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Okusi Vipavske 2018

S

pet je pomlad in spet je čas za Okuse
Vipavske. Prav nestrpno že pričakujemo festival vina in kulinarike, ki se bo
letos predstavil že v svoji 12. izdaji. Iz leta
v leto je drugačen, morda še bolj okusen in
barvit.
V Razvojni agenciji ROD smo tudi letos
festival pripravili v sodelovanju z našimi vinarji. Tokrat jih sodeluje kar 45 z več kot
sto različnimi vini. Vsi bi namreč radi ponudili v okušanje najboljše iz svojih kleti.
Vse tisto, kar je zraslo v sončnih vinogradih
in dozorelo v domačih kleteh.
Vrhunec letošnjega festivala bomo lahko
doživeli v nedeljo, 13. in v ponedeljek, 14.
maja na dvorcu Zemono. Še prej pa nas pričakujejo v restavracijah in gostilnah po celi
Vipavski dolini in na njenih obronkih. Od
20. aprila do 20. maja namreč poteka Kulinarični mesec Okusi Vipavske. Pri kar
osemnajstih ponudnikih boste v tem mesecu lahko okušali posebne dobrote, zbrane v
menije, ki so jih mojstri pripravili prav za to
priložnost. Letos sta se tej ponudbi pridružila še dva nova gostinca, Gostilna Theodosius v Vrhpolju in Penzion Sinji vrh. Vsem
pa je skupno to, da se želijo predstaviti s
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ponudbo domačih dobrot, sezonsko izbranih in ponujenih na sodoben način. In še
več! V Kulinaričnem mesecu boste od 1.
maja dalje v Slaščičarni v Ajdovščini in v
Baru pri Marjanci v Vipavi poskusili festivalski sladoled Okusi Vipavske, ki bo čisto
nekaj posebnega.
Sredi maja pa dva velika festivalska dneva.

Poleg množice vipavskih vinarjev se bodo
tokrat s svojimi dosežki predstavili tudi gostje, vinarji iz Avstrije. Pod arkadami bo
tudi letos tržnica z dobrotami iz naših krajev. Lahko boste poskusili sire, mesnine,
oljčno olje …
Festivalske jedi bodo tokrat v mislih in
rokah vrhunskega mojstra Tomaža Kavčiča. Na ponedeljkov festivalski dan pa se
bodo vinarjem pridružili še drugi kulinarični mojstri, ki dobro vedo, kako je treba
spajati hrano in vino, da dosežejo bogastvo
okusov, kot se ta del festivala tudi imenuje. Kar 16 gostincev se bo ta dan predstavilo ob vinarjih.
In še nekaj novega boste doživeli letos.
Celotno dogajanje bo v zelenem okolju slikovitega dvorca Zemono spremljali prav
poseben glasbeni gost.
Torej, čas je za slikovito in toplo pomlad,
prežeto z žlahtnimi okusi, ki so dozoreli na
soncu in ob dobrih ljudeh, kakršni Vipavci tudi smo!
Celotno dogajanje in ponudbo lahko
spremljate tudi na okusi-vipavske.si.
Tanja Krapež

Svetovno prvenstvo belgijskih ovčarjev
V torek, 24. aprila 2018, se je s slavnostnim mimohodom ob 16. uri začelo svetovno prvenstvo za belgijske ovčarje. Prvenstvo, ki ga organizira Športno kinološko društvo Ajdovščina skupaj z Društvom belgijskih ovčarjev Slovenije je v
Slovenijo privabilo kar 536 tekmovalnih parov iz 38 držav.

U

radna tekmovanja so se začela v
sredo, potekala pa bodo vse do
nedelje na nogometnem stadionu,
igriščih zavoda za šport, na zelenici v grajskem obzidju ter na makadamskih poteh
okrog mesta.
Tekmuje se v kar sedmih disciplinah
(IPO, Agility, Mondioring, Obedience, tek
s psom, kolesarjenje s psom in specialna
razstava belgijskih ovčarjev vseh pasem).
Lepo vreme, dobra družba in štirinožni
lepotci so zagotovo kombinacija za čudovit
konec tedna.
Vabljeni!

Četrtek, 26.04.2018
Od 08:00 dalje - obedience (pomožni stadion Primorje)
Od 16:00 dalje - canicross (bikejoring)
Petek, 27.04.2018
Od 06:00 dalje - IPO (nogometni stadion
Primorje)
Od 07:00 dalje - mondioring (nogometno
igrišče z umetno travo ŠRC Police)
Od 08:00 dalje - agility (pomožni stadion
Primorje)
Od 09:00 dalje - obedience (pomožni stadion Primorje)
Sobota, 28.04.2018
Od 06:00 dalje - IPO (nogometni stadion
Primorje)
Od 07:00 dalje - mondioring (nogometno
igrišče z umetno travo ŠRC Police)
Od 08:00 dalje - agility (pomožni stadion
Primorje)
Od 08:30 dalje - obedience (pomožni stadion Primorje)
Ob 10:00 razstava psov (obzidje Castra)
Od 16:00 dalje - canicross (bikejoring)
Nedelja, 29.04.2018
Od 07:00 dalje - IPO (nogometni stadion
Primorje)
Od 07:00 dalje - mondioring (nogometno
igrišče z umetno travo ŠRC Police)
Od 09:00 dalje - obedience (pomožni stadion Primorje)
Od 09:00 dalje - agility (pomožni stadion
Primorje)
Od 10:00 dalje - razstava FMBB (obzidje
Castra)
Ob 15:00 - zaključek prvenstva (nogometni stadion Primorje)

Sama se smatram za precej dobro voznico. Dobro vem, da
smerniki v avtomobilu niso
samo za okras in jih tudi pridno
uporabljam. Vozim po omejitvah, upoštevam pravila in se od
doma vedno odpravim pet minut prej, da mi ni potrebno hitet
in prehitevat vseh pred mano.
V svoji kratki vozniški karieri
(izpit imam približno 6 let) me
zaenkrat še nikoli niso ustavili
policaji. Imam pa eno drugo težavo. Včasih pozabim denarnico doma in to se mi je zgodilo
tudi prejšnji teden, ko sem šele
v pisarni ugotovila, da se vozim
brez dokumentov in izpita.
Med vožnjo domov sem razmišljala, kaj bi se zgodilo, če bi
me policaji ustavili in vprašali po dokumentih. Bi plačala kazen? Odločila sem se, da zadevo
preverim in se s tem vprašanjem
obrnila kar na policijsko postajo
v Ajdovščini.
Prijazno so mi razložili, da je
po zakonu voznik dolžan imeti
pri sebi listino, s katero dokaže,
da sme voziti vozilo v cestnem
prometu. Na zahtevo policista
je potrebno izročiti omenjeno
listino na vpogled in omogočiti pregled vozila in opreme. Če
vozilo ali voznik ne izpolnjujeta predpisanih pogojev za udeležbo v cestnem prometu, mora
voznik poskrbeti za takojšnjo
odstranitev vozila.
Glede dokumentov pa ... V primeru, da bi me policaj ustavil in
vprašal po dokumentih, ki jih
nisem imela, bi se lahko odločil,
da mi izreče globo ali pa zgolj
opozorilo. Globa za prekršek pa
znaša 160€.
Kristina Birsa
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Županovo vino 2018 je pinela

V hotelu Gold Club v Ajdovščini je 19. aprila potekala zaključna prireditev letošnjega občinskega vinskega ocenjevanja. Župan Tadej Beočanin je vinarjem, ki so za svoja vina dobili najvišje ocene, podelil
listine odličnosti, nazadnje pa je še razglasil županovo vino za leto 2018. To je postala pinela letnika
2017 s posestva Ferjančič s Planine.

Slavnostna seja ob 5. maju,
prazniku občine Ajdovščina

sobota, 5. maj 2018, ob 19. uri,
Dvorana prve slovenske vlade
Ajdovščina

Slavnostni govornik
župan Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin

Kulturni program
Glasbena šola Vinko Vodopivec
Ajdovščina
Moški pevski zbor Srečko Kosovel
Praznik je posvečen 140 letnici
skladatelja Vinka Vodopivca
in 70 letnici ajdovske glasbene
šole, ki nosi njegovo ime.
Dobrodošli!

Petomajsko priznanje
Andreju Furlanu

N

a slavnostni seji ob občinskem prazniku 5. maja
bodo podelili letošnja priznanja. Najvišje, petomajsko priznanje, bo prejel Andrej Furlan, ki
je kot predstavnik delavcev in predsednik sveta delavcev v Agroindu
odigral odločilno vlogo pred in
med stečajnim postopkom podjetja.
Poleg tega je pomembno prispeval
k motivaciji zaposlenih v podjetju, ki so v času negotovosti uspeli
ohraniti delujočo proizvodnjo in
prepoznavnost blagovne znamke.
Agroind s svojo stoletno tradicijo
ni pomemben le za ohranjanje kletarstva ampak tudi vinogradništva
v občini Ajdovščina. Približno 70
% vsega grozdja Agroindu dobavijo
kmetje iz občine Ajdovščina.
Zlati znak Občine Ajdovščina
bodo prejeli prostovoljci v projektu
'Starejši za starejše za višjo kakovost
življenja doma' in pa upokojena,
toda še vedno dejavna logopedinja
Hermina Bavčar.
Prostovoljci v projektu 'Starejši za
starejše za višjo kakovost življenja
doma' je skupina 40 prostovoljcev,
ki delujejo v okviru Društva upokojencev Ajdovščina. Prizadevajo si za

boljšo kakovost življenja starejših, z
željo starost preživeti doma, v svojem domačem okolju. Opravijo več
kot 1.000 obiskov letno, program
izvajajo vse dni v tednu, delujejo
v mestu in v skoraj vseh krajevnih
skupnostih v občini.
Programu Starejši za starejše, katerega nosilec je Zveza društev upokojencev Slovenije, je Evropski parlament podelil nagrado 'Državljan
Evrope za leto 2017'. S tem je prepoznal pomen prostovoljske medsebojne pomoči, ki omogoča bolj
kakovostno in neodvisno življenje
starejših.
Hermina Bavčar je v svojem dolgoletnem delu logopedinje pomagala
številnim otrokom ter jih popeljala
v svet glasov, besed in komunikacije. Z neprecenljivim znanjem je pomagala gluhim in naglušnim ter odraslim osebam pri rehabilitaciji po
možganskih poškodbah. Na področju integracije gluhih in naglušnih
učencev v osnovne šole je v ajdovski
občini opravila pionirsko delo. Bila
je mentorica številnim pedagoškim
delavcem ter velika opora staršem z
nasveti in priporočili.

N

a letošnje ocenjevanje se je
odzvalo kar 18 vinarjev iz
10 vinorodnih krajev ajdovske občine, z rekordnim številom
vzorcev. Kot je dejala predsednica
ocenjevalne komisije Tamara Rusjan, je imela sedemčlanska komisija zahtevno nalogo – oceniti kar 65
vzorcev, ki so bili vsi po vrsti zelo
dobri in nekateri tudi vrhunski. »Letnik 2017 je bil zahteven, toda vidi
se, da je bilo veliko postorjenega že
v vinogradu in so vinarji pridelek v
kleti še nadgradili in na ocenjevanje poslali najboljše,« je povedala
Rusjanova.
Nato je župan Beočanin podelil listine odličnosti, ki so jih prejeli Tomaž Božič, Planina, za pinelo 2017,
Jožko Černigoj, Lokavec, za zelen
2017, Posestvo Štokelj, Planina, za
Planto belo 2016, Franc Kodele, Budanje, za rose 2017, Bogdan Čehovin, Gaberje, za malvazijo in sauvignon 2017, Peter Stegovec, Brje, za
barbero 2016 in Tresso rdečo 2015,
Peter Ferjančič, Planina, pa za pinelo 2017, zelen 2017 in merlot 2015.
Kot je povedala direktorica Hotela Gold Club Marjana Remiaš, vina
z listinami odličnosti v restavraciji

uvrščajo na vinsko karto, kar se pozna tudi pri večji prodaji. Sicer pa
bodo vina z listinami odličnosti skozi leto pokušali tudi gostje občinskih
prireditev, medtem ko je županovo
vino namenjeno za protokolarno
darilo županovim gostom. Tako so
vipavska vina že potovala na Japonsko, Kitajsko, Rusijo in druge države in pripomogla k kar nekaj večjim
poslom z vinom. Župan je tudi na
kratko obrazložil izbor Ferjančičeve
pinele za županovo vino – namreč,

da lahko letos z eno od avtohtonih
sort še dodatno opozori na posebnosti vipavskih vin in Vipavske doline.
Letošnja zaključna prireditev je
bila zanimiva tudi zato, ker so se
vinski izbranci družili z oljčnim
oljem pridelovalcev z območja občine Ajdovščina. Sajenje oljk se zelo
hitro širi, vendar je oljkarjev za občinsko ocenjevanje še premalo. Tokrat se jih je svojimi izdelki predstavilo šest, vsi pa se lahko pohvalijo z
zlatimi medaljami z letošnjih ocenjevanj (Maslina Split, Noćnjak Zadar, Oljka Šempas). Ledino sta z
oljkami v Plačah orala Mojca in Iztok Trošt, ki imata več kot 400 dreves. Urška in Janez Capuder tržita
olje pod blagovno znamko Ortaona, imata 350 dreves. V Vrtovinu
gojita oljke še Nataša in Simon Rupnik, ki imata 250 dreves. Prav toliko oljk ima v Skriljah družina Podgornik, olje pa tržijo pod blagovno
znamko Skrlin. V Batujah ima svoje oljčne nasade družina Ličen, Tomaž Kandus pa na Ustjah, kjer pa je
težko priti do primernih leg za širitev nasadov.
Za glasbeni predah je poskrbela
najstniška skupinica, ki si je nadela ime Temeljni postopki oživljanja
(Tina Bolko, Patrik Kobal in Radoš
Bone).

Po praznikih spet po Goriški cesti
Ko pripeljejo na gradbišče robnike, je to dober znak – da se bližajo zaključna dela. Če pa jih že postavljajo oziroma vgrajujejo, je seveda še toliko boljše. Takšno je namreč trenutno stanje pri gradnji
krožišča pri pokopališču.

S

tabilnejše vremenske razmere
so ugodno vplivale na vsa delovišča po Ajdovščini, tudi na
krožišče pri pokopališču, kjer je že
viden z robniki obdan sredinski otok
in krožišče nasploh. V kratkem bo
krožišče pripravljeno tudi za asfaltiranje, menda takoj po praznikih. S
tem bo lahko stekel promet po Goriški cesti in bodo gradbinci lahko dokončali še priključek na Prešernovo
ulico in cesto proti Lokavcu.
Toda še pred zaključnimi deli
(pred asfaltiranjem) je bilo potrebnih veliko del pod površjem, saj je
bilo treba urediti odvodnjavanje na
celotnem območju, prestaviti komunalne vode, prav tako je bilo treba zgraditi novo transformatorsko

postajo (tik ob vogalu pokopališkega zidu) in opraviti vse prevezave,

staro transformatorsko postajo pa
porušiti.

OBČINA AJDOVŠČINA
Jurong po Jurongu

Temeljni kamen
za letalski park na
Kitajskem

Zgodba namenjena ustvarjalnosti
– Festival Klementina

Med 23. marcem in 15. aprilom se je v Mladinskem kulturnem centru Hiša mladih Ajdovščina odvil
drugi Festival Klementina - v čast znamenitemu lutkarju Milanu Klemenčiču, ki je prav v Ajdovščini
(Šturjah) uprizoril svojo prvo lutkarsko predstavo. Z željo po širjenju ustvarjalnega duha, ki je namenjen vsem generacijam od najmlajših do najstarejših, so organizatorji, v dobrih treh tednih, s programsko pestrostjo in raznolikostjo, zaobjeli različne spektre, plati in oblike ustvarjalnosti.

S tradicionalnim zmajevim plesom, pravo pašo za oči in ušesa, se
je v Jurongu začela slovesnost ob polaganju temeljnega kamna
za tovarno letal, ki jo bo ajdovsko podjetje Pipistrel skupaj s kitajskim partnerjem zgradilo v tem hitro rastočem kitajskem mestu.
Lopate so simbolno zasadili predstavniki lokalnih oblasti, Pipistrela, minister za infrastrukturo Peter Gašperšič in pa župan Občine
Ajdovščina Tadej Beočanin, saj sta občini lani podpisali listino o
prijateljskem sodelovanju.

F
L

opate so v mestu Jurong zasadili za gradnjo velikega
kompleksa (135 hektarjev),
ki bo ob sami tovarni letal obsegal
še letališče z betonsko stezo, veliko
stanovanjsko in turistično naselje
ter športni center. Vrednost celotne
naložbe ocenjujejo na skoraj milijardo evrov. Za gradnjo je Pipistrel
skupaj s kitajskim partnerjem ustanovil podjetje, v katerem je Pipistrel
51-odstotni, njegov kitajski partner
pa 49-odstotni lastnik. Kitajski partner je tudi zagotovil druge sovlagatelje za ta veleprojekt. V tovarni
bodo izdelovali Alpha Electro in
štirisedežno Panthero, razvijali pa
bodo tudi devetnajstsedežno plovilo. Tovarna v Jurongu bo hkrati odskočna deska za izvoz letal na ostala
azijska tržišča. Letno naj bi naredili
600 letal, zaposlenih bo 200 ljudi, ki
jih bo treba najprej primerno usposobiti in nekateri bodo na izobraževanje prišli v Ajdovščino.
Jurong leži ob jezeru in številnih
mokriščih, uro vožnje do nekdanje kitajske prestolnice Nanjing ob
znameniti reki Jangce. Danes šteje Jurong dobrih 600 tisoč prebivalcev, zagotovo bo v kratkem času postal milijonsko mesto, saj gradijo na
stotine in stotine stolpnic s po najmanj 18 nadstropji. Vse se dogaja velikopotezno - tudi do bodoče

Pipistrelove tovarne letal gradijo štiripasovnico, še pred tem so porušili
800 hiš in stanovalce preselili, utrdili so zamočvirjena tla …
In z enim najbolj hitro rastočih
mest na Kitajskem je občina Ajdovščina lani podpisala listino o prijateljstvu in delegacija občine Jurong
je zelo hitro vrnila obisk. Za 13-člansko delegacijo je župan Tadej Beočanin pripravil sprejem. Kitajskemu
kolegu se je zahvalil za gostoljubje in
vso pozornost, ki so je bili Ajdovci
deležni ob nepozabnem postavljanju temeljnega kamna za Pipistrelovo tovarno. Izročil mu je faksimile grafike Vena Pilona, na kateri je
upodobljen prav Vipavski Križ.
Župan Juronga Qun Pan je ob
zdravici dejal, da je Ajdovščina ekološko zelo osveščena in da je prav
na področju ekologije še veliko možnosti za sodelovanje, ob seveda letalski tehnologiji, kjer je sodelovanje
že udejanjeno. Priložnosti vidi še na
področju turizma, športa, predvsem
pa kmetijstva, še posebno vinogradništva in vinarstva.
Čeprav se ajdovska občina po velikosti in gospodarski moči ne more
primerjati z Jurongom, pa majhnost
za sodelovanje ne sme biti ovira, kar
nenazadnje potrjuje prav primer Pipistrela, ki so si ga kitajski gostje seveda z zanimanjem ogledali.
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estival so v Mladinskem kulturnem centru Hiša mladih
začeli z odprtjem prvega sklopa tematske razstave dijakov 4. letnikov umetniške gimnazije likovne
smeri Gimnazije Nova Gorica, (Ne)
zreli sadeži, drugi sklop je sledil v
drugi polovici festivala. Razstavi sta
obsegali dela z različnih področij
likovne ustvarjalnosti, tehnik in načinov umetniškega izražanja: slikarstva, kiparstva, grafičnega oblikovanja in fotografije. Dela so razstavili:
Sofija Bičič, Teja Jelenc, Laura Klaužar, Nika Kobol, Eva Koren, Lara
Pelicon, Miha Reja, Luka Bajc Dornik, Karin Švara, Hana Hvala, Patricija Kreševec, Marisa Kukanja in
Eva Skok.
Sledili so tedni z ustvarjalnimi in
izobraževalnimi delavnicami: poklic prihodnosti – vloganje, ki predvsem pri mladostnikih vzbuja vse
več zanimanja, so predstavile najbolj vidne goriške vlogerke: AnjaSuska, Marija Zmosta in Izi lajf z Barbaro, naučili smo se peke kruha in
pice z drožmi, na fotografski delavnici z Ano Šuligoj spoznali Art fotografiranje, se na začetnem tečaju za tonske tehnike naučili osnov

koncertnega ozvočevanja, prisluhnili predavanju o tem, kako lahko z
malimi koraki zmanjšamo uporabo
plastike in s tem vplivamo na svoje zdravje ter okolje in spoznali prvo
'Zero Waste' trgovino na našem območju, se s kovčkom iz Vrtojbe do
Buenos Airesa v potopisnem predavanju popeljali z Mašo Lancner ter
se razmigali s cirkuško delavnico v
izvedbi združenja Cirkokrog.
Uprizoritveno ustvarjalnost so
po/dokazali učenci, člani lutkovnega krožka osnovne šole Šturje z

lutkovno predstavo Čarobne gosli: pravljično igro za lutke v devetih slikah, učenci plesne šole EL1 pa
so pred MKC Hiša mladih, na Dan
sprememb, ki ga obeležujemo 7.
aprila, pričarali pravi spomladanski
živ žav. Improvizacijsko gledališče
so predstavili goriški improvizacijski mojstri Dženny improteam.
Za glasbeno popestritev festivalskega programa so poskrbeli Help!
A Beatles Tribute, Moya, afrobeat
inštrumentalisti iz Vrtojbe Nesesari
Kakalulu ter obetavna indie – rock
skupina Jardier.
V Dvorani prve slovenske vlade smo si ogledali komedijo absurda 'Bolje tič v roki kot tat na strehi'
Gledališke skupine Mak in s pravo
dozo smeha zaključili drugi festival Klementina, festival prepleta in
spodbujanja ustvarjalnosti. Glasbena, uprizoritvena, likovna, plesna
ustvarjalnost so v Mladinskem kulturnem centru Hiša mladih odlično
sobivale in skupaj z izobraževalnimi vsebinami prispevale k barvitosti, pestrosti in kvaliteti okolja. Se že
veselimo tretje edicije.
Zarja Paulin

Vipavska dolina na sejmu Freizeit
v Celovcu
Med 6. in 8. aprilom 2018 se je v Celovcu odvijal sejem Freizeit, kjer se poleg turističnih destinacij
predstavljajo tudi ponudniki z raznoliko ponudbo prostočasnih aktivnosti. Sejem nudi dobro priložnost za manjše ponudnike turističnih storitev, predvsem zaradi svoje bližine.

V

ipavska dolina je svojo
predstavitev v okviru slovenskega razstavnega prostora dobro izkoristila. Na našem
razstavnem prostoru so se predstavili Posestvo Ferjančič, Vinska klet
Vipava 1894, Vino Marc in Vina
Povh. Obiskovalci sejma so bili nad
našimi vini izjemno navdušeni,
zanimali so se še za tradicionalno
kulinariko, za pohodništvo in kolesarjenje, veliko pohval je dobila tudi
nova zgibanka za motoriste. Avstrijska Koroška je zaradi bližine Vipavski dolini privlačno tržišče, kjer

bomo s promocijo nadaljevali tudi
v prihodnje.

TIC Ajdovščina
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Čas za oddajo pobud se bliža
Pobude v okviru projekta Moja pobuda – participativnega proračuna v občini Ajdovščina lahko
oddate do 4. maja po pošti in do 6. maja skenirane po elektronski pošti. Ustrezati morajo vsem
merilom, ki so objavljena na občinski spletni strani pod zavihkom Moja pobuda. Pobude bo preučila občinska uprava, njihovo ustreznost za umestitev na glasovanje pa bo potrdila ali pa zavrnila Komisija za vloge in pobude občanov.

VEČ INFORMACIJ DOBITE NA:
http://ajdovscina.si/mojapobuda

Participativni proračun se v občini Ajdovščina izvaja že drugič. Pred dvema letoma je bila oddana 101 pobuda, izmed oddanih pa se jih je na glasovanje uvrstilo 'le' 49. Med
temi pa so jih občanke in občani izglasovali 31. Velik delež pobud pred dvema letoma ni bil ustrezno pripravljen, zato lahko tokrat na podlagi preteklih izkušenj podamo nekaj
nasvetov prijaviteljem, na kaj morajo biti še posebno pozorni pri oddaji.
Ustrezno ovrednotite stroške vaše pobude!
Največ pobud se na glasovanje pred dvema letoma ni uvrstilo, ker so bile napačno finančno ocenjene. Najnižji znesek je 5.000 €, najvišji pa 15.000 € za posamezno pobudo, razen, če pobuda združuje
več krajevnih skupnosti - v tem primeru lahko znaša do 25.000 €. Predlagatelji so v finančni strukturi pogosto pozabili upoštevati stroške pridobitve različnih dovoljenj, odkupa zemljišč ali višjih cen izdelkov, ki izpolnjujejo zahtevane standarde. Nekateri so zgoraj navedene finančne omejitve popolnoma prezrli ali pa na podlagi lastnih izkušenj ali izkušenj udarniških akcij izvedbo stroškovno prenizko
ocenili. Predlagamo, da potencialni prijavitelji na spletni strani pozorno preberejo primere ocen nekaterih stroškov, za bolj kompleksne projekte pa poskušajo pridobiti in predložiti tudi predračune.
Preverite, ali občina ali krajevna skupnost vašo pobudo morda že načrtuje!
Pred dvema letoma se nekaj pobud ni uvrstilo na glasovanje tudi zato, ker so bile predhodno že načrtovane s strani občine ali krajevnih skupnosti. Občani informacije o tem, ali je morda že načrtovana
tudi njihova pobuda, lahko pridobijo pri predsednikih krajevnih skupnosti, ki so obenem tudi promotorji projekta, ali pa na Občini Ajdovščina.
Pazite, da pobude ne boste načrtovali na zasebnem zemljišču!
Občina ne more izvesti pobud, ki niso na občinskem zemljišču oz. natančneje, na zemljiščih, na katerih
za to nima služnosti. Tudi zemljišča, ki so v lasti gasilskih društev ali župnij, niso občinska. Pred oddajo
pobude je smiselno ugotoviti, kdo je dejanski lastnik zemljišča in ne samo, kdo ga uporablja. V primeru, da je lastnik občini pripravljen odstopiti služnost, priporočamo, da njegovo soglasje priložite k vašemu predlogu!
Pobudo oddajte pravočasno!
Tudi če z oddajo pobude zamudite le eno minuto, se ta šteje kot prepozno
oddana. Nevarnost prepozno oddanih pobud predvsem velja za elektronsko
oddane pobude, kjer mora biti dokument, na katerem je podpis pobudnika,
tudi skeniran. Pobudniki, ki listin ne bodo skenirali, bodo pozvani k dopolnitvam.

OBČA
NI P
ODLOČ ONOVNO
AMO

Nekatere pobude ne sodijo v pristojnosti občine
Pobude, ki so zasebne narave, na primer optična napeljava, postavitev bankomata ali bencinske postaje, so v zasebnem interesu komercialnih pobudnikov. Občina lahko tem ponudnikom zgolj priporoča vstop, ne more pa urediti njihovega prihoda. Slovenska zakonodaja občinam
dodeljuje določene naloge, ki so objavljene tudi v dokumentu Merila na spletni strani Moja pobuda.
Bi bili radi prepričani, da ste pobudo pripravili ustrezno?
S tem namenom bo v četrtek, 3. maja, na občini organizirana pomoč tistim, ki pobude prijavljajo. Pomagamo vam lahko s preverjanjem kakšne informacije, ustrezno ubeseditvijo dela prijavnice ali pa morda s finančnim ovrednotenjem vaše pobude.
Če pridete, bomo veseli vaše predhodne najave preko telefona ali elektronskega sporočila.

Plače na poti v samostojnost

Občinski svet Občine Ajdovščina je na aprilski seji obravnaval pobudo volivcev z območja Krajevne
skupnosti Vipavski Križ, ki predlagajo, da se naselje Plače izloči iz te krajevne skupnosti in se ustanovi
nova KS Plače. Občinski svet je pobudo soglasno sprejel in pooblastil župana, da skliče zbor občanov
za območje naselja Plače.

S

kupina volivcev iz naselja
Plače je konec marca vložila pobudo, da se območje
naselja Plače izloči iz Krajevne
skupnosti Vipavski Križ in se
ustanovi nova krajevna skupnost
s sedežem v Plačah. Pobudniki so
v svoji pobudi zapisali, da bi kljub
dobremu sodelovanju v sedanji
Krajevni skupnosti Vipavski Križ
kot samostojna krajevna skupnost
delovali še bolje in bi za svojo vas
naredili več. Vsa sredstva, ki bi

bila namenjena za delovanje Krajevne skupnosti Plače, bi ostala v
njihovi vasi, ter bi s samostojno
krajevno skupnostjo dvignili kvaliteto življenja v Plačah.
Pobudo je s svojimi podpisi podprlo 128 volivcev iz naselja Plače.
Zbor občanov je župan že sklical - 4. maja zvečer. Po izvedenem zboru občanov Občinski svet
Občine Ajdovščina, glede na ugotovljeno voljo občanov, spremeni statut (ustanovi novo krajevno

skupnost, spremeni ime in območje obstoječe krajevne skupnosti),
za kar je potrebna dvotretjinska
večina. Glede na obravnavo na zadnji seji pri nadaljnjih postopkih
ni pričakovati zapletov, tako da
bi Plače dobile prvega predsednika KS na lokalnih volitvah novembra letos.
Krajevna skupnost Vipavski Križ
je bila še nedolgo tega med večjimi
krajevnimi skupnosti v ajdovski
občini, saj je poleg srednjeveškega

mesteca obsegala še naselja Male
Žablje, Plače in Cesto. Najprej se
je odcepila Cesta, zdaj so na tej

poti še Plače, ki bodo tako postale 27. krajevna skupnost v občini.
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Fotoideja meseca:

Ujemite najlepše
utrinke Vipavske
doline

V

abimo vas, da sodelujte v
natečaju Fotoideja meseca,
ki ga Lokalne Ajdovščina
prirejajo v sodelovanju z vipavskimi vinarji in turistično destinacijo
Vipavska dolina. Najboljše fotografije bodo vsak mesec objavljene na
spletnem portalu, avtor zmagovalne fotoideje meseca pa bo deležen
posebnega razvajanja pri enem od
vipavskih vinarjev. Uredniški svet
spletnega portala Vipavska dolina
bo vsak mesec pregledal vse prispele
fotografije in med vsebinsko najbolj
zanimivimi izbral tiste fotografije, ki

Foto: Jan Čermelj

bodo namenjene promociji 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. Fotografije pošljite na info@
lokalne-ajdovscina.si. Vabimo vas,
da vaše fotografije objavljate na Instagramu z oznakami @vipavavalley_official, #fotoideja, #vipavskadolina, #vipavavalley.
TIC Ajdovščina in Lokalne
Ajdovščina
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Filmska vzgoja na Ajdovskem
vzoren primer dobre prakse

Primer povezovanja šol in drugih zavodov (OŠ Col, OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, OŠ Dobravlje, OŠ
Šturje, OŠ Otlica, OŠ Draga Bajca Vipava, Otroški vrtec Ajdovščina, Zavod Cirius Vipava, Srednja šola
Veno Pilon Ajdovščina), Zveze kulturnih društev in Občine Ajdovščina pri izvajanju filmske vzgoje
je edinstven v Sloveniji. Predstavniki ravnateljev, vodja oddelka za družbene dejavnosti pri Občini
Ajdovščina Katarina Ambrožič in predsednik Zveze kulturnih društev Ajdovščina Artur Lipovž so bili
povabljeni, da projekt Tedna filma v občini Ajdovščina predstavijo na Kulturnem bazarju, ki je potekal
5. aprila 2018 v Cankarjevem domu v Ljubljani.

R

avnatelje vseh vključenih šol
in zavodov so zastopali ravnateljica Otroškega vrtca Ajdovščina Alenka Močnik, ravnatelj
Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina
Andrej Rutar in ravnateljica Osnovne šole Dobravlje Mirjam Kalin, pobudnica in koordinatorka projekta.
Pogled strokovnega delavca, ki aktivno sodeluje pri izvajanju filmske
vzgoje v razredu, je predstavila strokovna delavka na Osnovni šoli Dobravlje Irma Krečič Slejko.
To pa ni bila edina predstavitev,
katere namen je bil, da se podobni
modeli vzpostavijo tudi drugod po
Sloveniji. Mirjam Kalin je bila povabljena, da primer povezovanja šol in
zavodov ter dejavnosti, ki jih v povezavi s filmsko vzgojo izvajajo na
Osnovni šoli Dobravlje, predstavi na
2. mednarodni konferenci o filmski
vzgoji, ki je potekala 11. in 12. aprila v Kinodvoru. Odziv poslušalcev
in strokovne javnosti je bil zelo pohvalen. Podani so bili predlogi, da se
predstavitev predstavi tudi na drugih posvetih, ki so namenjeni ravnateljem in učiteljem.
Na Kulturnem bazarju je najprej
Mirjam Kalin predstavila, kako so
se sodelujoči med seboj povezali in
kakšne cilje so si zadali. Izpostavila je, da je bilo v letu 2017 deležnih
brezplačnega ogleda filma kar 2934
otrok, učencev in dijakov. Katarina Ambrožič je navedla razloge, zakaj Občina Ajdovščina podpira projekt. Ti pa so poleg sodelovanja in
mreženja šol, vrtca in Zveze kulturnih društev predvsem vzgoja otrok
v razmišljujočo, kritično osebnost
ter vzgoja publike, ki bo po kvalitetnih filmih posegala tudi v odrasli
dobi. Artur Lipovž je pohvalil odlično organizacijo in potek dogodka.
Izpostavil je pomen neformalnega
druženja in idej, do katerih na takih
srečanjih lahko pride. Do povezave z
Zvezo kulturnih društev je prišlo namreč med prav takim pogovorom
po neki občinski kulturni prireditvi. Zveza kulturnih društev je ravno v tistem obdobju (bilo je v času
obletnice smrti ustanovitelja Slovenske kinoteke Silva Furlana, ki izhaja iz Brij) razmišljala, kako bi v okolju vzpostavila filmsko dejavnost, ki
je nekoč že bila prisotna (na ajdovski
gimnaziji sta generacije ljubiteljev
filma vzgojili profesorici slovenščine
Ivana Slamič in nato Bruna Vuga).
Predlog ravnateljev o tednu filma se
mu je zdel dober in zadeva je stekla.
Želja Zveze kulturnih društev je, da
je takšen način filmske vzgoje poleg
vzgoje publike tudi osnovna podlaga za mlade, ki bi kasneje prešli na
filmsko ustvarjanje in bi se združevali v krožke na šolah in v krajevnem
okolju. Dolgoročni cilj je torej 'Vipavska dolina kot območje, kjer je film
in tudi filmska produkcija doma.'
Ravnateljica Otroškega vrtca

Alenka Močnik je povedala, kaj skupen projekt prinaša otrokom iz vrtca. 'Otroci spoznavajo kulturnoumetniško ustanovo, premagujejo
strah pred novim velikim prostorom
z močnejšim zvokom, neznanimi
ljudmi, navajajo se na pravila vedenja ob obisku predstave. Vsebinsko
je filmska vzgoja velika dodana vrednost vrtčevskemu programu, saj so
izbrane vsebine kvalitetne. Otroke in
vzgojiteljice so pozitivno nagovorile,
nudile so možnost navezovanja na
navezovanje z vsebinami etike, vrednot, socialnega čuta, medosebnih
odnosov. Bistven pomen pa je vsekakor oblikovanje osebnosti že v predšolskem obdobju, da se na pravilen
pristop seznani in uči prepoznavati
kvalitetno filmsko umetnost.'

ob umetniškem izdelku uživamo vsi
in prav ta zgled je tudi močan faktor ozaveščanja o pomembnosti tovrstne vzgoje. Gotovo pa tovrstno
delo zahteva veliko dodatne angažiranosti, dela, organizacije, stroškov
in dodatnih izobraževanj pedagoških delavcev. Vendar v zavedanju,
da se oblike in metode dela z učenci
spreminjajo in se bodo v prihodnosti še bolj, postane dodatni napor korak naprej v iskanju sodobnih oblik
vzgoje in izobraževanja, kar zagotovo učenje z umetnostjo je.'
Ravnatelji in učitelji verjamemo,
da ima vzgoja skozi umetnost dolgoročne pozitivne rezultate na osebnostni razvoj posameznika. Mladi imajo danes skoraj neomejen dostop do
filmov preko sodobnih tehnologij,

Ravnatelj Srednje šole Veno Pilon
Ajdovščina Andrej Rutar vidi prednost izvajanja projekta v tem, da so
vključeni vsi dijaki šole in vsi učitelji.
Pred tem so bili ogledov filma deležni zgolj posamezni oddelki in učitelji, ki so jih spremljali. Sedaj pa film
povezuje vse na šoli.
Irma Krečič Slejko, knjižničarka
na Osnovni šoli Dobravlje, je predstavila, kako poteka izbor filma za
posamezno šolsko leto, kako poteka predpriprava na ogled in pogovori po ogledu. 'Vsak učenec dobi možnost, da pove svoje vtise, občutke,
kaj mu je bilo všeč in kaj ne. Gre za
voden pogovor, kjer ni nepravilnih
odgovorov. S postavljanjem vprašanj učence vodimo v razmišljanju.
S pogovorom dobi filmska zgodba
prostor, da se v učenca, gledalca usede. Poskušamo iskati tudi lastne občutke, izkušnje v povezavi z vsebino. Pri tem učenci izdelajo plakate,
kjer povzamejo svoje misli, refleksije. Razstava v šolski avli še nekaj časa
odmeva zgodbo filma. Pomembno
se mi zdi, da vse te dejavnosti izvajamo učitelji šole, ki učence poznamo in jim pokažemo lastno veselje
nad tovrstno umetnostjo. Filmska
vzgoja je dodana vrednost vzgojno-izobraževalnega procesa. Zato so
učenci bolj sproščeni, manj obremenjeni, ker to ni ocenjeno. Za tako
vrsto umetniške vzgoje je dobrodošla širina, ki vodi k lastnim občutkom, mislim, ki jih ne vrednotimo.
V šoli so dejavnosti, ki bi potekale v
takem kontekstu, redke. Tu pa lahko

vendar so pri tem prepuščeni sami
sebi in predvsem poplavi komercialnih zabavnih filmov. Z izbranimi filmi želimo pri mladih razvijati senzibilnost za različne umetniške
pristope, družbeno aktualne teme,
medosebne odnose in jih s časom
spodbuditi tudi k lastnemu ustvarjanju. Predvsem pa gre za uresničevanjevzgojno izobraževalnih ciljev z
inovativnimi učnimi pristopi.
Razveseljivo je tudi, da se kino dejavnost v Občini Ajdovščina prebuja tudi na druge načine. Na šole in
Občino Ajdovščina se je obrnila Regijska razvojna agencija severne Primorske d.o.o. ter ponudila, da za
šole organizira brezplačne projekcije v okviru Filmskega tedna Evrope (ta že tradicionalno poteka v večjih slovenskih mestih) v mesecu
maju. Tako si bodo lahko učenci razredne stopnje ogledali prisrčen animirani film Zverinice iz gozda Hokipoki, učenci predmetne stopnje
pa film Gospodična Nemitežit. Srednješolcem in zunanjim odraslim bo
namenjena projekcija filma Frantz,
ki bo potekala 9. maja 2018 ob 20.00
v Dvorani Prve slovenske vlade. Gre
za pretanjeno zgodbo o ljubezni, izgubi, žalovanju, upanju, prikriti resnici. Film bo zagotovo prepričal
tako ljubitelje filma, kot tiste, ki prav
zaradi takih filmov lahko to še postanejo.
Povzela Mirjam Kalin
Foto: Ksenija Trebovc
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Križišče na Idrijski bo bolj varno

Tudi prenovo križišča na Idrijski cesti je zavlekla nepričakovano huda zima, vendar pa dela zdaj potekajo nemoteno, končana bodo konec maja.

V

prenovi je namreč križišče
Idrijske ceste z Lavričevo
cesto in Ulico Bazoviške
brigade. Prenavlja se z namenom
izboljšanja varne šolske poti do
Osnovne šole Šturje. Križišče bo
delno razširjeno, na sredini cestišča
bo urejen otok s stalno utripajočimi
svetlobnimi signali, ki bo namenjen
umiranju prometa. Zarisana pa bosta tudi dva nova prehoda. Nova
ureditev in dodatni svetlobni signali
bodo umirili promet, povečali varnost na šolskih poteh ter voznikom
iz smeri Cola naznanili, da prihajajo
v območje mesta. Dela izvaja podjetje Stopar iz Lokavca, vrednost
naložbe v višini 145.000 evrov bo
poravnala Občina Ajdovščina. V
času trajanja del je na tem območju
urejena polovična zapora. Trenutno
se izvajajo dela na desni polovici,

Inovatorji na plan!
Izteka se izteka Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij v
letu 2018, ki ga je objavila Občina Ajdovščina z namenom spodbuditi podjetja in posameznike k oblikovanju inovacij. Zadnji rok
za oddajo vlog je 30. april.

O

bčina bo inovativne projekte,
ki bodo izpolnjevali kriterije,
sofinancirala do 50 % vrednosti upravičenih stroškov, vendar
maksimalno 10.000 evrov na projekt.
Pomoč se dodeli za zaščito produktne inovacije (patent) oziroma
za izdelavo začetnega prototipa produktne, procesne, trženjske ali organizacijske inovacije.
Produktna inovacija vključuje znatne izboljšave tehničnih specifikacij,
sestavnih delov in materialov, programske opreme v izdelku, prijaznost
do uporabnika ali druge funkcionalne

značilnosti produkta ali storitve.
Procesna inovacija predstavlja nov
ali bistveno izboljšan proizvodni proces oz. postopek. To vključuje pomembne spremembe v tehniki, opremi in/ali programski opremi.
Trženjska inovacija predstavlja nov
način trženja, ki vključuje pomembne
spremembe v oblikovanju proizvoda
ali embalaže, promocijske predstavitve, promocijo izdelkov ali cen.
Organizacijska inovacija pa je nova
organizacijska metoda v poslovnih
praksah, v organizaciji delovnega mesta ali pri zunanjih odnosih.

Najava javnega razpisa za spodbujanje inovacij s področja razvoja turističnih produktov in storitev
Obveščamo, da bo na spletni strani Občine Ajdovščina objavljen
Javni razpis za spodbujanje inovacij s področja razvoja turističnih
produktov in storitev. Javni razpis bo objavljen najkasneje do 15.
maj 2018. Rok za prijavo bo najmanj 30 dni.
Predmet javnega razpisa bo sofinanciranje oblikovanja in promocije inovativnih produktov in storitev s področja turizma na območju občine Ajdovščina ter s tem okrepiti konkurenčnost in kakovost destinacije Vipavska dolina.

v smeri proti Idriji, po zaključku
del po ta stran prevozna, dela pa se
bodo nadaljevala na levi strani cestišča. Po obnovi, ki jo je februarska

polarna zima zamaknila za slab mesec, bo vožnja skozi križišče omejena na 40 km na uro.

Varovanje na daljavo – zaključek
razpisa 8. maja

Občina Ajdovščina bo subvencionirala socialno varstveno storitev socialnega servisa celodnevne
povezave prek osebnega telefonskega alarma (varovanje na daljavo, 'rdeči gumb').

P

rijavitelji morajo izpolnjevati
nekaj pogojev: da so starejši
od 70 let ali imajo ugotovljeno prvo, drugo ali tretjo stopnjo
invalidnosti, da živijo sami in da
njihovi letni dohodki ne presegajo
8.400 €, oziroma ne presegajo 6.000
€ za upravičence s slabšim socialnim
statusom. Slednji bodo dobili subvencijo v višini 25 €/mesečno za dve
leti, tisti s prejemki do 8.400 € pa 10
€/mesečno.

Rdeči gumb je namenjen klicu za
pomoč in omogoča, da le s pritiskom
na gumb vzpostavite telefonski stik s

svojcem ali sosedom, prijateljem ali
znancem, in to v primeru, ko npr. ne
morete iz postelje, pri padcu, če vas
obide slabost ali ste kakorkoli osebno ogroženi. Rdeči gumb lahko nosite kot obesek okoli vratu, kot ročno uro okoli zapestja ...
Subvencija se ne dodeli za stroške priključnine ali stroške nakupa
opreme.
Zadnji rok za oddajo vlog je torek,
8. maja 2018.

Obisk veleposlanika Irana v
Ajdovščini

Ajdovsko občino je obiskal veleposlanik Islamske republike Iran, njegova ekscelenca Morteza Darzi
Ramandi. Sprejel ga je župan Tadej Beočanin, predstavil občino in njene poslovne priložnosti.

V

eleposlanik, ki ga je spremljal drugi sekretar veleposlaništva Javad Nazari
Monfared, je naštel panoge in
možnosti sodelovanja iranskih in
slovenskih podjetij. Veleposlaništvo je pripravljeno pomagati pri
vzpostavljanju stikov in organizaciji obiskov naših podjetij v Iranu. Velja seveda tudi obratno.
Nato so se gostoma na kratko
predstavile ajdovske družbe, ki bi
želele vstopiti na iranski trg oziroma iščejo v tej državi poslovnega partnerja: VRC, Etrade, Tosla,
Fam impex, Enoop in Mlinotest,
ki sta si ga iranska gosta nato tudi
ogledala.
Srečanje je organizirala Razvojna agencija ROD iz Ajdovščine, ki
je med ajdovskimi podjetniki in
obrtniki izvedla anketo, na katere
trge bi želeli razširiti svoje poslovanje, omenjena podjetja pa priložnost vidijo tudi v Iranu.
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Ajdovska občina vse Pester program dogodkov v Tednu
bolj prepoznavna
vseživljenjskega učenja 2018
Ajdovska občina postaja v državnem merilu vse bolj prepoznavna
po nekaterih izvirnih projektih in ukrepih in ki jih različne inštitucije jemljejo kot primere dobrih praks. Tako se je pred kratim na
strokovni ekskurziji v Ajdovščini mudilo več kot 70 uslužbencev
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

"

Da bi privabila nove investitorje, občina Ajdovščina sofinancira nakup zemljišč, tudi
z oprostitvijo komunalnega prispevka spodbuja gradnjo ali širitev
poslovnih in proizvodnih objektov
v obstoječih in novih poslovnih
conah," je gostom paket ukrepov
predstavil župan Beočanin.
"Pravi hit so bile subvencije za kritje prispevkov delodajalca pri odpiranju novih trajnih delovnih mest!"
Podjetja v občini so tako prišle do
točke, ko je na trgu delovne sile začelo primanjkovati ustreznih kadrov. Zato je predstavnike Ministrstva za gospodarstvo zanimalo
tudi, kako lahko občina pomaga

podjetjem do primerno izobraženega kadra.
Župan je ob tem omenil sodelovanje občine z Ljudsko univerzo,
Razvojno agencijo ROD, Srednjo
šolo in podjetji – od analize potreb
gospodarstva po kadrih, informativnih dneh in dogodkih kot je InCastra …
Uslužbenci gospodarskega ministrstva so si v nadaljevanju ekskurzije ogledali še proizvodnjo v
Mlinotestu in med sprehodom po
Vipavskem Križu spoznavali zgodovino tega srednjeveškega mesteca.

Darovi Vipavske v
Vipavskem Križu

Foto: Mirjana Bužanin

V

Vipavskem Križu se je na
velikonočni ponedeljek odprla trgovinica z lokalnimi
izdelki Vipavske doline z degustacijskim prostorom. Nahaja se v pritličju Doma krajanov. V trgovinici
je moč kupiti različne izdelke lokalnih ponudnikov: vino, pivo, oljčno
olje, med, marmelade, sokove, žita,

moke, izdelke iz industrijske konoplje, kavo, čaje, mazila, tinkture,
rokodelske izdelke ... V trgovinici
bodo obiskovalcem na voljo tudi
degustacije za dve do osem oseb.
Lokalne izdelke lahko kupite tudi v
spletni trgovini na www.darovivipavske.si.
TIC Ajdovščina

V

maju napovedujemo 23.
Teden vseživljenjskega učenja (TVU), s katerim želimo
poudariti vseprisotnost in pomembnost vseživljenjskega učenja. Po vsej
Sloveniji se bodo v tem času zvrstili
številni dogodki, pestro dogajanje
napovedujemo tudi v zgornji Vipavski dolini.
Ljudska univerza Ajdovščina
(LUA) ponovno prevzema vlogo
območnega koordinatorja prireditev TVU na območju občin Ajdovščina in Vipava. V sodelovanju z
več kot 50 sodelujočimi organizacijami pripravljamo številne dogodke in prireditve, na katerih se bodo
predstavili s svojimi dejavnostmi in
zanimivimi vsebinami. Pridružujemo se vseslovenskim akcijam Učenje je dobra novica, Učenje in kultura z roko v roki, Gremo mi zeleno,
Dan starejših - čili, zdravi, informirani in dejavni, Z učenjem do zdravja, Dan prostovoljstva in Planinstvo
kot način življenja. V okviru teh dejavnosti bodo potekali številni tematski dogodki, ki bodo poskrbeli za širjenje ideje vseživljenjskega
učenja v naši dolini.
Osrednji dogodek v Ajdovščini bo
potekal v sredo, 16. maja pod imenom 'Učenje in gibanje z roko v
roki'. Dogodek bo povezal učeče se
posameznike in skupine ter številne
partnerske organizacije na medgeneracijskem pohodu. S programom
dogodka želimo poudariti pomen
gibanja in udeležence motivirati za

športne aktivnosti. Zbrali se bomo
pred stavbo Ljudske univerze v središču Ajdovščine. Udeležence bo z
nagovorom na pot pospremil župan občine Ajdovščina, Tadej Beočanin, častni pokrovitelj TVU. S
svojo podporo župan poudarja pomembnost širjenja kulture učenja
za boljšo kakovost življenja. Tudi sicer predstavlja v naši občini znanje
in vseživljenjsko učenje pomembno
vrednoto. Občina Ajdovščina je kot
edina občina postala letošnja dobitnica priznanja Andragoškega centra Slovenije za promocijo učenja in
znanja, kar si štejemo v velik ponos
in zadovoljstvo.
Na osrednjem dogodku se bomo
najprej podali do športnega parka
Police. Tam bo pod vodstvom fizioterapevtke iz Centra za krepitev
zdravja potekala vodena vadba. V
nadaljevanju se bomo ustavili pred
Hišo Mladih v Palah, kjer nas bo v
plesne ritme zumbe pospremila Elena Mikuž. Zadnji postanek pa bomo
naredili pred Lavričevo knjižnico,
kjer nas čaka delavnica o učenju.

Pohod se bo zaključil na Učnem urbanem vrtu z zeliščno pogostitvijo
in krajšim kulturnim programom,
ki ga pripravlja Društvo upokojencev Ajdovščina. Udeleženci programa PUM-O bodo program dopolnili s predstavijo XXL glasbil, ki jih
bodo postavili na vrtu.
V Tednu vseživljenjskega učenja
bodo sodelovale različne organizacije, šole in drugi zavodi ter društva, s čimer želimo učenje približati
čim več različnim ciljnim skupinam
in generacijam. Prireditve in dogodki, ki bodo ozaveščali udeležence o pomenu vseživljenjskega
učenja in hkrati spodbujale sodelovanje ter druženje različnih generacij, bodo potekale v tednu od 11.
do 20. maja 2018, v razširjenem terminu pa med 11. majem in 30. junijem 2018. S svojimi dogodki in prireditvami, ki prispevajo k pomenu
vseživljenjskega učenja, se nam lahko še vedno pridružite. Vabljeni pa
ste tudi k spremljanju novic o poteku dogodkov, ki bodo objavljeni na
spletni strani LUA in na Facebook
strani Teden vseživljenjskega učenja
Ajdovščina.

Datum in ura

DOGODEK, IZVAJALEC

11. maj 2018 (8.00 – 16.00)

Opus kiparskih del Matije Repiča (Kipar Matija Repič)

11. maj 2018 (9.00 – 11.00)

Naravna in varna pomoč z eteričnimi olji na našem vrtu (Maja Cebašek)

11. maj 2018 (9.00 – 10.30)

Koraki iz albanščine v slovenščino (MDPM Ajdovščina)

15. maj 2018 (10.00 – 12.00)

Prevetrena domišljija (Miroslava Hrvatin, Društvo POC)

15. maj 2018 (19.00 – 20.00)

Odprta vaja pri vodnjaku (Dramsko pevska skupina Zarja)

16. maj 2018 (20.00 – 21.00)

Več kot vaja (ŽEPZ večernica pod vodstvom Mirana Rustje)

18. maj 2018 (15.00 – 19.00)

Vaje za sive celice (Društvo Norma 7)

21. maj 2018 (9.00 – 15.00)

Čebelji dan (MDPM Ajdovščina)

21. maj 2018 (8.00 – 9.30)

Delavnica opuščanje kajenja 1 (Center za krepitev zdravja)

22. maj 2018 (9.00 – 11.00)

Naravna in varna pomoč z eteričnimi olji v POMLADNEM času (Maja Cebašek)

22. maj 2018 (9.00 – 14.00)

Postavljanje hišic za žuželke (MDPM Ajdovščina)

22. maj 2018 (8.00 – 10.00)

Testiranje telesne pripravljenosti in svetovanje (Center za krepitev zdravja)

23. maj 2018 (16.00 -17.00)

STRES- priložnost za učenje (Lucija Pavše, univ.psiholog,
Center za krepitev zdravja)

24. maj 2018 (18.30 - 20.00)

Tehnike sproščanja (Alenka Černe, dipl.m.s, Center za krepitev zdravja)

24. maj 2018 (10.00 – 12.00)

Maraton nastopov dramskih skupin društev (VDC Ajdovščina, OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, Društvo ŠENT, Društvo invalidov Ajdovščina- Vipava, Društvo upokojencev Ajdovščina, Dom starejših občanov Ajdovščina)

25. maj 2018 (9.00 – 13.00)

Zeleno ni le zeleno (Društvo Norma 7)

28. maj 2018 (17.00 -19.00)

Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED (Center za krepitev zdravja)

11. maj - 18. junij 2018
(8.00 – 21.00)

Opus fotografskih razstav (Fotografsko društvo Veno Pilon Ajdovščina)

7. junij 2018 (9.00- 19.00)

Dan zdravja v Vipavi (Center za krepitev zdravja)

8. junij 2018 (8.00 – 21.00)

Samostojna likovna razstava (Društvo Norma 7)

12. junij 2018 (17.00 -19.00)

Test hoje na 2 km (Center za krepitev zdravja)

12. junij 2018 (8.30 -10.00)

Testiranje telesne pripravljenosti in svetovanje (Center za krepitev zdravja)

13. junij 2018 (17.00)

Zgodbe nekega življenja (Društvo Norma 7)

Celoten program bo objavljen na spletni strani www.lu-ajdovscina.si.
Ksenja Sulič, Ljudska univerza Ajdovščina
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Izobraževanje zaposlenih - vse
večja potreba gospodarstva
Izzivi staranja prebivalstva in
pomanjkanja kadrov

Staranje prebivalstva je danes ena
izmed največjih problematik Evropske unije, saj lahko v prihodnosti resno ogrozi evropsko gospodarstvo
ter socialne iz zdravstvene sisteme
držav članic EU. Prav tako se danes
že soočamo s pomanjkanjem delovne sile. Odgovor na perečo problematiko je v konceptu 'aktivnega staranja', kar pomeni, da države
z ustreznimi instrumenti spodbujajo starejše delavce med 55. in 64.
letom starosti, da ostanejo čim dlje
delovno aktivni. Tudi v Sloveniji se
vse bolj zavedamo te problematike.
Ključno vlogo v smeri podaljševanja
delovne dobe poleg zakonodajalcev
in delodajalcev igrajo ravno delavci
sami. In kdo si želi ostati dlje v podjetju? Kdor je samozavesten in skrbi
za stalno posodabljanje svojega znanja tako na osebnostni ravni kakor
tudi na ravni kompetenc za uresničevanje strateških ciljev podjetja.

Zakaj se splača vlagati v starejši
kader?

Med nekaterimi delodajalci še vedno prevladuje mnenje, da se v starejši kader ne splača vlagati, saj
bodo kmalu odšli iz podjetja. Poleg tega obstaja zmotno prepričanje,
da so starejši pozabljivi ter da se težje in z manj zanimanja učijo novih

veščin. Raziskave so vse te stereotipe
zavrgle. Dejstva kažejo, da starost ne
določa stopnje radovednosti in volje do učenja, dolgotrajni spomin pa
z leti narašča, saj temelji na življenjskih izkušnjah. Poleg tega ima starejši kader neprecenljive vrednosti
v kolektivu, saj so večinoma zelo lojalni podjetju, pogosto imajo večjo
motivacijo za dosego strateških ciljev podjetja kakor mlajši delavci, so
čustveno stabilnejši, zelo dobro poznajo podjetje, imajo bolje razvite
mreže socialnih kontaktov ipd. Starejši vse bolj zavzemajo pomembna,
na znanju temelječa delovna mesta.
Vse več je takih, ki si želijo podaljšati svojo delovno dobo tako iz številnih osebnih razlogov kakor tudi iz
finančnega vidika.

S podporo evropskih sredstev
do brezplačnih izobraževanj za
zaposlene

Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje znanost in
šport podpirata projekt Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc. V sklopu projekta zagotavljamo brezplačna izobraževanja
zaposlenim, starejšim od 45 let.
Ljudska univerza Ajdovščina je s
partnerji (Idrijsko – Cerkljansko razvojna agencija in Gimnazija Jurija Vege Idrija) izvedla številna brezplačna usposabljanja na področju

računalništva, tujih jezikov, komunikacije, osebne rasti ter promocije zdravja na delovnem mestu. Velik
poudarek dajemo tudi na pridobivanju kompetenc 21. stoletja. To
so pogajalske veščine, presojanje in
odločanje, usklajevanje z drugimi
(ti. timsko delo), upravljanje z ljudmi, kompleksno reševanje problemov ter kritično razmišljanje. Le-te
se dandanes zahtevajo praktično že
od vsakega zaposlenega. Pridobljene
kompetence vodijo v boljšo delovno
uspešnost ter večjo samozavest, s čemer se poveča zadovoljstvo med zaposlenimi ter zmanjša stres na delovnem mestu.
Veliko zanimanje za brezplačne izobraževalne programe beležimo s
strani posameznikov in podjetij, ki
se zavedajo pomena izobraževanja
in vseživljenjskega učenja. V obdobju od 2016 do danes smo skupaj s
partnerji izvedli že 33 izobraževalnih programov za skupno 734 udeležencev. V pripravi imamo že nove
izvedbe in vse zainteresirane zaposlene nad 45 let vabimo, da stopite v
stik z nami. Skupaj s svetovalko vam
lahko pripravimo načrt osebnega izobraževanja ter vašim potrebam in
željam prilagodimo izbor programov za dvig temeljnih in poklicnih
kompetenc. Prav tako ste vabljeni delodajalci, da skupaj pripravimo strateške cilje razvoja vaših zaposlenih skladno s cilji podjetja ter
oblikujemo izobraževalni program
posebej za vaše podjetje. Več o programih za zaposlene si lahko preberete na naši spletni strani www.lu-ajdovscina.si pod rubriko tečaji in
usposabljanja. Lahko pa nas kar pokličete na telefon 05/3664 750 ali pišete na info@lu-ajdovscina.si in si
rezervirate termin individualnega
svetovanja.
Alenka Magajne

Operacijo sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Izvaja se v
okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine
v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih
možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.1. Izboljšanje kompetenc
manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

4. Ultra Trail Vipavska dolina

Že četrtič se bo v Vipavski dolini odvijal gorski maraton, spremljevalni program pa bo trajal od 11. do
13. maja 2018.

T

ekačem bodo na voljo različne dolžine 100 km, 50 km,
30 km. Tekaški navdušenci
se bodo podali na večurno avanturo v naravi s čudovitimi razgledi od
Triglava, Dolomitov vse do Jadranskega morja. Spomladanske vonjave, gostoljubni domačini in nepozabni razgledi bodo lajšali korake
udeležencem zahtevnega tekaškega
izziva. Neskončna energija Vipavske doline v vsem svojem sijaju
bo navdušila tako tekače kot navijače. V spremljevalnem programu
tekaške preizkušnje se bo zagotovo
našlo za vsakogar nekaj: od vinsko-kulinaričnih užitkov do športnih,
glasbenih in izobraževalnih vsebin.
Ultra Trail je družinam prijazen. Z

Majskim tekom v Ajdovščini ponuja široko paleto tekov in otroški
program. Vsekakor gre za dogodek,
ki ga ne gre zamuditi!

Foto: Matjaž Bizjak

Več informaciji najdete na spletni
strani: www.ultratrail.si.
UTVV in TIC Ajdovščina

S programom LIFE do
okoljsko vzdržnega
kmetijstva

K

metijstvo je sektor, ki ga je
Ministrstvo za okolje in prostor prepoznalo kot sektor s
potencialom za razvoj novih slovenskih LIFE projektov. Konferenca
„LIFE kmetovanje – okoljsko vzdržno kmetijstvo“, ki se bo odvila 8. in
9. maja 2018, bo namenjena predstavitvi priložnosti, ki jih prinaša
program LIFE kmetijstvu, in spodbujanju reševanja aktualnih okoljskih problemov skozi LIFE projekte. Bogat program bo omogočal

vrsto priložnosti za spoznavanje in
sodelovanje ter ustvarjanje novih
mednarodnih partnerstev za prihodnje LIFE projekte. Več informacij,
vključno z vabilom, lahko najdete
na spletnih straneh https://lifeslovenija.si in http://www.life-vivaccadapt.si ter Facebook profilih @LifeSlovenija ter @LIFEViVaCCAdapt
(LIFE15 CCA/SI/000070). Vljudno
vabljeni.
Ekipa LIFE

Prenova Kastre

N

a obeh krakih Prešernove ulice se obnovitvena dela končujejo in takoj ko bo možno,
bosta odprta za promet. Na Lavričevem trgu pa so že več kot na polovici
odstranili asfalt in razkrili serijo temeljev stavb iz nekih starih časov.
Na daljšem spodnjem koncu Prešernove ulice je komunalna infrastruktura že položena, vse je pripravljeno za
končno tlakovanje. Na drugem delu
ulice – od policije do Faladurja – pa v
teh dneh še polagajo cevi za različne
napeljave, nato sledi zasutje in končno tlakovanje. Takoj ko bodo ta dela

opravljena, bo ulica v tem spodnjem
delu prevozna.
Na Lavričevem trgu pa so trenutno glavni arheologi, ki zavzemajo vedno večjo površino. Odkrili so zasnovo
stavbe, znotraj nje pa še manjše objekte
okrogle oblike, vse kaže, da gre za peči.
Arheologi domnevajo, da je bil objekt
skozi desetletja dograjen ter da je prvotno služil drugačnemu namenu. Vedno bolj so prepričani, da gre za odkritja v povezavi z vojsko. Celotno zgodbo
pa bodo razkrile nadaljnje podrobne
raziskave na terenu in kasneje tudi v laboratorijih.

OBČINA AJDOVŠČINA

4. Pomladni festival petja

MoPZ Srečko Kosovel ob pomoči Občine Ajdovščina in JSKD organizira Pomladni festival petja. Festival, ki bo potekal 12. in 13. maja, bo letos podrobneje predstavil moško zborovsko petje. Od kvarteta,
okteta in drugih manjših vokalnih zasedb, do moškega zbora, od fantovske zasedbe, do zrelih moških
sestavov.

U

vod v festival bo predstavljal posvet v Vipavskem
Križu z naslovom 'Moško
petje včeraj, danes, jutri', kjer bodo
dirigenti gostujočih skupin in drugi
razpravljali o pomenu moške vokalne glasbe. Okroglo mizo bo, v soboto, 12. maja ob 16.00, moderirala
Tamara Stanese, poleg dirigentov
Andreja Makorja (MoPZ Srečko
Kosovel), Mirka Ferlana (Fantovska
skupina Devin – Nabrežina), Mire
Fabjan (Il Gruppo Polifonico "Claudio monteverdi) in Davida Bandlja (Mladinski fantovski zbor Emil
Komel) bosta na okrogli mizi sodelovala tudi maestro Stojan Kuret in
svetovno znana domača dirigentka
Martina Batič.
Po posvetu bo sledil prvi od koncertov, kjer se nam bo predstavilo
šest pevskih sestavov: MoPZ Srečko
Kosovel Ajdovščina, Fantovska skupina Devin – Nabrežina (Nabrežina,
Italija), Il Gruppo Polifonico "Claudio Monteverdi" (Ruda, Italija),

Kvintet Vintgar (Blejska Dobrava,
Slovenija), ki ga vodi Luka Černe,
in Oktet Žetev (Luče, Slovenija), ki
ga vodi Mitja Venišnik. Koncert bo
v soboto, 12. maja ob 19.00 v Vipavskem Križu.
V nedeljo, 13. maja 2018, pa se bo
festival zaključil v cerkvi Marije Tolažnice žalostnih v Logu pri Vipavi s koncertom, kjer se bodo zbori
predstavili s sakralnimi programi.

Ob 18.00 se bodo ob zboru gostitelju predstavili še Il Gruppo Polifonico "Claudio monteverdi", Mladinski
fantovski zbor Emil Komel (Gorica,
Italija) pod vodstvom Davida Bandlja in Tržaški oktet (Trst, Italija), ki
ga vodi Marko Sancin.
Vljudno vabljeni, da se nam pridružite na Pomladnem festivalu petja.

O

dprimo vrata pomladi je bil
naslov osrednje prireditve,
s katero je v soboto, 17. 3.,
Krajevna skupnost Lokavec obeležila krajevni praznik.
V letu 2017 je svet Krajevne skupnosti Lokavec sklenil, da bomo poslej v Lokavcu praznovali krajevni
praznik v spomin na rojstvo znamenitega Lokavčana Edmunda Čibeja. O Edmundu Čibeju, rojenem
15. marca 1861 pri Slokarjih v Lokavcu, je bilo že veliko napisanega.
Po maturi na koprskem učiteljišču
leta 1881 so ga oblasti postavile za
učitelja v Rihemberk (Branik) prav
v času, ko je tam služboval Simon
Gregorčič, od tu so ga prestavili na
Brje in nato v Vipavski Križ. Od leta
1884 je bil nadučitelj na šoli Dol
(Predmeja). Do leta 1926, ko so fašistične oblasti ukinile občino, je bil
župan v Lokavcu. Zadnja leta, tudi
po zadnji vojni, je pisal spomine in
urejal svojo domačo muzejsko zbirko, v kateri je zbral najzanimivejše
predmete, s katerimi se je srečeval
med svojim delovanjem. Prav posebno mesto so zavzele znamenite
prve smuči na Slovenskem: mladi
učitelj Edmund Čibej jih je leta 1888
na podlagi obvestila, reklame v dunajskem časopisu Weltblatt naročil
iz norveškega Osla.
Že vrsto let je članica sveta KS Bojana Pižent Kompara tista, ki načrtuje
vsebino dogodka ob praznovanju
krajevnega praznika. V preteklosti so bile teme osrednje prireditve
različne. Ob letošnjem praznovanju
smo se odločili, da osrednji dogodek
oblikujejo krajanke in krajani sami.
V Lokavcu živi veliko ljudi, ki so
aktivni na različnih področjih ljubiteljskega kulturnega ustvarjanja. Na
odru dvorane Edmunda Čibeja so
se zvrstili prebivalci posameznih
zaselkov in pokazali svoje talente.
Nastopili so krajani vseh generacij:
od otrok do starejših, pevci, igralci,

Portal Vipavska
dolina bogatejši za
dva tuja jezika

Spletni portal enotne turistične destinacije Vipavska dolina (www.
vipavskadolina.si) je odslej poleg slovenskega in angleškega jezika
na voljo še v italijanščini in nemščini.
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Odprimo vrata pomladi
recitatorji, takšni, ki obvladajo igranje na različne glasbene inštrumente ali pisanje v kaligrafiji. Prireditev
je spremljala projekcija fotografij lokavških zaselkov in znamenitosti.
Da so krajani pridno vadili in navdušili polno dvorano, pa so poskrbele: Mateja Soban, Petra Terbižan
Slejko, Tonja Slokar, Katja Zagorc,
Klavdija Mikuš, Ana Štrukelj in Bojana Pižent Kompara.
Krajevna skupnost vsako leto s

izdelke. Vsako leto pripravijo tudi
razstavo teh izdelkov. Ob letošnjem
jubilejnem letu so oblikovale tudi
zbornik, ki prikazuje njihovo delo
in ustvarjanje.
Polno dvorano je nagovoril tudi
predsednik sveta KS Angel Vidmar,
ki je izrazil zadovoljstvo, da se Lokavčani tudi na tak način povezujejo
in tako ustvarjajo podobo skupnosti
in nadaljeval: »Nocojšnja prireditev
ima naslov Odprimo vrata pomladi.

ortal zajema vse najpomembnejše turistične informacije
Vipavske doline, ki se nanašajo na šport in rekreacijo, vino in
kulinariko, kulturno dediščino in
naravne vrednote ter možnosti za
prenočitev. Med vsebinami portala, ki za destinacijo predstavlja
okno v svet, so tudi povabila na
večje dogodke, zanimive zgodbe in

Sam bom tej misli dodal: odprimo
vrata in naša srca sočloveku, ponudimo roko in pomoč tistemu, ki je
pomoči potreben ali zanjo prosi. Na
tak način se bomo približali tistim
vrednotam, za katere je, tako kot
pravijo, in tako, kot piše zgodovina,
živel in delal Edmund Čibej. Sto in
več let je od tega, časi so bili drugačni in njegovo poslanstvo, kot učenega človeka, tudi. Kljub temu pa bi
morale temeljne človeške vrednote
ostati enake tudi v današnjem času,
času informacijske tehnologije,
SMS-ov in obraznih knjig. Prijazen
pozdrav, stisk roke, medsebojno sodelovanje in razumevanje naj krepijo in ohranjajo našo skupnost«.
Angel Vidmar

priporočila za posebna doživetja.
Portal kot naše osrednje komunikacijsko orodje dopolnjujejo še družbena omrežja – facebook, twitter,
instagram, youtube in pinterest.
Spletna stran TIC Ajdovščina ni
več aktivna, koledar lokalnih dogodkov pa najdete na vstopni strani
portala Lokalne Ajdovščina.
TIC Ajdovščina

Priprave na veliko
komunalno prenovo v
Dobravljah

Velika naložba v komunalno infrastrukturo v Dobravljah je tik
pred zdajci. Naselje bo dobilo novo kanalizacijo, ki bo priključena
na novo čistilno napravo, prenovili bodo vodovodno napeljavo,
sočasno pa bodo postavili optično omrežje. Dela se bodo začela v
začetku poletja.

P

podelitvijo priznanj Edmunda Čibeja nagradi tiste, ki so še posebej zaslužni za delovanje v krajevni
skupnosti. Letos so priznanje prejele članice skupine, ki se ukvarjajo z ročnimi deli, kot so kvačkanje, vezenje, klekljanje, izdelovanje
cvetja in okraskov iz krep papirja in
drugih materialov. Skupina je začela svoje delovanje pred desetimi leti
v okviru projekta Ljudske univerze
Ajdovščina: Obudimo kulturno življenje na vasi. Tako, kot je poudarila direktorica Ljudske univerze Ajdovščina, Eva Mermolja, je lokavška
skupina edina, ki aktivno deluje vse
od svoje ustanovitve. Članice se srečujejo enkrat tedensko v jesensko-zimskem času in ustvarjajo različne
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ridobljeno je že gradbeno
dovoljenje za večji del kanalizacije in vodovoda, tečejo postopki za izbiro izvajalca gradnje in
nadzora. Za objekt čistilne naprave
je pridobljeno tudi vodno soglasje,
v teku so postopki za urejanje služnosti za posege v vodna zemljišča.
Potrebni bodo tudi posegi v strugo
potoka Skrivšek, na nekaterih delih
bo struga regulirana s kamnitimi
zložbami.
Čistilna naprava, ki bo stala na
Dobravskem polju, v bližini cerkvice sv. Petra, bo imela zmogljivost
800 PE. Nanjo bo vezana nova fekalna kanalizacija v skupni dolžini skoraj štirih kilometrov, poldrugi

kilometer bo meteorne kanalizacije, potrebni bosta dve črpališči. Sočasno bo obnovljenega za okoli dva
kilometra vodovodnega omrežja.
Hišne priključke bo vgrajevala Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina, optično omrežje bo v domeni Telekoma.
Ocena vrednosti celotne naložbe,
brez hišnih priključkov, znaša več
kot 1.800.000 evrov (brez DDV) in
jo bo krila Občina Ajdovščina. Gradnja čistilne naprave se bo začela v
začetku poletja. Celotna naložba bo
končana v prvi polovici leta 2020, ko
je predviden zagon in poskusno delovanje čistilne naprave.

OBČINA VIPAVA
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29. redna seja
Občinskega sveta
Občine Vipava

19. aprila je potekala 29. 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. Po uvodni potrditvi
zapisnika 28. redne seje so svetniki, na predlog župana, z glasovanjem umaknili 5. točko iz dnevnega reda (Sklep o dopolnitvi
soglasja k sistematizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Draga Bajca
Vipava). Razlog za umik točke je bil 'nepopolno pripravljeno gradivo'. Na peto točko se je uvrstilo ureditev krožišča v Vipavi.
Poročanje o delu

Seja se je začela s poročanjem
o delu Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina v letu 2017. Sledilo
je še poročilo o delu Policijske postaje Ajdovščina na območju občine Vipava v letu 2017. Medobčinska uprava pri svojem delu ne opaža
večjih težav, poročevalec policijske
postaje pa je izpostavil predvsem
povečano število vlomov v stanovanja in druge objekte. Policija prebivalce poziva k povečanju samozaščitnih ukrepov, pod katere spada
predvsem zaklepanje hiše in druge
lastnine.

kulturo na osnutek Občinskega prodrobnega prostorskega načrta za
naselje Goče (OPPN) je bilo ugotovljeno, da se meji med konservatorskim narčtom prenove (KNP) in
OPPN ne pokrivata. Predmet dopolnitve sklepa je razširitev OPPN
tako, da bosta meji območji KNP in
OPPN poenoteni. OPPN se bo izdelal po grafiki priložene slike (vijola
črta).

Ureditev krožišča v Vipavi

Tina Lipovž in Jana Hladnik Tratnik (Studio Pikaplus) sta svetnikom
predstavili idejno zasnovo ureditve krožišča v Vipavi, pri gasilskem
domu. Arhitektki predlagata ureditev krožišča z zelenico, okrasno travo (srakoperko) in Puti (baročni
kipi dečkov). Svetnikom je bila ideja
všeč, a so se strinjali, da je potrebna
ureditev obeh krožišč v Vipavi in ne
samo enega. Izglasovali so, da se pripravi projektno nalogo za obe krožišči iz katere bo razviden tudi finačni
koncept celotne investicije.

OPPN Goče

Ena izmed točk je bila tudi dopolnitev sklepa o začetku priprave OPPN za naselje Goče. Po pridobljenih smernicah Ministrstva za

Zaključni proračun

V letu 2017 je Občina Vipava poslovala s prihodki v višini 5.137.439€
in odhodki v višini 4.865.838€. Največ denarja se je namenilo za predšolsko vzgojo 756.000€. Za šport
in športne objekte se je namenilo 406.000€, za kulturne programe
250.000€, za ohranjanje kulturne
dediščine 111.000€, za namene javnega dela pa 30.000€.
KB

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

Projekta TraPri v Vinoteki Vipava
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. aprila 2018 smo Fakulteta za
računalništvo in informatiko
Univerze v Ljubljani, podjetje NAVIPRO in Zavod za turizem
TRG Vipava podpisali partnerski
sporazum o sodelovanju pri izvajanju
projekta 'Tradicija sreča prihodnost –
računalniški vid in obogatena resničnost za ohranjanje ter promocijo naravne in kulturne dediščine'. Projekt
smo pridobili na podlagi javnega razpisa 'Projektno delo z gospodarstvom
in negospodarstvom v lokalnem in
regionalnem okolju – Po kreativni
poti do znanja 2017 - 2020' v okviru
Operativnega programa za izvajanje
Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020.
Namen projekta je spodbujanje
krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem
(gospodarstvo, negospodarstvo), izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in
gospodarstvom ter družbenim okoljem. Ob partnerskem sodelovanju
visokošolskega zavoda z (ne)gospodarstvom bodo študentje pridobili konkretne in praktične izkušnje že
med izobraževanjem. Konkretni cilj
projekta je razviti prototip sistema,

Srečanje 'young winemakers'
V petek, 6. aprila, je na Gočah, v prostorih krajevne skupnosti, potekalo 2. srečanje mladih vinarjev
Vipavske doline.

P

rvotni namen srečanja je
druženje in medsebojno spoznavanje bodočih nosilcev
vinogradniške in vinarske tradicije
na Vipavskem. Čeprav je v ospredju druženje pa zanimivih tem ni

manjkalo. Izpostavili smo predvsem
probleme, ki tarejo vinarje na Vipavskem ter možnosti za napredek.
Kot največji problem v vinogradništvu smo izpostavili mikroklimo,
zaradih katerih se pojavlja suša v

poletnih mesecih, ter kako nepripravljeni smo na njo. Kot največji
problem v vinarstvu pa se pojavlja
nesodelovanje vinarjev (tako majhnih kot velikih) v skupni promociji
na tujem in domačem trgu. V zaključku smo se zedinili, da je potrebno predvsem več medsebojnega sodelovanja med 'uspešnejšimi'
in nekoliko manj uspešnimi vinaji.
Taka oblika sodelovanja bo pripomogla k dvigu prepoznavnosti Vipavske doline kot vinske destinacije.
Posledično bo boljša prepoznavnost
Vipavske doline pripomogla k dodani vrednosti vina in tudi dodani
vrednosti v turizmu. Idej je veliko,
mladostne zagnanosti prav tako in s
sodelovanjem je mogoča tudi uspešnost v bodoče.
Miha Povh (Vina Povh Goče)

ki bo olajšal podajanje in prejemanje
informacij ter promocijo naravne in
kulturne dediščine povezane z vinogradniško in vinarsko tradicijo. Tako
bo rezultat projekta prototip mobilne
aplikacije, ki bo obiskovalcu Vinoteke Vipava nudila dodatne informacije
o bogati tradiciji vinarstva v Vipavski
dolini. Ko bo obiskovalec mobilni telefon usmeril na etiketo na vinski steklenici, bo aplikacija razpoznala vinsko sorto in mu omogočila dostop do
dodatnih informacij. Steklenice avtohtonih vinskih sort bodo označene s
posebnimi značkami, ki bodo na aplikaciji sprožile prikazovanje obogatene resničnosti. S tem želimo dodatno
vzpodbuditi zanimanje za tradicijo

naših krajev.
Veselimo se novih idej študentov in
sodelovanja s pedagoškimi in delovnimi mentorji vseh partnerjev ter seveda novosti, ki bodo na podlagi tega
projekta z uporabo sodobne tehnologije nastale v naši vinoteki. Študente bomo vzpodbujali ter jim nudili ustrezne pogoje, da bodo svoje delo
opravili čim bolj uspešno. Tako se nadejamo, da bomo po desetletju delovanja s sodobno tehnologijo nadgradili uspešno zgodbo naše vinoteke in
jo naredili še bolj zanimivo za obiskovalce.
Iris Skočaj,
Zavod za turizem TRG Vipava

Planinsko društvo Vipava

Klek v Karavankah

N

a toplo in sončno nedeljsko
jutro smo se zbrali v Vipavi
in se s polnimi nahrbtniki
podali proti Jesenicam in naprej proti planini pod Golico. Od tam smo
začeli našo pot, ki nas je po dobri uri
in pol hoje pripeljala na planino Rožca, kjer smo imeli, ob prelepem pogledu na oddaljene gore (Karavanke,
Kočno, Triglav, Dovško Babo, Kepo,
Golico ...) postanek za malico.
Višje od planine smo pričeli 'gaziti' v pravem snegu, a precej težkem
in mokrem, kar je razumljivo za ta
čas. Do vrha Kleka (1754m) smo se
bili primorani dodobra obleči, saj je
po grebenu in proti vrhu pihal nič kaj
prijeten in mrzel veter. Na vrhu smo
se naužili krasnih pogledov ter v vedno slabšem in slabšem snegu sestopili po smeri vzpona.

Na planini Rožca in nižje pod njo
smo opazovali prve zvončke, telohe
in žafrane, ki že nestrpno čakajo pravo pomladno sonce. Izlet smo zaključili s postankom na enem izmed počivališč, kjer nas je naša zvesta Majda
iz Cajne postregla z dobrotami, kot je
njej v navadi. Vsi zadovoljni in polni
lepih vtisov že nestrpno čakamo na
naslednji izlet v Karnijske Alpe.
za Planinsko društvo Vipava
Marko Puc

OBČINA VIPAVA

Vipavci v Vinciju na praznovanju
Silni
tabor
rojstnega dne Leonarda Da Vinci
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PD Podnanos

15. aprila 1452 se je v Vinciju rodil Leonardo da Vinci. V simpatičnem toskanskem mestu, blizu Firenc,
vse priča o tem, da se s ponosom spominjajo svojega rojaka. V velikem slogu vsako leto praznujejo
tudi njegov rojstni dan, ko Vinci zacveti in so tam številni dogodki in prireditve v čast Leonardu.

Ž

ivljenje Leonarda je bilo preplet raziskovanja, ustvarjanja
in potovanj. Pot ga je prinesla
tudi v Vipavo, kjer je leta 1500 proučeval reko Vipavo in njene izvire v
Vipavi in naredil projekt obrambe
pred invazijo Turkov v Benečijo.
Proučeval je območje, opazoval rečne struge, vodne tokove, izračunal
je višine vod v različnih obdobjih
in raziskoval navade lokalnega prebivalstva. Navaja, da reka Vipava
pozitivno vpliva na prebivalce in
zato je njihova vrednost večja. V
dolini reke Soče in v Vipavski dolini
je naročil izgradnjo jezu in zajezitev
vode in pri nas načrtoval, da bi bila
zajezitev vode uporabna ne samo za
ustavitev sovražnikovega prehoda
ampak tudi za namakanje polj.
Z namenom povezovanja med
Vincijem in Vipavo sta predstavnika
Občine Vipava župan Ivan Princes
in podžupan za družbene dejavnosti Jožko Andlovic obiskala Vinci in
se sestala z županom Občine Vinci
Giuseppom Torchia in svetovalcem
Občine Vinci za kulturo in turizem
Paolom Santinijem. Ker je povezava
z Občino Vinci odlična priložnost
za razvoj turizma s poudarkom na
bogati kulturni dediščini Vipave, se
je srečanja udeležila tudi direktorica Zavoda za turizem TRG Vipava
Iris Skočaj. Udeležili so se 58. tradicionalne 'Letture Vinciane', kjer
je profesor Frank Fehrenbach izvedel predavanje Leoonardo e la forza della pittura. Sledilo je druženje

s predstavniki Občine Vinci in prijatelji Leonarda da Vincija ter načrtovanje skupnih projektov. Skupaj z prof. Alesandrom Vezzosijem
(Museo Ideale Leonardo da Vinci), Silvanom Guerinnijem (predsednik promocijskega odbora Poti
Leonardo da Vinci), Stefanio Galetti (predsednica PRO LOCO Vinci)
in drugimi prijatelji Leonarda smo
načrtovali prihodnje aktivnosti povezovanja. Skupaj z Leonardom
Pagliantijem (predstavnik Občine
Vinci v promocijskem odboru Poti
Leonardo da Vinci) smo si ogledali dogajanje v Vinciju in spoznavali delo in življenje velikega umetnika, njegovo rojstno hišo in zbirko
njegovih del, ki jo hranijo v tamkajšnji knjižnici. V poletnih mesecih tako že načrtujemo razstavo na

temo Leonarda da Vinci v dvorcu
Lanthieri v Vipavi ter predstavitev
umetniških del leonardista Alberta
Marconcinija.
Projekt Poti Leonarda da Vincija, ki ga pripravljajo Občine, Vinci, Amboise in Vipava, trije izbrani
kraji povezani z Leonardovo zgodovino, bomo predvidoma oblikovali do jeseni z namenom prijave nove
evropske kulturne poti na Evropsko
komisijo. Za Vipavo pomeni povezovanje krajev in pokrajin s sorodno
tematiko lepo priložnost za gradnjo
prepoznavnosti in gradnjo partnerskih vezi, ki preraščajo nacionalne
meje ter hkrati tudi enkratno promocijo naših krajev.

V

nedeljo, 8. aprila 2018 se je
55 planincev, na lep sončen
dan, odpravilo na vsebinsko
bogat raziskovalni izlet. Z Narina
smo se povzpeli na nekdanji 'silni
tabor'. Šilentabor (735m) je bil kot
ena najbolj izpostavljenih strateških
točk na širšem območju Postojnskih
vrat poseljen že v prazgodovini, ter
tudi za časa Rimljanov in v pozni
antiki, o čemer pričajo tudi ostanki
cerkve pod današnjo cerkvijo Sv.
Martina. Po nekaterih domnevah
naj bi tu stal celo antični Stridon,
rojstno mesto sv. Hieronima, enega največjih cerkvenih učiteljev.
Šilentabor nad Zagorjem je v času
turških vpadov postal eden največjih utrjenih kompleksov na Slovenskem. Domačini so začeli že v drugi
polovici 17. stoletja zidovje uporabljati za žganje apna, dokončno pa
naj bi utrdbo razdejali Francozi.
Pot nas je deloma po Krpanovi poti
po razgibani kraški pokrajini privedla na naš drugi vrh. Primož nad

Pivko (718 m) je bil kot pomembna strateška točka utrjen že v železni dobi. V 30-tih letih 20. stoletja
so Italijani na vrhu Primoža zgradili veliko podzemno utrdbo, ki je bila
ena najbolj utrjenih točk v vzhodnem delu Alpskega zidu. Utrdba
na Primožu ima skupaj 471m podzemnih rovov, ki so vkopani v živo
skalo ter zglajeni z betonom. Sledil
je spust do Parka vojaške zgodovine Pivka, ki je nov in hitro razvijajoč se muzejski turistični center. S
pestrostjo eksponatov in bogastvom
zbirk prinaša obiskovalcem edinstven vpogled tako v nacionalno,
kot v svetovno zgodovino. Te dni
so postavili simulator letenja z vojaškim letalom, ki smo ga tudi preizkusili. Po ogledu je sladila napitnica
ob 'obletnici 800'. Po poti domov je
bilo na avtobusu veselo in tekmovalno vzdušje – nagradni kviz, na temo
videnega, je razvnel tako mlado kot
staro. Hvala za tako lep odziv.
Marko Nabergoj

Iris Skočaj,
Zavod za turizem TRG Vipava
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Folklorno društvo Vipava

Vipavček – naš prvi skupni
dobrodelni pohod

Velikonočni koncert

V

hladnem in vetrovnem
sobotnem jutru 7. aprila
se nas je pred OŠ Draga
Bajca Vipava zbralo skoraj 600
pohodnikov – učencev matične
šole in vseh podružnic, učiteljev,
staršev, lokalnih vodičev in planincev, ki so nam pomagali pri

organizaciji pohoda.
Na igrišču pred šolo je učence
čakala malica, na izhodiščih za
posamezne smeri pa spominske
lesene medalje, ki so jih izdelali
učenci pri tehničnem pouku.
Za pohodnike so bile pripravljene tri smeri: Plaz, Stari grad in

ogled znamenitosti Vipave. Pohod oziroma ogled je trajal 3 ure,
ob 11-ih smo se namreč vsi zbrali na stadionu, kjer je mladinska
sekcija planincev za otroke pripravila družabne igre, primerne
njihovi starosti.
Kmalu je nad dolino posijalo
sonce in mrzlo jutro se je prevesilo v pravi topel pomladni dan.
Pohod ni bil zahteven, ravno prav
dolg in nudil je dovolj priložnosti
za medsebojno druženje in klepet.
Dogodek je bil dobrodelno obarvan; zbirali smo namreč sredstva
za šolski sklad.
O takem pohodu oziroma druženju smo na šoli razmišljali že
nekaj let, letos pa smo dogodek
zapisali v letni delovni načrt. Veseli smo, da nam je kar zahtevna
organizacija uspela. Glede na letošnjo pozitivno izkušnjo razmišljamo, da bi tako druženje postalo tradicionalno.
Novinarski krožek

K

ot vsako leto je na velikonočni
ponedeljek potekal Tradicionalni velikonočni koncert.
Imeli smo zelo raznolik program z
mnogimi presenečenji, ki ga je povezovala Barbara Slukan.
Koncert je otvorila Folklorna skupina Vipava, ki je predstavila plese iz
zgornjega Posočja. Glasbeno priredbo in odrsko postavitev je pripravil Tomaž Gantar. Nadaljeval se je nastop
najmlajših plesalcev. Otroška folklorna skupina 'Powštrčki', je predstavila
Splet Putr. Kot tretje pa so se predstavile članice vokalne skupine 'Grlica' iz
Budanj, ki so zapele pesmi: 'Sem mislil
snoč u vas iti', 'Da bi biva liepa ura', 'La
c'e il mio amor' in 'Igraj kolce'. Na oder
so stopili tudi otroci iz otroške skupine
Vipavskih tamburašev, ki so zaigrali:

'Tam dol na ravnem polju', 'Abraham
'ma sedem sinov' in 'Kili Kili'.
Med nastopajočimi so bili še folklorna skupina 'Borjač' iz Sežane, ki
je predstavila kulturno izročilo iz Bele
krajine s točko imenovano Viniško
kolo in kvartet 'Pod skalco' s priredbami pesmi: 'Ko boš čisto sama', 'V večernem mraku', 'Naša mati', 'Sinoč sem bil
na Viču' in 'Dečva pa v hartelcu'.
Pred koncem, se je še enkrat predstavila naša domača skupina s svojo
'Čajovko'. Plesalci so predstavili nove
noše, izdelavo katerih so omogočili velikodušni donatorji. Zahvaljujemo se
vsem donatorjem, ki so nam pomagali izpeljati 23. tradicionalni velikonočni koncert.
Andreja Petrič
Foto: Andrej Kodelja
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Priznanja Športne zveze Vipava za dosežke v letu 2017
Športna zveza Vipava je obudila svoje delovanje, eden prvih projektov pa je tudi podelitev priznanj za športne dosežke v preteklem letu ter zahval posameznikom, ki so s
svojim delom v preteklosti pomembno pripomogli k razvoju športa v naši občini. Ob podpori Občine Vipava in mnogih pokroviteljev, ki so se na ta način poklonili športu,
se je slovesnost odvila v Kulturnem domu v Vipavi v petek, 23. marca 2018. Poleg nagrajencev so bili na odru tudi mnogi nastopajoči, od najmlajši iz vrtca v Vipavi do
najstarejših, ki so zaplesali, vmes pa smo lahko prisluhnili tudi nastopu učencev iz Ciriusa, klapi Planta ter si ogledali ples skupine Pitke ritke s piščančki. Spoznajte letošnje
nagrajence.

Velika plaketa

Mala plaketa
Sara Durn (atletinja)
Sara Durn prejme plaketo za 3. mesto, ki ga je osvojila v gorskem teku
za slovenski pokal v kategoriji starejših deklic ter za skupno 1. mesto
v pokalnem tekmovanju Primorski
gorski teki v kategoriji starejših deklic.
Janja Ferjančič (lokostrelka)
Janja Ferjančič tekmuje z golim lokom. V kategoriji članic je na državnem dvoranskem prvenstvu osvojila
2. mesto, v kategoriji članic za slovenski dvoranski pokal pa je osvojila 3. mesto.
Pavel Kerkoč (atlet)
Pavel Kerkoč je v kategoriji starejših
dečkov v gorskem teku za slovenski pokal osvojil 3. mesto, v pokalnem tekmovanju Primorski gorski
teki pa je v kategoriji starejših dečkov osvojil 1. mesto.
Nogometna ekipa U13
Ekipa nogometašev do 13 let, torej
mlajših dečkov, nogometnega kluba
Vipava je v sezoni 2016/17 osvojila

naslov prvaka Medobčinske nogometne zveze Nova Gorica, trenerja
sta bila Lojze Adamič in Jan Vidic,
igralci pa Lukas Božič, Din Bašić,
Gregor Cigoj, Jan Franc Kopatin,
Žan Slejko, Svit Panič Nardin, Tadej
Peranović, Vid Stibilj, Mateo Turk,
Kristjan Turk in Dušan Ignjatović.
Tilen Premrl (lokostrelec)
Tilen Premrl je lokostrelec, ki tekmuje z ukrivljenim lokom. V kategoriji za osnovne šole od 4. do 6.
razreda je na šolskem zunanjem državnem prvenstvu osvojil 1. mesto.
Slavko Uršič (tenisač)
Slavko Uršič je na Primorskem veteranskem prvenstvu v tenisu v kategoriji starejših od 50 let osvojil 1.
mesto.
Žan Živic (atlet)
Žan Živic je na 13. atletskem mitingu Specialne olimpijade Slovenije v
Mariboru v teku na 200 m v kategoriji mlajši moški osvojil 3. mesto.

Srednja plaketa
Rok Jerkič (voznik rallyja)
Rok Jerkič je na Petrol rallyju Nova
Gorica v diviziji 1 osvojil 2. mesto, na
Serbia rallyju je v kategoriji rc5 osvojil
1. mesto, na Rallju Idrija pa je 1. mesto
osvojil v diviziji 1.
Tine Lavrenčič (atlet)
Atlet Tine Lavrenčič je v kategoriji do
30 let postal državni prvak v triatlonu,
absolutno pa je na državnem prvenstvu v olimpijskem triatlonu osvojil 3.
mesto. Na tekmovanju ironman v Italiji je v svoji kategoriji osvojil 9. mesto,
absolutno pa je bil 47.
Klementina Lemut (atletinja)
Klementina Lemut je na Evropskem
prvenstvu v gorskem teku v kategoriji članic osvojila 41. mesto, v Pokalu Slovenije v gorskem teku 5. mesto,
dosegla je 1. mesto za pokal Čaven, 2.
mesto v teku na Ratitovec, 9. mesto na
Ljubljanskem polmaratonu, 6. mesto
na polmaratonu v Palmanovi ter 1.
mesto v teku trojk v Ljubljani na 29,6
km z Jerico Kravos in Moniko Bajc.
Robert Likar (kolesar)
Kolesar Robert Likar je lani postal državni prvak v kategoriji master d v disciplini vzpon, v kronometru pa je
dosegel 3. mesto. V skupnem točkovanju za Pokal Slovenije v kategoriji

master d je v letu 2017 osvojil 1. mesto.
Natali Panič Nardin (lokostrelka)
Lokostrelka Natali Panič Nardin je z
ukrivljenim lokom v kategoriji mladink na državnem dvoranskem prvenstvu osvojila 1. mesto.
Lucjan Premrn (kolesar)
Lucjan Premrn je v letu 2017 postal
državni prvak v kronometru in v cestni preizkušnji v kategoriji master e
ter pokalni zmagovalec v skupnem seštevku za pokal Slovenije v kategoriji master e.
Kristina Vanceta (tenisačica)
Kristina Vanceta je na državnem prvenstvu v rekreativnem tenisu v Ljubljani v kategoriji ženske do 35 let
osvojila 1. mesto.
Aleš Žontar (atlet)
Aleš Žontar je na svetovnem prvenstvu v gorskem maratonu v kategoriji članov osvojil 47. mesto, na Istrskem maratonu je osvojil 1. mesto, na
teku trojk v Ljubljani je skupaj z Nejcem Lokarjem in Markom Tratnikom osvojil 2. mesto. V teku na 21 km
v Gorici v Italiji je bil 7., na državnem
prvenstvu v maratonu pa je zasedel 6.
mesto.

Amela Kurtić (plesalka)
Plesalka Amela Kurtić v Copenhagnu na Danskem postala svetovna
prvakinja v modernih tekmovalnih
plesih v kategoriji hip hop.
Anže Petrič (balinar)
Balinar Anže Petrič je na svetovnem
prvenstvu v balinanju v članski kategoriji v Casablanci osvojil 1. mesto
v hitrostnem izbijanju in 3. mesto v
štafetnem izbijanju skupaj z Gregorjem Oprešnikom. Na svetovnih igrah
v Wroclawu pa je lani osvojil 2. mesto v hitrostnem izbijanju.
Simon Strnad (atlet)
Atlet Simon Strnad je osvojil 1. mesto na svetovnem prvenstvu v gorskem teku za veterane, 1. mesto v
Pokalu primorski gorski teki v kategoriji člani, 1. mesto na državnem
prvenstvu v gorskem teku v kategoriji veterani, 1. mesto na državnem prvenstvu na 10 km v kategoriji veterani ter 1. mesto za Slovenski pokal v
gorskem teku isti kategoriji.
Marko Tratnik (atlet)

Atlet Marko Tratnik je osvojil 25.
mesto na svetovnem prvenstvu v
gorskem maratonu v kategoriji člani, 2. mesto na državnem prvenstvu
v gorskem maratonu v kategoriji člani, 9. mesto na državnem prvenstvu
v maratonu v kategoriji člani, 6. mesto na 21 km v Gorici v Italiji, bil je
2. na teku trojk v Ljubljani skupaj z
Alešem Žontarjem in Nejcem Lokarjem. Na Vipava trailu pa je na 50 km
osvojil 1. mesto.
Petra Tratnik (atletinja)
Atletinja Petra Tratnik je osvojila
4. mesto na Svetovnem prvenstvu v
gorskem maratonu v kategoriji članice, 1. mesto na Državnem prvenstvu
v gorskem maratonu v kategoriji članice, 2. mesto na Državnem prvenstvu v maratonu v kategoriji članice,
3. mesto na 21 km v Gorici v Italiji.
Osvojila je tudi 1. mesto na teku trojk
v kategoriji mešano v Ljubljani, skupaj s Kristjanom Ipavcem in Tomažem Ferjančičem. Na Vipava trailu
pa je na 50 km dosegla 1. mesto.

Mala statua za izjemen prispevek pri razvoju športa –
10 do 30 let dela
Branko Česen (za izjemne prispevke pri razvoju športa – za 10 in
več let dela)
Branko Česen je bil glavni pobudnik
pri ustanovitvi Kolesarskega kluba
Izvir Vipava. Kolesarji Kolesarskega kluba Izvir Vipava že 22 let uspešno nastopajo na dirkah za Pokal
Slovenije in na Državnih prvenstvih
v kolesarstvu. Uspešno se udeležujejo tudi dirk v tujini. Branko Česen
je vodil organizacijo dvajsetih kolesarskih dirk Vipava – Nanos.
Jožko Petrič (za izjemne prispevke pri razvoju športa – za 10 in več

let dela)
Jožko Petrič že dolga leta vodi Balinarski klub Vipava. Velik poudarek
daje skrbi za razvoj in prenos znanja na mlajše generacije. Vseskozi se
trudi za ustvarjanje boljših pogojev
na področju infrastrukture v balinanju. Že več let kot sodnik sodeluje v sodniški organizaciji Balinarske
zveze Slovenije ter vodi sodniško organizacijo Območne balinarske zveze Nova Gorica. Aktivno sodeluje
tudi pri organizaciji tekov, ki jih organizira Tekaško društvo Burja.

Velika statua za izjemen prispevek pri razvoju športa –
30 let dela in več
Darko Božidar Hrovatin
Darko Božidar Hrovatin je že več kot
40 let aktiven športnik - gornik, plezalec, tekač, športni delavec. Od samega začetka je vodstveni delavec
v Tekaškem društvu Burja. Trenutno je predsednik Tekaškega društva
Burja in organizator odmevnih tekaških prireditev v občinah Vipava in
Ajdovščina, kot so Vipavski tek, Gradiški gorski tek, Gorski tek na Tabor.
Darko Hrovatin je dobitnik tudi več
drugih športnih priznanj.
Leon Kodre
Leon Kodre deluje v planinstvu že
več kot 30 let, v Planinskem društvu
Vipava opravlja že vrsto let vlogo tajnika ter je načelnik odseka za planinske poti. V preteklosti je vodil tudi
šest planinskih taborov in sicer od
leta 1992 do leta 1997. Je tudi markacist Planinske zveze Slovenije in se
redno udeležuje vseh usposabljanj in
tečajev.
Egidij Pavič
Egidij Pavič že vrsto let deluje v nogometu. V svojih mladih letih je bil
aktiven nogometaš v klubih Vipava in Primorje. Več let je igral za

člansko ekipo nogometnega kluba
Vipava. Po končani nogometni karieri se je izšolal za trenerja in že vrsto
let kot trener v Nogometnem klubu
Vipava prenaša svoje znanje na otroke. Poleg treniranja pa v Nogometnem klubu Vipava opravlja tudi dela
blagajnika in je član Upravnega odbora. Aktiven je tudi v Izvršnem odboru Društva nogometnih trenerjev
Nova Gorica in v komisijah Društva
nogometnih trenerjev Slovenije.
Tanja Princes
Tanja Princes je v Ciriusu v Vipavi zaposlena kot učiteljica športne
vzgoje. Njena osnovna izobrazba je
profesorica defektologije, v dolgoletni praksi se ves čas posveča športu
invalidov. Potrebna športna znanja
za učitelja plavanja, učitelja smučanja, učitelja športa invalidov in reševalca iz vode je pridobila prek licenčnih seminarjev in usposabljanj
s področja športa doma in v tujini. V
Ciriusu v Vipavi je vodja Športnega
društva od leta 1990. Kot trenerka se
je večkrat udeležila tekmovanj Specialne olimpijade na najvišjem, torej,
svetovnem nivoju.

Statua za življenjsko delo
v športu
Danilo Pudgar
Lahko rečemo, da je Danilo Pudgar
vse svoje življenje posvetil športu.
Najbolj odmevno je bilo morda obdobje, ki so ga zaznamovali smučarki skoki. V času Danilovega aktivnega tekmovanja smo ga poznali vsi,
ne le Slovenci, zanj je navijala cela
naša nekdanja skupna država. Skakalec s Koroške je izjemno zaznamoval dolgo obdobje slovenske skakalne preteklosti.
Pa obudimo nekoliko Danilovo tekmovalno pot.
Začela se je v Logatcu na Republiškem prvenstvu, ko je med mlajšimi pionirji zasedel 3. mesto. Med
leti 1963 in 1970, v času, ko še ni
bilo tekmovanj v svetovnem pokalu, je postal državni prvak v mladinskih kategorijah ter dosegel tri
večje uspehe: dvakrat je zmagal na
Turneji treh dežel- Trbiž, Beljak,
Maribor, dosegel drugo mesto na
Mednarodnem tekmovanju v Willingenu ter 14. mesto na zadnji tekmi novoletne turneje v Bischofshofnu. Vsi ti uspehi so ga popeljali na
Zimske olimpijske igre v Sapporu
1972. leta, kjer je na veliki skakalnici
dosegel 8. mesto, kar je bil najboljši slovenski rezultat v skokih vse do
1988. leta. Hkrati pa je postal tudi
državni prvak na 90 metrski skakalnici.
Skozi čas so se tudi skoki in vse okoli njih začeli hitro spreminjati in Danilo se je odločil za nove poti v življenju. Dokončal je študij, tako
postal profesor športa in se zasidral
v vetrovni Vipavski dolini, kamor ga
je pripeljala ljubezen.
Na Otlici, na Colu in v Ajdovščini
so dobili novega učitelja športa, na
Predmeji pa trenerja skokov. Že pozimi 1981. leta je na povabilo Smučarske zveze Slovenije postal trener
mladincev, že naslednjo sezono pa
je vodil državno skakalno reprezentanco, v kateri so bili izjemni smučarski skakalci Primož Ulaga, Miran Tepeš, Vasja Bajc, Rajko Lotrič,
Matjaž in Janez Debelak, Matjaž Zupan, Branko Benedik, Bojan Globočnik ter Bogdan Norčič. Z njimi
se je udeležil dveh olimpijskih iger
in sicer v Sarajevu 1984. leta in v
Calgaryju 1988. leta, kjer je Matjaž
Debelak na veliki skakalnici osvojil

OBČINA VIPAVA
bronasto medaljo, ekipno - Ulaga, Tepeš, Debelak in Zupan, pa so
osvojili srebrno odličje.
Po olimpijskih igrah v Calgaryju se
je Danilo podal na pot trenerja kanadske reprezentance. Domov se je
vrnil 1992. leta in dve leti je bil športni direktor za skoke pri Smučarski
zvezi Slovenije, zatem je bil štiri leta
profesor športa na OŠ v Vipavi ter
na Škofijski gimnaziji Vipava. 1998.
leta se je odločil še za nekaj let trenerskega dela, skupaj z Urošem Velepcem je postal trener nordijske
kombinacije, krati pa tudi v. d. direktorja nordijskih disciplin. Po štirih letih se je vrnil v šolske klopi, kot
profesor športa, seveda, najprej dve

leti na OŠ Danila Lokarja v Ajdovščini, zadnjih 14 let pa je bil profesor športa na Srednji šoli Veno Pilon v Ajdovščini. 23. marec 2018 pa
bo zapisan tudi kot zadnji dan na
Danilovi poklicni poti.
Po aktivni karieri smučarskega skakalca se je Danilo Pudgar vključil v
športno življenje v delovanje športnih klubov v našem okolju. Močno je sodeloval s Smučarskih klubom Predmeja, kjer je bil trener in
organizator, z Nogometnim klubom
Vipava, s Kolesarskim klubom Izvir,
s Tekaških društvom Burja Vipava.
Bil je aktiven na različnih področjih
delovanja klubov, tako je veliko pripomogel tudi pri urejanju pogojev
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za izgradnjo objekta NK Vipava .
Danilo še danes aktivno tekmuje na
tekaških prireditvah, kot je Pokalno

tekmovanje v gorskih tekih in smučarskem teku. Trenutno je državni
prvak v gorskem teku v kategoriji
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super veterani.
Danilo Pudgar je v vseh letih prejel vrsto pomembnih priznanj, med
drugim priznanje Sportskih novosti
za najboljšega smučarja leta, Bloudkovo plaketo za vrhunske športne
dosežke, postal je tudi športnik leta
v Sloveniji.
Mi pa smo ponosni, da med nami
živi športnik in športni pedagog
Danilo Pudgar. S priznanjem za življenjsko delo bi se mu radi zahvalili za vse, kar je ustvaril, za osebne uspehe in za tiste, ki so obogatili
naše okolje na področju športa.
Avtorica: Nataša Nardin
Foto: Jan Skočaj

GD Tamburjaši

Teden pisanja z roko v 10. obletnica obstoja kronana z
Podnanosu in Vipavi dvojnim zlatom

V soboto, 14.4.2018, je v Upravno-kulturnem središču v Mokronogu potekal 38. festival tamburašev
in mandolinistov Slovenije in 2. festival otroških in mladinskih tamburaških skupin in orkestrov, ki se
ga je z dvema sekcijama udeležilo tudi Glasbeno društvo Tamburjaši iz Vipave.

V

P

rvošolce v Podnanosu so obiskali njihovi stari starši, Nejo pa
je razveselil na delavnicah njen
starejši brat! Kako prijetno je bilo skupno druženje različnih generacij, med
katerim smo skupaj pisali z roko, kar
je cilj slovenskega projekta, v katerem
sodelujemo. Pisali smo razglednice,
velikonočna voščila sorodnikom, izdelali smo spominsko knjigo z rokopisi ...
Pokukali smo tudi v svet kaligrafije in
pripravili razstavo izdelkov.
Ob tem dogodku smo želeli biti tudi
dobrodelni. Mnogi sodelujoči so podarili pisala, barvice, flomastre … v
posebno škatlo. Podarjena pisala smo
predali na Karitas, oni pa jih bodo razdelili otrokom v stiski.
Petošolci v Podnanosu z razredničarko Andrejo Likar Ivanov so s tušem pisali in oblikovali napise za majčke ter pisali likovno pesem. Četrtošolci

in njihova učiteljica Marija Nabergoj
ter tretješolci z učiteljico Marjano Podobnik so pisali razglednice in pisma.
V oddelku podaljšanega bivanja z učiteljico Mojco Benčina so učenci ustvarjali na temo Ptic.
V Vipavi so imeli kulturni dan. Šestošolci so na roko zapisali velikonočna
voščila in jih okrasili. Vodila jih je Ana
Kobal, profesorica zgodovine. Petošolci in šestošolci so pod vodstvom Sonje
Simonič Puc poslali pismo sovrstnikom iz Nove Gorice. Pri japonskem
krožku so se ukvarjali s kaligrafijo, s čopiči so pisali pismenke ter napisali pisma sovrstnikom na Japonsko.
Teden pisanja z roko je minil v zavedanju, da je ta spretnost zelo pomembna za otroke in odrasle, zato se je vredno truditi še naprej!
Vida Trošt Vidic

DRUŠTVO MALA MOSKVA PODRAGA

VABI
v soboto, 28. aprila 2018 ob 20.00 uri v
Kulturni dom v Podrago na
KONCERT DRAGA MISLEJA - MEFA
Vstopnice so že v prodaji na sedežu društva, Podraga 67.
Cena vstopnice znaša 10 EUR. Število vstopnic je omejeno!
Več informacij na 051 414 566 (Erik) in 041 558 249 (Tina)

kategoriji otroških in mladinskih tamburaških skupin
in orkestrov so sodelovali
Mlajši Tamburjaši, ki predstavljajo
podmladek društva, istočasno pa so
tudi Tamburaški orkester OŠ Draga
Bajca Vipava. Zaigrali so tri skladbe:
'Savski valovi' Dragutina Hruze, 'Labod' Camilla Saint Saena, pri katerem je kot solistka na čelu nastopila
Vida Furlan ter 'Rock tambure', Nikice Kalogjera.
Mlade tamburaše vzgaja in vodi
glasbena pedagoginja, mag. Vlasta
Lokar Lavrenčič, na tekmovanju pa
so nastopili pod taktirko dirigentke
Mojce Lavrenčič. Za njihov nastop,
jim je tričlanska strokovna komisija, v sestavi mag. Damir Zajec, Vladimir Hrovat in Igor Kudeljnjak (HR),
dodelila zlato priznanje s pohvalo, z
osvojenimi 95 točkami pa so se uvrstili na prvo mesto v svoji kategoriji.
Starejši tamburaški orkester Tamburjaši je kvaliteto svojega igranja
že velikokrat dokazal z zlatimi priznanji na državnih in mednarodnih
tekmovanjih. Čeprav so Tamburjaši, katerih povprečna starost članov ne dosega niti polnoletnosti, na
vseh tekmovanjih doslej posegali po
izključno zlatih priznanjih, pa lahko

rečemo, da so tokrat dosegli svoj največji uspeh, saj so prejeli do sedaj
najvišje število točk, 98,67 in bili najboljši orkester letošnjega tekmovanja. Na tekmovanju so poleg skladbe 'Prleška suita' Radovana Gobca ter
'Vrtuljak' Siniše Leopolda izvedli tudi
noviteto, 'Burjina igra', mladega slovenskega skladatelja Tilna Slakana in
za njeno izvedbo prejeli posebno priznanje. Orkester od leta 2017 delujejo pod umetniškim vodstvom mlade
glasbenice, Mojce Lavrenčič, ki bo letos maja, na koncertu s simfoničnim
orkestrom Slovenske filharmonije,

zaključila magistrski študij Orkestralnega dirigiranja na Akademiji za
glasbo v Ljubljani.
Glasbeno društvo Tamburjaši iz
Vipave v letošnji sezoni dopolnjuje
10. obletnico svojega delovanja. Jubilej bomo proslavili z novoletnim
koncertom, 30. 12. 2018, na katerem
bomo predstavili izbor naših najbolj
priljubljenih skladb. Na odru se nam
bodo pridružili tudi solisti, s katerimi
smo doslej sodelovali. Že sedaj vljudno vabljeni.
Tamburjaši
Foto: Matej Maček
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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

ODPRTO BOMO IMELI TUDI
27. APRILA IN 2. MAJA!
(od 8:00 do 13:00)

Ugodni nakupi za člane kluba Kalia!

Včlanite se lahko na vseh prodajalnih mestih Kalia ali
na www.kalia.si

Bogata ponudba balkonskega cvetja, vrtnic, semen in grmovnic

Zemlja, gnojila in sredstva proti polžem ...

Sadike zelenjave

GOSPODARSTVO
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Zbiranje nevarnih
odpadkov iz gospodinjstev

ČETRTEK 17.5.2018

V mesecu maju organiziramo že tradicionalno akcijo zbiranja nevarnih odpadkov. Če imate doma izdelke, ki vsebujejo
nevarne snovi in jih ne potrebujete več, vabljeni, da jih oddate v akciji in tako poskrbite, da ne bodo onesnaževale okolja temveč bodo odstranjene na okolju prijazen način.
Nevarne snovi večinoma spoznamo po simbolih za nevarnost, ki so odtisnjeni na njihovi embalaži . Vsi za okolje nevarni odpadki pa teh simbolov nimajo. Med njimi so tudi naslednji odpadki:
JEDILNO OLJE
Veliko ljudi jedilno olje še vedno zliva v straniščno školjko. To je zelo škodljivo za naravo saj se olje v greznici ali mali
komunalni čistilni napravi izloči na površino in onemogoči stik zraka z odplakami, kar povzroči slabo delovanje ali celo
prekinitev delovanja greznice ali male komunalne čistilne naprave. Onemogočen je naraven razkroj in življenje mikroorganizmov. Olje, ki konča v kanalizaciji pa se nalaga na stene cevi in jih tako oži, kot maščobe ožijo žile pri ljudeh.
Odpadno jedilno olje je koristen odpadek, ki ga NE SMEMO ODLAGATI med mešane komunalne odpadke, temveč
ga oddamo v zbirnem centru ali v akciji zbiranja nevarnih odpadkov, v plastični do 5 l embalaži. Ločeno zbrano jedilno
olje se nato predela v biodizel, če ima več nečistoč pa v bioplin.

AJDOVŠČINA
LOZICE
PODNANOS
PODRAGA
GOČE
MANČE
LOŽE
SLAP
GRADIŠČE
VIPAVA
VRHPOLJE
BUDANJE

SOBOTA 19.5.2018
AJDOVŠČINA
GOJAČE
MALOVŠE
ČRNIČE
BATUJE
SELO
VRTOVIN
KAMNJE
POTOČE
BRJE
DOBRAVLJE
VELIKE ŽABLJE
AJDOVŠČINA

ŽARNICE IN SIJALKE
Klasična žarnica ima v stekleni bučki tanko žarilno nitko iz volframa, ki se med prevajanjem električnega toka tako segreje, da začne žareti in oddajati svetlobo. Izboljšana različica klasične žarnice je halogenska žarnica. Ta v bučki nima
vakuuma, pač pa je napolnjena s halogenskim plinom – jodom ali bromom. Ta kemično reagira z materialom, iz katerega je narejena žarilna nitka, in jo obnavlja. Korak naprej pa so varčne sijalke, ki svetlobe ne ustvarjajo več z žarenjem.
Električni tok skozi sijalko spodbudi elektrone živosrebrovih atomov, da začnejo oddajati ultravijolično svetlobo. Ta se
na fluorescentni prevleki, s katero je prevlečena notranjost cevi, spremeni v vidno svetlobo. Najnovejša tehnologija svetil so LED-sijalke oz. diode, ki oddajajo svetlobo. LED-sijalka izkorišča fizikalni pojav, imenovan elektroluminiscenca,
pri katerem nekateri polprevodniški materiali oddajajo svetlobo, ko skoznje teče električni tok.

ČETRTEK 24.5.2018

POMEMBNO! V zabojnik za mešane komunalne odpadke sodijo le klasične žarnice, vse ostale žarnice in sijalke se zbirajo ločeno. Oddate jih lahko v zbirnem centru ali akciji zbiranja nevarnih odpadkov.
Sijalke sodijo med nevarne odpadke, ker vsebujejo od 1 do 2 miligrama živega srebra. Taka količina je komaj vidna s prostim očesom, a te zelo strupene snovi ne smemo podcenjevati. Če se nam sijalka razbije, moramo v prostoru najprej za 15 minut odpreti okna. Razbito sijalko in kapljice živega srebra nato spravimo v steklen kozarec,
ki ga dobro zapremo. Črepinj ne sesamo ali pometamo, ker s tem živo srebro še dodatno razpršimo in povečamo
njegovo izhlapevanje.

SOBOTA 26.5.2018

Oddaja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev je brezplačna. Prinesite jih na lokacijo, ki vam je najbližja. Če ne utegnete, jih lahko preko celega leta oddate tudi v zbirnem centru pod Dolgo Poljano.

Incom Leone

Najinovativnejši
sladoled

Slovenija v svetu blesti zaradi mnogih dejavnikov: od naravnih lepot in turistične privlačnosti, do športnih uspehov in tehnoloških
inovacij, v takšno javno diplomacijo pa se vedno bolj vključuje še
en element: prehrana. Tokrat je Slovenijo na stopničke popeljala
znamka AL!VE, nova podznamka Incomovega sladoleda Leone, ki
bo potrošnikom ponudila bolj zdrav in funkcionalen sladoled, ki
bo spodbujal zdrav in uravnotežen način življenja.

W

abel je francoska prehrambena platforma, ki
združuje proizvajalce in
trgovske verige in spodbuja inovacije
in izboljšave na področju prehrane.
Vsako leto podelijo prestižnoo mednarodno nagrado, ki jo podlejujejo
najboljšim proizvajalcem prehrambenih izdelkov v dvanajstih kategorijah
živil - ena izmed kategorij je tudi sladoled. In ravno v kategoriji sladoleda
sta bila, za najbolj inovativna izdelka,
izbrana Incomova najnovejša proizvoda znamke Leone AL!VE. Nagrada za najbolj inovativen sladoled v
letu 2018 je bila podeljena na letnem
srečanju v Parizu, ki se je odvijalo 26.
in 27. marca 2018.
Nagrajena sladoleda sta visokoproteinska vanilijeva sladoledna palčka in
jogurtova palčka s koščki sadja in mueslijev. Čeprav postajajo visokoproteinski sladoledi vedno večji trend na
svetovnih trgih, je AL!VE vanilijeva
sladoledna palčka eden izmed prvih
proteinskih sladoledov, ki se prodaja na palčki in tako potrošnikom nudi
priročno osvežitev po športnih aktivnostih. T.i. Mini meal (mini obrok)

palčka pa je prva sladoledna palčka na
svetu, ki simulira priljubljen evropski
zajtrk, jogurt z mueslijem in sadjem.
V Incom Leone se radi pošalijo, da je
sladoledna palčka zdaj postala njihov
najbolj pogost zajtrk.
V Incom Leone so na nagrado izjemno ponosni, saj je bilo v omenjeni inovaciji vloženo ogromno truda,
znanja in poskusov. Znamka AL!VE
bo na voljo v slovenskih in evropskih
trgovskih verigah v začetku aprila.
Ajdovsko podjetje Incom Leone izvaža več kot 90% svojega sladoleda na
številne trge po Evropi in celem svetu
(vključujoč Avstralijo, Novo Zelandijo in ZDA) in tako tekmuje z največjimi in najbolj inovativnimi proizvajalci sladoleda na svetu.

AJDOVŠČINA
MALE ŽABLJE
PLAČE
CESTA
STOMAŽ
SKRILJE
LOKAVEC
PREDMEJA
OTLICA
COL
PODKRAJ
SANABOR

DOLGA POLJANA
ŽAPUŽE
AJDOVŠČINA
USTJE
DOLENJE
PLANINA
ERZELJ
GABERJE
ŠMARJE
ZAVINO
VRTOVČE
TEVČE
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Razpored zbiranja
Tovarniška c. makadam. parkirišče
pri cerkvi
na parkirišču pred marketom
na mostu pri avtobusni
na trgu
pri zbiralnici
pri trgovini
na placu pri igrišču
pri krajevnem domu
na Glavnem trgu
pri cerkvi
pri šoli

13:00
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:45
19:15

13:30
14:15
14:45
15:15
15:45
16:15
16:45
17:15
17:45
18:30
19:00
19:30

pri zbiralnici na Trati (Polževa ul.)
pri zbiralnici
pri zbiralnici
pri zbiralnici pri marketu
pri šoli
pri vrtcu
pri zbiralnici (Stovška vas)
pri zbiralnici
nasproti gostilne
na placu pri spomeniku
pri dvorani
pri dvorani
Trnje pri zbiralnici

8:00
8:45
9:15
9:45
10:15
10:45
11:15
11:45
12:15
12:45
13:15
13:45
14:15

8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:45

parkirišče za gradom
pri zbiralnici
pri zbiralnici
pri zbiralnici na železniški rampi
na avtobusnem postajališču
pri pokopališču
na križišču pri marketu
pri zbiralnici pri hotelu
pri trgovini
pri zbiralnici proti Predmeji
pri šoli
v križišču

13:00
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:15
17:45
18:15
18:45
19:15

13:45
14:15
14:45
15:15
15:45
16:15
16:45
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30

pri zbiralnici
pri zbiralnici v križišču
Ribnik, za DSO
pri spomeniku
v križišču
na parkirišču pri pokopališču
pri zbiralnici
na placu pri Martinovem hramu
pri šoli
v vasi
v vasi
pri ekološkem otoku

8:00
8:30
9:00
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00

8:15
8:45
9:45
10:15
10:45
11:15
11:45
12:15
12:45
13:15
13:45
14:15

BIOTERAPIJA
MAJ 2018
Bioterapijo izvaja Tanja Bedina Frece, licencirana terapevtka
Bioterapije po Metodi Zdenka Domančića ®.
Informacije in prijave na tel. št. 031 208 463. Prijave so možne do
zapolnitve mest.

Termini od 14. do 17. maja
V HOTELU GOLD CLUB

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

DOGODKI
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Rdeči križ Ajdovščina

Brezplačne meritve

R

deči križ Ajdovščina v maju
tradicionalno obeležuje Teden Rdečega križa, ki poteka
od 8. do 15. maja. Teden začnemo
na svetovni dan gibanja 8. maj, ki je

tudi rojstni dan ustanovitelja gibanja Henrya Dunanta. Ob prazniku
vsako leto izvajamo brezplačne meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola po krajevnih skupnostih, ki
jih bomo letos raztegnili čez cel maj.
Potekale bodo v soboto, 12. maja, od
9. do 11. ure v prostorih KS Dolga
Poljana, v soboto, 19. maja, od 9. do
11. ure v prostorih KS Gojače-Malovše in v soboto, 26. maja, od 9. do
11. ure v prostorih KS Batuje. Vljudno vabljeni!
RK Ajdovščina
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Cirkus Cirius

V

Ciriusu Vipava so nas obiskali Rdeči noski. To ni bil
samo enkratni dogodek
ampak je obisk trajal kar štiri dni.
Tokrat smo imeli čast sodelovanja
z njimi učenci in učiteljice oddelkov Osnovne šole s prilagojenim
programom z nižjim izobrazbenim

standardom (OŠPP-NIS). Teden je
v družbi klovnov Ifigenije, Tineta
in Dodota minil skoraj prej kot se
je začel. Kaj se je dogajalo? Na vsakodnevnih delavnicah smo se naučili novih cirkuških veščin: vrtenje
krožnikov na palici, ples s trakovi
in rutkami, se odpeljali z letečimi
krožniki, predstavili vesoljsko ladjo,
igrali na vesoljske cevi,… predvsem
pa se veliko smejali. Dnevi so tekli
neznansko hitro. Smeh je postajal
vedno bolj nalezljiv. Četrtek pa je bil
dan, ko smo na predstavi pokazali
znanje novih cirkuških veščin in s
ponosom odprli zavese Cirkusa Ciriusa. Med gledalci so bili tudi starši

nekaterih nastopajočih otrok. Predstava je požela bučen aplavz. Smeh
se je razlezel in okužil vse, tako nastopajoče kot gledalce. Zadovoljstvo
je bilo neizmerljivo. V srčkih pa je
ostal topel in lep spomin na vas.
Hvala Vam, Rdeči noski.

Društvo upokojencev z novim vodstvom
Letošnje leto je bilo za Društvo upokojencev Ajdovščina volilno leto. Dosedanja predsednica Metka Marušič je po 12 letih uspešnega vodenja prepustila vajeti novoizvoljenemu predsedniku Marjanu Hajdinjaku. Društvo šteje 1.215 članov in je aktivno na mnogih področjih in tako bogati življenje občanov Občine Ajdovščina.

N

a zboru članov društva je
vse prisotne razveselil pester kulturni program, ki
so ga oblikovali učenci šturske in
ajdovske šole, ŽePZ Večernica, DPS
Zarja, kitaristke 4. letnika predšolske vzgoje SŠ Veno Pilon, pianistki
3. letnika SŠ Veno Pilon in Plesna
skupina Ajda.
Kulturno dogajanje v društvu je
pestro. Ženski pevski zbor Večernica, ki ga vodi zborovodja Miran

Rustja, bo junija v Ajdovščini gostil
srečanje upokojenskih pevskih zborov Primorske – Večernice so namreč lani zmagale na takem srečanju.
Dramsko pevska skupina Zarja, pevski del vodi Marija Terčelj,
dramski pa Jožica Mozetič, je vedno
bolj prepoznavna in uspešna. Fotografska sekcija bo v septembru praznovala 10 let delovanja in bo v jubilejnem letu še posebej ustvarjalno.

Delo prostovoljk in prostovoljcev
je nadvse cenjeno. S projektom 'Starejši za starejše za višjo kakovost življenja doma' so med najuspešnejšimi v Sloveniji. Projekt je bil v letu
2017 nagrajen v Evropskem parlamentu in prejel nagrado 'Državljan
Evrope 2017'. Skupaj z Občino Ajdovščina pa se bodo vključili v projekt 'Sopotnik', ki bo potreboval
voznike, ki bi vozili občane po določenih opravkih. Stroške prevoza bo
krila občina. Projekt 'Rdeči gumb'
pa bi starejše občane, ki živijo sami
doma, povezal s centrom za pomoč.
Šport je v društvu zelo priljubljen
in združuje veliko članic in članov
na različnih področjih. Najstarejša panoga je balinanje in člani imajo veliko nastopov in dobrih rezultatov. Uspešni so tudi v pikadu,
kegljanju, streljanju z zračno puško,
ribolovu s plovcem, šahu. Rekreacija še vedno poteka v mali dvorani na
Policah in v bazenu. Pohodništvo
si utira svojo pot skupaj z Ljudsko
univerzo in vodniki Planinskega
društva Ajdovščina.
Zeliščarska sekcija, ki jo vodi Meri

Božič, združuje ljubiteljice narave,
dobrot, ki jih nudi narava in druženje ob skodelici čajnih mešanic,
ki so zrasle od Čavna do Nanosa in
Krasa. Za krepitev spomina skrbi
sekcija reševanje križank, ki je zaživela v sodelovanju z Ljudsko univerzo. Za oddih pa poskrbi komisija za
turizem, ki organizira izlete, letovanja doma in v tujini.
Veliko je bilo narejenega v lanskem letu in prav toliko je tudi

načrtovano za letos. Društvo si prizadeva, da bi obogatilo tretje življenjsko obdobje čim več osebam
in vabi v svojo sredino vse, ki želijo
sodelovati in prispevati za višjo kakovost življenja.

Nevenka Vidmar
Foto: Bogdan Krapež in
Nevenka Vidmar

SPONZORIRANE OBJAVE ČASOPISA LATNIK

MARKETING
Robert Ferjančič s.p.

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

PETOMAJSKO SREČANJE STARODOBNIH VOZIL
Društvo ljubiteljev starodobnih vozil Vipavska dolina iz Ajdovščine prireja 5. maja 2018 že 25. tradicionalno srečanje starih
avtomobilov in motorjev. Zbrali se bomo na parkirišču tehničnih pregledov Krka (nasproti Mercatorja ) v Ajdovščini.

Ob 9.30 sledi start prvega avtomobila in ogled novega krožišča na zahodnem delu Ajdovščine. Pot nas bo vodila v Vipavo,
kjer si bomo v obnovljenem Lantierijevem dvorcu ogledali muzej vinogradništva in vinarstva. Sledi vzpon čez Col do Črnega Vrha in naprej v Idrijo, kjer si bomo ogledali bogato zgodovino mesta, kjer so kopali živosrebrno rudo. V starem mestnem jedru, na Ahacijevem trgu, bomo podelili pokale in priznanja. Po ogledu Antonijevega rova in kosilu v gostišču Barbara sledi povratek v Ajdovščino.
Vabimo domačine, da si pobliže ogledajo vozila, ki se bodo udeležila srečanja.

Društvo LSVAjdovščina

DOGODKI
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Fejstival 'Pustimo
odtis' 2018

F

ejstival Pustimo odtis je postal
tradicionalen dogodek v CIRIUS Vipava ob zaključku šolskega leta.
Tudi letos smo pripravili pester program, s katerim želimo vam in nam
ponuditi vsebinsko bogat program.
Začnemo v torek, 29. maja ob 19h v
avditoriju Škofijske gimnazije Vipava s predavanjem priznane strokovnjakinje dr. Tine Bregant, specialistke

17

city run

15. majski tek

pediatrije in doktorica nevropediatrije.
V četrtek, 31.maja ob 19h ste lepo
vabljeni v dvorano prve slovenske vlade v Ajdovščini na ogled predstave
'Zvezdni tolarji' in predstavitev izdane
knjigice in zgoščenke 'Zvezdni tolarji'.
Če nas želite spoznati tudi 'od znotraj', ste prisrčno vabljeni na dan odprtih vrat, ki bo v petek, 8. junija.
Veseli bomo vašega obiska.

Ajdovščina, 12. maj 2018

DVIGNI PULZ,
ŠPORTAJ Z NAMI

A J D O V Š Č I N A

www.zs-ajdovscina.si

TD Burja

Velikonočno dogajanje

T

V Ajdovsko Hišo mladih
prihaja 10 podjetnikov!

N

a Inštitutu za mladinsko
politiko, v sklopu projekta 10 podjetnih, prirejajo pogovorne večere na temo
podjetništva.
V številnih medijih lahko beremo zgodbe o uspehu podjetnikov.
Velikokrat pa je v teh zapisih izpuščen najpomembnejši del na področju podjetništva. To je trdo delo,
tveganje, znoj in negotovost. Z desetimi povabljenimi podjetniki, se
bomo pogovarjali prav o tem – kako
s trdim delom in zaupanjem v svoje znanje premagati ovire. Slednji
nam bodo zaupali svoje zgodbe o
vzponih in padcih v njihovih karierah. Inštitut za mladinsko politiko
želi s projektom 10 podjetnih sporočiti vsem mladim, da je za uspeh
v življenju potrebna potrpežljivost
in vztrajnost na vseh področjih, kjer

so dejavni. Poleg tega želijo mlade posameznike spodbuditi k razmišljanju o svoji podjetniški karieri. V Hiši mladih bodo predstavili
10 uspešnih podjetnikov z različnih
področij. Vsak od njih ima zanimivo zgodbo, ki jo je pripravljen deliti
med obiskovalci.
Podjetniški večeri bodo potekali
vsak drugi četrtek med 26. 4. in 5.
7. ter 30. 8. in 11. 10. ob 20.00 uri.
Vljudno vabljeni v MC Hiša mladih
že na prvi večer 26. 4, ko se nam bo
pridružil Tomaž Kavčič iz gostilne
Pri Lojzetu iz dvorca Zemono. Več
o samem dogodku si lahko preberete na facebook strani https://www.
facebook.com/institut.IMP.
»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz
Evropskega socialnega sklada.«

ekaško društvo Burja je med
velikonočnimi prazniki organiziralo kar dva teka. Prvi
je bil na vrsti že 23. Vipavski tek, ki
je namenjen predvsem ljubiteljem
teka, ki radi tečejo po ravnem, na
velikonočni ponedeljek pa Gradiški
gorski tek. Mokro sobotno jutro je
očitno odgnalo nekaj tekačev, saj se
jih je na startu zbralo le 26. 10 kilometrov dolga razgibana proga poteka od stadiona mimo Vrhpolja skozi
Duplje, okoli Zemona in nazaj do
cilja na stadionu. Kvaliteta tekačev
je bila na kar visokem nivoju. Ciljno črto je prvi prečkal reprezentant
Rok Puhar, pri ženskah pa Klementina Lemut. Naslov prvaka občine

Vipava sta osvojila Anže Petrič in
Klementina Lemut. V sam tek je
vloženo ogromno truda in sredstev,
vendar očitno kaže, da se je dosedanja oblika teka iztekla.
Čez 2 dni smo ponovno skupaj;
tokrat na Gradišču nad Vipavo na
18. Gradiškem gorskem teku. Na
dveh krajših progah se je pomerilo
12 otrok. Daljša proga dolžine 4 km
je namenjena odraslim na kar 580
m višinske razlike. Cilj je na samem
vrhu Škavnice (734 m), odkoder se
nam ponuja lep razgled na Vipavsko
dolino, Kras in morje. Z nekaj sreče
lahko uzremo katerega od gamsov,
ki se tu zadržujejo. Gamsa smo zato
tudi izbrali za maskoto teka. Sredi

meseca maja pa ste na Škavnico vabljeni ljubitelji cvetja. Tu je namreč
dokaj razširjeno rastišče potonike,
ki so s svojo viola barvo očarljive lepotice. Toda pozor - ne trgati! Aja,
kdo pa je bil najhitrejši? Kot že večkrat doslej naš stari znanec Simon
Alič, pri ženskah pa Klementina Lemut, ki je obenem tudi postavila rekord proge. Pravzaprav so zmagovalci vsi, ki v potu svojega obraza
dosežejo cilj. Zaključek teka je potekal v dobrem razpoloženju, za kar so
poskrbeli gradiški vinarji.

TD Burja Vipava

BOGATA PONUDBA RAZLIČNIH MODELOV
VLEČNIH KLJUK in NOSILCEV ZA KOLESA
ZA VSE VRSTE VOZIL
Altrade d.o.o., Goriška cesta 29e, 5270 Ajdovščina

Več informacij:
��� ��� ���
www.altrade.si

Na željo kupca uredimo tudi montažo.
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Umovadba za bistre možgane

S

tarejši kot smo vse bolj si želimo
upočasniti proces staranja, tako
fizičnega kot umskega. Ne nazadnje je temu namenjena cela vrsta ponudb aktivnosti za starejše, s katerimi
je, tako s ponudniki kot aktivnostmi,
bogata tudi 'ajdovska scena', če uporabim priljubljen izraz.
S tem, kako upočasniti proces umskega staranja, pa se ukvarja tudi dr.
Vojko Kavčič, sicer doma iz Komna,
ki deluje na Institute of Gerontology Wayne State University v Detroitu (ZDA). Napisal je knjigo Umovadba za bistre možgane v poznih letih, v
kateri opisuje ustroj in delovanje možganov ter tudi skrb zanje. Možgani
so najslabše raziskan del našega telesa,
ogromno se vlaga v raziskovanje najraznovrstnejših bolezni in zdravil zanje, delovanje možganov pa še zmeraj
najmanj razumemo. Nova dognanja
na tem področju kažejo, da so možgani še vedno sposobni tvoriti nove nevrone in tudi možnost nastajanje novih sinaps. Prav v to smer gredo tudi
nove raziskave.
Samo staranje je proces, ki, če ni kašnih nesreč ali nepredvidenih drugih dogodkov, doleti vsakega človeka.
Lahko je običajno, t.j. v mejah pričakovanega, lahko pa je tudi uspešno, ko
ni opaziti bistvenih sprememb funkcij in rečemo, da nekdo 'zgleda mlajši'.
Staranje neizogibno pripelje do umskega upada, ki vodi do nelagodnosti
in strahu: ali je to normalno ali pa je že
znanilec kakšnega patološkega pojava.

Pomembno je ohraniti umske sposobnosti v pozna leta, skozi celotno življenje. To storimo tako, da skrbimo za:
• zdrav življenjski slog (kar je dobro
za srce je dobro za možgane)
• zdravo prehrano (mediteranska dieta, pomembna restrikcija: jesti mnogo manj!))
• telesno, fizično aktivnost
• kognitivno stimulacijo – umovadba
• socialno angažiranost (vključitev v
lokalne socialne mreže in društva)
• primerno obvladovanje stresa
• primerno spanje
Umovadba je vodena aktivnost z različnimi umskimi nalogami, ki so narejene z namenom krepitve specifičnih
umskih sposobnosti. Okrepila naj bi
naše možgane in s tem tudi naš um.

Če želimo izboljšati um, moramo poleg rednih, običajnih dnevnih opravil, možgane angažirati še z dodatnimi
aktivnostmi. Samo to dodatno angažiranje možganov vodi v krepitev možganskih mrež in povečanje umske
rezerve. Pomembno je prav to dodatno angažiranje, torej tisto, kar ni rutina, zato poskušajmo nekaj novega:
branje, ples, igranje kart, petje, učenje glasbenega inštrumenta, tujega jezika…
Umovadba je protektivna, ohranja
boljše umske zmožnosti in kvaliteto in
zadovoljstvo v življenju.
"Pomembno pa je, da vadimo resno,
redno in zavzeto, kajti brez trdega dela
in truda ni uspeha," pravi dr. Vojko
Kavčič.
Zdenka Žigon
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Terenska krvodajalska
akcija v Vipavi na novi
lokaciji

Rdeči križ Ajdovščina vas vabi na terensko krvodajalsko akcijo,
ki bo potekala v četrtek, 10. maja, in petek, 11. maja, od 7. do
13. ure kot že tradicionalno v prostorih Ljudske univerze Ajdovščina. V ponedeljek, 14. maja 2018, pa bo krvodajalska akcija
potekala od 7. do 13. ure na novi lokaciji v športni dvorani
Vojašnice Janka Premrla Vojka Vipava. Lepo vas prosimo, da ste
pozorni na novo lokacijo.

T

orej na krvodajalski akciji v
vipavski vojašnici vhod ne
bo več skozi vojašnico, ampak je potrebno priti na parkirišče
za njo, kjer je športna dvorana, ki
je del vojašnice, vendar ima ločen
vhod tudi za zunanje obiskovalce.
Kri lahko darujete vsi, ki ste dobrega zdravja, stari od 18 do 65 let
in imate več kot 50 kilogramov.
Moški lahko kri darujete vsake tri
in ženske vsake štiri mesece.
Prosimo vas, da na odvzem ne
pridete tešči, ampak pred tem pojeste nemasten obrok (tudi brez
mleka ali mlečne kave), na primer kruh, marmelado, med, sadje

in podobno. Popijete lahko na primer sok, čaj ali črno kavo. Po odvzemu vam bomo postregli z malico.
Prav tako vas prosimo, da s seboj prinesete veljaven osebni dokument s fotografijo.
Za vse dodatne informacije smo
vam na voljo na telefonski številki 05 366 4930 ali 051 430 722 oziroma na ajdovscina.ozrk@ozrks.si.
Že vnaprej se zahvaljujemo vsem,
ki boste solidarni in se boste udeležili prihajajoče terenske krvodajalske akcije.
Lepo vabljeni!

Novinarska konferenca mag. Miloša Bizjaka
Novinarska konferenca, ki je potekala 23. aprila 2018 v Rizzatovi vili, je bila sklicana predvsem zaradi članka v Primorskih novicah.
Kar nekaj zmede je bilo povzročene, ko se je v novicah pojavil članek z navedbo, da bo na državnozborskih volitvah 2018, kandidiral kandidat socialnih demokratov Tadej Beočanin, kar pa ne drži. Na volitvah bo namreč kandidat SD - Socialnih demokratov
mag. Miloš Bizjak.

M

ag. Miloš Bizjak, ki trenutno opravlja delo državnega sekretarja na
ministrstvu za obrambo, je magister
obramboslovja. Na obrambnem področju deluje že od vojne za Slovenijo leta 1991, v kateri je bil udeležen
tudi sam. Dva mandata je bil občinski svetnik in podžupan Občine
Ajdovščina zato mu, kot pravi sam,
lokalna problematika ni tuja. Na državnem nivoju je bil vodja kabineta ministrice Jelušičeve, v zadnjem
mandatu (od septembra 2014) pa
državni sekretar.
"Za kandidaturo na državnozborskih volitvah 2018 sem se odločil
na podlagi izkušenj, ki jih imam.
Tudi menim, da je čas, da bi prišel
v državni zbor iz naše volilne enote enkrat za spremembo tudi poslanec leve opcije. Od prvih volitev v
samostojni Sloveniji je imela zgornja Vipavska dolina vedno desne ali
desnosredinske poslance. Za kandidaturo pa me navdihujejo tudi rezultati občin Ajdovščina in Vipava,
ki so vsako leto boljši in ki bi jih lahko, še posebej v primeru zmage socialnih demokratov, še nadgradili."
V tem mandatu so socialni demokrati imeli pomembno vlogo v
treh ministrstvih, ki so jo po besedah g. Bizjaka, uspešno odigrali.
"Na obrambnem ministrstvu smo

pripravili obrambno zakonodajo, ki
se je zaradi razpustitve vlade ustavila v državnem zboru. Menim, da je
največji uspeh te vlade gospodarska
rast, ki je na zavidljivem nivoju (4,9
%). Uspešno se niža tudi brezposelnost."
Med izdelavo analize so ugotovili, da v Sloveniji, kljub veliki gospodarski rasti, še vedno živi 280.000
ljudi (približno 14 %) pod pragom
revščine. Dobiček v podjetjih se je
v zadnjem obdobju povečal za 70
%, plača zaposlenih pa 0,7 % neto.
Iz navedenih podatkov je opazno

precejšnje nesorazmerje, ki ga bodo
poskušali z njihovim programom v
prihodnje odpraviti. G. Bizjak je dodal, da je neugodno tudi razmerje med davki. Delo je obdavčeno z
42 %, dobiček bistveno manj. Cilj
SD-ja je prestrukturiranje davkov.
Delo je potrebno davkov razbremeniti, povečati pa je potrebno davke
na dobiček in kapital. Najprej in enkrat za vselej pa je potrebno izboljšati zdravstveni sistem.
In kakšni so načrti za prihodnost,
v primeru izvolitve?
»V prihodnosti si želim uspešen

razvoj Slovenije, kakor tudi naših
domačih občin; Ajdovščine in Vipave.
Za uspeh vseh je bistvena povezanost med lokalnimi skupnostmi in
državo. V tem smislu lahko poslanec ali minister odigra ključno vlogo. Menim da so Ajdovci pravilno
zastavili ureditev obrtnih con, izgradnjo stanovanj, prenovo mesta. Pri
tem lahko pomaga tudi država. Za
Vipavce lahko rečem, da se ponuja izredna priložnost z imenom 'Da
Vincijeva pot'. Gre za večji meddržavni projekt, ki bo bistveno pripomogel k zagonu turistične ponudbe
v Vipavski dolini. Ne nazadnje pa je
pomembno razmisliti tudi o sami
reki Vipavi, ki bi lahko bila še bolje
izkoriščena tako na področju turizma kot na področju kmetijske politike. Razvojnih projektov nam ne
manjka, manjka njihova uresničitev
in izpeljava v življenje. Ampak skupaj, povezani, zmoremo vse!"
C
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Za vsako storitev
Telemach, ki jo
opravite pri nas
prejmete DARILO.

CMY

K

Pooblaščeni prodajalec:

Tovarniška c. 2b
5270 Ajdovščina
Tel: 070 808 101
Akcija Darilo ob opravljeni storitvi Telemach velja do 31.
5. 2018 na prodajnem mestu Foto Fantasy, Mirjan
Pobega s.p., Tovarniška c. 2b, 5270 Ajdovščina. Za
pakete skupine VEČ veljajo Posebni pogoji naročniških
paketov VEČ, ki vsebujejo pravila primerne uporabe in
med drugim po porabi v paket vključenih količin prenosa
podatkov v Sloveniji določajo znižanje hitrosti na največ
64 kbps.

Kandidaturo Miloša Bizjaka sta po novinarski konferenci podprla tudi mag. Dejan
Židan, predsednik SD-ja ter Ajdovski župan Tadej Beočanin.
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Društvo MOST - UTŽO Ajdovščina

Izboraževanje animatorjev

S

lovenska univerza za tretje življenjsko obdobje izvaja letna
izobraževanja za mentorje
in animatorje po regijah Slovenije. Letošnje srečanje animatorjev,
ki je bilo konec marca, je zgledno
organizirala UTŽO Ilirska Bistrica. Udeležili so se ga animatorji in
predsedniki univerz iz Kopra, Izole,
Pirana, Postojne, Logatca, Sežane,
Ilirske Bistrice, Nove Gorice, Goriških Brd in Ajdovščine. Srečanje
je bilo razdeljeno na izobraževalni
del – predavanja in na predstavitve

prisotnih društev, s poudarkom na
medgeneracijskih povezovanjih in
vklapljanju starejših v družbeno
okolje, v katerem delujejo.
Za animatorje, ki so v študijskih
skupinah povezovalci med mentorji, vodstvi univerz in predvsem
znotraj skupin, so bila predavanja
zanimiva in koristna. Vodenje in
povezovanje skupine namreč zahteva določena znanja in veščine, zato
so napotki, izmenjava izkušenj in
idej dobrodošla pomoč za uspešno
delovanje.
Iz predstavitev prisotnih univerz
je razvidno, da se njihovi člani dejavno vključujejo v svoja okolja. Obnavljajo kamnite pastirske hiške na
Krasu, raziskujejo in popisujejo vodne vire, učijo osnovnošolce lepe
pisave, če naj bo navedeno le nekaj
zanimivih aktivnosti. Tudi Društvo

Ajda še vedno pleše

V

okviru Društva MOST –
Univerze za tretje življenjsko obdobje Ajdovščina,
ki letos praznuje 20 let, uspešno
deluje tudi plesna skupina Ajda.
Skupina starejših mladenk je skupino ustanovila leta 2003, plesalke
že od začetka poučuje mentorica
Alice Stojko Saliu.
Ime skupine - Ajda - izhaja iz
imena kraja kjer delujejo, Ajdovščina, ajda pa je tudi žito, ki pozno zacveti in jeseni zažari, tako
kot so plesalke zažarele v jeseni
življenja. Ponosne so, da so prve
v Sloveniji, ki so začele s skupinskim plesom starejših dam.
V petnajstih letih delovanja je

za skupino že ogromno nastopov,
bližajo se številu 300. Pripravile
so približno 30 modernih plesov,
vsakega s posebno koreografijo.
Mentorica v dogovoru s plesalkami oblikuje tudi kostume, ki so
prilagojeni plesu, izbere primerno glasbo in po številnih urah ponavljanja in piljenja položaja nog,
rok in glave, so Ajdice pripravljene na nastop.
Vsako leto organizirajo delovni
trening v toplicah, kjer se posvetijo plesu, druženju in razvajanju.
Letos so se odpravile v Terme Tuhelj na Hrvaškem. Tam so pridno
trenirale in osvojile plesne korake novega plesa. Pripravile so tudi

MOST ima v programu za študijsko
leto 2017/18 bogat nabor projektov,
s katerimi se predstavlja javnosti. V
Mostovi kamnoseški delavnici izdelujejo kamnite reliefe križevega pota
za Vipavski Križ, sklesali so miniaturni kamniti mlin, njegovo delovanje bodo prikazali na več osnovnih
šolah. Dramska skupina Žar bo nastopala z lutkovno predstavo Pestrna, prirejeno po Bevkovi istoimenski povesti. Astronomski krožek je
pripravil razstavo, ki v besedi in sliki
prikazuje zgodovinski razvoj in dosežke astronomije iz obdobja pred
našim štetjem. To je le nekaj projektov med številnimi drugimi aktivnostmi Društva MOST – UTŽO
Ajdovščina, ki bo junija praznovalo 20. obletnico neprekinjenega delovanja.
Dora Furlan

plesni večer za goste, ki so bili zelo
navdušeni nad njihovimi plesi.
Članice skupine se pridno pripravljajo na plesno tekmovanje,
ki bo potekalo sredi maja v Mariboru. Dosedaj so požele velike
uspehe v svoji skupini na mednarodnih tekmovanjih in tudi tokrat
jim želimo veliko uspeha.

ŠKTD Sinji Vrh

Šport, glasba in pomlad

N

arava se je končno začela prebujati tudi na Gori in nam
dala še več volje za aktivno
življenje. To ne pomeni, da smo člani
ŠKTD Sinji Vrh preko letošnje dolge
zime stali križem rok. Z osnovnošolskimi otroki smo se tedensko srečevali
na treningih nogometa, s pomladjo
pa smo povabili na vadbo tudi tiste
najmlajše od 4 do 7 let. Kar nekaj nadobudnežev se tako enkrat na teden
udeležuje treningov, prilagojenih tej
starostni skupini.
Konec aprila pa bomo v sodelovanju
s Krajevno skupnostjo Otlica – Kovk

in Glasbenim društvom Hram pripravili zanimiv glasbeni dogodek 'Glas
harmonike', kjer bodo svoje znanje pokazali mladi harmonikaši Glasbenega
društva Hram, Harmonikaši Nejca Vrtovca, Trio G.K.M, Otroški pevski zbor
OŠ Otlica, Solista Meta Zorn in Aleks
Pavlin, harmonikaš Dominik Vidmar,
domač Angelski duo ter seveda Skupina Hram. Vabimo vas torej, da se nam
pridružite v soboto, 28. aprila ob 20.
uri v dvorani na Otlici, da skupaj preživimo prijeten večer obarvan z glasovi harmonik.
ŠKTD Sinji Vrh

Lavričeva knjižnica Ajdovščina

Brane Jazbar – slikar, grafik, popotnik, pedagog
Lavričeva knjižnica Ajdovščina je v Vipavi predstavila monografijo Branko Jazbar – od vipavske burje do Ognjene zemlje. Dogodek je mojstrsko povezala v izjemen kulturni dogodek njegova nekdanja učenka, grafičarka in slikarka Nika Božič.

M

onografija velikega formata na ščitku prinaša
napol zabrisano fotografijo obraza Branka Jazbarja – Braneta v zanj značilni drži, s podprto
brado, zazrtim in razmišljujočim.
Znotraj silhuete opazimo neko drugo, tudi znano silhueto. Le da je to v
pogled z južne strani ujeti Vipavski
Križ, ki ga Jazbar nosi v sebi. Knjiga Od vipavske burje do Ognjene
zemlje tudi po vsebini in zasnovi ni
običajna knjiga.
Monografija je biografija Branka
Jazbarja, in se dotika njegovih številnih obrazov. Sam Jazbar je prispeval tiste nujne biografske podatke, vsa druga besedila pa so
prispevali ljudje, s katerimi se je v
življenju srečeval, prijateljeval, služboval, tekmoval, jih učil, so ugledni
likovni kritiki ali je z njimi delil ekstremne gorniške in popotniške izkušnje. Plast za plastjo, stran za
stranjo se pred nami odpira bogato, zanimivo življenje v Malih Žabljah rojenega učitelja in pedagoga,

slikarja, grafika, oblikovalca, kaligrafa, fotografa, rokometnega vratarja, rokometnega trenerja, ki so
ilustrirani s fotografijami, vsaka od
njih je dokument ne le Jazbarjevega življenja, pač pa tudi časa nekdanje družbe, vključno s časom nekdanje skupne države, ko je bil Jazbar,
dolgoletni učitelj likovne vzgoje na
Osnovni šoli Draga Bajca v Vipavi,
proglašen za najbolj priljubljenega
učitelja v Jugoslaviji.
Monografija je preplet tekstualnega in likovnega zapisa o Branetu Jazbarju kot alpinistu, osvajalcu
najvišjih vrhov planeta, popotniku
in tenkočutnem posredovalcu lepega na platnu, v barvi, risbi … tako je
tudi razdeljena na poglavja, ki vsako zase govori o nekem obdobju ali
enem od njegovih obrazov. Mnogi
Jazbarja poznajo kot učitelja generacije likovnih ustvarjalcev, ki je prejela ugledna mednarodna priznanja.
Knjiga je neke vrste slikarsko platno, na katerem so z odličnimi reprodukcijami v likovni govorici in v

besedi upodobljena obdobja in kraji, skozi katere je Brane Jazbar popotoval; je pregledna razstava likovne
ustvarjalnosti in življenja avtorja, ki
je tudi Petomajski nagrajenec Občine Ajdovščina.
Monografija, ki zasluži, da jo vzamete v roke, tako zaradi tega, kar
prinaša kot tudi zaradi vsega, kar
je Brane jazbar počel doslej, in kar
še bo, tudi v svojem ateljeju v Malih Žabljah, ki ga je vredno obiskati.
Na predstavitvi se je izkazal kot
dober pripovedovalec - z zgodbami
o svojem delu in poteh je navdušil
udeležence, ki so mu tudi v neformalnem druženju zastavljali številna vprašanja o zares čisto vsem. Presežek je dodala Nika Božič, ki je kot
grafičarka in slikarka ter človek
mnogih talentov skozi svoja vprašanja na poljuden način vzpostavila
odlično komunikacijo.
A.L.
Foto: arhiv LKA

OBVESTILO
OSREDNJA KNJIŽNICA V AJDOVŠČINI IN ENOTE V VIPAVI IN
PODNANOSU BODO V PONEDELJEK 30. MAJA ODPRTE!
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Transmaščobe v prehrani

Transmaščobe – čim manj, tem bolje

Mlinotest je v vseh svojih izdelkih že pred časom omejil
uporabo transmaščob pod predpisano dovoljeno mejo
Kaj pravzaprav sploh so transmaščobe?
Maščobe so energijsko bogat in za telo pomemben vir snovi, na primer vitaminov A, E, K, D in esencialnih
maščobnih kislin, njihovo zmerno uživanje je del uravnotežene prehrane. Kar se tiče transmaščob, pa trenutno poznamo dva vira. Prvi vir so transmaščobe, ki nastajajo v prebavnem traktu prežvekovalcev, torej
so naravno prisotne v mesu in mlečnih izdelkih. Drugi so transmaščobe, ki nastajajo s tehnološkim postopkom hidrogeneriranja rastlinskih maščob z namenom podaljševanja obstojnosti in izboljševanja teksture
prehranskih izdelkov. Za te transmaščobe je dokazano, da za človeško telo niso potrebne, nasprotno – lahko so tudi vir zdravstvenega tveganja, zato moramo njihovo prisotnost omejiti na najnižjo raven.
Vendar živilska industrija transmaščobe uporablja tudi te!
Tako je. Kljub obilici naravnih virov je živilska industrija že v 19. stoletju poskušala najti cenejšo maščobo,
ki bi bila po uporabnosti in funkcionalnih lastnostih enaka ali podobna maslu. Tako je bila prva margarina patentirana v Franciji že leta 1871. Proizvedena je bila s postopkom hidrogenacije, katerega bistvo je
uvajanje vodika v reaktorju v tekoče olje pri visokem tlaku, ki se veže na proste dvojne vezi in omogoča
spremembo olja v trdo, mazavo maščobo – osnovo za pripravo margarine. Uporaba margarine se je hitro
močno razširila in začela izpodrivati maslo.
Ker je margarina pač cenejša od masla?
Seveda. Pa ne samo zaradi tega. Porabo margarin in vzporedno tudi rastlinske smetane je v gospodinjstvih
zelo pospeševalo dejstvo, da margarina ne vsebuje holesterola, ki je prisoten v maslu. No, prevlada margarine sicer ni trajala dolgo, saj so konec prejšnjega stoletja začeli znanstveniki ugotavljati, da s prehranskega vidika margarina ni najboljša. Poleg nasičene strukture ob hidrogenaciji namreč nastane pomemben
delež transmaščob.

Na pritisk zdravstvene stroke in javnosti je industrija pričela iskati nove postopke za njihovo zmanjšanje v
margarinah. Margarine so se dodatno znašle v »slabem položaju« zaradi ovržene teorije o vzrokih za povišan holesterol v krvi. Znanstveniki so namreč ugotovili, da zaužiti holesterol le delno vpliva na vsebnosti
LDL-holesterola oz. »slabega« holesterola, saj telo, ne glede na vnos holesterola s hrano, tega sintetizira
samo. Prednost margarine pred maslom je torej praktično izginila.
Ali so margarine še vedno polne transmaščob?
Večinoma ne. Margarine, ki jih lahko kupimo danes, niso več pripravljene po postopku delne hidrogenacije, ampak po novejših tehnoloških postopkih, kjer nastane zanemarljivo malo transmaščob. Kljub temu
pa v prehransko in zdravstveno manj osveščenih državah, predvsem zunaj EU, še vedno poteka proizvodnja margarin po zastarelih tehnologijah in je v izdelkih še vedno mogoče zaslediti visoko vsebnost
transmaščob.
Transmaščobe niso potrebne, toda ali povzročajo škodo našemu zdravju?
Vpliv transmaščobnih kislin je dobro raziskan in potrjen s številnimi kliničnimi raziskavami, ki dokazujejo,
da prekomerno uživanje teh maščob lahko poleg bolezni srca in ožilja povzroča tudi zmanjšano funkcijo in
krčenje možganov, kar je povezano z Alzheimerjevo boleznijo. Raziskave potrjujejo tudi, da rušijo razmerje med dobrim (HDL) in slabim (LDL-holesterolom) v krvi in dokazano dvigujejo raven LDL-holesterola.
Dokazan je tudi vpliv na poslabšanje ravni nekaterih označevalcev vnetja, kot so povečanje vrednosti
faktorja tumorske nekroze, interlevkina-6, in povečanje vsebnosti C-reaktivnega proteina ter povzročajo
endotelijske poškodbe, ki so primarni vzrok ateroskleroznih sprememb.
Kakšna pa je povezava transmaščob in sladkorne bolezni?
Vplivi transmaščobn na inzulinsko občutljivost sicer še niso v celoti potrjeni. Določene klinične raziskave
pa kažejo na potencialen vpliv na inzulinsko občutljivost, povečanje telesne teže in nastanek sladkorne
bolezni, predvsem pri ljudeh s povečanim tveganjem za nastanek inzulinske rezistence.
Upoštevajoč vse izsledke raziskav lahko zaključimo, da uživanje transmaščob vpliva na številne dejavnike
tveganja za razvoj srčno-žilnih bolezni in potencialno tudi na dejavnike za razvoj sladkorne bolezni. Zato
je izjemno pomembno, da jih v prehrani zmanjšamo na minimum.
Ob vsem povedanem – zakaj proizvajalci sploh še uporabljajo transmaščobe?
Iz zelo enostavnega razloga – ker so cenejše. Dejstvo je, da so transmaščobe za polovico cenejše kot boljše
maščobe, proizvodnja bi bila torej dražja in končni izdelki verjetno tudi.
Prisotnost transmaščob so nekatere države začele zakonsko regulirati?
Tako je, nekatere evropske države so zaradi prehranskih priporočil, ki sicer niso zakonsko predpisana,
začele količino transmaščob zakonsko omejevati. Prva država z zakonsko omejitvijo je bila Danska, sledile
so Švica, Avstrija, Islandija, Madžarska, Norveška, Latvija.
Kako pa je v Sloveniji?
V Sloveniji je z aprilom stopil v veljavo pravilnik, ki ima določeno prehodno obdobje za uskladitev izdelkov
z določbami, in sicer do aprila 2019. Pomembno je, da pravilnik določa »največjo dovoljeno vsebnost
transmaščobnih kislin v živilih in se ga uporablja za vsa rastlinska olja, maščobe, maščobne emulzije ter
živila, pri katerih je njihova vsebnost posledica njihove naravne prisotnosti v živalskih oljih in maščobah,
ki so sestavni del teh živil«. Največja dovoljena vsebnost transmaščob v živilih ne sme preseči 2 g na 100 g
skupne vsebnosti maščob v živilu.
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Kako pa je z uporabo transmaščob v Mlinotestu?
Lahko se pohvalimo, v Mlinotestu v proizvodnji nimamo surovin, ki bi presegale dovoljeno mejno vrednost 2 g transmaščobnih kislin na 100 g skupnih maščob. Tematiko transmaščob spremljamo že nekaj let in izvajamo preventivne
ukrepe. Danes torej lahko zagotavljamo, da vsebujejo naši izdelki, kot so kruh, krofi, rogljički, kremne slaščice in
podobno, znatno manjšo vsebnost transmaščob, kot je opredeljeno s pravkar sprejetim pravilnikom.

In kako nadzorujete vrednosti transmaščob v izdelkih?
V naših končnih izdelkih vsebnost transmaščob omejujemo že od leta 2004, sistematično pa jih spremljamo že od 2016, ko se je začela priprava nove zakonodaje o omejitvi njihove vsebnosti v živilih. S skrbno
izbiro dobaviteljev in surovin v Mlinotestu zagotavljamo kakovostne surovine za proizvodnjo varnih ter
kakovostnih izdelkov za potrošnika. Pred potrditvijo vsake nove surovine zahtevamo od dobavitelja natančno tehnično specifikacijo materiala. V tej dokumentaciji mora biti naveden tudi podatek o vsebnosti
transmaščob. Na podlagi pregleda dokumentacije in testa ustreznosti surovine v proizvodnji tehnolog
potrdi primernost surovine za uporabo v proizvodnji.
V izdelkih Mlinotesta je zelo malo transmaščob, uveden imamo skrben nadzor nad vhodnimi surovinami
in končnimi izdelki. Zato so naši izdelki kakovostni in za potrošnika povsem varni.
In kako ukrepate, če naletite na previsoke vsebnosti?
Če je vrednost nad dovoljeno mejno vrednostjo 2 g transmaščobnih kislin na 100 g skupnih maščob v
izdelku, surovine ne potrdimo in poiščemo novo, ustrezno surovino, kjer je njihova vsebnost pod mejno
vrednostjo. Posebno pozornost namenjamo vsebnosti transmaščob v potencialno najbolj kritičnih skupinah: maščobe, kreme, paste in prelivi, kakavovi in čokoladni izdelki, zmesi in koncentrati.
Za katere izdelke preverjate vsebnost transmaščob?
Izbor skupine izdelkov, ki smo jih vključili v preverjanje, smo določili glede na njihovo sestavo, recepturo
in proizvodne postopke, pri katerih se transmaščobe lahko tvorijo. Ker se povišane vrednosti največkrat
pojavljajo med izdelki z višjo vsebnostjo maščob, še posebej, če te vključujejo (delno) hidrogenirane
maščobe, smo analizirali različne vrste slaščic s kremami, izdelke z mastnimi biskviti, izdelke iz listnatega
in kvašenega testa. Vpliv večkratnega segrevanja olj na povišanje transmaščob pri izdelkih, ki so termično
obdelani s postopki cvrtja, smo testirali pri krofih. Pri slednjih je bila določena najvišja vrednost, ki je bila
za polovico manjša od dovoljene. Pri drugih skupinah izdelkov pa so vrednosti znašale celo pod tretjino
dovoljene vrednosti. Glede na dobljene rezultate je njihova vsebnost precej pod mejo, ki jo predpisuje nov
pravilnik, in so s tega vidika varne za potrošnika.
So zato Mlinotestovi izdelki dražji?
Tudi zato naši izdelki niso vedno med najcenejšimi, so pa zagotovo med najkakovostnejšimi, varnimi in
okusnimi. In ker je zagotavljanje za potrošnika varnih in kakovostnih izdelkov naša obveza, bomo tudi v
prihodnje dosledno uporabljali varne in kakovostne surovine, razvijali sodobne tehnologije in postopke
za zagotavljanje nizke vsebnosti transmaščob v svojih izdelkih.

PLAČANA OBJAVA

Ampak transmaščobe so prisotne tudi v drugih živilih?
V majhnih količinah so naravno prisotne v marsikaterem drugem živilu, vendar zaradi tega, predvsem pa
zaradi majhne koncentracije, taka živila niso sporna. Margarine prejšnje generacije pa so vsebovale tudi
preko 10 % transmaščob, kar predstavlja za telo visoko tveganje. In hkrati je bilo veliko transmaščob prisotnih tudi v izdelkih, narejenih iz margarin.

Na vprašanja o transmaščobah so odgovarjali:
Doc. dr. Boris Kovač, strokovni sodelavec
Nina Černigoj, nabava
Mag. Andreja Bregar, vodja kontrolnega laboratorija
Brigita Lojk, vodja – skrbnica SVK
Ana Velikonja, vodja razvoja

MLINOTEST ŽIVILSKA INDUSTRIJA d. d., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina
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Lokarjeva galerija
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Katjuša Kosovel

Marec in april v Lokarjevi galeriji Pozitivne misli
prinašajo srečo!
D

ruštvo likovnih umetnikov Severne Primorske je
v petek, 9. marca, ob dnevu žena svojim članicam pripravilo
razstavo 'Njen pogled'. Na otvoritvi
se je ob tej priložnosti zbralo številno občinstvo. Na razstavi se je
predstavilo 13 ustvarjalk: Tea Curk
Sorta, Julijana Božič, Jana Dolenc,
Polona Ipavec, Silva Karim, Olga
Kolenc, Anja Kranjc, Ana Križnič,
Polona Kunaver Ličen, Ana Maraž,
Klavdija Marušič, Kristina Rutar in
Teja Tegelj.

Pričujoča razstava ob dnevu žena je
bila tako poklon vsem umetnicam,
ki so bile v zgodovini spregledane,
in pa v poklon vsem umetnicam iz
DLUSP-a, ki so tokrat razstavljale.
"Razstava nas opominja, da je bistvenega pomena spoštovanje kakovostne umetnosti in ne spol avtorja, saj cilj vsake zrele kulturne
družbe ni razločevanje, primerjanje, dokazovanje ali tekmovanje
med umetniki in umetnicami oziroma moškimi in ženskami, ampak razumevanje, sodelovanje in

Tudi v današnjem 21. stoletju poskušajo likovni kritiki in umetnostni zgodovinarji še vedno ločevati
med moško in žensko umetnostjo.

spoštovanje." Tako o ženskah in
njihovem ustvarjanju umetnostna
zgodovinarka Maja Pangos v katalogu razstave.

V petek, 6. aprila, je bila otvoritev
razstave dijakov likovne smeri Gimnazije Nova Gorica. Razstavljena
dela, nastala v zadnjih dveh šolskih
letih, so nudila vsaj delen vpogled
v kurikulum strokovnih predmetov
na likovni gimnaziji. Risanje in slikanje, plastično oblikovanje, predstavitvene tehnike, bivalna kultura, osnove varovanja dediščine in
likovna teorija so pravzaprav predmeti, ki predstavljajo posamezna
likovna področja tako upodabljajoča kot aplikativna. Dijaki se tako
ob usvajanju kompleksnih likovno
estetskih načel in zakonitosti lahko
že na tej stopnji bolj poistovetijo z
neko likovno stroko, v kateri bodo
mogoče tudi poklicno delovali.
Na razstavi prevladujejo dela dijakov 3. in 4. letnika, torej višje stopnje, ko je pedagoška vzpodbuda
usmerjena v bolj vizualno sintetično in likovno vsebinsko angažirano
razmišljanje, v odkrivanje lastnih
izraznih zmožnosti, predvsem pa v
iskanje izvirnih umetniških rešitev.
Med razstavljajočimi dijaki je nekaj takih, ki so s svojimi kvalitetnimi in zrelimi deli pritegnili pozornost obiskovalcev in verjamem, da
se bo o nekaterih še slišalo na umetniškem področju.
Vladimir Bačič

Lavričeva knjižnica

Primorci beremo 2018

V

Lavričevi knjižnici smo spet
postavili na polico 75 knjig
slovenskih avtorjev po izboru primorskih knjižničarjev in
tako že dvanajsto leto začeli s projektom Primorci beremo, ki ga pripravlja deset primorskih knjižnic.
Tudi letos je nekaj priporočenih
knjig izpod peres avtorjev iz vipavske doline. Ker se letos spominjamo 100-letnice konca prve svetovne
vojne, nas bo v tisto leto popeljala
knjiga Danila Lokarja 'Leto osemnajsto'. Potem je tu knjiga Nataše Konc Lorenzuti 'Bližina daljave',
pa Simona Semenič 'Me slišiš?', Neli
Kodrič Filipič 'Povej mi po resnici',

Erika Brajnik 'Naturopatski priročnik', in pesniška zbirka 'Slepomišnice' z ilustracijami Polone Kunaver
Ličen in Davida Lična.
Vabimo vas, da se z branjem ponujenih knjig pridružite našemu
primorskemu bralnemu projektu.
V osrednji knjižnici v Ajdovščini, v
krajevnih knjižnicah v Vipavi, Podnanosu, Dobravljah in na Potujoči
knjižnici so knjige letošnjega seznama že pripravljene, da si jih izposodite. Da se boste lažje odločili, smo
pripravili tudi kratke vsebine predlaganih del. Če pa bo vaša izbrana knjiga izposojena, si jo kar rezervirajte, da boste lažje prišli do nje.

In ne pozabite vzeti tudi posebnega bralnega znamenja (kazalke), na
katerega boste zapisali svoje podatke in tudi kaj o knjigi, kaj vam je bilo
všeč pa tudi kaj vam v prebranem ni
bilo povšeči.
Tako kot vsako leto bomo na zaključni prireditvi z znanim gostom
vsem, ki boste prebrali vsaj pet proznih del in eno pesniško zbirko, podelili priznanja in knjižno nagrado.
Vabimo vas, da se vključite v veliko družino primorskih bralk in
bralcev projekta Primorci beremo
2018 in se veselimo vašega obiska v
naši knjižnici!
Zdenka Žigon

Katjuša Kosovel se je pred štirimi leti odločila, da bo delala tisto
kar jo veseli – pisala. Sama pravi, da navdih črpa iz vsakodnevnih
dogodkov, tako pozitivnih kot negativnih. "Življenje ni samo lepo.
Življenje so smeh in solze. Dovoliti si moramo izražati oboje in
sprejemati vse kar se nam dogaja. Nikar pa ne dovolimo, da nas
slabe misli zamorijo. Pri mislih se vse začne zato poiščimo lepe
misli, lepe spomine."

K

atjuša, ki živi v Črničah, je
bila zaposlena za nedoločen čas. Kot pravi je bila
preobremenjena,
nezadovoljna,
utrujena ... Veliko časa je preživela
v službi, ki je ni osrečevala. Potem
pa se je odločila, da tako ne gre več
naprej in, da so v življenju potrebne
spremembe.
Od nekdaj je zelo rada pisala zato
je ustvarila facebook skupino (Ulica lepih misli) in spletno stran
(www.ulicalepihmisli.si), kjer objavlja avtorske misli in verze. Ljudje so jo zelo lepo sprejeli, danes pa
ima že več kot 48.000 sledilcev. Štiri leta nazaj je izšla tudi njena prva
knjiga. Trenutno so v zbirki štiri (v
vsakem letu izda eno). Del izkupička vedno nameni tudi za dobrodelne namene.

Sicer pa se je Katjuša dve leti nazaj odločila še za korak več. Pustila
je službo in se popolnoma posvetila
pisanju. Je samozaložnica. Knjige,
ki so lepo darilo za razne priložnosti, prodaja sama in jih tudi sama
pripravi ter odpošlje. Njene misli se
vrtijo tudi na radiu Robin. »Ko sem
izdala prvo knjigo, so me povabili
na intervju in mi ponudili omenjeno možnost. Z navdušenjem sem
sprejela sodelovanje in posnela nekaj verzov. Vsak večer predvajajo
enega.«
Danes je Katjuša srečna in veliko
bolj samozavestna kot pred štirimi
leti, pozitivna sporočila, ki jih dobi
od bralcev pa jo spodbujajo in ji dajejo nov zagon.
Kristina Birsa
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Pilonovci ponovno na Nizozemskem
ogledu plaže Scheveningen. Nekaj
več kilometrov dolga peščena plaža
se od Slovenske obale razlikuje po
temperaturah, ki poleti sežejo največ
do 22 °C, in stalnem pihanju vetra.
Morje zato ni namenjeno kopanju,
temveč veter izkoriščajo za jadranje
na deski ter kajtanje.

THE HAGUE CHALLENGE

Dijaki in dijakinje 2. a in dva dijaka
2. e so bili letos tisti popotniki, ki
so se odpravili na Nizozemsko.
Tam so konec marca preživeli
ves teden. Sprejeli so jih njihovi
nizozemski prijatelji, v ponedeljek
pa so spoznali še dijake iz Španije,
Avstrije in s Poljske. Ves teden so se
skozi projektno delo učili na temo
trajnostnosti, obiskali pa so tudi
plažo, Amsterdam, Haag, Rotterdam
in seveda dodobra spoznali svoj
“domači” kraj, Voorburg.

Nizozemska – dežela, ki
te preprosto navduši
KOLESA, MLINI NA VETER,
COKLE, TULIPANI IN ŠE
VELIKO VEČ

Nizozemska
se
nahaja
v
severozahodnem delu Evrope. Na
jugu meji z Belgijo, na vzhodu z
Nemčijo, na severu in zahodu pa s
Severnim morjem. Je ena najbolj
naseljenih in zemljepisno nizko
ležečih držav na svetu. Prepoznavna
je po svojih mostovih, mlinih na
veter, coklah in tulipanih. Nizozemci
se najraje prevažajo s kolesi, za
daljše razdalje pa uporabljajo javni
potniški promet, kot na primer vlak,

tramvaj ali avtobus. Avtomobila
skoraj ne uporabljajo, saj je
zaradi velikega števila semaforjev
kolesarjenje hitrejše in veliko bolj
praktično.

PRVI STIKI Z DEŽELO

Letalo je vzletelo in po dobrih dveh
urah mirnega letenja smo pristali na
Nizozemskem letališču Schiphol.
Od tam smo se z avtomobilom
odpeljali do mesta Voorburg in
po poti občudovali pokrajino, ki je
zelo drugačna od slovenske. Opaziti
ni bilo niti najmanjšega hribčka,
povsod okrog pa je bila sama
ravnina. Ravnino so dopolnjevali
mlini na veter, ki so med sončnim
zahodom
izgledali
naravnost
čarobno.

DAN
SE
ZAČNE
KOLESARJENJEM

S

Jutranje kolesarjenje po ulicah
Voorburga, občudovanje vrstnih
hiš in prebujanje mesta je bilo,
kljub mrazu, za vsakega izmed nas
prav posebno doživetje. Dopoldne
je bilo namenjeno izdelovanju
projekta na temo trajnostnega
razvoja. Popoldne pa smo dijaki
skupaj s svojimi partnerji namenili

Dan smo zopet začeli s projektnim
delom, ki nam je zaenkrat uspevalo
prav odlično. Ker smo si vsi želeli
Nizozemsko v enem tednu kar se da
podrobno ogledati, je sledil ogled
mesta Haag. Naši gostitelji so nam
pripravili »The Hague challenge«.
Ta izziv je potekal kot nekakšen
lov na zaklad. Še pred začetkom
raziskovanja pa smo si privoščili
kavo v Starbucksu. Tretje največje
nizozemsko mesto, v katerem je
sedež nizozemske vlade, parlamenta,
vrhovnega sodišča, državnega sveta
ter vseh tujih veleposlaništev, smo si
tako ogledali na zanimiv in poučen
način.
Sledilo je sproščujoče druženje ob
bowlingu, kjer smo spoznali dijake
iz Španije, Avstrije in s Poljske.
Dan smo zaključili s posebno
nizozemsko palačinko, ki smo jo
nekateri jedli z različnimi vrstami
sadja in s čokolado, spet drugi s
sirom in zelenjavo.
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GRE

AMSTERDAMA

Bivši
slovenski
smučarski
skakalec, Danilo Pudgar, je po
dolgoletnem delovnem razmerju
in desetih različnih delovnih
mestih končno dočakal zaslužen
oddih. Marca 2018 je namreč šel
v pokoj.

Priznal je, da je bilo to obdobje
njegovega življenja eno izmed
lepših in rad obuja spomine nanj.
Ker ve, kakšni občutki preplavijo
skakalca v zraku, pogosto pogleda
skoke na televiziji, prav tako pa
nobeno leto ne zamudi priložnosti,
da bi se odpravil v Planico v času
skokov.
Kasneje se je preizkusil še v
vlogi trenerja različnih skupin
smučarskih skakalcev.
Po trenerski karieri se je odločil
za vlogo profesorja športne vzgoje

DRUŽENJE, SPROSTITEV IN
SENDVIČ S SIROM

Četrtek in petek sta bila
večinoma namenjena dodelavi
in zaključevanju naših projektov
ter
sprostitvi,
druženju
in
medsebojnemu povezovanju. Prosti
čas smo namenili laser gamingu in
nakupovanju v centru mesta Haag.
Poskusila sem tudi suši, vendar
mi ta ni bil preveč všeč, zato sem
tako kot prejšnje dni za kosilo raje
pojedla sendvič s sirom.

MODERNO PRISTANIŠKO
MESTO ROTTERDAM

Teden se je bližal koncu in
sledil je ogled še zadnjega mesta
– Rotterdama. Rotterdam velja za

drugo največje nizozemsko mesto,
poznano tudi po pristanišču, ki je
največje v Evropi in drugo najbolj
zaposleno na svetu.
Že v srednjem veku je Rotterdam
veljal za cvetoče trgovsko središče,
kar se je ohranilo vse do danes.
Sprehodili smo se po tržnici, na
kateri smo kupili ‘stroop’ vaflje in
se z njimi posladkali, nekaj pa smo
jih shranili tudi za domov. Čez reko
smo se popeljali z vodnim taksijem
in zadnji dan na Nizozemskem se je
zaključil popolno.

TEDEN NAM BO ZA VEDNO
OSTAL V SPOMINU

Nizozemska je zanimiva, razvita in
pokrajinsko lepa država. Ima dobro
razvito prometno infrastrukturo,
posebno
arhitekturo,
pestre
kulturno-zgodovinske značilnosti
in prijazne ljudi. Ne glede na to, ali
pada dež ali sije sonce, kamor koli
pogledaš, vedno vidiš kakšno kolo.

Taja Pelicon, 2. a
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Prestolnica
Amsterdam
je
finančno in kulturno središče
Nizozemske. V njej imajo sedež
velike nizozemske korporacije in
znana amsterdamska borza. Glavne
znamenitosti so muzej Van Gogha,
hiša Ane Frank, sloveča Rdeča četrt
in kavarne, ki v mesto privabljajo
številne turiste. Ogledali smo si
nacionalni muzej Rijks, kjer so
razstavljena znana umetniška dela
kot na primer Rembrandtovi sliki

Upokojitev Danila Pudgarja
V mladih letih je večino svojega
prostega časa preživel na smučeh,
kariera smučarskega skakalca pa
mu je prinesla ogromno nagrad,
med drugimi tudi nagrado za
osebni skakalni rekord 145 metrov
v Planici ter medaljo za odlično
osmo mesto na Olimpijskih igrah
v Saporu leta 1972. Vse nagrade in
priznanja hrani v svojem muzeju, v
katerega redno vabi svoje učence in
prijatelje.

Nočna straža in Judovska nevesta
ter Vermeerjeva Mlekarica. Skozi
sprehod po mestu smo spoznavali
nizozemsko kulturo in arhitekturo.
Prehodili smo tudi veliko število
mostov, saj je skozi mesto speljanih
veliko kanalov. Amsterdam smo
si proti koncu dneva ogledali še
z druge perspektive, ko smo s
turistično ladjico zapluli po kanalih.

na srednji šoli Veno Pilon v
Ajdovščini, kjer je učil 13 let. Kot
energična oseba z željo po novih
izkušnjah meni, da je bila ta pozicija
sicer zelo zanimiva, vendar si ne bi
želel učiti celo življenje, saj lahko
po nekaj letih takšno delo postane
enolično.
Njegovi učenci so bili ob njegovi
upokojitvi vsekakor nesrečni.
Po svojih najboljših močeh so se
potrudili, da bi mu delo profesorja
ostalo v spominu v najboljši luči
z raznimi darilci in pogovorih ob
kavi.
»Človek se vsakega obdobja, ki
ga čaka, veseli. Še bolj pa si vesel,
ko določeno obdobje končaš,
zaključiš,« je Pudgar s to lepo
mislijo opisal svoj pogled na svet
in tako dokazal, da čeprav je užival
tako v vlogi skakalca kot v vlogi
profesorja, ne obžaluje konca teh
obdobij.
»Kar se mene tiče, so bile moje
odločitve vse zelo lepe. Tudi na šoli
mi je bilo lepo. Ali bom to pogrešal,

še ne vem. Bomo videli. Vsekakor
o tem še ne razmišljam. Tudi o tem
ne, kaj bom delal sedaj. Prepustimo
se času brez hudih obveznosti.«
Kot odgovor na vprašanje, kakšni
so njegovi načrti za prihodnost
zdaj, ko ima toliko prostega časa
na razpolago, je povedal, da se
ne toliko obremenjuje s tem, da
pa vsekakor namerava obdržati
šport v svojem življenju. Vsak dan
namreč teče, kolesari ali hodi, saj
sta po njegovem mnenju kondicija
in zadihanost zelo pomembni za
optimizem v njegovih letih. Veseli
se spontanosti, ki mu jo kopica časa

omogoči. Posvetil se bo tudi raznim
opravilom po hiši in na vrtu, ter
branju.
Pudgar dokazuje, da se z
upokojitvijo življenje ne zaključi,
temveč da je to le začetek novega
obdobja v življenju posameznika,
ki ima svoje prednosti in slabosti,
tako kot tudi vsa druga. Sam v
njega vstopa z optimizmom in
odločenostjo, da bo vsak trenutek
izkoristil kar najbolje, pri tem pa
neizmerno užival.
Anja Koglot, Timotej Cotič, 3.a
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FMF na obisku

V sredo, 11. aprila 2018, smo imeli na naši šoli matematično preda-

vanje. Predaval nam je dr. Marjan
Jerman s Fakultete za matematiko
in fiziko iz Ljubljane. Predavanje je
bilo zastavljeno na bolj komunikativen način, kar nam je omogočilo
aktivno sodelovanje in nam temo še
dodatno približalo. Osrednja tema
predavanja je bila zgodovina števil.
Pogovarjali smo se o starih civilizacijah, njihovi vsakdanji rabi matematike in poskušali njihove premetene kalkulacije ‘prevesti’ v nam razumljiv jezik. Spoznali smo, da so že
takrat znali seštevati, odštevati ter
množiti števila in razvili veliko uporabnih formul, kot je na primer
formula za izračun ploščine kroga.

Odkrili smo veliko zanimivosti, ki
so nam pomagale razumeti začetke
uporabne matematične vede, hkrati
pa smo imeli priložnost videti, kako
potekajo predavanja na fakulteti.
Menim, da je bilo predavanje prav
zato za nas tako zelo koristno, saj
je vsaka informacija te vrste neprecenljivega pomena pri izbiri nadaljnjega študija. Seveda matematika
ni bila zanimivo področje za vsakogar, a prepričana sem, da je predavanje prav zaradi svoje dostopne
in zanimive vsebine pritegnilo prav
vsakega izmed nas.

Tako boste lahko prisluhnili
izkušnji mladih učiteljev in njihovih
mentorjev, ki so na trg dela stopili
preko projekta Prva zaposlitev v
VIZ, svoje delo in poslanstvo nam
bo predstavila multiplikatorka,
zaposlena na projektu Popestrimo
šolo, se seznanili z ugodnostmi
projekta Erasmus+ mobilnost
dijakov in strokovnih delavcev
ter prisluhnili strategijam, ki se
v okviru nacionalnega projekta
OBJEM pripravljajo in katerih cilj
je dvig pismenosti med našimi

Hitre noge v dijaškem
domu

Tina Mozetič, 3. b

Vabilo na okroglo mizo
V šoli smo v zadnjih letih
izkoristili številne priložnosti, ki jih
omogoča sofinanciranje iz EU virov.
Zato bomo v četrtek, 17. maja, ob
19.00 v Lavričevi knjižnici v okviru
kampanje EU projekt, moj projekt
izvedli okroglo mizo z naslovom
Evropski viri, priložnosti in/ali
ovire.
Prikazali bomo prakso naše šole in
predstavili projekte, ki so financirani
iz teh virov, predvsem s poudarkom
na dijakih in pedagoški vrednosti,
ki jo posamezni projekti prinašajo.

mladimi. Ob vsem tem pa ne smemo
pozabiti na pomen in podporo
Občine Ajdovščina, ki nam jo v
naših prizadevanjih po doseganju
odličnosti ves čas nudi.

Dogodek je namenjen vsem, ki
želite spoznati delovanje naše
srednje šole ali pa razmišljate
o prijavi na podobne projekte.
Toplo vabljeni!

V sredo, 11. 4. 2018, je v Postojni
potekal tek dijaških domov.
Sodelovalo je 69 tekačev dijakov
in vzgojiteljev. Med dijakinjami je
s trikilometrsko progo najhitreje
opravila Kaja Gruden, dijakinja
Dijaškega doma Srednje šole Veno
Pilon Ajdovščina. Tudi ostale naše

Ekskurzija v Ljubljani

Na deževen marčevski četrtek smo
se 3. letniki programa Predšolska
vzgoja odpravili na ekskurzijo.
Naša pot se je začela v Ajdovščini
in nas najprej popeljala v Kamniško
Bistrico, kjer smo imeli predavanje
o gozdni pedagogiki. Predavala
nam je mag. Natalija Györek, ki je
zaposlena na Inštitutu za gozdno
pedagogiko. Kot se za gozdno
pedagogiko spodobi, smo se najprej
odpravili v gozd in šele nato začeli
z dejavnostmi. Najprej smo na

prisrčen način pozdravili gozd
in gozdne živali, nato pa nam je
gospa razložila, s čim se gozdna
pedagogika ukvarja. Izvedli smo
nekaj primerov dejavnosti, ki jih
tudi sama uporablja v praksi.
Pot nas je iz Kamniške Bistrice
vodila v našo prestolnico. V Ljubljani
smo imeli nekaj prostega časa, nato
pa smo si ogledali Etnografski muzej.
Vodička je našo skupino popeljala
po prostorih muzeja, ki ga krasijo
značilni slovenski predmeti; vse

od kmečkih pripomočkov, raznih
oblačil, pirhov pa vse do čebelarstva
in glasbe. Prikazan je tudi čas, ko je
čez Slovenijo prepotovalo ogromno
prebežnikov. Ostali dve skupini
sta si ločeno ogledali razstavi o
slovenskih običajih in Afganistanu.
Muzej se nam je zdel zanimiv, lahko
bi celo rekli, da nekoliko bolj kot
gozdna pedagogika, verjetno zaradi
dežja.
Neža Dolenc, 3. č

Dijaki popisali steno pri slovenščini
V
času
IKT,
tipkovnic,
računalnikov, SMS-ov in tvitov se
rado zgodi, da kar malo pozabimo na lepo pisano besedo. Zato
smo se tudi na naši šoli pridružili
praznovanju tedna pisanja z roko,
ki ga je organiziralo Društvo Radi
pišemo z roko.
Z društva so nam med drugim
sporočili: “Pisanje z roko je več
kot uporaba pisala, je pomembna spretnost. Spretnosti razvijamo
z vajo. Naši možgani bolje delujejo pri pisanju z roko kot pri pisanju z računalnikom. Informacija, ki
jo napišemo z roko, se v spominu
zadrži dlje časa. Pri pisanju z roko
se nam utrne več idej, ohranjamo pa
tudi dolgotrajnejšo pozornost.”
Zato smo k lepi pisani besedi spodbudili tudi naše dijake in v tednu
pisanja z roko izvedli številne krajše
aktivnosti. Urili smo pisano pisavo,
pisali analogna sporočila, k sode-
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lovanju pa smo povabili tudi kaligrafinjo Loredano Zega. Prav tako
so bili na šoli ves teden izobešeni
plakati, kjer so se zbirale pisave dijakov: “To je moja pisava. Kakšna pa
je tvoja?”.

Avtorica ilustracije: Adriana Ronkali

dijakinje so se uspešno prebile čez
blatno in spolzko progo. Utrujenih
nog, toda z zadovoljstvom v srcu,
so se dijakinje vrnile v dom.
Čestitke zmagovalcem in vsem, ki
so prišli do cilja.
Maja Bavdaž, 2. č

MLADI
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RAZPIS ZA VPIS V GLASBENO ŠOLO V ŠOLSKEM LETU 2018/2019
Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina vabi k vpisu otrok v naslednje programe glasbenega izobraževanja:
• Predšolska glasbena vzgoja: otroci rojeni v letu 2013 (program traja 1 leto)
• Glasbena pripravnica: otroci, rojeni v letu 2012 - 1. razred osnovne šole (program traja 1 leto)
• Program glasba- instrument in nauk o glasbi: otroci, rojeni v letih 2009, 2010 in 2011
• Program plesne pripravnice: otroci, rojeni v letih 2010, 2011, 2012, 2013 (program traja 3 leta)
• Program glasba- petje: priporočljiva starost: dekleta 17 let, fantje 18 let, izjemoma mlajši (zaključena mutacija)
• Nadstandardni program:
Nauk o glasbi

Latnik 197, 26. april 2018

OŠ Danila Lokarja

'Kraj, kjer so prijatelji'

Sprejemne preizkuse opravljajo tisti, ki se vpisujejo na instrument ali v program petja. V programe Predšolske
glasbene vzgoje, Glasbene pripravnice in Plesne pripravnice vpisujemo brez sprejemnih preizkusov. Vpis, oziroma prijava k sprejemnemu preizkusu, bo potekal v prostorih glasbene šole na Štrancarjevi ulici 8 in sicer:
• v ponedeljek, 14. 5. 2018 od 18.00 do 20.00 ure
• v torek, 15. 5. 2018 od 18.00 do 20.00 ure
• v sredo, 16. 5. 2018 od 10.00 do 12.00 ure
O datumu sprejemnih preizkusov boste obveščeni v torek, 22. maja 2018 s poimensko objavo na oglasni deski
v šoli. O rezultatih sprejemnih preizkusov pa bomo obveščali po pošti, do 11. junija 2018.
Za vse informacije smo vam na voljo na telefonu 368 01 21 in na elektronskem naslovu info@gsajdovscina.net.

OŠ Danila Lokarja

V novih oblekah do zlata

V

petek, 20. 4. 2018, je bilo v
osnovnošolski avli slavnostno
odprtje razstave ter podelitev
priznanj in nagrad že 22. likovnega natečaja 'Kraj, kjer so prijatelji'.
Avla je bila zapolnjena do zadnjega
kotička, vršalo je od otroškega pričakovanja. Po krajšem kulturnem programu, v katerem so se predstavili pevci
mladinskega pevskega zbora s solističnimi točkami, je sledila predstavitev

likovnega natečaja. Letos je strokovna komisija za razstavo izbrala kar 97
likovnih del, od tega jih je 10 posebej
nagradila. Učenci so skupaj s svojimi
mentorji prejeli priznanja in nagrade.
Na dan odprtja so v šoli pripravili
tudi prijetno pogostitev za obiskovalce.
Razstava bo na ogled do vključno 31.
5. 2018. Vabljeni! Vse dosedanje razstave pa so v celoti predstavljene na šolski spletni strani.

Na 26. državnem tekmovanju otroških in mladinskih zborov v Zagorju ob Savi si je Mladinski zbor OŠ
Danila Lokarja pod vodstvom Petre Habjanič Gregorc zopet pripel zlato priznanje.

Z

bor je izvajal slovensko ljudsko pesem v priredbi Emila
Adamiča 'Vandrovc je privandrov', 'Ples' skladatelja Damijana
Močnika, skladbo 'Skozi noč srebrno hitita', ki jo je skladatelj Ambrož
Čopi napisal prav za njih, ter 'Ptice'
skladatelja Andreja Makorja, pri
kateri je sodeloval tudi pianist Toni
Acman.
Za ta velik uspeh so pevci in zborovodkinja zelo vadili, vložili veliko
truda in časa. Naslednjič bodo tekmovali na mednarodnem tekmovanju v Neerpeltu v Belgiji, kamor se
odpravljajo konec aprila.

TRGOVINA
Z INSTALACIJSKIM
MATERIALOM

Oš Šturje

Dan šole v Šturjah

Osnovna šola Šturje Ajdovščina praznuje dan šole 11. aprila. Na ta datum je leta 2007 začel veljati
odlok o ustanovitvi nove šole v občini. Prvo leto delovanja šole smo dan obeležili s sajenjem dreves
v okolici šole. Drevo je namreč znak šole. Simbolizira trdno vpetost v zemljo, razvejane dejavnosti
in zorenje plodov. Vsako leto na naši šoli dozoreva več učencev, skupaj z njimi zorimo tudi učitelji in
starši. Spreminjanje in odraščanje, rast v človeka in ljudi je na šoli stalnica.

L

etos smo za proslavitev dneva šole izbrali ogled filma in
pogovor o doživetem. V sodelovanju z Art kino mrežo Slovenije smo za učence 2. triletja izbrali
film Rdeči pes Modri, za učence
3. triletja pa film Novi mulc. Pred
ogledom je učence nagovorila koordinatorka Art kino mreže za Primorsko gospa Ana Peršič. Slednja
je po filmu tudi vodila pogovor z
učenci.
Film Rdeči pes Modri je bil narejen na osnovi resničnih zgodb,
ki krožijo o psu, ki se je potepal
po avstralskih puščavah. Učenci
so skoraj z zadržanim dihom sledili zgodbi o razvijanju odnosov
med osirotelim dečkom in njegovim dedkom. V pomoč jima je bil
pes Modri. V pogovoru po ogledu
so razmišljali o tem, kakšne so bile
osebe na začetku filma in kako so se

spreminjale. Pomembo je bilo tudi,
da so ugotavljali, zakaj je prišlo do
sprememb, in razmišljali, kako bi
sami ravnali v podobnih okoliščinah.

Novi mulc je francoski film, v katerem se vse vrti okrog otrok, starih
približno toliko, kot so stari učenci
v 3. triletju. Prikazuje odnose med
sošolci, ki so razdeljeni na ene, ki
si z drugimi lahko privoščijo vse.
Film je označen kot najstniška komedija, a je treba izrazu komedija
dodati pridevnik grenka. Učenci so

spremljali zgodbe več učencev in te
zgodbe bi lahko bile posnete tudi
na katerikoli naši šoli. V pogovoru po filmu so pripovedovali, kako
so razumeli odnose med učenci.
Govorili so o tem, kako naj deluje
družba, da se vsi v njej dobro počutijo. Kajti ni prav, ni sprejemljivo,
da se eni zabavajo na račun drugih.
In da družba deluje tako, je potrebno veliko izkušenj in dobrih praks.
In potrebno je spoznati, kdo je pravi prijatelj.
Odzivi na oba filma so bili pozitivni, posamezniki bomo gotovo še
kakšen dan razmišljali o tem, kar
smo videli, doživeli in povedali.
Za učence prvega triletja smo pripravili kulturno zabavni program z
Damjano Golavšek.
Dan šole smo obeležili sproščeno
pa tudi na dovolj zahtevni ravni.
Ksenija Černigoj

MLADI
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Oš Draga Bajca Vipava

Nagradni izlet v planetarij

N

a naravoslovno tehničnem
festivalu Labirint sta bili letos
med drugimi nalogami nagrajeni tudi dve iz naše šole. Dekleta iz
6. razreda, Eva Kovač, Maruša Štimec
in Petra Vdovč, so predstavila, kako
barva vpliva na priljubljenost jedi.
Vpliv barve jedi sta raziskovali med
učenci naše šole pod mentorstvom
Barbare Kodelja Pavlin in Mirjam
Goričan Štimec. Fantje iz 6. razreda:
Rudi Fajdiga, Matic Gregorič in Vid
Zorn, pa so se ukvarjali z bolj fizikalno temo. Preučevali so pospešek
kroglice pri kotaljenju po klančini. Za
mentorja so si izbrali kar starše zato je
naloga nastajala bolj doma. Vseh šest
omenjenih učencev pa je za svoje delo
prejelo nagradni izlet v Planetarij v
Podčetrtek.
Tako smo se 21. marca pred šolo
vkrcali na avtobus, ki je zmagovalce festivala in njihove mentorje, popeljal proti Podčetrtku. Med potjo so
se sklepala nova prijateljstva z učenci
drugih šol, razvijali so se znanstveni
pogovori, kot se za mlade raziskovalce
to spodobi. Po dveh urah se je avtobus
ustavil na Jelenovem grebenu pri Podčetrtku. Kot že ime pove so tu doma

jelenčki. Obkrožajo dvorišče znanega gostišča in seveda Planetarija. Zanimiva dobrodošlica je navdušila tako
učence kot tudi nas mentorje.
V sodobnem Planetariju so učencem pripravili dvourno delavnico
spoznavanja vesolja, njegovih dimenzij in zanimivosti. Spoznali so črno
luknjo, planete, astronavtove pogoje ter mnogo drugih zanimivih stvari, ki jim prej niso bile tako blizu. Ob
različnih poskusih z dušikom in brezzračnim prostorom so si lažje predstavljali, kako mrzel in prazen prostor
obdaja naš planet. Ob zanimivih 3D

projekcijah so se čudili in včasih ostali brez besed. Planetarij je bil res pravo doživetje. Kljub mrazu, ki je bil tisti dan, so učenci izražali navdušenje
nad izletom. Posladkali so si ga pa še
z obiskom tamkajšnje Čokoladnice.
Opremili so se z darilci za domače in
se odpravili nazaj, na pot proti Vipavski dolini.
Pričakalo nas je sonce. Spomine in
fotografije pa so učenci že obljubljali domačim poslušalcem. Planetarij in
nagradni izlet festivala Labirint je bil
po njihovih besedah “res zakon”.
Mirjam Goričan Štimec
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Dan Zemlje pri skavtih

1

4. aprila smo skavti v Ajdovščini izpeljali dogodek, s katerim smo ozaveščali mlade o
pomenu ekologije in zmanjševanja
odpadkov. 22. aprila je namreč svetovni dan Zemlje. V okviru svetovne
pobude za zmanjšanje odpadkov je
znano pravilo petih R-jev: Refuse
- zavrnemo, Reduce - zmanjšamo,
Reuse - ponovno uporabimo, Recycle - recikliramo, Rot - kompostiramo. Po tem principu so mladi
skozi različne delavnice odkrivali,
na kakšen način lahko zmanjšamo
uporabo plastike v vsakdanjem življenju. Raziskali so možnosti, kje in
kako lahko kupujejo brez embalaže,
kako lahko nadomestijo plastične

izdelke za enkratno uporabo z obstojnejšimi in okolju prijaznejšimi
materiali, naučili so se narediti zobno pasto iz naravnih sestavin, s kolomikserjem so mešali okusne sadne
smutije, spoznavali pomene znakov
za ravnanje z odpadki, krpali zračnice ... Za naš steg je bil to že tretji
dogodek, ki smo ga organizirali v
tem šolskem letu. Septembra smo
z dogodkom ob začetku šolskega in
skavtskega leta medse sprejeli nove
skavte, v občini pa smo znani tudi
po vsakoletni izpeljavi dogodka Luč
miru iz Betlehema, ki ima dobrodelno noto.
Skavti stega Ajdovščina-Šturje 1
Foto: Matic Slemič

ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA VIPAVA

Aktivni v Evropskem parlamentu Odslej prepoznavni že
na zunaj
V začetku letošnjega šolskega leta se nas je skupina 24 dijakov pod mentorstvom profesorice Nataše
Sever odločila sodelovati na tekmovanju Evrošola. Namen tekmovanja je približati dijakom delovanje, sestavo in vrednote Evropske unije. Glavna nagrada je bil izlet v Evropski parlament v Strasbourgu. Posneti smo morali filmček na temo enotni digitalni trg in vanj vključiti vrednote EU. Nato
smo na srečanju v Ljubljani, na katerem sta naš čakala kviz in tekmovanje, pokazali svoje poznavanje
Evropske unije, in z veliko truda in sreče nam je uspelo.

V

Evropskem
parlamentu
v Strasbourgu smo imeli
priložnost spoznati mlade
iz 22 različnih držav članic, se seznaniti z njihovo kulturo in z njimi
deliti svoje mnenje o perečih vprašanjih Evropske unije, kot so: prihodnost EU, varstvo okolja, migracija
in integracija, zaposlovanje mladih,
varnost in človekove pravice ter kulturna dediščina EU. Spoznali smo,
da se naša mnenja razlikujejo, ta pa
moramo uskladiti tako, da bo večini
ustrezalo, kar pa ni vedno lahko.
''Celoten četrtkov dan je bil zelo
zanimiv in nepozaben. Po prihodu v parlament smo se zbrali v
glavni dvorani in poslušali predstavitve vseh sodelujočih šol. Imeli smo priložnost zastaviti vprašanja

podpredsednici Evropskega parlamenta Heidi Hautala. Po kosilu smo
se razvrstili v delovne skupine, v katerih smo se posebej osredotočili na
pereče teme znotraj meja EU, se pobližje spoznali z vrstniki iz drugi držav članic EU in si izmenjali mnenja. Ob tem so se razvnele prav
zanimive in razburljive debate. To
mi je res odprlo oči in mi dokazalo, kako smo si mladi različni, kako
različne so naše izkušnje in pogledi
na svet. Večkrat skozi dan sem slišala stavek: “We are the future,” kar se
je nanašalo na mlade. Naš glas šteje,
saj se tiče naše prihodnosti, pa če to
hočemo ali ne.'' Lucija Pišot
''V stavbo Parlamenta EU sem
vstopila navdušena, polna pričakovanj in hvaležna za priložnost, da

se bom za en dan počutila kot prava poslanka Evropske unije. Uslužbenci Parlamenta so se potrudili, da
je dan potekal gladko, da smo imeli časovno omejene razprave in lažje teme za pogovor … Lahko rečem,
da je bilo glasovati na način, kot to
počnejo ljudje v službah EU, precej
zabavno, z izzivom pa smo se spopadali, ko smo iskali odgovore na
pereča vprašanja državljanov evropske družine.'' Tinkara Božič
''Ko smo si Strasbourg ogledali z
ladjico in z dolgimi sprehodi po samem centru, smo se utrujeni vrnili
v hotel, da bi se spočili in pripravili
za naslednji dan, ki smo ga preživeli
v parlamentu. Ta že od zunaj izgleda mogočen, notranjost pa obljublja
še več. Skupaj z mladimi iz Evrope
smo debatirali o težavah in pa tudi
o prednostih Evropske unije in se
skratka ''šli'' prave poslance. Izlet mi
bo gotovo ostal v lepem spominu,
saj sem se veliko naučila o samem
delovanju EU in delu poslancev.''
Nika Pregelj
Dijaki ŠGV pa pripravljajo že nove
dejanosti, povezane s poznavanjem
EU: v okviru projekta Šola ambasadorka Evropskega parlamenta
bomo v torek, 24. 4. 2018, obeležili dan Evrope. Dogodek, ki so ga v
celoti pripravili dijaki ambasadorji EP, bo obsegal kviz o poznavanju EU in simulacijo dela evropskega poslanca.
Maja Kobal

N

a ŠGV zelo aktivno deluje
dijaška skupnost, ki med
drugim dijakinje in dijake
že več let spodbuja k čim večjemu
vključevanju v šolski vsakdan. Tako
je v začetku letošnjega šolskega leta
v »skrinjico« za predloge prišla pobuda, da bi na šoli imeli »škofijsko
majico« s prepoznavnim logotipom.
Dijaška skupnost, na čelu s predsednikom Sergejem Pračkom, je pobudo soglasno sprejela, organizirala
natečaj za logotip in po prispelih

predlogih izvedla glasovanje –
tako za logotip kot barvo in obliko
puloverja.
Večina dijakov in profesorjev je izglasovala logotip, ki ga je oblikovala
dijakinja 4. letnika Mateja Čuk.
Projekt se z iztekom šolskega leta
seveda ne zaključuje: lastnikom škofijskega »hudija«, ki jih je na šoli že
več kot 250, se bodo v prihodnje
lahko pridružili tudi novi.
Bojana Pižent Kompara

Popravek
V prejšnji številki Latnika je avtorica članka Srebrni na reviji v Zagorju narobe navedla avtorja skladbe Omnes gentes. Skladba je delo mladega skladatelja Tineta Beca.

ŠOLSKA
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OŠ Dobravlje

Drugi na državni tekmi

sproščujoč učinek
pomirjujoč učinek

Lavričev trg 3, Ajdovščina
blažilen učinek

Odprto:
pon - pet:

anti - stres učinek

9h - 17h

V

Postelje: dvižno dno ali predal
Nočne omarice
Predalniki
Garderobne omare

OŠ Šturje

Turistični podmladek zopet zlat

Učenci OŠ Šturje Ajdovščina že vrsto let uspešno sodelujejo na državnem festivalu 'Turizmu pomaga
lastna glava', ki ga organizira Turistična zveza Slovenije. Festival je namenjen učencem osnovnih šol, ki
prek raziskovalnega dela in oblikovanja domiselnih turističnih proizvodov spoznavajo svoj kraj in vanj
vabijo turiste. Letošnja tema 32. festivala je bila Kultura in turizem. Učence je usmerila v raziskovanje
kulturne dediščine svojega kraja, vrednotenje pomena ohranjanja dediščine in v oblikovanje novih
turističnih proizvodov.

U

čenci sodelujočih šol so
morali izdelati izviren turistični program in ga predstaviti strokovni žiriji in ostalim
obiskovalcem na turističnih tržnicah, ki so potekale marca in aprila
v večjih Mercator centrih po Sloveniji. Skupina šestih učencev OŠ
Šturje Ajdovščina, ki so jo sestavljali
Nina Bratina, Tilen Vidmar, Matic
Curk, Nina Čermelj, Lara Likar in
Zarja Pelicon, je tako pod vodstvom
mentorjev Tee Curk Sorta in Martina Štinjeka pripravila turistični
program z naslovom 'Po stopinjah
znanih ajdovcev' (Do velikih sledi v
kulturi). Z njim je želela potencialne
obiskovalce Ajdovščine prepričati
v obisk našega kraja in jih popeljati po poteh ustvarjanja in zapuščine izbranih pomembnih Ajdovcev.
Skupina otrok je v svoj turistični
produkt vključila Rimljane, znana
zbiralca fosilov Antona Bianchija
in Stanislava Bačarja, prvega slovenskega lutkarja Milana Klemenčiča, pomembna jezikoslovca Karla
Lavriča in Danila Lokarja, slikarja

Vena Pilona, arhitekta Svetozarja
Križaja ter 'letalca' Josipa Križaja
in Iva Boscarola. Program, ki ga je
promovirala kot enodnevni izlet
po Ajdovščini, je zaradi izvirnosti,
otroške razigranost in domišljije
na Štursko stojnico v obliki Rimske
utrdbe (Castre) pritegnil mnogo mimoidočih. Ti so lahko uživali v zamislih povezanih s programom.

S svojimi idejami so učenci prepričali tudi strokovno žirijo. Za izdelano turistično nalogo in njeno predstavitev na turistični tržnici v Kopru
so namreč prejeli zlato priznanje
Turistične zveze Slovenije. S tem so
se uvrstili tudi na zaključno tržnico
v Maribor.
Martin Štinjek, mentor

Oš Draga Bajca Vipava

Dan za spremembe

7

. aprila je potekal Dan za
spremembe. V podaljšanem
bivanju smo se pridružili tej
akciji. Najprej smo izdelovali papirnate rože s katerimi smo polepšali
šolsko igrišče. Izpeljali smo čistilno
akcijo in očistili igrišče ter okolico
šole. Učenci četrtega razreda PB so
posadili platano. S tem smo ozavestili kako pomembna je skrb za
naravo in rastline. Na vrata učilnic

in v jedilnici smo nalepili rože s pozitivnimi in vzpodbudnimi besedami, ki pri učencih spodbujajo lepo
vedenje in uporabo vljudnih besed.
Pogovarjali smo se kako pomembno
je, da sami poskrbimo za pozitivne
spremembe, četudi so le te majhne.
Vsaka malenkost, ki izboljša naše življenje je dobra. Bodimo sprememba vsak dan sproti in svet se bo spreminjal na bolje.

Elena Kodre Nabergoj

okviru svetovne pobude
SnowKidz Event je letos,
vse mlade navdušence zimskih radosti, pričakal Nordijski center Planica. Zbralo se je približno
tisoč otrok iz vse Slovenije, ki so
lahko sodelovali v različnih dejavnostih tekmovalnega in netekmovalnega programa. Najbolj vztrajni
so se udeležili 22. šolskega planiškega maratona in pretekli 10 km.
Nekateri željni medalje in pokala so se prijavili na državno tekmo v
teku na smučeh. Izmed prijavljenih
38 deklic in 66 dečkov so bili okronani z medaljami kar trije učenci OŠ
Dobravlje.
Ema Rodman si je pritekla bronasto medaljo, prav tako tudi Žan Slejko, drugo mesto je osvojil Uroš Tozan. Najhitrejši in državni prvak pa
je postal Miha Rijavec iz OŠ Šturje.
Za ekipno tekmovanje je odločilen seštevek osmih najboljših iz posamezne šole. Ekipa učencev: Ema

Rodman, Laura Marc, Ema Gregorčič, Maša Marc, Uroš Tozan, Žan
Slejko, Nik Gregorič in Urban Krkoč je OŠ Dobravlje priborila pokal
za 2. mesto med slovenskimi šolami.
Za prešerno in neponovljivo
vzdušje pa je poskrbela še čokolada
velikanka, 7-kilogramska Gorenjka
z lešniki, ki jo je žreb naklonil naši
ekipi.
Uspeh in odlični rezultati naših
učencev tudi na državni ravni so zagotovo posledica vztrajnosti in pogostih treningov ter tekem na Nanosu, kjer proge ureja TSK Nanos,
Golakih, Vojskem, v Črnem Vrhu in
Logatcu ter na drugih urejenih tekaških progah. Prav tako uspehov ne
bi bilo brez požrtvovalnega mentorja Stanka Čuferja, ki že vrsto let neguje smučarski tek na OŠ Dobravlje.
Martina Č. in Polona P.,
OŠ Dobravlje
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Občni zbor Karitas

V

sakoletni občni zbor Škofijske karitas Koper je namenjen pogledu in potrditvi dela v preteklem letu in pogledu
za naprej. V soboto, 24. marca smo
se sodelavci Karitas iz celotne koprske škofije zbali v Škofijski gimnaziji v Vipavi. Začeli smo z mašo,
ki jo je vodil naš predsednik škof
Jurij, ob somaševanju duhovnikov.
Sledil je statutarni del, v katerem
smo predstavili številne podatke in
ključne sodelavce, ki so sodelovali
pri raznih programih. Naš zbornik
obsega 130 strani, ki prikazuje celo
na področju celotne škofije, zato le
nekaj številk, ki so ogledalo Karitas

učno pomoč, v okviru tega programa so tudi tabori in različne delavnice, v zadnjem času pa tudi počitniško varstvo. Za brezdomne
osebe skrbijo v Hiši Malorca v Ajdovščini., preko Župnijskih karitas
pa pozornost namenjajo starejšim,
bolnim in invalidom.
Program za letošnje leto je zastavljen tako, da bomo z vsemi obstoječimi programi nadaljevali, še več
pozornosti pa bomo namenili Mladi karitas in tudi Centru Bogdana
Žorža za pomoč otrokom.
Morda prav ob koncu zanimiv
podatek za celotno škofijo za zadnjih deset let, v katerih smo
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VRTNARSTVO IN CVETLIČARSTVO VIDA
ŠIROK IZBOR:
• BALKONSKEGA CVETJA (bršljanke, zmajeva krila, bacopa, scaevola ...)
• ENOLETNIC (begonije, vodenke, tagetes ...)
• SADIK ZELENJAVE LASTNE VZGOJE (paradižnik, paprika, zelje, por ...)
• CEPLJENA ZELENJAVA (paradižnik, malancani)
• ZEMLJA za balkonsko cvetje

Vrtnarija se nahaja ob cesti
Ajdovščina - Velike (Male) Žablje.
Na vrtnariji nas najdete od 7:00 - 12:00 in od
13:00 - 19:00
Lepo vabljeni tudi tisti, ki ste nas obiskovali na
tržnici v Ajdovščini, da nas obiščete na vrtnariji.

Gasilsko reševalni center Ajdovščina

Pregled dela v prvih
treh mesecih 2018
ČISTILNE
NAPRAVE
ZBIRALNIKI
DEŽEVNICE

www.roto.si | 080 22 52
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razdelili 4.500 ton hrane (vse delo
to je bilo opravljeno po rokah prizadevnih prostovoljcev). Število
prosilcev te pomoči upada, višek je
doseglo v letu 2011, ko smo na Primorskem imeli preko 19.000 prejemnikov pomoči, letos pa jih je nekaj več kot 6.000.
Hvala vsem, ki pomagate pomagati. Načinov je veliko: enkraten
dar na trr SI56 0475 1000 0867 279;
namenska pomoč pomeni, da mesečno prispevate najmanj 5 Eur za
določeno stisko, posvojitev na razdaljo pomeni 25 eur mesečno za
določenega otroka, nakup slike iz
Umetniki za karitas ali preprosto
dar pri nabirkah v župniji ali trgovini. Hvala tudi občini Ajdovščina
in Vipava, ki podpirata naše programe. Predvsem pa hvala za dobre
misli in besede, ki se ne merijo v kilogramih ali denarju.
Jožica Ličen
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vipavske dekanije:
Na Vipavskem imamo 676 stalnih
in občasnih prostovoljcev ter smo
v lanskem letu opravili 29.486 ur
prostovoljnega dela,
Najširše zastavljeni program je
pomoč ljudem v stiski, saj je pri nas
247 družin in 112 posameznikov,
ki prejema materialno in v najbolj
težkih primerih tudi finančno pomoč. V Centru karitas v Ajdovščini
smo razdelili 66 ton hrane in opravili preko 4.000 pogovorov in spremljanj. 264 šolarjem smo pomagali
s šolskimi potrebščinami, 23 otrok
je vključenih v Posvojitev na razdaljo. Dodana vrednost pomoči je
tudi Knjižnica karitas.
Pri nas je zelo prepoznaven program za otroke imenovan Popoldan na cesti, ki deluje v Ajdovščini,
na Cesti, Vipavi, v Vrhpolju in na
Slapu in povezuje prostovoljce in
otroke, ki potrebujejo brezplačno

Želite nasvet kakšno čistilno napravo izbrati, kako jo vgraditi in vzdrževati? Udeležite se predstavitve v
četrtek, 17. maja 2018 ob 18. uri v
prostorih Gasilskega doma na Colu.

Pelhan z novo skladbo in spotom

Primorski hard rock skupina 'Pelhan'
je v aprilu izdal novi singel z naslovom
'Narava kaže zobe'.
Pelhan band sestavljajo Aleš Pelhan
na kitari in vokalu, v družbi Petra Smrdela na klaviaturah, Mihe Nedoha na
tolkalih, ter Nejca Počkaja na basu.
Zasedba deluje od leta 2012. Leta
2013 so izdali prvenec z naslovom 'V
neznano', na katerem se nahaja veliko hitov, za katere so posneli tudi

videospote. Sledilo je koncertiranje širom Slovenije. Leta 2017 so se fantje
ponovno zaprli v studio in konec leta
ponudili novo skladbo 'Na dnu flaše',
za katero videospot so posneli v starem
mlinu v Ajdovščini.
"Skladbo, ki smo jo izdali v aprilu
smo posneli posebej za dan zemlje (22.
april), saj nam ni vseeno za naš planet. V našem rock n' roll jeziku želimo opozoriti vsakega posameznika,

naj spoštuje naravo in vse, kar mu daje,
naj jo ohrani čisto za vsa živa bitja, ki so
na zemlji sedaj in ki bodo še vrsto let
rasla, hodila, letela, se plazila in plavala
po našem planetu'', nam je povedal pevec zasedbe Aleš Pelhan.
Skladbo so posneli v Electric Eye studiu v Postojni, za videospot pa je poskrbel Miha Dolenc. Skladbo si lahko
ogledate na youtube (Pelhan - Narava
kaže zobe).

Z

a nami so zelo pestri prvi trije
meseci leta 2018. Izvozili smo
na 60 različnih intervencij, od
prometnih nezgod, dimniških požarov in burje. Pomoč občanom smo
nudili še pri prenosu obolele osebe
iz višjih nadstropji, odpiranju vrat v
stanovanja in vozila ...
Poleg intervencij in rednih vaj, ki
jih izvajamo znotraj gasilske enote, smo se udeležili izobraževanja za
gašenje požarov v večstanovanjskih
stavbah 'Modul C' v gasilski šoli na
Igu. Na izobraževanju so gasilci obnovili in spoznali novosti o gašenju
notranjih požarov, reševanju, prezračevanju, odvodu dima in toplote
iz prostorov v stanovanjskih stavbah
ter vodenju enot. Največji poudarek
na izobraževanju je bil na vodenju
večje skupine gasilcev pri požarih v
več stanovanjskih stavbah, razdelitvi
same intervencije na več sektorjev,
postavitve notranjega vodje v stavbi,
komunikaciji med napadalnimi skupinami, koordinacija izvajanja vseh
postopkov (gašenja, prezračevanja,
reševanja ljudi,).
Kot GEŠP enota - gasilska enota

širšega pomena opravljamo tudi intervencije reševanja na vodi. V zadnjih dneh marca so trije zaposleni
opravili vstopni test plavalnih sposobnosti, ki zajema plavanje na dolžini 100m v času dveh minut, plavanje na dah pod vodo v dolžini 20m
in plavanje na mestu z rokami nad
glavo eno minuto. Vstopni test zahteva dobro psihofizično pripravljenost in redno kondicioniranje plavalnih sposobnosti. Želimo jim, da
bi program uspešno opravili in tako,
z novo pridobljenim znanjem in izkušnjami, doprinesli k varnosti občanov.
Začenja se obnova hitre ceste na odseku med Selom in Vipavo, zato vse
udeležence v prometu opozarjamo,
da se ob nesrečah in zastojih vedno
pravilno razvrščajo in tako ustvarijo prost reševalni pas, saj le na takšen
način omogočijo vozilom reševalnih
služb hitro in varno posredovanje.
Blaž Mlečnik
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Slovenija potrebuje razvojni model pokrajin, ki bo bližji ljudem in lokalnemu okolju

Latnik 197, 26. april 2018
Oglasno sporočilo

V Novi Gorici sta 5. aprila 2018 – Slovenska ljudska stranka (SLS) in Zvezo za Primorsko (ZZP). podpisali sporazum o skupnem nastopu na letošnjih volitvah. Odločitev temelji na močni
programski sinergiji zlasti skozi prizmo predlaganih ukrepov na področju decentralizacije, debirokratizacije in demokratizacije Slovenije. Skupen volilni nastop SLS in ZZP pomeni novost v slovenskem političnem prostoru, saj postavlja v ospredje programsko in ne politično ideološko povezovanje.
V volilni kampanji bomo skupaj SLS in ZZP iskali konsenz med ljudmi pri ključnih razvojnih spremembah sistema upravljanja države. Slovenija tako čim prej potrebuje nov model pokrajin, ki bo bliže ljudem in lokalnemu okolju. Torej govorimo o razvojnem modelu, ki bo zagotavljal ljudem večjo avtonomijo odločanja, upravljanja in financiranja. Obstoječi monocentrični model sili ljudi k množičnim dnevnim migracijam v Ljubljano kot gospodarsko in upravno središče, ostala slovenska mesta in podeželje pa zaostajajo v in celo nazadujejo v razvoju,
poslovnih priložnosti, kakovosti bivanja ter izgubljajo ključen potencial – ljudi, zlasti mlade generacije.
Najbolj zaskrbljujoče je dejstvo, da je zaradi tega ogrožena prihodnost Slovenije in naroda, saj je nataliteta na spodnji meji. Še več, ogrožen je že tako krhek socialni model (pokojninska in zdravstvena blagajna. V SLS in ZZP zato predlagamo nov koncept regionalne politike, ki temelji na razvoju regij oz. pokrajin, ki bodo zagotavljale nove poslovne priložnosti, delovna mesta, dostopne
upravne storitve, zdravstveno mrežo, kulturne dejavnosti. Nova regionalna ekonomija omogoča, da se v odločanje pritegne več deležnikov na različnih nivojih upravljanja. Ti povezano delujejo
v različnih okoljih, učinkovito koordinirajo dejavnosti in kot nadgradnjo celostno implementirajo regionalno politiko.
Slovenija sodi med najbolj centralizirane države. Problem financiranja občin v Sloveniji ima izvor v nepravilni vertikalni davčni strukturi. Od tu nesorazmerje v prihodkih, stroških, primerni porabi ter posledično višini potrebne finančne izravnave po občinah. Model pokrajin, ki ga bosta uveljavili SLS in ZZP, občinam in regijam daje več sredstev in večjo avtonomnost pri oblikovanju
finančnih virov. S tem bi občine in regije bistveno izboljšale svojo proračunsko kondicijo in povečale razvojne priložnosti ob racionalnejši javni porabi.
Model zbiranja in delitve javnega denarja v Sloveniji in Švici: Slika shematsko kaže ključno razliko v upravljanju z davki. Zato je cilj zadržati odločanje tam kjer je bil denar ustvarjen ter tako
zmanjšati razlike med regijami, prenesti odločanje in upravljanje na nižji nivo, zvečati odpornosti sistemov, izboljšat izrabo človeških in naravnih virov in posledično nižja obdavčitev... Uvajamo
model, ki bo ljudem dal bolj enakopravne razvojne možnosti tudi na podeželju. Model je izvedljiv saj je preizkušen in uspešno deluje v najbolj razvitih državah, kot so Švica, Danska in Belgija.
Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek: »V SLS se zavedamo, da je tovrstno povezovanje dobro za Slovenijo, saj je dokaz, da zmoremo preseči ideološke razprtije in poenotiti programske usmeritve ter s tem bistveno pripomoči k dvigu politične kulture in osvežitvi vse bolj zatohlega političnega prostora v Sloveniji. Prav zato bomo v naslednjih tednih iskali širši politični konsenz za uvedbo novega modela pokrajin,
ki bo bliže ljudem in njihovemu lokalnemu okolju. To je tudi eden temeljnih razlogov, da volivci jasno in argumentirano prepoznajo SLS in
ZZP kot prvo in pravo izbiro.«
Pavel Gregorčič iz Zveze za Primorsko je o razlogih za povezovanje s SLS dejal: »Imamo politične izkušnje in se zavedamo, da s samostojnim nastopom in pristransko medijsko obravnavo nimamo dovolj možnosti, da bi prestopili volilni prag ter se uvrstili kot nova politična sila
v državni zbor. Povezovanje s Slovensko ljudsko stranko pomeni korak na poti do zastavljenih ciljev ter posledično s tem do dejanskih premikov na področju demokratizacije, decentralizacije in deregulacije, ki jo Slovenija in Slovenci še kako potrebujemo.
Podpredsednik Programskega sveta Zveze za Primorsko Peter Velikonja je predstavil ključne razvojne probleme države, ki jih je možno
omejiti zgolj s celovito spremembo sistema upravljanja z davki: »Iz strokovnih poglobljenih analiz (demografije, naselbinske mreže, regionalne ekonomije in kvalitete življenja) ugotavljamo, da sta ključna razvojna problema Slovenije: način zbiranja in upravljanja javnih sredstev
ki je povsem centraliziran, in pretirana regulacija (omejevanje gospodarske pobude) s posledično birokratizacijo in odločanjem. Država centralno razporeja več kot 90 odstotkov javnih sredstev
in to zelo neučinkovito. Regije zato vidimo kot del organizacijskih sprememb sistema zbiranja in upravljanja z davki. S tem ne povzročamo dodatnih stroškov, ampak zgolj prerazporejamo obstoječe vire in funkcije. Cilj pokrajin je da ob nižjimi stroški delovanja ustvarimo bolj kvaliteten servis državljanom. Regije bodo pridobile ustrezne finančne in gospodarske vzvode, preko katerih
bodo vplivale na večanje zaposlitvenih možnosti (razvoj delovnih mest) in s tem na socio-demografsko stanje in blaginjo. Naš model regionalizma nasprotuje uvedbi novega birokratskega aparata, večino nalog bi za regijo izvajale povezane občinske uprave. Da bi presegli razprtije v regijah, povezane z vprašanjem sedeža, se bo sedež selil skupaj z mandatom pokrajinskega glavarja oz. po
abecednem redu (po zgledu predsedovanja v EU).«
Skupni kandidat SLS ZZP v volilnem okraju Ajdovščina je David Bratož, dolgoletni direktor ROD-a, ki dobro pozna razvojne težave »perifernih regij kot posledice centraliziranega upravljanja z javnim denarjem, zato bo lahko zelo uspešno uveljavljal naš program. Njegov detajlni program bo predstavljen v naslednjem Latniku.
Programski svet ZZP
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Društvo upokojencev Vipava

Zahvala

D

ruštvo upokojencev Vipava
je bilo ustanovljeno leta 2003
ko so na željo Vipavskih
upokojencev izstopili iz DU Ajdovščina. Občina Vipava je novo ustanovljenemu društvu dala v najem prostore
na Glavnem trgu 1 v Vipavi. Prva leta
delovanja društva so potekala v znamenju urejanja prostora, saj je bilo
potrebno prostor najprej primerno
urediti in opremiti. Skupina zagnanih članov novo nastalega društva je s
prostovoljnim delom prostor uredilo
in usposobilo za delo.
V društvu so zaživele razne aktivnosti, ki so privabljale nove člane, društvo je postajalo vse bolj prepoznavno.
Danes društvo šteje nad 500 članov,
katerim letno društvo nudi vrsto aktivnosti, ki so primerne za jesen življenja. Predvsem pa prostovoljke in
prostovoljci, poverjenice in poverjeniki ter koordinatorji in koordinatorke

posvečajo izvajanju: programa ohranjanja zdravja, ki zajema razne meritve, nego nog in terapevtske masaže,
rekreacije in raznih gibalnih vaj, izobraževanja, izletom, kulturnim prireditvam, kopanju v Zavodu CIRIUS
v Vipavi, kopanju v Hotelu Delfin v
Izoli vsako prvo soboto v mesecu in
dvakrat letno sedemdnevno letovanje
in drugih lokacijah na Jadranu.
V društvu posebno pozornost posvečajo športni dejavnosti. Kar 72 članov društva tekmuje v športnih igrah
Primorske zveze Društev upokojencev ter državnih igrah, ki jih organizira vsako leto tudi Zveza društev upokojencev Slovenije in raznih domačih
ter mednarodnih turnirjih v sedmih
priljubljenih športnih panogah. Radi
se pohvalijo s športnimi dosežki, saj
se v konkurenci nad 20 društev v regiji praviloma uvrščajo v sam vrh.
O dosežkih športnikov zgovorno
priča nad sto raznih pokalov in priznanj na policah v prostorih društva,
ki so jih športniki osvojili v zadnjik letih. Zdaj se pokali in priznanja še bolj
blestijo, saj so dobri ljudje društveni
prostor te dni brezplačno prepleskali
za kar jim hvala.
Prostori društva so te dni dobili novo lepšo podobo. Iskreno se zahvlajujemo podjetju S.S.P. in g. Milanu Poljšaku, ki je s prijateljema (Rado
Kusič in Joško Ambrožič) prostor
odlično prepleskal - kot darilo društvu.
Člani društva smo hvaležni za to
plemenito in nepozabno darilo!
Krušec I.

Plesni klub EL1

V Zagrebu

V

nedeljo, 8. aprila, je v Zagrebu potekalo že tretje tradicionalno mednarodno plesno
tekmovanje Kings of style, na katerem
so sodelovali priznani slovenski plesni
klubi ter plesne šole iz bivše Jugoslavije. Z najrazličnejšimi plesnimi točkami se je predstavilo kar 70 skupin.
Med njimi tudi Plesni klub EL1, ki je
nastopal v dveh kategorijah: pionirji
in mladinci.
Obe tekmovalni skupini sta bili
ustanovljeni v letošnjem šolskem letu,
zato je še posebej pohvalno, da so se
pod vodstvom trenerja Nika Kidriča
tako pogumno odpravili na njihovo
prvo večje plesno tekmovanje, s katerega so se vrnili navdušeni, polni energije, veseli in zadovoljni, da so s svojo razigranostjo in znanjem navdušili
publiko, sodnike ter seveda starše, ki

so njihovi najzvestejši navijači.
Najmlajši tekmovalci EL1 plesna
scena, kjer tekmujejo otroci od 2. do
5. razreda, so si v svoji kategoriji priplesali odlično 8. mesto. Mladinci pa
so s svojim energičnim nastopom zasedli prav tako odlično 13. mesto.
Otroci so vsekakor navdušujoče
opravili svojo prvo tekmovalno preizkušnjo. Zahvala pri tem pa gre predvsem trenerju Niku Kidriču, Lei Bajc,
Eleni Mikuž in seveda staršem, da so
verjeli vanje in jih spodbujali.
Pred njimi so novi plesni izzivi, nastopi in tekmovanja, zato Plesni klub
EL1 na široko odpira vrata vsem plesnim navdušencem, ki si še želijo nadgraditi svoje plesno znanje in skupaj z
njimi doživeti vznemirljivi plesno tekmovalni adrenalin.
T.V.

Inštitut za mladinsko politiko

Zaključna konferenca

Pilotni projekt 'Lokalno partnerstvo za povečanje zaposlovanja mladih na lokalnem trgu dela', ki ga
izvaja Inštitut za mladinsko politiko Ajdovščina, tudi v letu 2018 uspešno sledi zastavljenim ciljem
in konkretno utira pot mladim do novih izkušenj in zaposlitev v lokalnem okolju. V avgustu 2018 se
projekt zaključuje, Inštitut za mladinsko politiko pa pripravlja zaključno konferenco.

P

rojekt je zasnovan na dveh
stebrih. Prvi steber je namenjen vzpostavitvi Lokalnega
partnerstva za zaposlovanje mladih na lokalnem trgu dela, ki je bil
vzpostavljen in deluje v občini Ajdovščina in občini Sežana. Uspešno
je zaživelo in zelo aktivno deluje, saj
so rezultati le tega konkretni. Zaradi aktivnega dela članov Lokalnega
partnerstva, so se v preteklem letu
izoblikovale številne pobude, ki težijo k čimprejšnji realizaciji.
Drugi steber projekta je namenjen
usposabljanju mladih in je sestavljen iz treh faz: uvodnega usposabljanja, usposabljanja pri mladinskih in drugih organizacijah in
usposabljanja na delovnem mestu.
Pri izvajanju vseh treh faz gre za načrtno postavljene aktivnosti, ki vodijo do končne, optimalne delovne
izkušnje. Na podlagi teh pridobljenih izkušenj mlad posameznik lažje
vstopa na trg dela.
Konec avgusta 2018 se projekt zaključuje in za ta namen na Inštitutu

za mladinsko politiko pripravljamo
zaključno konferenco na temo 'Prihodnost zaposlovanja mladih v lokalnem okolju', ki bo potekala 24.
maja 2018, na Območno obrtno-podjetniški zbornici Ajdovščina s
pričetkom ob 9:00.
Program zaključne konference:
1) Pozdravni nagovori
2) Okrogla miza na temo 'Prihodnost zaposlovanja mladih v lokalnem okolju':
• Peter Korenjak, glavni kadrovik podjetja Salonit Anhovo d.d.
• Mojca Frančeškin, samostojna svetovalka in predavateljica z
dolgoletnimi izkušnjami na globalnih visokotehnoloških in znanstveno
raziskovalnih trgih.
• Andreja Bregar, vodja kontrolnega laboratorija v podjetju Mlinotest d.d.
• Nina Fridl, udeleženka projekta, ki je uspešno zaključila usposabljanja in
se zaposlila v podjetju Saop d.o.o. kot poslovno sistemski analitik
• Andrej Rutar, ravnatelj srednje šole Veno Pilon Ajdovščina
3) Predstavitev dveh primerov dobrih praks:
• Mentorski sistem (Kolektor Group d.o.o.)
• Trainee sistem (Lidl Slovenija d.o.o.)
Zaključna konferenca je odprta tudi za javnost, vendar so potrebne predhodne prijave na telefonsko številko: 040 657 676 ali na elektronska naslova:
barbara.pfeifer@institut-imp.si, matjaz.zgonik@institut-imp.si

PE Nova Gorica t. +386 (05) 333 40 77
PE Koper
t. +386 (08) 205 65 37
PE Postojna t. +386 (05) 726 21 96
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3D STUDIO
Avtomobilska Grafika

Dekoracija Stekel

barvne nalepke za vaša vozila
transparenti, roll up bannerji
oglasne table, sejemski napisi
barvne dekoracije na steklu

Oglasne table

3d@pipistrel.si
www.3d-studio.si

Digitalni Tisk

grafična oprema trgovin, lokalov in pisarn
profesionalna obdelava fotografij
visokoresolucijski barvni tisk velikih formatov
inovativno oblikovanje tiskovin

Pipistrel 3D Studio, Cankarjev trg 19a, SI-5270 Ajdovščina

Dom starejših občanov Ajdovščina

Aktivna pot

P

red kratkim smo v Domu starejših občanov otvorili novo
'Aktivno pot' za zdravje.
V našem 2. nadstropju, kjer so
pred 35. leti ob zidavi postavili krožni hodnik z istim izhodiščem in ciljem, dolg približno 82 m, smo letos s skupnimi močmi, ob vodstvu
fizioterapevtke Tanje in delovne terapevtke Mojce, zasnovali in postavili Aktivno pot za zdravje. Opremili smo jo s postajami in pripomočki
na katerih bodo lahko vsi naši stanovalci vadili, se družili in tako krepili svoje mišice, sklepe, ravnotežje
ter svoje umske sposobnosti in prepoznave. Ob vsaki postaji smo postavili tudi preprosta navodila, ki
vsakega usmerjajo na pravilno in
namensko izvedbo vaje. Aktivna
pot bo redno vodena pod strokovnim vodstvom, vsekakor pa bo aktivnost stanovalcem nudena v vsakem njihovem prostem trenutku.

Ob sončnih in toplih dneh prav
vsi, tudi naši stanovalci, radi odidemo ven na dvorišče med barve zelenja in glasove narave. Ob vsakih
teminah slabega vremena ali jesenske sivine, mrzle zime ali vetrovne
pomladi pa se kar preveč zadržujemo in postanemo neaktivni. Zaradi
takšnih pogledov na take trenutke
sva terapevtki želeli ponuditi stanovalcem drugačno preživljanje tistih
prostih trenutkov – morda tudi s
svojimi najdražjimi ob obiskih. Želeli sva jim ponuditi, poleg kave in
klepeta, tudi trenutek namenjen za
zdravje. Ob skupnem premagovanju vaj se bo verjetno tako stanovalcem kot tudi njihovim svojcem
ponudila kakšna zadrega in veliko
smeha, dobre volje, predvsem pa veliko veliko zdravja za vse.
Mojca Klavžar,
delovna terapevtka
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Bilo je nekoč ...

Tokrat delimo z vami zanimivo zgodbo o najdbi, ki je konec marca, tega leta po skoraj 160 letih našla
pot nazaj v rojstni kraj. Gre za panoramsko upodobitev Ajdovščine v tehniki svinčnik, tuš, akvarel na
kartonu, ki jo je naslikal švicarski slikar J.J. Kuhn, leta 1860, velikosti 75 x 36 cm (samo slika).

P

anorama je pomembna, ker
gre verjetno za najstarejšo
znano upodobitev Ajdovščine. Je podroben portet mesta v letu
1860, z vsemi najpomembnejšimi
stavbami. Slika obsega pogled od
Pal in Fužin na skrajno levi strani,
preko papirnice in starega jedra s
stolpom ter Edlingovo graščino do
predilnice na skrajno desni strani.
Pogled v ozadju ustavljajo pobočja
Gore z izvirom Hublja in številnimi
melišči. Pod njimi so jasno razpoznavni zaselki Grivče, Trnje, Šturje, Slejkoti, Bizjaki in Žapuže, čisto
zadaj pa je Vipava s starim gradom.
Očišče pogleda in višina horizonta nakazujeta na to, da je slikar mesto najverjetneje slikal z zvonika ajdovske cerkve, katero je naknadno
vključil v panoramo. Slikar je, z

namenom zaobjeti vse pomembne
mestne zgradbe, položaj nekaterih
stavb spremenil in prilagodil formatu papirja. Tako je krepko v levo
premaknjena predilnica, nekoliko
preveč nazaj pa tudi ajdovska cerkev v ospredju. Z izjemo omenjenih prilagoditev je panorama naslikana izjemno natančno.
Dejstvu, da je panorama našla pot
domov, botruje kar nekaj zanimivih naključij. Ko sem pred skoraj
sedmimi leti odšel na delo v Švico, se mi ni niti sanjalo, da nedaleč od mene v nekem majhnem antikvariatu v Zürichu leži verjetno
najstarejši portret mojega domačega kraja. Ko sem maja leta 2014 s
pevskim zborom Zürcher Vokalisten organiziral kratko gostovanje
v Sloveniji (med drugim smo imeli

tudi koncert v šturski cerkvi), je bil
z nami kot spremljevalec tudi gospod Huber, ki je bil izredno navdušen nad deželo in predvsem njeno bogato zgodovino. Zlasti ga je
pritegnila zgodovina Napoleonskih
osvajanj naših krajev. Ajdovščino si
je dobro zapomnil, prav tako njeno
nemško ime Haidenschaft in tako
me je sredi februarja letos, komaj
par tednov po moji dokončni vrnitvi v domovino, opozoril na sliko,
ki jo je po naključju opazil v omenjenem antikvariatu. Panorama mi
je nemudoma zbudila zanimanje in
za veliko noč je iz Züricha v Ajdovščino že prispela pošiljka. Tako je
Švica ostala brez dveh Ajdovcev na
en mah.
Domen Fučka

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

Lokavška čistilna akcija
22. april je svetovni dan Zemlje, ki ga po vsem svetu praznujemo od leta 1970. Namen tega dne je, z organizacijo različnih dogodkov, delavnic, predavanj, prireditev itd., celotnemu človeštvu približati in vzpodbuditi skrb do narave in okolja. Tudi športno društvo Slano blato in Krajevna skupnost Lokavec, z vsakoletno organizacijo čistilne akcije, veliko pozornosti namenjata skrbi za okolje in ohranjanju čiste narave.

Č

eprav je cel teden pred letošnjo čistilno akcijo lilo kot
iz škafa, se je narava našemu dobremu namenu zahvalila s
sončno prvo aprilsko soboto in nam
tako omogočila, da smo dan Zemlje
v Lokavcu praznovali že malce prej,
a zato nič manj slavnostno in veselo. Tisti, ki nam je mar, v kakšnem
okolju živimo in imamo do njega,
pa tudi do sebe in drugih, spoštljiv
odnos, smo se polni pomladnega
optimizma, okoli 9. ure, začeli zbirati pred dvorano Edmunda Čibeja,
kjer nas je že čakal Bojan Pergar,
predsednik športnega društva Slano
blato. Po njegovemu pozdravu in
zahvali za udeležbo smo se razdelili
v delovne skupine, zavihali rokave
in pričeli s čiščenjem našega kraja.
Tekom akcije smo navdušeno
ugotavljali, da je odpadkov bistveno manj kot pred leti, kljub temu
pa smo si bili edini, da jih je še vedno preveč. Preveč je vsaka brezvestno odvržena plastenka, pločevinka, cigaretni ogorek … in preveč je

že en sam posameznik, ki vztrajno
in brez slabe vesti onesnažuje okolje in uničuje naravo. Po treh urah
pobiranja smeti smo se, ponosni, da
smo uspešno izpeljali še en ekološko
obarvan dogodek, ponovno zbrali pred dvorano. Da pa to ni samo
čistilna akcija, smo jo, tako kot vsako leto, sklenili s pogostitvijo, za katero je poskrbela Krajevna skupnost
Lokavec. Med pogovorom in deljenjem vtisov iz terena smo ugotovili,
da takih akcij sploh ne bi potrebovali, če bi vsi smeti odmetavali tja, kamor spadajo. Zato smo, do vseh, ki
se še niso naučili, da je pravi prostor
za odlaganje odpadkov koš ali pa
kontejner in ne narava, zelo kritični.
Organizatorja akcije, športno društvo Slano blato in Krajevna skupnost Lokavec, se vsem udeležencem akcije zahvaljujeta za tako
dober odziv. Pomembno in hvale
vredno je, da se vsako leto na akciji
zbere lepo število krajanov, ki si prizadevajo za lepo in urejeno vas. Verjamemo, da bomo tudi v prihodnje

nadaljevali s takimi in drugačnimi
akcijami ter s tem poskrbeli za boljše življenje vseh prebivalcev Lokavca, obenem pa s čistim krajem vsem,
ki ga obiščejo ali pa se le peljejo skozenj, sporočali o naši splošni kulturi.
Avseniki se v eni izmed svojih velikih uspešnic sprašujejo: "Slovenija,
od kod lepote tvoje?". Poskrbimo,
da bodo z našim odgovornim odnosom do narave in razumevanjem
pomembnosti varstva okolja imeli
možnost v teh lepotah uživati tudi
prihodnji rodovi.
Športno društvo Slano blato
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straši zaigrali tri priredbe njihovih
uspešnic, Beatles collection, Let me
entertain you in Thank you for the
music.
Kot se za državni praznik spodobi, je orkester poskrbel tudi za

va, saj že načrtuje projekte, s katerimi bodo ponovno razvajali svoje
poslušalce.
Lara Rojc
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KK Ajdovščina

Na pragu nove sezone

V

odstvo KK Ajdovščina je v
minulih dveh tednih pripravilo vsa potrebna izhodišča
za načrtovanje ciljev ter organizacije
izvajanja strokovnih programov in
strokovnega dela klubskih vadbenih skupin ter tekmovalnih ekip v
naslednjem srednjeročnem obdobju
in tako tudi v naslednji tekmovalni sezoni 2018/19. V tem okviru je
strokovni štab kluba pripravil dokument in gradivo z naslovom 'Doktrina in organizacija strokovnega
dela v mlajših kategorijah KK Ajdovščina', v katerem so zelo obsežno
in podrobno predstavljeni vsi vidiki
ter vsa področja nadaljnjega delovanja in razvoja kluba (dokument
je objavljen na spletni strani kluba
- www.kosarkaski-klub-ajdovscina.
si/dokumenti).
V dokumentu je, kot posebej pomemben, izpostavljen načrt, ki natančno določa organizacijske in
strokovne aktivnosti za postopni
srednjeročni prehod iz področja
množičnega rekreativnega tekmovalnega športa na področje kakovostnega in vrhunskega tekmovalnega športa. Praktično to pomeni, da
bomo v klubu pričeli z izvajanjem

selekcijskih programov, ki bodo izbranim nadarjenim mladim igralcem omogočali prehod na kakovostno in vrhunsko raven ukvarjanja
s košarkarskim športom. Vodstvo
kluba je namreč ugotovilo, da je po
prihodu Luke Hrovatina, profesionalnega trenerja in vodje programov mlajših kategorij, torej v obdobju minulih treh let, bil dosežen
pomemben razvoj in razširitev programov dela, ki se nanašajo na interesne dejavnosti košarke v osnovnih
šolah. Povečalo se je število osnovnih šol, s katerimi klub sodeluje (iz
treh šol na osem), hkrati pa se je za
kar več kot trikrat (iz nekaj manj kot
50 na približno 160) povečalo število otrok, ki vadijo in igrajo košarko v šoli košarke. Praktično to pomeni, da je klub dosegel tisto raven
množičnosti, ki že omogoča prehod v izvajanje zahtevnejšega selekcijskega procesa in s tem realizacijo
ključnega cilja, to je povečanja števila kakovostnih in vrhunskih mladih
igralcev, ki bodo lahko uspešno nastopali za člansko ekipo kluba oziroma se prebili na raven polprofesionalnega ali profesionalnega igranja
košarke.

Seveda pa takšen pristop zahteva,
da se ob angažiranju kar najbolj kakovostnega strokovnega kadra oziroma trenerjev (za kar je vodstvo
kluba že poskrbelo) v program zalo
aktivno vključijo tudi mladi selekcionirani igralci in njihovi starši. Zato
so vodstvo kluba in strokovni delavci pripravili za mlade igralce in njihove starše predstavitev prej omenjenega dokumenta. Predstavitev je
potekala v torek, 20. marca, v telovadnici OŠ Šturje. V dobri uri sta Tone
Krump, vodja strokovnega štaba
kluba, in Luka Hrovatin pojasnila
podrobnosti pripravljenih programov ter opozorila, da bo vključitev v
selekcijske programe zahtevala maksimalno motiviranost in trdo delo
mladih košarkarjev, pomembna pa
bo tudi podpora njihovih staršev. Pa
ne le to - če bomo želeli te programe
kakovostno realizirati, bomo morali
klub, trenerji ter seveda mladi igralci in njihovi starši tudi zelo dobro
in učinkovito sodelovati. S tem namenom so bila med drugim pripravljena in predstavljena načela našega sodelovanja ter pravila, ki jih bo
za uspešno delo in košarkarski napredek potrebno spoštovati. Kljub
takšnim, zelo smelim in zahtevnim
načrtom pa v klubu ne bomo pozabili na dejstvo, da smo zavezani delovati tudi v širšem javnem interesu
in tako zagotoviti možnosti učenja,
vadbe in igranja košarke prav vsem
mladim, ki si to želijo. Zaradi tega
se bodo v klubu, tako kot do sedaj,
še naprej izvajali vsi programi množičnega športa oziroma igranja košarke za vse tiste, ki se v selekcijske
programe ne bodo zmogli ali želeli
vključiti.
KK Ajdovščina

PD Ajdovščina

Kočevska planinska pot

V

nedeljo 15.4.2015 smo se
ajdovski planinci odpravili
na Kočevsko. Naš cilj so bili
preko 1000m visoki grebeni Stojne
nad Kočevjem, kjer je bilo tudi izhodišče naše poti. Mesto Kočevje
leži na kraškem Kočevskem polju
na obeh straneh reke Rinže. Najprej smo se povzpeli na 994m visoki Livoldski vrh. Pot se je zmerno

vzpenjala, tik pod vrhom pa se je
postavila pokonci. Tu so nam do
vrha pomagali klini in jeklenice.
Pod vrhom je bilo razgledišče s pogledom na Kočevje in okolico. Še
žigec in sledil ja spust in ponoven
vzpon do gradu Fridrihštajn.
Ostanki gradu, ki se pnejo nad
prepadno steno, nam pripovedujejo žalostno zgodbo Veronike

Deseniške in Friderika Celjskega.
Kot na dlani, sta se pred nami dvigala Mestni vrh in Požgani hrib,
proti katerima smo se namenili
tudi mi. To je pomenilo zopet najprej navzdol, nato pa navzgor. Ob
Fridrihštajnski steni smo se spustili v dolino in se usmerili na 1034m
visoki Mestni vrh s pogledom na
Kočevje. Zopet je sledil spust in
nato še zadnji
vzpon na Požgani hrib, ki se tako
kot Mestni vrh nahaja v osrčju prostranih gozdov Stojne. 1009m visoki Požgani hrib nam je ponudil
lep razgled proti Veliki in Goteniški gori. Čakal nas je le še spust do
Koče pri Jelenovem studencu, kjer
so nam prijazni domačini postregli s slastno trojko. Vse pohvale kuharju, ki nam je povedal, da so za
trojko potrebne tri glavne sestavine: fižol, koleraba in krompir. Tudi
klobasa ne sme manjkati. V skrivnostne kočevske gozdove sta nas
popeljala vodnik PD Ajdovščina
Vladimir Lemut in predsednik PD
Kočevje Milan Mlakar.
MG
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Plesni center ADC
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Uspešno naprej

Športna zveza Ajdovščina je v dvorani prve slovenske vlade podelila
priznanja za izjemne dosežke ajdovskih športnikov v lanskem letu.
Plesni center ADC je prejel zlato priznanje za bronasto medaljo na
lanskoletnem evropskem prvenstvu v hip hopu s člansko formacijo.
Enako nagrado si je prislužila Nina Ukmar, članica ADC, ki je na omenjenem prvenstvu med solisti postala evropska prvakinja.

P

lesni center ADC je bil nedavno nagrajen tudi na državnem
nivoju. Plesna zveza Slovenije
jim je podelila bronasto priznanje za
uspeh na svetovnem prvenstvu, kjer
so s formacijo Presha osvojili 5. mesto. Vendar največja plesna družina
na Goriškem in Vipavskem pod vodstvom karizmatične voditeljice Alice
Stojko Saliu ter trenerjema Alešem
Trdinom in Niko Burazer ne počiva
na lovorikah. Sredi aprila so v najhujši
konkurenci Sarajevskega mednarodnega plesnega festivala plesalci ADC
dosegli izvrstne rezultate. Tekmovali so v konkurenci HIP HOP, ki ima
vedno največje število prijavljenih, pa
tudi kvalitetnih plesalcev.
Tim Vodopivec je med pionirji pokoril vso konkurenco, Katjuša Gorkič
in Evelin Bajc sta med 80 pari priplesali 2. mesto, enak uspeh sta dosegla
Lana Gorkič in Nick Keber, z bosanske prestolnice pa sta se s odličnim šestim mestom vrnila Zala Drofenik in
Neja Keber v članski kategoriji.
Mladinska formacija v sestavi Anja
Maleševič, Ema Slokar, Tjaša Pegan,
Tinkara Kobal, Mariša Novinc, Nick
Keber, Tim Vodopivec, Tjaž Kovač,
Elin Trobec, Katjuša Gorkič, Evelin Bajc, Ana Čebron, Neža Vrtovec,

Lana Pizzoni, Zarja Pelicon, Nina
Princes, Zoja Volk, Urška Žgavec, Laura Čibej, Tija Batič, Nikki Černigoj
in Maja Andlovec je osvojila odlično
3. mesto.
Prav tako si je bronasti lesk odličij
priplesala članska formacija v sestavi
Gaja Podgornik, Amina Rebek, Mija
Ostojič, Anja Pertovt, Maruša Leban,
Anika Kožuh, Zala Drofenik, Fozia
Saliu, Ahaji Saliu, Sanja Stibilj, Brigita Kuštrin, Tara Pahor, Elena Oraščanin, Ana Kobler, Kostja Komel
Nardin, Hana Komel Nardin in Neja
Jereb.
Plesni center ADC vsako leto za
osmi marec organizira tudi plesni vikend s plesnima skupinama Štorovke in Ajda. Letos so se z zlatimi damami razvajali v Termah Tuhelj. Seveda
je bil vikend intenzivno plesno obarvan, saj so se naučili novo koreografijo in nastopili pred hotelskimi gosti,
dodatno kondicijo pa so nabirali tudi
s plavanjem.
Celotna ekipa ADC (Brigita Kuštrin,
Anja Pertovt, Maruša Leban, Nina
Ukmar, Tine Bodiroža, Martin Marc,
Maruša Praček, Danijel Mutič, Aleš
Trdin, Nika Burazer, Anaia Alilovski
- Žagar, Matej Filipič, Manca Kržišnik
in Alice Stojko Saliu) se veseli novih
plesnih dogodivščin in že napoveduje
nove uspehe saj vsakodnevno vztrajno pridno trenirajo. Organizirajo plesne vikende, pripravljajo področno
tekmovanje Šolski plesni festival v sodelovanju s PZS ter osnovno šolo Dobravlje, ter snujejo načrte za plesno
prihodnost ...
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Zlati in srebrni Domen Pregeljc
ima svoje korenine v Ajdovščini
V začetku maja 2017 je na olimpijadi znanstvenih projektov ISWEEEP v Houstonu v kategoriji 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

12. slapenska
salamijada
V soboto, 7.4.2018, je lanskoletni zmagovalec Jurij Trošt – Kmetija
Trošt gostil 12. slapensko salamijado.

S

lapenske pridelovalce suhomesnatih izdelkov že vrsto let druži
ljubezen do tega področja. Zato
so se zaradi izmenjave mnenj, izkušenj in novih smernic, odločili vsako
leto prirediti svoje tekmovanje v ocenjevanju salamov. Kriteriji, po katerih se salame ocenjuje so vonj, okus,
nenazadnje pa tudi izgled. Salame se
oštevilči, med udeležence pa se razdeli
ocenjevalne listke. Seveda je poskrbljeno, da je zmagovalec relevanten.
Vsak pridelovalec salamov ve da, se
mora v kleteh in sušilnicah konstantno nadzorovati količino vlage. Zaradi neugodnih vremenskih razmer v

letošnji sezoni sušenja salamov, pa so
morali biti še posebej pozorni na vlago in sami udeleženci pravijo, da je
bilo precej zahtevno leto. Tako, da je
bila bitka za laskavi naziv letos še bolj
pestra. Po dolgotrajnem štetju rezultatov in bitki med dobrimi salami, smo
na koncu vseeno dobili prvaka. Prvak
slapenske salamijade 2018 je med vrhunskimi salamami postal, dolgoletni
udeleženec salamijade Robert Ferjančič. Drugo mesto je zasedel Alojz Ambrožič, tretje pa Andrej Petrič.
Se vidimo naslednje leto!
Marina Marc

ŽVS Plejade

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

Jaklič Boštjan s.p.
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031 327 304

Gradiška cesta 5, Vipava 5271

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

iskravar

Ž

enska vokalna skupina
Plejade že skoraj petnajst
let širi svoj glas po Vipavski dolini. V svoje vrste vabi dekleta iz okolice Ajdovščine, s svojo mladostjo in energičnostjo pa
privabi tudi tiste bolj oddaljene.
Od leta 2014 vodi vokalno skupino mlad dirigent in skladatelj
Patrick Quaggiato, ki članicam
pridaja svežino. V letošnjem letu
so Plejade posegle po repertoarju priredb sodobnih izvajalcev
ter popularne glasbe, ki ga boste
lahko slišali na letnem koncertu,
19. maja 2018, v Domu krajanov
v Vipavskem križu, ob 20.uri, kjer

bodo nastopile skupaj z Moško
Vokalno skupino Sraka iz Štandreža. Vljudno vabljeni, da jim
prisluhnite, spremljate pa jih lahko tudi na njihovi fb-strani Komorni zbor Plejade, kjer redno
obveščajo o prihajajočih dogodkih in nastopih!

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

Zaupajte stroki,
zaupajte Vivakliniki.

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

Pokličite in se naročite
na 030 334 383
(urnik po dogovoru)

Nahajamo se v poslovnem
kompleksu C2, za
zdravstvenim domom
na naslovu:
Goriška cesta 23b,
Ajdovščina

Nudimo vam vse vrste pedikur s
kirurško sterilnimi inštrumenti.
Pedikura diabetičnega stopala zahteva
strokovno usposobljene osebe.
• Pri vraščenih nohtih uporabljamo BS
sponke katere so učinkovite
pri korekturi nohtov z ranjenimi
nohtnimi utori, občutljivih stranskih
nohtnih robovih in gnojno vraščenih
nohtih.
• Poškodovan noht, ki ne raste več
pravilno, lahko estetsko nadomestimo z
nohtno protetiko.
• Odpravljamo trdo kožo, otiščance,
kurja očesa ...
Vaše težave poskušamo odpraviti
strokovno, hitro in brez bolečin.
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