavi Vipavska trgatev sep-
tembra. Kako je človek pri izdelavi 
sončnih ur pokazal svojo brezmej-
no ustvarjalnost, si oglejte na njiho-
vi spletni strani tudi v slovenščini: 
www.ilsoleeiltempo.it. Torej: Va-
bljeni!

Jurij Makovec

CIRIUS Vipava 

Božički na motorjih 

Četrtek 20.12.2017, je bil za 
učence CIRIUS-a v Vipavi 
prav poseben dan. Obleče-

ni v Božičke na motorjih smo jih 
namreč obiskali člani Moto Klu-
ba Q VEJTR WAJDUŠNA in naši 
zvesti simpatizerji. 

Otrokom smo takoj ob priho-
du narisali nasmeh na obrazu ter 
iz njih izvabili neizmerno veselje. 
Nekateri so ploskali drugi kričali 
ter peli. Naš prihod je bil za njih 
popolno presenečenje. Zaradi le-
pega sončnega vremena smo go-
jence zavoda po končani predstavi 
povabili na dvorišče zavoda CIRI-
US. Mali in veliki radovedneži so 
si takoj ogledali motorje in se tudi 

povzpeli nanje. Skupno druženje 
smo jim še popestrili s sladkanjem 
z bomboni. 

Pod novoletno smreko pa smo 
otrokom pustili veliko različnih 
daril (dežnike, razne didaktične 
igrače, šolske potrebščine, barvi-
ce, pobarvanke, …) in seveda lepe 
spomine na praznične dni. 

Zaradi slabega odziva podjetij na 
prošnje o doniranju-sponzorira-
nju v preteklih letih smo tokrat fi-
nančna sredstva za ta projekt zbi-
rali preko leta na motorističnih 
prireditvah, predvsem pa na pri-
reditvi Turistična Moto Avantura, 
ki je bila organizirana v Ajdovščini 
meseca maja, pa tudi veliko otrok 
naših članov in simpatizerjev je z 
veseljem darovalo svoje igrače za 
otroke s posebnimi potrebami. 

Še vas bomo obiskali. Tudi vam 
hvala za prelep srčen dan.  

Elvis Marc,  predsednik Moto 
Kluba Q Vejtr Wajdušna

Planinsko društvo Vipava

V novo leto s številčnim obiskom

V novo leto smo zakorakali 
uspešno in nadvse obeta-
joče. Na novega leta dan 

so člani našega upravnega odbora 
planinskega društva Vipava sprejeli 
na priljubljenem vrhu Plaza (528 m) 
okrog trideset planincev in planink, 
ki so si bili primorani obleči vetrov-
ko ali poprijeti za dežnik. Vreme je 
bilo žal precej muhasto. 

Veliko boljše vreme nas je priča-
kalo na soboto, 13. januarja, ko je 
bila na sporedu Otmarjeva pot, ki 
jo organizirata Planinsko društvo 
Vipava in Krajevna skupnost Po-
draga. Zjutraj ob 6. uri se je pri cer-
kvici sv. Urbana zbralo že kar lepo 
število pohodnikov, ki so po uvo-
dnem pozdravu, zapeti božični pe-
smi in recitaciji iz zbirke duhovnih 
pesmi začeli Otmarjevo pot pro-
ti Podragi. V cerkvi sv. Mohorja in 
Fortunata v Podragi je gospod Pri-
mož Kodrič daroval sveto mašo za 
pokojnega Otmarja Černilogarja. 
Preden smo začeli z resnejšim vzpo-
nom, se je skupini priključilo še kar 
nekaj pohodnikov. Na sv. Socerbu 

nad Podrago smo se nadejali prvih 
sončnih žarkov, a dobili smo le sapi-
co burje in lep razgled na Vipavsko 
dolino. Pot nas je nato vodila mimo 
sv. Ane do vasi Vrabče, kjer sta 
nam lepo gostijo s tradicionalnim 
»krompirčkom« pripravila Boža in 
Alojz Peljhan. Po okrepčilu smo na-
daljevali na Tabor, kjer smo v cer-
kvi sv. Matere Božje zapeli božično 
pesem in prisluhnili recitaciji pe-
smi. Sledila je pogostitev v prostorih 
stare šole. Zahvala gre gospe Marti-
ni Seražin, ki nas vsako leto priča-
ka odprtih rok. Dodobra okrepčani 
smo nadaljevali do pol ure hoda od-
daljene cerkvice sv. Martina v Gri-
žah. 

Tudi v Grižah nas vsako leto priča-
ka vedno obilnejša gostija, za kate-
ro izrekamo hvalo Ireni Orel Skapin 
in njeni družini. Naslednja posta-
ja naše poti je sv. Tomaž pri vasici 
Stomaž, ki je še vedno imenitno pre-
krita s kamnito streho. Po recitaci-
ji pesmi in petju si privoščimo kraj-
ši postanek na soncu. Sledil je spust 
v dolino Raše k sv. Antonu in takoj 

zatem vzpon čez Hribe ter Bogo do 
sv. Katarine. Do tu nas je že dodobra 
ogrelo, kajti sonce in vzpon sta na-
redila svoje. Čas za skupno fotogra-
fijo vseh 148 udeležencev in spust 
do zadnje, desete cerkve sv. Jakoba 
v Štjaku. 

Številni so bili navdušeni nad mo-
gočnostjo same cerkve, ki ohranja 
nekatere dele še iz gotske dobe. Sle-
dil je sestop po rahlo razmočenem 
terenu mimo vinogradov v Podrago, 
kjer so nam podraške gospodinje in 
člani Krajevne skupnosti Podraga 
pripravili joto s klobaso in obilo pe-
kovskih izdelkov. Zahvala gre prav 
vsem pohodnikom, ki so se Otmar-
jeve poti udeležili ter vodnikom Pla-
ninskega društva Vipava za ubrano 
vodenje, Krajevni skupnosti Podra-
ga in podraškim gospodinjam za za-
ključno pogostitev; Alojzu, Boži, 
Martini in Ireni za obilico dobrot na 
poti in Luciji Nabergoj ter pevcem 
za pripravljen program, ki je oboga-
til vsak postanek v cerkvah. 

za planinsko društvo Vipava 
Marko Puc 
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Podnanoške planinke prvakinje v znanju planinstva
V soboto 20.1.2018 je v Tr-

zinu potekalo 29. držav-
no tekmovanje Mladina 

in gore. Tekmovanje v znanju 

planinske šole je v planinskih vr-
stah že stalnica, na njem se po-
merijo osnovnošolski in zadnja 
tri leta tudi srednješolski otroci. 

Osnova za tekmovanje je knjiga 
Planinska šola in pa vsako leto tudi 
dodatno gradivo iz različnih tema-
tik. Vse ekipe se prej pomerijo na 

regijskih tekmovanjih, preko ka-
terega se kvalificirajo na državno 
prvenstvo.

Letošnjega tekmovanja se je ude-
ležilo tudi Planinsko društvo Pod-
nanos z eno ekipo v osnovnošolski 
konkurenci in tremi ekipami v sre-
dnješolski. Na tekmovanju je tek-
movalo 20 osnovnošolskih in 19 
srednje šolskih ekip. Ena srednje-
šolska ekipa se je uvrstila v finalni 
del in osvojila 8. mesto ostali dve 
pa sta osvojili 12. in 16. mesto.

Osnovnošolska ekipa z imenom 
Fosili v sestavi Hana Furlan, Jerne-
ja Trošt, Eva Ivana Fabčič in Luci-
ja Trošt, se je uvrstila v finalni del 
kot četrta, v finalu pa so punce po-
kazale vse svoje znanje in prema-
gale vso konkurenco zato so zaslu-
ženo ZMAGALE! S takim znanjem 
so presenetile tako mentorice kot 
tudi vse navzoče v dvorani. S tem 
je bil poplačan ves trud in čas, ki 
so ga vložile v pripravo na to zah-
tevno tekmovanje.

Takoj po razglasitvi zmagovalcev 
so se začeli intervjuji z mediji, ki 
so kar trajali in trajali. 

Ko smo prišli v domači kraj so 

nas pričakali domačini z šampanj-
cem in ognjemetom in nam česti-
tali za odličen rezultat in zmago. 

Za nagrado so dekleta prejela 
praktične nagrade in pa nagradni 
tabor, ki bo potekal v sredini po-
letja v Planinskem učnem središču 
Bavšica.

Ogromna zahvala za tak odme-
ven rezultat gre mentoricama Ani-
ti Trošt in Ernestini Frelih Modic, 
ki sta vzgojili generacijo mladih 
planincev na katere se bomo v pri-
hodnosti lahko zanesli. Hvala tudi 
vsem, ki ste nas podpirali v teh šti-
rih mesecih priprav, vodstvu pla-
ninskega društva Podnanos, star-
šem tekmovalcev in vsem, ki ste 
nam pomagali na kakršen koli na-
čin, da je zmaga po 10 letih zopet 
prišla v Podnanos. HVALA! 

Osvojitev prvega mesta na tek-
movanju pa pomeni tudi organi-
zacijo naslednjega tekmovanja, ki 
bo nosilo okroglo 30. obletnico. 

Se vidimo na 30. tekmovanju 
Mladina in gore v Podnanosu, ja-
nuarja 2019. 

Miha Božič
Foto: Manca Cujez

Kristalni jubilej Pihalnega orkestra Vrhpolje

Leta 2002 je bil v Vrhpolju 
ustanovljen pihalni orke-
ster, ki je mladim omogo-

čil glasbeno preživljanje prostega 
časa. Marsikateri se je takrat prvič 
srečal z notami in instrumentom, 
danes pa je že pravi glasbenik, ki 
s svojo interpretacijo pomembno 
sooblikuje zgodbo tega orkestra, 
svoje znanje pa prenaša na mlajše 
orkestraše.  

Prvih 10 let je zaznamovalo kar 
nekaj pomembnih dogodkov. Pr-
vega kapelnika, pokojnega Leandra 
Pegana, ki je mladim približal lju-
bezen do instrumenta, je zamenjal 
član slovenskih filharmonikov in 
dirigent Janez Žnidaršič. Pod nje-
govim vodstvom je začel orkester 
nizati prve uspehe na mednaro-
dnem področju, eden izmed njih je 
bila tudi zlata plaketa in prvo mesto 
v kategoriji na tekmovanju v Splitu. 

Dirigenta Janeza Žnidaršiča je leta 
2013 zamenjal akademsko izobra-
ženi trobentač in dirigent Matjaž 

Že 15 let, malodane vsako soboto, se v Vrhpolju zbirajo glasbeniki, ki z veseljem poustvarjajo tujo in tudi domačo orkestralno 
glasbo, hkrati pa skrbijo za kulturno udejstvovanje prebivalcev na Vipavskem. Kdo se ne spomni vsakoletne tradicionalne 
prvomajske budnice, glasbene spremljave ob kronanju vipavske vinske kraljice na Vipavski trgatvi? Da, Pihalni orkester Vrhpolje 
zagotovo sooblikuje kulturno dogajanje v Vipavi in širši okolici. 

Meden, ki orkester vodi še danes. 
Prvi večji dosežek pod njegovim 
vodstvom je orkester dosegel leta 
2013 na tekmovanju Zveze sloven-
skih godb v Žalcu, kjer so poleg zla-
te plakete in posebne pohvale na-
predovali iz IV. v III. tekmovalno 
kategorijo. Orkester pa se ni usta-
vil pri tem dosežku, že leta 2016 so 
se orkestraši ponovno udeležili tek-
movanja slovenskih godb, ki je to-
krat potekalo v Bukovici. Še enkrat 
več so dokazali, da orkester iz leta 
v leto napreduje, saj so prejeli zla-
to plaketo s posebno pohvalo ter 
napredovali iz III. v II. tekmoval-
no kategorijo. Poleg tega je dirigent 
Matjaž Meden prejel posebno na-
grado za najboljšega dirigenta tek-
movanja. Vsa ta priznanja so orke-
stru dala veliko zagona za nadaljnje 
glasbeno ustvarjanje. V želji, da bi 
se orkester povečal, je upravni od-
bor orkestra sprejel drzno odločitev 
o tem, da godbeniško šolo, ki je do-
tedaj vključevala tolkala, razširi še 

na pihala in trobila. Učitelju Urošu 
Nemaniču, odličnemu tolkalcu, se 
je pridružil Aleksander Miklavec, 
akademski učitelj klarineta, in god-
beniška šola je tako zaživela, saj da-
nes šteje že 23 mladih glasbenikov, 
ki se bodo v bližnji prihodnosti pri-
družili orkestru.

Leta 2017 je orkester dobil tudi 
novega predsednika društva. Do-
sedanjega predsednika Janeza Gro-
znika, ki je v orkester vložil veliko 
svojega prostega časa, in pod ka-
terega mandatom je orkester ni-
zal svoje največje uspehe, je nasle-
dil mlad in zagnan Tine Tončič, ki 
sedaj že skoraj eno leto uspešno ter 

odgovorno vodi orkester. Naloga je 
vse prej kot lahka, vendar kot pravi 
sam: "Srce zares zaigra šele takrat, 
ko na nastopu pred seboj zagledaš 
polno dvorano ljudi. V tistem tre-
nutku zgrešen ton ni več pomem-
ben, nestrinjanja so zglajena, vse 
preigrane ure in odrekanja poza-
bljena – vse, kar občutiš, je toplo 
zadovoljstvo."

Orkester je jubilejno leto skle-
nil s tradicionalnim božično-no-
voletnim koncertom, katerega te-
matika je bila Godba gre v vesolje, 
sicer skladba znanega slovenske-
ga skladatelja Roka Goloba. Kon-
cert je v športno dvorano Škofijske 

gimnazije v Vipavi privabil množi-
co ljubiteljev klasične glasbe. Okre-
pljenemu vrhpoljskemu orkestru z 
gojenci iz godbeniške šole, se je na 
odru pridružila tudi legenda slo-
venske glasbene scene – Oto Pe-
stner, ki je ob spremljavi orkestra 
zapel svoje največje hite, kot so de-
nimo '30 let', 'Mati bodiva prijate-
lja', 'Vse je lepše ker te ljubim' in 
druge. Občinstvo je bilo navdušeno 
in to je bilo največje darilo za mla-
de glasbenike, ki so ga prejeli ob 
tem jubileju. 

Lara Rojc 
Foto: Tina Velikonja
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DOMAČEGA TRGOVCA

10% POPUST
OB NAKUPU NAD 30 €, POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO POPUST NE VELJA ZA NAKUP CIGARET IN TEL. KARTIC

V ČASU PRENOVE STAREGA MESTNEGA JEDRA

VSAK DAN
MARKET »NA PLACU« AJDOVŠČINA
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V teh mrzlih dneh je ognji-
čevo mazilo še kako do-
brodošlo in je eno izmed 

bolj uporabnih mazil, saj ga lahko 
uporabljamo proti alergijam, za 
večjo odpornost kože, za zdra-
vljenje vseh vrst ran, opeklin, ure-
znin, ozeblin in pikov insektov. 
Blagodejno vpliva na vnete vene 
ter krčne žile. 

Ognjič cveti vse od junija do ok-
tobra. Iz posušenih svetov lahko 
ognjičevo mazilo zelo preprosto iz-
delamo tudi doma. Vabimo vas na 
delavnico izdelave domačega ognji-
čevega mazila v sredo, 7. februarja, 
ob 17. uri v prostore Rdečega križa 
Ajdovščina, Tovarniška 3 g, Ajdo-
vščina. 

Delavnico bo vodila kvalificirana 
zeliščarka prof. kemije in biologije 
Špela Ambrožič, ki ima dolgoletne 

Rdeči križ Ajdovščina 

Izdelava ognjičevega 
mazila

izkušnje s pridelavo zelišč in izdela-
vo domače kozmetike. Vsaka udele-
ženka oziroma udeleženec bo lahko 
s seboj domov vzel/a tudi vzorček. 
Lepo vabljeni!

Bukučeva mama praznuje 90 let
V soboto, 13. januarja, je 

praznovala mama Buku-
čeva visoki jubilej. "Ne 

učaka vsak toliko let", nam pra-
vi, nasmejana in dobre volje, saj 
so se okoli nje zbrali vsi njeni 
sorodniki. In ni jih malo! Trije 
otroci - Valči, Peter in Bogdan, 
šest vnukov - Sonja, Tanja, Tja-
ša, Tadej, Nejc in Tine ter trije 
pravnuki - Vida, Ivo in Ijan pa še 
njihove družine, sorodniki in pri-
jatelji. Hiša je kar pokala po šivih 
in Vera Jež se je, srečna med vso 
zbrano druščino, spominjala sta-
rih časov.

"Težko je bilo takrat", pravi. 
Mamo je izgubila že v najnežnej-
ših letih, pri petih. A dobila je 
mačeho, za katero pove, da je bila 
dobra. Rada je imela tri Šmacove 
osirotele punčke. Vera je bila naj-
starejša med njimi. Že sedemletna 
je stopila na pručko in mešala v 
loncu polento za večerjo. Vera je 
bila čedna in korajžna mladenka. 
Še sedaj se spominja zgodb iz par-
tizanskih časov, ko je kot kurirka 

prenašala pošto po nevarnih oko-
liških poteh, kjer ni manjkalo so-
vražnikovih škornjev in njihove 
smrtonosne puške.

"Pa si se bala?" jo sprašujemo, a 
ona se smeje in pravi:"Zakaj neki, 
saj sem bila mlada." Vera se je po-
ročila na Bukučevo kmetijo in 
prinesla s seboj ljubezen do ze-
mlje in do kmečkega dela, ki ji jo 
je privzgojil oče, dober kmetova-
lec in vinar. Za vsako delo zgra-
bila in bila med vsemi domačimi 
najbolj pridna, pa tudi v novi dru-
žini se ni ustrašila dela, ki se ji je 
kazalo na vseh straneh. Obdelo-
vala je njive, skrbela, da je grozd-
je v vinogradu dobro uspevalo, 
bila je izvrstna kuharica in skrbna 
mama. Z možem Cirilom sta bila 
odličen par. Oba garača, zalju-
bljena v vipavsko zemljo in niko-
li nista obupala. Tudi, ko je ogenj 
zaplapolal v strehi in so prišle k 
hiši nadloge in bolezni.

Vera je bila in ostala ponosna 
ženska, a starost ji je zadala svoj 
pečat. Zdaj skrbijo zanjo domači, 

predvsem hčerka Valči, kateri je 
zelo hvaležna.

In v čem je skrivnost, da je doča-
kala tako visoko starost? Prav go-
tovo je nekaj v genih. Njena sestra 
Ani, jih šteje že 85, njene tete in 
strici pa so dočakali še nekaj čez 
devetdeset let. A največ so pri-
spevali zdrava vipavska burja, ki 
je razpihala skrbi in prinesla svež 
zrak v dolino, na domači zemlji 
pridelana hrana in optimizem. 
"Če je še tako hudo, jutri bo goto-
vo bollje" je večkrat rekla. 

Naj ob tej priložnosti izrečem 
vse najlepše želje, dragi teti Veri, 
trdnega zdravja in dobre volje.

Tatjana Kokalj

Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina

V Ajdovščini kompostiramo ločeno zbrane 
biorazgradljive odpadke iz gospodinjstev
Na območju kompleksa Centra za ravnanje z odpadki (CERO) Ajdovščina, ki ga upravlja KSD Ajdovščina, obratuje tudi kompostarna. Polno je pričela obratovati poleti 
2016. Prvi kompost, ki bo imel značaj končnega proizvoda, pričakujemo letos poleti. Lahko bi ga proizvedli tudi že sedaj, vendar je sejanje  veliko bolj učinkovito v 
suhem poletnem vremenu. 

V kompostarni predelujemo biorazgradljive odpadke zbrane na območju občin Ajdovščina in Vipava. Količina 
ločeno zbranih biorazgradljivih odpadkov iz gospodinjstev (od-
padki, ki jih občani prepuščate v rjavih zabojnikih) zaenkrat zna-
ša nekaj čez 1000 ton letno. Količina ločeno zbranega zelenega 
odreza in podobnih rastlinskih odpadkov prav tako znaša preko 
1000 ton letno. 

Za pripravo dobrega komposta je pomembna kvaliteta in či-
stost vhodnih materialov. Naš proces kompostiranja motijo 
predvsem plastične vrečke med biorazgradljivimi odpadki. Bi-
orazgradljive odpadke odlagamo v zabojnik BREZ PLASTIČ-
NIH VREČK, po potrebi uporabimo papirnato ali biorazgra-
dljivo vrečko ali odpadke zavijemo v časopisni papir.

Biorazgradljive kuhinjske odpadke pred kompostiranjem na 
drobno zmeljemo v posebnem valju z vrtečimi verigami (ciklonskem mlinu). Zeleni odrez pa zdrobimo le na grobo, za kar uporabljamo pre-
mični drobilec za les. Prisotnost grobo strukturiranega materiala je namreč nujna, da se zagotovi zračnost v notranjosti  3 m visokih kompo-
stnih gred, trapezne oblike.

Kompostiranje poteka na prostem, na 2000 m2 veliki betonski ploščadi, ki je namenjena formiranju oz. obnavljanju kompostne grede, nad-
zorovani aerobni razgradnji vhodnih materialov (t.j. vgrajenih biorazgradljivih odpadkov) ter zagotavljanju higienizacije in stabilizacije izho-
dnega materiala (t.j. proizvedenega komposta). Na tej ploščadi je kompostne grede možno po potrebi preobračati,  prisilno zračiti (z vpihova-
njem zraka od spodaj) in jih z recirkulirano vodo vlažiti. 

V kopici se material zaradi zadrževanja biološko sproščene toplote ogreva. Posledično je potek bioloških procesov temu ustrezno učinkovitejši 
in hitrejši. V dveh dneh po prvem premetavanju se v kupu vzpostavita optimalna vlaga in temperatura 60–70 °C, ki kmalu zatem naraste tudi 
preko 70 °C. Aktivna faza kompostiranja je pri takšnih pogojih v štirih tednih zaključena, higienizacija materiala pa zagotovljena (v kompostu 

ni več patogenih bakterij in kaljivih semen plevela). 

Kompostarna je opremljena s programsko in strojno opremo za merjenje temperature, ki omogoča računalniški nadzor procesa higieniza-
cije po posameznih kompostnih šaržah. Daljinske sonde, zapičene v kompostne kupe kontinuirano pošiljajo podatke osebnemu računal-
niku. Dokazilo o uspešno izvedeni higienizaciji materiala je mogoče prikazati v tabelarični in grafični obliki.

Nadzor kakovosti izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, vključno z vzorčenjem. Na tej podlagi se kompost razvrsti v 1. 
ali 2. kakovostni razred. Če pa kvaliteta ne zadošča predpisanim standardom, material ohrani status odpadka, ki se ga lahko uporabi za pre-
krivanje in rekultivacijo površin na območju odlagališča. Proizvedeni kompost 1. kategorije bo predvidoma na razpolago občanom, kom-
post 2. kategorije pa bomo uporabili za urejanje parkov in zelenic.Rezultat iskanja slik za logo ksda

Vrtičkarji, ki si doma sami pripravljajo lastni kompost dobro vedo, da kompost bogati tla s hranili in minerali, izboljšuje strukturo tal ter 
delež humusa v tleh. Rastline gnojene s humusom so manj dovzetne za razne strese, laže premagujejo sušo in imajo boljše razvit obrambi 
mehanizem tako proti boleznim kot škodljivcem. Gnojenje s kompostom ohranja trajno plodna tla. 
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Tečaj nege bolnika na domu

Teoretično in praktično bo 
prikazana nega bolnika 
(ureditev prostora za bolni-

ka, primerna postelja, postiljanje, 
preoblačenje bolnika, kopel v po-
stelji in samostojno, osebna higi-
ena, uporaba nočne posode, upo-
raba in poznavanje pripomočkov 
pri inkontinenci, položaji bolnika, 

V naši mali vasici Plače so se, 
pod okriljem društva Lisjaki, 
dogajale same lepe stvari.

Že konec oktobra je bilo organizi-
rano predavanje Zelišča in destilaci-
ja. Špela Ambrožič in Ivo Ergaver sta 
nazorno predavala o destilaciji zelišč, 
ki jih sama gojita. Predstavila sta nam 
tudi končne produkte: hidrolate in ete-
rična olja vključno z njihovo uporab-
nostjo.

V novembru je bil organiziran sku-
pinski pohod iz Plač – v okviru Vertov-
čevega pohoda. Pred domom krajanov 
se je zbrala kar lepa četica pohodnikov, 
predvsem mladih družin z otroki. 

Mesec december pa je bil zares bogat 
z dogodki. Najprej je imela mentorica 
'Šturskih gurmanov' Petra Ušaj kuli-
narnično delavnico. Petra je za pripra-
vo prazničnih prigrizkov uporabila se-
stavine, ki uspevajo na naših vrtovih. Iz 
rdeče pese, kolerabe, ohrovta, repe… je 
ustvarila resnično dobre mojstrovine! 

Sledila je sobota, 16.12., ko se je po 

Rdeči 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. Bivanje bolnika/staro-
stnika v svoji družini in okolju prispeva k boljši kakovosti življenja. 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.  

preprečevanje nastanka preležanin 
in zaščita negovalca).

 Predstavljeni bodo načini dajanja 
zdravil; telesna dejavnost okreva-
jočega bolnika (telesna vadba, hoja 
okrevajočega/kroničnega bolnika); 
prehrana (potrebe po energiji, na-
črtovanje prehrane s pomočjo pre-
hranske piramide, zdrav krožnik, 

specifičnost bolnikove prehrane); 
nega bolnika pri različnih boleznih 
(nega pri sladkorni bolezni, bole-
znih srca in ožilja, po možganski 
kapi, pri osteoporozi, pri nalezljivih 
boleznih, nega umirajočega), izvaja-
nje temeljnih postopkov oživljanja.  

Tečaj bo obsegal 20 pedagoških 
ur. Vodila ga bo dipl. med. sestra 
Alenka Černe. Potekal bo v prosto-
rih Rdečega križa, Tovarniška 3 g, 
Ajdovščina, v popoldanskem času, 
predvidoma enkrat tedensko po šti-
ri pedagoške ure, vendar bomo ter-
min uskladili z udeleženci. Tečaj je 
za prejemnike pomoči Rdečega kri-
ža brezplačen, za ostale pa znaša 
cena 25 evrov. 

 Z izvajanjem bomo predvidoma 
začeli konec januarja, če bomo pre-
jeli dovolj prijav. Zbiramo jih na te-
lefonski 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

Zaključek leta 2017 v 
Plačah

dolgem času spet pokazalo sonce. Ta 
dan smo šli na strokovno ekskurzi-
jo v Furlanijo. Ogledali smo si veliča-
sten spomenik vojakom Soške fron-
te v kraju Sredipolje. Pot nas je vodila 
še v Oglej in Palmanovo, katere ob-
zidje je zgrajeno v obliki devetokrake 
zvezde. Izlet smo zaključili z okusno 
večerjo v prijetnem druženju. Na svoj 
račun so prišli tudi naši najmlajši, in si-
cer z otroško predstavo dijakinj pred-
šolske vzgoje srednje šole Veno Pilon 
Ajdovščina: Dežela sladkarij ter obi-
skom Božička, ki se je v Plače pripeljal 
z okrašenim motorjem s prikolico. Ob-
daril je otroke, sledilo je rajanje. Leto 
pa smo zaključili s silvestrovanjem v 
domu krajanov. Ob hrani in pijači ter 
živi glasbi smo v polni dvorani vstopi-
li v leto 2018. Društvo Lisjaki za priha-
jajoče leto načrtuje nove dogodke, za-
čeli pa bomo s čistilno akcijo po vasi v 
februarju.                                                                                         

Igor Česnik

Kolkor kapljic, tolko 
let ...
Mesec december je bil za 

nas še posebej vesel. 
Med nami smo imeli 

slavljenko. In to ne 40, 50 letnico, 
temveč 90 letnico. Albina Krapež 
se je rodila 29.12.1927 mami Jo-
žefi in očetu Francu. Bila je naj-
starejši otrok. Živela je na Otlici. 
Leta 1952 se je poročila z Viktor-
jem in se preselila v Ajdovščino. 
Rodili so se jima trije sinovi. Sku-
paj ima 7 vnukov in 5 pravnukov. 
Spomnim se, ko sem bila še otrok, 
je Binca hodila v Italijo čistiti. Vsi 
fužinski otroci smo komaj čakali, 
da pride domov in nam prinese 

kinder jajček. V tistih časih si ga 
dobil samo v Italiji. Vedno nam je 
kaj prinesla in nas varovala.  

90 let po njenem rojstvu smo 
se zbrali njeni najožji sorodniki 
in prijatelji na Žagi v Budanjah, 
kjer smo nazdravili naši slavljen-
ki. Nona Binca kot ji pravimo 
vnuki je bila druženja zelo vese-
la. Vsi ji želimo veliko blagoslo-
va in zdravja, naj ji Bog nakloni 
še nekaj let med nami. Nato smo 
se skupaj odpravili na njen dom, 
ker smo nadaljevali s praznova-
njem pozno v noč. Binca, ponovi-
mo čez 10 let.

Motorni pogoni za polknaLepljena in kaljena steklaAvtomatska krilna vrata

Volčja Draga 57, 5293 Volčja Draga 

gsm +386 41 633 758 
tel.: +386 5 39 55 480 
E-mail: info@steklo-nemec.com 

generalni zastopnik za Slovenijo 
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Od zeliščne čajanke do šivanja, klekljanja in istrske mineštre
Na Ljudski univerzi Ajdovščina bomo v letošnjem šolskem letu izvedli 6 študijskih krožkov (ŠK), pet jih je že pričelo z delovanjem. Udeleženci se na sproščen in zanimiv 
način učijo, spletajo nove vezi in dosegajo koristne cilje tako zase kot za podeželje in širše okolje.

Malo za šalo, malo zares bi 
lahko rekli, da se v pro-
storu Krajevne skupnosti 

Goče, na srečanjih ŠK 'Na vrtu' sre-
čuje pol vasi. Nov krožek je pritegnil 
vse, ki se zavedajo, kako pomembno 
je načrtovanje dela na vrtu ali njivi, 
domače seme ter doma pridelana 
hrana. Pod vodstvom Damjane Be-
nec, univ. dipl. inž. agronomije, je 
vsako srečanje bolj zanimivo. Ude-
ležencem predaja strokovne teore-
tične podlage in praktične izkušnje. 
Za obveščanje in prijetno vzdušje pa 
dodatno skrbi Anja Godnič. Druže-
nje ob čajanki, praktične delavnice, 
kot so izdelava zeliščnih žajbljevih 
bombonov ali spoznavanje razlik 
med motnim in bistrim sadnim 
sokom z okušanjem domačih izdel-
kov, so obogatili dogajanje na Go-
čah. Letošnje delo bodo zaključili 
s spomladanskimi aktivnostmi na 
vrtovih udeležencev.  

V župnišču v Podragi pod men-
torstvom Nataše Mohorčič že četrto 
leto zapored poteka ŠK 'Sivka'. Za-
hvala za uporabo prostora gre do-
mačemu župniku. Udeleženci spo-
znavajo zelišča in njihovo zdravilno 
delovanje, izmenjujejo izkušnje, so-
delujejo na Zelemenjavah. Skupno 
druženje je stkalo trdna prijateljstva. 

Skupina aktivno deluje v korist vseh 
vključenih, pa tudi širše. V Idriji 
so se udeležili Karavane študijskih 
krožkov iz cele Slovenije. V sodelo-
vanju s Filozofsko fakulteto iz Lju-
bljane in ob podpori Občine Vipava 
so svoje učenje predstavili v brošu-
ri Sivka. Na strokovnem dogodku 
izobraževalcev odraslih v Ajdovšči-
ni pa so v razpravi doprinesli ko-
ristne ugotovitve, ki bodo podla-
ga za nadgradnjo projektne ideje o 
Učnem urbanem vrtu, ki jo razvija 
Ljudska univerza Ajdovščina. V ŠK 
Sivka so v preteklem obdobju izpe-
ljali kar nekaj ekskurzij in svoje ci-
lje tudi letos zastavili v smer zele-
nega izobraževanja ter povezovanja 
z drugimi. Tako v Ajdovščini sode-
lujejo z mladimi v programu PUM-
-O, v novembru pa so pripravili tudi 
javno predavanje zeliščarja Stipeta 
Hečimovića.  

Na Brjah, v učnem centru, pa se 
pod vodstvom Danice Gračan Jevtič 
o zeliščih učijo udeleženci 'ŠK Ze-
liščna mavrica'. Tam potekajo pre-
davanja, delavnice izdelovanja na-
ravne kozmetike, žetev sivke na 
bližnji njivi pa še kaj. Del skupine se 
je predstavil na Festivalu Sivke v Iva-
njem gradu, kjer je bil med obisko-
valci njihove stojnice tudi evropski 

poslanec g. Šoltes. V družbi ŠK Ze-
liščarke iz Tolmina so si udeleženke 
ŠK Zeliščna mavrica z Brij ogledale 
rastline na Učni poti Kal-Koritnica. 
Oktobra pa so se skupaj s ŠK Sivka 
na povabilo parka Histria Aromati-
ca odpravile na ekskurzijo v hrvaško 
Istro in si ogledale zeliščno kmeti-
jo, ki obsega 24 hektarjev. Ogleda-
li so si film o ustvarjanju kmetije in 
proizvodnji naravne kozmetike ter 
muzej zelišč. Pritegnili so jih vrbo-
-naravni aspirin, bolhač, ogled de-
stilacije in ponudba izdelkov. Še 
pred odhodom pa je zadišalo po do-
mači istrski mineštri. V krožku je si-
cer velik poudarek na skrbi za lastno 
zdravje. Tako so v novembru izve-
dli predavanje zeliščarke Magde Ro-
gelja ter prikazali pripravo grenčice. 
Po besedah Danice Gračan Jevtič že-
lijo razgibati dogajanje na Brjah in 
biti še bolj prepoznani v severno-
primorski regiji. Za leto 2018 na-
povedujejo predavanja in delavnice 
zanimivih gostov na Brjah, pa tudi 
obisk novih učnih poti ter ekskurzi-
je na zeliščne kmetije v okolici. Va-
bljeni v krožek, saj je na Brjah dovolj 
prostora za vse. Prijave sprejemamo 
na 041-437-785 ali na info@lu-ajdo-
vscina.si. 

Tudi v Ajdovščini potekata dva 

študijska krožka. ŠK Kreativno šiva-
nje pod vodstvom Metke Samec že 
pridno oblikuje in šiva modne na-
hrbtnike ter torbice, ki si jih boste 
v naših prostorih lahko ogledali na 
razstavi pred 8. marcem, praznikom 
deklet in žena.  ŠK Od nitke do čipke 
s klekljarsko mojstrico Sašo Raspet 
nas je razveselil s klekljanimi izdel-
ki, ki že od decembra krasijo prostor 
v 1. nadstropju Ljudske univerze Aj-
dovščina. Ogledate si jih lahko še cel 
februar 2018. Krožek bo o svojem 
delu pripravil tudi krajšo brošuro, 

ki bo v kratkem na voljo na www.lu-
-ajdovscina.si/publikacije/. 

Vabimo vas, da nas obiščete in 
nam sporočite tudi kakšen predlog 
za naslednji študijski krožek. Še po-
sebej bomo veseli pobud iz okolja, 
kjer študijskih krožkov še ni in vse-
bin, ki bi k tej vrsti učenja pritegni-
le fante in može. V bodoče si želimo 
izpeljati tudi kakšen krožek s podro-
čja tehničnih vsebin. 

Helena Furlan,
Ljudska univerza Ajdovščina

Ljudska univerza Ajdovščina 

Uspešno zaključen mednarodni 
projekt
Na Ljudski univerzi Aj-

dovščina smo zaključili 
mednarodni projekt 'Ted-

dy bears in pairs – e-learning with 
grandchildren', ki je vključeval ude-
ležence iz ajdovske občine in širše. 
Na srečanjih so se nam pridružili 
tudi učenci OŠ Danila Lokarja Aj-
dovščina in dijaki iz različnih sre-
dnjih šol. 

Pobližje smo spoznali napredno 
iskanje preko spleta: e-upravo, e-
-bančništvo, spletno nakupovanje 
in Googlove aplikacije. Bili smo na 
obisku v Lavričevi knjižnici, kjer so 
nam pokazali, da knjižnica ponu-
ja veliko več kot le izposojo in vra-
čanje gradiva. Gostili smo gospoda 
Nika Vidergarja iz Nove ljubljanske 
banke, ki nam je spregovoril o pred-
nostih elektronskega bančništva in 
odgovoril na vprašanja udeležen-
cev. Zagotovo se bodo uporabniki v 

prihodnje posluževali več elektron-
skih gradiv in elektronskih storitev, 
ki jih ponujajo knjižnice, banke in 
ostale ustanove. 

Bojana Vanceta je na zadnjem sre-
čanju povedala: “Bilo nam je lepo. 
Naučili smo se veliko novih stvari. 

Hiša Malorca

Praznično dogajanje
Malorca - Wikipedia pra-

vi, da je to španski otok 
v Sredozemskem morju. 

A tudi v Ajdovščini imamo Malor-
co. Hišo Malorco, če smo natanč-
ni. In pri nas se vedno kaj dogaja. 

V mesecu decembru smo se vsi v 
hiši še posebej trudili ustvariti pra-
znično vzdušje. Novo božično dre-
vesce so poleg klasičnih balončk-
ov krasili ročno izdelani okraski, 
ki smo jih skrbno shranili za na-
slednje leto. Seveda ni veselega de-
cembra brez omamnega vonja pi-
škotov. Uspela nam je tudi odlična 
jabolčna pita, ki smo jo z veseljem 
ponudili gostom. Svoje želodčke 
smo malo razvajali, med drugim 
tako, da smo si pripravili praznič-
no kosilo. 

Tudi obiske smo imeli bolj po-
gosto kot preostale mesece v letu. 
Mrzel četrtkov večer sta nam kraj-
šala člana društva Izberi pravo 
pot. Razveselila sta nas s pogovo-
rom in z nekaj darovi, za kar se 
jima iz srca zahvaljujemo. In še ni 
bilo konec veselja. V začetku ja-
nuarja so v hišo prišla še darila v 
okviru akcije Božiček brezdomcu, 
ki jo že nekaj let organizira dru-
štvo Humanitarček. Pa naj še kdo 
reče, da rdeči debeli mož ne obsta-
ja. Ah, pa še kako mora biti resni-
čen, saj je poslal 'sama ta prava' da-
rila. Hvala. Da pa se nismo samo 
skrivali na toplem, smo na predve-
čer Svetih treh kraljev obiskali Vi-
pavski Križ, kjer nas je navdušila 
pestrost jaslic, ki so bile na ogled 
v tamkajšnjem Domu krajanov. 

Sklenili smo, da bomo to vasico na 
hribu še obiskali. 

Pohvaliti se moramo še, da smo 
v mesecu januarju pričeli z novimi 
delavnicami 'kulinarika ob petkih' 
v okviru katerih bomo spoznava-
li dobrote z vseh koncev sveta, ne 
bomo pa pozabili niti na speciali-
tete, ki so jih pripravljale naše ba-
bice. 

In tako gre januar počasi h kon-
cu. Nekako se nismo uspeli otre-
sti občutka, da nekaj manjka. Da 
se zahvalimo za vse uspehe v letu 
2017 in z odprtimi srci pozdravi-
mo novega. Pripravimo teren za 
nove zmage. Medse smo povabili 
duhovnika, gospoda Franca Likar-
ja, ki je našo Malorco blagoslovil 
in v nas vzbudil kanček upanja, da 
bo 2018 naše leto. 

Vsem, ki radovedno pogledujete 
proti naši hiši in nikoli ne zbere-
te poguma, da bi nas obiskali, spo-
ročamo, da ne grizemo in da si že-
limo, da se na nas spomnite tudi 
druge dni med letom, ne zgolj v 
prazničnem decembru.

Tadeja Marsek

Tečaj nam je dal novo zagnanost 
in kreativnost pri delu z računalni-
kom. Pohvaliti moram predavatelji-
co, ki nas je veliko naučila. Upam, 
da se kmalu zopet vidimo, saj si želi-
mo še več takih tečajev.” 

Milena Jug si v bodoče prav tako 
želi podobnih projektov: »Na teča-
ju sem se počutila odlično in sem 
se veliko naučila. Želela bi si še ta-
kih tečajev, saj so nujno potrebni za 
nas.« 

Nekatere v aprilu še čaka nagradni 
izlet na Poljsko, kjer se bodo ude-
ležili skupnega srečanja udeležen-
cev iz petih držav (Francija, Španija, 
Poljska in Italija). 

Ines Kompara in Maja Lemut, 
Ljudska univerza Ajdovščina 
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Tečaj nudenja prve pomoči 
dojenčkom in otrokom
Rdeči križ Ajdovščina vabi 

na brezplačni tečaj nudenja 
prve pomoči dojenčkom in 

otrokom, ki bo potekal v torek, 27. 
2., od 17.30 do 19. ure v prostorih 
Rdečega križa, Tovarniška 3 g, Aj-
dovščina. Naučili se bomo, kako 

se odzvati, ko dojenček ali otrok 
potrebuje prvo pomoč, kako ukre-
pati, če pride do motenj dihanja, 
kakšni so temeljni postopki oživlja-
nja, kako pravilno oskrbeti rane ter 
ustaviti krvavitev,… Poudarek bo 
na praktičnih vajah na lutkah (lutki 

Planinsko društvo Ajdovščina 

Slovo od leta 2017

Planinsko društvo Ajdovščina 
je leto 2017, tako kot že vrsto 
let, zaključilo s tradicional-

nim pohodom na Golake, imenova-
nim 'Božični večer na Golakih'. 

Pohoda se je udeležilo okrog sto 
pohodnikov, ki so na Golake prišli 
iz različnih smeri, od blizu in daleč. 
Planinci, ki radi hodijo v skupini, so 
se zbrali na avtobusni postaji in se 
družno podali na pohod.  

Tokrat je bil Golak pokrit z belo 
odejo, zato je bila pot nekoliko zah-
tevnejša, vendar je bil korak, po 
uhojeni gazi, prijeten. Premnoge 
zvezde so planincem kazale pot, če-
prav jo vsi dobro poznajo. Vrh Go-
laka je v jasni noči ponujal lep raz-
gled na osvetljeno Vipavsko dolino, 

vse tja do morja in Trsta.  
Po povratku so se pohodniki zbra-

li v Iztokovi koči, kjer je harmoni-
ka ogrela telo in pete. Takoj, ko se je 
na koledarju obrnil list v novo leto, 
to je v soboto, 6. 1. 2018,  je PD Aj-
dovščina organiziralo že 14. tradici-
onalni nočni pohod na Čaven. Vre-
menske razmere tokrat niso bile 
prijetne za hojo v gore, saj je deže-
ven dan napovedoval tudi deževen 
večer. Kljub temu je Čaven povabil 
k sebi številne planince. Vztrajni po-
hodniki so se na pot podali po naj-
daljši poti, iz Lokavca, drugi so pot 
proti Čavnu rezali iz krajših smeri.  
Ne glede na vreme so planinci, tako 
kot vedno, poskrbeli za dobro voljo, 
ki je tudi tokrat ni manjkalo. 

Blagoslov žepovskih hramov
Letos smo se člani društva 

DEŠK odločili, da povabimo 
na žepovski obisk 'hramov' 

tudi šturskega župnika Zorana Zor-
nika, da bi podelil blagoslov do-
brim ljudem, ki nam odprejo vrata 

MDPM Ajdovščina

Humanitarno delo
V Medobčinskem društvu 

prijateljev mladine Ajdo-
vščina nepretrgoma izva-

jamo različne humanitarne akcije. 
Konec preteklega leta je bilo naše 
humanitarno delo še posebej inten-
zivno, saj smo sodelovali v humani-
tarnih akcijah Božiček za en dan ter 
Tri zimske Botre in v sodelovanju z 
drugimi organizacijami, nekaterimi 
šolami ter krajevnimi skupnostmi 
obdarili preko 300 otrok iz Občine 
Ajdovščina in Občine Vipava. Po-
leg obdarovanja smo razdelili še 15 
koles ter preko 150 parov čevljev, 
igrače, oblačila idr., ter tako poma-
gali številnim družinam iz našega 
okolja. S humanitarnim delom na-
daljujemo tudi letos. V prvih tednih 
novega leta smo družine z ekonom-
sko šibkejšim ozadjem razveselili 
s kino vstopnicami, v pripravi je 

humanitarno letovanje v Gozdu 
Martuljku, še naprej pa bodo tekli 
vsi naši drugi humanitarni progra-
mi – Botrstvo v sodelovanju z ZPM 
Moste Polje, humanitarna pomoč 
družinam v sodelovanju z Zvezo 
prijateljev mladine Slovenije, Nivea 
štipendije v sodelovanju z ZPMS 
in podjetjem Beiersdorf. Družine 
in otroci, ki jim pomagamo nam 
pogosto izrazijo hvaležnost, otroci 
napišejo ali narišejo zahvale Ded-
ku Mrazu, Botrom in Botricam ter 
drugim donatorjem. Na ta način se 
k donatorjem in darovalcev vrača-
jo lepe misli, zahvale in hvaležnost 
družin, zato želimo nekaj teh besed 
podeliti z vami, saj ste med vami 
zagotovo številni, ki ste se priklju-
čili kakšni akciji darovanja in so te 
besede in risbe namenjene tudi vam.

MDPM Ajdovščina

dojenček in mali otrok). Prosimo 
vas, da nam vašo udeležbo pred-
hodno sporočite na 051 430 722 ali 
ajdovscina.ozrk@ozrks.si. Vljudno 
vabljeni! 

 
Irena Žgavc

 
Ko se je mesec januar prevesil v 

drugo polovico, je vodnik PZS Mir-
ko, v nedeljo 21. januarja 2018, pe-
ljal 56 planincev na pohod v kopr-
sko zaledje, in sicer od Kampela do 
Pomjana in Marezig do Vanganela. 
Pot so pričeli na nadmorski višini 8 
m, najvišja točka pohoda pa je bila 
na Pomjanu, 378 m. Premagali so 
skupno 480 m višine in pot preho-
dili v dobrih štirih urah. 

Vijugasta planinska pot na Po-
mjan, imenovana Lovrečieva pla-
ninska pot ali Pomjanska pravljica, 
jih je ob spremljavi žuborečega po-
toka vodila po gozdičku in po po-
bočju z lepimi razgledi na Vanga-
nelsko dolino. Z razgledne točke na 
Pomjanu so pogledi segli še na Ša-
vrinsko hribovje, na Slavnik, Čiča-
rijo in Dolomite. Pot do Marezig je 
bila manj prijetna, saj se ni bilo mo-
goče izogniti asfaltni cesti. Nagrada 
v Marezigah so bili lepi razgledi. 

Zadnji del poti do Vanganela je 
vodil skozi oljčne nasade, po kolo-
vozu in delno po planinski poti  'Pot 
za srce', mimo Vanganelskega jezera 
v Vanganel, kjer je čakal avtobus, ki 
je planince odpeljal še na zasluženo 
enolončnico.                                                                    

Marjana Soban 
Foto: ms

in nas sprejmejo. Za to druženje je 
bila določena druga sobota v novem 
letu. Ko se je stemnilo se nas je na 
prvi postaji zbralo okrog dvajset in 
uvodni del s podelitvijo žegna se je 
zgodil blizu cerkve sv. Martina v 

Žapužah pri Alešu. Vsak udeleženec 
je prejel velik kozarec z gravuro o 
blagoslovu v letu 2018 in skupaj smo 
nazdravili. Tokrat je župnik blago-
slovil samo na začetku nalepke z le-
tnico ter lesene spominske obeske v 
obliki dilce na katerih so bili vžgani 
vsi podatki o dogodku. Obiskovalci 
so si po prigrizku in prvem požirku 
lahko ogledali še muzej kemičnih 
svinčnikov (10.000), ter se odpravili 
naprej. Harmoniko je tokrat razte-
gnil Tjaš, kandidat za žepovskega 
zeta pri Šemetovih. Župnik Zoran 
se je tukaj od nas poslovil a vesela 
družba je ponesla žegen na spomin-
kih v naslednjih deset hramov. 

Nadaljevali smo pri Kožmanih pri 
Jožetu in poskusili oškuržove zdra-
vilne napitke. Naslednji Kožmanec 
nas je sprejel novopečeni osemde-
setletnik Bogomir in narezal pršut. 
Obhod smo nadaljevali pri Ferjan-
čičevih, kjer so viseli salami, kot ka-
pniki v postojnski jami.  

Sledil je sprehod k Brecljem do 

Stojana na ogled velikega oboka-
nega hrama, kjer je močno dišalo 
po pečenih rebrcih iz prave krušne 
peči. Na vrsti je bil naslednji Brecelj 
in to Jože kjer je zanimiv najmanj-
ši hram, ki ima vse kar imajo veli-
ki: posodo, orodje, pripomočke in ... 
tudi vino.  Po opravljenih uradnih 
popisih in pokušini 'krodeginov'  
je harmonikaš popeljal obiskoval-
ce v hram sosedov. Sprejela sta nas 
Rado in Boris. V hramu kjer imajo 
med drugim tudi svoje vino je bil na 
mizi sir in ocvirki. Sledila je najvišja 
točka obiska pri Dragotu in nato še 

k Markotu v gornjo vas. Nadaljeva-
li smo še pri Martinu, kjer so se su-
šile pancete po posebnem postopku. 
Tudi tu smo opravili potrebne for-
malnosti ter spotoma vzeli nekaj iz 
dilce. Zadnja postaja je že po tradi-
ciji pri Evgenu v starem Stibilovem 
mlinu na novi domačiji 'Pri Buma-
su'. Tu, na zaključku, se je tudi za-
plesalo.  

V celotnem obhodu je sodelovalo 
preko 70 domačinov ter nekaj go-
stov, ki so bili na koncu dobre volje 
in predlagali tudi kako podobno po-
vorko za prihajajočega pusta.
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Predstavitev odrske priredbe Epa o Gilgamešu
V decembru je v MC Hiša 

mladih potekala javna pred-
stavitev odrske priredbe 

Epa o Gilgamešu, ki jo je pripravila 
Tjaša Črnigoj, gledališka režiserka, 
ki prihaja iz Ajdovščine.

Tjaša Črnigoj trenutno zaključu-
je magistrski študij Gledališke reži-
je na Akademiji za gledališče, radio, 
film in televizijo v Ljubljani. Že ne-
kaj let deluje kot gledališka režiserka 
in trenutno sodeluje z Gledališčem 
Glej iz Ljubljane, z Momentom iz 
Maribora in Slovenskim mladin-
skim gledališčem; v preteklosti pa 
je sodelovala še z mnogimi drugimi 
(Anton Podbevšek teater, Lutkov-
no gledališče Ljubljana, Mini teater 
itd.). Poleg tega deluje tudi kot men-
torica mladim gledališčnikom in kot 

selektorica festivala Linhartovo sre-
čanje.

Tjaša Črnigoj trenutno v Gleda-
lišču Glej v Ljubljani kot režiserka 
pripravlja gledališko uprizoritev po 
motivih Epa o Gilgamešu (premiera 
uprizoritve bo marca 2018). V okvi-
ru priprave na projekt je Tjaša za-
snovala odrsko priredbo Epa o Gil-
gamešu; torej besedilo, ki ji služi kot 
osnova za delo z igralci oz. ustvar-
jalno ekipo, in se odločila priredbo 
tudi javno predstaviti. Predstavitev 
je izvedla v Ajdovščini, saj je želela 
svoje delo predstaviti v svojem do-
mačem kraju in na ta način nekaj 
prispevati k negovanju (gledališke) 
kulture v Ajdovščini. Za pripravo na 
projekt je Tjaša prejela delovno šti-
pendijo Ministrstva za kulturo RS.

Na javni predstavitvi odrske pri-
redbe je Tjaša predstavila svoj 
ustvarjalni proces snovanja odr-
ske priredbe ter izhodišča, dileme 
in odločitve; ki so bili del njega. Z 
udeleženci predstavitve je delila 
svoj način dela v gledališču in spre-
govorila o temah, ki jih odpira Ep 
o Gilgamešu, ter tudi temi samega 
ustvarjalnega procesa, ustvarjalno-
sti in gledališkega ustvarjanja. 

Tjaša si prizadeva, da bi v drugi 
polovici letošnjega leta v Ajdovšči-
no na gostovanje »pripeljala« tudi 
samo gledališko uprizoritev, ki bo 
nastala na podlagi odrske prired-
be Epa o Gilgamešu, ter tako aj-
dovskemu občinstvu predstavila 
sadove svojega nadaljnjega ustvar-
janja!

Še nekaj misli o samem Epu o Gil-
gamešu:

Ep o Gilgamešu je nastal v dru-
gem tisočletju pred našim štetjem 
v Mezopotamiji, a še danes razpira 
nekatera temeljna vprašanja člove-
kovega bivanja. 

Govori o vladarju, ki si z junaški-
mi dejanji prizadeva za nesmrtno 
slavo, a se prek smrti prijatelja, po-
svojenca svoje matere in najverje-
tneje tudi ljubimca šele zares soo-
či z neizbežnim dejstvom človeške 
smrtnosti. Po tem si obupano pri-
zadeva, da bi dosegel telesno ne-
smrtnost, a mu je ta kot človeku 
nedosegljiva in na koncu epa tudi 
umre. 

Zdi se, da je Ep o Gilgamešu v svo-
jem bistvu zgodba o Gilgameševem 

umiranju. Zgodba, ki razpira pred-
vsem vprašanja o življenju in o tem, 
kaj je tisto, kar resnično šteje, ta-
krat ko zremo smrti v obraz. 

Dobrodelni koncert
V decembru, smo na Osnovni 

šoli Otlica pripravili dobrodel-
ni koncert. Prireditev so otvo-

rili pevci in pevke obeh šolskih zborov 
pod vodstvom Anje Jurca, na klavirju 
jih je spremljala Ana Trošt. Otroci iz 
vrtca so pod vodstvom vzgojiteljice 
Ivice Vidmar zapeli in povedali nekaj 
pesmi o zimi. Vabilu za sodelovanje na 
koncertu so se prijazno odzvali mešani 
pevski zbor Angelski spev, Komorna 
skupina harmonik Glasbene šole Aj-
dovščina, ki jo vodi Nada Kovač in Go-
dalni orkester Glasbene šole Ajdovšči-
na, pod vodstvom Polone Praček, ki so 
popestrili naš koncert. Veliko število 

TRGOVINA 
Z INSTALACIJSKIM 
MATERIALOM

BIOTERAPIJA 
FEBRUAR 2018

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

Termini od 11. do 14. februarja 2018
V HOTELU GOLD CLUB

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

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

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

PIGAL HOTEL & CASINO GOLD CLUB

obiskovalcev je uživalo v programu 
in prav vse nastopajoče so nagradili z 
navdušenim ploskanjem. Na koncertu 
zbrana sredstva smo namenili za šolski 
sklad in zimsko šolo v naravi.

Anja Jurca
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Brez nas ne bi šlo

Miha in Žiga, poznamo vaju kot 
dobro utečen par pri tehnični 
podpori šolskim prireditvam. 
Strokovno bi vaju lahko 
poimenovali mojstra za tehniko. 
Kaj pravzaprav počneta in zakaj 
je vajino delo pri postavljanju 
šolskih prireditev ključnega 
pomena?

Žiga: V bistvu skrbiva, da je 
prireditev tudi s tehničnega vidika 
lepo dovršena, kar pa je ključnega 
pomena za izpeljavo odlične 
prireditve. V dvorani poskrbiva za 
primerno osvetlitev, diaprojekcijo 
in ozvočenje. Vse to pa mora 
zadovoljiti potrebam režiserja 
in gledalcev. Zavedava se, da je 
najino delo zelo pomembno in da 
nosiva veliko odgovornost, saj je 
uspeh prireditve zelo odvisen od 
najinega sodelovanja in pomoči. 
Seveda pa nama brez tehnične 
vodje, profesorice Urške Kompara, 
velikokrat ne bi uspelo, zato sva ji 
iz srca hvaležna.

Ali vaju je tehnika že od nekdaj 
privlačila in kaj vama je še pose-
bej všeč pri tem delu?

Miha: Da. Od nekdaj verjamem, 
da je vizualna podoba prireditve 
zelo pomembna, saj brez pravilne 

osvetlitve in ozvočenja prireditev 
ni popolna. Ko mi je bila ponujena 
priložnost, da pomagam, sem bil 
navdušen, saj me to delo zanima 
in menim, da mi bo prineslo veliko 
novih izkušenj. Poleg veselja do 
tovrstnega dela mi pomeni tudi 
sprostitev.

Žiga: Tehnično delo me 
zanima že od osnovnošolskih 
let, vendar nisem nikoli dobil 
prave priložnosti, da bi se v 
tem preizkusil. Pri tem delu mi 
je všeč to, da se vsakič naučim 
nekaj novega, saj se vedno znova 
srečujemo z novimi težavami. 
Obenem pa se ob takih dogodkih 
neizmerno zabavam.

Koliko časa pravzaprav potrebu-
jeta za tehnično postavitev posa-
mezne prireditve? Na kaj morata 
biti še posebej pozorna?

Miha: Čas, ki ga porabiva za 
tehnično postavitev, je odvisen 
predvsem od same dolžine 
prireditve in njenega namena. 
Za zaključno prireditev sva se 
pripravljala kar cel mesec prej, 
saj je bila prireditev dolga in 
zelo zahtevna. Drugače pa nama 
tehnične priprave običajno 
vzamejo nekje do enega tedna.

Žiga: Pozorna morava biti 
predvsem na želje organizatorja in 
dijakov, ki na prireditvi nastopajo. 
Če nama le-ti dajo dovolj dobra 
navodila, potem lahko tudi midva 
pripraviva boljšo prireditev, saj 
veva, kaj se od naju pričakuje. 
Pri tem pa morava paziti tako na 
možnosti, ki nama jih dvorana ali 
večnamenski prostor ponuja, kot 
tudi na opremo, ki jo imava na 
razpolago.

S kakšnimi težavami se 
srečujeta? Kaj pa, ko ne gre po 
načrtih? Ali nam lahko izdata 
kakšen pripetljaj, ki se vama je 
pripetil tekom dela?

Miha: Največkrat pride do težav 
zaradi opreme, ki zaradi takšnih 
in drugačnih razlogov ne deluje. 
V takšnih trenutkih je seveda 
treba znati hitro razmišljati 
in improvizirati, predvsem pa 
ohraniti mirno kri. Lani se nam 
je tik pred prireditvijo pokvarila 
mešalna miza. Moram reči, da 
mi je takrat srce bílo precej hitro. 
Ampak smo nato problem uspeli 
rešiti tako, da smo luči povezali 
z računalnikom in jih s pomočjo 
njega upravljali.

Žiga: Pri takem delu se težave 

rade vrstijo ena za drugo. Enkrat je 
zaradi prevelike porabe električne 
energije prišlo da izpada elektrike, 
kar je pravzaprav precej pogosta 
težava. Lahko pa se srečamo tudi 
z drugačnimi oblikami težav, kot 
to, da ne moreva ustreči željam 
organizatorjev.

Kje v prihodnosti vama bodo 
pridobljeno znanje in veščine s 
tega področja še posebej koristili?

Miha: Pri tem delu sem skozi 
vsa leta pridobil veliko izkušenj 
in sem nanje tudi ponosen. 

Pridobljeno znanje in veščine mi 
bodo prišle prav, če se bom odločil 
za nadaljevanje študija v tej smeri. 

Žiga: Delo mi bo prišlo prav, če 
bom študij nadaljeval v tej smeri ali 
pa če bo kdo od mojih prijateljev 
ali znancev potreboval pomoč pri 
kakšni prireditvi.

        
Dijaka sta intervjuvali

Katja Cigoj in Gabriela Stanković; 
Foto: Amina Munjaković

Na tej šoli sem v vlogi učitelja 
prvič sodelovala pri novoletni 

prireditvi decembra 2015. Iskreno 
lahko povem, da me je visok nivo 
šolskih prireditev zelo pozitivno 
presenetil. Prevzeli so me energija 
in talent nastopajočih, raznolikost 
točk, celostna podoba in pomen 
dogodka za širšo javnost. Prav zato 
sem se tudi sama želela pridružiti 
ustvarjanju takih in podobnih 
dogodkov. 

In tako sem pristala v tehniki. Moje 
delo v glavnem zajema mentorstvo 
dijakom v tehnični ekipi in pomoč 
organizatorjem pri oblikovanju 

vizualne podobe prireditve. Kot 
učitelji moramo stremeti k temu, da 
čim več dela prepustimo dijakom, 
zato sem k sodelovanju povabila 
Žigo in Miho, ki sta se zadanih 
nalog lotila odgovorno in predano. 
Seveda nam na pomoč priskočijo še 
številni drugi.

Menim, da dijaki pridobijo 
odlične izkušnje, ki jim bodo 
koristile tudi kasneje v življenju. 
Pridobijo drugačna znanja od 
tistih, posredovanih v razredu. Biti 
morajo iznajdljivi, inovativni in 

znati hitro ter učinkovito reagirati 
v nepričakovanih situacijah. Od 
njih se zahteva velika odgovornost 
do dela, saj so poleg dijakov na 
odru najpomembnejši del vsake 
prireditve. Opazi se vsaka njihova 
napaka, teh pa – naj se pohvalim – 
skorajda ni. Četudi vedno stremimo 
k boljšemu; kakšna luč več, še bolj 
natančna projekcija, hitrejši prehod 
med točkami. Žal smo vedno v dirki 
s časom. 

Po kar nekaj prireditvah pa se 
bom letos prvič preizkusila v vlogi 

organizatorja zaključne prireditve. 
Ob meni bodo stale soorganizatorke 
in profesorice Laura Brataševec, 
Maja Marc ter Staša Benko. Seveda 
ne bo šlo brez pomoči glasbenih 
kolegic in naših dijakov, ki bodo 
soustvarjali prireditev. Na našo šolo 
bodo prileteli prav posebni junaki! 
Kaj več o tej izkušnji pa bom lahko 
povedala v naslednji številki Izvira. 

         Urška Kompara, prof.

Mojstra tehnike

V Ajdovščini bomo opazovali vesolje skozi teleskop v Čilu 
Pred časom je v Čilu, natančneje v 

Andih, zaživel projekt Chilescope, 
ki nam vsem omogoča uporabo 
vrhunske astronomske opreme, in 
to na lokaciji, ki ponuja vrhunske 

opazovalne razmere, kjer je ‘seeing’ 
v povprečju pod ločno sekundo, kjer 
ni svetlobnega onesnaženja, kjer je 
vreme izredno stabilno in je do 300 
jasnih noči na leto.

Slovenski amaterski 
astronomi bomo 
upravljali s teleskopom 
v Chilu

10 slovenskih astronomskih 
navdušencev je najelo ure in si 

tako zagotovilo poglede skozi velik 
teleskop v odličnih vremenskih 
pogojih. Med njimi sva tudi dva 
učitelja fizike iz Ajdovščine, ki 
poučujeva na Srednji šoli Veno 
Pilon Ajdovščina in Osnovni šoli 
Danila Lokarja Ajdovščina. 

Pet različnih tematskih delavnic 

bomo izvedli v petih različnih 
terminih z začetkom nekje okrog 
2. ure zjutraj (zaradi časovnega 
zamika). Na delavnicah bomo 
upravljali 1-metrski teleskop v Čilu, 
spoznali princip delovanja ‘remote’ 
teleskopa, različne astronomske 
programe, metode obdelave 
astronomskih fotografij in še 
marsikaj.

V načrtu imamo bližnji pogled 
na Luno, pogled v globoko vesolje 
in planete Saturn, Mars (27. julija 
je velika opozicija) ter Jupiter 
(opozicija je 9. maja 2018).

 

Prvo upravljanje in 
fotografiranje bomo 
izvajali s Srednje šole 

Veno Pilon Ajdovščina
Cilj delavnice je skupinsko delo 

in skupinski rezultat, ki ga bomo 
potem tudi javno objavili. Prva 
delavnica o globokem vesolju se bo 
odvijala od 16. do 17. februarja na 
Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina, 
od koder se bomo priključili 
direktno na 1-metrski teleskop v 
Čilu ter opazovali in raziskovali 

južno nebo, ki je sicer iz naših krajev 
očesu skrito. 

Fotografirali bomo:
- NGC 5139; znamenita kopica 

Omeka Kentavra
- NGC 2070; čudovita meglica 

Tarantela
- NGC 5128; lečasta galaksija
- NGC 3372; meglica Carina
- galaksijo M83, ki je tam v zeni-

tu, pri nas pa zelo nizko, komaj nad 
obzorjem.

 Ravnatelj Andrej Rutar
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JANUARSKE NOVIČKE
Spoznavamo Tuarege 

V začetku januarja smo na 
šoli gostili gospo Miro Delavec, 
humanitarno delavko, doktorico 
prava in doktorico literarnih 
znanosti. Gospa Delavec živi in 
dela med slovenskimi izseljenci v 
Nemčiji, kjer poučuje slovenski 
jezik in kulturo, pomemben del 
svojega življenja pa posveča delu s 
tuareškimi otroki v Severni Afriki. 

Za naše dijake, ki sodelujejo tudi pri 
dopisovanju s tuareškimi otroki, je 
pripravila predavanje in komentirala 
sprejem naših pisem med tistimi 
Tuaregi, ki imajo možnost šolanja. 
Obenem je izpostavila tudi njihovo 
trenutno nič kaj blestečo situacijo. 
Ob tej priložnosti smo na šoli zbirali 
oblačila za tuareške otroke. 

Obsežen pogovor z gospo Delavec 
si lahko kmalu preberete v Izviru, 
zaenkrat pa podajamo njeno 
sporočilo mladim v Sloveniji.  

“Mladim sporočam, naj bodo 
med seboj strpni. Naj spoštujejo 
drug drugega. Naj se ne obtožujejo 
in norčujejo iz sošolcev in sošolk 
in ostalih ljudi. Naj vedno iščejo 
resnico in naj ne sledijo novicam, 
ki zgolj enosmerno prikazujejo 
del nečesa, kar mogoče sploh ne 
obstaja. Prav tako jim sporočam, naj 
bodo hvaležni staršem, učiteljem 
in ostalim, ki jim pomagajo na 
poti pridobivanja znanja. Naj 

bodo hvaležni za to, kar so in kar 
jim je dano. Naj bodo ponosni 
na Slovenijo in njeno kulturno 
dediščino. Šola, ki jo obiskujejo, 
se trudi, da bi jim ponudila čim 
več. Vesela sem, da so vaši dijaki 
pristopili pod mentorstvom mag. 
Melite Lemut Bajec k dopisovanju 
z mladimi na jugu Alžirije – za to 
sem ji iskreno hvaležna. Hkrati jim 
sporočam, naj srečo vedno iščejo v 
samem sebi in ne v tem svetu, saj ko 
bodo izhajali iz sebe, bodo notranjo 
srečo trosili tudi med ostale.” 

Gospa Delavec dodaja še: 
“Mladi v Evropi bi se morali 

bolj zavedati, da ni pomembno 
samo, kakšne ocene imaš v šoli, 
ampak znanje, ki ga pridobimo 
tako v šoli kot poleg nje. Bolj bi 
morali biti odprti za probleme v 
družbi in skušati zadeve videti z 
različnih zornih kotov. Preveč je 
posploševanja in enosmernega 
razmišljanja. Vaša šola se zelo trudi 
mladim ponuditi čim več znanja 
tudi s pomočjo različnih zunanjih 
gostov, ki obiščejo šolo, kar širi 
vedenje in poznavanje različnih tem 
in to je tisto, na čemer se gradi znanje 
za življenje. Mladi so za to hvaležni 
in jim je v pomoč pri njihovem 
nadaljnjem študiju oziroma delu.”

Osrečili smo starejše, obogatili pa predvsem sebe 

V petek, dan pred začetkom 
novoletnih počitnic, smo obiskali 

prebivalce Doma starejših občanov 
Ajdovščina. Na našem programu 
je bilo okraševanje. Medtem ko 
smo dekleta zavijala prazne škatlice 
zdravil, so fantje postavili smrečice v 
pritličju in prvem nadstropju. Seveda 
so se pridružili zavijanju, takoj ko so 
končali s postavljanjem božičnih 
drevesc. Vendar pa njihovega doma 
nismo zgolj okrasili, temveč smo 
se s starejšimi tudi pogovarjali in 
jih povprašali po njihovih željah za 
praznike. Te so bile zelo preproste, 
saj so si večinoma zaželeli zdravja in 
obiska sorodnikov. Pripovedovali so 
tudi o svojih družinah in bili pri tem 
neizmerno veseli. To pa zato, ker so 
skozi svoje življenje nabrali veliko 
izkušenj in spoznali, da za srečo 
ne potrebujejo nič materialnega, 
ampak le sočloveka, ki ga imajo radi. 

Na to pa sami večkrat pozabimo. 
Kako pomembno je biti obdan z 
ljudmi, ki jih imamo radi in ki imajo 
radi nas. Lahko bi rekli, da nas je 
obisk spomnil na pomembnost 
dobrih odnosov med ljudmi. Prav 
vsi jih moramo negovati; na koga pa 
se lahko obrnemo, če ne na ljudi, ki 
jih imamo radi in jim zaupamo? 

Seveda starejšim nismo pozabili 
voščiti veselih praznikov in srečnega 
novega leta, veliko zdravja in 
izpolnjenih želja. To voščilo smo 
pospremili z voščilnicami, ki smo 
jih sami izdelali. Res upamo, da 
smo jim s tem dejanjem polepšali 
praznike in pregnali morebitno 
osamljenost. 

Špela Pregelj, 1. b

Rešujmo življenja

Javnosti sporočamo, da imamo 
odslej na naši šoli nameščen 
defibrilator. Je javno dostopen, 
nahaja pa se ob vhodu v dijaški dom. 

Profesor Sever sporoča: 
“Jejte zdravo in v sožitju z naravo. 
Pospešite si srčni utrip z gibanjem 

in ljubeznijo.”

Kako so dijaki prvih letnikov doživeli 
predavanje o Tuaregih in kaj menijo o 
svojem življenju? 

Predavanje je bilo zelo poučno, saj 
si nisem predstavljal, v kako hudem 
položaju živijo Tuaregi. Nanje 
pritiskajo velike korporacije in jim 
odžirajo zemljo. Mnogi Tuaregi zato 
Evropo dojemajo kot obljubljeno 
deželo. Osebno sem istega mnenja, 
saj smo tu v boljšem ekonomskem 
položaju in je ta celina nasploh bolj 
razvita. Je pa res, da za tujce ni tako 
ugodna, saj smo ljudje zelo sebični 

in ozkogledi, predvsem pa težko 
sprejemamo drugačne od nas. Želim 
si, da bi Tuaregi končno dobili svojo 
državo in tam normalno zaživeli. 
Mladim pripadnikom tega ljudstva 
pa sporočam, naj se poskušajo 
izobraziti in kasneje tudi pomagati 
pri ustanovitvi svoje države.

Feliks Možina Vrtovec, 1. a

Predavanje mi je bilo zelo 
zanimivo, saj je ga. Mira razlagala 
prepričljivo in vživeto. Mislim, da bi 
nas nekdo moral večkrat opomniti, 
da v nasprotju z nekaterimi ljudstvi 
pravzaprav živimo v razkošju. Kljub 
temu, da številni Tuaregi naša 
življenja dojemajo kot popolna, smo 
v resnici priča resnim družbenim 
problemom, daleč od popolnosti. 
Zaslepljeni smo z novicami, ki nam 
jih predstavljajo socialni mediji, ti 
pa velikokrat postavljajo absurdne 
norme. Rasizem zagotovo ne bi 
bil tako množičen, če ne bi bili 
mediji tako vplivni. Tudi naše tako 
opevano in zaželeno bogastvo je žal 
le v materialnih stvareh. Tuaregi 
znajo bolj ceniti to, kar imajo, in 
zdi se mi, da so tudi duhovno veliko 
bolj bogati. Sočlovek in soodvisnost 
sta vogelna kamna njihovega 
obstoja. Če bi se tega tudi mi sami 
bolj zavedali, bi bil svet zagotovo 
veliko lepši. Mladim Tuaregom, ki 
živijo v mestih, bi sporočila, naj ne 
prenehajo sanjati. Naj ne obupajo. 
Tuaregom nomadom pa želim, da 
obdržijo svojo kulturo in vztrajajo. 
Mogoče pa se bodo politični 
problemi kljub vsemu rešili in bodo 
zaživeli  človeka vredno življenje. 

Lara Bratina, 1. a

Foto: osebni arhiv
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JANUARSKE NOVIČKE
Čajanka s starši 

V četrtek, 21. decembra 2017, 
dan pred novoletnimi počitnicami 
smo učenci in razredničarki 1. 
letnika gimnazije pripravili božični 
koncert za naše starše. Najprej smo 
kot vsako jutro odšli v šolo in imeli 
pouk do 14. ure. Po pouku smo se 
zbrali v prostorih dijaškega doma in 
si razdelili naloge. Pekli smo kruh 
in palačinke, delali jabolčni štrudelj, 
poskrbeli za namaze in sladico z 
jagodičevjem. Peščica učencev pa 
se je odločila, da bo namesto peke 
in kuhanja čas posvetila ustvarjanju 
božično-novoletnih voščil, s 
katerimi smo nato razveselili starše 
in tudi ostarele, ki smo jih obiskali 

dan zatem. Čas je kar prehitro tekel 
in že je prišla ura našega nastopa. 
Nekaj minut po 18.00 se je naš 
koncert, kateremu smo namenili 
veliko časa, pričel. Vsak razred se 
je predstavil s svojimi točkami, ki 
smo jih izpilili v prostem času in pri 
urah glasbe. Po končani prireditvi 
je sledila pogostitev in čas za 
medsebojno spoznavanje. Domov 
smo odšli bogatejši za prijetno 
izkušnjo, ki je bila na naši šoli v taki 
obliki prvič izpeljana.  

Sara Durn, 1. b

 Mladi pilonovci na seji Evropskega mladinskega 
parlamenta 

Kristina Novak, Rok Čebron in 
Tadej Kobal, dijaki prvega in tretjega 
letnika gimnazije so se minuli 
vikend udeležili seje evropskega 
mladinskega parlamenta. Na seji je 
bilo prisotnih okrog 60 delegatov in 
20 uradnikov iz dvajsetih različnih 
držav sveta. V petek so oblikovali 
komiteje, v soboto pa snovali 
resolucije na dane pereče tematike. 
Na nedeljski parlamentarni 
skupščini so predstavili svoje 
predloge, jih zagovarjali in zanje 
glasovali. Naši delegati bodo bolj 
podrobno še poročali, zaenkrat so 
izjavili, da je bila izkušnja naporna, 
a bogata in navdihujoča.

Otrokom v veselje
Minuli december za nas, dijake 

četrtih letnikov, vsekakor ni bil 
navaden december. Poleg šole 
smo se namreč ukvarjali tudi s 
predprazničnimi igricami, ki smo 
jih igrali v vrtcih po različnih krajih. 

Igrice so začele nastajati že 
lanskega junija. V razredu smo se 
razdelili v štiri skupine, vsaka pa 
je imela v delu drugačno igrico. 
Septembra smo z glasovanjem 
dokončno izbrali najboljšo in se 
posvetili pisanju končnega scenarija 
ter celotni izvedbi.

Od takrat dalje je bila igrica središče 
vsega dogajanja. Dijaki smo čez 
noč postali pesniki, kostumografi, 
skladatelji in režiserji. S pomočjo 
profesoric glasbe, likovne vzgoje, 
plesa in slovenščine smo igricam 

dali končno podobo.
Prepotovali smo celotno 

Primorsko, pa tudi del Gorenjske. 
V vsakem vrtcu je bil nastop nekaj 
posebnega, unikatnega, nekaj, kar 
nam je dalo zagon za naslednje 
nastope. V našem razredu smo 
otrokom želele pokazati, da 
sladkarije niso zdrave, vendar si 
lahko vseeno kakšno privoščimo, 
če ob tem uživamo več zdrave 
hrane. Tekom igranja in ustvarjanja 
smo se tudi s sošolkami zelo 
povezale, uživale in si pomagale 
v različnih situacijah. Res je bilo 
lepo videti iskrice v otroških očeh 
in njihovo občudovanje junakov v 
predstavi. Starost otrok sploh ni bila 
pomembna, saj jo je vsak doživljal 
na svoj način.

Ravno zato nam ni bilo težko 
nastopati tudi v popoldanskih 
urah, saj smo pri tem uživale 
in razveseljevale še več otrok in 
njihovih staršev. Obiskale smo 
otroke, ki ne obiskujejo vrtca, skupaj 
smo sprejeli Miklavža, Božička in 
Dedka Mraza. Pričarale smo jim 
praznično vzdušje in vesele smo, da 
smo bile lahko del te prav posebne 
zgodbe, ki jo na naši šoli  dijaki 4. 
letnikov izvajajo že vrsto let. 

In tako kot pravi rek, da iz majhnega 
zraste veliko, je tudi iz naše zgodbe 
nastal velik in lep projekt ter lep 
spomin na srednješolske dni.

Polona R., Meta S., Sandra K. in Kim P.

Tudi učitelji se 
učijo

Naša šola s šolami v ajdovski 
občini že vrsto let sodeluje pri 
izvajanju licenčnega seminarja iz 
smučanja. Pri izbiri demonstratorja 
in mentorja pa sodeluje s 
Smučarskih klubom Ajdovščina. 
Tako zadnja leta seminar vodi 
demonstrator Uroš Šemrov iz 
Logatca, ki nam je predstavil 
novosti pri učenju smučanja. Tečaj 
postaja enostavnejši, predvsem 
pa vse bolj logičen in smučanju 
prijazen.

                                  Danilo Pudgar, prof. 

Razredna Zdravljica
Dijaki 2. č so aktivno spoznavali 

dovršenost Prešernovih literarnih 
stvaritev. Na podlagi analize ene 
najpomembnejših slovenskih 
pesmi, Zdravljice, ki je poleg 
političnih idej polna optimizma 
in vere v človekove vrednote, 
so zapisali pesmi o prijateljstvu, 
upanju in miru, vrednotah, ki si jih 

želijo okrepiti v letu 2018. Ob tem so 
bili pozorni na zgradbo in vizualno 
podobo Prešernove pesmi, zato 
lahko v nadaljevanju preberete nekaj 
likovnih pesmi, ki nazdravljajo lepši 
prihodnosti.

Dijaki 2. č

Prijat’li smo se zbrali,
da bi danes proslavili

naše stare lepe dni
in spomine obudili

na vse dni
in noči –

naj zdaj prijateljstvo živi!

 ***

Vsak od nas miru želi
ter da srečni bili bi vsi,
zato skupaj stopimo,

naj bratu brat poda roko.
Torej zdaj,
vekomaj,

mir naj vlada, up naj zmaga!

***

Prijateljev želimo,
vsak vsakemu zaupa naj,

da skupaj preživimo
in zaživimo kot nekdaj.

T’ko srce
nam pove,

da brez prijateljev ne gre.

Zaupajte svoje težave na varni 
točki

Na naši šoli in v dijaškem domu 
smo odprli Unicefovo varno 
točko. Varne točke (kar 625 jih 
je po vsej Sloveniji) so varen in 
prijeten prostor, kamor se lahko 
otroci in mladi zatečejo ter se 
pogovorijo o svoji težavi ali pa 
zgolj razrešijo dvom o tem, če je 
njihova stiska resna težava. Mladi 
lahko Varne točke prepoznajo po 
posebni nalepki, smejoči se hišici, 
ki je nameščena na vidno mesto 
ob vhodu. Ni pa nujno, da varno 
točko obiščete samo, ko vam je 

težko – odrasli v Varnih točkah 
bodo veseli, če jim poveste tudi 
kakšno lepo novico. 

Rokomet
Naši dijaki so v tekmi četrtfinala 

osvojili 3. mesto. Premagali so Škofjo 
Loko in izgubili v igri z domačini. V 
polfinale sta se tako uvrstili ekipi 
NM in KP. Našim fantom čestitamo 
za lepo igro!

Za vas pripravljamo ...

Gledališki recital:
Poln kufer
Predstavljajte si kovček, v njem 

pa vse stereotipe o ženskah, 
ki si jih lahko zamislite. Iz te 
prispodobe so izhajale dijakinje, 
ki se zbirajo v gledališkem klubu, 
in oblikovale umetniški recital na 
temo žensk. Nastaja poetična in 
kritična stvaritev, ki bo premierno 
predstavljena okrog 8. marca. 

Zaključno prireditev: 
Junaki za en dan
Verjeli ali ne, pilonovci že 

pripravljamo majsko zaključno 
prireditev. Počasi lahko javnosti 
razkrijemo novico o akciji Junaki 
za en dan, ki jo bomo letos v sklopu 
prireditve izvedli. Kaj točno se bo 
dogajalo, boste izvedeli v naslednjih 
mesecih. Mogoče boste celo sami 
deležni kakšnega junaškega dejanja. 

Aktivnosti se izvajajo v okviru projekta Popestrimo šolo, ki ga sofinancirata 
Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina 
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Sinji vrh v Kulturnem centru 
Lojze Bratuž

V četrtek, 18. januarja je 
bilo v Kulturnem cen-
tru Lojze Bratuž v Gorici 

(It) odprtje razstave likovnih del, 

ki so nastala v dveh projektih na 
Sinjem vrhu nad Ajdovščino in 
sicer. V prvi projektu 'Slovenija 
odprta za umetnost', ki je potekal 

junija 2017 so sodelovali slikarji 
in kiparji iz Slovenije, Armenije, 
Avstrije, Bosne in Hercegovine, 
Hrvaške, Iraka, Italije in Mehi-
ke. Projekt ima 25 let delovanja. 
V drugem projektu 'Umetniki 
za Karitas', ki je potekal avgusta 
2017 pa so sodelovali slikarji in 
kiparji iz Slovenije, Nemčije, Ni-
zozemske in Turčije. Projekt ima 
23 let delovanja. 

Prvi in drugi koloniji sledijo po-
tujoče razstave, ki sodobno likov-
no umetnost prinašajo med šir-
še množice, razstave 'Umetniki za 
karitas' pa vsebujejo tudi dobro-
delno noto in opozarjajo na stiske 
ljudi ter vabijo k pomoči.  

Za tiste, ki kulturnega centra 
Lojze Bratuž v Gorici ne poznajo 
naj povem, da je to velik center, 
kjer prirejajo različne kulturne in 

Terčeljev spominski dan 2018
V župniji Šturje smo 7. januarja 2018 obeležili Terčeljev spominski dan.

Pri vseh svetih mašah smo mo-
lili za Terčeljevo beatifikacijo; 
da bi bil prištet med svetnike. 

Še posebej slovesno je bilo pri župnij-
ski sveti maši z upokojenim škofom, 
msgr. Metodom Pirihom, ob soma-
ševanju domačih duhovnikov, žu-
pnika Zorana Zornika in duhovnega 
pomočnika Ivana Albrehta.  

Na nedeljo Jezusovega krsta smo 

pogovorne dogodke, poleg tega 
pa je tu glasbena šola in različ-
ne dejavnosti. In kdo je bil Loj-
ze Bratuž, po katerem se je katoli-
ški dom Slovencev na drugi strani 
meje poimenoval: Lojze Bratuž 
je bil Slovenec in glasbeni peda-
gog, ki je z vodenjem slovenskim 
pevskih zborov pomagal ohranja-
ti slovenščino v času, ko je bila za-
radi fašizma prepovedana. Poro-
čen je bil s pesnico Ljubko Šorli, 
imela sta sina in hčerko. Njego-
vo delovanje je jezilo fašiste, zato 
so ga počakali pred cerkvijo in ga 
prisilili k pitju strojnega olja. Za-
radi tega je umrl dan pred svojim 
35. rojstnim dnevom.  

S predsednico Kulturnega centra 
gospo Franko Žgavec že dolgo so-
delujemo in je vsa leta soorgani-
zatorka razstave 'Umetniki za ka-
ritas' v Gorici. Zbralo se je veliko 
ljudi saj je bilo iz obeh projektov 
razstavljenih več kot 100 likovnih 
del. Glasbeni poklon je izvedel 
Mladinski pevski zbor Emil Ko-
mel pod vodstvom zborovodkinje 
Damjane Čavdek Jug. Razstavo pa 
je odprl sinjevrški gospodar Kri-
stjan Vidmar, ki nadaljuje in nad-
grajuje pot, ki jo je začel njegov 
oče Hieronim. Seveda je navzoče 
tudi povabil, da obiščejo Sinji vrh.  

 Po ogledu slik smo večer nada-
ljevali v komorni dvorani Kultur-
nega centra v okviru že tradicio-
nalnih 'Srečanj pod lipami'. Na 
temo 'Prepletanja umetnosti in 
dobrodelnosti' smo v pogovoru 
sodelovali Franka Žgavec, pred-
sednica KC Lojze Bratuž in dol-
goletna kulturna delavka na Go-
riškem, Anamarija Stibilj Šajn, 
likovna kritičarka in strokovna 
sodelavka obeh kolonij ter Joži-
ca Ličen, sodelavka Karitas. Ve-
čer je povezoval Jože Bartolj, sli-
kar in kulturni urednik na Radiu 
Ognjišče. 

Prepletanje umetnosti in dobro-
delnosti smo osvetlili z več zornih 
kotov, sama sem že več krat po-
novila, da človek ne živi samo od 
kruha in da je umetnost in kultu-
ra hrana za dušo vsakega človeka, 
ki ni nič manj potrebna kot hrana 
ali obleka, zato je tudi to pomoč, 
ki jo sodobni človek, v nenehnem 
pehanju za materialne dobrine, še 
kako potrebuje.  

Glasbeni poklon je na violini za-
igrala Lavra Vezjak, večer pa smo 
sklenili z okusi iz Sinjega vrha, ki 
sta jih postregla Beti in Kristjan.  

Jožica Ličen

se spomnili našega krsta. V cerkvi 
sv. Jurija je bil 2. 2. 1892 krščen tudi 
Filip Terčelj, 7. 1. 1946 pa umrl mu-
čeniške smrti v Davči. S svojim ži-
vljenjem je Bogu vedno izkazoval 
globoko pripadnost, ne glede na po-
sledice; dal nam je zgled brezpogoj-
ne ljubezni do ljudi, na mnoge na-
čine oznanjal Božjo besedo tudi v 
času preizkušenj in preganjanja ter 

pomagal ubogim in trpečim. Kesanje 
smo obudili s Terčeljevimi besedami: 
»Mi sami smo nevredni, da bi slavili 
te. Priznavamo skesano, da smo žalili 
te. A ti ne boš zavrgel skesanega srca, 
očiščeno bo pelo, slavilo Stvarnika.«  

Škof Metod Pirih je v pridigi pou-
daril, da je v zavesti starejših še ve-
dno živ spomin na povojne poboje. 
Ker mediji in šolski učbeniki ne pi-
šejo o naši polpretekli zgodovini, se 
ustvarja vtis, kot da teh grozot sploh 
ni bilo. Ljudem so bili odvzeti dosto-
janstvo, pravica do groba in oseb-
nega spomina. Naša dolžnost je, da 
iščemo resnico in se zavzemamo za 
ohranitev spomina. 

Po sveti maši smo prisluhnili žu-
pnijskemu mešanemu pevskemu 
zboru, ki je pripravil recital treh 
Terčeljevih pesmi skladateljev Ma-
tije Tomca, Stanka Premrla in Vin-
ka Vodopivca. Ubrano so zazvene-
le 'Presveta noč', 'K tebi, sveto Božje 
dete' in 'Prikazala se je zvezda'. V or-
gelski izvedbi Uroša Kovača je donel 
Premrlov božični preludij 'Pastorala' 
in v poklon Terčeljevemu prijatelju, 

Lojzetu Bratužu, pesem 'Kraguljčki'. 
V župnijskih oznanilih smo lahko 

prebrali, da kristjani nasilje spremi-
njamo v dar mučeništva, zato si želi-
mo, da se Terčelju priporoča čimveč 
ljudi; da ga bo tudi Cerkev razglasila 

za svetnika. Njegovo življenje lepo 
povzema lani izdana knjiga g. Ivana 
Albrehta, Filip Terčelj, duhovnik v 
primežu dveh svetovnih vojn in treh 
zločinskih režimov. 

Nadja Ušaj Pregeljc
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Lavričeva knjižnica je  sredi ja-
nuarja začela uresničevati na-
črt, s katerim želi pospešiti iz-

terjavo starejših zapadlih obveznosti. 
Predvsem gre za knjižnično gradivo, 
ki kljub poslanim trem opominom 
še ni bilo vrnjeno: knjige, slikanice, 
dvd-ji, cd-ji …  Knjižnica gradiva ne 
izbriše, dokler ni vrnjeno oziroma ni 
nadomeščeno z drugim - pač pa ga 

Novice iz Lavričeve knjižnice
vodi kot nevrnjeno. Do člana ima 
torej terjatev – izposojeno gradivo. 
Opozoriti velja, da za gradivo, ki ni 
vrnjeno v roku, teče zamudnina. Dolg 
se torej povečuje s časom, ko knjiga 
ni vrnjena oziroma ni bil s knjižnico 
sklenjen dogovor o poravnavi. Ter-
jatvi se dodajo stroški opominov in 
odškodnine, če je gradivo izgubljeno, 
uničeno ali poškodovano. Poplačane 

Imate knjige že zares dolgo-dolgo doma?

obveznosti knjižnica usmeri v naba-
vo gradiva. 

Da bi pospešila vračilo gradiva in 
drugih obveznosti, je knjižnica skle-
nila poslovno pogodbo s specializira-
nim podjetjem Creditexpress, ki je v 
njenem imenu prevzelo izterjavo. Na 
to je knjižnica v decembru znova pi-
sno opozorila vse s starejšimi zapa-
dlimi obveznostmi.

Burjač že beleži obisk

Kot je bilo napovedano, je bila ko-
nec leta 2017 s podporo Lavričeve 
knjižnice Ajdovščina rojena nova 
slovenska spletna literarna revija – 
BURJAČ. Namenjena je objavljanju 
kratke proze, njen cilj je, da kakovo-
stni literarni zapisi ponudijo zanimi-
vo bralsko izkušnjo širši javnosti. K 
sodelovanju  vabi uveljavljene avtor-
je kot tudi tiste, ki še brusijo pisatelj-
ski izraz in talent.  Prvi avtorji se že 
odzivajo s prispevki. Zelo razvese-
ljivo je, da so projekt pozdravili ne-
kateri uveljavljeni slovenski avtorji. 
Spletišče najdete na www.burjac.si. 
Prispevke se pošilja uredniku na 
e-naslov: burjac@ajd.sik.si. 

9. novoletni pohod 'Spoznajmo 
soseda'
Dober sosed je boljši kot od-

daljen prijatelj. Najbolje pa 
je, če je tvoj sosed tudi tvoj 

prijatelj. 
Tako se glasi vodilo tradicionalne-

ga pohoda »Spoznajmo soseda«, ki 
ga je letos že devetič koordiniralo 
Kulturno športno društvo Vrnivec 
– Cesta. Tokrat smo pohodniki, ki 
nas je bilo zaradi napovedi bolj ki-
slega vremena nekaj manj kot obi-
čajno, spoznavali sosede iz Črnič, 
Batuj in Sela. 

Izhodišče pohoda je bila ploščad 
za podružnično osnovno šolo Črni-
če. Kot je že navada, so nas doma-
čini najprej malce ogreli s toplimi 
napitki, po nagovoru predsedni-
ka KŠD Vrnivec, Egona Stoparja in 
predsednice KS Črniče, Brune Ka-
stelic, smo se podali na pot. Naj-
prej smo se podali na črniško voja-
ško pokopališče iz 1. svetovne vojne, 
kjer so v večini od 496 grobov po-
kopani vojaki 96. Karlovškega peš-
polka. V znak spomina nanje je me-
sto Karlovac leta 2013 odkrilo pred 
pokopališčem spominsko ploščo. 
Nato smo pot nadaljevali po ma-
kadamski poti, do skrajnega zaho-
dnega roba črniškega katastra, ki je 
obenem tudi najbolj zahodna toč-
ka občine Ajdovščina. Nato smo se 
povzpeli na griče, ki ležijo na meji 
med KS Črniče in KS Prvačina ter 
KS Dornberk, kjer bi ob lepem vre-
menu imeli čudovit razgled na spo-
dnjo vipavsko dolino, a smo se za-
radi rahlega pršenja dežja morali 
zadovoljiti z bolj megleno podobo 
teh krajev. Med potjo smo se usta-
vili pri starem avstrijskem zbiralni-
ku za pitno vodo, kjer nas je v imenu 
KS Batuje pozdravil Aleš Krušec.  Po 
slabe pol ure hoje smo nato prispeli 

do spominske plošče, ki stoji na me-
stu nekdanje cerkve svetega Jurija, 
kjer so bile prvotne Batuje, ki naj bi 
bile poimenovane po tam naseljenih 
bajtarjih. Po kratki predstavitvi kra-
ja, nas je pot vodila mimo industrij-
ske cone v spodnjih Batujah, kjer je 
včasih stala Tovarna poljedelskega 
orodja, sedaj pa tam deluje kar ne-
kaj srednje velikih in manjših podje-
tij. Sledil je malce bolj blaten vzpon 
do zgornjega dela KS Selo. Najprej 
smo se ustavili pri starem vodnja-
ku, kjer nas je pozdravil predse-
dnik KS Selo, Dejan Pišot, po krat-
ki hoji skozi središče vasi pa smo 
se ustavili pred Kulturnim domom 
Selo, kjer so nas domačini pogosti-
li s toplimi napitki in raznimi do-
brotami, domačin Stanko Bavčar pa 
nam je predstavil kratko zgodovi-
no kraja. Od tu smo se nato spreho-
dili do Gasilskega doma PGD Selo, 
kjer sta nam Borut Pečenko in pred-
sednik Davorin Bratina predstavi-
la delo društva in načrte za priho-
dnost. Izvedeli smo da bo PGD Selo 
leta 2021 praznovalo že svojo 110. 

obletnico in da je med njimi veli-
ko mladih gasilcev, kar smo poho-
dniki nagradili z bučnim aplavzom. 
Iz Sela smo se nato po pločniku ob 
glavni cesti prispeli v Batuje, si naj-
prej ogledali Muzej starih predme-
tov Elde Brecelj in se nato ustavili 
na športnem igrišču, kjer so nas Ba-
tujci postregli s toplimi napitki, pe-
civom in slastnim pršutom, ki ga je 
pred nami rezal predsednik KS Ba-
tuje Jan Zelinšček. Sledil je kratek 
sprehod v zgodovino kraja, ki nam 
jo je predstavila zgodovinarka Slavi-
ca Plahuta. Polni lepih vtisov in za-
nimivih podatkov smo se nato spre-
hodili skozi center vasi in nato po 
makadamski poti prišli na izhodišče 
pohoda, torej k šoli v Črničah. Tam 
so nas domačini pogostili z joto in 
drugimi dobrotami, vsak pohodnik 
pa je dobil žig, ki ga bo spomnil na 
ta pohod, ki je bil kljub kislemu vre-
menu, zelo zanimiv in poučen. 

Bilo je zelo lepo in komaj pričaku-
jemo naslednji, že 10. jubilejni no-
voletni pohod.

Sara Stopar

PGD Col

Veseli donacije
Colski prostovoljni gasilci 

smo se minuli teden razve-
selili donacije bencinskih 

servisov Petrola iz Ajdovščine. Po-
slovodji obeh servisov g. Martin Jer-
kič in Kristjan Vodopivec sta nam 
na krajši slovesnosti podelila dona-
cijo v vrednosti 400 evrov v okviru 

humanitarne akcije 'Naša energija 
povezuje'. Colski gasilci smo veseli, 
da so tudi v Petrolu prepoznali našo 
humanitarno in prostovoljno delo. 
Denar bomo v celoti namenili za 
nabavo novega gasilskega vozila za 
gašenje gozdnih požarov.                     

za PGD Col Kristjan Polanc

ALStik z urednikom: delavnik od 9.00-12.00, tel. (05) 36-63-752 
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Dušan Krečič: 

Zgodbe o preteklosti
Kaj je bilo prej?

Je, zaradi razvoja možnosti do-
ločanja starosti materialnih 
ostankov preteklosti, nesmiselno 

početje? 
Človeštvo 'homo sapiens' se je v 

samo nekaj zadnjih desetletjih posta-
ralo iz 120.000 na 300.000 let in 'roj-
stni kraj' se nam glede na odkritja seli 
iz Etiopije v Južno Afriko (trenutno 
je v Tuniziji). Med predniki gradite-
ljev piramid pa, da so bili tudi 'evro-
pejci'! 

Nikjer ne piše (kdo ve?, op. avt.), 
kaj je bilo prej. Je bila to Ajdovščina, 
Putrhi, Nemškarica, Trnje, Fužine, 
Šturje  ali kateri od bližnjih krajev. 
Najverjetneje so bile Gradišče. 

Z veliko branja, z dejstvi podprtega 
sklepanja, vztrajnega iskanja in nekaj 
sreče se lahko prikopljemo le do ve-
rodostojnih dokumentov, kdaj naj bi 
nastali 'prvi' zapisi o naštetih in dru-
gih krajih. 

G. Bačar je že v uvodu 'Hubelj, Aj-
dovščina, Šturje in sosednji kraji' za-
pisal, da je Ajdovščina 'prvič' (naj bi 
bilo prvič, op. avt.) omenjena šele  
leta 1500, Šturje, leta 1330, Sv. Križ  
leta 1200 in Ustje (Gmynd) že leta 
1313. Ajdovščina naj bi bila ome-
njena v darilni pogodbi,  kjer piše, 
da se zahodno od ruševin Castre po-
darja Ajdovska–poganska gmajna.  
(Heide–pogan; heidnisch–pogan-
ski). Ostali kraji so običajno prvič 
omenjeni v urbarjih (seznami da-
jatev zemljiški gospodi, op. avt.) ali 
ohranjenih cerkvenih knjigah. Pro-
stor današnjega mesta Ajdovščina je 

bil, za mimoidoče in prišleke, še leta 
1500 poganska divjina in redki stal-
no naseljeni v bivališčih med ruševi-
nami, tako ubogi, da jim ni bilo kaj 
vzeti.

Razvoj vseh vrst znanosti, ki  je od-
vračal od srednjeveškega mračnja-
štva, nazadnjaštva in tradicije se je po 
letu 1500 hitro odrazil najprej v bli-
žini gmajne.  Fužinam,  takoj pod iz-
virom Hublja (na Krajnskem) bi da-
nes rekli obrtna cona. Naselje z  le 
nekaj stanovanjskimi hišami, celo vr-
sto plavžev, mlini  in žagami je bilo v 
16. in 17. stoletju  gospodarsko po-
membnejše od Sv. Križa, Lokavca, 
Vipave…  V takrat  bližnji in daljni 
okolici je bila pomembnejša le Idri-
ja z rudnikom živega srebra. Toda 
vse dajatve tudi imovitih fužinarjev 
in drugih obrtnikov so šle gospodi na 
Kranjskem. 

Po smrti zadnjega iz dinastije gori-
ških grofov, ki je umrl brez nasled-
stva, je 'pogansko gmajno' dedoval 
sam cesar Maksimiljan in jo z ome-
njeno pogodbo takoj podaril pr-
vim ajdovskim gospodom Erlacher-
jem. V dokumentu  od leta 1506, iz 
iste knjige, lahko preberemo kaj ce-
sar na ruševinah Castre in okolice 
podložnim Erlacherjem dovoljuje in 
kaj ukazuje. Do takrat je 'pogansko 
gmajno' gospodarsko obvladal mno-
go močnejši Lokavec, ki je pravico 
do letnih sejmov pri cerkvi sv. Jane-
za Krstnika med Hajdovijo in Putri-
hi (danes ajdovska župnijska cerkev) 
ohranil še stoletja po tem.  

Tudi o 'bitki pri mrzli reki', ki je ne-
dvomno bila, zgodovina piše in pe-
sni vse mogoče, kje točno je bila pa 
še nihče ne ve. Ob Hublju, Vipavi ali 
celo ob Soči? Le Hubelj, Vipava in 
Soča so nedvomno bili. V 16. stoletju 
gotovo najbolj izobražen in razgle-
dan prvi deželni zdravnik v Gorici, ki 
je opisal Vipavsko dolino  je zapisal, 
da ima reka Vipava dva izvira. Enega 
v Vipavi in drugega v Ajdovščini?!? 

Na starih zemljevidih in katastrih 
lahko preverite kje so naši predniki  
zemljo obdelovali. Dosledno okrog 
vasi, čim bližje varnosti. Sodobna 

tehnika nam omogoča, da lahko vsak 
na 'lidar' posnetkih okolja (klikni 
Atlas okolja) prešteje te, nekoč do 
zadnje obdelane terase okrog  vipa-
vskih vasi.  Večina teras je (bila) pod-
prta s kamnitimi zidovi. Naši pred-
niki so skozi stoletja na pobočjih nad 
dolino z golimi rokami  prestavili na 
tisoče ton (m3) kamenja in zemlje.

 Za vsako vas lahko domne-
vam, da se je začela z naselitvijo 

družine na izkrčeni 'hubi', okrog 
mlina žage, cerkve ali pod gradom.   
Huba = 'merska enota' za površino 
obdelovalne (izkrčene) zemlje na ka-
teri se je s pridelkom lahko preživela 
'razširjena družina' s starši, številnimi 
otroki (kljub grozljivi umrljivosti), 
starimi starši, neporočenemi strici in 
tetami, hlapci, deklami  pastirji in pe-
strnami… 

 Dobesedno preživela. Umiran-
je zaradi podhranjenosti, bolezni in 
poškodb je bilo vseprisotno, smrt je 
bila sestavni del življenja, rojevalo 
in umiralo se je v istih prostorih in 

Slika zemljevida iz leta 1764

neredko na poti, v gozdu na njivi. Vsi  
družinski člani so bili 'last' (popolno-
ma odvisni) od družinskega pogla-
varja in za njim vaškega  starešine. 
Vsi pa podrejeni zemljiški in Cerkve-
ni gospodi.  Prvi so v imenu  'Svete-
ga rimskega cesarja' odločali o njiho-
vem  življenju in smrti.  Lahko so jih 
selili, izgnali in za 'zagotavljanja var-
nosti' letno zahtevali in tudi na silo 
vzeli kolikor so si sami določili. S 

preseljevanjem družin so kolonizirali 
nenaseljene kraje. Zemljiški gospod  
Attemsi iz Sv. Križa je na vozove na-
ložil nekaj družin iz Malih Žabelj in z 
njimi poselil Goro.  

Tudi Cerkvi je, za pridiganje o ob-
veznem trpljenju na tem in za zve-
ličanje na drugem svetu pripadalo 
svoje. Ker za pridiganje 'poslušajte 
kaj vam govorimo in ne glejte kaj po-
čenjamo' ni bil primeren vsak pro-
stor zato so 'bogu v čast', na čim viš-
jih in odročnih ali sredi vasi, gradili 
vedno nove kapelice in cerkve ter sa-
mostane. Udarniško, s tlako. S tem 
so tako zelo pretiravali, da so ogro-
zili moč zemljiške gospode in 'drža-
ve'. Sodobni zgodovinarji ugotavlja-
jo, da zato ker sta Oglej in Gorica 
(patriarh, nadškof) nad duhovšči-
no na podeželju, izgubila kontrolo. 
Zato sta bila vladarja Marija Terezija 
in sin Jožef konec 18. stoletja prisilje-
na ukrepati. Zaprli (tudi porušili) so 
vrsto kapelic in cerkva: Sv. Janez Kr-
stnik v Potočah, Nemškarica, Sv. Te-
obald nad Vrtovčami, Sv. Hieronim 
med Gabrajami in Šmarjami, Sv. Ja-
nez na Ustju, Sv. Margareta nad Do-
lenjami... Denar za vzdrževanje teh 
in gradnjo še katere se je lahko prelil 
v blagajno vedno  močnejše države.  

Stanovanjska in gospodarska poslo-
pja naših prednikov so bila večinoma 
iz lesa in kamna, neprimerljiva z da-
nes najslabšimi, Cerkvena svetišča in 
bivališča gospode iz obdelanega ka-
mna, opeke, marmorja, keramike, 
stekla ... Za 'hiše' v Ajdovščine so po-
dirali staro rimsko obzidje in se pred 
Turki zavarovali z novim. Kljub vse-
mu je bila za popisovalce, leta 1822, 
večina bivališč 'v gasah', bolj kot hiše, 
ruševine ('ruin',nemško, op. avt.) in 
so jih kot take tudi evidentirali. 

(se nadaljuje)

Pelhan

V leto 2018 z novim singlom
Glasbena rock skupina Pelhan je v decembru izdala novo pesem 'Na dnu flaše', za katero so spot po-
sneli kar v starem mlinu sredi mesta (valjčni mlin Wenzel Jochmann Ajdovščina).

Skupina Pelhan je začela z ustvar-
janjem glasbe že leta 2000, ko je 
Aleš Pelhan (kitarist in pevec) 

ustanovil svojo prvo skupino. Leta 
2006 se je pridružil slovenski heavy 
zasedbi Dawn Patrol, dve leti kasne-
je pa primorskim rokerjem SKALP. 
Skupina se je uspešno prebijala na 
radijske in televizijske lestvice, na 

zemljevid slovenskega rokenrola pa 
postavili tudi domačo Wajdušno.

Poleg ustvarjanja s SKALP je imel 
Aleš na zalogi še kar nekaj komadov, 
ki so bili malenkost drugačni. Zato je 
ustanovil skupino Pelhan. V družbi 
Petra Smrdela (klaviature), Miha Ne-
doha (tolkala), ter Nejca Počkaja (bas) 
so izdali kar nekaj skladb. Zadnja s 

Prenova Ajdovskega središča se 
je začela in temu so sledile za-
pore cest ki so v prenovi. Da se 

je omogočil dostop na glavni trg, se je 
prej enosmerna cesta (proti zahodu 
mimo Sladolednega vrta) spremenila 
v dvosmerno. Zanimalo me je, kako je 
to vplivalo na obisk samega središča, 
pa tudi kakšno funkcijo v tem smislu 
opravlja novo parkirišče 'za gradom', 
oziroma ob reki Hubelj. Tako sem 
večkrat dnevno in več dni zapored ob 
določenih urah preštel prosta parkir-
na mesta v samem centru in zasedena 
parkirna mesta na novem parkirišču za 
centrom. Povprečni rezultati so sledeči:
Ob 7h - trg: 20 prostih
            - parkirišče: 22,2 zasedenih
Ob 9h - trg: 5,2 prostih
            - parkirišče: 53 zasedenih
Ob 12h - trg: 8,1 prostih
              - parkirišče: 44 zasedenih
Ob 17h - trg 2  prosti
              - parkirišče: 33,2 zasedenih
Ob 21h - trg: 7 prostih
              - parkirišče: 20 zasedenih

Če izračunamo približno povprečje, 
je bilo na trgu stalno 8,04 prostih, na 
novem parkirišču pa zasedenih 34,5 
parkirnih mest. Ti podatki nam govo-
rijo, da je bila odločitev za izgradnjo 
novih parkirišč še kako modra in po-
trebna in da ga občani tudi že zelo upo-
rabljajo. Ugotovil sem tudi, da je na 

Parkir-išče na 
Ajdovskem 'placu'

novem parkirišču ponoči stalno par-
kiranih od petnajst do dvajset vozil. 
Dokler tega parkirišča ni bilo, se je v 
centru mesta dogajalo ogromno brez-
potrebnega prometa, ko je na desetine 
vozil, ki so sedaj lahko tam parkirane, 
krožno vozilo po glavnem trgu, če bi le 
kje našli še kakšen prazen prostor. No 
in po takšnem, največkrat neuspešnem 
početju smo šli iskat 'parkirno srečo' ali 
pred občino, nato morda tja pred po-
što, ali še dlje. In če od tam preštejete 
korake do glavnega trga, je povsod dlje, 
kot od novega parkirišča izza Rimske-
ga obzidja. Zato res ne razumem ne-
katerih članov Civilne iniciative, ki se 
stalno nekaj pritožujejo. 

Večkrat si ogledam delovišča na raz-
riti ulici. Kako prepotrebna je bila ta 
sanacije 'plitkega podzemlja', ali bolje 
'podganjega raja', kjer se križajo cevi 
pitne vode z razmaknjenimi plošča-
mi sto let ali morda več, starega fekal-
nega odvodnega sistema! Kako malo 
družbene zavesti vidim v ljudeh, ki se 
stalno nekaj pritožujejo in vidijo samo 
svoje koristi! Staro Ljubljano so recimo 
v kakšnih dvajsetih letih (tudi z žlička-
mi arheologov) popolnoma prenovili. 
Ampak vse terja svoj davek, čas in po-
trpljenje. In čim manj godrnjačev. In 
čim več lepega vremena...

MB

Jaklič Boštjan s.p.

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

 031 327 304Gradiška cesta 5, Vipava 5271

PNEVMATIKA-INOX-VARILNI MATERIALIVARILNI APARATI-REZERVNI DELI-

iskravar

katero so tudi uspešno zaključili leto 
2017 je energičen singel z močnim 
sporočilom.

"Videospot smo snemali v starem 
mlinu, ki tam stoji že od leta 1867. 
Preganjalo nas je vreme, burja in tež-
ko dostopna lokacija, a je izdelek 
odlično uspel", pravi Aleš.
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Kje sem doma?
Če bi nas, ki živimo v Vipavski 

dolini, kdo od drugod vpra-
šal 'kje smo doma' bi verje-

tno najprej povedali, da smo doma 
v zeleni dolini, ki jo napaja reka 
Vipava, da smo doma pod Goro in 
Čavnom, kjer ne rabimo plastenk 
vode, saj je naš Hubelj radodaren s 
čisto pitno vodo. Morda bi govorili 
še o vaseh, ki imajo dušo, najbolj pa 
si želim, da bi rekli, da smo doma 
tam kjer živijo pridni in dobri lju-
dje, tam, kjer vlada v družinah in 
med sosedi razumevanje, skratka 
tam kjer so rože, tam kjer je son-
ce, predvsem pa tam, kjer piha tako 
močna burja, da prevetri glavo in 
odnese težke misli daleč stran.

Morda je v narodnem smi-
slu vprašanje 'kje sem doma?' še 

najbolj smiselno pri Slovencih, ki 
so odšli po svetu. Pred časom sem 
imela priliko prisluhniti besedam 
slikarke, ki je po prednikih Sloven-
ka, že veliko let pa živi v tujini in 
si priznava, da ima dve domovini. 
Sama pravi, da ko odhaja v Slove-
nijo reče, da gre domov, ko odhaja 
iz Slovenije pa spet, da gre domov. 
Šele sedaj v polnosti razumem vse, 
ki so bili prisiljeni oditi čez lužo in 
zapustiti domovino. Ti ljudje niso 
preselili hiš, niso preselili domače 
cerkve ali šole, niso preselili prijate-
ljev in znancev; so pa preselili dom 
v katerem se govori slovensko in 
katerega krasi podoba Matere Ma-
rije. V novem kraju so sezidali cer-
kve po vzoru domačih cerkva, zgra-
dili so šole, kjer se njihovi otroci in 

Mati domovina
Slovenski reki nas učijo: 'Ljubi 

domček, če ga je le za en lonček', 
ali  'Ljubo doma, kdor ga ima'.

Slovenija je naša domovina, naša do-
mačija, naš dom, očetnjava in lahko smo 
ponosni, da je tudi samostojna država z 
lastnim ozemljem, jezikom, kulturo in 
ureditvijo. Dr. Janko Kos je v Demokra-
ciji zapisal, da je slovenski jezik največja 
osnova naše nacionalne identitete, zato 
ga spoštujmo ga ohranjajmo!

Pot do države je bila dolga celo tisoč-
letje. Vipavske interniranke, med njimi 
je bila tudi moja mama, so ob vračanju 
iz italijanskih zaporov leta l943 prepeva-
le; "Oh, kako je dolga, dolga pot iz tujine 
pa do doma". O njej so sanjali in jo želeli 
veliki možje slovenske besede: Prešeren 
'Kjer hiša mojega stoji očeta', Gregor-
čič 'Oj mati moja domovina, ljubezen 
moja ti edina, ti moja skrb in bolečina', 
Cankar 'Domovina, ti si kakor zdravje', 
Slomšek 'Živeti in umreti za slovenstvo'.

Koliko ljubezni, vere in upanja v to do-
movino Slovenijo so imeli naši primor-
ski Čedrmaci: Trinko Zamejski, Loj-
ze Bratuž, Filip Terčelj, Virgilij Šček. Že 
davno pred nami so se zavedali, da ima-
mo Slovenci zgodovinsko pravico in 
pogoje za lastno državo.

Kako pa je danes z našim odnosom 
do domovine in naše kulture? Je drža-
va Slovenija res naša domačija? Tako 
čudno se obnašamo, kakor, da ne bi ve-
deli kaj početi s to našo domovino in 
njeno državnostjo. V šolah še vedno 
nimamo primerne domovinske vzgo-
je, zato je naša stopnja narodne in do-
movinske zavesti nizka in vse premalo 
prisotna v šolah, vrtcih, na ulici, uradih, 
gostilnah, predvsem pa jo manjka v na-
ših glavah. Še vedno smo okuženi z in-
ternacionalizmom in multi kulti vzgo-
jo. Tako tuje izrazoslovje zastruplja našo 

samostojnost in ogroža mlado drža-
vo Slovenijo in njeno nacionalno zave-
dnost. 

Še hujši greh pa je, da smo iz vseh evi-
denc brisali podatek o naši slovenski 
narodnosti. In nihče ni zato povzdignil 
glasu. Sploh se ne moremo več uradno 
prešteti. Manj smo zaščiteni kot med-
vedje. Državljanstvo se lahko pridobi 
ali zamenja, narodnost nikoli. Podla-
ga narodnosti izhaja iz krvnega sorod-
stva očeta in matere. Če zatajimo naro-
dnost, zatajimo naše starše, sorodnike 
in vse naše prednike.

Skrajni čas je, da odvržemo vso to bre-
menilno navlako in najprej popravimo 
naš odnos do moralnih vrednot, ki so 
žal poteptane. Ponosno in z veseljem 
razobesimo ob praznikih naše sloven-
ske zastave in simbole državnosti, po-
sebno na javnih mestih, šolah, državnih 
in občinskih uradih, cerkvah in naših 
hišah.  Če so že uradne ustanove hla-
dne do domovinske miselnosti, naj se 
s to mislijo ogrevajo naši domovi. Ško-
dilo nam ne bi tudi malo več vedenja o 
naših domačih narodnjakih Krelju, Vr-
tovcu, Kosovelu, Kocijančiču, Grabrija-
nu, Premrlu, Žgurju, Bajcu, Lavrinu in 
drugih. To znanje nas bi napolnilo s po-
nosom in ljubeznijo do vipavskega in 
slovenskega doma, da bomo lažje nada-
ljevali njihovo izpoved narodne zavesti 
in slovenske kulture, ki nam daje osno-
vo, da smo narod.

Zaključujem to razmišljanje ob našem 
kulturnem prazniku 8. februarju z željo, 
da bi še dolgo skupaj prepevali Ipavče-
vo 'Bodi zdrava domovina' in se ob tem 
ponosno spominjali, da smo Slovenci 
med mnogimi narodi edini, ki praznu-
jemo svoj praznik kulture kot državni 
praznik. 

Magda Rodman

vnuki učijo slovenske pesmi. Pove-
zujejo se med seboj, ker vedo, da in-
dividualizem ne vodi nikamor. Tež-
ko je razumeti zakaj toliko truda, 
vendar le na ta način lahko ohranja-
jo slovensko dušo in čutijo bližino 
doma. Tudi naši 'zamejci', ki so šli 
skozi številne preizkušnje so za vse 
nas v matični domovini učna ura 
slovenstva. Iz lastnih izkušenj vam 
povem, da v Trstu, Gorici, Čedadu 
in še kje zveni 'Oj Triglav moj dom' 
drugače kot v matični domovini. A 
čutimo?

In kako je v matični domovini? 
Imamo domovino, imamo domo-
ve, pa se kljub temu številni naši dr-
žavljani, ki so se znašli na robu re-
vščine, ki se jim godi krivica, ki so 
'brezrazredni', sprašujejo 'Kje smo 
doma?' Karitas v naši dolini pomaga 
številnim družinam, da je v njiho-
vem domu okus po dobroti, mate-
rialne dobrine so le delček pomoči, 

pogled v oči in dobra beseda je ti-
sto kar šteje in kar odnesejo domov 
med bližnje. Obrazi stisk so različni, 
za zidovi številnih domov se izvaja 
tako in drugačno nasilje, materin-
ski dom ni dom, pač pa začasna re-
šitev v sili,  hiša za brezdomne osebe 
ni dom, pač pa pot do lastne strehe, 
mnogi otroci imajo koledar kjer piše 
kdaj bodo pri očetu, kdaj pri mate-
ri in verjamem, da se v malem srč-
ku sprašujejo 'Kje smo doma?'. Tudi 
mladi, ki so zaključili šolanje in se 
zavedajo, da čas beži in bo kmalu 
mimo ura, ko naj bi si ustvarili dom 
in družino odhajajo v tujino. Pre-
pričana sem, da se bodo kmalu pri-
lagodili novim maniram, prepriča-
na pa sem tudi, da se bodo nekega 
dne spraševali 'Kje smo doma?'. Kaj 
pa starejši, ljudje, ki so z ljubeznijo 
obdelovali zemljo, pustili zdravje v 
tovarnah in jim, namesto spoštova-
nja, dan za dnem govorimo, da jih je 

preveč, da ni denarja za pokojnine 
in nekega dne se bodo, če jim bo sre-
ča mila, znašli v domovih za starej-
še in se spraševali 'Kje smo doma?'. 
Kaj pa tujci, migranti, ki so se zna-
šli v naši domovini, prav je, da tudi 
za njih velja zakonodaja, pa vendar, 
ni potrebe, da v zakonu o tujcih piše 
o prijazni besedi, dobrohotnem na-
smehu, skodelici čaja; to spada v 
kulturo naroda. A zmoremo?

Ko bomo vprašani 'Kje smo 
doma?' povejmo, da smo doma na 
sončni strani Alp, v raju pod Trigla-
vom, da čutimo Slovenijo; to bo zve-
nelo resnično le, če bomo drug dru-
gemu zmožni podariti nasmeh, če se 
bo v našem domu vedno našlo kaj 
dobrega za uboge. Le tako nam bo 
dano spoznanje, da je povsod lepo, 
najlepše pa doma! 

Jožica Ličen

Inventura moje pismenosti
Januar je (vsaj nekoč je to držalo) 

mesec inventur, ko so po skladi-
ščih, trgovinah, delavnicah in obra-

tih preštevali, tehtali in merili količine 
materiala, blaga, popisovali gotovino 
v blagajnah, sredstva na računih in še 
kaj. Zato sem se odločila, da tudi sama 
naredim inventuro (moje pismenosti).

Moje prvo srečanje s črkami in tiska-
no besedo ni bilo z začetkom obveznega 
šolanja, ampak že z zimo prej. Učbenik 
je bil za mojo mamo sigurno dragocen. 
Ko sem za kuhinjsko mizo znova in 
znova ponavljala lekcije nisem še niče-
sar vedela o njihovih avtorjih in sodelu-
jočih. Le spomin je tako zelo močan, na 
mamo, ki mi znova in znova ponavlja, 
kakšno srečo imam, da se učim v svo-
jem jeziku in očetova pripomba, da ve-
ljaš le toliko kot znaš, ter da nepismene-
ga lahko vsak prinese na okrog. Kje je 
končal abecednik 'Prvi koraki', ne vem, 
mogoče je še vedno v mamini skrinji, 
živo se še spominjam ilustracij Milka 
Bambiča in sivo modrega ovitka, le o 
njegovem avtorju Ferdu pl. Kleinma-
yerju šolniku in pisatelju rojenemu v 
Kopru sem bolj malo vedela. Pobrskala 
sem po stricu Googlu, med številnimi 
naslovi njegovih del, poleg 'Prvih kora-
kov', veselem abecedniku našim malim 
v domače vaje, s kratko razlago, še na-
slova dveh izvirnih povesti. Ena izmed 
njih z naslovom: 'Zadnji lutrovci na Vi-
pavskem'. Povest iz minulih časov o ži-
vljenju bojevite lutrovske skupine v Vi-
pavi malo po Trubarjevi smrti in njen 

konec ob vizitaciji oglejskega patriarha 
Fr. Barbara. Takoj, ko bom utegnila jo 
bom poiskala v knjižnici. 

Opravičujem se, mogoče sem malo 
zašla, vendar, če hočem, da bo moj po-
pis prikazal dejansko stanje moje pi-
smenosti sem morala začeti na začet-
ku. Latinici se je, v državi v kateri sem 
kot številni drugi hodila v šolo  v še-
stem razredu pridružila cirilica. Ker pa 
tudi brez matematike ni šlo, smo spo-
znali še nekaj črk grške abecede: alfa, 
beta, gama, delta za označevanje kotov 
pri geometriji in obvezen Pi, brez ka-
terega ni bilo obsega in ploščine kroga 
in volumna stožca, tudi brez simbolov 
za posamezne elemente ni šlo, najprej 
za vodik in kisik, potem še za vse osta-
le elemente. Kasneje, v srednji šoli, se 
je osnovnim abecedam, ki sta se upo-
rabljale v bivši državi pridružila še az-
buka, poznati smo morali tudi grško, 
ne samo nekaj črk ampak v celoti. Pri-
znati moram, da za tiste redkejše, sem 
kdaj pokukala na eno izmed zadnjih 
strani logaritemskih tablic. Simbolom 
elementov so se pridružile formule in 
praktične vaje, izračunavali smo gram-
-mole, volumne in specifično maso 
posameznih materialov, količine, vre-
dnosti… Ko sem začela pisati ta tekst, 
si sploh nisem predstavljala, da bo se-
znam tako zelo dolg. Lahko bi samo 
še dodajala in dodajala. Pa naj bo do-
volj. Na fakultetah smo se srečevali štu-
dentje iz celotne takratne države, pa se 
je eden izmed njih hotel pošaliti, lahko 

pa je bil tudi malo zloben, s svojo trdi-
tvijo, da smo v naši republiki samo pol 
pismeni, pola-pismeni je rekel. S kole-
gicami smo si ga dobro privoščile, ko 
smo ga med pavzo na predavanjih pro-
sile, če lahko prebere kratek odstavek iz 
ruske literarne revije. Za nekaj črkov-
nih simbolov se cirilica in azbuka raz-
likujeta, če se ne pozna dobro obeh, je 
hitro zadrega tu. 

Pred dnevi sem poslušala govor gospe 
Lare Jankovič na proslavi v Dražgošah, 
ena izmed njenih trditev me je spomni-
la na dogodek izpred nekaj let. Udeleži-
la sem se sestanka, na katerem je nekdo 
z akademsko titulo, očital razpravljav-
cu, ki je postavil utemeljeno pripombo, 
njegovo poklicno izobrazbo s trditvijo, 
da o predlagani rešitvi ne more razpra-
vljati, ker je samo …, ne spominjam se 
kaj je bil omenjeni gospod po poklicu. 
Razpravljavec je umolknil in zardel, še 
danes me je sram molka, vseh udele-
žencev, najbolj pa lastnega. Če bi se da-
nes znašla v podobni situaciji, bi ravna-
la drugače. Zato sprašujem, kdaj rabim 
za oblikovanje vprašanja več časa, ven-
dar vem, ali sem dobila informacijo, ki 
jo iščem, ali je za vsem veliko govoriče-
nja in utrujanja izpraševalca, mlatenja 
prazne slame. Tako smo nekoč rekli ta-
kšnemu početju, ko se je kaj skrivalo. 
Po mojih izkušnjah, tudi danes ni nič 
drugače.

Sprašujem vas, ali je tudi po vaših 
tako?

Dragica Čuk Novak

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

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

www.megaterm.si
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ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA VIPAVA
Novinarka Andreja Gregorič na obisku
V torek, 19. decembra 2017, nas je na šoli obiskala nekdanja škofijka, sedaj novinarka in voditeljica na Televiziji Slovenija, Andreja Gre-
gorič. Sprva je predstavila novinarsko delo dijakom 4. letnika, nato je z našim novinarskim krožkom preživela dve uri in nam skušala 
predati kar največ svojega znanja. Govorila je o poklicu nasploh, o novinarjevih zadolžitvah, o razlikah med uredniki, voditelji, dnevnimi 
uredniki ... Seznanila nas je z nekaterimi žargonskimi izrazi in nam pokazala videoposnetke o nastajanju televizijske oddaje.Ob koncu 
srečanja smo z njo naredili kratek intervju, da bi jo še bolje spoznali.

Kako se začne Vaš običajen de-
lavnik? 

Ja …, s kavo (smeh), in rada v miru 
pojem zajtrk, tudi kaj preberem, po-
navadi imam v branju kakšno knji-
go, potem pa počasi v službo, na 

sestanke ali terensko delo oziroma k 
pripravljanju oddaj, vodenja … 

Vsak Vaš delavnik poteka podob-
no? 

Težko bi rekla. Začne se s sestan-
kom, na katerem se seznanimo z 

dnevnim dogajanjem, potem pa je 
odvisno, kateri dogodek pokrivam, 
kdaj se kaj dogaja, kdaj sem dogo-
vorjena nekje na terenu ... Zelo se 
razlikuje zlasti glede na to, ali tisti 
dan vodim oddajo ali pa grem na te-
ren – v tem primeru nikoli ne vem, 
kdaj bom zaključila delavnik, če pa 
vodim poročila, je to predvidljivo, 
ker gre za turnusno delo. 

Kaj Vas pri Vašem delu najbolj 
vrže iz tira? 

Trudim se moteče dejavnike čim 
bolj ignorirati in se raje osredoto-
čim na svoje delo – motečih dejav-
nikov je lahko veliko: stvari ne gre-
do po načrtih, dogodki presenečajo. 
Vedno se trudim imeti stvari pod 
nadzorom, biti dobro organizirana, 
čeprav je način dela že sam po sebi 
stresen. Kaj me včasih le vrže iz tira? 
Kakšna opazka ali nerealna uredni-
ška želja, nepripravljenost na delo 
tistih, s katerimi moram sodelova-
ti ... 

Kaj Vas pa najbolj pomiri? 
Glasba. Če se le da, je prisotna, ko 

sem za računalnikom v pisarni. Če 
sem zelo na trnih oziroma se mi zelo 
mudi in se ne morem skoncentrirati, 

je glasba tista, ki me izolira in umiri. 
Ko vodim oddajo, se moram na to 
pripraviti v zelo burnem 'desku', pa 
tudi v svoji pisarni nisem sama in se 
najlažje distanciram tako, da si dam 
slušalke v ušesa in poslušam glas-
bo. Rešuje pa me tudi šport, saj me v 
kombinaciji z glasbo zares pomiri in 
se z njim rada ukvarjam. 

Kaj Vas je pri novinarskem pokli-
cu najbolj pritegnilo? 

Težko omenim en sam razlog, 
enostavno sem začutila … Od ve-
dno sem imela rada jezik, rada sem 
pisala in nastopala ... Ko sem se pre-
izkusila v različnih novinarskih ža-
nrih, mi je kar steklo in sem se hi-
tro našla. 

Kaj Vas najbolj moti pri sloven-
skih ali svetovnih medijih? 

Da delamo zelo avtomatizirano, 
premalo je časa in možnosti za po-
glabljanje v določene teme, preveč 
je tekmovalnosti med mediji – če en 
medij poroča neko novico, jo mora-
mo vsi ... Vse je preveč 'tovarniško' 
zastavljeno. Premalo je tudi raznoli-
kosti novic, saj nekatere teme sploh 
ne dobijo prostora v javnosti. 

Iz vsega povedanega lahko 

razberemo, da je novinarstvo na-
čin življenja – kako si uspete orga-
nizirati tako nepredvidljive delav-
nike? 

Težko, saj imam hčerko, zato se 
moram še toliko bolj truditi ... Vča-
sih sem cele dneve v službi in mi po-
tem zmanjka energije za tiste, ki jih 
imam najbolj rada. Ampak dajem 
poudarek kvaliteti skupno prežive-
tega časa, ne pa kvantiteti. 

Vaša zaključna misel za nas, di-
jake? 

Bodite radovedni, pozanimajte se, 
mislite s svojo glavo, ne verjemi-
te takoj vsega, saj se za lepo sliko ne 
skriva nujno tudi lepo ozadje. 

Tinkara Božič

V sredo, 31. januarja 2018 
ob 18h, bo na Škofijski 

gimnaziji v Vipavi 
predavanje 

specialnega pedagoga 
gospoda Marka Juhanta. 

Spregovoril bo o tem, kako 
razumeti, sprejeti in voditi 

najstnike, kako jih 
pripraviti na življenje v 

današnjem svetu.

Predavanje je odprto za 
javnost.

Vabljeni!

OŠ Danila Lokarja 

Skupaj v praznovanju 
in dobrodelnosti

Pevsko praznovanje se je zače-
lo z nastopom v Vipavskem 
Križu na dan slovenske sa-

mostojnosti, ko so petje mladinske-
ga zbora popestrili otroški glasovi 
pevskega zbora Višaji. Na drugem 
nastopu v cerkvi v Šturjah sta se 
nastopajočim pridružila župnijski 
otroški pevski zbor in violinist Ti-
motej Willewaldt, član zasedbe Wil-
dart, na tretjem koncertu v postojn-
ski cerkvi pa je obema zboroma OŠ 
Danila Lokarja družbo delal Otroški 
pevski zbor Župnije Postojna. 

Vsi trije nastopi so združili več 
kot 150 pevcev, za kar gre zahva-
la mnogim organizatorjem do-
godkov in sodelujočim, predvsem 

zborovodkinji obeh pevskih zborov 
OŠ Danila Lokarja Petri Habjanič 
Gregorc, pianistkama Luciji Strm-
šek in Larisi Štrukelj, kitaristu Teu 
Gabrščku, povezovalkam programa 
Tjaši Cej, Mateji Rosa in Saši Kra-
vos, pogumnim pevskim solistom in 
prav vsem zavzetim pevcem v obeh 
pevskih sestavih. Praznični zboro-
vski nastopi so ponovno pokazali, 
da je glasba tista, ki zbližuje, zdru-
žuje in odpira srca za dobrodelnost. 
Prav zaradi slednje mladinski zbor 
optimistično zre proti novim izzi-
vom, ki jih bodo prinesli naslednji 
meseci. 

VK, foto Matic Slemič – 
eSMedia, PK

Kmečka tržnica
v Ajdovščini

sobota, 10. februar
Trg 1. slovenske vlade

info TIC Ajdovščina 05 365 91 40
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OŠ Danila Lokarja 

Milenijci milenijcem - nova galaksija idej
Na OŠ Danila Lokarja smo se z veseljem odzvali vabilu Zavoda RS za šolstvo in Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, ki sta 
razpisala natečaj Milenijci milenijcem – nova galaksija idej. Na natečaju, ki se je pričel konec septembra 2017, je aktivno sodelovalo 26 
vzgojno-izobraževalnih organizacij, od tega 19 osnovnih šol in 7 srednjih šol.

V decembru, je potekala za-
ključna prireditev razpisa 
'Milenijci milenijcem – nova 

galaksija idej' . V Veliki dvorani na 
FDV so podelili nagrade in priznanja 
za najboljše prispevke. Med sode-
lujočimi osnovnimi šolami se je OŠ 
Danila Lokarja odrezala najbolje.

Zmagovalni prispevek so prispe-
vali učenci 7. in 8. razreda OŠ Dani-
la Lokarja Ajdovščina pod mentor-
stvom Nataše Čuk in Nataše Markič. 
Sedmošolci in osmošolci so skozi ure 
medpredmetnih povezav med DKE 
in šolsko knjižnico sodelovali v pro-
jektu Milenjici milenijcem. Moti-
vacijo za izbor posamezne knjige so 
ponujali prebrani odlomki iz njih. V 
zaključnem delu ure so si ogledali še 
razstave Pot knjige, ki jo je oblikova-
la Javna agencija za knjigo RS. Kako 
knjiga nastane in pride do bralca, je 
bilo predstavljeno v stripu. Na šoli se 

je razstavo, ki smo jo nadgradili z vi-
trinami, v katerih se je prikazalo ra-
zvoj pisnih podlag skozi zgodovino, 
postavilo z namenom obeležitve 500. 
obletnice reformacije in s tem tudi 
državnega praznika. Da lahko govo-
rimo o današnji knjigi, se je potrebno 
ozreti daleč v preteklost, tja do Tru-
barja, ki je oče slovenskega knjižne-
ga jezik in prvih knjig v slovenšči-
ni. Z njimi je postavil temelje jezika 
in obstoja naroda ter nas, Sloven-
ce, enakovredno postavil na zemlje-
vid evropskih narodov. Kakšna uso-
da nas čaka? Ali bomo in kako bomo 
tu obstali, je odvisno od nas samih. 
Učenci so se projekta lotili različno:

Eni so razmišljali o kršenju člove-
kovih in otrokovih pravic. Začeli so 
se zavedati, da živijo v družbi, kjer 
so jim osnovne pravice bolj ali manj 
samoumevne. Na osnovi prebranih 
knjig NK Svoboda (ŽigaX. Gombač) 

in Made in Vietnam (Carolin Phi-
lips) so učenci pisali svoja razmišlja-
nja o pozitivnih in negativnih stva-
reh, ki so jih skozi zgodbi spoznali, 
se identificirali z glavnimi junaki in 
zapisali, kako bi jim lahko tudi sami 
pomagali. Dekleta, ki so sooblikova-
la plakat so izhajale iz kulture knji-
ge, njene zgodovine in Trubarjeve 
dediščine – reformacije. Skozi pisa-
na odstiranja zgodovine, ki je zapi-
sana v knjigah, shranjena v arhivih, 
muzejih in knjižnicah, lahko razu-
mejo sedanjost in se usmerjajo v pri-
hodnost. Človek ves čas nekaj vre-
dnoti in presoja, zato so uporabile 
tehtnico. Slednja na levi strani kaže 
slabe, negativne lastnosti in opozar-
ja na nepravične stvari, dogodke, ki 
so se zgodili v prebranih knjigah in 
se lahko dogajajo tudi okoli njih. De-
sna stran tehtnice naj bi levo uravna-
la. Uravnavo so ponazorile z idejami 

in možnosti lastnega aktiviranja v 
družbi.

Drugi so dobili idejo, da se aktivi-
rajo najprej v lokalnem okolju. Po-
vabili so gospoda župana ajdovske 
občine v šolo, kjer so mu predstavi-
li njihove potrebe in ideje. Učili so se 
kako postati aktivni državljani. Pov-
zetek okrogle mize med učenci in žu-
panom je predstavljen na ločenem 
plakatu.

Tretji so iskali aktivacijo tam, kjer 
preživijo največ časa, na internetu. 
Postavitev spletne strani z blogom, 
namenjene učencem naše šole, s te-
mami, ki so družbeno-kritične in ak-
tualne. Teme, katere drugače njiho-
vi vrstniki nebi niti zaznali. Začeli 
so s Sirijsko vojno in problemom Si-
rijskega begunca v Sloveniji Ahme-
da Shamieha. Preko te spletne stra-
ni, ki bo povezana tudi z socialnimi 
omrežji, bomo učence učili pravilno 

izražati svoje mnenje, opozarjati na 
sovražni govor in v njih vzgajati obču-
tljivost za družbene probleme.

Cilj vseh aktivnosti znotraj omenje-
nega projekta je bil aktivirati učence v 
razmišljanju in dejanjih, ki jih lahko 
sami izvajajo in z njimi osveščajo dru-
ge, predvsem svoje vrstnike. Plakat v 
obliki knjige je namenjen Milenijcem, 
vrstnikom kot sporočilo, da je čas za 
samoaktivacijo. S prebranimi knjiga-
mi, ki so nastale na osnovi resničnih 
dogodkov, z uporabo najrazličnej-
ših medijev in s prisotnostjo na dru-
žabnih omrežjih, ki imajo ogromno 
moči, lahko laže razumejo, spremlja-
jo, presojajo in se pogovarjajo o aktu-
alnih problemih. Tako poskušajo ra-
zumeti svet, v katerem živijo. Pogled 
v preteklost pokaže, da so bile za no-
vosti in spremembe potrebne aktiva-
cije posameznikov. Le- ti so jih izra-
žali in udejanjali skozi pisano besedo 
in umetnost ali skozi oboroženi upor.

Inštitut za mladinsko politiko 

Intervju: Mateja Črv, magistra socialnega dela
V tokratnem intervjuju smo se pogovarjali z Matejo Črv, udeleženko projekta 'Lokalno partnerstvo za povečanje zaposlovanja mladih na lokalnem trgu dela', ki ga izvaja 
Inštitut za mladinsko politiko, Ajdovščina. Mateja je ena izmed tistih udeležencev projekta, ki so se aktivno udeleževali projektnih aktivnosti in na koncu uspešno pridobili 
novo zaposlitev v lokalnem okolju.

Pozdravljena Mateja, najprej 
iskrene čestitke za novo služ-
bo v sklopu projekta 'Asi-

stent' pod okriljem Medobčinskega 
društva prijateljev mladine Ajdo-
vščina. Šla si skozi dve fazi projekta 
'Lokalno partnerstvo za povečanje 
zaposlovanja mladih na lokalnem 
trgu dela' zato nas zanima kako gle-
daš na to izkušnjo. 

Prihajaš iz Velikih Žabelj pri Aj-
dovščini in pred kratkim si z odli-
ko magistrirala na Fakulteti za so-
cialno delo. Je bila tvoja želja, da 
delo iščeš v domačem lokalnem 
okolju? 

Moja prvotna želja je bila ostati v 
Ljubljani in iskati službo tam, saj 
sem se v vseh letih navadila na tam-
kajšnje okolje.  

Kje si izvedela za projekt Inštitu-
ta za mladinsko politiko, ki nasla-
vlja mlade brezposelne osebe iz lo-
kalnega okolja? 

Prvotno sem za projekt izvedela 
preko znanca, ki se je pozneje tudi 
sam vključil v projekt. Sem pa vse 
nadaljnje informacije iskala sama, 
predvsem me je za vključitev v pro-
jekt pritegnila izkušnja udeleženke, 
ki je že bila vključena v ta projekt. 

Po vpisu v projekt si se začela ak-
tivno udeleževati uvodnih usposa-
bljanj, ki so potekala v Hiši mladih 
v Ajdovščini. Meniš, da so ti uspo-
sabljanja koristila oz. katero uspo-
sabljanje ti je ostalo najbolj v spo-
minu in zakaj? 

Priznam, sprva sem bila malo 
skeptična glede uvodnih usposa-
bljanj, saj sem podobna predava-
nja poslušala že v času študija. Do-
ločeni predavatelji, ki ste jih izbrali, 
pa so me res presenetili z zanimi-
vim načinom podajanja informacij, 

ki so pritegnili mojo pozornost; po-
dali so konkretna in uporabna zna-
nja. Najbolj sta mi v spominu ostali 
dve delavnici. Prav iz začetka uvo-
dnih usposabljanj, delavnica Luke 
Manojloviča in lego kocke – kot na-
čin povezovanja tima, spodbujanje 
kreativnega razmišljanja. Druga pa 
je bila delavnica Mojce Frančeškin, 
s katero sem imela možnost krepiti 
veščine javnega nastopanja. 

Vsi udeleženci ste nestrpno pri-
čakovali naslednji dve fazi pro-
jekta – usposabljanje pri mladin-
skih in drugih organizacijah ter 
usposabljanje na delovnem me-
stu pri lokalnih podjetjih. Sama 
si bila usmerjena na Medobčinsko 
društvo prijateljev mladine Ajdo-
vščina. Kaj si pričakovala od tega 
usposabljanja? Kako je bilo v re-
alnosti? Si na usposabljanju imela 
možnost uporabiti znanja, ki si jih 
pridobila tako v sklopu študija kot 
v sklopu uvodnih usposabljanj? 

Glede usposabljanja v organiza-
ciji nisem imela nobenih posebnih 
pričakovanj, bolj sem razmišljala o 
spoznavanju organizacije, o delu, 
dinamiki med zaposlenimi/pro-
stovoljci. Dobila sem priložnost in 
upam si reči, da sem s svojim delom 
pustila dober vtis in posledično mi 
je bilo zaupanih kar nekaj nalog. Po-
magala sem pri delu zaposleni jav-
ni delavki in postala sem mentorica 
EVS prostovoljki iz Bolgarije, ki bo 
z nami 1 leto.  

Da, lahko rečem, da sem nekate-
ra znanja pridobljena skozi vsa leta 
študija uporabila na usposabljanju, 
veliko pa sem se tudi na novo nauči-
la. Predvsem pa bom vsa znanja (te-
orijo) imela možnost preizkusiti in 
uporabiti v praksi, sedaj kot sem za-
poslena preko projekta Asistent. 

Meniš, da ti je udeležba na pro-
jektu 'Lokalno partnerstvo' poma-
gala do nove zaposlitve v lokalnem 
okolju?  Se ti je med tem časom 

porodila kakšna nova ideja, ki bi 
jo rada posredovala mladim, ki so 
ravno pred iskanjem nove zaposli-
tve? 

Seveda mi je udeležba na projek-
tu pomagala do nove zaposlitve! 
Na Medobčinskem društvu prijate-
ljev mladine Ajdovščina sem zapo-
slena na projektu 'Asistent', in sicer 
do konca avgusta 2018. Prva zapo-
slitev, tako hitro po končanem štu-
diju, je nekaj, kar me je zelo razvese-
lilo in po pretečenem enem mesecu 
dela verjamem, da me bo okrepila za 
moje nadaljnje delovanje.  

Vsem mladim bi svetovala, da naj 
verjamejo v to, da se bo priložnost 
za delo našla tudi za njih (četudi ni-
majo nobenih vez)! Naj verjamejo, 
da bodo našli delo, naj bodo aktivni 
in naj iščejo. Pri tem nedvomno po-
maga tudi vključitev v projekte kot 
je na primer 'Lokalno partnerstvo za 
povečanje zaposlovanja mladih na 
lokalnem trgu dela', od katerih vsak 
udeleženec dobi veliko – v prvi vr-
sti pridobi nove stike, ideje, znanja, 
ki nam mladim vedno prav pridejo.  

Rada bi se vam še enkrat zahvali-
la za možnost sodelovanja z vami in 
pomoč pri pridobitvi svoje prve za-
poslitve! 

Mateja Črv 

 Inštitut za mladinsko politiko vabi 
vse mlade (15-29 let) iskalce zapo-
slitve iz Goriške in Obalno-kraške 
regije, da se nam pridružijo. Tudi v 
letu 2018 vam bomo nudili nove iz-
zive: 

Praktične izkušnje pri mladinskih 
in drugih nevladnih organizacijah: v 
mladinskih in drugih nevladnih or-
ganizacijah bodo mladi z aktivnim 
sodelovanjem pri izvedbi konkre-
tnih projektov krepili kompetence, 
kot so timsko delo, samoiniciativ-
nost, prilagodljivost, odgovornost    
kompetence torej, ki so dobrodošle 
na vsakem delovnem mestu.  

Usposabljanje pri posameznemu 
lokalnemu delodajalcu: udeleženci 
bodo vključeni v praktično usposa-
bljanje pri posameznemu lokalne-
mu delodajalcu, pri katerem bodo 
pridobili znanja in izkušnje za po-
tencialno zaposlitev. Usposabljanje 
bo potekalo pod mentorstvom. 

Vabljeni k spremljanju spletne 
strani Inštituta za mladinsko politi-
ko www.mladi-in-obcina.si ter face-
book strani https://www.facebook.
com/institut.IMP/. Dodatne infor-
macije: Inštitut za mladinsko po-
litiko, tel.: 040 657 676 ali barbara.
pfeifer@institut-imp.si ali matjaz.
zgonik@institut-imp.si  

»Naložbo financirata Republi-
ka Slovenija in Evropska unija iz 
Evropskega socialnega sklada.«  
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OŠ Danila Lokarja 

Sprejemanje drugačnosti in 
spoštovanje športnikov invalidov
Torek, 9.1.2018, je bil za četrtošolce in petošolce OŠ Danila Lokarja Ajdovščina prav poseben dan. 
Gostili so Zvezo za šport invalidov Slovenije pri Paraolimpijskem komiteju, (ZŠIS-POK), ki predstavlja 
koncept promocije športa invalidov s sodelovanjem osnovnošolcev.  Ekipo so sestavljali: Maja Sovi-
nek, Jana Čander, Mojca Vautopič, Barbara Meglič, Darko Kojadinović in Marko Brežan.

Pod njihovim vodstvom so 
učenci doživeli utrip Para-
olimpijskega šolskega dne. 

Cilje, ki si jih zastavlja Paraolimpij-
ski komite, ko si prizadeva za uve-
ljavitev športa invalidov kot enako-
pravnega in polnopravnega vidika 
športa in s tem premagati veliko 
predsodkov, ki se v zvezi z invalidi 
pojavljajo v družbi, zasleduje tudi 
naša šola skozi več projektov in de-
javnosti. Poleg tega so v letošnjem 
šolskem letu tudi prioritetni cilji 
šole vezani na sprejemanje drugač-
nosti. Učenci so se tako že večkrat 
srečali s to tematiko, a prvič pobliže 
spoznavali šport invalidov, predsta-
vljen v teoriji in praksi.  

Že sama organizacija dogodka je 
bila zanimiva, zato je bil tudi od-
ziv otrok pri vseh aktivnostih odli-
čen. Učenci so pozorno prisluhni-
li zgodbici o enokrilnem zmaju. Ta 
jih je prevzela, ob njej pa so spozna-
li, kako je včasih drugačnost potreb-
na za dosego posebnih zmag in kako 

OŠ Danila Lokarja 

Tehniški dan drugošolcev

Drugošolci iz Osnovne šole 
Danila Lokarja smo imeli 
tehniški dan. Naučili smo 

se speči kruh in pripraviti zdrave 
namaze. Zjutraj smo se odpravili 

v gospodinjsko učilnico, kjer smo 
se najprej pogovorili o tem, kate-
re sestavine potrebujemo za peko 
kruha. 

Nato smo zamesili testo in ga 

pustili, da vzhaja. Medtem smo 
se razdelili v skupine, vsaka od 
skupin je pripravila enega od na-
mazov: tunin, drobnjakov in ko-
renčkov. Ko so bili namazi pripra-
vljeni, je bil že čas za oblikovanje 
testa. Vsak učenec je svoj košček 
testa oblikoval po želji: v kitko, 
ptička, žemljico.

Kruhki so bili hitro pečeni. Kar 
nismo mogli dočakati, da se ohla-
dijo in jih poskusimo z odlični-
mi namazi! Kasneje smo se vrni-
li v svoj razred, kjer smo spoznali 
še nekaj pregovorov o kruhu ter 
ponovili, kar smo se danes nauči-
li. Za konec smo zamesili še slano 
testo in iz njega oblikovali krušne 
peči in hlebček kruha. Prijetnega 
dne je bilo prehitro konec!

Učiteljice drugih razredov
OŠ Danila Lokarja Ajdovščina

drugačnost bogati. V nadaljevanju 
so s pomočjo video gradiv spozna-
vali teorijo paraolimpijskih športov 
in si ogledali krajše posnetke s pa-
raolimpijskih tekmovanj. Barba-
ra Meglič je z nasmehom na obrazu 
predstavila svojo življenjsko zgodbo 
in ob tem so lahko začutili vedrino 
življenja, če si le postavljamo prave 
cilje. Njeno vodilo 'Vse je mogoče, 
če se le želi in hoče,' je vseh nago-
vorilo. 

Na vozičku je že od prvega leta da-
lje, a se je kljub temu izučila za po-
klic in je zelo uspešna v igranju 
namiznega tenisa. Njena želja je 
udeležba na naslednjih paraolimpij-
skih igrah. V telovadnici so se učen-
ci preizkusili v igranju košarke na 
vozičkih, golbalu, namiznem teni-
su sede, poligonu z vozički in poli-
gonu za slepe. Pri izvedbi vseh teh 
dejavnosti so imeli učenci ovire, a so 
jih z vztrajnostjo premagovali, da so 
le zadeli koš, odbili žogico, prehodi-
li določene ovire z zavezanimi očmi, 

zaustavili žoge pri golbalu in se čim 
hitreje in natančno prevažali z vo-
zički. V zaključnem delu se je zbra-
lo še več gledalcev. Skupaj so si naj-
prej ogledali igro namiznega tenisa, 
ki sta jo odigrala Barbara na vozičku 
in njen trener Darko, kasneje pa so 
se v tem pomerili še drugi. Sledil je 
nagovor izvajalcev in zahvala ravna-
teljice Irene Kodele Krašna. 

Čutiti je bilo pravi utrip razume-
vanja in sodelovanja ter vključenost 
vseh, ne glede na najrazličnejše po-
sebnosti. Vsi smo samo ljudje. Vsak 
je nekaj posebnega, neponovljivega, 
najdragocenejšega zdaj in tukaj … 

Hvaležni za čas, ki so ga učencem 
namenili voditelji Paraolimpijskega 
šolskega dne, in obogateni z novimi 
življenjskimi izkušnjami so se učen-
ci od gostov poslovili v prepričanju, 
da jim bo ta dan ostal v spominu.

Mara Obed
Foto: Karolina Kobal 
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Zlati in srebrni Domen Pregeljc 
ima svoje korenine v Ajdovščini
V začetku maja 2017 je na olimpijadi znanstvenih projektov ISWEEEP v Houstonu v kategoriji me-
dicina osvojil srebrno medaljo; sredi junija pa se je iz ZDA vrnil z zlato medaljo in absolutno prvim 
mestom v naravoslovju na GENIUS olimpijadi nadarjenih v New Yorku.

Domen je zaključil tretji le-
tnik gimnazije Vič v Lju-
bljani. V prostih popoldne-

vih in med počitnicami je vztrajno 
zahajal na Kemijski inštitut, kjer 
je razvijal svojo raziskovalno žili-
co pod mentorstvom tamkajšnjih 
strokovnjakov: Urške Jug, dr. Ja-
neza Mavrija in dr. Jerneja Stareta. 
Po dveh letih trdega dela je pripra-
vil raziskovalno nalogo s področja 
razumevanja nevrodegenerativnih 

bolezni. Z najsodobnejšimi orodji 
molekularne simulacije je prouče-
val delovanje encimov v centralnem 
živčnem sistemu, ki so odgovorni za 
uravnavanje nivoja živčnih prena-
šalcev, obenem pa je njihovo delova-
nje vir oksidativnega stresa, ki vodi 
v poškodbe in odmiranje nevronov 
ter s tem povezane nevrodegenera-
tivne bolezni, kot sta Alzheimerjeva 
in Parkinsonova bolezen. Njegove 
ugotovitve predstavljajo pomemben 

prispevek k razumevanju nevrode-
generacije na molekularnem nivoju 
in utrjujejo vlogo računskih simula-
cij v interdisciplinarnih raziskavah, 
ki povezujejo klinično nevrologijo 
in kemijsko fiziko. S pomočjo šolske 
mentorice Alenke Mozer, profeso-
rica kemije na Gimnaziji Vič, se je 
prijavil na omenjena tekmovanja 
ter bil v hudi konkurenci držav in 
udeležencev povabljen na zagovor 
in predstavitev svoje raziskovalne 
naloge. Za prvo mesto med zlatimi 
medaljami je prejel štiriletno šolni-
no na State University of New York 
in štipendijo Rochester inštituta. 

Na Domnov uspeh smo ponosni 
vsi sorodniki. Za ta svetovno pri-
znan in tudi v Sloveniji odmeven 
uspeh je bilo potrebno veliko odre-
kanja, truda, vztrajnosti ter podpo-
re v domači družini. Domnu iz srca 
čestitamo!  

Nadja Pregeljc

Podelitev medalj v Ameriki

Pihalni orkester Vrhpolje

Uspešen zaključek 
glasbene sezone
V nedeljo, 25. junija, so člani in članice Pihalnega orkestra Vrhpolje 
pod taktirko Matjaža Medena izvedli poletni koncert na Glavnem 
trgu v Vipavi. Na odru sta se jim pridružili tudi dve nadarjeni gostji 
iz zavoda CIRIUS.

Praznični nedeljski večer je v 
Vipavo privabil množico lju-
di, ki so lahko uživali v glas-

benem večeru, polnem pop-rock 
ritmov ter filmske glasbe. Uvodna 
skladba koncerta Young person’s 
guide to John Williams, venček zna-
nih melodij iz filmov Harry Potter, 
E. T. vesoljček in Indiana Jones, je 
dodobra razgrela občinstvo pred 
prihodom prve gostje večera. 

Ker Pihalni orkester Vrhpolje v le-
tošnjem letu praznuje 15. obletnico 
delovanja, so se odločili, da bo nji-
hov poletni koncert nekoliko druga-
čen od predhodnih. Ob sodelovanju 
z zavodom CIRIUS sta se jim kot 
gostji pridružili dve nadarjeni glas-
benici. Ema Škrlj je kot solistka na 
flavti ob spremljavi orkestra zaigra-
la vsem znano skladbo Somewhere 
over the rainbowin požela val nav-
dušenja med poslušalci. 

Tematika koncerta se je iz filmske 
glasbe preselila na pop-rock sceno. 
Ob znanih melodijah liverpoolske 
zasedbe The Beatles, vsem znane-
ga »kralja popa« Robbia Williamsa 
in švedske skupine Abba, so orke-
straši zaigrali tri priredbe njihovih 
uspešnic, Beatles collection, Let me 
entertain you in Thank you for the 
music. 

Kot se za državni praznik spo-
dobi, je orkester poskrbel tudi za 

slovensko obarvan glasbeni pro-
gram. Na odru se jim je pridružila 
pevka Vanessa Barić iz zavoda CI-
RIUS in ob spremljavi orkestra za-
pela vsem znano Avsenikovo Čez 
zelene trate. Občinstvo je bilo nav-
dušeno nad mladima solistkama, ki 
se pod mentorstvom Loredane Sajo-
vec razvijata v pravi glasbenici. 

Letošnja sezona je bila za orke-
straše Pihalnega orkestra Vrhpo-
lje v marsičem prelomna. Dobili 
so novega predsednika, mladega in 
zagnanega Tineta Tončiča, ki je na 
položaju zamenjal Janeza Grozni-
ka, kateremu gre posebna zahvala 
za vsa leta truda, ki ga je vložil v ra-
zvoj orkestra. Poleg tega se je orke-
ster odločil tudi za nakup uniform, 
ki so orkestru dale celostno podo-
bo. Takšnega nakupa pa orkester ne 
bi zmogel brez podpore sponzorjev, 
pri tem pa gre posebna zahvala pod-
jetju Škrlj d.o.o. 

Pihalni orkester Vrhpolje vztrajno 
raste in se razvija v odličen glasbe-
ni sestav, ki v svoje vrste sprejema 
nadobudne glasbenike iz Vipavske 
doline. Vodstvo orkestra ne poči-
va, saj že načrtuje projekte, s kate-
rimi bodo ponovno razvajali svoje 
poslušalce. 

Lara Rojc

Jaklič Boštjan s.p.

tehnična trgovina
urnik: po-pet od 8:00 - 16:00
          sobota zaprto
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Prostovoljstvo v planinskih vrstah

Bogomir Soban – prejemnik prostovoljske plakete 
Olimpijskega komiteja Slovenije za leto 2017

Mirko, kot ga poznajo planin-
ci in prijatelji, je več kot 30 
let član Planinskega dru-

štva Ajdovščina. Vestno je opravljal in 
opravlja različne zaupane naloge. Ni-
koli ne vpraša po plačilu in ne po času, 
ki ga žrtvuje za različna prostovoljna 
dela. Vedno je pripravljen priskočiti na 
pomoč v okviru planinskega društva in 
tudi v širši okolici.

Vzorno sodeluje z osnovnimi šo-
lami v naši občini. Pomaga izpeljati 

marsikateri športni dan, to so različni 
pohodi otrok v bližnjo in daljno oko-
lico, spremlja učence in skrbi, da se  
varno in srečno vrnejo domov. Skoraj 
vsak mesec organizira in spremlja na 
pohode člane Mladinskega odseka PD 
Ajdovščina. Miklavžev pohod, katere-
ga pobudnik in organizator je Mirko, 
je postal že tradicionalen.

Pomaga pri organizaciji in vodenju 
poletnih planinskih taborov. Na njih 
vodi udeležence na pohode, pomaga 
jim odkrivati lepote narave in jim želi 
privzgojiti pravi odnos do vsega, kar 
nas obdaja. Vzgaja in uči jih o planin-
stvu in pohodništvu, o ljubezni do na-
rave in o pravilnem odnosu do nje.

Mirko je vodnik Planinske zveze Slo-
venije. Organizira in vodi pohodnike 
na različne domače in tuje vrhove. V 
hribe je peljal več tisoč pohodnikov.

Že dolga leta je markacist, zadnja leta 
je načelnik Sekcije markacistov PD Aj-
dovščina. Pod njegovim čopičem so 
označene, očiščene in lepo vzdrževa-
ne planinske poti in steze na našem 
področju. V to je vloženega veliko tru-
da, dela in časa, saj ajdovski markaci-
sti skrbijo za več kot 100 km planin-
skih poti. 

Pripravil je Krkino krožno pot, jo 
označil in skrbi zanjo. Ta poteka okrog 
Čavna in Kuclja. Ob 110-letnici PD Aj-
dovščina je zasnoval in izpeljal obho-
dnico ter uredil zgibanko 'Ajdovska 
planinska pot', ki poteka po naših gri-
čih in vrhovih, tudi manj obiskanih. 
Organiziral in izpeljal je Transverza-
lo ponosa 'Gremo v hribe', junija 2015, 
na Čavnu.

Narava mu pomeni veliko, zato 
je varuh gorske narave in  načelnik 

Komisije za varstvo gorske narave pri 
PD Ajdovščina. 12 let je kot načelnik 
uspešno vodil Komisijo za VGN PD 
MDO Posočja. V  ljubezni do narave 
in v skrbi zanjo vzgaja tudi planince.

V letu 2016 je spodbudil Četrtkove 
pohode za zdravje in jih zgledno vodi. 
Vsak četrtek, res vsak četrtek, se zbere 
skupina ljudi in jo pod Mirkovim vod-
stvom mahnejo po različnih zanimivih 
točkah v naši okolici. Ogledajo si na-
ravne in kulturne znamenitosti, o njih 
se pogovorijo in poučijo.

Sodeluje pri organizaciji tradicio-
nalnih pohodov društva. Je pobudnik 
Nočnega pohoda na Čaven in  Božič-
nega večera na Golakih.  Vedno je pri-
pravljen pomagati pri urejanju in ob-
novi planinskih koč. 

V zadnjem mandatu je podpredse-
dnik Planinskega društva Ajdovščina. 

Še bi lahko naštevali, vendar najpo-
membnejše je, da je Mirko Človek v 
najširšem pomenu te besede, da je vzo-
ren pohodnik in planinec. Veseli in po-
nosni smo, da je član našega društva. 
Njegov trud za dobro vsem in vsakemu 
je neprecenljiv, pomemben in velik.

Pomen in veličino njegovega prosto-
voljnega dela je prepoznal tudi Olim-
pijski komite Slovenije in mu podelil 
visoko priznanje, to je 'Prostovoljska 
plaketa za leto 2017'. Ob tem so zapisa-
li: "S svojim delom in ustvarjalnostjo, z 
nesebičnim razdajanjem v svojem pro-
stem času in z neverjetnimi uspehi je 
Bogomir Soban pomembno zaznamo-
val športna dogajanja v domovini in v 
svetu.«

Z veseljem čestitamo! 
Irena Šinkovec

Foto: Marjana Soban

Čučič do brona
Kar premajhna je bila večnamenska dvorana SŠC Veno Pilon v Ajdovščini, da je zadovoljila veliko 
število rekreativnih igralcev namiznega tenisa. Ljubitelji male bele žogice in zelenih miz so se zbrali 
na tokratnem jubilejnem dvajsetem turnirju

Organizatorja, ŠKTD Ka-
mnje - Potoče in NTK 
Burja Ajdovščina, sta ob 

podpori zvestih pokroviteljev zopet 

izpeljala enega močnejših turnirjev 
na Primorskem. Največ udeležencev 
je bilo iz Primorske namiznoteniške 
lige, ki se vedno bolj uveljavlja in 

KK Ajdovščina

Gostili pokal evropskih prvakov
Že decembra je namreč Ko-

šarkarska zveza Slovenije 
poslala obvestilo vsem klu-

bom, da si za svoj dogodek lahko iz-
posodimo pokal. Seveda smo ponu-
jeno z veseljem sprejeli in v soboto, 
20. januarja, gostili 'pomembnega 
gosta'. 

Več kot 70 otrok vseh naših košar-
karskih šol je odigralo turnir, a kma-
lu po peti uri popoldne je bila po-
zornost vseh v dvorani usmerjena v 
pokal, ki je v spremstvu varnostni-
kov zasedel svoje mesto med obema 
tribunama. Pokal Nikolaia Sema-
shka, nekdanjega vodje sovjetske-
ga športnega komiteja in podpred-
sednika FIBA v letih 1960 in 1976. 
Pokal, ki v višino meri 26,5 centi-
metrov in je na srebrnem podstav-
ku, na vrhu pa se sveti zlat obroč. 
Pokal, ki ga je po devetih tekmah 

in devetih zmagah tistega deževne-
ga septembrskega večera po zmagi 
nad reprezentanco Srbije visoko v 
zrak dvignil kapetan slovenske re-
prezentance. In začel se je fotograf-
ski maraton. Vsi so se želeli slikati 
s pokalom in ovekovečiti zgodovin-
ski trenutek. Od tistih najmlajših 
članov našega kluba do tistih malo 
starejših. Mularija z najnovejšimi 
pametnimi telefoni. Pa mama s fo-
toaparatom, ki je šklocnila svojega 
nadobudneža in njegovega tata, in 
tata, ki je naredil zgodovinsko foto-
grafijo svojega potomstva in prija-
teljev. Veliko pa jih je bilo, ki so sli-
kali samo pokal. In mogoče so bili 
tudi številni navijači ter pokal do-
datna spodbuda naši članski ekipi, 
ki je z odlično igro visoko premaga-
la goste iz Tolmina. Prikazali so kar 
nekaj lepih akcij, ki so navdušile vse 

v dvorani. Upamo, da dovolj, da 
bodo tudi na naslednjih tekmah 
tribune polne. In kdo ve, mogo-
če pa je bil na igrišču (ali ob njem) 
tudi kakšen bodoči reprezentant, 
na katerega bomo v klubu izredno 
ponosni, ko bo nekoč v zrak dvi-
gnil takšen pokal, kot smo ga v so-
boto gostili v domači dvorani.

KK Ajdovščina

Predlagatelj:
Naslov predlagatelja:
E-pošta predlagatelja:
Tel.: predlagatelja:
Glasujem za:

 

Ime društva katerega član je predlagani nagrajenec:

Naslov predlaganega nagrajenca: 

Tel.: predlaganega nagrajenca (starša):

Kratek opis dosežka (vrsta športa, starostna kategorija disciplina, rezultat…)

Predloge pošljite na najsportnik@zs-ajdovscina.si ali po pošti na;

ŠPORTNA ZVEZA AJDOVŠČINA
Cesta 5 Maja 14  p.p. 58
5270 Ajdovščina

Rok za oddajo predlogov je sreda 14. februar 2018

GLASOVNICA

Vrsta priznanja (označite)

bronasta plaketa   srebrna plaketa    zlata plaketa    statua

GLASOVANJE ZA NAJ 
ŠPORTNIK - ŠPORTNICA

 za leto 2017

postaja vse bolj prepoznavna. 
Na najvišjo stopničko je tokrat 

prvič stopil najboljši igralec lige 
Davide Infantolino (igra za ekipo 
iz Kopra), drugi je bil Miha Režun 
(Jadra morje Izola), na veliko vese-
lje domačinov si je tretje mesto iz-
boril Martin Čučič (ekipa Kamnje), 
četrti je bil lanskoletni zmagovalec 
in nekdanji prvoligaš Davor Pejakič 
(NTK Burja Ajdovščina). Ostali do-
mači 'matadorji' so se uvrstili v final-
no skupino. 

Na smemo pozabiti naših deklet, ki 
so se enakovredno kosala z moškimi. 

Dobra organizacija,vzdušje in za-
grizeni dvoboji (kvaliteta igre se dvi-
guje) so lepa popotnica turnirju tudi 
v bodoče. 

sv
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Zlati in srebrni Domen Pregeljc 
ima svoje korenine v Ajdovščini
V začetku maja 2017 je na olimpijadi znanstvenih projektov ISWEEEP v Houstonu v kategoriji me-
dicina osvojil srebrno medaljo; sredi junija pa se je iz ZDA vrnil z zlato medaljo in absolutno prvim 
mestom v naravoslovju na GENIUS olimpijadi nadarjenih v New Yorku.

Domen je zaključil tretji le-
tnik gimnazije Vič v Lju-
bljani. V prostih popoldne-

vih in med počitnicami je vztrajno 
zahajal na Kemijski inštitut, kjer 
je razvijal svojo raziskovalno žili-
co pod mentorstvom tamkajšnjih 
strokovnjakov: Urške Jug, dr. Ja-
neza Mavrija in dr. Jerneja Stareta. 
Po dveh letih trdega dela je pripra-
vil raziskovalno nalogo s področja 
razumevanja nevrodegenerativnih 

bolezni. Z najsodobnejšimi orodji 
molekularne simulacije je prouče-
val delovanje encimov v centralnem 
živčnem sistemu, ki so odgovorni za 
uravnavanje nivoja živčnih prena-
šalcev, obenem pa je njihovo delova-
nje vir oksidativnega stresa, ki vodi 
v poškodbe in odmiranje nevronov 
ter s tem povezane nevrodegenera-
tivne bolezni, kot sta Alzheimerjeva 
in Parkinsonova bolezen. Njegove 
ugotovitve predstavljajo pomemben 

prispevek k razumevanju nevrode-
generacije na molekularnem nivoju 
in utrjujejo vlogo računskih simula-
cij v interdisciplinarnih raziskavah, 
ki povezujejo klinično nevrologijo 
in kemijsko fiziko. S pomočjo šolske 
mentorice Alenke Mozer, profeso-
rica kemije na Gimnaziji Vič, se je 
prijavil na omenjena tekmovanja 
ter bil v hudi konkurenci držav in 
udeležencev povabljen na zagovor 
in predstavitev svoje raziskovalne 
naloge. Za prvo mesto med zlatimi 
medaljami je prejel štiriletno šolni-
no na State University of New York 
in štipendijo Rochester inštituta. 

Na Domnov uspeh smo ponosni 
vsi sorodniki. Za ta svetovno pri-
znan in tudi v Sloveniji odmeven 
uspeh je bilo potrebno veliko odre-
kanja, truda, vztrajnosti ter podpo-
re v domači družini. Domnu iz srca 
čestitamo!  

Nadja Pregeljc

Podelitev medalj v Ameriki

Pihalni orkester Vrhpolje

Uspešen zaključek 
glasbene sezone
V nedeljo, 25. junija, so člani in članice Pihalnega orkestra Vrhpolje 
pod taktirko Matjaža Medena izvedli poletni koncert na Glavnem 
trgu v Vipavi. Na odru sta se jim pridružili tudi dve nadarjeni gostji 
iz zavoda CIRIUS.

Praznični nedeljski večer je v 
Vipavo privabil množico lju-
di, ki so lahko uživali v glas-

benem večeru, polnem pop-rock 
ritmov ter filmske glasbe. Uvodna 
skladba koncerta Young person’s 
guide to John Williams, venček zna-
nih melodij iz filmov Harry Potter, 
E. T. vesoljček in Indiana Jones, je 
dodobra razgrela občinstvo pred 
prihodom prve gostje večera. 

Ker Pihalni orkester Vrhpolje v le-
tošnjem letu praznuje 15. obletnico 
delovanja, so se odločili, da bo nji-
hov poletni koncert nekoliko druga-
čen od predhodnih. Ob sodelovanju 
z zavodom CIRIUS sta se jim kot 
gostji pridružili dve nadarjeni glas-
benici. Ema Škrlj je kot solistka na 
flavti ob spremljavi orkestra zaigra-
la vsem znano skladbo Somewhere 
over the rainbowin požela val nav-
dušenja med poslušalci. 

Tematika koncerta se je iz filmske 
glasbe preselila na pop-rock sceno. 
Ob znanih melodijah liverpoolske 
zasedbe The Beatles, vsem znane-
ga »kralja popa« Robbia Williamsa 
in švedske skupine Abba, so orke-
straši zaigrali tri priredbe njihovih 
uspešnic, Beatles collection, Let me 
entertain you in Thank you for the 
music. 

Kot se za državni praznik spo-
dobi, je orkester poskrbel tudi za 

slovensko obarvan glasbeni pro-
gram. Na odru se jim je pridružila 
pevka Vanessa Barić iz zavoda CI-
RIUS in ob spremljavi orkestra za-
pela vsem znano Avsenikovo Čez 
zelene trate. Občinstvo je bilo nav-
dušeno nad mladima solistkama, ki 
se pod mentorstvom Loredane Sajo-
vec razvijata v pravi glasbenici. 

Letošnja sezona je bila za orke-
straše Pihalnega orkestra Vrhpo-
lje v marsičem prelomna. Dobili 
so novega predsednika, mladega in 
zagnanega Tineta Tončiča, ki je na 
položaju zamenjal Janeza Grozni-
ka, kateremu gre posebna zahvala 
za vsa leta truda, ki ga je vložil v ra-
zvoj orkestra. Poleg tega se je orke-
ster odločil tudi za nakup uniform, 
ki so orkestru dale celostno podo-
bo. Takšnega nakupa pa orkester ne 
bi zmogel brez podpore sponzorjev, 
pri tem pa gre posebna zahvala pod-
jetju Škrlj d.o.o. 

Pihalni orkester Vrhpolje vztrajno 
raste in se razvija v odličen glasbe-
ni sestav, ki v svoje vrste sprejema 
nadobudne glasbenike iz Vipavske 
doline. Vodstvo orkestra ne poči-
va, saj že načrtuje projekte, s kate-
rimi bodo ponovno razvajali svoje 
poslušalce. 

Lara Rojc

Jaklič Boštjan s.p.
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urnik: po-pet od 8:00 - 16:00
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Zveza kulturnih društev - ZKD Ajdovščina vas vabi na 

osrednjo slovesnost ob kulturnem prazniku v občini Ajdovščina
Slavnostna govornica Simona Semenič, dramatičarka, pisateljica, režiserka

Slovesnost bo potekala v četrtek, 8. februar ob 18.00, v Dvorani prve slovenske vlade

Prenovljena spletna stran: www.ledus.si

David Bergoč s.p. Postojna
telefon: 040 206 765
ledus.info@gmail.com

garažna in vhoDna vrata Ljubitelji starih vozil 
potegnili črto pod 
leto 2017
Leto 2017 je bilo za Društvo ljubiteljev starih avtomobilov Vipa-
vska dolina sorazmerno mirno.

V začetku februarja smo 
opravili občni zbor z vsemi 
potrebnimi formalnostmi, 

začeli pa smo tudi z zunanjo podo-
bo voznikov in si razdelili srajce z 
našim zaščitnim znakom. 

Spomladi smo sprejelo tudi ne-
kaj novih članov (Rakuša, Černi-
goj, Gregorič, Pregelj ) in se razvese-
lili novih starodobnikov (Černigoj, 
Kranjc ... ), ki so jih restavrirali naši 
člani. Pozabili nismo niti naših 10 
jubilantov z okroglimi obletnicami, 
jih obiskali in obdarili. 

Na Občino Ajdovščina smo naslo-
vili prošnjo za dodelitev prostorov, 
nujnih za delovanje društva. 

Maja smo izpeljali osrednjo prire-
ditev - srečanje 2017. Lepo vreme in 
dobra organizacija je v Ajdovščino 
pripeljala 131 starodobnikov z več 
kot 200 udeleženci. Najprej smo vse 
starodobnike predstavili na Lavriče-
vem trgu, se nato zapeljali do Šem-
pasa, mimo Nove Gorice v Brda in 
obiskali obnovljeno Vilo Vipolže. 
Pot smo nadaljevali na Sabotin in si 
ogledali zanimiv muzej in ostanke 
strelskih jarkov. Gostilničar Bogdan 
nas je razveselil z odlično pripra-
vljenim golažem s polento. Srečanje 
smo končali v Ajdovščini v gostišču 
Pigal, kjer smo razdelili pokale in 
priznanja za udeležence. 

Naša vloga na občino je bila uspe-
šna, dobili smo prostor v nekda-
nji vojašnici Srečko Kosovel. Pro-
stor v izmeri 35 m2 je bil potreben 

temeljite obnove (Černigoj je ple-
skal, Trošt je pomagal pri tlaku, Ve-
trih je pomagal pri vseh delih …).  
Hodniki so bili obnovljeni, kupili 
smo omare in stole, namestili slike 
in pokale ter 6. 9. 2017 bili pripra-
vljen na uradno odprtje. Medse smo 
povabili tudi predsednika KS Ajdo-
vščina Valentina Krtelja, ki je spre-
govoril nekaj spodbudnih besed, 
slavnostni trak pa je prerezal najsta-
rejši častni član Anton Fabjan. 

Predstavniki društva so se 19. 9. 
2017 udeležili v Ljubljani 20. oble-
tnice ustanovitve in delovanja Zve-
ze starodobnih vozil Slovenije. Na 
oktobrski seji smo razdeli še jakne 
v klubskih barvah, tako da bomo na 
prireditvah nastopali enotno opra-
vljeni. Stekle so tudi priprave za iz-
dajo koledarja 2018 . 

Novembra smo izgubili tudi do-
brega restavratorja avtomobilov in 
motorjev in prijatelja Silvota Čer-
melja in ga v velikem številu pospre-
mili na zadnjo pot. Aktivni so bili 
tudi naši komisionarji, ki so pregle-
dali in potrdili 17 novih starodob-
nih vozil in motorjev. 

V letu 2017 so se naši člani udele-
žili 26 prireditev. 

Obisk prireditev se povečuje in 
tudi prisotnost na sejah društva na-
rašča, kar pripisujemo zanimivim 
vsebina, timskem delu in boljšemu 
obveščanju. 

Zmago Stegovec, tajnik

ORGANIZIRA

Tečaj CPP - B kategorija (avto)
ponedeljek, 5.2.2018 ob 17h in 
sobota, 17.2.2018 ob 10h (med počitnicami)

Tečaj CPP - A kategorija (motor)
po dogovoru

    Tečaj CPP, opravljen pri 
drugi šoli vožnje, vam brezplačno 

priznamo. 
Z vožnjami lahko pričnete takoj!

Informacije in prijave na: 
040 188 262 

ali na 
avto.almira@gmail.com


