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8. Rally Vipavska dolina 2018

Pismo

Še nekaj aprilskih dni nas loči od 8. Rally dogodka, ki bo potekal med 20. in 21. aprilom 2018.
Organizatorji (AK Ajdovščina Motorsport) se pripravljajo na vikend poln adrenalina, hitrosti in
bencinskih hlapov.

N

ovost letošnjega največjega spektakla vipavske doline, ki se ga udeleži več deset tisoč gledalcev, je
pridobitev centralno evropskega pokala za
starodobna vozila (CEZ Historic) ter pokala Alpe Adria.
Dogajanje se bo, 20. aprila, odvijalo v Ajdovščini kjer se bodo tekmovalci pomerili
na nočnem superspecialu. Hitrostna preizkušnja C1 bo podobno kot prejšnja leta

speljana po stari trasi: po Goriški cesti, skozi krožno, z začetkom pri policiji. Manjše
spremembe bodo le zaradi gradbenih del.
Servisna cona se bo nahajala za starim mlinom ter po celotni Goriški ulici od Hubeljskega mostu proti policiji in bo dostopna
vsem generacijam, ki si bodo želele ogledati
dirkalnike in servisno cono od blizu.
Drugi dan se bodo štiri različne hitrostne
preizkušnje odvijale po celotni Vipavski

dolini. Vozniki se bodo preizkusili na vseh
površinah (drseč asfalt, grob asfalt, makadam …). Organizatorji pa bodo za voznike
pripravili tudi večerno tekmo in s tem preizkusili voznike pri slabši vidljivosti.
Novost za obiskovalce je letos 'vodič
atraktivnih mest', ki se ga po prodajalo skupaj z majicami. V njem boste našli navodila za lažji dostop do najatraktivnejših lokacij same dirke.
Organizatorji bi se radi zahvalili veliki podpori in pomoči Občini Ajdovščina,
Občini Vipava, AŠ 2005 ter vsem lokalnim podjetjem, ki so pripomogla k izvedbi
dogodka. Zahvaljujejo se tudi vsem okoliškimm vaškim skupnostim in prostovoljcem za veliko pomoč.
Prostovoljci, ki vas še vedno zanima delo
redarjev, brez katerih tekma ne sme biti izpeljana, se lahko prijavite na e-mail naslov:
info@rallyvipavskadolina.com ali pokličete
na telefonsko številko 031 534 192.
Več informacij lahko najdete na uradni
spletni strani rally-ja: www.rallyvipavskadolina.com ali na njihovi FB strani, kjer
lahko spremljate vsa pomembna obvestila.
Vsi lepo vabljeni na rally spektakel!
Kristina Birsa
Foto: Matej Božič

5. kolesarska dirka Slap - Lože

Na prvi dirki letošnje sezone Pokala Slovenije za amaterske kolesarje, ki je potekala v nedeljo, 25. marca v bližini Vipave
je z izjemno solo vožnjo do zmage prišel Matej Kravos (TUŠ T.E.A.M.), domačin s Ceste. Težko dirko sta letos zaznamovala
dokaj močna burja ter nekoliko nižje temperature.

D

irka je bila organizirana v dveh startih. Prvi start je pripadal kolesarkam
(kategorija Ženske A do Ženske C)
ter starejšim kolesarjem (kategorija Master E
in starejši). Skupaj so prekolesarili 10 krogov,
kar znese približno 42km. Kot običajno se je že
v prvem krogu v klanec naredila selekcija, ki se
je nekako zadržala do konca dirke. V ciljnem

sprintu, ki poteka v zaključni, 400 metrski klanec, je slavil Andrej Žavbi (TUŠ T.E.A.M.).
Do drugega mesta je pripeljal Iztok Melanšek
(TUŠ T.E.A.M.), tretji je bil Italijan Daniele
Canesin (ENGINE E BIKE CER).
Med ženskami je slavila Ajda Opeka (KD
Branik Maribor), ki je v ciljnem sprintu za malenkost premagala Tino Brelih (KD Alpe SIS).

Le nekaj sekund za njima je v cilj pripeljala še
Lucija Galuf (JB Team Novo Mesto).
Drugi start je pripadal mlajšim (kategorija
Amater in Master A-D), ki so odpeljali 15 krogov (63km). V prvem krogu so kljub izjemnemu tempu tekmovalci ostali skupaj in tako pripeljali do ravnine, kjer cesta zavije nazaj proti
Slapu. Kjer je burja najbolj ovirala kolesarje, je
s pobegom poskusil Matej Kravos, ki si je hitro
privozil večjo prednost in na koncu prvi prevozil cilj. Sledil mu je italijan Roberto Vidoni
(ASD SC I FALCHI DI T), kot tretji pa je na cilj
prišel Uroš Vene (KD Papež Podgorje).
Odlično pripravljena proga, dobro delo iz
preteklih let in bogate nagrade so organizatorju dirke, Kolesarskemu klubu Izvir Vipava, na
klub pripeljali skupno 126 kolesarjev, kar je za
razmere v slovenskem amaterskem kolesarstvu, zgodnji termin in tip dirke zelo dobro število.
KK Izvir Vipava se zahvaljuje vsem sponzorjem, ki so omogočili izvedbo dirke na takem
nivoju.
Za KK Izvir Vipava: Boštjan Prelc
Foto: Uhelj Silvan

V začetku meseca je v pisarno 'priletelo' pismo naslovljeno
name.
Pismo? Zame? To se ne zgodi
vsak dan! Sploh pa se ne zgodi,
da bi dobila pismo po navadni
pošti. V današnjem virtualnem
svetu, ko se vse dogaja preko računalnikov in telefonov, se nam
zdi to skrajno nenavadno.
Ima pa pismo, ki ga lahko primeš v roke drugačen čar. Tudi
sama ob posebnih priložnostih
kot so rojstni dnevi, novo leto
ali Božič, izdelujem in pošiljam
čestitke tako, kot so jih pošiljali
včasih, ko telefonov in računalnikov še ni bilo.
V čestitki, napisani na roke in
odposlani po navadni pošti je
nek čar! Če je čestitka izdelana lastnoročno pa še toliko boljše. To prejemnikom sporoča, da
si je pošiljatelj vzel čas in se potrudil z izdelavo. Če pa si nekdo
vzame za nas čas vemo, da mu
nekaj pomenimo in da mu ni
vseeno.
Skratka, z zanimanjem sem odprla prejeto pismo in ga prebrala. Poslal ga je bralec Latnika, ki
ga je moj uvodnik o smeteh v
prejšnji številki navdušil.
Strinjal se je z napisanim in tudi
sam izrazil zaskrbljenost o tej
temi. Vaša sporočila mi pomenijo zelo veliko (tako negativna kot
pozitivna). Iz negativnih se človek veliko novega nauči. Pozitivna pa dajejo neko potrditev, kaj
delamo pravilno.
Rada bi se torej zahvalila tistemu, ki je pismo poslal in mi polepšal dan (nikjer namreč nisem
zasledila imena in priimka).
Kristina Birsa
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Priznanja športnikom za dosežke Poslovna cona Pod
železnico se širi
v letu 2017
V Dvorani prve slovenske vlade se je odvila prireditev, na kateri je Športna zveza Ajdovščina podelila
priznanja za izjemne rezultate, ki so jih dosegle športnice in športniki ter ekipe iz ajdovske občine v
lanskem letu.

T

udi leto 2017 je prineslo bogato bero izjemnih športnih
rezultatov in dosežkov na
Ajdovskem. Tako je Športna zveza
Ajdovščina na tradicionalni prireditvi podelila 38 bronastih priznanj za
dosežke v preteklem letu, srebrnih
priznaj je bilo 15. Prejeli so jih udeleženci iz zelo različnih panog – od
rokometa, kolesarstva, plavanja, atletike, gimnastike, smučanja, triatlona,
balinanja avtomobilizma, modelarstva lokostrelstva, orientacije, radioamaterstva … V tem smislu je zbrane
nagovoril tudi župan občine Ajdovščina Tadej Beočanin, da je nabor

Zlati nagrajenci

Tone Vidmar

športnih panog v občini zelo širok
in pester, tako da lahko mladi vedno
najdejo dejavnost, primerno njihovim željam in sposobnostim: »Šport
je dober za telo in duha. Ukvarjanje
s športom pomaga tudi k socializaciji
mladega človeka, posebno v kolektivnih športih, ko se navaja na timsko
delo, na medsebojno pomoč, solidarnost.« Zaradi vseh pozitivnih vplivov
Občina Ajdovščina izdatno podpira
športno dejavnost – na eni strani s
skrbjo za infrastrukturo, na drugi
strani s sofinanciranjem športnih
društev in organizacij.
Tudi predsednik Športne zveze

Ajdovščina Miloš Popovič je v nagovoru poudaril, da je šport najbolj
učinkovito sredstvo, ki mlade odvrača od pasti sodobnega življenja. Tudi
častni gost, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec, je v nagovoru namenil spodbudne besede vlogi in pomenu športa na
vseh ravneh.
Beočanin in Gabrovec sta potem
podelila še najvišja, zlata priznanja
Športne zveze Ajdovščina. Nina Ukmar si ga je prislužila za številne dosežke v hip hopu, med katerimi izstopa zmaga na evropskem prvenstvu.
Nina je članica Plesnega kluba ADC,
ki je tudi med zlatimi nagrajenci in sicer za 3. mesto na evropskem prvenstvu s člansko formacijo v hip hopu.
Članska ekipa ŽRK Mlinotest Ajdovščina pa je zlato priznanje prejela za
3. mesto v slovenskem pokalu, četrto
v državnem prvenstvu in za nastope v
evropskem pokalu Challenge.
Tudi vrhunec dogodka je bil v znamenju rokometa - nagrado za življenjsko delo (kot najvišje priznanje
zveze za izjemne dosežke na področju
športa in neumorno več desetletno
delo v korist športa) je prejel Anton
Vidmar, eden od pionirjev rokometa
v Vipavski dolini. Ni bil samo uspešen trener (predvsem z ženskimi ekipami), pač pa je kot pedagog in zanesenjak postavil trdne organizacijske
temelje panogi, ki je bila dolga desetletja paradni konj športa na Ajdovskem.
Ne glede na športne dosežke pa se
vsaka športna kariera prej ali slej zaključi. Da bi bil preskok športnikov
iz sveta treningov, tekmovanj in rezultatov v običajen delovni proces
čim lažji, se je ajdovska športna zveza priključila projektu Dvojna kariera
- Dual career. Projekt bo potekal naslednji dve leti.
Sproščeno prireditev z veliko rokenrola sta povezovala Mateja Poljšak
Čuk in Ervin Čurlič.

Javni razpisi Občine Ajdovščina
Na spletni strani Občine Ajdovščina so na novo objavljeni trije razpisi, ki so zanimivi za podjetnike in obrtnike:
1. Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje investicijskih
vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v občini Ajdovščina za leto 2018 - razpis je odprt do
15. 11. 2018 oziroma do porabe sredstev kreditne mase (87.000 €).
2. Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij v letu 2018 – razpis je odprt do 30. aprila 2018,
vrednost 10.000 €.
3. Javni razpis za spodbujanje udeležbe na sejmih in razstavah v letu 2018 – razpis je odprt do 25. maja
2018, okvirna vrednost 10.000 €.
Poleg tega je še vedno v veljavi Javni razpis za subvencioniranje obrestne mere stroškov najetih
stanovanjskih kreditov občanov občine Ajdovščina za leto 2018 – odprt je do 19. aprila, skupna
vrednost 100.000 €.
Novost pa je Javni razpis za subvencioniranje socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma (varovanja na daljavo) – zadnji rok za oddajo vlog je 8. maj 2018, skupna
vrednost 12.000 €.
Razpisi so objavljeni na naslovni strani Občine Ajdovščina, rubrika 'Izpostavljeno'.

V teku je druga faza projekta opremljanja poslovne cone Pod železnico – ureja se komunalna infrastruktura in glavna cesta skozi
cono, vzporedno s hitro cesto. Občini je uspelo pridobiti nepovratna sredstva Evropskega Sklada za regionalni razvoj za kar 90 %
vrednosti projekta.

P

oslovna cona Pod železnico
se nahaja na zahodni strani
mesta, gre za pretežno ravno,
delno zazidano površino med hitro
cesto in železniško progo. Celotno
območje meri dobrih 8 hektarjev,
približno polovica je še nezazidanih
površin, namenjenih poslovno-gospodarskim dejavnostim. Delno je
bila že komunalno opremljena, zdaj
pa se ureja še preostale tri hektarje.
Občina želi z naložbo razširiti ponudbo primernih, prometno dobro
dostopnih in komunalno opremljenih območij za opravljanje proizvodnih, obrtnih in storitvenih dejavnosti in odpiranje novih delovnih
mest. V sklopu 2. faze naložbe bo
urejena kanalizacija komunalnih
odpadnih in meteornih voda, vodovodno in hidrantno omrežje, prometno omrežje, javna razsvetljava

ter elektro in TK omrežje. Hkrati pa
podjetje Adriaplin že pripravlja projektno dokumentacijo za plinovodno omrežje. V izgradnji je osrednja
cesta skozi poslovno cono, medtem
ko se za dostopne ceste do posameznih parcel ureja projektno dokumentacijo. Gradi podjetje Stopar iz
Lokavca, ki je na javni razpis za izbiro izvajalca oddalo najugodnejšo
ponudbo. Vrednost pogodbe znaša
287.000 evrov, kar 90 % sredstev za
upravičene stroške je občini uspelo pridobiti preko razpisa MGRT –
operacijo delno financira Evropska
unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Trenutno je lastnik večjega dela
območja Občina Ajdovščina, vendar bo aprila izvedena parcelacija
območja, nakar gredo parcele v prodajo.

V Malih Žabljah sredi
velike naložbe

Po Malih Žabljah že od novembra brnijo stroji, Občina Ajdovščina
v vasi izvaja celostno prenovo komunalne infrastrukture.

P

renovljena bosta približno
dva kilometra obstoječe vodovodne napeljave, na novo

zgrajenih 2953 metrov gravitacijske in tlačne kanalizacije in okoli
500 metrov meteorne kanalizacije.
S projektom sta predvideni tudi
izgradnji dveh črpališč. Hkrati bo
podjetje Telekom vas opremilo z
optiko. Na kanalizacijsko omrežje,
ki bo speljano v čistilno napravo
Vipavski Križ, bo na novo priključenih vsaj 130 objektov. Dela
izvaja podjetje Stopar PGM iz Lokavca. Ko se bodo dela nadaljevala
na lokalni cesti Male Žablje – Velike Žablje, bodo cesto polovično
zapirali.
Naložbo bo v celoti krila Občina
Ajdovščina, gradbena dela bodo
veljala dobrih 700.000 evrov, še
135 tisočakov bodo znašale subvencije za hišne priključke.
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Pol milijona Centru za krepitev
zdravja na Ribniku

Župniki na kavi pri
županu

I

"

Prenova pritličja bloka na Bevkovi 13 na Ribniku za namene fizioterapije in Centra za krepitev zdravja
dobro napreduje. Občina in zdravstveni dom sta bila uspešna tudi na državnem razpisu in skupaj
prejela dobrega pol milijona nepovratnih evrov.

Župan Tadej Beočanin in podžupan Alojzij Klemenčič sta sprejela
župnike ajdovske občine. Pogovor je tekel predvsem na temo možnega sodelovanja z lokalno skupnostjo.

zrazito neugodne razmere za
gradbince čez zimo niso imele
tolikšnega vpliva na dela v notranjosti stavbe, tako da je podjetje
Grapri že pozidalo predelne stene
in razpeljalo osnovne inštalacije.
Končani so tudi že estrihi, ki se
morajo temeljito posušiti pred polaganjem posebnega tlaka, ki je v
zdravstvu standarden. V kratkem
bodo 'obesili' še strope in zamenjali
stavbno pohištvo. Z lepšim vremenom se bodo nadaljevala tudi zunanja dela (nekaj novih parkirišč
in tri pokrita parkirišča za invalide,
ozelenitev …), tako da ne bi smelo

Duhovniki po župnijah ste v
najbolj neposrednem stiku z ljudmi, zaznavate tako njihove vesele dogodke kot življenjske probleme ter jim pomagate pri reševanju
težav," je dejal župan Tadej Beočanin ob sprejemu župnikov, ki jih je
vodil dekan vipavske dekanije Franc
Likar, sicer ajdovski župnik. Ob tem
se je župan župnikom zahvalil, da
ob svojem pastoralnem delu spodbujajo dobro v ljudeh.
Podžupan Alojzij Klemenčič pa je
podal nekaj koristnih informacij – o
občinskih javnih razpisih za obnovo

biti težav z dokončanjem v pogodbenem roku (10. junija).
Dislocirana enota zdravstvenega doma Ajdovščina bo na Ribniku
obsegala fizioterapijo in pa Center
za krepitev zdravja. Gre za nov preventivni program, kot nadgradnja
obstoječi službi zdravstvene vzgoje, s sodobnimi pristopi in novimi
orodji pri promociji zdravja. Program podpira država, ki je preko
ministrstva za zdravje objavila javni razpis za pomoč pri ustanavljanju centrov.
Tako občina Ajdovščina kot
Zdravstveni dom Ajdovščina sta se

prijavila na razpis in bila uspešna zdravstveni dom je prejel denar za
sofinanciranje programov za dve
leti (skupaj 365.000 evrov), občina
pa okroglih 200 tisočakov za ureditev prostorov.

kulturne dediščine ter za podporo
mladinskim dejavnostim, preko katerih lahko črpajo sredstva za obnovo sakralnih spomenikov in za svoje
delo z mladimi. Župnike je zanimal
tudi projekt participativnega proračuna Moja pobuda, spraševali pa so
tudi o novem odloku o pogrebni in
pokopališki dejavnosti. Župniki so
pozdravili srečanje, ki krepi že sicer
dobre odnose z lokalno skupnostjo.
Ob koncu sta župan in podžupan
poudarila, da so vrata občine vedno
odprta za vsa vprašanja in težave, s
katerimi se srečujejo.

20 let Planinske sekcije Kamnje

Mala gora, simbol složne
kamenjske skupnosti
Na velikonočni ponedeljek, letos bo to 2. aprila, se bomo ponovno povzpeli na Malo goro. Planinska sekcija Kamnje, ki vsa ta leta organizira pohod v spomin na košnjo visokogorskih travnikov, je s
slovesnostjo in premierno predstavijo filma o Mali gori v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini
obeležila 20. obletnico delovanja. Ob tej priložnosti je sekcija prejela Jubilejno priznanje župana
Občine Ajdovščina.

S

lovesnost ob 20-letnici Planinske sekcije Kamnje je do
zadnjega kotička napolnila
Dvorano prve slovenske vlade v
Ajdovščini. Po uvodnem nagovoru predsednika Planinske sekcije
Kamnje Jožeta Vodopivca je župan
Tadej Beočanin sekciji izročil Jubilejno priznanje župana Občine Ajdovščina - za predano prostovoljno
delovanje, za odrekanje in ves trud,
s katerim so pripomogli k razvoju
krajevne skupnosti, pomembno popestrili pohodniško ponudbo v občini in širili dober glas o naših lepotah.
Poudaril je vedno večjo priljubljenost pohoda na Malo goro, ki privlači zaradi lepe narave, prijaznosti
ljudi in negovanja dediščine: »Dejavnost vaše sekcije pa se ne konča
z Malo goro, tudi v življenju Kamenj
in širše se občuti vaše delovanje!«
Lep dar je sekcija prejela tudi od
Planinskega društva Ajdovščina, sliko njihovega člana, slikarja Branega
Jazbarja, z značilnim motivom Kamenj. Športno kulturno turistično

društvo Kamnje, ki je pravzaprav
nastalo na pobudo planinske sekcije in z njo stalno sodeluje, pa je slavljencem podarilo košaro domačih
dobrot.
Zgodba o velikonočnem pohodu
na Mali gori se je začela 7. marca leta
1998, z željo po poživitvi družabnega življenja v kraju. Na čelo je takrat
stopil Anton Kreševec in vrsto let
ostal predsednik. Novoustanovljena sekcija je takoj prevzela organizacijo velikonočnega pohoda. Skozi čas se je pokazala potreba po večji
koči, ki je iz majhne barake nastala s
prostovoljnim delom. Članice in člani skrbijo, da se prav vsako nedeljo
pokadi iz njenega dimnika in zadiši po čaju in dobrodošlici za pohodnike. Ob planinski poti je bila pred
leti urejena etnološka Pot koscev in
grabljic – prav tem spominom je
namreč posvečen pohod. Tradicionalni pohod pa je le vrhunec v delovnem letu planinske sekcije, ki organizira izlete tudi v druge kraje in
sodeluje pri različnih dogodkih v

Vipavski dolini ter tesno sodeluje
tako s krajevno skupnostjo, kot tudi
s KŠTD Kamnje. V prostorih stare šole v Kamnjah so članice in člani pred leti uredili stalno etnološko
razstavo o košnji na Mali gori. Dobro skrbijo tudi za promocijo pohoda, razstave in kraja.
Vrhunec slovesnosti ob 20. letnici
Planinske sekcije Kamnje pa je bila
premiera dokumentarnega filma
Mala gora skozi čas, ki ga je posnel
in zrežiral Ivo Saksida. Film pripoveduje zgodbo o košnji visokogorskih travnikov na Mali gori in o tem,
kako je ta nekdanji običaj vzpodbudil Kamenjce k oživitvi nekdanjih
stezic koscev in grabljic. Ohranja
pripovedi domačinov, ki so še doživeli prave košnje, govori o nekdanjem trdem delu in skrbnosti tesno
povezane skupnosti. Pa o pohodih: o
udarniških akcijah in novih pridobitvah – koča na Mali gori na primer je
eko-elektrificirana, o udeležbi, ki je
iz leta v leto rasla, ne glede na enkrat
slabše, drugič boljše vreme. Tudi
o polenti s košenino teče beseda –
prav takšno, kot jo postrežejo pohodnikom na velikonočnem pohodu
na Mali gori, so Kamenjci postregli
gostom po koncu slovesnosti ob 20.
obletnici Planinske sekcije Kamnje.
Vabljeni torej na velikonočni ponedeljek, 2. aprila, na Malo goro!

Z novim pravilnikom
več subvencij

Na marčevski seji so ajdovski občinski svetniki sprejeli tudi Pravilnik o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih
čistilnih naprav na območju občine Ajdovščina, katerega bistvene
novosti so višji odstotek sofinanciranja in dodatne spodbude za
skupne čistilne naprave. Javni razpis bo objavljen v začetku aprila.

O

bčina Ajdovščina že od
leta 2015 s sofinanciranjem
spodbuja k nakupu čistilnih naprav, kjer v naslednjih štirih
letih ni načrtovana gradnja kanalizacijskega omrežja. Doslej je bilo s
pomočjo teh nepovratnih sredstev
nabavljenih in nameščenih 27 malih
čistilnih naprav.
Nov pravilnik pa prinaša dodatne ugodnosti - višji odstotek nepovratnih sredstev in sicer 50 %

vrednosti upravičenih stroškov skupaj z DDV (prej do 30 % upravičenih stroškov brez DDV). Predvsem
pa se spodbuja združevanje več lastnikov objektov pri nakupu skupne
male čistilne naprave. V tem primeru je mogoče pridobiti tudi do 100
% potrebnih sredstev, saj lahko vsak
lastnik pridobi do 1.000 evrov subvencije, naprave za več objektov pa
so cenovno ugodnejše.
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Obvestilo:

Zaradi prenove je zaprta Prešernova ulica v Ajdovščini, ne le za avtomobile, tudi za pešce. Nekateri lokali so zato dosegljivi le po 'obvoznih' poteh. To
velja tudi za kopirnico Julka, Lično hišo in frizerstvo Bogdana, do katerih
vodi obzidana pot skozi vrtove. Le nekaj korakov so vsi trije lokali oddaljeni od novega parkirišča za starim mlinom. Na fotografiji je označena smer.

Kako uspeti s svojo
idejo?

Praznik ajdovskih planincev

V petek, 2. marca 2018, smo se zbrali ajdovski planinci v Dvorani prve slovenske vlade na svojem vsakoletnem zboru. Pridružili so se nam nekateri planinski prijatelji iz drugih planinskih društev. Srečanje
je s svojo udeležbo počastil naš g. župan, Tadej Beočanin.

O

bčni zbor ajdovskih planincev se vedno prelije v
praznik. K temu prispevajo
učenci OŠ Danila Lokarja iz Ajdovščine. Letos so pripravili igrico o
polonici, ki ni imela pik. Bila je nekaj posebnega. Učence sta pripravili
in jih spremljali učiteljici Saša Kravos in Anita Gabršček.
Srečanje je s planinsko himno na
svoji flavti pozdravila Patricija Černigoj, učenka OŠ Danila Lokarja Ajdovščina.
Osrednji dogodek je bil pregled
dela ajdovskih planincev in smernice za delo v prihodnje. Predsednik
Planinskega društva Ajdovščina,
Cvetko Ušaj, je zbral poročila vseh
sekcij in jih strnjeno posredoval. Pohvalil je delo planincev in izpostavil
prostovoljstvo, ki ga planinci od vedno poznamo. Društvo je aktivno,
kar priča število članstva, ki narašča. Številni organizirani pohodi in
delo z mladimi: to je cilj društva. Finančno poročilo, ki ga je predstavila računovodkinja Majda Gregorc,
je dokazovalo, da poznamo planinci skromnost.
Poročili nadzornega odbora in častnega razsodišča sta potrjevali trud
in vztrajno delo. Prebrala ju je Cvetka Ergaver.
Priznanji Planinskega društva Ajdovščina sta prejeli dve sekciji, in sicer orientacisti OŠ Dobravlje in Sekcija planinskega društva iz Kamenj.

Mladi orientacisti so z zavzetima
mentorjema Marijo Kovač in Stankom Čufarjem v preteklem letu dosegli velike, velike uspehe. Odlični so bili na področnih in državnih
tekmovanjih, kar jim je prineslo
vstopnico za svetovno prvenstvo.
Odlično so se odrezali med svetovno elito.
Sekcija Planinskega društva iz Kamenj praznuje letos 20 let svojega dela. Krona njihovega vztrajnega dela je vsakoletno srečanje na
Mali gori, to je na velikonočni ponedeljek. Ob tem jubileju so posneli film, ki so ga predstavili v Dvorani
prve slovenske vlade v Ajdovščini.

Priznanje za delo jim bo podeljeno
na Mali gori, kamor je vse navzoče
povabil predsednik sekcije Jože Vodopivec.
Venec dogajanja je bil nastop pihalnega orkestra Glasbene šole Vinka Vodopivca iz Ajdovščine. Pod
taktirko profesorja Andreja Kobala
so zaigrali Večer na Robleku in Židana marela. Prešernova Zdravljica, s katero je orkester zaključil letošnje srečanje ajdovskih planincev, je
napolnila sleherni kotiček dvorane.
Ubrano in zmagoslavno je zadonela
iz mladih pljuč, tako da je marsikateremu planincu zastal dih.
Irena Šinkovec

Strategija za mlade v občini Ajdovščina 2019 – 2024

V

as zanima kako uspeti s svojo idejo? Se sprašujete kako
in kdaj začeti? Ali pa si želite le spoznati tri mlade podjetnike? Potem ste vabljeni na dogodek
'Kako uspeti s svojo idejo', ki bo v
petek, 13. aprila 2018, ob 18. uri na
Ljudski univerzi Ajdovščina.
Na dogodku boste spoznali zgodbo treh mladih podjetnikov, ki prihajajo iz Vipavske doline, ki pravijo,
da njihova pot od ideje do uresničitve ni bila tako lahka, tako hudo težka in zapletena pa tudi ne.
Spoznali boste Anjo Suska, inštruktorico, prehransko svetovalko,
podjetnico ter vse bolj opazno slovensko vlogerko. Naša sogovornika bosta tudi mlad par, z bogatimi
podjetniškimi izkušnjami, Anja Korenč in Matic Batagelj, ki sta ustvarila svojo lastno blagovno znamko I
like tofu.
Pogovarjali se bomo o tem, na kakšne ovire so naleteli na tej poti in

kako so jih premagovali. Izvedeli bomo tudi, kaj vse so se že naučili, kako gledajo na to znanje in
svoj uspeh. Zaupali nam bodo svoje največje strahove in pomisleke, ki
so se jim pojavila na poti do uspeha. Za konec pa nam bodo povedali,
kako si postavljajo izzive, kako ostanejo motivirani ter kako sprejemajo tiste prave odločitve na svoji karierni poti.
Z veseljem pa bodo odgovarjali
tudi na vsa vaša vprašanja. Dogodek bo povezovala Eva Kljun oziroma simpatična Marija Zmosta.
Udeležba je brezplačna. Obvezne
so prijave na spletni strani Ljudske
univerze Ajdovščina. Za več informacij lahko pokličete na 05 366 47
53, 041 437 785 ali pišete na info@
lu-ajdovscina.si.
Neja Fakin, Ljudska univerza
Ajdovščina

Nova strategija - nova priložnost

P

rehod človeka iz obdobja
mladosti v odraslo dobo, je
lahko velikokrat težek korak
za posameznika. Mladi so polni novih, dobrih, inovativnih idej, vendar
premalo odločni, da bi jih sami izpeljali, kot to lahko naredijo odrasli. Občina Ajdovščina bo položaj
in zaslužen naziv Mladim prijazna
občina podkrepila še s Strategijo za
mlade v Občini Ajdovščina 2019 –
2024. Mladinski svet Ajdovščina je
v aktivni pripravi novega anketnega
vprašalnika, v katerem bo poizkušala dobiti vpogled v položaj in želje
mladih v občini.
Ajdovščina je leta 2013 že izdala prvo Strategijo za mlade. Nastala
je na podlagi raziskav želja in potreb
mladih ter analize na področju obstoječega delovanja občine s strani
občinske uprave, javnih zavodov in
organizacij v mladinskem sektorju.
Pripravljene so bile štiri raziskave na
področju mladine v občini: analiza
ukrepov in aktivnosti Občine Ajdovščina na področju mladine, analiza
mladinske dejavnosti v občini, analiza rezultatov ankete med mladimi
v in analiza kataloga želja mladih. S
sprejetjem strategije se poskuša izboljšati pogoje za uspešno integracijo mladih v posamezne dele življenja v lokalni skupnosti. Spodbuja
se čim hitrejše osamosvajanje mladih in aktivno družbeno participacijo mladih v lokalno okolje. Namen

strategije je vzpostaviti dolgoročno
sistemsko podporno okolje za razvoj mladinske politike in mladinske dejavnosti v občini Ajdovščina.
V letu 2018 se izteče veljavnost
strategije in zato bo Mladinski svet
Ajdovščina (MSA) v sodelovanju z
občino do zadnje četrtine leta pripravil novo Strategijo za mlade

Melita Semič

2019 – 2024. V pripravi so že anketni vprašalniki, s katerimi želimo
pridobiti informacije o vlogi in položaju mladih, stopnji zavedanja in
vključenosti v odločitvene procese lokalni skupnosti. Vprašanja se
bodo nanašala na tematiko in problematiko stanovanjske politike, izobraževanja, mobilnosti in zaposlovanja. Vsebine se bodo navezovala
tudi na poznavanje in doseganje ciljev prejšnje strategije. S pomočjo
ankete želimo pridobiti odgovore

na vprašanja, kako mladi v občini
ocenjujejo obstoječe ukrepe v okviru mladinske politike lokalne skupnosti in kaj je potrebno storiti, da
se bo zadovoljstvo še izboljšalo.
Ob tej priložnosti vabimo vse mlade v starosti med 15 in 29 let k reševanju anketnega vprašalnika, ki ga
bomo predstavili na dogodkih MSA,
na Facebook strani MSA in na delavnicah v okviru strategije.
Prvi javni dogodek, ki bo organiziran v sklopu MSA, je Dan mladih,
ki bo potekal 26. 5. 2018. Glavni namen dogodka je sproščeno druženje in pridobivanje informacij o potrebah in željah mladih v občini in
spoznavanje, sodelovanje ter interakcija mladih. Kot drugo pa obveščanje mladih o delovanju MSA s
ciljno točko pridobitve novih članov
v MSA in ozavestiti mlade o pomenu srategije za mlade. Podrobnejše informacije vam bomo sporočali
na Facebook strani in na obnovljeni
spletni strani Mladinskega sveta Ajdovščina.
Novo vodstvo MSA:
- Melita Semič, predsednica
- Monika Curk, podpredsednica za
odnose z javnostmi
- Urška Čuk, podpredsednica za
program in izobraževanje
- Veronika Geržina, podpredsednica za finančno in materialno poslovanje

OBČINA AJDOVŠČINA

Četrtkova tržnica se
seli pred stadion

Zaradi gneče v središču mesta se redna četrtkova tržnica s Trga 1.
slovenske vlade začasno seli pred nogometni stadion Ajdovščina,
prvič že ta četrtek, 29. marca.

O

b četrtkih bomo odslej, za
nekaj mesecev, obiskovali tržnico s tekstilom pred
ajdovskim mestnim stadionom. Na
novo lokacijo se seli do zaključka
obnove Kastre. Tržnica bo potekala na 'slepem kraku' parkirišča, na
območju pred barom, torej najbliže
mestu. V mestu se bo tako sprostil
prepotrebni prostor, hkrati pa bodo

imeli več prostora tudi trgovci.
Pomlad je tu in kar vabi na sprehod – obiščite redno četrtkovo tekstilno tržnico na novi lokaciji, pred
nogometnim stadionom.
Kmečka tržnica, ki na Trgu 1. slovenske vlade domuje vsako drugo
soboto v mesecu, ostaja. Naslednja
bo torej 14. aprila.
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Čebelarsko društvo Ajdovščina - Vipava
razpisuje fotografski natečaj na temo

ČEBELE IN ČEBELARSTVO
v počastitev svetovnega dneva čebel.
Fotografski natečaj razpisujemo v dveh kategorijah, za osnovnošolce in srednješolce. Svoj izdelek z osnovnimi
osebnimi podatki (ime in priimek, šola ter razred oziroma letnik) pošljite na naslov f.natecaj@gmail.com do
srede, 25. aprila 2018.
Velikost fotografije naj ne presega 5 - 6 MB in daljša stranica naj bo dolga vsaj 3000 pik (pixslov). Vsak avtor
lahko sodeluje na natečaju z eno fotografijo.
Avtor naj poimenuje svoje fotografije na sledeč način: Priimek_Ime_ime-dela_orig.-ime-datoteke:
					

Primer: Novak_Janez_na-paši_IMG18753

Izbrane in nagrajene fotografije bodo tudi razstavljene. Avtor z oddajo fotografije soglaša z možnostjo razstave
svoje fotografije na mestih, kjer bo društvo razstavilo izbrane fotografije.
Strokovna žirija bo ocenila fotografije po naslednjih kriterijih:
•kakovost fotografije (ostrino, osvetlitev, kompozicijo …)
•tematiko fotografije (vsebino fotografije in njeno skladnost s tematiko natečaja),
•izvirnost (kreativnost in interpretacijo teme).
V vsaki kategoriji bo žirija določila tri prva mesta.
Nagrade za najboljše tri fotografije:
1.nagrada - pridelki iz čebeljega panja v vrednosti 60 evrov,
2.nagrada - pridelki iz čebeljega panja v vrednosti 40 evrov,
3.nagrada - pridelki iz čebeljega panja v vrednosti 30 evrov.
Vsi sodelujoči na natečaju bodo prejeli pisna priznanja za sodelovanje in kozarček medu. Rezultati natečaja
bodo objavljeni na FB strani ČD Ajdovščina – Vipava do sobote, 12. maja 2018.
Podelitev nagrad in priznanj bo v soboto, 19. maja, v domu krajanov v Ajdovščini.
O poteku natečaja vas bomo obveščali na FB strani čebelarskega društva.
Čebelarsko društvo
Ajdovščina - Vipava

Cesta v Čavnu vse bolj (po)znana

Občni zbor Društva Matija Vertovec

Proti Slokarjem po
načrtih

Prvič zasedali v novih prostorih

Redni letni občni zbor članov Društva Matija Vertovec je prvič potekal v društveni, Vertovčevi sobi v
Šmarjah. Člani so potrdili poročila in sprejeli načrt za letošnje leto.

Lokavško podjetje Stopar PMG izvaja dela na novem vodovodnem, kanalizacijskem in optičnem omrežju do zaselka Slokarji,
zato promet na tem odseku poteka izmenično enosmerno. Taka
ureditev bo trajala približno tri mesece.

P

o zaključku prve faze kanalizacije v zaselku Čohi je podjetje preselilo delovne stroje
na glavno cesto od Lokavca proti
Predmeji. Vrednost celotne naložbe
znaša okrog 800.000 evrov, prišteti
pa velja še 46 tisočakov za subvencioniranje hišnih priključkov.
V tem primeru, torej zaradi gradbenih del, poteka promet na tem
delu ceste (s pomočjo semaforjev)
izmenično enosmerno. Vendar pa
je bila cesta iz Lokavca do Predmeje že kar nekajkrat zaprta za ves promet – zaradi snemanja reklam! To
je pač cena slave! Lanska razglasitev ceste od Lokavca do Predmeje za
najbolj atraktivno cesto v Sloveniji
ima nedvomno pozitivne učinke za

promocijo Gore in Vipavske doline,
vendar pa tu in tam prinese tudi kakšno nevšečnost. Že pred časom so
na slikovitih odsekih ceste na Predmejo snemali reklamni film za prestižne avtomobile, pred kratkim pa
reklamo za nek poletni izdelek. Zato
so morali najprej odstraniti sneg …
Cesta iz Lokavca na Predmejo je
državna cesta in tudi soglasja za zaporo ceste izdaja država. Upati je,
da v državno malho od filmarjev kapne konkreten znesek, ki bi ga lahko
uporabili za vzdrževanje ceste.
Pa še ena zapora ceste na Goro se
obeta in sicer 21. aprila - zaradi hitrostnih preizkušenj na 8. reliju Vipavska dolina (več na prvi strani).

V

ertovčeva soba je lepo zaživela. Od lanskega odprtja v maju jo je obiskalo že
veliko ljudi – pohodnikov, pa tudi
turistov, gostov okoliških vinogradniških kmetij. Obiskovalce pritegne zgodba o Matiji Vertovcu,
mnogi se prav tu prvič srečajo z
njegovim delom. Večino sredstev
za obnovo Vertovčeve sobe je društvo pridobilo preko projekta participativnega proračuna Moja pobuda, primaknilo je dobrih 2.000
evrov za opremo.
Konec marca je v Vertovčevi sobi
prvič potekal redni letni občni
zbor članov Društva Matija Vertovec. Udeležba je bila odlična. Poseben gost srečanja je bil predsednik
Planinskega društva Ajdovščina Cvetko Ušaj, prijetno presenečen nad lepim prostorom. Čestital
je društvu za uspešno delo, za negovanje tradicije ter dodal, da bo
tudi v prihodnje vesel sodelovanja

na prav vseh področjih. Da je urejen družabni prostor poživil vas,
je poudaril tudi Darko Poljšak,
predsednik Turističnega društva
Vinoreja Šmarje. Društvu Matija
Vertovec se je zahvalil tudi za zaupanje in dobro sodelovanje – soba
je namreč na voljo tudi ostalim
društvom v kraju ter ponudnikom

za njihove obiskovalce, saj imata ključe prostora dva domačina Darko Poljšak in Damjan Orel.
Na rednem letnem občnem zboru
so člani potrdili poročila o delu in
financah društva za lani ter sprejeli načrt dela. Letošnji, 18. pohod
po Vertovčevih poteh bo v nedeljo, 18. novembra. Še pred pohodom bo postavljena turistično-informativna tabla v Tevčah, urejena
nova spletna stran z natančnim zemljevidom pohodne poti, več pozornosti bo posvečene tudi promociji in rabi Vertovčeve sobe.
Tudi v letošnjem letu bo društvo
poskušalo preko projekta participativnega proračuna Moja pobuda
pridobiti sredstva – tokrat za urejanje okolice 'jezerca' v Marcih na
Planini.

Občnemu zboru je predsedoval Dušan Krečič, tistega večera poln idej
in načrtov za prihodnost. Zato nas je še toliko bolj presenetila in razžalostila vest, da je dan kasneje preminil. Dušan je v društvu nasledil delo
Staneta Bačarja. Brskal je po arhivih in iskal zanimive podatke in informacije o krajih in ljudeh ob Vertovčevih poteh ter pripravljal besedila za turistično-informativne
table. Bil je iskriv pripovedovalec
in je z velikim veseljem obiskovalcem predstavljal Matijo Vertovca, naše kraje, zanimivosti. Zelo ga
bomo pogrešali.
Iskreno sožalje družini.
Društvo Matija Vertovec
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Naše kmetije

Oljkarstvo (Janez in Urška Capuder) - Vrtovin

Oljka spada med sadne vrste z najdaljšo življenjsko dobo. Pri starih sredozemskih narodih (Feničanih, Grkih, Rimljanih) je bila ta sadna vrsta zelo pomembna tako v duhovnem kot materialnem življenju. Oljčno olje se je uporabljalo za hrano, kozmetična sredstva, razsvetljavo in različne zdravilne napitke. Janez in Urška Capuder sta oljkarja iz
Vrtovina, ki uspešno skrbita za nasad s kar 350 oljčnimi drevesi. O oljkah, uspevanju, škodljivcih, tekmovanjih, pridelavi olja in še mnogih stvareh, je tekla beseda.

Povejte nam kaj več o vašem nasadu? Koliko dreves imate, kdaj ste se
začeli ukvarjati s to dejavnostjo?
Oljčnik smo v letu 2008 zasadili s
350 drevesi vrste istrska belica, leccino, pendolino, maurino in štorta.
Leta 2007 smo teren, na katerem so
bili prej sadovnjak, vinograd, travnik in gozd, 'zrigolali'. Zaradi razgibanega in strmega terena so bili
narejeni veliki zemeljski premiki.
Vrezanih je 27 teras. Skupna dolžina
brežin znaša kar poldrugi kilometer.
Lega oljčnika je J – JZ, na nadmorski višini 200 m. Oljčnik se nahaja
na južnem pobočju Čavna, v zaselku Šateji in prihaja v polno rodnost.
Oljčnik daje kulturni krajini dodano vrednost, saj se vedno več obdelovalne zemlje zarašča, tudi okrog
naseljenih območij. Delo v oljčniku
je, čeprav včasih naporno, sproščujoče. Zbistri ti glavo in ponudi čas
za razmišljanje o sebi, o prihodnosti
… Daje tudi možnost za zaposlitev
in uvajanje v delo na kmetiji odraščajočih otrok. Tako se odklopijo od
vseh modernih komunikacijskih naprav, so na svežem zraku, se razgibavajo in učijo za življenje.
Kako izbrati primerno sorto oljke
za sajenje? Na kaj moramo biti pozorni?
Vsaka sorta oljke ima svoje značilnosti in je bolj ali manj primerna
za določeno okolje. Tako so nekatere sorte odpornejše na nizke temperature, na bakterijsko bolezen pavje
oko, raka … Dostikrat je tudi kombinacija več negativnih ali pozitivnih
značilnosti. Na podlagi teh značilnosti se tudi odločamo katere sorte oljk
bomo sadili. V našem okolju se priporočajo istrska belica, leccino, maurino, buga, črnica, drobnica, štorta ….
Treba se je zavedati, da je oljka

rastlina sonca in da je naše območje
najsevernejše, kjer oljka še uspeva.
Glede na to je potrebno tudi izbrati ustrezno okolje, kjer bomo oljke sadili. Nizke in zakotne lokacije,
ilovnata zemlja, vlažen teren zagotovo niso območja, kjer se lahko sadijo oljke. Ravno na takšnih krajih so
oljke najbolj občutile zadnjo zmrzal.
Oljka uspeva na južnih pobočjih, ki
so dvignjena nad dolino in imajo
odcedna tla. Za sajenje je primeren
fliš, saj je to 'topla' zemlja in je dobro odcedna. Potrebno je tudi izvesti kvalitetno pripravo terena z založnim gnojenjem.
Prebrala sem, da so oljke hvaležna,
nezahtevna drevesa. Kaj menite vi?
Imate z njimi veliko dela?
Nekje sem slišal, da je trta kot ljubica in oljka kot mati. Če se trti ne posvetiš vsako leto, se bo to takoj videlo, medtem ko z oljko naj ne bi bilo
tako. Iz dosedanjih izkušenj pa vem,
da se je treba tudi oljki posvetiti in
to vsako leto, posebej mladim drevesom. Tako jih je potrebno po zasaditvi v poletnem času zalivati in okopavati, jeseni obsuti z zemljo, da se
zaščiti cepljeni del, v kolikor so cepljene. Potrebno jih je pognojiti in
s škropljenjem zaščititi pred pavjim
očesom. Ko so drevesa starejša, jih je
potrebno obrezati in oblikovati krošnjo. Dosti dela je tudi s košnjo trave v nasadu.
Kaj pa škodljivci? Je pri nas, v Vipavski dolini, pogost pojav oljčne
muhe in oljčnih moljev?
Ko smo zasadili oljčnik, sem mislil,
da bo kar nekaj let mir pred letom
oljčne muhe, pa sem se uštel. Oljčna muha je bila že prisotna. Treba
jo je sprejeti kot dejstvo, se podučiti o razvojnih fazah, jo nadzirati in
v skladu s pragom škodljivosti ukrepati s škropljenjem. Potrebno je biti

dnevno v oljčniku in nadzirati let
oljčne muhe. Uporabljamo namreč
feromonsko vabo, s katere je razvidna prisotnost muhe. Ko osvojiš
vse to, si lahko mirnejši. Ni pa nobeno leto enako, zmeraj se kaj novega zgodi. Mi se pa, tudi na napakah,
učimo. Oljčni molj nam zaenkrat
še ni povzročil večje škode. Bolj se
bomo morali posvetiti oljčnemu rilčkarju, ki se je pojavil, ni pa še povzročil večje škode. V letu 2012 so bili
zaradi napada tega škodljivca ob letino v Dalmaciji in celotni Istri.
Ali v sušnih poletnih mesecih oljke
namakate ali to zaenkrat še ni potrebno?
Namakanje oljk bo potrebno uvesti, če bomo hoteli imeti stalen in
kakovosten pridelek. Pridelek namakanih dreves je količinsko in kakovostno višji. Oljka najbolj potrebuje vodo v času pred cvetenjem in
po okostenelosti koščice, sredina
julija, ko se začne tvoriti olje v plodu. V kolikor pride do pomanjkanja vode, se tvorjenje olja prekine in
ob ponovnem dežju se plodovi samo
napijejo vode, količina olja pa se ne
poveča. Problematične so tudi zelo
visoke temperature.
Koliko oljk potrebujemo za 1 liter
olja?
Količina oljk za 1 liter oljčnega olja
je zelo odvisna od sorte oljke, časa
obiranja in padavin. Na to tudi vpliva gnojenje in rez dreves. Izkoristek
oljk je od 8 do 18 %, to pomeni, da je
potrebno od 12 do 16 kg plodov za
1 liter olja.
Pridelujete mešanice olj ali sortno
olje?
Ker imamo možnost, smo pridelali nekaj sortnega olja, predvsem iz
sorte maurino in leccino. Maurino je
zgodnja sorta in je najmanj pikantno
olje, zelo nežno, primerno za ribe.
Več imamo mešanega oljčnega olja.
Smo pa v zadnji sezoni predelali oljke z dodatkom limon. Čudovito olje.
Kakšen je postopek predelave od
oljke do olja?
Oljke so bere v času tehnološke
zrelosti. Pred tem je potrebno rezervirati torklo, zagotoviti ekipo obiralcev, pripraviti mreže, zabojčke, 'rezervirati' lepo vreme ... Če je lepo
vreme, je tudi obiranje bolj prijetno.
Pri nas obiramo oljke ročno. Najboljše je, da so oljke predelane v čim
krajšem času, najbolje v 24 urah. Pri

nas jih vozimo v predelavo v Šmarje nad Koprom, v torklo Santomas.
Proces predelave je sestavljen iz izpihovanja listja in pranja oljk. Temu
sledi mletje in mesenje. Pri tem se
temperature mase ne sme dvigniti nad 270C. To je tudi eden izmed
pogojev za ekstra deviško oljčno
olje. Po mesenju se v kontinuiranega procesu v separatorju loči oljčno olje in vegetativna voda od tropin, na dekanterju pa še vegetativna
voda od oljčnega olja. Zaradi zagotavljanja kvalitete pridelano olje filtriramo, kjer se iz olja izločijo nečistoče
in mikro kapljice vode. Tako oljčno
olje shranimo v posebej za ta namen
izdelane inox cisterne.
Kaj pa embalaža? V kakšno embalažo polnite olje?
Zaradi zagotavljanja kvalitete pridelanega kakovostnega ekstra deviškega oljčnega olja ga hranimo v zaščiteni atmosferi dušika. Ker bi radi
kakovost lepo zapakirali, smo se odločili za svojo blagovno znamko Ortaona in tako oblikovali etiketo. Zelo
zadovoljni smo, ker smo na mednarodnem ocenjevanju Maslina 2018
prejeli Vice šampiona za izgled etikete. Na to smo posebej ponosni.
Oljčno olje polnimo v steklenice
velikosti 0,75, 0,5 in 0,25 l. Steklenica
je opremljena z etiketo in obešanko.
Uporabljamo tudi dva tipa pokrovčkov, za domačo rabo in gostilne, kjer
dotakanje ni možno.
Ker oljčnik prihaja v polno rodnost, poskušamo naš krog kupcev
širiti. Zaradi tega se udeležujemo raznih domačih in mednarodnih ocenjevanj, sejmov v bližnji in daljni
okolici. Na ocenjevanjih za predzadnjo sezono smo bili zelo uspešni,
saj smo na vseh ocenjevanjih za poslane vzorce prejeli zlate medalje.
Po narejeni analizi smo bili vedno v
vrhu, med prvimi desetimi. Celo do
Vice šampiona smo prišli. Najboljša
je ustna reklama. Najboljši je kupec
je zadovoljen kupec. Ta se rad vrača. Nekaj oljčnega olja smo prodali
tudi v tujino.
Ravnokar ste se vrnili iz tekmovanja 'Noćnjak'. Povejte nam kaj več
o tekmovanju in o prejeti nagradi?
Od 15. do 18. marca je v Vodicah, v
Dalmaciji potekalo 20. mednarodno
ocenjevanje Noćnjak 2018. Prejeli so 440 vzorcev in Italije, Slovenije,
Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter

Črne gore. Ocenjevanje je potekalo
za odprta in stekleničena oljčna olja.
Iz ajdovske občine smo na ocenjevanje poslali vzorce trije pridelovalci oljčnega olja. Vsi smo prejeli zlate
medalje. Poleg ocenjevanja so potekala kakovostna predavanja o pridelavi oljk, delavnica pokušanja hrane,
vina in oljčnega olja, delavnica ocenjevanja oljčnega olja, prikaz rezanja
oljk, prikaz strojne mehanizacije …
Na predavanjih je bilo izpostavljeno potvarjanje oljčnega olja. Opažam, da so o tem kupci premalo
poučeni. Cena ekstra deviškega oljčnega olja se jim zdi previsoka, zato
se raje odločajo za cenejša olja. Treba je poudariti, da je kvaliteta tega
olja vprašljiva, saj je oljčno olje najbolj potvarjano živilo. Nekatere države so sprejele tako zakonodajo, ki
meče v rang ekstra deviških oljčnih
olj tudi oljčna olja, ki imajo le majhen delež ekstra deviškega olja, preostanek pa je olje nižje kakovosti ali
celo olje drugih rastlin. Takšno olje
gre sicer skozi vse analize in ocenjevanja in dobi potrebne certifikate,
saj so kemijske karakteristike še na
dopustni meji. Zato je njihova cena
lahko tako nizka. Se pa to olje na
prodajni polici hitro pokvari. Naša
olja so v celoti ekstra deviška in cena
je primerljiva s kakovostjo tovrstnih
olj ostalih svetovnih pridelovalcev.
Taka oljčna olja tudi težko dobite pri
velikih trgovcih.
Letos ste dobili tudi nagrado na
tekmovanju Maslina Split?
Tako je. Mednarodnega ocenjevanja oljčnega olja Maslina Split 2018
smo se udeležili štirje oljkarji iz Občine Ajdovščina. Na ocenjevanje
smo poslali en vzorec mešanega oljčnega olja in en vzorec steklenice za
ocenjevanje izgleda etikete. Na ocenjevanje je bilo skupno poslanih 560
vzorcev iz sedmih držav. Za mešano
oljčno olje smo prejeli zlato medaljo.
Poleg ocenjevanj se udeležujemo sejmov v bližnji in daljni okolici. V marcu smo se udeležili Festivala vin in oljčnega olja v Šempasu,
kjer smo pridobili še zlato medaljo.
Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil
podjetju Avto Batič, ki podpira delovanje Goriškega oljkarskega društva
in nam večkrat posodi svoje avte za
prevoz.

Oljčna olja tudi na razglasitvi
Županovega vina 2018
Podelitev listin odličnosti in razglasitev Županovega vina 2018 bo
v četrtek, 19. aprila zvečer, v prostorih hotela Gold Club.
V pokušini bodo nagrajena vina, posebnost večera pa bo pokušina
oljčnih olj ajdovskih oljkarjev. Nasadi oljk se hitro širijo tudi v zgornji Vipavski dolini, začetnikoma tržnega oljkarstva Mojci in Iztoku
Troštu pa so se v zadnjem času pridružili še Capudrovi in Rupnikovi iz Vrtovina, Ličnovi iz Batuj, Kandusovi z Ustij. Njihova olja, nagrajena na domačih in mednarodnih ocenjevanjih, bodo v pokušini
19. aprila zvečer v hotel Gold Club.
Vabljeni!
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Fotoideja meseca - najlepši utrinki Vipavske doline
Spletna portala Lokalne Ajdovščina in Vipavska dolina (v sodelovanju
z vipavskimi vinarji) objavljata nagradni foto natečaj za najboljšo fotografijo meseca z motivi Vipavske doline.
Najboljše fotografije bodo vsak mesec objavili na spletnem portalu, avtor zmagovalne fotoideje meseca pa bo deležen posebnega razvajanja pri
enem od vipavskih vinarjev. To pa še ni vse! Uredniški svet spletnega
portala Vipavska dolina bo vsak mesec pregledal vse prispele fotografije.
Med vsebinsko najbolj zanimivimi bo lahko nekatere izbral za objavo v
okviru promocije turistične destinacije Vipavska dolina. V tem primeru
bo avtorjem fotografij ponudil odkup. Zato še namig: največ štejejo ideje
in zgodba, ki jo pripoveduje v fotografijo ujeti trenutek.

Poglejte skozi objektiv z očmi pozornega opazovalca. Zgodba se bo izpisala sama. Fotografije lahko objavljate tudi na družbenem omrežju Instagram s heštegom #fotoideja #vipavskadolina #vipavavalley
Fotografije sprejemajo na elektronskem naslovu info@lokalne-ajdovscina.si ali pa na Facebook strani Lokalne Ajdovščina.

Širitev pokopališča v Batujah

V Batujah se izvaja prenova in dozidava mrliške vežice in širitev pokopališča. Naložbo, ki znaša dobrih
200 tisoč evrov, financira Občina Ajdovščina.

P

okopališče v Batujah, ki leži
onstran hitre ceste, je postalo premajhno, mrliška vežica
prepotrebna obnove, parkirnih mest
pa tudi vedno primanjkuje. Za ločevanje odpadkov tudi ni bilo prave možnosti. Predpogoj za širitev so seveda
zemljišča, ki jih je bilo treba najprej
odkupiti. Dve parceli sta bili v rokah
zasebnikov, tretja pa v lasti države, ki
se je kupnini odpovedala.
Na javnem razpisu za izvedbo del je
bilo izbrano podjetje Elita Nagode iz
Žapuž, ki je že začelo s temeljito prenovo mrliške vežice in betoniranjem
temeljev za ograjni zid na novem delu,
kjer naj bi število grobnih polj zadoščalo za naslednjih 30 let. Na koncu
jih čaka še postavitev ekološkega otoka in ureditev parkirnih mest.

Lenart Pelicon (1928 - 2018)
Ob koncu februarja se je na ajdovskem pokopališču množica ljudi poslovila od Lenarta Pelicona,
specialnega pedagoga, in v mrzlem februarskem dnevu tako sporočila svoje spoštovanje do vsega
njegovega dela, do njegove skrbi, vedno strokovno in človeško utemeljene, do ljudi s posebnimi potrebami, do njihovih družin in pravice vsakega človeka, da je del družbe, v kateri živi.

Na velikonočni ponedeljek na Planini

Druženje s pinelo

Planinski vinarji dobro desetletje pripravljamo prireditev posvečeno avtohtoni vipavski sorti pineli, ki se na planinskih gričih počuti
kot doma - je bližje soncu, s pogledom proti morju, s koreninami
visoko nad reko Vipavo in z upehano burjo med mladikami. Ker je
Planina prvi dom te posebne vipavske sorte, tudi letos na velikonočni ponedeljek (2. aprila) pripravljamo praznik, posvečen samo
njej - pineli.

L

etos želimo dogodek razširiti in povečati, zato bogatimo
in dodajamo različne vsebine:
sprehod med vinogradi, pogled v tradicijo vinogradništva in vinarstva na
Planini, degustacija pinel, kulinarika
planinskih vinark …
Druženje pričenjamo tradicionalno, ob 15. uri pri cerkvici sv. Pavla, od
koder se odpirajo najlepši pogledi na
Planino in Vipavsko dolino. Od tod
nas lep sprehod pelje med planinskimi vinogradi in kolovozi do stare šole,
kjer od 16. ure naprej vabimo na degustacijo številnih pinel iz celotne Vipavske doline. Vse do 21. ure boste
lahko uživali ob okušanju raznolikosti te posebne vipavske sorte, ki si je za
svoj dom izbrala prav Planino.
Letos namenjamo pozornost tudi
tradicionalni kulinariki in postavljamo v ospredje ženske - vinarke. Za
vsako odlično planinsko pinelo stoji tudi ženska roka in letos bodo planinske vinarke k svojim pinelam

pripravile prigrizke iz domačih sestavin s sodobnim pridihom, seveda pa
bo vsaka izmed vinark dodala tudi
svoj pečat. Prigrizki bodo na voljo ob
degustaciji pinel.
Za prijeten odmor med pokušino
bomo poskrbeli s sprehodom med
planinskimi vinogradi v neposredni
bližini glavnega dogajanja. Med trtami pa se boste srečali s pomembnimi
in zanimivimi dejstvi o pineli, Planini,
Planincih …
Planinci smo že od nekdaj neločljivo
povezani s trto in vinom, na kar kaže
dolgoletna tradicija vinogradništva in
vinarstva. Da ne bi pozabili na zapuščino naših prednikov, bomo v degustacijski sobi Kmetije Pipan predvajali
dokumentarni video »Prijatelj, povabljen, sem trto sadil!« Društva gospodinj in dramske skupine Planina,
ki skrbno ohranja planinsko dediščino. Video se bo predvajal vsako polno
uro - ob 16., 17., 18. in 19. uri.
Špela Štokelj
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L

enart Pelicon je bil tih, a glasen,
resen, a veder, skrivnostno nasmejan, z očmi, ki so žarele, ko je
govoril s komerkoli, duhovit in naslednji hip ves zazrt v težavo, ki jo je treba
rešiti. Ubiralec lastne poti, a vedno v
dobro drugega. Rodil se je na Brdu pri
Dornberku. V samosvojost in iskanje
drugačnega ga je oblikovala dresura v
italijanskem fašističnem šolskem sistemu, ki se mu je upiral, kolikor je kot
otrok mogel. Vojna mu je vzela mladost in možnost sprejemljivega šolskega razvoja, ki ga ima vsak otrok v miru.
Najstnik je bil zaradi vsepovsod nastlanega orožja ob pol dlani. Gimnazijo je
obiskoval v Gorici in se takoj po vojni,
ko je na Primorskem primanjkovalo
učiteljev, odločil, da bo učitelj, čeprav
je vedel, da morda zaradi dekretov, s
katerimi so razpošiljali mlade ljudi tja,
kjer je bila potreba največja, ne bo delal
doma, v svoji dolini, s svojimi ljudmi.
Po pedagoških tečajih v Kranju je bilo
njegovo prvo delovno mesto na Štajerskem, v Šentjurju pri Taboru, nato v
Dornavi, kjer je v domu za vojne sirote, zaznamovane in ranjene duševno in
telesno, v njem zorela misel, da mora
študirati defektologijo, da je njegovo
poslanstvo delo z otroki s posebnimi
potrebami. Kljub temu, da je bil invalid, je moral v vojsko, za dve leti. Tam
je bil učitelj. Kdo ve, koliko mladih fantov se je z njim in ob njem naučilo brati in pisati! Po končanem študiju defektologije (danes rečemo specialne
pedagogike) je postal vodja dijaškega
doma v Tolminu, nato se je zaposlil v

Stari Gori, kjer je ustanovo za otroke s
posebnimi potrebami vodila njegova
bodoča žena.
V letu 1965 pa je pod njegovim vodstvom nastajal Zavod Pavla Rušta, šola
s prilagojenim programom z domom
za učence od Nove Gorice, Krasa do
Vipavske doline. Koliko otrok je odraslo v Vrhpolju, kolikim je bilo Vrhpolje zatočišče, ker so bile njihove domače razmere take, da so bili brez doma.
Koliko mladih ljudi, predvsem učiteljic, se je v zavodu zaposlilo, koliko
mladih je spodbujal, da je treba strokovno napredovati, da je treba ob delu
študirati, končati defektologijo, ves čas
nabirati znanje. Koliko mladih ljudi se
je prav zaradi zavoda v Vrhpolju odločilo za redni študij specialne pedagogike, predvsem pa je Lenart Pelicon z
vsem svojim delom širil zavest o nujnosti vključevanja ljudi s posebnimi
potrebami v dejavno življenje.
Ga je vodila pesnikova misel?
"Nočem, da me vsakdanjost potegne
v svoj strašni krog. Na vse štiri strani
hočem biti odprt kot krščanski bog. Pri
vseh stvareh stvarstva hočem biti zraven, vse hočem doživeti, v vsako skrivnost prodreti, ..." (Ervin Fritz). Pesnikova misel, ki je bila tudi Lenartova
misel.
Otroci v vrhpoljskem domu so odraščali, mnogi so našli delo, se zaposlili,
mnogi so bili nezaposljivi. Lenart Pelicon je vedel, da jih je treba zaposliti, da
je treba zanje strokovno skrbeti, ohranjati znanje in veščine, ki so jih pridobili, in pomagati, da sprejemajo novo
znanje, predvsem pa, da je življenje
med ljudmi in z njimi zanje izjemno
pomembno. Leta 1978 je v Novi Gorici vodil ter strokovno določal pot delavnicam za delo pod posebnimi pogoji, nato od 1982 dalje postavljal na noge
in vodil Varstveno delovni center v Ajdovščini, kjer s svojimi varovanci ostal
do upokojitve.
Vsaki stvari, ki jo začne, 'udari svoj
pečat'. Vsaki stvari, ki jo začne, vdela svoje spoštovanje življenja, mladega človeka, družin, iz katerih otroci in

varovanci prihajajo, sodelavcev, s katerimi dela. Vsako stvar, bi rekel pesnik,
ki jo vodi, vodi strokovno utemeljeno in vedno znova poudarja vrednost
vsakega človeka in njegovo pravico do
polnega, ustvarjalnega bivanja. Do zavedanja lastne vrednosti in pravico do
samostojnosti. Njegovo delo, strokovno, politično in društveno, je znalo ceniti tudi okolje. Bil je prejemnik republiškega priznanja socialnega skrbstva,
Občina Ajdovščina pa mu je za delo
z ljudmi s posebnimi potrebami, leta
1983, podelila petomajsko priznanje.
Prejmejo ga posamezniki, ki so pomembno vplivali na razvoj občine in
življenje ljudi v njej. In Lenart Pelicon
prav gotovo je.
Najvišja in največja priznanja pa je
prejemal vsak dan od upokojitve 1991
dalje: vedno znova so ga na njegovem
domu iskali gojenci Varstveno delovnega centra, z njimi se je pogovarjal, pri
njem so našli toplino, slišali spodbudno besedo, prihajali so v varno bližino, odhajali so pomirjeni in spoštovani. Za praznike so mu pisali, ga objeli,
ko so ga srečali, ker je znal dati ljudem
čudež, ki je svetil v njegovi notranjosti.
Ker je vedel, da v človeški bližini vsak
človek raste.
Koliko moči je bilo potrebno, da sta
z ženo, zapisano enakemu delu kot on,
znala uskladiti vso skrb za druge z ljubeznijo in skrbjo za svoja sinova. Da
sta nanju in kasneje na vnuke prenesla svoje spoznanje: Bližina je zemlja za
človekovo rast. Po upokojitvi je skrbel
za svoj breg v Plačah, za trte in drevesa. Vedel je, da ti zemlja vrne, kolikor
ji daš in, da v ljudeh vedno ostane, kar
ljudem daš.
Lenart Pelicon je bil zaradi vsega, kar
je bil, doma tu, med nami, dal nam je
svojo ustvarjalnost, svoj notranji žar,
človeško bližino. Prav vse nas je, z lastnim življenjem in zgledom, vzgajal,
kako edino pomembno je, da si vsakemu človeku vedno človek. Vedno znova je dajal dobroto, kar zmorejo le veliki ljudje.
Ivana Slamič

OBČINA AJDOVŠČINA
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PARTICIPATIVNI PRORAČUN

OBČA
NI P
ODLOČ ONOVNO
AMO

Je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da o njegovi porabi odločajo neposredno občanke in občani. To so občani dodobra spoznali že pred dvema letoma, ko
so svoje predloge skozi ta proces prvič lahko umestili v občinska proračuna za leti 2017
in 2018.
Pobude, ki so bile umeščene, so v veliki meri že realizirane, na podlagi dobrih izkušenj pa
Občina Ajdovščina svojim občanom ponovno ponuja možnost sodelovanja.
Dober odstotek občinskih proračunov bo tudi v letih 2019 in 2020 namenjen za projekte, ki po mnenju občank in občanov izboljšujejo kakovost življenja v občini. Skupno bodo
občani v proračuna uvrstili vsaj 21 projektov v skupni višini do 420.000 €.

PARTICIPATIVNI PRORAČUN V OBČINI
AJDOVŠČINA 2019 - 2020

Predloge za projekte bodo oblikovali občanke in občani. Skladnost projektnih predlogov
s cilji in zmožnostmi občine bo preučila Komisija za vloge in pobude občanov, dokončni
projektni predlogi pa bodo podani na glasovanje.

www.ajdovscina.si/mojapobuda
NAMEN IN CILJ POZIVA
POVABILO K SODELOVANJU
Spoštovane občanke, spoštovani občani!
Občina Ajdovščina je s participativnim proračunom orala ledino v Sloveniji. Nadeli pa smo
mu bolj prijazno ime – Moja pobuda. Izkazalo se je, da imate občani veliko zanimivih idej
in mnoge smo s skupnimi močmi že pospremili v življenje.

Namen projekta je uresničevati načela participativnega proračuna v Občini Ajdovščina,
zviševati kakovost življenja občank in občanov, krepiti družbeno participacijo in vključenost občanov ter prispevati h gradnji skupnosti.
Novost participativnega proračuna 2019-2020 je tudi dodatna skupina »mladi«, katere
namen je krepiti družbeno participacijo mladih med 15. in 29. letom (do vključno zadnjega dne pred 30. rojstnim dnem), ki je v Sloveniji še posebej šibka.

Marjan Lozej, pobudnik ureditve Vertovčeve
sobe v Šmarjah:

Vabim vas, da izkoristite novo priložnost, se
povežete z drugimi krajani, oblikujete dobre
projekte in poskrbite za podporo tem projektom. Sami najbolje veste, kaj je za vaš kraj najbolj primerno in potrebno ter kako ga narediti
še bolj prijaznega za življenje.

»Za razliko od ostalih projektov občine seže
Moja pobuda prav do vsakega občana – vsak
lahko predlaga svoje projekte, ki so na koncu
tudi izglasovani. Zame je bilo vse to res posebno doživetje«.

Vabljeni k sooblikovanju proračunov občine za leti 2019 in 2020!
Župan Tadej Beočanin

POSTOPEK IZVEDBE POZIVA
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ODDAJA PREDLOGOV PROJEKTOV
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Občanke in občani s stalnim prebivališčem v občini Ajdovščina, ki
bodo do dne oddaje projektnega predloga dopolnili 15 let, lahko
projektni predlog oddajo na posebnem obrazcu in sicer:
najkasneje do 6. 5. 2018 do 24:00 na elektronski naslov obcina@ajdovscina.si ali ga oddajo po pošti do 4. 5. 2018 in pošljejo na naslov
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina. V tem primeru kot datum oddaje šteje poštni žig.

PRIPRAVA PREDLOGOV ZA GLASOVANJE
Po izteku roka za oddajo projektnih predlogov se bo sestala Komisija za vloge
in pobude občanov na Občini Ajdovščina, ki bo na osnovi meril preučila ustreznost posameznega projektnega predloga. Iz predlogov, ki bodo ustrezali merilom, bo izdelan katalog projektnih predlogov. Projekti, ki ne bodo izpolnjevali
meril, bodo z obrazložitvijo zavrnjeni.

Simon Čermelj, sopobudnik projekta
Učna pot sv. Pavla nad Vrtovinom:

Obrazec, razpis in vse potrebne informacije se nahajajo na spletni
strani http://ajdovscina.si/mojapobuda
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»Za glasove ljudi pri takšnem projektu se
je potrebno dobro organizirati. Naša pobuda je obsegala več krajevnih skupnosti,
zato smo se za podporo obrnili na predsednike krajevnih skupnosti v okolici. Ljudem pa sv. Pavel veliko pomeni, zato so
prepoznali vrednost projekta in ga z glasovi tudi podprli.

DELAVNICE V PODPORO RAZVOJU PREDLOGOV
PROJEKTOV
V podporo razvoju projektnih predlogov bodo na območju občine
organizirane delavnice, na katerih bo predstavljen koncept participativnega proračuna in način sodelovanja, mogoče pa bo oblikovati
tudi osnutke pobud, ki jih bodo občanke in občani želeli predlagati.
Del časa na delavnici bo namenjen tudi skupinski razpravi o potrebah in dvigu kakovosti življenja na posameznem območju. Na delavnicah bo praviloma prisoten tudi župan ali predstavnik občinske
uprave.
Izpostavljeno pa bo tudi opozorilo glede financiranja: v kolikor je za
izvedbo pobude potrebno pridobiti zemljišče, gradbeno dovoljenje
oz. druga potrebna dovoljenja, se taka pobuda izvede v dveh letih. V
primeru, da zemljišča oz. dovoljenj iz objektivnih razlogov ni mogoče pridobiti, obstaja možnost neizvedbe pobude, kljub temu, da je
bila izglasovana.
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IZVEDBA GLASOVANJA
Glasovanje o projektnih predlogih bo potekalo v dveh terminih:
•14. Junija 2018 od 17. do 19. ure (predčasno glasovanje) in
•17. junija 2018 od 8.00 do 12.00 ure (redno glasovanje),
v obeh primerih na sedežih krajevnih skupnosti.

OBČINA AJDOVŠČINA
5

krajevne
skupnosti

delavnice

Območje 1: Ajdovščina - mesto
Krajevna skupnost: Ajdovščina

Dom krajanov Ajdovščina
Prešernova 26, 5270 Ajdovščina
17. april 2018 od 19.00 do 20.30

Območje 2: Gora
Krajevne skupnosti: Predmeja,
Otlica - Kovk, Col in Podkraj

Prostori Krajevne skupnosti Podkraj
Podkraj 27a, 5273 Col
10. april 2018 od 19.00 do 20.30
Dom krajanov Otlica
Otlica 47, 5270 Ajdovščina
25. april 2018 od 19.00 do 20.30

Območje 3: Vipavski griči
Krajevne skupnosti: Šmarje,
Planina, Gaberje, Brje in Ustje

Večnamenski prostor
Krajevne skupnosti Ustje,
Ustje 18, 5270 Ajdovščina
5.april 2018 od 19.00 do 20.30
Dom krajanov Gaberje,
Gaberje 37, 6222 Štanjel
19.april 2018 od 19.00 do 20.30

Območje 4: Dolina - vzhod
Krajevne skupnosti: Budanje,
Dolga Poljana, Žapuže in Lokavec

Dom krajanov Žapuže
Žapuže 10, 5270 Ajdovščina
9. april 2018 od 19.00 do 20.30
Dom krajanov Dolga Poljana
Dolga Poljana 17, 5271 Vipava
23. april 2018 od 19.00 do 20.30

Območje 5: Dolina - center
Krajevne skupnosti: Cesta, Velike
Žablje, Dobravlje, Vipavski Križ,
Stomaž in Skrilje
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MERILA ZA UPRAVIČENOST PREDLOGOV PROJEKTOV
Projektni predlog je upravičen za uvrstitev na glasovanje, če izpolnjuje naslednja merila:
1. Prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju občine Ajdovščina.
2. Prispeva k namenom poziva za projektne predloge: spodbujanje aktivne participacije in vključenosti občanov, dvig kakovosti bivanja v lokalnem okolju in
gradnja skupnosti.
3. Je takšne narave, da bo njegova izvajalka lahko Občina Ajdovščina in da ga je
mogoče izpeljati v okviru občinskih zmogljivosti.
4. Je skladen z vsaj eno od naslednjih nalog občine:
• Omogočanje pogojev za gospodarski razvoj občine tako, da v okviru svojih
pristojnosti občina opravlja naloge, s katerimi ureja področje gostinstva, turizma in kmetijstva, pri čemer daje poudarek ekološkemu načinu pridelave
hrane in razvijanju ekološkega turizma.
• Ustvarjanje pogojev za izobraževanje odraslih, pospeševanje raziskovalne,
kulturne, mladinske in društvene dejavnosti ter razvoj športa in rekreacije.
• Skrb za varstvo zraka, tal, vodnih virov, virov pitne vode, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravljanje drugih dejavnosti varstva okolja.
• Izgradnja, upravljanje in vzdrževanje igrišč za šport in rekreacijo ter otroških igrišč, parkov, trgov in drugih javnih površin.
5. Izveden bo na območju občine.
6. V preteklosti še ni bil (so)sofinanciran iz proračuna Občine Ajdovščina.
7. Ni uvrščen v načrt občinskih vlaganj po krajevnih skupnostih in ne ustreza
pogojem za nepovratna finančna sredstva, ki jih predlagatelji lahko pridobijo iz
razpisov s strani Občine Ajdovščina
8. Je finančno ovrednoten med 5.000 in 15.000 € za predloge, ki potekajo pretežno znotraj posamezne krajevne skupnosti in je finančno ovrednoten med
5.000 in
25.000 € za predloge, ki v večjem delu presegajo meje posamezne krajevne
skupnosti znotraj enega območja.
9. Je umeščen v enega od šestih območij občine, opredeljenih za potrebe tega
projekta ali v skupino 'Mladi', v kateri se projektni predlogi lahko nanašajo na
območje celotne občine:

DODATNA MERILA, VEZANA NA PREDLAGATELJE:
1. Predlagatelj projektnih predlogov je lahko posamezni občan/občanka ali skupina
občank/občanov s stalnim bivališčem v Občini Ajdovščina, ki do dne oddaje
pobude dopolni 15 let.
2. Predlagatelj v projektnem predlogu, ki ga predlaga, ne sme nastopati kot izvajalec
(ne kot fizična oseba, ne kot lastnik izvajalca, ne kot oseba, udeležena v
poslovodstvu izvajalca).
3. Posamezni predlagatelj lahko predlaga največ 2 projektna predloga. Če gre za
skupine, lahko kot podpisnik ali sopodpisnik nastopa največ v dveh skupinah
predlagateljev.
4. V skupini 'Mladi' so predlagatelji lahko zgolj osebe v starosti med 15 in dopolnjenih
29 let starosti (do vključno zadnjega dneva pred 30. rojstnim dnem) s stalnim
prebivališčem na območju celotne občine Ajdovščina.
5. Projektni predlogi morajo:
- do 6. 5. 2018 do polnoči prispeti po elektronski pošti na naslov obcina@ajdovscina.si,
- ali do 4. 5. 2018 biti oddani po pošti in poslani na naslov Občina Ajdovščina,
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, na za to predvidenem obrazcu.

Dvorana Velike Žablje
Velike Žablje 88a, 5263 Dobravlje
4. april 2018 od 19.00 do 20.30

RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA

Prostori Krajevne skupnosti Skrilje
Skrilje 39, 5263 Dobravlje
24. april 2018 od 19.00 do 20.30

Višina razpoložljivih sredstev, ki bodo zagotovljena za izvedbo izbranih projektov, v proračunu Občine Ajdovščina je 210.000 € v letu 2019 in 210.000 € v letu 2020.

Območje 6: Dolina - zahod
Krajevne skupnosti: Črniče,
Gojače-Malovše, Selo, Batuje,
Vrtovin in Kamnje - Potoče

Prostori Krajevne skupnosti Batuje
Batuje 5, 5262 Črniče
16. april 2018 od 19.00 do 20.30

Skupina: Mladi

Mladinski center Hiša mladih
Cesta IV. prekomorske 61a,
5270 Ajdovščina
13. april 2018 od 19.00 do 20.30

Dom krajanov Gojače Malovše
Gojače 48, 5262 Črniče
3. april 2018 od 19.00 do 20.30

V vsakem od šestih območij občine, opredeljenih za potrebe tega projekta, ter posebej v
skupini 'Mladi', bodo financirani projekti v skupni višini do 60.000 €, kar omogoča izvedbo vsaj treh projektov.
Iz občinskih proračunov 2019 in 2020 bo financirana izvedba tistih projektov, ki bodo na
glasovanju na posameznem območju prejeli največ točk. Če bodo po tem ključu na posameznem območju ostala nerazporejena sredstva, bo v financiranje poleg teh uvrščen tudi
najvišje uvrščen predlog, ki ga bo s preostalimi sredstvi še mogoče financirati. O tem, ali bo
posamezen izglasovan projekt izveden v letu 2019 ali 2020, bo odločala Komisija za vloge
in pobude občanov.
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OBČINA VIPAVA

28. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

8. marca je potekala 28. redna seja, ki se jo je udeležilo 17 članov občinskega sveta. Sejo, na kateri so uspešno sprejeli vse točke glasovanja, je vodil mag. Ivan Princes,
župan Občine Vipava. Kratek povzetek si lahko preberete v nadaljevanju.
Informacija o poslovanju javnih
zavodov/podjetji v letu 2017 (Zavod za turizem Trg Vipava – poročevalka mag. Iris Skočaj):
Ga. Skočaj je na kratko predstavila
delovanje zavoda v letu 2017.
"Temeljna dejavnost zavoda je
spodbujanje razvoja turizma. Skrbeli smo za izvajanje dejavnosti Turistično informacijskega centra, organizirali lokalno turistično vodenje
na območju Občine Vipava, sooblikovali turistično ponudbo okolja,
vzpodbujali razvoj turistične dejavnosti, upravljali z Vinoteko Vipava, skrbeli za promocijo turistične ponudbe v občini ter sodelovali
s ponudniki in razvojnimi organizacijami na lokalnem, regionalnem,
državnem in mednarodnem nivoju.
Zavod je opravljal projektno delo
na nekaterih večjih projektih. Skupaj z Občino Ajdovščina smo pridobili znak 'Slovenia Green Destination' na območju Vipavske doline.
Sodelovali smo pri upravljanju destinacijske znamke Vipavska dolina.
Mesečno izdajamo newsletter Vipavska dolina, ki prihaja na e-naslove naročnikov e-novic portala www.
vipavskadolina.si. V Lokalni akcijski skupini Vipavska dolina (LAS)

smo sodelovali na različnih sestankih in pripravili projekt idejne zasnove razvojnega projekta. Z Občino Vipava, francoskim Ambosiem
in italijanskim Vincijem smo sodelovali pri projektu vzpostavitve nove
kulturne poti Leonarda da Vincija in načrtovanju skupnih aktivnosti v letu 2018. V sodelovanju z Univerzo v Ljubljani (FRI) in podjetjem
Navipro d.o.o smo pripravili zasnovo projekta za promocijo vinske
zgodbe v Vinoteki Vipava z uporabo sodobne tehnologije. Sodelovali smo tudi na petih sejmih, dejavni
smo bili na facebook-u, sodelovali
smo pri organizaciji več prireditev
(Okusi Vipavske, podelitev priznanj
'Naša Slovenija', opera Nabucco, izvedli smo tradicionalno ocenjevanje
vin, razglasili protokolarno vino, organizirali dva vinska večera v vinoteki …)
Po Vipavski Občini smo na vodene oglede popeljali približno 3.000
gostov (88 skupin). Naš zavod ponuja turistom tudi izposojo koles
in prodajo raznih spominkov predvsem pa je bila zelo dejavna vinoteka Vipava kjer se je povečala prodaja vina za 50%."
Na koncu se je ga. Skočaj dotaknila

še prihodkov in odhodkov. "Celotni prihodki v letu 2017 znašajo 113.689€, celotni odhodki pa
108.466€. Predlagali smo, da se del
presežka (10.000€) nameni za investicijsko vzdrževanje in nabavo
opredmetenih osnovnih sredstev,
drugi del (3.100€) pa ostane nerazporejenih sredstev."
Sprejetje odloka o sofinanciranju
letnega programa športa v Občini
Vipava:
Osnovni razlog za sprejem Odloka
je sprejetje novega Zakona o športu, ki v določenih delih vpliva tudi
na določbe trenutno veljavnega Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Vipava. Predlagani Odlok namenja za področje
športa, v letu 2018, 65.000€ proračunskih sredstev.
V letu 2018 se bodo na nivoju občine izvajali naslednji programi interesne športne vzgoje, programi
športne vzgoje otrok in mladine
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, programi športne rekreacije starejših in invalidov ter programi strokovnih in razvojnih nalog v
športu (športne prireditve, delovanje športnih zvez in društev na ravni lokalne skupnosti, vzdrževanje

športnih objektov in opreme, usposabljanje kadrov …).
Sklep o ukinitvi statusa javnega
dobra parcele št. 1454/16 k.o. 2400
Slap:
Občina Vipava namerava parcelo št. 1454/16 v k.o. 2400 Slap, ki je
sedaj javno dobro, menjati za parceli št. 489/5 in 497/12 v k.o. 2400
Slap, ki sta last ge. Majde Uršič, zaradi ureditve javne infrastrukture.
Vse parcele so zazidana stavbna zemljišča.
Sklep o ukinitvi statusa javnega
dobra parcel št. 1532/5 k.o. 2378
Vrhpolje in 1532/6 k.o. 2378 Vrhpolje:
Zaradi ureditve ceste v Dupljah,
je potrebno od g. Miroslava Korena pridobiti parcelo št. 1171/28 k.o.
2378 Vrhpolje. G. Koren je pripravljen to parcelo v izmeri 66m2 menjati za parceli št. 1532/5 in 1532/6,
ob k.o. 2378 Vrhpolje, zato je potrebno predhodno tema dvema parcelama ukiniti status javnega dobra,
da bo menjava možna.
Sklep o menjavi zemljišč v k.o.
Goče:
Občina Vipava bo zaradi pridobitve zemljišč, ki jih potrebuje za ureditev parkirišča na Gočah,

zamenjala tri parcele na Gočah.
Parcele št. 1389/0 (kmetijsko zemljišče v izmeri 468m2), 1150/0
(kmetijsko zemljišče v izmeri
1093m2) in 1298/1 (gozd v izmeri
553m2) v k.o. 2403 Goče se zamenja
z naslednjimi parcelami, ki so last
ge. Alojzije Vovk: 1316/0 (gozd v izmeri 428m2), 1317/0 (gozd v izmeri 964m2) in 1313/0 (gozd v izmeri
637m2) v k.o. 2403 Goče.
Sklep o prodaji parcel št. 3040/15
in 3040/16 k.o. 2405 Podnanos:
Zaradi ureditve nujno potrebnih
sanitarij so Občani podali vlogo za
odkup teh dveh parcel in tudi sami
naročili ter plačali parcelacijo. Občina je ukinila javno dobro omenjenih parcel in občanom omogočila
odkup. Prva parcela v izmeri 15m2
se prodaja za ceno 840,00€, druga parcela v izmeri 8m2 pa za ceno
448,00€. Obe sta zazidano stavbno
zemljišče.
Sklep o prodaji parcele št. 1432/8
k.o. 2400 Slap:
Občina Vipava namerava prodati
zainteresiranemu kupcu parcelo št.
1432/8, od njega pa odkupiti parcelo
št. 100/4 (kmetijsko zemljišče), kjer
v naravi dejansko poteka pot.
KB

Vipava ima novo krožišče

Koncert ob dnevu žena

D

esetega marca 2018 ob
20. uri sta Gianni Rijavec
in godalni kvartet izvedla koncert v kulturnem domu v
Vipavi.
V kulturnem domu je obiskovalce pričakalo romantično vzdušje
ob svečah ter napovedalo zanimiv
večer, ki sta ga dekletom, ženam in
mamam za 8. marec in Materinski
dan poklonili Fama in Občina Vipava. Vse obiskovalke so ob prazniku pozdravili župan Občine Vipava
mag. Ivan Princes, podžupan Jožko

rugega marca 2018 si je minister za infrastrukturo dr.
Peter Gašperšič v spremstvu predstavnikov Direkcije RS za
infrastrukturo ogledal nekatera aktualna gradbišča na območju občin
Vipava, Ajdovščina, Brda, Komen,
Sežana, Divača in Mestne občine Nova Gorica. Kot predstavniki
Občine Vipava so ga sprejeli župan
Občine Vipava mag. Ivan Princes,
podžupan Bogdan Godnič, občinski svetnik Urban Lukin ter tajnik
Občine Vipava Jože Papež. Kljub
deževnemu vremenu so si ogledali
zaključena gradbena dela izgradnje
krožišča v Vipavi, zatočišče pred
dežjem pa za čas pogovorov poiskali v bližnjem Gasilskem domu
Vipava.
8. marca 2018 je potekal tehnični

prevzem krožišča. Ob tej priložnosti smo o gradnji krožišča povprašali Jožeta Papeža, tajnika občine
Vipava, ki nam je povedal nekaj podrobnosti o gradnji krožišča. "Po
skoraj 18. letih so se realizirale obveznosti Ministrstva za infrastrukturo, ko je takratno Ministrstvo
za promet in zveze, sklenilo dogovor med Občino Vipava in Ministrstvom za promet in zveze (podpisnika dogovora takratni državni
sekretar Žarko Pregelj, datum podpisa, 28. 11. 2000 in župan Občine
Vipava mag. Ivan Princes). Dogovor je bil podpisan na podlagi dogovarjanja Občine in Ministrstva, zaradi gradnje hitre ceste skozi občino
Vipava, ki se je nanašal na povečanje prometa skozi Vipavo in uporabo občinskih cest za samo izgradnjo
hitre ceste. Ureditev prometa skozi
Vipavo naj bi uredili takoj po končani izgradnji hitre ceste, vendar se
je to zaradi različnih vzrokov potegnilo kar do leta 2018. Kljub zakasnitvi, pa je bilo krožišče 8. 3. 2018
s strani komisije za pregled in prevzem izvedenih obnovitvenih del
na državnih cestah in rekonstrukcij

državnih cest, ki se štejejo za vzdrževalna dela v javno korist potrjeno in predano v promet. Investitor
del je bila Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI),
sofinancer del pa Občina Vipava.
Izvajalec del je bil Kolektor CPG,
d.o.o. Nova Gorica. Skupaj je bilo
v izvedbo projekta vloženih dobrih
500.000.00 €. Gre za sodobno urejeno krožno križišče, ki je prilagojeno za invalide z vozički ter slepe in
slabovidne. Zaradi velike frekvence
otrok, se je postavilo tudi varovalno ograjo na najbolj nevarnem delu
krožnega križišča. Glede na to, da je
objekt umeščen v prostor med poslovno cono, CIRIUS-em, osnovno
šolo, vrtcem in varstveno delovnim
centrom, je bila takšna ureditev nujna. Odziv zavodov je, da je izvedba
objekta primerna in v zadovoljstvo
uporabnikov. To je v Občini Vipava
drugo krožno križišče in prvo znotraj naselja Vipava. Glede nato, bo
objekt po zakonodaji morala urejat in vzdrževat občina sama, kar je
lahko prednost, stroškovno gledano
pa slabost. Krožišče je precej veliko
in ima v sredini velik prostor, ki ga
bo potrebno primerno uredit. Sama
ureditev še ni dorečena, ima pa lahko velik vpliv na urejenost in prepoznavnost Občine Vipava in samega
naselja Vipava."
Upamo, da bo novo krožišče, ki
bo pripomoglo k varnosti v cestnem
prometu v tem delu Vipave, kmalu
dobilo še celostno ureditev osrednjega prostora, ki bo pripovedovala zgodbo Vipave in njene zanimive
turistične ponudbe.
Iris Skočaj, Zavod za turizem
TRG Vipava

D

Andlovic, tajnik občinske uprave
Jože Papež ter direktor Fame Aleksander Lemut in jim na vhodu podarili rožico. Obiskovalke so lepo
sprejele prijazno gesto in uživale
v lepem večeru, ki pa ni bil namenjen le ženskam, saj so svoje dame
na koncert pospremili tudi možje.
Glasbeniki so poskrbeli za prijetno
vzdušje ob zvokih romantične glasbe in pričarali lep večer številnim
poslušalcem.
Iris Skočaj,
Zavod za turizem TRG Vipava
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Tečaj temeljnih
postopkov oživljanja
v Podragi
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OBVESTILO
Občina Vipava je v februarju 2018 pričela s postopkom Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta SD OPN7. V postopek sprejemanja in izdelavo osnutka načrta želimo vključiti čim večje število občanov in
lastnikov nepremičnin na območju Občine Vipava.
Vaše morebitne pobude glede sprememb namenske rabe in prostorsko izvedbenih pogojev lahko posredujete Občini Vipava do vključno 30. aprila 2018 na predpisanem obrazcu. Obrazec se nahaja na spletni strani občine Vipava – vloge.
Pobudniki, ki ste že podali svoje razvojne potrebe od leta 2013 do sedaj morate svoje vloge dopolniti na predpisanem obrazcu, ki ga najdete na spletni
strani Občine Vipava enako, kot novi pobudniki.
Občina Vipava

1. literarno - družabni večer v
gostilni Krhne v Vipavi

O

d meseca decembra dalje je
Krajevna skupnost Podraga bogatejša za avtomatski
zunanji defibrilator (AED), ki je
nameščen pri vhodu v vaško avtobusno čakalnico. Uporaba aparata
je zelo enostavna, vendar je vseeno
potrebno, da se domačini seznanijo z rokovanjem naprave, ki rešuje
življenja, zato je v vasi na ta račun
potekalo izobraževanje.
Podraško društvo 'Mala Moskva',
ki je dragocen aparat kupilo in podarilo vasi, je tako organiziralo še
tečaj temeljnih postopkov oživljanja
s poudarkom na oživljanju z avtomatskim zunanjim defibrilatorjem
(AED). Tečaj sta izvedla dva izkušena reševalca Stojan Bolič in domačin Gregor Vidrih.
V uvodnem delu je g. Bolič najprej predstavil način prepoznavanja in ukrepanje ob življenje ogrožajočih stanjih ter potek

temeljnega postopka oživljanja in
uporabo AED. Pri tem je poudaril
predvsem pomen zgodnjega prepoznavanja stanj, ki zahtevajo oživljanje, saj je prav čas eden poglavitnejših dejavnikov, ki vpliva na uspeh
oživljanja in s tem preživetje. Sledil
je praktičen prikaz izvedbe temeljnih postopkov oživljanja in uporabo AED na lutki. V osrednjem delu
smo bili na vrsti tečajniki, ki smo celoten postopek oživljanja in uporabe naprave AED izvedli na lutki. V
zaključnem delu tečaja je g. Vidrih
udeležencem predstavil še nudenje
prve pomoči ob zadušitvi s tujki pri
odraslih, otrocih in dojenčkih.
Verjetnost, da se znajdemo v situaciji, ko je iz različnih razlogov
ogroženo človeško življenje, ni tako
majhna, kot se morda zdi, zato je
prav, da vemo kako pravilno ukrepati.
Tina Krusec

Vabilo
Vabimo vas na tradicionalni velikonočni koncert
Folklorne skupine Vipava z gosti
Koncert se bo odvijal na velikonočni ponedeljek,

2. 4. 2018 ob 18. uri v Kulturnem domu Vipava

Nastopili Bodo:
Folklorna skupina Vipava
Folklorna skupina Borjač iz Sežane
Otroška folklorna skupina 'Powštrčki' iz Ajdovščine
Vokalna skupina Grlica Budanje
Otroška skupina Vipavski tamburaši
Kvartet 'Podskalca'
Lepo vabljeni!

V prostorih obnovljene Gostilne Krhne se je 19. marca 2018 odvil 1. literarno - družabni večer. Vipavci
smo z njim počastili dva pomembna dogodka: ob 60. obletnici smrti Janeza Krhneta smo obudili spoštljiv spomin na njegovo pesniško, gostinsko in človekoljubno osebnost, istočasno pa smo proslavili
nedavno oživljeno gostilniško kvaliteto in tradicijo. Ta je po nekajletnem premoru ponovno zaživela
pod upravljanjem novega gostinskega para.

J

anez Krhne, ki je leta 1920 postal
prvi lastnik gostilne na Glavnem
trgu v Vipavi, se je v ljudskem
spominu ohranil kot izučen kletar,
dolgoletni načelnik Gasilskega društva Vipava, soustanovitelj domačega Prosvetnega društva, soustanovitelj Vinarske kleti Vipava in iskriv
ljudski pesnik. Krhnetovo življenje
in delo namreč ni bilo le veseljačenje in pisanje lahkotnih pesmic o
radostih življenja, kot bi si zmotno
utegnili predstavljati ob njegovih
radoživih pesmih. Res, da je bil zelo
družaben in poln veselja do življenja, a s svojim življenjem, delom
in pisanjem je zapustil pomembno
sled na ozemlju Primorske, saj ga
Goriški zbornik iz leta 1968 omenja
kot pomembnejšega Primorca.
Januarja 2018, skoraj sočasno s 60.
obletnico Krhnetove smrti, sta vodenje gostilne prevzela Andrej Trošt iz Orehovice pri Podnanosu in
njegova žena Monika. Po temeljiti prenovi je Gostilna Krhne zasijala v popolnoma novem sijaju. Tisto, kar ji daje posebno vrednost, so
okruški patine, nostalgični duh minulega časa in globoko spoštovanje

tradicije. Tradicija se odraža tudi v
starih, originalnih receptih za pripravo preprostih vipavskih jedi, ponudbo pa dopolnjuje vinska karta
priznanih okoliških vinarjev. Pod
tramovi Gostilne Krhne še danes
domujejo pozitivne energije gostoljubnosti, domačnosti, družabnosti,
gostilniške odličnosti in Krhnetovega ljudskega pesništva.
Literarni večer je po svoji zamisli
oblikovala in vodila upokojena učiteljica in ljubiteljska pesnica Alenka
Skupek. V svoj scenarij je vključila
pet sklopov:
1. Življenje in delo Janeza Krhneta;
2. Zgodovina Gostilne Krhne;
3. Krhnetova pesniška zapuščina;
4. Pesmi ostalih Vipavcev, ki v verzih slavijo vino, vinsko trto in radosti življenja;
5. Anekdote, povezane z Gostilno
Krhne.
Večer je bil poln nostalgije in prijetnih občutij tudi zato, ker se ga je,
poleg številnih obiskovalcev, udeležila tudi ga. Ivanka Krhne Čipič,

Krhnetova vnukinja in dolgoletna
gostilničarka Krhnetove gostilne.
Avtorica tega zapisa se zahvaljujem gostincema Moniki in Andreju
za gostoljubnost, gospe Magdi Rodman za zapise, zbrane po ljudskem
izročilu, gospema Vidi Bajec in Sonji Groznik za pomoč pri organizaciji ter gospe Ivanki Krhne Čipič za
podarjeno celotno zbirko še neobjavljenih pesmi njenega dedka Janeza
Krhneta!
Obsežno raziskovalno literarno delo je bilo poplačano z navdušenjem obiskovalcev večera. Bilo je
tako, kot je bilo v teh prostorih že od
nekdaj ter kot novima gostincema,
želimo tudi v prihodnje:
»Ko žlahtnost bo zlatila steklenino, iz polnih čaš bo steklo izročilo,
ki ceni znanje, trud in zapuščino.«
(A. Skupek – odlomek iz soneta Vipavska trta)
Besedilo: Alenka Skupek
Fotografije: Ivo Skupek
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CIRIUS Vipava

Bili smo v Planici

Pri nas je pestro tudi
pozimi!

U

čenci in učenke izbirnega
predmeta likovno snovanje
2 so zaslužni, da se je kar
46 učencev naše šole v četrtek udeležilo ogleda smučarskih poletov v
Planici.
Sodelovali smo namreč na likovnem natečaju, ki je namenjen prav
vsem slovenskim osnovnim šolam.
Izdelali so ogromen in imeniten navijaški plakat in se z njim uvrstili
med 10 osnovnih šol finalistk. Nagrada je bila še bolj imenitna: prejeli smo brezplačne vstopnice, malico
in prevoz v Planico.
Tako smo bili na čudovit sončen
dan tudi mi del pravega navijaškega vzdušja in pozitivne energije, ki
preveva Planico. Ob mahanju s slovenskimi zastavami, v spremstvu
trobelj in plakatov smo si ogledali
oba uradna treninga in kvalifikacije.
Najbolj zagnanim je uspelo dobiti
tudi kakšen podpis katerega izmed
glavnih junakov Planice.
Na koncu pa je sledila še zabava
pod odrom s skupino BQL.

Zima se letos dolgo ni mogla ločiti od svoje sestre jeseni, ko pa se
je za to končno odločila, se nam je iskreno predstavila v vsej svoji
resničnosti. Čista in jasna jutra so nam pogosto nosila sončne, a
ostre dni. Divji veter ni poznal milosti in s snežinkami plesal po naši
dolini. Ta nas je večkrat pozdravila pokrita z nedotaknjeno snežno
odejo, kot da komaj čaka popotnike pred dneva, da v njej pustimo
svoje sledi, ki vodijo na delo, po opravkih, v vrtec, šolo ali morda
v…

C

enter za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava, kjer se otroci in
učenci s posebnimi potrebami ter
njihovi učitelji veselimo čisto vsakega dne. Tam z igro, učenjem in
bogatimi terapevtskimi dejavnostmi opolnomočimo učence za neodvisno ter srečno in zdravo življenje v
okviru njihovih zmožnosti.

Kako nam to uspe? Pustimo, da
v nas pusti sled vsak dan leta, posebno pa tisti, ki jih učenci preživijo nekoliko drugače. Teh je bilo
tudi v drugem delu zime kar nekaj.
Radovedno smo odšli v naravo.
Prepustili smo se ji z vsemi čuti,
morda plaho, zgolj na sprehodu,
zahtevnejšem planinskem pohodu, v igrivem spustu na saneh bližnjega smučišča ali skrivnostnem

obisku Postojnske jame.
Zima nam ponuja priložnosti
tudi za prijetna druženja, ko se še
bolj povežemo vsi prebivalci velike
hiše, ki je nekaterim učencem med
tednom tudi drugi dom. Kako pomembni so dobri odnosi med ljudmi in kako lahko te ustvarja čisto
vsak izmed nas s prijaznostjo, dobroto, sočutjem, odgovornostjo,
pogosto razmišljamo.
Ob kulturnem prazniku smo v
Centru izdali knjigo. Grimmovo
pravljico 'Zvezdni tolarji z glasbo' je ilustriral gospod Gani Llaloshi, akademski slikar in oče naše
učenke. Pravljica ima tudi glasbeno zgoščenko, ki nam jo podarjajo
učenci z mentorico gospo Loredano Sajovic. Lepe sosedske odnose gojimo tudi s sosednjo šolo, OŠ
Draga Bajca Vipava. Prvič se na
njihovi šoli pri pouku družijo
učenci nižjih razredov obeh šol,
kje se učijo drug ob drugem ter

drug od drugega.
Po novem letu so se učenci družili tudi na zgolj prijateljskih srečanjih ter uspešno sodelovali na
športnem in državnem računalniškem tekmovanju, od koder se je
učenka Ema Škrlj vrnila s srebrno
medaljo.
Prijateljstva tkemo tudi na novo
ter si ob tem podelimo veselje, znanje in izkušnje. Tako smo
učencem in učiteljem Cirius Kamnik predstavili MATP program,
športno aktivnost namenjeno osebam z najtežjo motnjo v razvoju in
ki jo v Centru razvijamo že vrsto
let. Z mednarodnim e-Twinning
programom smo se povezali s šolama v tujini.
Na veselem in poučnem pustovanju, se je maškaram, ki so predstavljale različne narode sveta, uspelo pogovoriti z zimo, da spet pride,
ko bo leto naokrog.

Kristina Lavrenčič

Zobna in ustna higiena na Gočah

Š

portno društvo Hudournik
Goče je, v sodelovanju z zdravstvenim domom Ajdovščina,
pripravilo predavanje o ustni in zobni higieni v vseh starostnih obdobjih.
Prisluhnili smo g. Damijani Marc, ki
nam je predstavila bolezni zob in dlesni, ki nikakor niso nedolžna stvar saj

vplivajo na celoten organizem. Ne le,
da lahko vodijo v parodontalno bolezen in izgubo zob, negativno vplivajo
tudi na stanje srčno -žilnih bolezni
ter sladkorne bolezni. Poudarila je,
da je za zdrave zobe potrebna zdrava prehrana, uživanje veliko sadja in
zelenjave, sladke sadne sokove pa je

potrebno zamenjati z navadno vodo.
Poleg pravilne prehrane je potrebno tudi ščetkanje zob (vsaj dvakrat
dnevno 3 do 5 minut). Enkrat letno
pa je priporočljivo opravit preventivni pregled pri zobozdravniku ali
ustnemu higieniku.

Gočanke praznovale 8. marec

V tednu, ko se vse vrti okrog žensk in njihovih pravic, smo tudi Gočanke praznovale 8. marec na prav
poseben način. Dan pred praznikom smo izkoristile za ogled dveh vrtnarij, v soboto pa smo se družile
ob prijetni večerji.

V

okviru 'krožka na vrtu', ki
poteka v prostorih Krajevne
skupnosti Goče, smo si šle
udeleženke krožka ogledat in spoznat družinski vrtnariji Štokelj - Vrtovec in Čebron v Bukovico.
Najprej so nas sprejeli na vrtnariji Štokelj - Vrtovec, kjer se že 20 let
ukvarjajo z vzgojo in prodajo okrasnih rastlin za okrasitev gredic, balkonov in grobov. V spomladanskem
času je dodatna dejavnost vrtnarije tudi prodaja zelenjavnih sadik.
Ogledale smo si potek dela, kalilnico in rastlinjake v katerih so cvetele trobentice. Nato smo se preselili
do sosedovih, na vrtnarijo Čebron,

kjer nas je sprejel gospodar Ivo s
hčerko in ženo in nam lepo predstavil družinsko vrtnarijo. Ukvarjajo se s pridelavo zelenjave od sadik
do plodov. Pokazali so nam setveno linjo od polnjenja zemlje v platojčke do izdelovanja luknjic in setve. Popeljali so nas po rastlinjakih,
kjer pridelujejo sezonsko zelenjavo
do rastlinjaka, ki je bil pripravljen
za saditev bučk in kumaric. Njihovo
dnevno svežo zelenjavo lahko kupimo v tgovini v Šempetru pri Gorici.
Dan smo zaključili s pokušnjo domačega 'Čebronovega ajvarja' in se
odpravili proti domu.
10. marca, pa smo imele rezervirano večerjo v gostilni Furlan v

Braniku. Zbralo se nas je približno
30 žena - mam, hčerk, prijateljic ...
vseh, ki nas nekaj povezuje z Gočami. Mučenik, šofer Marko, nas je z
avtobusom varno in srečno peljal iz
Goč do Branika in nazaj. Po dobri
in okusni večerji je sledilo še malo
družabnega programa, kjer je morala vsaka prebrati en vic, večinoma so bili na moški račun, in prejela skromno darilce. Nasmejene in
dobre volje smo se po sladici počasi odpravile domov, novim dogodivščinam nasproti.
''Naj živi 8.marec, Dan žena!''
Anja Godnič

Nastop v Desklah

V nedeljo, 18.3.2018, je Folklorna skupina Vipava nastopila v
Desklah na folklornem popotovanju po Severni Primorski.

P

red množičnem občinstvom
je skupina predstavila splet
plesa, glasbe in petja 'Čajovka' pod vodstvom mentorja Tomaža
Gantarja. Vseh nastopajočih skupin
je bilo osem. Vsi so se zelo potrudili in ustvarili prijetno vzdušje med
gledalci, ki so jih nagradili z bučnim
avplavzom.
A. P.
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Počastitev spomina na tragične
Od
zime
do
pomladi
s
dogodke ob 75-letnici izselitve
starimi
starši
v
Vipavi
prebivalcev Erzelja
OŠ Draga Bajca Vipava

Pihalni orkester Vrhpolje, foto Boštjan Volk

E

rzelj - vas v kateri danes živi
78 prebivalcev, se vsako leto
spomni genocidnega dejanja
okupatorja, ki je 8. marca 1943 vse
domačine izgnal z domov in vas
izropal. Takrat je na Erzelju živelo
nekaj več kot 200 prebovalcev.
Svojevrstno obeležitev so kot v zahvalo za preživetje takratnega strašnega dogodka, z druženjem ob
čaju pričele ženske pred skoraj dvema desetletjema z namenom okrepiti medsebojno komunikacijo in
pripadnost lokalni skupnosti. Vsako leto druženje posvetijo določeni
temi, npr. obujanju ledinskih poimenovanj ali spoznavanju demence. Letošnje druženje pa je potekalo
v znamenju kviza - ugibanja pravilnih odgovorov na vprašanja, ki nam
tudi sicer pridejo prav. Tako so ženske izvedele, da niso v večini (na Erzelju živi nekaj več moških) in da je
povprečna starost vseh polnoletnih
prebivalk 53,5 let, kar je le malo nad
slovenskim povprečjem (51,8 let).

Ob tej priložnosti obeležitve dogodka, je Krajevna skupnost Erzelj,
pred desetletjem začela z izvajanjem pohoda po Erzelju. Pohod poimenovan 'Med zaselki in studenci',
je hkrati rekreativne in spominske
narave, poteka pa po razgibani in
razgledni poti, od Šole proti Mariji Snežni, pa nazaj čez drn in strn
proti Taboru, od koder oko seže do
morja, pa proti Čavnu, Gori, na Nanos…., Tabor je izjemna razgledna
točka, 423 m. n.v., vredni ogleda pa
sta dve cerkvici, posvečeni Sv. Mihaelu in sv. Lovrencu.
Zaradi deževnega vremena je žal
letošnji pohod odpadel, zato pa so
krajani organizirali bolj bogato spominsko slovesnost. Udeležence so
nagovorili predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, Tit Turnšek, ki je povedal,
da si je že dolgo želel priti na Erzelj in Stane Terbižan, predsednik
območnega združenja za ohranitev
tradicij NOB in domačinka Marija

Abram. Zorka Stegovec Vidmar in
Aleš Kobal sta položila venec k spomeniku padlim Erzeljcem.
Slavnostni govornik – sokrajan,
novinar in diplomat, Anton Rupnik, je udeležence spomnil na kar
tri obeležja na pročelju Šole, ki pričajo, da je Erzelj bil partizanska vas
in na domoljubnost Erzeljcev in
Primorcev, ki so se v najtežjih časih
pogumno in složno uprli okupatorju. Poudaril je pomen zavedanja, da
smo Slovenci dediči osvoboditeljev
in da je najvišje moralne vrednote NOB-ja potrebno predajati mladim.
Erzeljci so tokrat v goste povabili
Pihalni orkester Vrhpolje, ki je zaigral slovenske koračnice in Vstala Primorska, v programu, ki ga je
povezovala Tjaša Kobal, sta sodelovala osnovnošolca Matevž Bizjak in
Leo Volk. Z domoljubnimi in partizansko pesmijo sta nastopila tudi
Vladka Gal Janeš in Dušan Bremec,
ki je njuno izvajanje zaokrožil z besedami: »So vrednote, ki izginjajo in smo ljudje, ki jih ohranjamo!«
Na prireditvi so sodelovali tudi praporaši.
Med udeleženci je bil tudi domačin, Milan Ferjančič, ki je z bratom,
sestro in staro materjo moral prisilno zapustiti dom, star komaj 9 let,
na zapuščeni dom se je vrnil po 9.
septembru, po razpadu Italije.
Za KS Erzelj
Tatjana Rener

Na Osnovni šoli Draga Bajca v Vipavi so učenci od prvega do
petega razreda letošnjo pomlad priklicali na poseben način. Od
zime so se poslovili z izdajo časopisa Mladi vipavec 'Kku je mrjes',
pomlad pa se je oglasila na prireditvi v telovadnici v četrtek, 22. 3.
2018.

S

prispevki o zimskih radostih, toplih enolončnicah,
zimskih modnih smernicah,
trijezični zimski pravljici in še čem
so sodelovali učenci vseh starosti.
Zima je bila letos dovolj dolga,
tako da so učenci napisali o njej
tudi pesmice, uganke in križanke.
Z likovnimi izdelki učencev je časopis uredila Lea Kobal, besedilo
pa je zbrala in uredila Maja Šapla.
Vse skupaj je zagledalo svojo luč
v drugem dnevu letošnje pomladi,
ko so na praznovanje v šolo povabili posebne goste.
Prireditev so namreč namenili
predvsem svojim starim staršem.
Prav vsi so bili povabljeni in gostitelji so bili presenečeni nad številnim odzivom. Že na začetku
je nostalgično zazvenela priredba ljudske pesmi Stoji učilna zidana, ki so jo pevci zbora Poke s
solistko Ivano Tomažič in ob pianistki Ani Poljšak zapeli pod vodstvom spodaj podpisane. Gospa

ravnateljica Mojca Pev, ki je bila
pobudnik dogodka, je v pozdravnem nagovoru poudarila vzgojno
naveze med starimi starši in vnuki. Vezni tekst oblikovan v 4.b razredu z učiteljico Damjano Černigoj sta brala Izak Margon in Lan
Jović. Ta nas je spomnil, da je pri
babici in dedku vedno dobra hrana, toplo naročje, nasmeh in pomoč. Za vse dobro so se starim
staršem vnuki zahvaljevali z razigranim petjem, plesom in dramskimi prizorčki. Med petošolce je
na oder stopil tudi nono Žgavec
– vipavski harmonikaš, tokrat je
njegova harmonika spremljala petje otroških ljudskih pesmi. Otroci so se izkazali kot dobri gostitelji, saj so upoštevali starost gostov
in skupaj z njimi ves čas prireditve
v tišini ali s primernim aplavzom
sodelovali z nastopajočimi.
Pomladno druženje se je zaključilo z nasmehom na obrazih vseh,
ki so na prireditev prišli. Številna
udeležba starih staršev in topli pogledi vnukov s prireditvenega prostora proti obiskovalcem sta prepričala, da čas, ki so ga preživeli
skupaj, še dolgo ne bo pozabljen.
Nadja Rodman Koradin
Foto: Tjaž Žgur

Odprtje razstave v dvorcu Lanthieri Keramika Gržeta

V

D

vajsetega marca je v prostorih Univerze v Novi Gorici,
v dvorcu Lanthieri v Vipavi, potekalo odprtje razstave 'Cesar
na štirih prestolih – življenjska pot
Karla IV.'
Razstava, ki jo organizirata Veleposlaništvo Češke republike v Ljubljani v sodelovanju z Univerzo v
Novi Gorici, na štirinajstih barvnih
panojih predstavlja življenje in delo
enega najpomembnejših cesarjev
poznega srednjega veka, ki je močno vplival na zgodovino cele Evrope. Razstavo dopolnjujejo doprsni
kipi cesarja in njegovih štirih žena.
Češki kralj in nemško-rimski cesar Karel IV. (1316–1378) je cenjen
predvsem zaradi svoje modrosti, izobraženosti in diplomatske spretnosti. V času njegove vladavine so
češke dežele doživele izjemen gospodarski ter kulturni razcvet in
Praga je postala kulturna metropola Svetega rimskega cesarstva. Novo
podobo je dal tudi Praškemu grada, ki do danes ostaja sedež predsednika države. Med njegova ključna
dejanja sodi tudi ustanovitev prve
univerze severno od Alp, s čimer je
močno vplival na razvoj izobraževanja in znanosti. Njegova vizija močne centralizirane Evrope brez vojn
je aktualna tudi v današnjih časih.

soboto, 17.3.2018, smo na
Gočah, pod arhitekturno
znamenitim velbom, otvorili prodajno galerijski prostor keramike Gržeta. Otvoritev je popestril cerkveni otroški zborček Goče,
pod mentorstvom Alenke Vidrih
in Doroteje Fajdiga. S keramiko se,
Duška in Tomica Gržeta, ljubiteljsko ukvarjata že od leta 2004. Poglavitna značilnost njunega dela je
izviren način ročnega modeliranja
gline, ki se v celoti izogne vlečenju
na lončarskem vretenu. Prvo samostojno razstavo sta pripravila leta
2005 v Slovenskem društvu Bazovica na Reki. Bila sta vključena v mednarodno društvo keramikov Interinova Matulje in sodelovala na vseh

Karel IV. je sodi med izjemne
evropske politike takratnega časa in
se ga spominjamo prav v letošnjem
letu, ko Češka republika praznuje
100. obletnico nastanka samostojne
države. Leta 2016 pa je bila na pobudo vlade Češke republike s podporo Luksemburga, Poljske in Slovaške 700. obletnica njegovega rojstva
uvrščena na Unescov seznam pomembnih svetovnih obletnic.
Avtorji potujoče razstavo, ki je bila
razstavljena ne samo v Pragi, temveč
v številnih evropskih mestih, npr.
Bruslju, Strasbourgu, Münchnu,

Mainzu, Milanu, ruskem Nižnjim
Novgorodu, slovaških Pieštanih
itn., so zgodovinarji s Karlove univerze v Pragi in Narodne galerije v
Pragi. Razstavo sta odprla veleposlanica Češke republike v Sloveniji Nje.
eksc. Věra Zemanová in rektor Univerze v Novi Gorici prof. dr. Danilo
Zavrtanik.
Ogled razstave bo mogoč do 13.
aprila (od ponedeljka do petka med
9.00 in 17.00 uro).
Andreja Leban,
Stiki z javnostmi

razstavah društva. Obiskovala sta
vrsto tečajev. Dobro leto je minilo,
kar sta se ustalila na Gočah, si ustvarila svoj atelje in veliko ur namenila
izdelovanju keramike. Razstava in
prodajno galerijski prostor Duške
in Tomice je razstava o življenju.
Ustvarjalcema predstavlja umetnost
sprostitev in odklop od vsakdanjega
življenja. Za vas Goče je odprtje prodajno galerijskega prostora velikega
pomena. Kljub spomeniško zaščiteni vasi in marsikaterim omejitvam
se trudimo družimo in hrepenimo
k napredku vasi. Galerijsko prodajni prostor je odprt po dogovoru in
prehodni najavi.
Anja Godnič
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Ajdovščina
Goriška 64, obrtna cona Gmajna,
Tel: 05/ 850 15 06
ODPIRALNI ČAS:
pon - pet: 8:00 - 19:00
sob: 8:00 - 13:00

Ugodni nakupi za člane kluba Kalia!
Včlanite se lahko na vseh prodajalnih mestih
Kalia ali na www.kalia.si

Balkonsko cvetje in gnojila
Specialno organsko gnojilo za vrt, sadovnjak, vinograd, zelenico in okrasne rastline je primerno za osnovno gnojenje jeseni
ali spomladi ter za dognojevanje skozi celo
rastno dobo rastlin.
SESTAVA: je 100% organsko gnojilo.
Vsebuje velik delež makroelementov
(NPK), sekundarnih elementov (Ca, Mg)
ter mikroelementov (B,Fe,Cu, Mm, Zn in
drugih).
Del hranila je rastlinam dostopen takoj,
drugi del pa je organsko vezan, zato se
hranila sproščajo postopoma in so rastlinam dostopna skozi celo rastno dobo.
UPORABA: gnojilo uporabljamo spomladi za začetno gnojenje v količini 20 kg za 200 m2. Potresemo ga po
zemlji in ga rahlo zadelamo vanjo. Travo spomladi pognojimo v količini
1kg/m2. Jeseni uporabljamo gnojilo pri sajenju sadnega drevja, jagodičevja, okrasnih grmovnic 1-3kg/sadiko. V jeseni založno gnojimo 2
kg/10m2, dodamo ga lahko tudi kompostu 10kg/m3.
SKLADIŠČENJE: gnojilo shranjujte v izvirni embalaži, v suhem, hladnem prostoru, zaščitenim pred soncem. Odprto embalažo dobro zaprite
ter hranite pod zgoraj navedenimi pogoji.

Semenski krompir

Sadike sadnega drevja in jagodičevja

SADNO
DREVJE

-20%

Krompir je vrtnina, ki je doma na skoraj vsakem slovenskem vrtu. Pridelava je dokaj enostavna, če ste pozorni na pravi čas sajenja, pravilno gnojenje, kolobar in dobre 'sosede'.
Dobri sosedje: hren, bob, ognjič, špinača, kapucinke, nizek fižol, brstični ohrovt …
Slabi sosedje: paradižnik, grah, čebula, repa …
Nekatere sorte krompirja so za določeno pripravo bolj primerne od drugih. Tudi v vrtnem
centru Kalia mislimo na vse, ki morda nimate veliko prostora v vrtu, vseeno pa želite imeti prav
tisti krompir, ki je za določeno krompirjevo jed najboljši.
Pred sajenjem ne pozabite na pripravo zemlje. Izbira zemlje in gnojila sta zelo pomembna.
V trgovini vam bomo z veseljem svetovali in pomagali pri izbiri!

BRESKVE, HRUŠKE, JABLANE, OREH, MANDELJ, KAKI,
SLIVE, NEKTARINE, MARELICE, LIMON, GRANATNO
JABOLKO, MALINE, RIBEZ, BOROVNICE ...
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Kozmetični salon VIVAKLINIK
Ga. Karmen Vunjak, ste lastnica kozmetičnega salona VIVAKLINIK. Nam lahko zaupate vaše začetke na kozmetičnem področju.
Kdaj se je vse začelo, zakaj, kako?
Za kozmetični svet sem se začela
zanimati že v srednji šoli. Po poklicu
sem zdravstveni tehnik, a sem se kasneje posvetila izobraževanju na kozmetičnem področju. Nekaj let sem
živela v Avstriji, kjer sem se izobraževala na področju pedikure v podološki medicinski ambulanti, kjer vse
težave z nogami odpravljajo zdravniki strokovnjaki na področju podologije. V lanskem letu pa je bilo izobraževanje usmerjeno, predvsem na
aparature s katerimi izvajam kozmetične tretmaje.
V zadnjih petnajstih letih sem bila
zaposlena v podjetju Medigo, vedno
pa je bila v meni želja po odprtju medicinsko kozmetičnega salona. To
mi je sedaj tudi uspelo. Bogate izkušnje na področju kozmetične in zdravstvene stroke, pa mi pomagajo pri
uspešnem delu.
Katere nudite strankam v vašem
salonu?
Strankam ponujam nebolečo strokovno medicinsko pedikuro, estetsko pedikuro, odpravljam vraščenost
nohta, otiščance, nameščam sponke
proti vraščenosti, odpravljam težave
z glivicami, ponujam vse vrste obrazne nege, depilacije ...
Specializirala sem se predvsem za
nego problematične kože. Uspešno
pomagam pri odpravljanju aknaste,
suhe in izgorele kože. Naj omenim,
da je pri odpravljanju aknaste kože
rezultat viden že po prvem tretmaju.

Po tretjem tretmaju se koža popolnoma izboljša. Posegi so primerni tako
za pubertetnike kot tudi za starejše
osebe ki imajo probleme z aknami.
Delo opravljam predvsem z aparati
kot so: diamantna mikrodermoabrazija, ultrazvočni čistilec, ultrazvok za
nego kože in frakcionirana dariofrekvenca.
Konec marca bom imela v ponudbi tudi laser za fotopomlajevanje,

odstranjevanje poraščenosti, kapilar,
glivic in herpesa (v začetni in končni
fazi) in aparat za presoterapijo. S pomočjo presoterapije (limfne drenaže)
lahko pomagam pri težavah kot so:
zastoj limfe, preprečevanje nastanka
vnetnih ven, izločanje strupenih snovi iz telesa, preprečevanje lokaliziranega otekanja, odpravljanje celulita
in maščob, predvsem v kombinaciji
z elektrostimulacijo mišic (primerna
tudi po raznih poškodbah) ter za mišične in artikulacijske probleme.
Na kaj bi naj bile pozorne stranke pri izbiri salona? Kako naj izberejo primeren salon oziroma kozmetičarko?
Najpomembnejša sta strokovnost

in znanje osebe, ki se ji prepustimo.
Delo mora izvajat nekdo, ki ima končano primerno šolo in izkušnje. Znanje iz zdravstvenega in kozmetičnega področja je popolna kombinacija.
Vsak poseg, ki ni pravilno izveden,
lahko pusti posledice za vedno. Sama
imam pred vsakim tretmajem tudi
brezplačen posvet, kjer pregledam
stranko in priporočam najprimernejši tretma. V primeru kakršnihkoli
zdravstvenih težav stranke, se pogovorim še z osebnim zdravnikom ali
strankinim terapevtom.
Nam lahko zaupate še kaj več o laserju? Koliko tretmajev je potrebno
opraviti za odpravo poraščenosti?
Laser vedno najprej preizkusim
na manjšem delu kože, da vidim ali
se zgodi kakšna reakcija. S stranko
se vedno posvetujem in pregledam
kožo. Nato sledi več tretmajev, kot
ste že sami omenili. Koliko jih je potrebnih je odvisno od vsakega posameznika in stopnje poraščenosti.
Sicer pa ima laser izredno močno
hlajenje kože in možnost prilagajanja
moči kar bo pomagalo pri popolnoma neboleči izkušnji brez opeklin in
rdečice. Model laserja ima radiofrekvenco, ki pripomore k boljšim rezultatom, je najnovejši model z vsemi izpopolnitvami.
Pri laserskem tretmaju je zelo pomembno, da se stranke držijo priporočene nege pred in po uporabi laserja, ki jim jo svetujem. Le tako so
pričakovani rezultati omogočeni.
Vedno se pozanimajte o izobrazbi
osebe, ki vam izvaja laserske tretmaje. Na visoki kozmetični šoli opozarjajo, da delo z laserjem izvajajo

izključno zdravstveni delavci, v pripravi je tudi nova zakonodaja
Za konec se bomo dotaknili še
malce bolj tehničnega področja. V
ponudbi imate kar nekaj strokovnih izrazov in različnih aparatov.
Kaj je diamantna mikrodermoabrazija?
To je postopek pri katerem z aparatom, pospešujemo luščenje odmrlih in tvorbo novih celic, hkrati
pa spodbujamo nastajanje kolagenskih vlaken in elastina, ki izboljšujejo strukturo kože in pripomorejo pri
odpravljanju nepravilnosti na koži.
S tem očistimo povrhnjico, zmanjšujemo pore, postopno odstranjujemo hiperpigmentacijo in odstranjujemo ogrce. Postopek je popolnoma
neboleč. Rezultat je lepa, gladka, napeta koža.
V ponudbi imate različne pilinge
(kemični, kristalni, diamantni…).
Kakšna je razlika?
Razlika je v postopku. Imajo pa vsi
pilingi isti cilj. Uporablja se jih za pomladitev kože, odstranjevanje povrhnjice in odmrlih delcev, hiperpigmentacijo ... Koža je posledično
pomlajena, napeta in sijoča.
Pri vseh obraznih tretmajih sledi
na koncu tudi delna limfna masaža
obraza.
Kaj je ultrazvočna terapija?
Sama nega obraza s pomočjo ultrazvočne terapije pomaga pri boju
proti gubicam in aknam. Obstaja ultrazvočni čistilec in pa ultrazvok za
nego kože. Ultrazvočni čistilec nam
omogoča, da z aplikatorjem čistimo kožo. Akne in mozolji se tako z
lahkoto odstranijo brez bolečin in

poškodb tkiva. Tretma ni invaziven
in se ga lahko uporablja pri vseh starostnih skupinah. Ultrazvok pomaga
pri vnosu potrebnih snovi globoko
v podkožje (klinično čisti serumi, terapevtske maske). Terapija je namenjena globinskemu vlaženju in hranjenju kože, deluje proti drobnim
gubam, posebej primerna pa je za
zelo suho, občutljivo in problematično kožo, proti glavobolom, izboljša
prekrvavitev. Spodbuja tvorbo kolagena in koža postane bolj prožna in
polna.
Kaj je frakcionirana radiofrekvenca?
Aparat predstavlja najnovejšo tehnologijo izvora radiofrekvenčnih
valov. Med tretmajem ne čutimo
nobenih bolečin, aparat ne pušča vidnih poškodb, po tretmaju rehabilitacija ni potrebna. Z rekonstrukcijo kolagenskih vlaken, pomaga proti
povešenosti kože, zmanjšuje hiperpigmentacijo, zmanjšuje gubice, odpravlja akne, uporablja se ga za odstranjevanje post akenskih brazgotin,
strij...
Tukaj naj poudarim, da se brazgotine in strije, ki so sveže, da odpravit. Tiste stare, ki jih imamo več časa
pa se lahko samo omili, popolno odpraviti pa ne.
Kristina Birsa
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SPONZORIRANE OBJAVE ČASOPISA LATNIK
ZADIŠALO BO PO MIRU, SOŽITJU, LJUBEZNI IN DOBRODELNOSTI
Vabimo vas na
PRAZNOVANJE OB 70. OBLETNICI
DELOVANJA IN PODELITEV PRIZNANJ
KRVODAJALCEM IN PROSTOVOLJCEM
v četrtek, 26. aprila 2018, ob 20. uri
v Dvorano prve slovenske vlade v Ajdovščini.
Program:
- podelitev priznanj krvodajalcem in prostovoljcem
- nastop CIRIUS Vipava
- stand up z Borisom Kobalom
Srečanje bomo zaključili s skromno pogostitvijo
Vljudno vabljeni!

Vabimo vas na
SREČANJE OBČANOV OBČINE AJDOVŠČINA, STARIH
80 IN VEČ LET
v soboto 14. aprila 2018, ob 11. uri v večnamenskem prostoru
Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina (vhod skozi dijaški dom).
Častni pokrovitelj srečanja je župan Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin.
Program:
- učenci Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina
- učenci glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdovščina
- dijaki srednje šole Veno Pilon Ajdovščina

POHOD VELIKE ŽABLJE – TRST
Vabljeni na pohod iz Velikih Žabelj do Trsta, ki bo potekal
1. maja.
V Trst se bomo odpravili peš, nazaj pa z avtobusom.
Prijave zbiramo prek mobilnih telefonov:
031-613-801 ali 041-544-715.

Druženje bomo nadaljevali ob kosilu. Prosimo vas, da nam zaradi
priprave kosila vašo udeležbo potrdite do torka, 10. aprila 2018 na
telefonsko številko 05 366 4930 ali 051 430 722.
Vljudno vabljeni!
Predsednik, Rajko Troha

MARKETING
Robert Ferjančič s.p.

g: 041 675 948
t: 05 365 96 17
e: robert.f@siol.net

Lara Jankovič, je igralka, pevka,
aktivistka, pa vendar predvsem
umetnica in kot sama pravi- še
vedno zaljubljena v najlepšo dolino v Sloveniji in svoj rodni kraj
Ajdovščino, kamor se z veseljem
vrača kadar ji obveznosti dopuščajo.
Vidimo jo lahko na odrskih deskah v predstavah različnih slovenskih gledališč, v njenih samostojnih projektih, na pevskih
nastopih, prireditvah.
Vedno se zavzema za resnico in
pravico, za malega človeka in
njegove pravice. Njen aktivizem
je bil prepoznan širše po državi
za kar je bila leta nazaj tudi nominirana za Slovenko leta.
Morda niste vedeli, da je znana
je tudi po svoji dobrodelnosti,
velikokrat se odzove na vabila za
nastope, pred časom smo jo videli v naših krajih voditi dobrodelno prireditev za Tjašo, nekajkrat na dobrodelnih koncertih, ki jih organizira Venčko Petrič v okviru Društva za teorijo in kulturo hendikepiranih.
V podporo glasbenemu izobraževanju otrok na Walfdorfski šoli je v Ljubljani podarila
izkupiček od koncertne verzije monodrame KOT JAZ . Monodramo je napisala domačinka in njena sestrična Simona Semenič, ki jo je posvetila veliki francoski šansonjerki
Edith Piaf. Že dobro desetletje pomaga Zvezi prijateljev mladine, tudi z osebnimi akcijami, in sicer tako, da namesto medsebojnega obdarovanja za novoletne praznike nabira denar od prijateljev in sorodnikov, ki ga potem ZPM podari socialno ogroženim.
Ko je prebrala zgodbo o Marku s prošnjo za pomoč, se je brez oklevanja odločila organizirati svoj koncert Kako diši svoboda, kakšne barve je mir?, kjer prepeva pesmi sveta o nesmislu vojn in razdvajanj, pesmi o miru, svobodi, sožitju, ljubezni in strpnosti.
Vsi nastopajoči in tehnični del ekipe se odrekajo honorarju tako, da bo celoten izkupiček namenjen Marku.
Kako diši svoboda kakšne barve je mir?
je projekt priredb bolj ali manj znanih pesmi sveta, iz vojnih in povojnih časov, kot odgovor umetnikov na vojne, na žrtve. So pesmi o svobodi, miru, ljubezni. Spremljata jo
odlična kitarista Ravi Shrestha in Tilen Stepišnik, močno sporočilen vezni tekst je nastal izpod peresa pisca Tomaža Letnarja in Lare.
Z vsemi temi pesmimi želi povedati predvsem, kaj so vse te pesmi pomenile v svojem
času, kdaj so jih peli. Izročilo tega časa, tega boja moramo čuvati zaradi sporočila in
vrednot, ki nam jih prenašajo. Vrednot, ki so v novodobnem času žal zaspale, oziroma
jim kruti kapitalistični sistem ne pušča prostora.
A Lara pravi, da poje ker je pesem najlepša molitev, poje, ker želi, da bi zadišalo po
miru in svobodi, poje, ker ljubi in upa, da je boljši in složnejši svet mogoč, in da se ne
bo nikoli vdala.

DOGODKI

Pustite

Planinsko društvo Podnanos

35. pohod po Vojkovih poteh
V nedeljo 4.3.2018 je Planinsko društvo Podnanos organiziralo že 35. tradicionalni pohod na Nanos
'Po Vojkovih poteh'. Letošnja zima nam z vremenom ni bila ravno naklonjena in tako še nekaj dni pred
pohodom nismo vedeli ali nam bo vreme služilo ali nagajalo. Kot vsako leto so priprave stekle že nekaj tednov prej, stopnjevale pa so se zadnji teden. Ko so vremenarji napovedali lepo sončno nedeljo,
se je vsem organizatorjem odvalil velik kamen od srca.

V

soboto popoldne je ekipa 15
mož naredila gaze na poti
in pripravila vse potrebno,
da je bil pohod lepši in predvsem
varnejši. Ker je prišla odjuga in je
bilo na Nanosu ogromno snega, je
gazenje na trenutke spominjalo na
hojo po olimpijskem bazenu. Noč
je prinesla jasnino in zbudili smo se
v sončno nedeljsko jutro. Sonce je

obetalo odlične razmere za pohod.
Prvi pohodniki so se tokrat začeli
zbirati nekoliko kasneje kot v preteklosti. Ko so se začeli vzpenjati proti
kapelici na Konju pa so ugotovili,
da jih čaka pravi zimski vzpon, in
upanje o dobrih razmerah je postalo
resnično.
Sonce, temperatura 0 stopinj Celzija, snega slab meter, utrjena gaz

in razgledi od morja pa do Triglava.
Vse to pa je pomenilo čisto uživanje na Nanosu. Nekateri udeleženci
so povedali, da je bilo kot v pravljici. Pohod je bil po nekaj letih zopet tisti 'pravi-zimski'. Udeležilo se
ga je okrog 500 pohodnikov iz vseh
koncev Slovenije, pa tudi nekaj tujcev. Ker je popoldansko sonce hitro
ogrelo družbo, ki se je zbrala na cilju pohoda, se je druženje na Nanosu zavleklo pozno v popoldne, s tem
pa so pošle tudi vse zaloge hrane in
pijače v kuhinji.
Vsem udeležencev hvala za udeležbo, ena velika zahvala pa vsem tistim članom društva in tudi drugim,
ki ste kakorkoli pomagali pri organizaciji pohoda, ki je bila pri takih
vremenskih razmerah zelo zahtevna. Uspešna izpeljava pohoda pa že
daje voljo in energijo za izvedbo naslednjega tradicionalnega pohoda
po Vojkovih poteh na Nanos, prvo
nedeljo v marcu prihodnje leto. Vabljeni!
Miha Božič

se
Presenetiti
in Presenetite
svoje goste!
Naročite pogostitev
na vaši lokaciji,
po vaših željah
kar TUKAJ
T 05 33 31 770
M 041 633 227

VABLJENI V KAVARNO
IN RESTAVRACIJO PECIVO,
Delpinova ulica 16, Nova gorica
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OŠ Dobravlje

Malorca Ajdovščina

Večer lepe besede

10. marec - praznik moških

15. februarja 2018 smo na naši šoli z lepo besedo obeležili že 19.
tradicionalni večer 'Srečanje z bivšim učencem naše šole'. Letošnji
gost bi bil gospod Stanko Benko. Gost, ki bi v kratkem dočakal 90
let in bi nam ta večer oživljal spomine na svoja davna šolska leta,
na svoje življenje in delo.

"

Otrok, rojen v revni in preprosti
družini, si si s prvim privarčevanim denarjem kupil latinsko slovnico. Vsega po malem si znal: v roke
si prijel harmoniko, zaigral na klavir,
kitaro, orglice, znal si latinsko, angleško, italijansko, francosko, bil si dolgoletni zborovodja, učitelj angleščine
in italijanščine, delal si v knjižnici, bil
referent za šolstvo, oboževal si tujce in
tujino. Tako si spletal prijateljstva. Čisto po svoje. To je bilo tvoje premoženje, tvoja dota: ceniti znanje, življenje,
druženje, poznanstva, rože, naravo, za
to si živel." (citat iz nagovora vnukinje
Nine Trebovc)
Naš večer je bil že v polni pripravi,
ko se je gospod Stanko Benko poslovil od tega sveta. Tako bi letošnji večer
lahko ostal prazen. In ker verjamemo,
da sta življenje in smrt prepletena,
nam vsem neizbežno dana, smo smrt
povezali z življenjem.
Zato smo se odločili, da v spomin
na letošnjega gosta, ki to ni utegnil
biti, v počastitev kulture in umetnosti
ob kulturnem prazniku, ob bližnjem

dnevu šole počastimo veselje do življenja in se mu poklonimo z lepo besedo, govorjeno, brano in peto.
Po uvodnem delu programa, ko smo
lahko poslušali moški pevski zbor Vinograd, ki mu je nekaj let dirigiral tudi
Stanko Benko, in nagovor ravnateljice
Mirjam Kalin, ki je spregovorila o pomenu kulture, smo nadaljevali z recitalom. Recital smo pripravili učiteljice
in učitelji matične šole. Brali, recitirali, peli smo pesmi in prozne odlomke
iz slovenske literarne zakladnice: Trubar, Prešeren, Vodnik, Cankar, Levstik, Župančič, Pavček, Kosovel, Štefan, Mežek. Učiteljice in učitelji smo
z veseljem in poklonom do vseh, ki so
ustvarjali slovensko kulturo, izvedli
večer lepe besede. Ta se je prepletala od govorjene do pete in spletla kito
cvetja čudovitih slovenskih besed.
Po recitalu je sledilo prijetno družabno srečanje, ki je naš večer dopolnilo še s sproščenim pogovorom in
zdravico.
Irma Krečič Slejko
foto: Peter Valič

Vsako leto 8. marca svet praznuje ekonomsko, politično in socialno enakopravnost in dosežke žensk.
Bog ne daj, da kdo pozabi svoji dragi ob mednarodnem dnevu žena podariti rdeči cvet. Kaj pa moški?
Kdaj se dame spomnimo in jih počastimo, razveselimo?

V

Hiši Malorca Ajdovščina, zaposleni skupaj s prostovoljci,
izkoristimo vsako priložnost,
da ustvarimo prijetno vzdušje med našimi uporabniki in tokrat smo se spomnili na 10. marec. Na ta dan namreč
v krščanstvu obhajamo god štiridesetih
mučenikov – praznik moških.
Zgodovina uči, da je bilo štirideset
mučenikov oz. mučencev štirideset vojakov XII. legije imenovane 'Legio fulminata Melitensis' iz časa vladavine
cesarja Licinija (308-324), ki je po sporu s Konstantinom I. Velikim z odlokom vojakom ukazal, naj se krščanstvu

odrečejo ali pa jih čaka smrt. Štirideset
se jih je ukazu uprlo in v najhujši zimi
leta 320 naj bi jih odpeljali ob kopališče
mesta Sebasta v Mali Armeniji, danes
Siwas v Turčiji, kjer jih je čakala smrt v
ledeno mrzli vodi. Za tiste, ki bi se želeli spreobrniti v zadnjem trenutku, je
bila pripravljena topla kopel. Eden od
vojakov je želel izkoristiti rešilno bilko,
a zaradi nenadne spremembe temperature je takoj umrl. Njegovo mesto je
prevzel prisotni stražar, ki se je priznal
za kristjana ter se vojakom pridružil v
smrti. Kljub temu, da so vojaki v oporoki, spisani v zaporu, zahtevali, da se

jih pokoplje v Sareimu pri Zeli (danes
Kyrklar v Mali Aziji), se njihova želja
ni uresničila. Trupla so sežgali in pepel
raztresli v reko, da bi tako uničili vsak
spomin na mučence.
Tradicija zapoveduje, da naj bi na ta
dan moški v dar prejeli suhe slive, trnje in klobaso, v opomin, da se mučeništvo v njihovem življenju še vedno
dogaja. Ker pa je trnja v življenju dovolj, smo se punce odločile, da si naši
fantje zaslužijo zgolj klobaso, kot simbol zahvale za vse trenutke, ko se skupaj nasmejemo in pozabimo na vsakdanje peripetije.

Društvo MOST - UTŽO Ajdovščina

Skupna prireditev univerz za
tretje življenjsko obdobje

Univerze za tretje življenjsko obdobje, UNITRE iz Krmina, UNITRI iz Nove Gorice in Društvo MOST iz
Ajdovščine, se že več let medsebojno povezujejo. Na pobudo Društva UNITRI pa je bilo dogovorjeno,
da se dosedanje sodelovanje nadgradi s skupnimi javnimi prireditvami, s katerimi bi se predstavili
tudi širši javnosti.

O

Kaj imata skupnega
Tarok in kraj Lože?

rganizacijo prve prireditve, imenovano 'Pozdrav
pomladi', je prevzela Nova
Gorica. V programu prireditve,
ki je bila 6. marca 2018, v dvorani
MO Nova Gorica, so vsa tri društva
prikazala le nekaj svojih dejavnosti.
Pevski zbor UNITRE iz Krmina je
nastopil s priredbami znanih popevk, zapetih v furlanščini. UNITRI
se je predstavil s plesno skupino in
citrarkami. Za Društvo MOST je
nastopila folklorna skupina s spletom primorskih plesov. Predsedniki vseh treh društev so predstavili delovanje društev in poudarili
prednosti nadaljnjega povezovanja.
Navzoče, dvorana je bila polna, je s
pohvalnimi besedami za dosedanje
delo in vzpodbudnimi za nadaljnje
delovanje, nagovoril župan Nove
Gorice, Matej Arčon.
Poleg osrednje prireditve so se
društva predstavila tudi z razstavo,
postavljeno v novogoriški občinski

avli. Na ogled so bila likovna dela
vseh treh društev, keramične umetnine UNITRI, rezbarski izdelki
UNITRE in kamnoseška dela Mostovih kamnosekov.
Videno in slišano je dobra vzpodbuda za nadaljnje delo posameznih

društev in povezovanja med njimi.
Vse z namenom omogočiti aktivno
in ustvarjalno preživljanje tretje življenjskega obdobja.
Dora Furlan
Foto: David Verlič

tehnična trgovina
Tarok je ena najstarejših iger s kartami, ki jo lahko igramo v dvoje,
troje ali četvero (rufanje kralja). Tarok se v Sloveniji, največkrat igra
po študentskih domovih, v družinskem okolju ali v tarok društvih,
ki so povezana v Tarok zvezo Slovenije. Poznan pa je tudi drugim
državam (Avstriji, Nemčiji, Franciji, ter drugim).

V

mesecu Februarju je na Vipavskem nastalo novo ŠD
z imenom 'Tarok Tagoss',
katerega glavna dejavnost bo igranje
taroka. Pripravljali bomo tarok večere za staro in mlado z mentorjem.
Lokacijo in uro bomo objavili na
naši faceboook strani 'Tarok Tagoss
Lože'.
Pripravljamo tudi šolo taroka, ki je
namenjena vsem, ki se želite naučiti

igranja in osnovnih pravil. Ob nadaljnjem treningu in s pomočjo
mentorja, lahko svoje znanje še izpopolnite. Za začetek učenja ne potrebujete ničesar le voljo in željo za igranje taroka. Tehnike igranja taroka pa
se boste učili s pomočjo mentorja in
soigralcev. Več informacij: šdtarok.
tagoss.loze@gmail.com
Vabljeni tudi bralci Latnika, da se
nam pridružite pri kartanju!

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

Jaklič Boštjan s.p.

Gradiška cesta 5, Vipava 5271

031 327 304
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BIOTERAPIJA
APRIL 2018
Bioterapijo izvaja Tanja Bedina Frece, licencirana terapevtka
Bioterapije po Metodi Zdenka Domanèiæa®.
Informacije in prijave na tel. št. 031 208 463. Prijave so možne do
zapolnitve mest.
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'Starejši za starejše' v
Črničah

V dvorani Doma krajanov v Črničah se je februarja odvijal prav poseben dogodek, ki je bil posvečen tudi bližajočemu se kulturnemu
prazniku. V soorganizaciji Krajevne skupnosti Črniče in Društva
upokojencev Ajdovščina smo se na srečanju zbrali starejši krajani
iz Črnič, Raven, Gojač, Malovš in Batuj s prostovoljci v projekta 'Starejši za starejše za višjo kakovost življenja doma'. Vsega skupaj se
nas je zbralo več kot sto.

Termini od 09. do 12. aprila 2018
V HOTELU GOLD CLUB

K

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

Nagrada za največje jamarsko
odkritje preteklega leta

O

raziskovanju 1000 metrov
globokega brezna, 'Macola
J Huevos' na Kaninu, smo v
Latniku že pisali. V jesenskih in zimskih akcijah smo brezno podaljšali
na 2 kilometra dolžine. Raziskovanje nam je letos precej otežila debela
snežna odeja. Na srečo smo poleti
vhod označili z lesenim kolom tako,
da smo ga sploh lahko našli.
Zadnja akcija je zahtevala tri ure
kopanja 5 m globoko v sneg, da smo
v jamo sploh lahko vstopili. Poplačani smo bili s poševnim rovom, ki
smo ga našli 50 m nad dnom.
Kam pelje? Še ne vemo ker nam je
zmanjkalo opreme.
6. marca je bila v Ljubljani že trinajsta podelitev Putickove nagrade.
Nagrado, poimenovano po enem
prvih raziskovalcev slovenskih jam,
podeljuje Društvo za raziskovanje
jam Ljubljana za največja jamarska
odkritja preteklega leta. Nagrado
je dobilo Jamarsko Društvo Danilo
Remškar prav za raziskave v breznu
Macola. Letošnja podelitev je bila še
posebej zanimiva saj se je komisija odločila, da bo nagrado podelila
kar dvema društvoma. Poleg ajdovskih jamarjev so nagrado podelili še Jamarskemu društvu Borovnica za raziskave v 1028 m globokem

Breznu Hudi Vršič na Rombonu.
Glavni sponzor nagrade je podjetje
Treking-šport, ki denarni del nagrade (1000 eur) ni hotel deliti na dva
dela. Raje jo je pomnožil z dva in
tako obe društvi osrečil z 'jurčkom'
ali 'čukom'. Slučajno se tako imenuje tudi več kot 400 m globoka vertikala v Macoli.

Zanimivo je tudi to, da raziskovalci Macole raziskujemo tudi v Hudem Vršiču in obratno. Zato je bilo
po podelitvi res veselo. Letos finančnih težav pri nabavi vrvi, vponk in
ostale opreme ne bo. Zato verjamemo da bomo Macolo še poglobili in
podaljšali.
Bogomir Remškar

ot predsednica KS Črniče
sem v pozdravnem nagovoru poudarila pomen in
vlogo, ki ga imajo starejši v našem okolju. Moje misli so bile tudi
vzpodbuda za vse prostovoljce, ki
obiskujejo starejše na domu in so
pripravljeni pomagati. S svojim nesebičnim delom marsikateremu starostniku polepšajo dan. Naši ljudje
radi živijo doma, v teh naših vaseh,
ki so sedaj prijaznejše do starejših
kot pa nekoč. Ta navezanost na vas
in na našo Vipavsko dolino pri domačinih ne usahne nikoli, tudi če
jih pot zanese iz domačega okolja.
Nemirna duša vleče vsakogar nazaj, v zibelko spominov iz otroštva
in mladosti. To so naše vasi, naši
domovi. Pozvala sem vse starejše,
naj se ne zapirajo za zidove svojih
domov, naj se pogosto družijo, naj
bodo ponosni nase in naj jih leta ne
ovirajo. Njihova modrost in izkušenost, s čemer razpolagajo, je mlajšim
generacijam lahko izziv in smernica
za njihovo življenjsko pot, čeprav je
danes drugačno od njihovega. Zaključila sem s Prešernovimi verzi o
neizmerni ljubezni do domače vasi.
Kulturni program so prisrčno izvedli učenci OŠ Dobravlje – podružnica Črniče, ki so z izvedbo igre
'Kdo je napravil Vidku srajčico' in
pevskimi nastopi pokazali vso glasbeno in dramsko nadarjenost. Tudi
učenca, ki se na harmoniki že dobro
znajdeta, sta nam dobro voljo stopnjevala in smo zraven tudi zapeli.
Že uveljavljena Dramsko pevska
skupina Zarja, ki deluje v okviru
Društva upokojencev Ajdovščina,
nam je zaigrala in zapela, da smo se
veselo nasmejali njihovim skečem.

Društvo upokojencev v naši občini je predstavila njena predsednica
Marija Marušič. Predstavila je razne oblike druženj in vse aktivnosti,
ki ga društvo izvaja. Povabila nas je,
naj se teh druženj in aktivnosti udeležujemo v čim večjem številu.
Pomen prostovoljskega dela 'Starejši za višjo kakovost življenja
doma' nam je predstavila koordinatorka projekta Irena Vidmar. Starost preživeti doma v svojem okolju, to je želja vsakega starostnika.
Prostovoljci se že 12 let vključujejo v ta republiški socialnovarstveni
program. Pomagajo starejšim, ki ne
zmorejo več toliko kot mi. V mestu
in krajevnih skupnostih deluje 40
prostovoljcev/k. Doslej so obiskali
2206 oseb od vseh 2581 starejših občanov nad 69 let živečih v naši občini, kar je 85 %. Lani so opravili na
domu 1081 obiskov starejših občanov in jim nudili različne vrste pomoči. Rezultat vseh teh obiskov
kaže, da je v regiji za starostnike dobro poskrbljeno, predvsem tudi po
zaslugi njihovih svojcev in le maloštevilni starostniki potrebujejo pomoč posameznih institucij. K delu
tega uspeha so pripomogli prav naši
prostovoljci, saj širijo krog tistih ljudi, ki dobro mislijo in ustvarjajo v
okolju pozitivno klimo.
Popoldne je bil pravo doživetje za
vsakogar, tudi zato, ker se je po prireditvi večer zaključil ob prijetnem
klepetu in druženju s pogostitvijo,
pri čemer so se trudile prostovoljke Jerica Pregelj, Zora Cipek, Vida
Gerljevič, Edvina Kerkoč in Edita
Pižent.
Bruna Kastelic,
predsednica KŠ Črniče

DRUŠTVA
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Gasilci na simulatorju

Zbiranje plastičnih pokrovčkov

Z

biranje plastičnih pokrovčkov, ki jih je mogoče predelati, ni le ekološko, ampak tudi
človekoljubno dejanje. V Ajdovščini
in Vipavi posamezniki in organizacije že vrsto let zbiramo pokrovčke, ki smo jih nato vozili na druga
zbirna mesta v Novo Gorico, Koper
in še drugam. Na pobudo ene od
osnovnih šol smo se v Rdečem križu Ajdovščina skupaj s Komunalno
stanovanjsko družbo Ajdovščina
odločili, da bomo pokrovčke zbirali
v Ajdovščini.
Pokrovčke bo še vedno mogoče oddati pri nas na Rdečem križu,
v vrtcu, osnovnih šolah, društvih
in drugih organizacijah. Odložili jih boste lahko tudi v ločen kontejner v Supermarketu Mercator ali

Hipermarketu Spar v Ajdovščini.
Vse zbrane pokrovčke bomo nato
prepeljali v kontejnerje KSD Ajdovščina, kjer jih bo prevzelo podjetje
MPI – reciklaža. Kot so nam pojasnili v podjetju, jih z veseljem sami
prevzamejo, če bomo zbrali vsaj dve
toni pokrovčkov. Če pomislimo, da
vsak pokrovček tehta le dva grama,
je to velika količina, vendar smo
prepričani, da nam bo uspelo.
V poštev pridejo vsi plastični pokrovčki, ki imajo oznako PP ali PE:
pokrovčki vseh vrst plastenk, začimb, mleka, jugurta, sokov, sladke
smetane, kislega zelja ali repe, nutele, tekočega pralnega praška, mehčalca, avtomobilskih olj, zdravil,
zobne paste, kozmetike, čistil, plastični deli Kinder jajčka.
Niso pa ustrezni plastični pokrovčki, ki imajo oznaka PS – polistiren: prozorni pokrovčki kisle smetane, margarine, namazov, skute,

19

sladoledov, ovitki CD-jev, kovinski
pokrovčki.
Za tono pokrovčkov podjetje plača okrog 230 evrov. Zbrana sredstva
bomo namenili fantku Vidu Toncu, ki obiskuje razvojni oddelek vrtca CIRIUS Vipava in potrebuje dodatne terapije. Omenjeni center
za izobraževanje že nekaj časa zbira pokrovčke zanj, tako da se bomo
priključili njihovi akciji.
Ob tem naj dodamo, da smo se o
zbiranju pokrovčkov pogovarjali z
veliko organizacijami, nekatere pa
jih verjetno zbirajo in jih bodo še
zbirale tudi za kakšen drugi namen
in vozile pokrovčke drugam.
Lepo vas torej vabimo, da pokrovčkov ne zavržete, ampak jih prinesete na vam najbližje zbirno mesto. Že
vnaprej hvala, če boste solidarni s
pomoči potrebnimi in naravo!

Poklicni gasilci iz Gasilsko reševalnega centra Ajdovščina so se v
AMZS centru varne vožnje na Vranskem udeležili treninga intervencijske vožnje na simulatorju Rosenbauer.

K

er intervencijske vožnje ni
mogoče trenirati v realnosti,
saj je neupravičena vožnja z
modrimi lučmi in sireno kazniva, je
tudi trening na simulatorju zelo dobrodošel. Tako so ajdovski poklicni gasilci pod vodstvom strokovno
usposobljenih inštruktorjev na

simulatorju izboljšali svoje vozniške sposobnosti, pridobili izkušnje,
kako pravilno odreagirati v usodnem trenutku, hitreje in varneje
posredovati ter zavarovati tako svoja življenja na interventni vožnji kot
življenja vseh drugih udeležencev v
prometu.

RK Ajdovščina

"Čisto okolje, lep pogled"

Naša burja nam večkrat ponagaja in iz dvorišč odnaša predvsem lažje odpadke. Ti se nekaj časa podijo po zraku, nato pa končajo v bližnjem grmovju ali potoku. Da
bi okolje kljub nagajivi burji ostalo čisto, smo v soboto, 24. marca, skupaj z Ribiško družino Ajdovščina in društvom Lanthieri Vipava organizirali čistilno akcijo 'ČISTO OKOLJE, LEP POGLED'. Namen čistilne akcije je bil očistiti strugo in obrežje reke Vipave, reke Hubelj in hudournika Bela, mesto Vipava, po dogovoru in glede na število udeležencev pa tudi druge problematične lokacije.
Da bi odpadke iz okolja čim hitreje odstranili, smo k sodelovanju povabili še vse krajevne skupnosti in društva v občini Ajdovščina in občini Vipava. Pridružili so se
nam člani Prostovoljnega gasilskega društva iz Vipave in KS Slap. Na sončno sobotno jutro se je na vseh zbirnih mestih (pod Zemonom, Napoleonov most, Uhanje, Dobravska krnica, pred
gasilskim domom v Vipavi, Slap) skupaj, zbralo več kot 70 občanov iz obeh občin. Iz okolja smo odstranili 25 m3 odpadkov, med katerimi je bilo največ raztrganih plastičnih vrečk, plastenk
in pločevink. Ob čiščenju smo naleteli tudi na več divjih odlagališč gradbenih odpadkov, ki nam nazorno kažejo, da vsi občani še vedno ne vedo, da ODPADKI NE SODIJO V NARAVO!!!
Akcijo sta podprli tudi podjetji Mlinotest in Fructal, ki sta poleg organizatorjev poskrbeli, da grla niso bila suha, želodčki pa
ravno prav polni. Prostor za malico in druženje nam je z veseljem odstopilo Športno kinološko društvo Ajdovščina. Poleg
omenjenih lokacij čiščenja si je Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina zadala cilj očistiti industrijsko cono Mirce in obvoznico v
Ajdovščini. Čistiti smo začeli v prejšnjem tednu, ko je burja pojenjala,
ker pa je območje zelo onesnaženo, čiščenje še ni končano.
Svetovni dan voda, ki ga praznujemo 22. marca, nas vsako leto opominja kako pomemben je dostop do čiste pitne vode, da ponekod po
svetu pitne vode že primanjkuje in da so vodni viri omejeni. Slovenija je sicer ena od najbolj vodnatih evropskih držav, ki se lahko pohvali
tudi z izjemno kakovostjo pitne vode. Zato se nam trenutno še ni treba bati, da bi nam čiste pitne vode zmanjkalo. Od našega ravnanja z
vodnimi viri in odpadki, ki jih potencialno onesnažujejo pa je odvisno
ali bomo čiste vodne vire tudi ohranili.
Čistilne akcije, kot je bila ta, so vsekakor korak v pravo smer.

Notranji nadzor pitne vode
Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina upravlja sedem javnih vodovodnih sistemov: Hubelj, Vipava-skupni, Gora-Skuk, Sanabor, Podkraj-Strelice. V letu 2017 sta vodovodna
sistema Podkraj–Spodnji in Podkraj-Zgornji postala del javnega vodovoda Občine Ajdovščina. Kot upravljavec javnih vodovodih sistemov, izvajamo notranji nadzor po HACCP sistemu,
skladno s Pravilnikom o pitni vodi RS Slovenije. V letu 2017 smo znotraj notranjega nadzora na javnem vodovodnem omrežju izvedli 53 mikrobioloških preskušanj in 19 fizikalno kemijskih preskušanj pitne vode. Poleg notranjega nadzora pitne vode, Ministrstvo za zdravje izvaja tudi Državni monitoring pitne vode, s katerim zagotavlja dodaten nadzor nad kvaliteto pitne
vode. V okviru Državnega monitoringa je bilo na javnem vodovodnem omrežju izvedenih 37 mikrobioloških in fizikalno kemijskih preskušanj.
Rezultati analiz in komentar
51 mikrobioloških preskušanj izvedenih na javnem vodovodnem omrežju, v sklopu notranjega nadzora, je bilo skladnih. Dva vzorca sta bila neskladna zaradi napake na notranjem vodovodnem omrežju. Vseh 19 fizikalno kemijskih preskušanj je bilo skladnih s pravilnikom o pitni vodi.
Tabela 1: Notranji nadzor pitne vode na vodovodnih sistemih v občinah Ajdovščina in Vipava 2017

Javni vodovod upravlja KSD

Vrsta

Število
mikrobioloških
analiz

Število
neskladnih
vzorcev

Preseženi
parameteri

Število
fizikalno
kemijskih
analiz

Število
neskladnih
vzorcev

Preseženi
parameteri

Vodovodni sistem

Dezinfekcija

Hubelj

DA

24

0

/

6

0

/

Vipava-skupni

DA

12

0

/

5

0

/

Gora -Skuk

DA

8

0

/

3

0

/

Sanabor

DA

3

0

/

2

0

/

Strelice

DA

2

1

SK22, SK37

1

0

/

Podkraj-Zgornji

DA

2

0

/

1

0

/

Podkraj-Spodnji

DA

2

1

KB

1

0

/

Rezultati Državnega monitoringa so pokazali podobne rezultate kot notranji nadzor. Od 37 mikrobioloških vzorcev odvzetih na javnem vodovodnem omrežju je bil 1 neskladen. Vsi fizikalno kemijsi vzorci so bil skladni.
Vzorec je neskladen, kadar je vsaj en parameter višji od mejne vrednosti, ki
jo predpisuje Pravilnik o pitni vodi (UL RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06,
25/09 in 74/15 ).
Informacije
Letna poročila, načine obveščanja uporabnikov
in razširjene analize večjih vodovodnih sistemov
si lahko ogledate na naši spletni strani www.
ksda.si, pod
dejavnostjo »Pitna voda«, »Kakovost vode«.
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Za praznike
najboljša
Orehova potička,

nagrajena z zlatim priznanjem
za odlično kakovost
svežih slaščic v letu 2018
na Gospodarski zbornici Slovenije.
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Predstavitev knjige
'V objemu poti'

V

grajski kleti, v Vipavskem
Križu, smo prisluhnili predstavitvi knjige 'V objemu
poti', pod katero se podpisuje Rado
Sluga. Avtor nam v svojem literarnem prvencu odstira intimno osebno zgodbo, zaznamovano z mnogimi potmi. Z njim potujemo po
Bližnjem vzhodu, Indiji, Južni Ameriki in se vračamo v rodno Primorsko, v Koper in Trst. Na poteh Rado
Sluga premišljuje o sebi. Med potovanji nam razkriva drobne izseke iz
otroštva, ki se na koncu sestavijo v
presunljivo žalostno zgodbo otroka, ki je moral odrasti v raztreščeni
družini oz. brez nje. Rado Sluga je že
šestkrat po različnih poteh prehodil
tudi Pot - Camino de Santiago. Na
caminu, na poteh, išče spravo z očetom, materjo, sestro, s seboj. Poti
mu predstavljajo iskanja in bežanja.
Vedno pa puščajo v njem neko sled.
Odlomek iz knjige Damask. 'Pot

v Damask' je pot Savlovega spreobrnjenja. Vsi smo romarji na zunanjih in notranjih poteh, na katerih se soočamo z drugimi in s sabo.
Naše poti so k nečemu ali k nekomu
ali iz česa ali od koga. So iskanja ali
bežanja. Taka je tudi moja pot - enkrat iskanje, drugič beg. Pa vendar,
kaj sploh je smisel teh naših poti,
kaj iščemo, od česa bežimo na poteh, polnih radosti in trpljenja. Ima
trpljenje sploh smisel? In ali ni vsaka
naša pot - pot v Damask, tiho, morda tudi podzavestno pričakovanje,
da bomo nekaj spoznali, kar nas bo
zares spremenilo? In cilj. Dolgo časa
in dolge poti potrebuješ, da spoznaš
preprosto resnico. Pot nas pripelje
na cilj. Vendar smisel poti ni samo
cilj, so osebe, dogodki in izkušnje, ki
jih doživiš na poti do cilja.
(str. 13-14)
Avtor: Viktorija Kante
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Primorska poje v Vrtovinu
49. revija 'Primorska poje' je bila letos posvečena 50. obletnici smrti skladateljice Brede Šček, 140.
obletnici skladatelja Vinka Vodopivca in 200. obletnici skladatelja Miroslava Vilharja. S svojim bogatim ustvarjalnim delom za zborovsko petje jih letos s ponosom postavljamo na odre, kjer je slišati kar
nekaj njihovih pesmi.

R

evija 'Primorska poje' je letos
že enajstič zapored gostovala
v Vrtovinu, letos v edinem
kraju v ajdovski občini, na kar smo
krajani Vrtovina še posebej ponosni, gostili smo 200 pevk in pevcev.
MoPZ Vinograd iz Vrtovina je ta
večer posvetil še posebej svojcem letos pokojnega g. Stanislava Benka,
prvega pevovodje vrtovinskega pevskega zbora v sedanji sestavi. Goste, nastopajoče, predsednika Zveze
pevskih zborov Primorske (profesorja Antona Baloha) in podžupana Občine Ajdovščina (Alojza Klemenčiča), je pozdravil predsednik
KS Vrtovina Vilko Brus.
Revija, na kateri je bilo letos prisotnih 200 zborov, povezuje prebivalce Posočja, Brd, Goriškega,
Idrijskega, Vipavske doline, Krasa,
Tržaškega, Istre, Pivke, Bistriškega,
Brkince, na obe strani državne meje
od Alp do morja.
Za prireditev gre še posebej zahvala
pevcem MoPZ Vinograd, saj se vsako leto znova potrudijo, da je vsem
nastopajočim kar se da prijetno v

Vrtovinu. Na koncu pa se pevci izkažejo tudi kot kuharski mojstri s
tradicionalnimi njoki v divjačinski
omaki in kapljico domačega vina.
Nastopajoči zbori: Fantovska pevska skupina PEF UP, Moški pevski
zbor Kraški dom (Repen), Dekliški
pevski zbor PEF UP, Mešani pevski zbor Planinska roža (Kobarid),

KAŠeva Kulturna zima

L
Lična hiša

Izdelki iz kamna in lesa

V soboto 24. marca smo v Lični hiši prisostvovali odprtju razstave
s pomenljivim naslovom 'Zrno na zrno...Kamen na kamen in kos
lesa'. S svojimi umetniškimi izdelki v kamnu in lesu se nam predstavlja oblikovalec Luka Boltar doma iz Nove Gorice.

L

uka Boltar, univ. dipl. ing.
lesarstva ter ing. oblikovanja
materialov je po maturi na
Škofijski gimanziji Vipava nadaljeval študij lesarstva na Biotehnični
fakulteti v Ljubljani. Po končanem
študiju leta 2009 na področju lesne
industrije praktično ni bilo mogoče najti zaposlitve, zato se je odločil
za nadaljevanje študija oblikovanja
materialov – smer kamen na Višji
strokovni šoli v Sežani, kjer je leta
2016 študij zaključil z diplomskim
delom Kamnit ambon v župnijski
cerkvi sv. Andreja v Opatjem selu.
Med študijem v Sežani je oblikoval lastno blagovno znamko izdelkov v kombinaciji kamna in lesa

Woodlove stone (lesljubi kamen),
ki jo razvija in dopoljnjuje v izdelke uporabne vrednosti, skulpture in
nakit. Z veliko mero estetske dovršenosti v izdelke vdahne svoj kreativno inovativni oblikovalski potencial. Avtor razstave nam s svojimi
razstavnimi eksponati dokazuje,
da je mogoče hladnemu kamnu v
kombinaciji s toplim lesom vdahniti
novo svežino in lepoto.
Večer so glasbeno obogatili Polona, Oskar in Jon Ličen, z avtorjem
razstave pa smo se v prijetnem klepetu še kar lep čas družili. Razstava, vredna ogleda, bo odprta do 21.
aprila 2018.
Niko Ličen

etos je za mrzlo zimo v Vipavski dolini poskrbel sneg, za
kulturno zimo pa smo poskrbeli na Klubu ajdovskih študentov
in dijakov. Tudi letos smo priredili,
zdaj že tradicionalno, 'KAŠevo Kulturno zimo', s katero že tri leta kulturno bogatimo zimske mesece na
Ajdovskem. Gre za zaporedje večerov, ki so obarvani gledališko, glasbeno in literarno, ter so namenjeni
predvsem približanju kulture mladim. Vsi dogodki so bili brezplačni,
saj se usmerjamo k temu, da vsem
omogočimo možnost kakovostnega
druženja.
Letos je projekt otvoril glasbenik
in pisatelj, mnogim poznan kot član
benda Mi2, Jernej Dirnbek. Obiskovalcem je na komičen način predstavil svojo prvo knjigo, 'Pevci pozabljenih pesmi', ter jih zabaval z

igranjem svojih znanih in tistih
malo manj znanih melodij.
Drugo dejanje Kulturne zime je
bilo posvečeno vsem, ki se navdušujejo nad potovanji. Uspešna potovalna agentka agencije STA, Tjaša
Blaško, je predstavila svojo ekspedicijo na Kilimandžaro in opisala
svoje izkušnje s potovanja po Tanzaniji. Naslednji vikend je pripadal

Moški pevski zbor Poljubinj, Ženska vokalna skupina Korala (Koper), Mešani pevski zbor Rdeča
zvezda (Salež).
Slišimo in vidimo se drugo leto na
50. reviji 'Primorska poje'.
Tekst in foto: Nevenka G.

domačinki in naši klubski aktivistki, Lari Štefančič, ki je pod okriljem
letošnje Kulturne zime premierno uprizorila svojo prvo monokomedijo pod naslovom 'Wsmica pr
Meri'. Zadnja dva dogodka sta minila v pravem koncertnem duhu –
prvi petek v marcu je na oder Hiše
mladih stopil obetaven, mlad slovenski glasbenik Daniel Vezoja, ki
je s pomočjo svojega benda prostor
napolnil s prijetnimi melodijami.
KAŠevo kulturno zimo pa je pretekli vikend zaključil primorski raper
Smaal Tokk, ki je povsem napolnil
Bar Hiša mladih in poskrbel za pravo 'gangsta' vzdušje. Kaševci smo z
izpeljavo in udeležbo zadovoljni ter
upamo, da se naslednje leto vidimo
v še večjem številu.

Lična hiša

'Pravljični kalejdoskop'
Konec februarja se je z odprtjem razstave ilustracij 'Pravljični kalejdoskop' tržaškega umetnika Štefana Turka začela letošnja razstavna sezona v Lični hiši v Ajdovščini, ki bo postregla skupno s sedmimi
razstavami.

Š

tefan Turk je rojen v Trstu.
Diplomiral je iz zgodovine
umetnosti na tržaški univerzi. Vzporedno se je učil slikarstva

pri priznanem tržaškem slikarju in
pedagogu Ninu Periziju. Obiskoval je tečaj ilustracije pod mentorstvom priznanega ilustratorja Svjetlana Junakoviča na mednarodni
šoli ilustracije Sarmede pri Trevisu.
Razstavljal je v Italiji, Sloveniji in
v tujini. Ilustracije redno objavlja
v slovenski otroški reviji Galeb.
Ilustriral je tudi številne otroške
knjige.
Pregled svojega
desetletnega ilustratorskega ustvarjanja je

poimenoval "Pravljični kalejdoskop" in predstavlja, kot sam pravi, svojo nenehno rast v slikarskih
tehnikah, ki jih je mogoče uporabiti v ilustraciji.
Odprtje razstave je popestrila nova glasbena zasedba: Nastja
Vovk - bas kitara, Oskar Ličen violina in Polona Kunaver Ličen klavir.
Niko LIčen
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Kuhajte z nami po francosko ...

Tako se glasi uvodni stavek
nagrajene spletne strani dijakinj
Tine Mozetič in Nike Marušič iz
3. b. Letos sta namreč v kategoriji
“Si za šolo?” prejeli slovenskega
spletnega oskarja, nagrado Netko.
Tekmovanje sta organizirala Arnes
in Register.si skupaj z Gospodarsko
zbornico Slovenije in tako opozorila
na najboljše digitalne projekte v letu
2017.
Tina in Nika, zaupajta nam,
kje sta dobili idejo za nagrajeno
spletno stran Les recettes.
Idejo za temo spletne strani sta

nama dala profesor francoščine,
Samuel Farsure, in profesorica
informatike, Urška Kompara, ki
sta se domislila medpredmetnega
povezovanja. Predlagala sta, da
ustvarimo spletno stran, na kateri bi
bili zbrani kuharski videi, izdelani
pri pouku francoščine; odločili sva
se, da idejo realizirava. Spletno stran
sva izdelali po svojem okusu. Želeli
sva podati vtis elegantne francoske
strani.
Kaj pravzaprav najdemo na
spletni strani? Je bila tehnična
izvedba zahtevna?
Na spletni strani so zbrani kuharski

recepti dijakov, ki so v preteklih
letih obiskovali pouk francoščine.
Vse to sva zbrali v neko celoto in
jo poskušali predstaviti na čimbolj
poljuden in zanimiv način.
Tehnična izvedba ni bila preveč
zahtevna, ob zagatah pa nama je
na pomoč priskočila profesorica
informatike.
Spletna stran je tako v slovenskem
kot francoskem jeziku. Zakaj sta se
odločili za prevod?
Za dvojezičnost sva se odločili, ker
so bili videi posneti v francoskem
jeziku s slovenskimi podnapisi.
Menili sva, da je zato najbolje, da
tudi celotno spletno stran izdelava
v tem slogu. Prav tako sva tudi
mnenja, da je to odličen način,
da francoski jezik približava širši
javnosti.
Vaju je priznanje strokovnjakov
s prejemom nagrade Netko
presenetilo?
Nagrada naju je presenetila, saj sva
tekmovali z oglaševalskimi podjetji.
Nisva verjeli, da lahko izstopava
tudi v takšni konkurenci. Bili sva
zelo veseli, saj nama priznanje
predstavlja nagrado za najin trud in
motivacijo za nadaljnje ustvarjanje.

Projekt Prešeren

V drugem letniku srednješolskega
izobraževanja je velik del učne
snovi pri predmetu slovenščina
namenjen spoznavanju življenja
in dela našega največjega pesnika
Franceta Prešerna. O njem je bilo
povedanega že veliko, vendar se
včasih zdi, da je Prešeren današnjim
mladostnikom tuj in nerazumljiv.
Zato so po usvojenih teoretičnih
podatkih
dijaki
2.
letnikov
programa Predšolska vzgoja svoje

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

saj bomo spletno stran znova in
znova obnavljali in ji dodajali nove
recepte. Izdelava video posnetkov
je namreč že ustaljena praksa pri
pouku francoščine in sva tako
prepričani, da bodo tudi bodoči
‘Francozi’ ustvarjali izdelke, ki bodo
nadgrajevali najino spletno stran.
Ko zaključiva s šolanjem, bova
upravljanje spletne strani prepustili
profesorju
Samuelu
Farsurju
in profesorici Urški Kompara.
Prepričani sva, da bosta poskrbela,
da bo spletna stran ostala živa.

Pomlad v dijaškem domu

znanje utrdili in nadgradili s t. i.
projektom Prešeren. V okviru pouka
slovenščine so 6 šolskih ur namenili
pripravi različnih izdelkov. Nekateri
so snemali kratke filme na temo
različnih Prešernovih pesmi, drugi
so organizirali soočenje Kopitarja
in Čopa, izdelovali so animacijo po
motivih Povodnega moža, strip o
Krstu pri Savici, recital Prešernovih
pesmi. V vseh treh razredih so
izdelali tudi slikanice o Prešernovem

življenju, namenjene predšolskim
otrokom. Na ta način so se poglobili
v že usvojeno snov, samostojno
so luščili pomembne podatke in
ugotavljali vrednost in pomembnost
Prešernovega ustvarjanja. Ker so bili
pri delu popolnoma samostojni, so
si morali organizirati čas in potek
dela in najpomembneje, krepili so
medsebojne odnose in zmožnost
dela v skupini. Pri pripravi izdelkov
so se zelo potrudili in pokazali
številne vrline in talente. Vse
prispevke so ob koncu združili v
prijetno informativno oddajo o
Francetu Prešernu in obljubili, da
nam bodo v prihodnje postregli
tudi s podatki o življenju in delu
Ivana Cankarja. Izdelek je dostopen
na spletu in bo za tovrstno delo
morebiti navdihnil tudi druge
srednješolce.

Poln kufer, dramski recital ob dnevu žena
V okviru mednarodnega dneva
žena je deseterica dijakinj iz 2. in 3.
letnikov za celotno šolo uprizorila
dramski recital, ki so ga naslovile
“Poln kufer”. Recital sestavljajo
literarna dela slovenskih in tujih
pesnic in pesnikov, ki se dotikajo
ljubezni, neenakosti med spoloma,
hrepenenja, nosečnosti … Dijakinje
so same spisale tudi scenarij in
uredile sceno ter kostume za to
kratko predstavo, ki ponazarja
žensko v vseh svojih oblikah in
stanjih. Žensko, ki ima ‘poln kufer’
stereotipov. Pri ustvarjanju so jih
podpirali profesorji Samuel Farsure,
Laura Brataševec in Staša Benko.

V času ustvarjanja in po prejemu
nagrade nam je podporo izkazal
Francoski inštitut v Sloveniji, prejeli
pa smo tudi čestitko z Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport. To
sta vsekakor pomembni priznanji
tako za naju kot za celotno srednjo
šolo, ki skrbi da je tehnologija vpeta
v poučevanje.
Se bo zgodba po prejemu nagrade
zaključila ali nas čakajo novi
recepti? Kdo bo skrbel za stran, ko
zaključita s šolanjem?
Zgodbe tukaj seveda še ni konec,

Laura Brataševec, prof.

Na poseben način smo se v najbolj
mrzlih dneh te zime skušali ogreti v
dijaškem domu. Skupaj z mladimi
iz Ciriusa smo izdelovali rože iz
plastenk. To so rože, ki nikoli ne
ovenijo, tako kot ne oveni toplina
v naših srcih ob veselih obrazih
mladih, ki so se družili z nami.
Narava je poskrbela, da je vsak
izmed nas edinstven, enkraten in

neponovljiv, da dve rastlini nista
popolnoma enaki in takšne so tudi
naše reciklirane rože. Ker je bilo
druženje prijetno, smo si obljubili,
da bomo še kdaj skupaj ustvarjali.
Poslovili smo se in vsak izmed nas je
s seboj odnesel svojo rožico.
Udeleženke interesne dejavnosti
Ustvarjalnice

Maturantski ples
Četrti letniki so nas v soboto gostili
na maturantskem plesu. Pripravili
so čudovit program, poln spominov,

plesa, pesmi in zahval. Naslednji je
pred njimi zrelostni izpit.
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PILONOVCEM SE DOGAJA

Športno aktivni pilonovci

Planica

Avtobus dijakov iz različnih
razredov si je ta mesec ogledal
smučarske polete v Planici.
Poročajo, da se je tam odvijalo pravo
narodno praznovanje. Videli so tudi
ponovitev svetovnega rekorda, dan
jim je še polepšalo sonce. To je bil
tudi zadnji tovrsten izlet profesorja

Danila Pudgarja, ki se že čez nekaj
dni odpravlja ‘v penzijo’.

Smučanje

V okviru izbirnega predmeta
Šport za otroke so 4. letniki uživali
na smučanju v Kranjski Gori.
Preizkusili so se tudi na progi
Vitranc, kjer so vikend pred tem
tekmovali najboljši smučarji sveta.

Pohod

Dijaki 3. letnikov so se prejšnji
teden odpravili na športni dan, in
sicer na 12-kilometrski pohod od
Ajdovščine do Lokavca, čez izvir
Hublja in po Rimski poti.

Pepelka in Šivilja na obisku v Hiška, majhna kot miška
Nastop 2. d razreda na informativnem dnevu
Lavričevi knjižnici

Dijakinji
tretjega
letnika
predšolske vzgoje sva v okviru
predmeta jezikovno izražanje
otrok pripravili in predstavili
Pepelko in glasbeno pravljico
Šivilja in škarjice v Lavričevi
knjižnici v Ajdovščini. Začeli
sva s pesmico, da so se vsi otroci
umirili in prisluhnili. Uživali so
ob poslušanju pravljic, ki sva jih
predstavili na drugačen način.
Kot Pepelka sem nastopila
v glavni vlogi in otrokom
pripovedovala, kaj sem doživela.
S preoblačenjem sem jim pokazala
Pepelko doma pri delu in na plesu,
na koncu sem se »spremenila« v
prelepo nevesto, ki se je poročila
s kraljevičem in živela srečno do
konca svojih dni.
Med pripovedovanjem pravljice
Šivilja in škarjice sem uporabila
ročni lutki. Zamisel, da bi lutke
postale kar rokavičke, sem dobila
prav v mrzlih dneh, ko sem vadila

klavir. Na eno sem prišila lutko
grajske gospe, na drugo pa šiviljo
Bogdanko, škarjice so bile prave
in blago prav tako. Pokazala sem
nekaj svoje šiviljske spretnosti,
otroci pa so občudovali, kako
škarjice kar same urežejo blago in
s tem pomagajo šivilji.
Pripovedovanju so zavzeto sledili,
se vživeli v dogajanje in odgovarjali
na najina vprašanja. Na koncu
smo skupaj zapeli še nekaj pesmic.
Pripravili sva jim pobarvanke, ki so
jih z navdušenjem barvali. Celotno
popoldne je bilo lepo preživeto,
saj sva uživali tako medve kot tudi
otroci. Ostala nama je čudovita
izkušnja, ki nama bo v poklicu, za
katerega se šolava, prišla še kako
prav.
Doris Pirih in Mojca Poljanec, 3. č

Pri
predmetu
Ustvarjalno
izražanje (likovni, glasba, ples)
smo z razredom pripravili igrico
z naslovom Hiška, majhna kot
miška. Med nastopajočimi so bili
pripovedovalka, starka, modri
mož, senčne lutke živali in plesalke.
Vmes so bili glasbeni odlomki,

ki smo jih izbrali. Na koncu smo
zapeli še pesem, ki jo je pri pouku
instrumenta ustvarila dijakinja
Katja Andrejčič.
Lia Mevlja o delu pravi: »Najprej
smo naredili živali iz kartona.
Izdelali smo pujska, kozo, kravo,
kokoš, starko. Skupina šestih deklet

je na izbrano glasbo zaplesala, tudi
zapeli smo.«
Naj predstavimo še vsebino:
predstava govori o starki, ki ni
zadovoljna z majhnimi stvarmi,
dokler ji na koncu modri mož ne
pokaže, da to ni dobro. V njeno hišo
pridejo vse živali, nakar ugotovi, da
je prostora v hiši vedno manj. Ko
pa živali iz hiše izžene, presenečena
ugotovi, da je prostora v njeni hiši
pravzaprav zelo veliko.
Hana je o predstavi povedala:
»Predstava mi je bila zelo všeč, saj je
vključevala veliko plesa in je imela
zanimivo in živahno vsebino. Igralci
so se zelo potrudili in glede na to,
da je bila to njihova prva predstava,
sem prav ponosna nanje«. Tudi Viki
je presenetilo to, da so jo že prvič
izvedli tako dobro in skoraj brez
napake. Tina se strinja, da je igrica
uspela in da jo bodo z veseljem še
kdaj odigrali.
Mentorice: Beti Bratina, Urška Krečič
in Metoda Malik

Visoška kronika v SNG Drami
V začetku marca so si 2. letniki
naše šole v ljubljanski Drami
ogledali predstavo Visoška kronika.
Gledališki navdušenci iz 3. č smo se
jim pridružili.
Brez kakršnih koli zadržkov lahko
rečem, da je bila to ena izmed
najboljših predstav, kar sem si jih do
sedaj ogledala. Pristop igralcev je bil
nekoliko drugačen kot po navadi.
Pripovedovanje zgodbe na tak način
nas je še toliko bolj pritegnilo in v
nas vzbudilo zanimanje, kaj se bo
dogajalo v nadaljevanju. Izjemno
všeč mi je bilo, kako zelo sproščeni
so bili igralci in kako so nekatere

stvari povedali na sodoben način
ter tako poskrbeli, da so se nam
še bolj vtisnile v spomin. Kljub
temu da je bila igralska zasedba
majhna, menim, da je bilo njihovo
posredovanje zgodbe veliko.
Tjaša Božič, 3. č

Srednja šola
Veno Pilon
Ajdovščina
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Inštitut za mladinsko politiko

Intervju: Jan Reščič, doktor znanosti
V tokratnem intervjuju smo se pogovarjali z Janom Reščičem, doktorjem znanosti s področja vinogradništva in vinarstva iz Goriških Brd ter udeležencem projekta 'Lokalno
partnerstvo za povečanje zaposlovanja mladih na lokalnem trgu dela', ki ga izvaja Inštitut za mladinsko politiko, Ajdovščina. Za Jana smo pridobili usposabljanje na Visoki
šoli za vinogradništvo in vinarstvo v Vipavi v sklopu Univerze v Novi Gorici.

Pozdravljen Jan, v Sloveniji večkrat slišimo pripombe, da naš šolski sistem enostavno ne zna poskrbeti za visoko izobražen kader po
zaključku šolanja in tako veliko
doktorjev znanosti in drugih strokovnjakov išče zaposlitev v tujini.
Država tako porabi veliko denarja
za izobrazbo takega človeka, a ga
po zaključku ne zna unovčiti. Sam
si bil zaposlen od leta 2013 do 2017
kot mladi raziskovalec na Katedri
za sadjarstvo, vinogradništvo in
vrtnarstvo, na oddelku za agronomijo Biotehniške fakultete v Ljubljani. Kakšna je tvoja izkušnja kot
mladi raziskovalec in kako se soočaš s prehodom na trg dela?
Že pred zaključkom študija hortikulture na 2. bolonjski stopnji sem
dobil priložnost za mladega raziskovalca. Seveda sem jo takoj zagrabil,
saj je to res izjemna priložnost. Pridobil sem ogromno (prvih) delovnih
izkušenj, teoretičnih in praktičnih,
tako z znanstveno-raziskovalnega
področja kot tudi s strokovno-pedagoškega. Uspešno sem zaključil tudi
interdisciplinarni študij Bioznanosti
na 3. bolonjski stopnji. A visoka izobrazba sama po sebi ne prinese službe. Že pred in po zaključku dela sem
pošiljal prošnje na različne institucije, a ni bilo pravega uspeha.
Ko zaključite delo kot mladi raziskovalec ste prepuščeni samim
sebi? Ali obstajajo kakšni zavodi,
institucije oz. kakršnakoli pomoč,
ki vam pomaga glede nadaljnjega
prehoda na trg dela?
Sistem je narejen tako, da država izobrazi kader (pogoj za mladega raziskovalca je opravljanje

doktorata), za katerega pa ne poskrbi, da bo potem imel delo oziroma
službo naprej. Posledično se pojavlja veliko število ljudi, ki so zaključili delo kot mladi raziskovalci, a
ostanejo brez dela, oziroma si morajo le-tega iskati drugje. Institucij,
ki bi neposredno pomagale pri iskanju dela ni, vsak se mora znajti sam.
Ali meniš, da Slovenija zadostno
vlaga v raziskave in razvoj na področju kmetijstva oz. na področju
vinarstva, vinogradništva? Kakšne
so tvoje izkušnje oz. mnenje glede
tega? Ali meniš, da slovenska (tehnološka) podjetja dovolj vlagajo v
raziskave in razvoj?
Slovenija bi po mojem mnenju
morala več vlagati v raziskave in razvoj, saj je to ključnega pomena.
Raziskave na splošno, pa tudi v vinogradništvu in vinarstvu, niso trošenje denarja, ampak predstavljajo napredek, nove tehnologije za
izboljšanje procesov ter povečujejo konkurenčnost. Sredstev za raziskave sicer ni nikoli dovolj, vedno se
da še kaj novega odkriti in raziskati.
Tehnološka podjetja vlagajo v raziskave in razvoj, saj morajo, le tako
so lahko konkurenčna v mednarodnem merilu. Vsekakor pa bi se po
mojem mnenju morala podjetja (v
vinogradniško-vinarski stroki) bolj
povezovati s strokovnimi institucijami, denimo univerzami, kjer se
opravljajo določene raziskave, ki so
za ta podjetja koristne. Tako bi bolje
potekal prenos znanja.
S katerega področja si doktoriral oz. kakšna je bila tema tvojega doktorata? Meniš, da bi lahko s
tvojim znanjem pomagal razvoju
lokalnega okolja s področja ali meniš, da bi svoje znanje lažje in boljše unovčil v tujini?
Tema mojega doktorata je bil vpliv
nekaterih ukrepov (redčenje grozdja, razlistanje, dvojno namensko zorenje, ki jih na vinski trti izvajamo
med rastno dobo), na vsebnost določenih snovi v grozdju in vinu, katere vplivajo na kakovost oziroma
bolje rečeno na stil vina. Namreč
'moda' vina se hitro spreminja in
pridelovalci se morajo temu prilagajati. Poskušali smo raziskati odziv

MDPM Ajdovščina

28. otroški parlament
V šolskem letu 2017/18 poteka že 28. program Zveze prijateljev mladine Slovenije - Otroški parlament. Tokratni parlament poteka z nekaj
spremembami, glavna pa je ta, da bo tema letošnjega parlamenta,
delovna tema za dve šolski leti. Prvo leto potekajo diskusije, širjenje
idej in priprave predlogov, ki jih bodo otroci predstavili na Nacionalnem otroškem parlamentu. Naslednje šolsko leto, pa bo namenjeno
izvrševanju načrtov, na šolski, lokalni, regionalni in državni ravni.

V

naših občinah Ajdovščina
in Vipava so uvodna izobraževanja in delavnice za
mentorje in mlade parlamentarce
že za nami. Uspešno je tudi potekal Medobčinski otroški parlament,
v sejni sobi Občine Ajdovščina. V

petek, 9.3.2018, sta zbranih 29 učencev iz ajdovske in vipavske občine
nagovorila predsednica MDPM
Ajdovščina Kristina Valič, ajdovski
župan g. Tadej Beočanin in g. Urban
Lukin, predsednik Odbora za družbene dejavnosti Občine Vipava.

posameznih (lokalnih) sort na določen ukrep. Tako bi se lahko vinogradnik/vinar lažje prilagajal in usmeril
pridelavo želenega stila vina že v vinogradu.
Poleg vinogradništva, si nabiram
znanja tudi na področju oljkarstva
in prepričan sem, da bi s svojim znanjem in delovanjem vsekakor lahko pripomogel k razvoju lokalnega
okolja. To je tudi moja želja.
Kje si izvedel za projekt Inštituta
za mladinsko politiko, ki naslavlja
mlade brezposelne osebe iz lokalnega okolja in zakaj si se prijavil?
Za projekt 'Lokalno partnerstvo
za povečanje zaposlovanja mladih
na lokalnem trgu dela', Inštituta za
mladinsko politiko iz Ajdovščine,
sem izvedel preko Kariernega centra v Ljubljani. Kmalu po neuspelem
poskusu prijavljanja podoktorskega
projekta na Visoki šoli za vinogradništvo in vinarstvo v Vipavi, se mi
je to zdela zanimiva priložnost za
pridobiti kakšno možnost več za zaposlitev. Pritegnila me je tudi možnost opravljanja usposabljanja na
delovnem mestu. Priznam pa, da
sem sprva nekoliko okleval s prijavo.
Po vpisu v projekt si se aktivno
udeleževal uvodnih usposabljanj,
ki so potekala v Hiši mladih v Ajdovščini, nato pa smo te, glede na
tvoje želje usmerili na usposabljanje na delovnem mestu na Visoko šolo za vinogradništvo in vinarstvo v Vipavo. Kakšna so se ti zdela
uvodna usposabljanja ter kako bi
komentiral koncept projekta, ki ga
izvajamo?
Predavanja so me pozitivno presenetila, kajti predavanje s podobno vsebino sem poslušal že v času
dela kot mladi raziskovalec, a ni doseglo mojih pričakovanj. Pri vas pa
so bila predavanja zelo usmerjena
(podjetništvo, delovanje tima, javno
nastopanje, retorika, …) in s strani predavateljev, lahko rečem, strokovno izpeljana. Poleg tega, na uvodnih usposabljanjih spoznaš veliko
ljudi in pridobiš stike. Kot primer
lahko povem, da sem že med uvodnimi usposabljanji od soudeleženke dobil kontakt njenega očeta, ki se

ukvarja z razvojem platforme za t.i.
'pametno' vinogradništvo in s katerim sem kasneje tudi sodeloval.
Koncept projekta je zanimiv in
privlačen, saj poleg teoretičnega
dela ponuja možnost praktičnega
usposabljanja (v mladinskih organizacijah in/ali na delovnem mestu),
predvsem pa iz tvojega področja.
Sedaj si že začel z usposabljanjem
na delovnem mestu na Visoki šoli
za vinogradništvo in vinarstvo v
Vipavi. Ali imaš možnost uporabiti znanja, ki si jih pridobil tako
v sklopu študija kot v sklopu uvodnih usposabljanj? Ali meniš, da ti
bo usposabljanje pomagalo do morebitne nadaljnje redne zaposlitve?
Vsekakor mi usposabljanje na Visoki šoli za vinogradništvo in vinarstvo (VŠVV) v Vipavi ponuja možnost uporabe znanj, pridobljenih
v času študija in na uvodnih usposabljanjih, saj imam opravka tako s
strokovnimi zadevami kot tudi s študenti. Trenutno delujem kot podpora študentom 2. letnika - prevajam
strokovna učna gradiva za potrebe
spletne učilnice ter se udeležujem
predavanj za študente pri predmetu
Kemija in biologija tal, ki potekajo v
angleščini in jim pojasnim morebitne nejasnosti. Prepričan sem, da mi
bodo vsa do sedaj pridobljena znanja tekom usposabljanja in nadalje
prišla še kako prav.
Usposabljanje na delovnem mestu
mi bo po mojem mnenju vsekakor
pomagalo do morebitne zaposlitve,
kje, bomo še videli. Zagotovo pa si
bom skozi to usposabljanje nabral
novih izkušenj, ki bodo osnova za
moje nadaljnje delo.
Za konec bi te prosili še za tvoj
nasvet mladim, ki so ravno pred iskanjem nove oz. prve zaposlitve?
Mladim, ki iščejo zaposlitev, bi
svetoval naj vztrajajo pri tem kar jih
veseli. Naj v tem kar radi počnejo in
kar jih navdihuje iščejo zaposlitev,
četudi se jo težko najde. Naj vztrajajo in naj bodo aktivni! Udeležujejo
naj se različnih dogodkov in predavanj iz svojega področja, pa tudi takšnih kot je na primer vaš projekt za
povečanje zaposlovanja mladih v lokalnem okolju.

Ob tej priliki bi se vam rad še enkrat zahvalil, da sem se lahko vključil v vaš projekt in da ste mi omogočili opravljanje usposabljanja na
Visoki šoli za vinogradništvo in vinarstvo.
Jan Reščič

Letošnji medobčinski otroški parlament so vodili učenci iz OŠ Col, v
naslednji sestavi: Nika Gorše, Nina
Bajc, Manca Bajc in Neža Kobal. Na
parlamentu so se po malici mladim
pridružili gostje, Jaka Kovač mladinski delavec in vodja delavnic,
Ksenija Francetič in Michela De Castro iz Waldorfske šole, Tina Rutar
Leban, predstavnica šole Lila in Jerneja Bone iz Zavoda za šolstvo Nova
Gorica. Vsem se seveda lepo zahvaljujemo!
Otroci so skupaj z gosti spregovorili o temi letošnjega parlamenta. Usmerjali so se na teme: šola za
življenje, boljši odnosi med vrstniki
in z učitelji, spoštovanje do učencev,
interaktivne metode dela v šoli. Gostje so se otrokom pridružili in jim
predstavili drugačne načine dobrih

praks in metode za delo v prihodnosti. Otroci so se aktivno vključevali v predstavitve in delavnice gostov, dobili veliko idej in predlogov
za spremembe. Eni izmed predlogov so: vpliv učencev na obvezne in
izbirne vsebine pri pouku, bolj sodelovalne metode poučevanja, več
prakse in krepitev socialnih veščin,
pouk zunaj šole. Te predloge bodo
še razvijali in jih tudi predstavili na
Nacionalnem otroškem parlamentu.
V manjšem številu so se učenci naših šol udeležili tudi regijskega parlamenta, ki je letos potekal v Idriji
v prostorih Mestne knjižnice in čitalnice Idrija, 20.3.2018. O isti temi
so mladi razpravljali skupaj s predstavniki učencev šol severnoprimorske regije. Regijski parlament, ki ga

je vodila Tinkara Pavšič iz OŠ Idrija je potrdil tudi 8 predstavnikov za
Nacionalni otroški parlament, ki bo
9. aprila 2018 v Ljubljani. Naše občine bo zastopal Rok Bratina iz OŠ
Dobravlje.
Mateja Črv,
MDPM Ajdovščina

Inštitut za mladinsko politiko vabi
vse mlade (15-29 let) iskalce zaposlitve iz Goriške in Obalno-kraške regije, da se nam pridružijo. Na voljo
imamo še nekaj prostih mest:
Praktične izkušnje pri mladinskih
in drugih nevladnih organizacijah: v
mladinskih in drugih nevladnih organizacijah bodo mladi z aktivnim
sodelovanjem pri izvedbi konkretnih projektov krepili kompetence,
kot so timsko delo, samoiniciativnost, prilagodljivost, odgovornost
kompetence torej, ki so dobrodošle
na vsakem delovnem mestu.
Usposabljanje pri posameznemu
lokalnemu delodajalcu: udeleženci
bodo vključeni v praktično usposabljanje pri posameznemu lokalnemu delodajalcu, pri katerem bodo
pridobili znanja in izkušnje za potencialno zaposlitev. Usposabljanje
bo potekalo pod mentorstvom.
Vabljeni k spremljanju spletne
strani Inštituta za mladinsko politiko www.mladi-in-obcina.si ter facebook strani https://www.facebook.
com/institut.IMP/. Dodatne informacije: Inštitut za mladinsko politiko, tel.: 040 657 676 ali barbara.
pfeifer@institut-imp.si ali matjaz.
zgonik@institut-imp.si
'Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz
Evropskega socialnega sklada.'
Inštitut za mladinsko politiko,
Ajdovščina
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Colski gasilci

Zimovanje medvedkov in čebelic Sodelovanje na kvizu

F

L

ebruarja je v Selu potekal občinski del tekmovanja v kvizu
gasilske mladine. Tekmovanja se je udeležilo vsega skupaj šest
ekip s Cola, od tega ena pionirska,
štiri mladinske in ena pripravniška.
Napredovanje na regijski del so si s
prvim mestom priborili pionirji in
pripravniki, iz vsake kategorije po

etos smo se medvedki in
čebelice ponovno podali na
zimovanje na Kovk nad Ajdovščino. Pričeli smo ga z zabavo
na snegu, grajenjem snežakov in
kepanjem. Kasneje smo si z izdelavo papirnatih mask ustvarili pravo
pustno vzdušje. Po okusni večerji smo večer preživeli ob igranju
glasbenih stolov in drugih skupinskih iger. Naslednji dan je sledila
gradnja trdnjave in napeta snežna
vojna med dvema skupinama.
Pred kosilom smo imeli različne
poučne delavnice, kjer smo se učili
koristnih taborniških veščin, kot
so: prva pomoč, uporaba šotorke,
uporaba noža in učenje vozlov. V
popoldanskem času smo se zabavali z igro 'kmetovalca', kjer smo
peli taborniške pesmi, reševali
uganke ter se zabavali s skupinskimi team-building nalogami. Po
zaključeni igri smo se mlajši MČ-ji
podali na sprehod do Roba, starejši pa do Sinjega vrha. Po večerji je

ena ekipa. 11. marca se je v Podbrdu odvijalo regijsko tekmovanje.
Pripravniki so osvojili tretje mesto
od skupno osem ekip, pionirji pa
peto od štirinajstih. Vsem skupaj
čestitamo in jih spodbujamo, da se
tovrstnih tekmovanj udeležujejo še
naprej in s tem pokažejo veselje in
zanimanje za gasilstvo.

sledil MČ- sprejem, kjer so najnovejši člani prejeli svojo prvo rutko
in zaprisegli zvestobo taborništvu.
Naslednji dan smo se zadovoljni z
izkušnjo in novimi prijateljstvi odpravili domov.
Iza Kranjc

ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA VIPAVA

Teden v Nemčiji

V mesecu marcu je potekal drugi del izmenjave dijakov ŠGV z dijaki iz nemške srednje šole iz Ibbenbürna v pokrajini Vestfalija. Izmenjava je potekala v okviru programa Europeans for peace, posebej pa se je orientirala na problematiko življenja ljudi z invalidnostjo danes ter v času nacizma in
druge svetovne vojne.

N

aše potovanje se je sicer
začelo z zapletom, ko je
bil zaradi snežne nevihte odpovedan naš let iz Münchna
globlje v Nemčijo. Tako se je potovanje podaljšalo za kar okroglih
deset ur, kar pa ni vplivalo na našo
dobro voljo. Skozi teden smo spoznavali in raziskovali tematiko
invalidnih ljudi, s poudarkom na
času nacizma v Nemčiji, ki smo jo
lahko v izvorni državi kar najbolje
spoznali ob živih in resničnih primerih. Poleg ogledov delovnega
tabora nemške tajne policije, štaba
policije v Münstru in zasliševalne
celice ter uprave gestapa za to območje je bil, sploh za nas, še posebej zanimiv obisk gospe, katere

zgodba je bila nadvse fascinantna.
V svoji čustveni izpovedi in opisu
življenja nam je prikazala svoje iskanje lastne identitete in korenin,
ki jo je pripeljalo prav k nam v Slovenijo, kjer je ugotovila, da je bila
ob rojstvu ugrabljena in posvojena
v Nemčiji v poskusu stvaritve arijske rase.
Poleg projektnih dejavnosti pa
je velik del vsake izmenjave tudi
spoznavanje tuje kulture, ljudi,
hrane in nam nepoznanega načina življenja. Vse dijake naše šole je
navdušila velikost mest. Presenetili sta nas tudi urejenost in lepota pokrajine, pa čeprav nam vreme
ni prizaneslo z nizkimi temperaturami. Večina izmed nas se je v

spremstvu nemških dijakov podalo tudi na izlet čez mejo na bližnjo Nizozemsko. Kljub polnemu in zanimivemu programu smo
imeli veliko prostega časa, ki smo
ga v lastni režiji z nemškimi dijaki
skušali čim bolj izkoristiti in tako
užiti čim več ponujenega: od prostranih ravnin, velikih mest, nakupovalnih središč, velikega živalskega vrta do živahnih večerov in
noči v mestu.
Po tem bogatem tednu v Nemčiji smo se na koncu vsi utrujeni, a
s polno dragocenih izkušenj in vtisov, radi vrnili v domačo Vipavo.
Jurij Grohar

Srebrni na reviji v
Zagorju ob Savi
Ena od stalnic Škofijske gimnazije Vipava je mešani pevski zbor.
V ponedeljek, 26. 3., pa se je prvič predstavil na Reviji otroških in
mladinskih zborov Zagorje ob Savi ter se domov vrnili s srebrnim
odličjem.

N

a lanski reviji Naša pomlad
je strokovna komisija ocenila, da se zbor lahko udeleži kakšnega dogodka na državni
ravni. Zborovodkinja Meta Praček
je zato na začetku letošnjega šolskega leta zboru predstavila pogumno
idejo, da bi zapeli na reviji v Zagorju. Revija je tako rekoč pokazatelj
najboljšega, kar v državi premore
otroško in mladinsko zborovsko petje, zato je bila že uvrstitev na revijo
velik dosežek.
Mladi pevci iz Vipave so v zadnjih
mesecih pridno vadili, kar ob vseh
šolskih in obšolskih obveznostih ni
prav enostavno, fantovske vrste pa
so Zagorju zapolnili tudi lanski maturantje. Predstavili so se s pesmimi
Mojce Prus, Šürka je Tisa, noviteto
Tine Bec, ki je pesem Omnes gentes,
plaudite manibus napisala prav za

naš zbor in zborovodkinjo, ter Ethana Sperryja, Balleilakka; na tolkalih
so zbor spremljali Nastja Vovk, David Škrlj in Erik Mrevlje.
V zboru prepeva 60 pevk in pevcev
(vseh dijakov na šoli je 280), kar priča o tem, da je zborovsko petje med
mladimi priljubljeno. Prav radi zapojejo ob vsakršni priložnosti, vendar imajo projekti, kot je omenjeni, še posebej izjemno motivacijsko
noto. Dober vtis, ki so ga pevci pustili ob svojem krstnem nastopu, je
vsekakor lepa popotnica za naprej.
Bojana P. Kompara

ŠOLSKA
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OŠ Šturje

Otroški pevski zbor PŠ Podnanos

Klemenčičeve Čarobne gosli

Pevski nastop v domu
starejših

S

reda, 7. marec 2018, je bila za
učence in delavce OŠ Šturje
Ajdovščina posebej praznična. Po dveh letih vaj in priprav so
namreč učenci – člani lutkovnega
krožka premierno uprizorili Čarobne gosli. To je četrta predstava,
s katero že desetletje učenci in delavci šole obujamo in na ta način
ohranjamo dediščino ustanovitelja
slovenskega lutkovnega gledališča
Milana Klemenčiča.
Znano je, da je slikar, fotograf in
lutkar Milan Klemenčič prav v Šturjah 22. decembra leta 2010 na svojem domu ustanovil prvo slovensko
lutkovno gledališče. Za povabljene
je v sodelovanju z ženo Pepco odigral Mrtveca v rdečem plašču, lutkovno igro, za katero je sam priredil
besedilo, izdelal oder in lutke ter odigral skoraj vse vloge. Betino je odigrala žena Pepca.
Po več kot 100 letih Klemenčičeve lutke še vedno navdušujejo veliko
in malo občinstvo. Predstave z njegovimi lutkami oziroma replikami
igrajo v Lutkovnem gledališču Ljubljana.
Malo in veliko občinstvo pa že 10

let navdušujejo tudi lutke, ki domujejo na OŠ Šturje.
Šolske lutke so originali. Ogrodje zanje izdeluje učitelj tehnike in
tehnologije Erik Černigoj, oblačijo jih Petra Ušaj, Martina Makovec
in Tanja Bratina. Glave zanje je izdeloval likovni pedagog Bojan Bole.
Prav vsako osebo iz besedila je dobro preučil in naredil za lutke unikatne glave. Gospod Bole je izdelal
tudi oder in kulise za vsakokratno
predstavo. Za prvo predstavo je kulise dokončala slikarka Julijana Božič, za tokratno pa, ker je gospod
Bole septembra umrl, kiparka Tea
Curk Sorta.
Lutke vsakokrat vodijo učenci pod
vodstvom mentorice gospe Silvane
Mislej.
Predstave odigrajo v učilnici, intimnem prostoru, saj so lutke velike le
15 centimetrov in pritegnejo pozornost slehernega gledalca. Trudimo
se, da je vzdušje na vsaki predstavi prav tako čarobno, kot je bilo na
zimski večer pred 108 leti na domu
Milana Klemenčiča.
Čarobne lutke in čarobni večer za
Čarobne gosli.

V predstavi je glavni junak Gašperček Lariferi, ki ga imenitno vodi
Leo Pižent. Gašperček je preprost,
na videz naiven, ob koncu pa tisti,
ki zna, četudi s pomočjo srečnih naključij, poskrbeti zase. Ves čas pa
spravlja gledalce v smeh.
Ostale lutke vodijo Zarja Bizjak
(trabant, natakar Filip, baron Cacelj in kmet Strniščnik), Julija Červ
(krošnjar Uzmič in trabant), Lea
Krapež (dvorna dama in razbojnik
Lovež), Jana Likar Ivanov (princesa
Amalija, razbojnik Grabež in Zvitec,
mestni pisar), Kiana Petrič (Marjeta
in Pravičar, mestni sodnik) ter Mali
Vidmar Vrabec (Bakrezius in knez
Rihard),
Vsi lutkarji so skoraj profesionalno animirali lutke. Te so pritegnile
pozornost gledalcev in jih zapeljale v svoj svet. Dekleta so imele več
vlog, vsaki lutki so dale svoj glas:
zdaj globok in veljaven, nato premeten ali zavajajoč. Kot je zahtevala
oseba. Govor je bil razumljiv in prepričljiv.
Lutkarji so ob igranju poskrbeli tudi za menjavo devetih scen. Vse
je šlo hitro, glasba iz klasičnih del je
gledalcem omogočila, da so zbrano
čakali na nadaljevanje.
Ob koncu je lutkarjem in mentorici gospe Silvani Mislej zaploskalo
malo in veliko občinstvo.
Predstavo so lutkarji 7. in 8. marca odigrali osemkrat. Dopoldan za
svoje sošolce, zvečer za ostale. Verjamem, da bodo veseli še kakšnega
povabila!
Ksenija Černigoj

OŠ Danila Lokarja

Spodbujamo prijateljstvo
V sklopu projekta 'Spodbujamo prijateljstvo', ki ga za celotno Slovenijo organizira Društvo za trajnostni razvoj Sobivanje, smo na Osnovni šoli Danila Lokarja Ajdovščina v oddelkih 4. bc ter v 5. razredu
OPB izvajali različne dejavnosti, katerih se je udeležilo preko 50 otrok iz obeh skupin.

I

ščemo prijateljstvo v knjigah.
Uvodno srečanje je potekalo v
šolski knjižnici. Razstavljene so
bile knjige na temo prijateljstva, kar
je bilo razpoznavno tudi že v samih
naslovih. Brali smo knjigo Mavriča
ribica. Ob tem smo vsebino knjige
projicirali na vsakdanje odnose med
sošolci in med skupinama OPB.
Prijateljstvo nas povezuje. Z učenci
smo iskali simbole prijateljstva. Razmišljali smo o prijateljstvu, kdo je dober prijatelj, kaj nas povezuje. Ob tem
smo pisali sestavke in pesmi na temo
prijateljstvo.
Prijatelji so hvaležni. V šolski knjižnici smo si ogledali animirani risani film Hvaležni medved, ki je nastal
po literarni predlogi Koroške ljudske
pravljice. Ob tem smo se pogovarjali, zakaj je bil medved hvaležen, kako
lahko hvaležnost izkažemo in kako
smo lahko hvaležni za dobre stvari, ki
se nam zgodijo v življenju in se nam
večkrat zdijo samoumevne.
Včasih beseda oprosti ni dovolj. Izvedli smo delavnico o pomenu besede oprosti. Delavnico smo prevzeli po predavanjih Marka Juhanta, ki

s črepinjami krožnika ponazarja krhkost prijateljstva in posledice nepremišljenih dejanj. Učenci so razbit krožnik hoteli na več načinov zalepiti, a
so ugotovili, da to preprosto ne gre in
da krožnik nikoli več ne bo isti. Učenci so ugotovili, da moramo za svoja dejanja prevzeti odgovornost in za
ohranjanje prijateljstva narediti več,
kot le reči oprosti.
Medvrstniško prijateljstvo. Mešane skupine učencev 4. in 5. razreda
so skupaj načrtovale delo in ustvarile različne simbole prijateljstva. Sodelovali so vsi, izdelki so bili rezultat medsebojnega in medvrstniškega
sodelovanja. Učenci so ugotovili, da

leta, ločevanje po spolu, kulturi in oddelkih niso ovira za nastanek dobrega
izdelka, temveč predstavljajo most na
poti do uspeha.
Prijatelji sodelujejo in si pomagajo.
Izvedli smo sodelovalno igro, kjer si
morajo učenci pomagati in sodelovati na poti do skupnega cilja. Pri igri je
potrebno sodelovanje, dogovarjanje,
poslušanje in timsko delo, da uspešno
sezidajo stolp iz lesenih kock.
Učenci so preko dejavnosti na delavnicah in z druženjem spoznali, da je
prijateljstvo treba negovati in krepiti
ter, da je vsakodnevno na preizkušnji.

V soboto, 10.3.2018, smo z nastopom Otroškega pevskega zbora
podružnične šole Podnanos (OŠ Draga Bajca Vipava) popestrili
jutro oskrbovancem doma Pristan v Vipavi in jih s tem zelo razveselili.

Foto: Maruša Vidic

N

ekateri oskrbovanci so zapeli
z nami, marsikateremu pa
se je utrnila solza ganjenosti, ko so jim ljudske pesmi, ki so jim
še posebno blizu, pričarale spomine
na otroštvo, mladost, domačo hišo…
Pevski zbor sta spremljala mlada kitarista Patrik in Neža Vidic. Prisrčen
aplavz po vsaki pesmi je bil zelo zgovoren. Mnogi oskrbovanci doma Pristan so se nam po nastopu tudi osebno
zahvalili.
Nastop je bil prijazno darilo ženskam
ob 8. marcu, dnevu žena ter moškim

ob 10. marcu, dnevu 40 mučencev ali
kot radi rečemo, prazniku moških.
V Pristan smo prišli na povabilo
Mojce Trdan, vodje delovne terapije, s katero smo že v preteklosti večkrat sodelovali. Glede na krasne odzive oskrbovancev in zaposlenih smo na
vprašanje, če lahko naslednje leto spet
računajo na nas, odgovorili pritrdilno.
Naslednji nastop pevskega zbora bo že
čez en mesec. To bo nastop na občinski reviji 'Naša pomlad 2018', na katero se že intenzivno pripravljamo.
Vida Trošt Vidic

ZVONOVI
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20. obletnica župnijske
karitas na Otlici

T: 08 20 56 820

Z

svetu. Letos bo potekala že 24. po vrsti
in 2583 likovnim delom se bodo pridružila nova.
Za dvajset bogatih let smo se Bogu
in dobrim ljudem zahvalili pri maši v
nedeljo, 11. marca letos, v župnijski
cerkvi na Otlici. Sveto mašo je daroval naš župnik Lojze Šinkovec. Medse smo ponovno povabili gospo Jožico
Ličen, zdaj ravnateljico Škofijske karitas, ki nas je v nagovoru spodbudila,
naj dobroto širimo še naprej, naj mladi še naprej razveseljujejo in pomagajo ostarelim, naj se umetnost druži z
dobrodelnostjo, in nam zaželela podpore naših župnijskih zavetnikov angelov varuhov.
Dotaknila se nas je aktualizacija prilike o usmiljenem Samarijanu, ki so jo
pod mentorstvom naše voditeljice Ivice Vidmar zaigrali letošnji birmanci.
Opaziti stisko bližnjega in mu ponuditi nesebično pomoč je za kristjana
vedno izziv. Po maši nas je v župnišču
članica, Tončka Čibej, pogrela s svojim čajem in tudi potica ni manjkala.
Pogrešali pa smo nekatere bivše in žal
tudi pokojne sodelavce.
Naj Bog blagoslavlja, angeli varuhi
pa naj nas varujejo, naj bo stisk vedno
manj, dobrote pa vedno več.
Helena Vidmar

DA BI BILI ENO!
M I S I J O N

V

V I P A V I

Sobota, 10.3.

od 9. do 16. ure v župnijskem domu
ORATORIJ ZA OTROKE

Nedelja, 11.3.

ob 16. uri v župnijskem domu
srečanje za mlade družine na temo „NOVA SPOLNA REVOLUCIJA
IN NJEN VPLIV NA NAŠA ŽIVLJENJA“ - vodita Mojca in Benjamin Tomažič
ob 18. uri v kulturnem domu
predavanje Mateja Jakopiča „TUDI POD UNIFORMO BIJE SRCE“

Torek, 13.3.

ob 20. uri v kulturnem domu
predavanje Alenke Rebula „KAKO POSTATI LJUDJE MIRU“

Sreda, 14.3.

ob 20. uri v kulturnem domu
predavanje Boštjana Harija „VZHODNA MEDITACIJA IN JEZUS“

Sobota, 17.3.

od 9. do 16. ure v župnijskem domu
ORATORIJ ZA OTROKE
ob 19:30 uri v kulturnem domu
predavanje p. Christiana Gostečnika „IZZIVI STARŠEVSTVA kako spregovoriti otrokom o temah, ob katerih je tudi
staršem nerodno, je pa nujno“

Nedelja, 18.3.

ob 18. uri v kulturnem domu
nagovor/predstava Gregorja Čušina „VERA LEVEGA RAZBOJNIKA“
podrobnosti na http://zupnija-vipava.si

M: 051 246 061

Info@lineaflex.si

www.lineaflex.si

Spalni studio
Lavričev trg 3, Ajdovščina
Odprto:
pon - pet:

ačelo se je 8. marca 1998, ko
nas je takratni župnik Matej
Kobal povabil na prvo srečanje
Župnijske karitas na Otlici. Med nas
je prišla tudi gospa Jožica Ličen in nas
navduševala za dobrodelnost. Opogumilo se nas je trinajst in postali smo
župnijski sodelavci karitas.
V teh dvajsetih letih smo največ skrbi posvečali bolnim, invalidnim, ostarelim in ovdovelim iz naše župnije.
Pozabili nismo niti na tiste, ki so zaradi bolezni ali starosti morali zapustiti svoj dom in postati varovanci domov za ostarele. Več let zapored smo
jih tako vabili in vozili na srečanja v
domačo župnijo. Po potrebi smo organizirali akcije zbiranja oblačil, obutve, odej, higienskih pripomočkov in
krompirja. V sodelovanju s Slovensko in Dekanijsko karitas smo s paketi hrane in boni za nakup šolskih
potrebščin pomagali številnim družinam v župniji, omogočili smo počitnice za otroke in njihove družine,
pomagali ob izgubi službe, izrednih
nesrečah, boleznih ali izgubi najbližjih. Ustanovili smo medgeneracijsko
skupino Skrinjica.
Z likovno kolonijo Umetniki za karitas, ki se odvija pri nas, na Sinjem
vrhu, smo postali prepoznavni v
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9h - 17h

Rdeči križ Ajdovščina

Koledar dogodkov dnevnega centra

V dnevnem centru RK Ajdovščina, na Tovarniški cesti 3.g (poleg gasilskega doma), v mesecu aprilu
napovedujemo naslednje brezplačne dogodke:

Program individualne brezplačne
'Učne pomoči za osnovno šolo': Izvaja se vsak dan od ponedeljka do petka, v popoldanskem času do 18. ure.
Za učno pomoč nas lahko kontaktirate na 053664930 / 051430722 ali na
e-naslov: ajdovscina.ozrk@ozrks.si.
Učna pomoč poteka po predhodnem
dogovoru. Namenjena je otrokom iz
socialno šibkejših družin.
Program za otroke petkov 'ŽIV
ŽAV':
V sklopu programa bomo imeli kuharsko delavnico z otroki, dne 20. 4.
2018. Poteka enkrat mesečno - zadnji
petek v mesecu od 15. do 17. ure popoldan. Več informacij na 053664930
/ 051430722 ali na e-naslov: ajdovscina.ozrk@ozrks.si.
Program za brezposelne:
Svetovanje, pomoč pri pisanju prošenj, pomoč pri iskanju zaposlitve in
pomoč pri povezovanju z delodajalci. Z vsakim se individualno pogovorimo. Svetovanje poteka po predhodnem dogovoru. Kontaktirate nas
lahko na 053664930 / 051430722 ali
na e-naslov: ajdovscina.ozrk@ozrks.
si.
Program za pomoč starejšim: Program izvajamo na terenu, na domu
oseb, ki so onemogle in potrebujejo
pomoč. Nudimo lahko nakup živil v
trgovini, pomoč v paketih RK za socialno ogrožene, družabništvo in podobno. Pomoč poteka po predhodnem dogovoru. Kontaktirate nas
lahko na 053664930 / 051430722 ali
na e-naslov: ajdovscina.ozrk@ozrks.
si.
Delavnice izdelovanja rož iz najlonk:
Vsak petek od 9:30 do 11:30. Vljudno
vabljeni vsi, ki imate željo po ustvarjanju.
Delavnica 'Vzgoja in presajanje rastlin':
Dne, 9.4.2018 ob 14. uri popoldan. Vodila jo bo floristka in cvetličarka, ki ima veliko izkušenj in znanja na tem področju. Bliža se čas, ko

se narava prebuja in mi z njo. Začela se bodo opravila na vrtu, poskrbeli
bomo za ureditev okolice hiše, zasadili
balkonska korita … Mogoče potrebujete na tem področju dodatno znanje?
Na delavnici se bomo podučili, kako
ravnati s sadikami, njihovo vzgojo,
gnojenjem, umestitivijo v prostor …
Dotaknili se bomo tudi spomladanskih zelišč; enoletnic primernih za
balkonske zasaditve ter sobnih rastlin.
Izdelali bomo podtaknjenec, zasadili
nasadek in se pogovorili o vaših morebitnih težavah, ki se pojavljajo pri
vzgoji rastlin. S seboj lahko prinesete
rastlino, ki vam ne uspeva najbolje in
skupaj bomo poiskali rešitev.
Predavanje na temo 'Demenca in
nega dementnega bolnika' ter 'Parkinsonova bolezen in nega parkinsonovega bolnika':
Dne, 10. 4. 2018 od 17. do 19. ure. Vodila jo bo ga. Majda Sulič - višja medicinska sestra, z večletnimi delovnimi
izkušnjami v zdravstvu. Predavanje je
namenjeno svojcem, ki živijo z bolnikom in tudi drugim. Predstavitev naj
bi bila v sklopu predavanj na temo:
Najpogostejša obolenja in nega bolnika, če bo dovolj zanimanja. Obvezne
prijave na : 053664930 / 051430722 ali
e-naslov.: ajdovscina.ozrk@ozrks.si .
Izmenjevalnica, vsako tretjo soboto v mesecu:
Tudi v mesecu aprilu dne, 21. 4. 2018
bomo nadaljevali z izmenjevalnico.
Prihajajo toplejši dnevi, zato je čas,
da si ponovno osvežimo garderobo.
Na izmenjavo lahko prinesete, kak
kos oblačila, ki ga zamenjate za drugo oblačilo. S tem si lahko osvežimo
garderobo brez nepotrebnega zapravljanja denarja in podaljšamo življenjsko dobo oblekam, ki bi v nasprotnem
primeru ostale pozabljene v omarah
oz. bi romale v smeti.
Delavnica nega obraza z naravno
kozmetiko:
24. 4. 2018 ob 17. uri. Delavnico bo
vodila ga. Nataša Brecelj iz Salona TIA. V uvodu boste slišali nekaj

osnovnih informacij o 'Aromaterapiji in Aromakozmetiki', v nadaljevanju
pa nasvete o negi kože obraza. Izdelali
bomo obrazno masko in serum z eteričnim oljem sivke.Vsak udeleženec
bo prejel negovalna izdelka. Obvezne
prijave na delavnico na : 053664930 /
051430722 ali e-naslov.: ajdovscina.
ozrk@ozrks.si.
Delavnica Gong Kopel:
Dne, 25. 4. 2018 ob 18.00 uri, organiziramo antistresno 'Gong Kopel' in
nanjo vabimo vse, ki si želijo sprostitve in uživanja ob zvokih in vibracijah gonga. Gong Kopel bo vodila priznana gong terapevtka ga.Taša Turk.
S seboj prinesite debelejšo ležalno blazino, toplo odejo, plastenko vode in se
prepustite zvočnemu popotovanju.
Delavnica 'Nabiranje in priprava
divjeužitnih rastlin':
Zbirno mesto: Dom krajanov Žapuže
dne, 26.4.2018 od 8:30 do 13:30 ure.
Delavnico bo vodila ga. Sandra Subotič. Na delavnici se bomo naučili prepoznati rastline, poiskati rastišča, pogledali si bomo kako se pripravi hrano
iz divjih rastlin ...
Z divje rastočimi užitnimi rastlinami si izboljšamo svojo zdravstveno sliko, naberemo telesno kondicijo,
razgledamo po že pozabljeni okolici in nenazadnje se koristno družimo
z našimi najbližnjimi, prijatelji, sorodniki in znanci iz okolice. Za pripravo moramo pa točno poznati in ločevati med užitnimi divjimi rastlinami
in njihovimi ne tako redkimi dvojnicami. Vse to in še več si lahko privoščite na dopoldanskem sprehodu
po obrobju Ajdovščine in Žapuž ter
na hitrem kulinaričnem tečaju in degustaciji. Trajanje delavnice je cca. 5
ur. Primerna je za polnoletne. Zaradi lažje organizacije in pogostitve prosimo za prijavo do 20.4.2018 na tel.
05.3664.930 ali 051.430.722 ali e-mail:
ajdovscina.ozrk@ozrks.si.
Lepo vabljeni!
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Ljudsko zdravilstvo v naših krajih

V

sodobnem času ni družine,
ki ne bi pod streho imela,
po raznih predalčkih in kotih, starih in novih stekleničk, tabletk
vseh velikosti in vseh barv, zraven
pa še raznih masti in krem v tubah.
Če pa še to ni bilo dovolj tečemo po
nova zdravila v lekarno, ker smo že
tolikokrat na dan slišali po vseh medijih kaj je za nas dobro ali najboljše
ali celo čudežno za naše bolne noge,
očesa, sklepe, kolke, kožo, lase in tako
naprej do neskončnosti. In ko kdo iz
družine umre, je prva skrb pobrati po
vseh predalih in škatlicah vsa njegova
zdravila in se jih čim prej tako ali drugače znebiti.
Takih opravkov in skrbi naši starši niso imeli. Že iz avstrijskih časov in
še prej so si ljudje znali sami pomagati

ob raznih boleznih, udarcih, zvinih,
zlomih, odrgninah, ugrizih ali pikih
žuželk in drugih težavah. Takrat so
bile družine velike. Vsi otroci se povsod niso poročili. Ostali so doma. Rekli smo jim strici in tete. Ukvarjali so
se z raznimi posebnimi opravili v hiši,
vrtu, njivi, hlevu in tako naprej. Skoraj
v vsaki vasi je bil kašen stric ali teta, ki
sta gojila s posebno skrbjo razne zdravilne rastline po vrtovih, njivah ali pa
so jih nabirali v gozdu, gmajni in pašniku. To je bil janež, kimel, koromač,
tavžentrože, arnika, vinska rutica,
lipa, žajbelj, bezeg, meta, melisa, rman
in drugo. Seveda je bilo treba vse to
naravno bogastvo lepo in pravilno
posušiti. Kralj vseh zdravil pa je bilo
brinjevo žganje ali brinovec, ki je bilo
zelo drago. Pod Italijo je bila vsaka

žganjekuha strogo prepovedana. Ljudje so žganjekuho zato zelo skrivali
po kakšnih grapah ob potoku in skritih krajih in pazili, da se dim ni dvigal
preveč visoko, sicer bi takoj pridrveli finančni inšpektorji. Domače žganje
pa je posebno moški delovni sili prišlo
zelo prav, če so bili moški hudo bolni
ali pa hudo zdravi.
Brin so nabirali na Nanosu, Podkraju, Colu, Vodicah, največ pa ga je
bilo na Krasu. Kupci so to plačevali po
mericah. Zdravilne rastline so nosili
po hišah, tudi po lekarnah in si tako
pomagali pri preživetju. V Vipavi sta
bili najbolj znani taki ljudski zdravilki in pridelovalki ali nabiralki ljudskega zdravilstva teta Lukova-Trampuž
in Marička Felcova-Pregelj. Na Slapu
pa je to delo odlično opravljala Hanca

Rallyju Vipavska dolina po robu

P

Splošni pogoji nagradne igre na www.avtokrka.si

etega marca 2018 smo v vseh
informativnih oddajah Televizije Slovenija spremljali dogajanje, ko so vodilni slovenski meteorologi in klimatologi predstavili
katastrofalne podatke o preučevanju
podnebnih sprememb v Sloveniji po
letu 1961 in o strašljivih napovedih
za prihodnost. Glavni krivec za dvigovanje povprečne letne temperature in za čedalje bolj čudne letne čase
so ogljikov dioksid in drugi dimni
plini, ki jih človeštvo marljivo spušča
v ozračje.

V februarski številki Latnika je bila
objavljena napoved za 8. rally Vipavska dolina, ki naj bi se dogodil
v aprilu. Spet bomo v Ajdovščini in
okolici deležni obilnega zvočnega
in zlasti kemičnega onesnaževanja s
hrumečimi avtomobili. Ob tem (se)
sprašujem, ali je res treba po nepotrebnem trošiti (torej dokončno uničevati) nafto, ter proizvajati ogljikov
dioksid, druge dimne pline in prašne delce (tudi od obrabljenih pnevmatik), četudi ob tem odmislim, koliko denarja bo po nepotrebnem

poslanega 'v luft', medtem ko dobrodelne organizacije moledujejo za pomoč revnim in lačnim, pa tudi to,
koliko denarja bosta po nepotrebnem zapravili občini Ajdovščina in
Vipava. Ob tem ni zanemarljivo niti
to, koliko denarja bodo po nepotrebnem zapravili tisti, ki ga očitno imajo preveč?
Tako, malce sem ponergal in si olajšal dušo. Saj je tudi v Izraelu dovoljeno kritizirati vlado - tako kot lajati v
Luno … Zastonj in zaman!
Ivan Hrovat
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Malikova, ki je ob skrbi za zdravje skrbela za vsa domača semena, ki se jih
takrat ni tako prodajalo po trgovinah
kot se jih danes v številnih semenarnah. Sicer pa je skoraj vsaka vas imela
kakšnega svojega ljudskega zdravilca.
Iz otroških let se še spominjam, da
je imela moja mama vedno na nočni
omarici v sobi ob postelji stekleničko
z arniko v žganju, v omarici pa jazbečevo mast. Kožo si je osvežila s kislo
smetano ali pa s peno od mleka, ki ga
je ravnokar pomolzla. Z domačim kisom je namočila krpo in nam jo položila na otekline na nogah ali rokah
po udarcih ali pikih. Z njim si je očistila roke in odstranila s krtačo madeže
na očetovih nedeljskih oblačilih. Tudi
kotle v katerih smo kuhali polento,
smo očistili s kisom in soljo ali pa tudi

s pepelom. Za vnetje otroških ušes je
uporabljala kapljice iz netreska, ki raste v skalovju. Smrekovo smolo pa so
uporabljali proti jetiki, temu zdravilu so rekli 'pilph'. Namočeno koreniko pelina v žganju so uporabljali za
zdravljenje želodčnih težav, smrekovo
smolo pa proti oteklinam od ubodov.
Sicer pa je naravnih zdravilnih rastlin
še veliko. To kar sem napisala je ostalo
le v mojem skromnem spominu.
Leta l931 je prišla v Vipavo znana lekarnarica, danes bi rekli farmacevtka
dr. Marija Jamšek, ki je vse to še odkupovala do leta l948, ko je povojna oblast to prepovedala. Morda bo
komu tudi danes kaj od napisanega
prišlo prav. Pa srečno s čim manj tabletkami.
Magda Rodman

Sonet
Vse se nagiba v skladu z vetrom. Položna trava, sključene krošnje.
Vse tu se boji njegove grožnje in se skuša izognit zapletom.
Vendar trava ne more ustati. Niti ne more drevo oditi
ter se hitro nekam daleč skriti kakor mi, za zaprtimi vrati.
Zato se vprašam: Zakaj smo tu? Zakaj ne odidemo čim bolj stran?
Morda zato, ker nam je veter znan, ko nas potiho boža, brez sramu.
In tako še naprej z njim živimo.
V ostri sapi čas beži mimo.
Primož Čibej

ZGODOVINA
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Dušan Krečič:

Zgodbe o preteklosti
Hubelj

O

bdobje pred in po tem, ko je
stotinam domačinov po letu
1828 sonce zamenjala ura je
g. Plesničar v svoji knjigi, 'Ajdovščina,
pogledi v njeno preteklost', ki sem jo
vsem, še posebej pa šolarjem priporočil v obvezno branje, imenoval 'Obhubeljska industrija'. Pred tem pa v
knjigi najdemo poglavje 'Obhubeljska
elita v 18. stoletju'.
Kot, da se o Ajdovščini in okolici ne
bi dalo nič napisati brez navezave na
Hubelj?
Časi, ko je bil vodni tok Hublja edini
vir energije in s tem možnosti napredka, so bili pred sto leti g. Plesničarju
bližje, kot so danes nam. Zato je lahko
z veliko gotovostjo, že z naslovi poglavij trdil, da brez Hublja, v 18. stoletju

ne bi bilo obhubeljskih elit in v 19. stoletju ne obhubeljske industrije.
Brez Hublja ne bi bilo Castre ne Ajdovščine in ne zgornje vipavske doline, take kot je. Kolesje razvoja bi zagotovo ubiralo drugačne poti. Bila bi
Vipavska dolina z reko Vipavo, na
evropski strateški smeri iz vzhoda na
zahod, o poselitvi in razvoju doline
brez Hublja pa lahko le ugibamo.
Saj ne, da bi morali biti za to komu
hvaležni, na to bi morali pomisliti vedno ko to, da je Hubelj tu tak kot je, jemljemo kot samoumevno.
Tudi s Hubljem še vedno tu bi se življenje v današnji Ajdovščini lahko vrtelo zelo drugače.
Seveda so se njegove vrednosti najbolj zavedali takrat, ko je bil do pred

dvesto leti edini vir energije in se je
ob Hublju vrtelo na desetine vodnih
koles. Več koles je pomenilo več oluščenega ječmena (ješprena), več koruzne in pšenične moke, več žaganega lesa in od pred petsto leti več litega
in kovanega železa. Morda nikoli več
pomemben kot vir energije pa je Hubelj bil, je in bo neprecenljiv vir pitne
vode. Te njegove vrednosti, se bomo
za razliko od energetske zagotovo vse
bolj in bolj zavedali v prihodnosti.
Njegovo energetsko vrednost smo že
nadomestili z energijami iz drugih virov, za pitno vodo, ki je vir in pogoj
za življenje, pa nadomestil ni.
Samo upamo lahko, da z vodami
Hublja nikoli ne bodo, kot so že, gospodarili drugi. Za veliko večino ljudi
je samoumevno, da nam že sto let ni
zmanjkalo pitne vode in, da se kljub
večanju porabe vode zelo redko zgodi, da pride do prekinitve dobave. Za
mnoge iz krajev ne veliko dlje od nas
ni nič od tega samoumevno.
Tako kot so Hubelj kot vir energije
za pogon velike mehanične predilnice, prvi znali izkoristiti tujci z dovolj
kapitala, tako so le nekaj desetletji pozneje sredi 19. stoletja, tujci razmišljali o izkoriščanju Hublja kot vira pitne
vode.
Ne, da bi napeljali vodo v Ajdovščino in bližnje kraje. Razpravljalo
in pisalo se je kako bi vodo iz Hublja
pripeljali v Trst. Prvi vodovod je dobila Ajdovščina s Putrhi šele okoli leta
1910. Ne iz Hublja ampak iz studenca ob senožeti župana Ignaca Kovača
pod Gradiščem.
Takratni tudi že slovenski časopisi
so poročali o resnih izračunih in prvih idejah kako bi Trstu, kjer je število

prebivalcev skokovito naraščalo, zagotovili dovolj pitne vode. V igri so
bili reka Reka, Močilnik in kot najbolj
vodnat in stalen, toda najdlje in posledično najdražji Hubelj. Časnikarji in resni tehnični strokovnjaki so se
spraševali kako bi bilo to tehnično izvedljivo in koliko bi stalo zajeti vode
Hublja vsaj pod ajdovsko predilnico in jih dvigniti čez Goče, Štanjel in
Komen ter spustiti do Trsta. Očitno
bi bila realizacija ideje takrat predraga in tudi zelo težko tehnično izvedljiva zato je zamrla.
Zato pa je na prelomu iz 19. v 20.
stoletje oživela že prej prisotna ideja,
kako iz Hublja zagotoviti zdravo pitno vodo prebivalcem vipavske doline do Mirna in Gorice. Pred, med in
po 1. svetovni vojni je bila ta ideja tudi
uresničena in po meddržavnem dogovoru sklenjenem po 2. svetovni vojni je bila in je naša država dolžna zagotavljati določene količine vode iz
Hublja Gorici. Res, da je Hubeljski
vodovod povezan z velikim zajetjem
Mrzlek kar pa bistva ne spremeni, saj
se sistem polni iz obeh virov.
2. svetovna vojna je zaustavila gradnjo vodovoda na Goro. Zagotovo ga
niso gradili zaradi ljubezni do nekaj
sto ali tisoč prebivalcev Gore. Samo
zaradi njihovih potreb je bil predimenzioniran in predrag. Iz leta v leto
bolj utrjena meja med Italijo in Jugoslavijo je bila blizu in Trnovski gozd s
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Hrušico in Javorniki je bil po priključitvi Primorske, Italiji največji gozdni
sestav v kraljevini Italiji.
Znani lesni trgovec in do leta 1943
lastnik največje žage v Ajdovščini g. Antonio Rizzatto je prišel v Ajdovščino tik pred 1. svetovno vojno,
leta 1913. Kupil je Makovčevo žago ob
Lokavščku in na stotine hektarov prej
plemiških gozdov na Hrušici in v Trnovskem gozdu. V tridesetih letih 20.
stoletja pa je les od tam že potoval v
Abesinijo, danes Etijopijo. Po državnem naročilu, v Ajdovščini razžagan
in zbit v sestavljive vojaške barake za
italijansko vojsko, ki je okupirala Abesinijo in kasneje še Libijo.
P.S.: Pred stoletjem in več še nacionalno obarvan danes globalni kapital
razmišlja na dolgi rok. Financiranje
lokalnih razprtij manipuliranih domačinov knjiži v nujne stroške ali kolateralno škodo.
Domačini, zaposleni z kreganjem o
tem kdo smo, od kod smo prišli in koliko smo, če smo dovolj Slovenci in
narodnjaki, se niti ne zavedamo kako
nam kapital pred nosom uresničuje svoje dolgoročne in nam ne vedno
všečne in koristne cilje.
Z Osimskimi sporazumi smo dobili 80 milijard lir za vipavsko hitro cesto, ki služi predvsem tranzitu blaga
in primorska avtocesta je prej dosegla
Trst kot Koper.

To je zadnji članek našega dolgoletnega sodelavca Dušana Krečiča, ki je
nepričakovano umrl. V svojih kolumnah je na sebi lasten način analiziral
življenje v naših krajih, v mnogih prispevkih pa odstiral skrivnosti iz zgodovine Ajdovščine, predvsem njene indutrijske dediščine.
Uredništvo Latnika se mu zahvaljuje za vestno in predano sodelovanje,
sorodnikom pa izreka sožalje.

Bilo je nekoč ...

S to številko Latnika začenjamo objavljati stare fotografije, ki nas
bodo spomnile na čas pred štiridesetimi, petdesetimi in več leti;
na čas, ki tone v pozabo. Tudi spominjanje na preteklost je namreč
del kulture, o kateri morda govorimo premalo.

T

okratna fotografija nas popelje v leto 1970, ko se je v
Ajdovščini zgodilo nekaj
nepričakovanega. 15. marca je med

nestrokovnim dvigovanjem zvona
v zvonik jeklenica popustila. Novi
veliki zvon je padel v globino in se
'ubil'.
Tedanjemu uradnemu fotografu
Juriju Breclju (Fotolik) se je nehote
posrečila nenavadna, edinstvena fotografija. 'Škljocnil' je v trenutku 0,
ko je jeklenica popustila, zvon pa še
ni začel padati, kot kažeta še viseča
okrasna trakova.
Jurij Brecelj je nekaj dni po nesreči prodal unikatno fotografijo sinu
svojega birmanskega botra – s pogojem, naj jo nekaj desetletij hrani
v embargu.
Po oseminštiridesetih letih jo izročam v objavo kot spodbudo, da
bi ajdovski zbiralci starih fotografij
obudili spomin na Jurija Breclja in
njegove podobe (razglednice) nekdanje Ajdovščine.
Marko Raztresen

Vsi bralci, ki bi se nam želeli pridružiti pri obujanju
zgodovine, nam lahko, stare fotografije iz osebnega arhiva
in kratek opis, pošljete na spletni naslov:
info.latnik@gmail.com

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

www.megaterm.si
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Pohod na Mali Golak

S

trokovnjaki pravijo, da se pri
hoji v hribe, kjer je potrebno
premagati zaporedne vzpone
in spuste ter v to vložiti vso svojo
energijo, sprošča hormon sreče. Da
je temu res tako, lahko potrdi ekipa
trinajstih dobrovoljnih pohodnikov,
ki se je v petek, 23. marca 2018, zbrala pred dvorano Edmunda Čibeja
v Lokavcu z namenom, da ta večer
osvoji najvišji vrh Trnovskega gozda
in v športnem duhu zaključi delovni
teden.
Tradicionalni nočni pohod na Mali
Golak je Športno društvo Slano blato
letos organiziralo že šestič. Ta je bil
zaradi presenetljivo dolge zime ter
obilnih snežnih pošiljk kar nekajkrat

prestavljen in morda je ravno to botrovalo malo manjši udeležbi, kot
smo je bili vajeni v preteklih letih.
Ponavadi smo pot proti našemu cilju začeli na izhodišču za Mali Golak,
ki se nahaja približno 2 kilometra naprej od Predmeje, po asfaltirani cesti
proti Lokvam. Letos pa smo pohod,
ki ga je vodil član društva Slano blato Tadej Slokar, zaradi zasnežene in
neprevozne ceste začeli kar na Predmeji. S strumnimi koraki smo premagovali višinske metre, gazili po
globokem snegu in se previdno vzpenjali proti vrhu. Četudi je pot vodila skozi temačen gozd in nam družbe tokrat ni delala polna luna, smo
naposled le dočakali razgled, ki sega

vse od Jadrana do Triglava, od Snežnika do tirolskih ledenikov. Zaradi
močnih sunkov burje in nizkih temperatur smo v razgledu uživali le nekaj minut, nato pa se, vedoč, da smo
šele na polovici poti, kar hitro odpravili nazaj v dolino. Kratek postanek
smo naredili še v Iztokovi koči, kjer
sta nas prijazno sprejela oskrbnika,
nato pa kaj kmalu nadaljevali s potjo,
ki nas je vodila samo še navzdol, do
izhodišča. Ves čas so nas spremljali varen korak, dobra volja in veselje.
Prijetno utrujeni in navdušeni nad
našo zanimivo dogodivščino smo se
razšli v poznih večernih urah.
Nekaterim pohodnikom je bistvena
skrb za telesno kondicijo, drugi iščejo v objemu gora mir in tišino, tretjim predstavljajo pohodi priložnost
za druženje, priložnost za odkrivanje
lepot, ki nam jih na ogled postavlja
narava, mi pa smo si enotni, da gre
v resnici za preplet vsega napisanega,
saj smo to na pohodu na Mali Golak
doživeli tudi sami.
Športno društvo Slano Blato se zahvaljuje vsem udeležencem nočnega
pohoda. Največje zadovoljstvo društva in vodnika so varno izpeljan pohod in srečni ter nasmejani pohodniki.
Naj bo uspešnih pohodov in nasmejanih pohodnikov v naslednjih
letih še več!
Športno društvo Slano blato

Winestronaut praznuje 5 let

V

Planinsko društvo Ajdovščina

Po stopinjah naših
prednikov

N

a tiho nedeljo je Planinsko
društvo Ajdovščina organiziralo vsakoletni pohod
iz Ajdovščine na Sveto Goro. Vse se
je začelo na Šturskem placu: v temi,
dežju, burji… kjer je pohodnike pričakal vodnik PDA Vladimir Lemut.
Ura je odbila šest in podali so se na
osem ur dolgo pot proti Sveti Gori.
Že s prvimi koraki je dež ponehal.
Ko so stopali čez letališče, se je zoril
dan, ki je obetal lepo vreme. In res,
slabo vreme se je odpravilo kdo ve
kam in se usmililo pohodnikov. Pot
jih je vodila po starodavnih poteh
pod Čavnom, kje so že v starih časih Vipavci romali na Sveto Goro.
Ponekod še zasledimo drobne križce vklesane v skale, ki so jim kazali

pot. Vodnik Vladimir jih je vodil
skozi Skrilje, Kamnje, Vrtovin pod
Sv. Pavlom, skozi Ravne, Vitovlje
in Šmihel. Tam so se dvignili nad
izvir Lijaka in se spustili v Ravnico
in nato do Prevala. Celo pot so prehodili v lepem, občasno tudi sončnem vremenu in vsi prišli do cilja.
Smeh, dobra volja pa tudi pesem so
bili stalnica pohoda vse do Prevala,
kjer so se pridružili križevemu potu,
ki v postnem času poteka s Prevala
na Sveto Goro. Po sveti maši je pohodnike čakal avtobus in jih odpeljal proti Vipavski dolini, kjer jih je
ponovno pričakalo slabo vreme, ki
se letos kar ne pusti odgnati.
MG

soboto dne, 24.3.2018 smo
v društvu Endivja obeležili
pet let našega udejstvovanja
s praznovanjem v prelepem hramu
Matije Vertovca. Winestronaut je
večer zapeljal v koristno-prijetno
smer in poleg skupnega druženja
ob hrani in vinu, smo spodbudili
še debato o bodočem razvoju vinskega turizma v Vipavski dolini in
širši okolici. Winestronaut misija pa
seveda ostaja: trajnostna interpretacija lokalne vinske kulture ter razvoj
vinskega turizma Vipavske doline in
širše okolice.
Na večeru smo predstavili preteklo
delo petih let skozi diaprojekcijo fotografij, ki so v tem obdobju nastale. Po uradnem delu pa je potekalo
skupno druženje, kjer so se vsekakor rodile nove ideje in zamisli za
bodoča sodelovanja. Čestitke so deževale tudi na družabnih omrežjih,
izpostavili pa bi čestitko, ki lepo opiše preteklo delo: "Čestitke ob obletnici. Veliko dela, volje, vztrajnosti,

povezovanja in zaupanje se skriva
za to uspešno zgodbo... (Eva Mermolja)".
Na dogodek so se odzvali vinarji spodnje in zgornje Vipavske doline, partnerji, sodelavci, prijatelji,
družine in drugi podporniki. V hramu Matije Vertovca je tekla dobra

kapljica, pesem in spodbudne besede za nadaljnjo delo.

Rdeči križ Ajdovščina

Nadomestna dneva za krvodajalce

V

Foto: Ivo Saksida

sako leto konec aprila se zaposleni veselimo nekaj prostih dni, ko praznujemo dan
upora proti okupatorju in praznik
dela. Vsem, ki si prizadevajo za preskrbo slovenskih bolnišnic s krvjo,
pa ti dnevi prinašajo skrb, ali bo te
dragocene življenjske tekočine zaradi izpada krvodajalskih akcij dovolj.
Na Centru za transfuzijsko dejavnost

Nova Gorica, ki deluje v stari stavbi
šempetrske bolnice, potekajo odvzemi krvi vsak torek in sredo od 7.30 do
11. ure. Ker bomo letos praznovali 1.
in 2. maj ravno na ta dva dneva, bodo
v centru organizirali nadomestna odvzemna dneva. Tako bo namesto v
torek, 1. maja, kri mogoče darovati v
ponedeljek, 30. aprila, v istih urah ter
namesto v sredo, 2. maja, bo odvzem

organiziran v petek, 4. maja, v istih
urah. Hvala vsem krvodajalkam in krvodajalcem, ki nesebično pomagate!
Irena Žgavc
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Delo KK Vipava
S
Uspešen
zaključek
glasbene sezone
Pihalni orkester Vrhpolje

Veteranski malonogometni
turnir v Dobravljah

Športna dvorana osnovne šole Dobravlje je bila v soboto, 10. marca 2018, prizorišče tradicionalnega
mednarodnega turnirja veteranov NK Primorje v malem nogometu (futsalu). Na tamkajšnjem parketu so se potili in uživali veterani kar trinajstih ekip. Igralci so pokazali vse svoje razkošno nogometno
znanje in zavidljivo borbenost. Zmago so si zasluženo priigrali veterani Kix-ov.

N

a turnirju so bile ekipe razdeljene v štiri predtekmovalne skupine, iz katerih sta
se po dva najboljša uvrstila v četrfinale, nato pa so igrali na izpadanje
do končnega zmagovalca.
V četrfinalu so bili tako gostitelji,

ekipa veteranov Primorja, boljši od
ekipe Malega Lošinja (Hrvatska) z
2:0. Golnik je premagal ekipo Rakeka s 4:1, KIX veterani so ugnali Okrepčevalnico Žbogar s 3:0, Vipava pa Šempeter z rezultatom 1:0.
Polfinala sta bili izredno izenačena,

Planinsko društvo Ajdovščina

Orientacija na smučeh

K

ot rekreacija je tek na smučeh
blagodejen za celotno telo. Dodaten izziv pa je, da si pri tem
še miselno zaposlen. Na orientacijskem
zemljevidu so poleg terena narisane
tudi poti, kjer je moč teči s tekaškimi
smučmi. Bolj kot tekaške sposobnosti
je za uspešen nastop ključna zbranost,
da v pravem vrstnem redu dobiš okrog
deset kontrolnih točk. Leta 2010 so se
učenci na OŠ Dobravlje prvič seznanili
s to športno panogo. Iz leta v leto smo

napredovali po uspešnosti in številčnosti. Letošnja zima je omogočila kar pet
tekmovanj na državnem nivoju. Eno
tekmo smo uspešno organizirali tudi
člani PD Ajdovščina v sodelovanju z
OŠ Dobravlje. Zaključno tekmovanje
je bilo 3. marca v Logatcu. V skupnem
seštevku vseh tekmovanj so bili posebno uspešni:
M17: 1. mesto: Nik Gregorič, 2. mesto: Tilen Žvanut, 3. mesto: Uroš Tozan

saj sta se obe tekmi končali z 1:0.
KIX so premagali Primorje, Golnik
pa Vipavo. V streljanju kazenskih
strelov za končno 3. mesto so bili
Vipavci zbranejši in srečnejši od gostiteljev, v tekmi za lep pokal in prvo
mesto pa so bili nekdanji malonogometni prvoligaši KIX boljši od Golnika z rezultatom 4:0.
Končni vrstni red je bil tako: 1.
KIX veterani, 2. Golnik, 3. Vipava
in 4. Veterani NK Primorje. Za najboljšega igralca turnirja je bil izbran
član zmagovalne ekipe Alen Džuzdanović, najboljši strelec je bil Simon Guzić iz ekipe Sveti Peter, najboljši vratar pa vratar gostiteljev
Juliano Jukić.
Na koncu je sledilo še prijateljsko druženje nogometašev, kar je
bil tudi namen turnirja. Pohvaliti
je treba tudi organizatorje turnirja,
domače Veterane Primorja, ki so se
res potrudili, da je turnir zelo lepo
uspel. Pravijo, da se bodo videli spet
naslednje leto.
Primož Brecelj
Ž14: 1. mesto: Tinkara Stres, 2. mesto: Ema Gregorčič, 3. mesto: Zala Lozar
Ž17: 2. mesto: Sara Durn
Ž21: 5. mesto: Nina Črnigoj
PD Ajdovščina je v skupnem seštevku osvojila prvo mesto med devetimi
slovenskimi klubi. Čestitamo.
Želimo si, da bi mladi nadaljevali
s tem športom in se pomerili tudi na
evropskih tekmovanjih.

ezona 2017/2018 se počasi za- združijo glede na dosežene rezultate
ključuje, zato je ravno pravšnji in tvorijo enotno skupino. Naša ekitrenutek za kratko analizo leto- pa pod vodstvom trenerja Ivana Ivašnje sezone. Letos je v vadbo košarke nova tekmuje v skupini za uvrstitev
vključenih 145 deklet iz zgornje Vi- od 7. do 12. mesta v Sloveniji. Igralke
pavske doline. Z dobrim in vztraj- vsako tekmo dokazujejo, da so enanim delom nam je prvič v zgodovini kovredne nasprotnice klubom iz vekluba uspelo zgraditi celotno pira- liko večjih slovenskih mest.
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Slovenije
z zavodom CIRIUS sta se jim kot za vsa leta truda, ki ga je vložil v ragostji pridružili dve nadarjeni glas- zvoj orkestra. Poleg tega se je orkebenici. Ema Škrlj je kot solistka na ster odločil tudi za nakup uniform,
flavti ob spremljavi orkestra zaigra- ki so orkestru dale celostno podola vsem znano skladbo Somewhere bo. Takšnega nakupa pa orkester ne
over the rainbowin požela val nav- bi zmogel brez podpore sponzorjev,
dušenja med poslušalci.
pri tem pa gre posebna zahvala podTematika koncerta se je iz filmske jetju Škrlj d.o.o.
glasbe preselila na pop-rock sceno.
Pihalni orkester Vrhpolje vztrajno
Ob znanih melodijah liverpoolske raste in se razvija v odličen glasbezasedbe The Beatles, vsem znane- ni sestav, ki v svoje vrste sprejema
ga »kralja popa« Robbia Williamsa nadobudne glasbenike iz Vipavske
in švedske skupine Abba, so orke- doline. Vodstvo orkestra ne počistraši zaigrali tri priredbe njihovih va, saj že načrtuje projekte, s kateuspešnic, Beatles collection, Let me rimi bodo ponovno razvajali svoje
entertain you in Thank you for the poslušalce.
music.
Lara Rojc
Kot se za državni praznik spodobi, je orkester poskrbel tudi za
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Zlati in srebrni Domen Pregeljc
ima svoje korenine v Ajdovščini

Latnik 196, 30. marec 2018

Škuljada

V baru Vogal smo spet sprejeli izziv in pripravili tekmovanje v 'Škuljadi'. To je igra prstomet, ki je po različnih regijah Slovenije znana
tudi kot škuljanje ali balinanje s ploščki.

V začetku maja 2017 je na olimpijadi znanstvenih projektov ISWEEEP v Houstonu v kategoriji medicina 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.

Podelitev medalj v Ameriki

D

omen je zaključil tretji letnik gimnazije Vič v Ljubljani. V prostih popoldnevih in med počitnicami je vztrajno
zahajal na Kemijski inštitut, kjer
je razvijal svojo raziskovalno žilico pod mentorstvom tamkajšnjih
strokovnjakov: Urške Jug, dr. Janeza Mavrija in dr. Jerneja Stareta.
Po dveh letih trdega dela je pripravil raziskovalno nalogo s področja
razumevanja nevrodegenerativnih

bolezni. Z najsodobnejšimi orodji
molekularne simulacije je proučeval delovanje encimov v centralnem
živčnem sistemu, ki so odgovorni za
uravnavanje nivoja živčnih prenašalcev, obenem pa je njihovo delovanje vir oksidativnega stresa, ki vodi
v poškodbe in odmiranje nevronov
ter s tem povezane nevrodegenerativne bolezni, kot sta Alzheimerjeva
in Parkinsonova bolezen. Njegove
ugotovitve predstavljajo pomemben

prispevek k razumevanju nevrodegeneracije na molekularnem nivoju
in utrjujejo vlogo računskih simulacij v interdisciplinarnih raziskavah,
ki povezujejo klinično nevrologijo
in kemijsko fiziko. S pomočjo šolske
mentorice Alenke Mozer, profesorica 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 šolnino na State University of New York
in štipendijo Rochester inštituta.
Na Domnov uspeh smo ponosni
vsi sorodniki. Za ta svetovno priznan in tudi v Sloveniji odmeven
uspeh je bilo potrebno veliko odrekanja, truda, vztrajnosti ter podpore v domači družini. Domnu iz srca
čestitamo!
Nadja Pregeljc

'Škuljade' prejel simboličen spomin
s praktično nagrado. Vsekakor pa so
se priznanja najboljših treh bohotila v svoji velikosti. Največje priznanje za prvo mesto je šlo v Lokavec,
drugo v Renče, tretje pa dela skoraj
družbo prvemu v Lokavcu.
Ob koncu naj se zahvalim vsem,
ki so mi tekmovanje pomagali izvesti, vsem sodelujočim in vsem navijačem.
Z namenom, da dokažemo, da
smo bari lokacija, kjer se ljudje družijo, zabavajo in se športno ter kulturno udejstvujejo, si želimo še več
takih in podobnih dogodkov.
Jasmina

OŠ Šturje

Miha - državni prvak

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

Jaklič Boštjan s.p.

O

d ideje in organizacije je, v
zgolj petih dneh, prišlo do
izvedbe tekmovanja. V soboto, na praznik 40 mučencev, se je
zbralo 18 kandidatov, ki so se mučili
zase in za našo zabavo. Po skrbno
in natančno odmerjenem igrišču v
baru Vogal, ter s predstavitvijo pravil, se je boj za osvojitev najboljšega
mesta začel.
Ob dobri pijači, okusni hrani,
odlični glasbi, predvsem pa v dobri družbi je hitro napočil čas finala, kjer sta se pomerila najboljša dva.
Rezultati so pokazali izid, sledile so čestitke in podelitev nagrad.
Za sodelovanje je vsak tekmovalec

031 327 304

Gradiška cesta 5, Vipava 5271

V soboto, 10. marca 2018, je v Nordijskem centru Planica potekal
že dvaindvajseti šolski planiški maraton. V sklopu te množične
prireditve je potekalo tudi osnovnošolsko državno prvenstvo v
teku na smučeh. Tekmovanja se je ponovno udeležil Miha Rijavec,
učenec 9. razreda OŠ Šturje Ajdovščina, ki veliko prostega časa
posveča svoji veliki ljubezni – športu.

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

iskravar

ara Rojc

Matija Ceket s. p.

Tovarniška cesta 4a (C3),
5270 Ajdovščina
t: +386 (0)5 99 280 75
f: +386 (0)5 99 268 56
g: +386 (0)51 690 437
nepremicnine@gaberit.si

Pri nas poskrbimo za varno in strokovno izpeljavo vseh vaših nepremičninskih želja.
 Posredovanja pri prodaji oz. nakupu ter najemu oz. oddaji nepremičnin
 Urejanja pravnega statusa nepremičnin
 Svetovanja s področja nepremičninskega poslovanja
 Izpeljave pravnega posla v prometu z nepremičninami

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

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

www.gaberit.si

T

ekmovanja v dolini pod
Poncami se je udeležilo veliko učencev in konkurenca
je bila huda. Tekmovalno vzdušje
je bilo izvrstno, smuči so odlično
drsele in Miha je suvereno odtekel
2 kilometrsko progo. Na cilj je prišel deset sekund pred ostalimi tekmovalci. Dve leti zapored je Miha
osvojil drugo mesto, letos pa mu
je uspelo osvojiti najvišjo stopničko. V kategoriji nekategoriziranih
učencev je osvojil zlato medaljo.
Kljub temu, da Miha ne trenira teka
na smučeh in prihaja s Primorske,
kjer so pogoji za trening slabi, mu je
uspelo zmagati.
Miha dokazuje, da se z veliko volje, disciplino in trdim delom lahko
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pride do še tako zahtevnih ciljev.
Zlata medalja je rezultat tudi večletnega treniranja različnih športnih
disciplin, ki jih Miha obožuje: plavanja, akvatlon in veslanja na divjih in
tudi mirnih vodah. Miha je nedavno prejel tudi bronasto priznanje za
izjemne dosežke na področju športa
za minulo leto, ki mu ga je podelila Športna zveza Ajdovščina. Ravno
tako ga je za izjemne ekipne športne dosežke nagradila tudi Športna
zveza Nova Gorica. Mihu za naslov
državnega prvaka in za vse ostale
uspehe čestitamo. Želimo mu še veliko dobrih rezultatov, naj se športna pravljica nadaljuje!
Vesna Furlan,
učiteljica športa

