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Mladi in aktivne počitnice

Znani so rezultati letošnjega projekta participativnega proračuna Moja pobuda. Preštete so vse glasovnice in seštete vse točke iz predčasnega glasovanja v četrtek, 14. junija ter iz glasovanja v nedeljo, 17.
junija. V prihodnjih dveh letih bo uresničenih 27 pobud občank in občanov.

N

a glasovanje se je uvrstilo 56 pobud, izbranih je
27. Letos se je glasovanja udeležilo še enkrat več
občank in občanov (od 15 let), kot na glasovanju
za Mojo pobudo 2016 – natanko 3047, oziroma 19,85 %.
Odlično so se odrezali mladi od 15 do 29 let, glasovalo je
19,26 % vseh upravičencev. Dobro glasovalno udeležbo
gre pripisati tudi domiselnim »predglasovalnim kampanjam«, predvsem so se dobro organizirali na podeželju, ki
se je odzvalo bolje, kot urbano središče občine - v območju
1 (mesto Ajdovščina) je glasovalo le 3,4 % vseh upravičencev in 4 % mladih. Daleč najboljši rezultat so dosegli na
volišču v Velikih Žabljah, kjer je glasovalo kar 62 % vseh
upravičencev in kar 67,7 % mladih. Med posameznimi
območji po udeležbi vodi območje 4 (Budanje, Dolga Poljana, Lokavec, Žapuže) – 32,1 % vsi, 33,7 % mladi. Sledi
območje 6 (Batuje, Črniče, Gojače, Kamnje – Potoče, Selo,
Vrtovin) – 30,7 % vsi, 26,7 % mladi. Na tretjem mestu je
območje 2 (Col, Otlica, Podkraj, Predmeja) – 29,5 % vsi,
21,8 % mladi. Na četrtem in petem mestu sta območje 5
(Cesta, Dobravlje, Skrilje, Stomaž, Velike Žablje, Vipavski
Križ, Plače) in območje 3 (Brje, Gaberje, Planina, Šmarje,
Ustje), s po dobrimi 23 % udeležbe vseh in dobrimi 20 %

OBČA
NI PON
ODLOČ OVNO
AMO
udeležbe mladih.
O pobudah, ki bodo uresničene v letih 2019 in
2020, pa v nadaljevanju …
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Praznična proslava Občine Vipava

V petek, 22. junija 2018, je Občina Vipava obeležila praznik v spomin na dogodke med osamosvojitveno vojno junija 1991 v Vrhpolju. V Dvorcu Lanthieri se je odvila krajša prireditev na kateri je kot slavnostni govornik nastopil Alojz Kovšca, predsednik državnega sveta. Župan je podelil občinska priznanja
družbi Ekolat, Kampu Vrhpolje in turističnemu vodniku Vipave Jožefu Antonu Kebetu. Prireditev je
povezoval Nejc Furlan, s svojim glasbenim vložkom pa jo je popestrila družina Fajdiga.

K

ot prvemu so plaketo Občine Vipava podelili Jožefu
Antonu Kebetu, ki je že vrsto let lokalni turistični
vodnik in dober poznavalec lepot Vipave. Gospod
Kebe je tudi idejni vodja in pobudnik ureditve stalne zbirke
pripomočkov, opreme in orodja v stari Kebetovi hiši.
Naslednja plaketa je bila podeljena Kampu Vrhoplje.
Kamp je družinski projekt, ki že skoraj deset let gosti turiste iz vseh vetrov. Družina Kobal, ki vodi kamp velja za zelo
gostoljubno, prijazno in spontano, kar cenijo tudi turisti, ki
se z veseljem vračajo. Kamp je umeščen v samo jedro vasi
Vrhpolje ponuja senco sadnih dreves in mir narave.
Kot zadnja pa je najvišje občinsko priznanje prejela družba

Ekolat. Po obnovi nekdanje vipavske mlekarne je podjetje v
Vipavi, pod vodstvom italijanskih lastnikov začelo proizvajati mocarelo. Izvozijo jo večinoma v Italijo, nekaj pa ga namenijo tudi za domači trg. Ekolat trenutno zaposluje 36 delavcev, ki prihajajo večinoma iz Vipavske doline. Slovensko
pa je tudi mleko, ki ga družba uporablja za predelavo. Lani
se je promet povečal za 100% zato se obetajo že nove investicije in nadgradnje.
Govor mag. Ivana Princesa si lahko preberete v nadaljevanju.
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Počitnice so tisti čas v letu, ki ga nestrpno pričakujejo predvsem otroci in mladostniki. Mladi se
za dva meseca poslovijo od šolskih klopi in obilico
prostega časa izkoristijo za vse tiste aktivnosti, za
katere med letom zmanjka časa. Prosti čas preživijo na morju, v gorah, pri prijateljih, sorodnikih,
na potovanju ... veliko mladih pa počitnice preživi tudi doma. Za vse sem izbrskala nekaj nasvetov,
kaj početi, da vam ne bo dolgčas.
1.) Ustvarjajte! Lahko preuredite staro pohištvo,
porišete stene v sobi, predelate stara oblačila, narišete sliko, izdelate nakit, pišete pesmi, razvijete slike in ustvarite album oz. trenutno zelo popularen
'scrapbook', preberete knjigo, spečete torto, sestavite sestavljanko iz 3000 kosov …
2.) Družite se z vrstniki! Organizirajte taborjenje na domačem travniku, povabite prijatelje na
poletni piknik, organizirajte filmski večer, odkolesarite do bližnjega slaščičarja na sladoled, obiščite
bazen, igrajte družabne igre, organizirajte tekmovanje v badmintonu …
3.) Naučite se nekaj novega! Si že dolgo časa želite nekaj znati, pa nikoli ni bilo časa, da bi se temu
posvetili? Kuhanje, šivanje, rolanje, plavanje, peka
slaščic, tuji jeziki ali igranje inštrumenta. V vsem
se lahko preizkusite. Potrebujete le veliko vztrajnosti! Novih znanj se lahko naučite s pomočjo tečajev, internetnih videov ali pa prijateljev, ki to že
znajo.
4.) Poiščite si delo! Mladi si lahko poiščete študentsko delo in na ta način pridobite nove izkušnje, nova poznanstva ter še nekaj zaslužite. Lahko se odločite tudi za prostovoljno delo v raznih
mladinskih organizacijah, pomagate pri domačih opravilih ali pa ponudite pomoč starejšim sosedom. Poletne počitnice so primeren čas tudi za
čiščenje. Temeljito si počistite sobo in jo pripravite za naslednje šolsko leto (starši bodo zagotovo navdušeni).
Idej je še ogromno in prepričana sem, da vam ne
bo dolgčas. Na dopust se s prvim julijem odpravljamo tudi v uredništvu Latnika. Želim vam čudovito poletje kjerkoli že boste. Kakšno poletno
fotografijo s krajšim opisom in navedbo avtorja
pa lahko pošljete tudi v naše uredništvo.
Se beremo konec avgusta!
Kristina Birsa
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Moja pobuda 2018

M

edtem, ko se zaključujejo
še zadnje pobude iz projekta Moja pobuda 2016,
smo že izbrali pobude, ki se bodo
pričele uresničevati v proračunskih
letih 2019/2020. Najprej ste bili občanke in občani povabljeni na delavnice, kar 12 jih je potekalo po različnih krajevnih skupnostih, na katerih
ste izvedeli kako sodelovati. Nato ste
bili povabljeni k oddaji vaše pobude.
V okviru letošnjega povabila je na
občino prispelo 75 pobud občank in
občanov, od tega 8 v skupini mladih,

lokalnih ponudnikov v Gaberjah.
Vse to kanijo narediti za ocenjenih 55.563,80 evra. Zadnji dve pobudi sta se v izvedbo uvrstili zaradi
nižjih ocenjenih vrednosti projekta,
medtem ko sta zaradi premalo razpoložljivih sredstev izpadli pobudi
za muzej na prostem v Gaberjah ter
za ureditev turistične vstopne točke
v Vipavsko gričevje, ki sta sicer prejeli več točk.
Območje 4: Dolina – vzhod je izglasovalo naslednje pobude: Visoka
notranja plezalna stena s previsom

'Moja pobuda' je na Ribniku razveselila otroke z otroškim igriščem, ki ima tudi zipline.

od katerih se jih je 7 uvrstilo na glasovanje. Pobude so pregledale strokovne službe občinske uprave, nato
pa še Komisija za vloge in pobude
občanov, ki je pripravila tudi končni
nabor za glasovanje. Na izbiro jih je
bilo 56, izbrali smo jih 27. V ta namen je v proračunih za leto 2019 in
2020 že rezerviranih 420.000 evrov
– po približno 60.000 na posamezno
od šestih območjih in letos dodatno še za pobude mladih. Vsaka od
izbranih pobud bo dobila svojega
skrbnika, ki bo uresničevanje načrtoval skupaj s pobudnikom. Rezultati so v času oddajanja gradiva na
Latnik še vedno neuradni.
V območju 1: Ajdovščina - mesto
ste izbrali naslednje pobude: Osvežitev Šturskega parka, Postavitev letnega paviljona v Šturskem parku,
Otroško igrišče Grivče z odkupom
zemljišča, Kamniti pitnik. Skupna
(ocenjena) vrednost izglasovanih
pobud je 50.800 evrov. Pet neizglasovanih pobud pa bo počakalo na
novo priložnost.
V območju 2: Gora so izbrane pobude: Ureditev parkirišča ob igrišču
na Otlici za KS Otlica in KS Predmeja, Park za druženje in šport z izgradnjo balinišča v Podkraju, Parkirišča za osebna vozila ter ureditev
parcele na Predmeji, Info tabli v
Podkraju. Skupna (ocenjena) vrednost izglasovanih pobud je 57.000
evrov, tri pobude niso dovolj navdušile.
V območju 3, na Vipavskih gričih, so izbrali naslednje pobude: Sanacija vodnjaka in ureditev okolice
vodotoka na območju KS Brje, Sanacija dela Vertovčeve poti od zaselka Potok do kapelice na križišču
Ostri vrh – Gaberje v dolžini 1.800
metrov, Obnova jezerca ter vodnega izvira na Vertovčevi poti pod
Ostrim vrhom, Postavitev pitnika,
stojala za kolesa, košev za odpadke, droga za zastave ter info table
za planto na info točki v Šmarjah,
Tabla in zloženka z opisom vasi in

v dvorani v Lokavcu, Povezovalna pešpot, prihod v vas in športni
park Martinše, Ureditev povezovalne poti nad zaselkom Bizjaki, skozi
zaselek Bizjaki, vse do vasi Žapuže,
Ureditev prostorov ter postavitev

muzejske zbirke vasi Budanje v prostorih stare šole v Budanjah. Skupna
ocenjena vrednost izbranih pobud
je 60.000 evrov, zunaj pa je ostala
ena sama pobuda.
Območje 5: Dolina – center se je
odločilo za naslednje pobude: Ureditev družinske kolesarske poti
po območju Dolina – center s kolesarjem prijazno infrastrukturo,

Celostna ureditev ceste med vasjo
Cesta ter Vipavskim Križem (parkirišča pri pokopališču, zasaditev drevoreda, javna razsvetljava), Ureditev
prostora pred cerkvijo in gradom v
zaselku Brith v Velikih Žabljah. Neizglasovane so ostale štiri pobude.
Območje 6: Dolina – zahod pa
je glasovalo za naslednje pobude:
Vizualizacija naselbine na Sv. Pavlu nad Vrtovinom, Igrišče za košarko in rekreacijo v Potočah, Nakup zemljišča za parkirišča v Selu.
Skupna vrednost izglasovanih pobud je 55.000 evrov. Za to območje
je največ predlaganih pobud prestalo stroga sita strokovnih služb in komisij, tako da jih po glasovanju kar
deset čaka na novo priložnost.
Skupina Mladi je glasovala prvič ter z dobro udeležbo dokazala, da želi sodelovati pri ustvarjanju skupne prihodnosti. Mladi so
izglasovali naslednje pobude: Letna rezidenca mladih (uta / pergola
z ureditvijo parka v Palah), Celovita prenova skate parka v Palah, Vadbeni poligon – street workout v Velikih Žabljah, Ureditev mladinskega
kluba v prostorih bivše šole v Budanjah ter nabava kakovostnega ozvočenja. Ocenjena vrednost izglasovanih pobud je 60.000 evrov, tri pa
ostajajo v na zalogo v predalu.
Smo prva občina v Sloveniji, ki je
projekt participativnega proračuna
pripeljala od začetka do konca ter
zakorakala v drugi krog. Hvala občanke in občani, ker sodelujete s pobudami in s podporo – glasovanjem.

Ob materialnih pridobitvah, ki jih
posamezni projekti prinesejo naši
skupnosti, je še bolj pomembno
medsebojno sodelovanje, podpora
eden drugemu. Vaše sodelovanje,
pa naj bo to vaša pobuda, ali pa vaši
glasovi za pobudo, govori, da nam je
vsem skupaj mar v kakšnem okolju
živimo.

Ajdovski občini
štiri milijone
(nepovratnih) evrov
Severnoprimorska regija bo iz sredstev evropske kohezijske politike prejela 32,5 milijona evrov nepovratnega denarja in sicer za
9 projektov. Dva sta obsežnejša in povezujeta več občin, v občini
Ajdovščina pa sta predvidena še dva samostojna projekta. Skupno
bo v občino Ajdovščina prišlo nekaj manj kot štiri milijone evrov.

M

ed devetimi projekti iz
pred dnevi podpisanega dogovora sta dva obsežnejša, ki povezujeta več občin.
Prvi se nanaša na gradnjo regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti,
v katerega je vključenih 8 občin
(Idrija, Cerkno, Bovec, Kobarid,
Tolmin, Kanal ob Soči, Brda, Ajdovščina). Za projekt, katerega
nosilec bo Direkcija RS za investicije (DRSI), je predvidenih cca
14,5 milijona evrov, na ajdovsko
občino pa odpade 350 tisoč evrov.
Pri drugem projektu gre za protipoplavno zaščito na reki Vipavi,
v katerega je vključenih 6 občin
(Vipava, Ajdovščina, Renče–Vogrsko, Miren–Kostanjevica, Šempeter–Vrtojba in Nova Gorica).
Za projekt, katerega nosilec bo
Direkcija RS za vode (DRSV),
je predvidenih cca 6,7 milijona
evrov. Ajdovski občini je namenjenih 230 tisočakov, prvenstveno za protipoplavne ukrepe v industrijski coni Batuje.
Dogovor obsega tudi posamične, regijsko pomembne projekte
s področja gospodarstva, okoljske
infrastrukture ter vodooskrbe. V
občini Ajdovščina sta predvidena

dva samostojna projekta. Prvi se
nanaša na spodbujanje podjetništva in je vreden 350 tisoč evrov,
v praksi pa gre za širitev oziroma
zaokrožitev obstoječih poslovnih
con (Tale, Mirce, Pod železnico,
Pod obvoznico) ter ureditev povsem nove poslovne cone z delovnim naslovom Ajdovščina jug.
Skupno se bo komunalno opremilo za tri hektarje površin in sicer do takšne mere, da bodo investitorji že lahko začeli z gradnjo
objektov.
Vrednostno največji - okrogle
tri milijone evrov - je projekt hidravlične izboljšave in razširitev
vodooskrbnega sistema Hubelj.
Zgradilo se bo dodatni rezervoar pri vodarni Hubelj, ki bo prišel prav ob večjih nihanjih – ob
večjih nalivih je voda motna, ob
daljši suši pa je začne primanjkovati. Kot rezervni vodni vir bo na
vodovod Hubelj povezano še zajetje Skuk.
Skuk napaja Goro vse do Cola,
z evropskim denarjem pa bodo
vodo izpod Čavna pili tudi v Podkraju. Sočasno bo občina (iz lastnih sredstev) v Podkraju uredila
še kanalizacijo.

Pilotni poziv za
5-zvezdična doživetja

Slovenska turistična organizacija je objavila pilotni poziv za
5-zvezdična doživetja, ki se bodo tržila pod znamko kakovosti Slovenia Unique Experience.

P
Z 'Mojo pobudo' je urejena okolica Otliškega okna, z varnim dostopom prav do roba.

redmet 'Poziva za 5-zvezdična doživetja' so obstoječa, nadgrajena ali nova
5-zvezdična doživetja, ki sledijo
opredeljenemu konceptu, izpolnjujejo kriterije in z vključitvijo
v izbrano zbirko doživetij prispevajo k pozicioniranju Slovenije v skladu z zastavljeno vizijo.

Prvo odpiranje v okviru pilotnega
poziva bo oktobra 2018. Vse informacije o pozivu, navodila in
obrazce najdete na www.slovenia.
info/razpisi-sto.
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S polnimi jadri v
ponudbo Vipavske
doline

Na skupni seji občinskih svetov občin Ajdovščina, Renče-Vogrsko
in Nova Gorica so 11. junija v novogoriški Perli ustanovili skupni
Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina. Zavod bo
načrtoval, organiziral in izvajal turistične dejavnosti na območju
občin ustanoviteljic ter oblikoval usklajeno in celovito turistično
ponudbo ter jo tudi ustrezno promoviral.

T

uristična destinacija je lani
ustvarila več kot 200.000 nočitev, največ v Novi Gorici
(180.000), v ajdovski občini blizu
20.000 nočitev, v občini Renče-Vogrsko pa 10.000 nočitev. V lanskem
letu je število nočitev v teh občinah
naraslo za 17 odstotkov, povečevanje beležijo tudi v prvih mesecih
letošnjega leta. Ugodne trende, ki
jim veter v jadra dodaja še uvrstitev
Vipavske doline med top 10 destinacij po izboru Lonely planeta, je
nedvomno treba nadgraditi. Občine
želijo z ustanovitvijo zavoda doseči
usklajeno, kakovostno in celovito
turistično ponudbo, ki bo izkoriščala naravne ni druge posebnosti območja. Skupna turistična destinacija
Nova Gorica in Vipavska dolina bo
namreč slonela na treh stebrih - to
so vino in kulinarika, dediščinski
turizem ter športni in doživljajski
turizem.
Obenem bodo preko zavoda lahko
izvajali naloge, ki se v strategiji slovenskega turizma nanašajo na destinacijo Nova Gorica in Vipavska

dolina. Uvrščena je namreč med 34
vodilnih destinacij v Sloveniji, s čimer lahko kandidira za sredstva, ki
jih Ministrstvo za gospodarstvo namenja za promocijo in digitalizacijo vodilnih destinacij. V igri je za
165.000 € nepovratnega denarja.
Zato naj bi javni zavod shodil dokaj
hitro in že v kratkem bodo imenovali v. d. direktorja zavoda, o imenovanju direktorja pa bodo kasneje
odločali vsi trije občinski sveti ustanoviteljic.
Zavod ima dve organizacijski enoti - Nova Gorica, ki skrbi za mesto,
in Vipavska dolina s sedežem v Ajdovščini, ki skrbi za preostali del
območja. Financiranje je po ključu
- MONG 56 odstotkov stroškov občina Ajdovščina 36, občina Renče-Vogrsko pa 8 odstotkov stroškov.
V skupni zavod za turizem naj bi
sicer vstopilo vseh šest občin, od izvira do izliva reke Vipave, vendar so
od projekta odstopili v Vipavi, Šempetru-Vrtojbi ter Mirnu-Kostanjevici, ker že imajo svoje lastne zavode, so pa odprti za sodelovanje.
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Bogata ponudba aktivnega
oddiha v Vipavski dolini

V Vipavski dolini se je v zadnjem času močno povečala turistična ponudba aktivnega preživljanja
dopustniških dni.

O

biskovalci si lahko po novem najamejo skuter - Rent
a Scooter, ki jim omogoča
lažji dostop do različnih ponudnikov
in znamenitosti. Za lažje raziskovanje turistično zanimivih točk pa tudi
skritih kotičkov naše doline lahko
najamete električna kolesa ponudnika Rock Velo, ki ima v ponudbi tudi
izposojo klasičnih koles. Vipava Bike
ponuja kolesarske ture v spremstvu
odličnih vodnikov, ki gostom zaupajo vse lokalne posebnosti, po želji pa
popeljejo tudi do okušanja vrhunskih
vipavskih vin. Za gorsko kolesarjenje
so se specializirali Vipava Outdoor,
ki z izkušenimi kolesarskimi vodniki organizirajo spuste po atraktivnih
progah in tako poskrbijo za zvrhano
mero adrenalina. Adrenalinska doživetja ima v svoji ponudbi tudi Wajdušna, ki s svojim produktom Hike&Fly
združuje pohodništvo in letenje s padalom. Z njimi lahko poletite v tandemu ali doživite izkustvene vinske
avanture z ekipo Winestronaut. Polete v tandemu ponujata tudi Društvi
jadralnih padalcev Kovk in Polet.

Dobrodošla dopolnitev turistične
ponudbe v toplejših mesecih je supanje po reki Vipavi, ki ga kot Vipava Sup Adventure izvajajo pri Društvu mladih Renče Vogrsko. Z njimi
se lahko naučite osnov supanja, lahko pa doživite pravo pustolovščino na
reki Vipavi v kombinaciji s spoznavanjem običajev in lokalne kulinarike.
Nora doživetja obljubljajo pri OnNose Adventure in sicer kanjoning, kajakaštvo, jadralno padalstvo, gorsko

kolesarstvo ter spust s solkanskega mostu, poleg tega pa še kolesarske
ture z električnimi gorskimi kolesi. Na
trekinge in zahtevnejše pohodniške
ture se lahko podate z GOtrekom, turistična agencija Ride around pa svoje
programe za aktivne prilagaja željam
posameznikov in manjših skupin. V
določeni meri pa aktivni oddih ponujajo še nekateri manjši ponudniki.
TIC Ajdovščina

Vipavska dolina na Slovenski
turistični borzi
V Kranjski Gori je 8. junija potekal največji poslovni dogodek slovenskega turizma.

L

etošnja rekordna udeležba
kaže na to, da je turizem v
Sloveniji zelo perspektivna gospodarska panoga. 230 predstavnikov slovenskih podjetij se je srečalo z
200 predstavniki tujih organizatorjev
potovanj in turističnih agencij. Borze
se je udeležila tudi destinacija Vipavska dolina in nekateri naši turistični ponudniki. Na borzi smo tujim
predstavnikom in organizatorjem
potovanj predstavili Vipavsko dolino
kot destinacijo aktivnega oddiha, ki v
kombinaciji s pristno in kakovostno
kulinariko ponuja odlične razloge

za krajše počitnice. Dogodek nam je
ponudil kar nekaj priložnosti za sklepanje poslov in navezovanje novih

Vabilo k sodelovanju pri dogodku INCASTRA –
Dan Ajdovske industrije in podjetništva

V

septembru 2018 napovedujemo drugo izvedbo dogodka INCASTRA – Dan
Ajdovske industrije in podjetništva.
Uspeh dogodka se je izkazal kot dobra promocija podjetij in domačega
gospodarstva. Pri prvi izvedbi smo k
sodelovanju uspeli pritegniti veliko
podjetij, pri katerih so vsi obiskovalci
dobili poglobljene informacije o ajdovskih podjetjih. Letos si to številko
želimo še povečati in prikazati še več
uspešnih zgodb, saj se zavedamo, da
je Ajdovščina, mesto industrije, podjetništva in mnogih priložnosti.

Spoznaj Ajdovščino,

mesto industrije, podjetništva in
mnogih priložnosti!
2018

21. - 22. september
2018

Letališče Ajdovščina
www.incastra.si

Dvodnevni dogodek bo potekal 21.
in 22. septembra 2018. Prvi dan je
namenjen šolajoči se mladini, drugi
dan pa bo dogajanje bolj razgibano,
družabno obarvano in namenjeno
širši javnosti. Dogajanje bo potekalo
na osrednjem prizorišču, ki bo na letališču v Ajdovščini.
K sodelovanju vabimo vsa ajdovska
podjetja, društva in posameznike, ki
bi želeli odpreti svoja vrata in predstaviti svojo zgodbo in dejavnost širši
javnosti. Veseli bomo vašega sodelovanja, saj menimo da lahko na ta način razširimo in utrdimo dober glas o

stikov, ki bodo pripomogli k povečanju števila novih gostov.
TIC Ajdovščina

vaši gospodarski dejavnosti ter spodbudimo povezovanje različnih sektorjev.
Za več informacij o samem dogodku in oblikah sodelovanja smo vam
na voljo na telefonskih številkah 05
366 47 50 ali 041 437 785 in elektronskem naslovu neja.fakin@lu-ajdovscina.si. Za več informacij spremljate tudi spletno stran dogodka (www.
incastra.si).
Neja Fakin, Ljudska univerza
Ajdovščina
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Igrajmo se za varnost

Predmeja

Igre okrnilo vreme

Dan državnosti

Letošnjo preventivno prireditev 'Igrajmo se za varnost' je tik pred osrednjim dogodkom pregnalo
vreme. Kljub temu je večina otrok na prizorišče v Palah prispela v pravem času, da si je ogledala atraktivne prikaze sodelujočih služb in društev.

Osrednja slovesnost ob dnevu državnosti v občini je potekala na
Predmeji, kjer so se tradicionalno poklonili tudi 365 padlim borcem pred grobnico in položili venec k spomeniku v Spominskem
parku na Predmeji.

T

okrat je na prireditvi v organizaciji Sveta za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu
Občine Ajdovščina sodelovalo rekordno število služb in društev, prav tako
je bilo napovedano rekordno število
otrok, ki si dogodek ogleda organizirano. Žal je tik pred izvedbo osrednjega dogodka zmagala narava – močan
dež je otroke pregnal na suho, organizatorje pa prisilil k pospravljanju
opreme. Kljub temu je večina mladih
obiskovalcev uspela doživeti vsaj delček ponujenih aktivnosti.
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je uspel k sodelovanju
privabiti veliko število služb in društev, ki skrbijo za preventivo ter zaščito in reševanje. Gasilsko reševalni

center Ajdovščina ter PGD Ajdovščina, Selo in Col so se predstavljali z vozili in opremo, pa tudi različne policijske enote so na ogled postavili svoja
vozila. Sodelovala je tudi služba Nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Ajdovščina in psihologinja Lucija Povše iz novega Centra
za krepitev zdravja, ki ga Zdravstveni dom skupaj z Občino Ajdovščina
ureja na Ribniku. Rdeči križ Ajdovščina je predstavil delovanje odrasle ekipe prve pomoči, pa tudi šolske ekipe,
ki deluje v okviru OŠ Danila Lokarja.
Prometna šola Šolskega centra Nova
Gorica je pripravila več poligonov za
spretnostno kolesarjenje za majhne
in velike otroke, AMZS pa je povabila k vožnji električnih avtomobilčkov

po posebej za to pripravljenem poligonu. Agencija za varnost v prometu
je predstavila, kako delujejo varnostni
pasovi. Gorska reševalna služba Tolmin, skupina Ajdovščina, je prikazala
način iskanja ponesrečenca, Jamarsko
društvo Danilo Remškar pa je prikazalo reševanje z vrvno tehniko.
Posebno atraktiven je bil prikaz reševanja iz vode Društva Sirena Sub iz
Nove Gorice, saj so na prizorišču postavili bazen. Radio klub Ajdovščina se je predstavljal s svojo opremo,
kljub častitljivi starosti je ta tehnologija vzpostavljanja zvez zelo učinkovita, pa tudi vedno bolj priljubljena
med otroci. Avto šola Stop je otrokom
predstavila, kako izgleda avtomobil za
šolo vožnje.
Društvo reševalnih psov Nova Gorica je bilo pripravljeno za sodelovanje
v osrednji akciji – v ruševinah po potresu naj bi iskali ponesrečence – pa
so bili namesto tega deležni malo več
božanja. Mladinski center Hiša mladih je kot koordinator varnih točk v
Ajdovščini predstavljal lokacijo teh
točk ter skupaj s psihologinjo Lucijo
nudil odgovore na vsakovrstna vprašanja.
Letošnje igre so bile torej delno okrnjene, vendar pa so bila doživetja
vremenu navkljub odlična. Prvošolci bodo tradicionalna darilca prejeli
ob prvem županovem obisku njihove šole – letos jim Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu podarja pisane pelerine, da bodo tudi v
dežju lahko sproščeno razigrani. Igre
pa se ponovno vrnejo prihodnje leto,
ob približno enakem času, z enako zavzetostjo vseh sodelujočih, računamo
le na lepše vreme.
Sanda Hain

Ob koncu šolskega leta
Zastave devetošolcem

Že drugo leto zapored sta se župan
Tadej Beočanin in podžupan Alojzij
Klemenčič, na enega zadnjih šolskih
dni devetošolcev, odpravila na obiske
vseh ajdovskih osnovnih šol. Zaključek osnovne šole je pomemben korak
na poti izobraževanja in življenjski
poti nasploh. Zato sta vsem devetošolcem poklonila slovensko zastavo,
kot simbol pripadnosti narodu. Letos
je osnovno šolo v občini Ajdovščina
zaključilo 189 šolarjev.

velikih preizkušenj morala služiti
kot napotek, da so cilji dosegljivi,
če se hotenja in želje poenotijo in
združijo: »Dan državnosti bi moral imeti za vse nas enak pomen,
ne glede na politično pripadnost
ali svetovnonazorsko prepričanje.
Ko praznujemo, se moramo zavedeti, da je Slovenija domovina
vseh Slovenk in Slovencev. Vsak
izmed nas nosi odgovornost za razvoj naše domovine. In če bi tako
razmišljala večina Slovenk in Slovencev, se nam za prihodnost res
ne bi bilo treba bati.«
Bogat kulturni program slovesnosti so oblikovali Pihalni orkester Glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdovščina, MPZ Vinograd
iz Vrtovina, solist iz Morskega pri
Kanalu Aleks Pavlin in folklorna
skupina KD Borjač iz Sežane. Slovesnost je organiziralo ZB NOB
Ajdovščina – Vipava, v sodelovanju z domačimi veteranskimi organizacijami.

naši občini devetletko s samimi peticami zaključilo enajst deklet in fantov.
Župan jih je povabil na sprejem. Čestital jim je ter izrazil spoštovanje ob
uspehu, v katerega je bilo vloženega
veliko truda, volje, dela. Naj ostanejo
aktivni, naj sodelujejo in si pomagajo
med seboj, jim je položil na srce in poudaril, da so vrata občine in njegove
pisarne vedno odprta za njihove ideje. Za spomin so prejeli plaketo Županova petica.

Sprejem najuspešnejših

Župan je tradicionalno na sprejem povabil osnovnošolce, dijake ajdovske Srednje šole Veno Pilon in
učence Glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdovščina, ki so ob rednem
šolskem delu dosegali vidnejše dodatne uspehe. V Dvorani prve slovenske vlade se je zbrala velika množica
mladih – od najmlajših, do maturantov, ki so osvajali znanja in veščine ter
se dokazovali na preizkusih na državnem in mednarodnem nivoju na nadvse pisanih področjih. Župan jim je

N

a proslavi pod novim platnom šotora v Tihi dolini
je zbrane najprej pozdravil predsednik krajevne borčevske
organizacije na Predmeji, Darko
Lozar. Podpredsednik Zveze policijskih in veteranskih združenj
Sever Angel Vidmar se je v svojem
govoru spraševal o moralnih vrednotah sodobnega časa: »Stoletja
so se naši predniki zaradi ljubezni
do domovine, do naše rodne slovenske zemlje, zaradi slovenske
trme in ponosnega značaja, zaradi zavedanja, da smo Slovenci z
lastnim jezikom, lastno in bogato
kulturo z lastnimi ustvarjalnimi
ljudmi, zavedali, da se nam ni potrebno sramovati in biti pohlevni
in ponižni pred drugimi veliko
številčnejšimi narodi. Ali nadaljujemo to upornost in ta naš boj?«
Župan Tadej Beočanin pa je razmišljal o globokem pomenu praznika, ki bi se ga morali bolj zavedati, o priložnosti, ki je nismo smeli
zamuditi, in ki bi nam v trenutkih

čestital za uspehe, jih pohvalil za njihovo motivacijo in željo po osvajanju
novih področij ter vsem zaželel sproščene počitnice. Kulturni program letošnjega sprejema so pripravili šolarji
iz Osnovne šole Col ter s pevsko-glasbeno-literarnim programom, še posebej s kratko eksperimentalno igro Pepelka, navdušili občinstvo.

Županova petica

Zaključiti šolanje s samimi odličnimi ocenami skozi vseh devet let je dosežek, vreden omembe in posebnega priznanja. Letošnje šolsko leto je v
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Na počitniškem delu Ajdovskemu znanstveniku
Preglova nagrada
Prvi dijaki in študentje že opravljajo počitniško delo po javnih zavodih, v podjetju in upravi Občine Ajdovščina.

O

bčina Ajdovščina je že drugo leto zapored povabila
dijake in študente k opravljanju počitniškega dela v občinskih javnih zavodih in podjetju ter
upravi Občine Ajdovščina. Lanska
izkušnja je zelo pozitivna, dobri odzivi so tako s strani zavodov in podjetja, kot tudi s strani mladih, ki so
delo opravljali. Interes po počitniški
pomoči so izrazili vsi javni zavodi,
uprava in podjetje, ki delujejo preko
poletja. Razpisanih je bilo 41 mest,
počitniško delo bo opravljalo 39

mladih, 17 dijakov in 22 študentov.
Namen projekta, ki ga v celoti financira Občina Ajdovščina, je spodbuditi mlade iz občine k aktivnemu
preživljanju počitnic, predvsem pa
jim omogočiti spoznavanje del na
različnih področjih javnega sektorja
ter vključevanje v družbeno življenje lokalne skupnosti. Počitniško
delo bo potekalo v juliju in avgustu,
posamezen dijak ali študent lahko
opravi največ 120 ur, ki bodo plačane po 4,22 evra neto na uro, v povprečju bodo delali po 14 dni.

Preglovo nagrado za izjemne dosežke v znanosti, ki jo podeljuje Kemijski inštitut, je letos prejel prof.
dr. Gvido Bratina, prorektor za raziskave in umetnost ter vodja Laboratorija za fiziko organskih snovi
Univerze v Novi Gorici.

K

ot so zapisali v obrazložitev, sodi prof. dr. Gvido
Bratina (na fotografiji desno) med najprodornejše raziskovalce na področju raziskav elektronskih, optičnih in strukturnih
lastnosti tankih organskih polprevodniških slojev in dvodimenzionalnih materialov. V zadnjih
letih je veliko pozornosti posvetil
transportu električnega naboja
po organskih polprevodnikih in

Subvencije za gimnazijce
Dijaki ne spreglejte – z vpisom na ajdovsko gimnazijo
pridobite možnost do subvencije 40 evrov mesečno.
Pogoje in postopek določa Pravilnik o subvencioniranju stroškov šolanja dijakov programa Gimnazije
Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina.
Subvencija je namenjena dijakom, ki se vpisujejo v prvi letnik gimnazije ter se bo izplačevala od septembra do junija, torej vseh 10 mesecev pouka. Pravico do subvencije dijaki uveljavljate z vlogo, ki jo pred začetkom novega šolskega
leta, s priloženim potrdilom o vpisu, posredujete na Občino
Ajdovščina. Prejemanje katerekoli druge štipendije ni ovira za pridobitev subvencije, prav tako ni pomembno od kod
dijaki prihajate, pogoj je le potrdilo o vpisu.
Več informacij in obrazec najdete na spletni strani Občine
Ajdovščina www.ajdovscina.si, v rubriki Katalog informacij
javnega značaja / Postopki in obrazci, pod naslovom Subvencije za kritje stroškov šolanja dijakov programa gimnazije na Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina.

Ni vse v asfaltu

V zgornjem delu Vrtovina so obnovili dve koriti, ki sta njega dni
služili napajanju živine. Danes pričata o spoštovanju kulturne dediščine v kraju.

Prej

V

zgornjem delu Vrtovina je
kar nekaj izvirov vode, ki
so jih nekdaj zajeli oziroma
speljali v korita, kamor so domačini
vodili napajati živino. Ko sta koriti v
zaselkih (Fevči in Pristava) izgubili
nekdanjo funkcijo, sta bili prepuščeni le še zobu časa. Pred kratkim pa
so ju delavci podjetja Elita Nagode iz
Žapuž obnovili, ne zaradi napajanja
živine - zdaj bosta na voljo ljudem.

Prej

Potem

V načrtu je, da bi vanju napeljali
pitno vodo iz vodovoda. Obnovo
je financirala Občina Ajdovščina
in sicer iz rednega programa Krajevne skupnosti Vrtovin. Kot pravi
njen predsednik Vilko Brus, ni vse v
kvadratnih metrih asfalta, pač pa je
lahko kraju v ponos tudi ohranjanje
kulturne dediščine prednikov. Meni
še, da sta koriti zelo stari, iz 18. stoletja ali še od prej.

Potem

materialnih sistemih, povezanih z
grafenom.
Gvido Bratina je maturiral na gimnaziji Veno Pilon v Ajdovščini,
magistriral in doktoriral na ljubljanski univerzi, kot raziskovalec pa med drugim deloval v tržaškem sinhrotronu in na univerzi
v Minnesoti. Na novogoriški univerzi deluje že skoraj od njenih začetkov (kot Politehnike) leta 1997.
Živi v Lokavcu.

Life protivetrni pas iz več kot
tisoč listavcev

V sklopu projekta LIFE ViVaCCAdapt (LIFE15 CCA/SI/000070) je Občina Ajdovščina na Ajdovskem
polju zasadila vzorčen protivetrni pas. Ukrep je namenjen lokalnemu kmetijstvu, kot možen način
prilagoditve kmetovanja na vse bolj pereče negativne posledice podnebnih sprememb. Protivetrni
pasovi med drugim varujejo rodovitno prst pred burjo in preprečujejo prekomerno izhlapevanje
vode iz odprtih kmetijskih površin.

V

zorčni protivetrni pas je sestavljen iz različnih dreves
vrst in grmovnic in se razteza na 1500 m2, 300 m dolžine in
5 m širine. Skupaj je zasajenih 1011
sadik listnatih dreves, od tega 174
sadik črne jelše (Alnus glutinosa),
154 poljskega bresta (Ulmus carpinifolia), 230 belega gabra (Carpinus betulus), 209 poljskega javorja
(Acer campestre), 58 češnje (Prunus
avium), 129 ostrolistnega javorja
(Acer platanoides), 57 hrasta dob
(Quercus robur). Sadike so različne

posajene v več različnih kombinacijah z namenom preizkušnje in ugotovitve najučinkovitejše možne variante s stališča varovanja prsti pred
vetrom ter najhitrejše rasti. Zasaditev je zasnoval Mitja Turk iz Zavod
za gozdove Slovenije, samo sadnjo
pa je vodil Vojko Černigoj iz SGG
Tolmin, Ajdovščina. Verjamemo
pa, da se bodo novih zelenih protivetrnih pasov zagotovo razveselili
tudi črnočeli srakoper in druge tam
živeče živali.
Delovna skupina LIFE
ViVaCCAdapt iz Ajdovščine
višine od 40 do 250 cm in so posajene v različnih kombinacijah. Poleg
sadik drevja je posajenih tudi 152
grmovnic: 38 sadik navadne kaline
(Ligustrum vulgare), 38 navadnega
češmina (Berberis vulgaris), 38 dobrovite (Viburnum lantana) in 38
rdečega drena (Cornus sanguinea).
Tudi grmovnice so različnih višin
od 40 do 80 cm.
Sadike dreves in grmovnic so posajene na mestu, kjer so že bili protivetrni zaščitni pasovi (iz časa melioracij). Sadike različnih višin so

»Operacija se delno sofinancira iz programa
LIFE za obdobje 2014-2020, podprograma za
podnebne ukrepe, prednostnega področja
prilagajanje podnebnim spremembam,
št. projekta LIFE15 CCA/SI/000070 – LIFE
ViVaCCAdapt«.

Poskusno obratovanje čistilne
naprave na Colu zaključeno

1. junija se je uspešno zaključilo poskusno obratovanje čistilne naprave na Colu, ki je tako pričela z
rednim nemotenim delovanjem. Poročilo o meritvah namreč izkazuje, da več kot ustreza zahtevam.

P

oskusno obratovanje prenovljene čistilne naprave na
Colu je zaključeno. Po temeljiti posodobitvi, ki je bila nujna
zaradi slabih rezultatov čiščenja, je
naprava nadgrajena, povečala pa se
je tudi njena zmogljivost. Brez težav
bo zmogla očistiti vodo iz 140 hišnih
priključkov in osnovne šole, ostaja

pa še nekaj rezerve. Poskusno obratovanje je pokazalo, da je učinek čiščenja zelo dober in presega zahteve
Uredbe o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in
javno kanalizacijo. Učinki biološkega čiščenja so kar 98 % (obveza po
uredbi 90 %), kemičnega pa 94 %
(obveza po uredbi 80 %). Uredba

zahteva, da biološko onesnaženje
pri iztoku ne sme presegati 30 mg/l,
kemično pa 150 mg/l, rezultati meritev po poskusnem obratovanju
ČN Col pa kažejo le 5 mg/l biološkega in 38 mg/l kemičnega onesnaženja na iztoku.
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Veselo v Budanjah

Z obnovo ceste pod kapelico je v Budanjah zaključen obsežen
projekt izgradnje kanalizacije in prenove vodovodnega omrežja.

K

rajani Budanj so zagotovo
dobre volje, saj so stroji, ki
so kar nekaj let hrupno prašili po vasi, končno odšli. Prenova
ceste pod kapelico je bil še zadnji
korak urejanja okolice v obsežnem
projektu izgradnje kanalizacije in
obnove vodovoda. Prenova dobrih
140 metrov ceste od Županove kapelice proti šoli je bila kar obsežen
zalogaj. Gre namreč za plazovito

območje, zato so bili potrebni dodatni ukrepi za zaščito brežine. Tako
je urejen nov podporni zid, cesta je
razširjena, vozišče dodatno utrjeno,
odvodnjavanje urejeno. Vrednost
naložbe je 97.000 evrov, krila jo je
Občina Ajdovščina. Evropa pa je
precej primaknila k projektu izgradnje kanalizacije in prenove vodovodnega omrežja.

Še ena 'Moja pobuda' uresničena

Pot okoli Vipavskega Križa odprta
Prvi junijski konec tedna je bilo doživljajsko središče Vipavske doline v Vipavskem Križu in na Cesti – v
Križu so potekali tradicionalni semanji dnevi, na Cesti pa so obeleževali krajevni praznik. Oba kraja sta
se skupaj veselila nove 'Moje pobude' – turistično-rekreativne poti okoli Vipavskega Križa, ki pravzaprav pelje skozi tri krajevne skupnosti.
slovesnosti ob odprtju poudaril večplastni pomen te pobude. Pot okoli Vipavskega Križa je eden od treh
'čezmejnih' projektov iz Moje pobude – združili so se pobudniki iz dveh,
danes treh krajevnih skupnosti (Vipavski Križ, Cesta, Plače) in za ureditev pridobili najvišji možni znesek,
25.000 evrov. Namenjena je pohodnikom, tekačem in kolesarjem. Prišla je
ravno ob pravem času, ko je Vipavska
dolina razpoznavna kot ena od priporočenih top 10 popotniških destinacij Lonely Planeta. Prvi so se po novi
poti zapodili člani društva Tekači Vipavske doline, za njimi pa so jo počasi
ubrali še preostali obiskovalci.

P

'Moja pobuda' pri
dobravskem Sv. Petru

Dobravlje se ponašajo z imenitno cerkvico sv. Petra, ki s svojo romantično podobo in umeščenostjo sredi travnika na dobravskem
polju privlači vedno več obiskovalcev, predvsem so v porastu
poroke. Z Mojo pobudo pa bo urejena tudi okolica – dela so se že
začela.

P

obuda za ureditev okolice
cerkvice sv. Petra, ki se ponaša z imenitnim opusom enega najboljših slovenskih baročnih
slikarjev Antona Cebeja po rodu iz
Ajdovščine, se nanaša predvsem na
praktični, varnostno-prometni vidik. Čeprav je cerkev umaknjena iz
vasi, pa je okoli nje polno življenja.
Območje je naravnost idilično za
sprehajalce in kolesarje, ob koncih
tedna pa se odvijajo cerkveni obredi – maše, pa tudi poroke, saj se v
zadnjih letih vedno več mladoporočencev odloča za poročni obred na
tej idilični lokaciji.
V okviru dobrih 14.000 evrov vrednega projekta se ureja drenažni

jarek ob dostopni poti, ki bo razširjena čez jarek. Široka bo dovolj, da
bo mogoče ob njej bočno parkirati.
Urejeno bo tudi dvorišče pred cerkvijo, delno razširjeno in omejeno z
robniki, ki bodo potegnjeni tudi ob
celotni dolžini dostopne poti. Tako
bo pred cerkvijo na voljo bistveno
več prostora za parkiranje. Delno
bo s počivališčem – mizo in klopjo
- urejena tudi okolica. Stroji so že na
terenu, gradi podjetje Elita Nagode,
naložba bo relativno hitro zaključena. S tem bodo postavljeni temelji za
nadaljnje urejanje, predvsem v smislu zaščite in turistične promocije
kulturne dediščine.

ot se začne na Cesti, kjer na
parkirišču pred Domom krajanov že stoji lična turistično-informacijska tabla z zemljevidom
in opisom turističnih znamenitosti,
ter obkroži Vipavski Križ in Plače. V
celoti je označena s smerokazi, pred
Vipavskim Križem pa je postavljena
še ena turistično-informativna tabla.
V celoti je dolga dobrih 8 kilometrov,
so pa možne tudi 'krajšnice'. Ni posebej zahtevna, edini približek vzponu
je pot na grič, kjer kraljuje Vipavski
Križ. Namen pobude je bilo oživiti,
obnoviti stare poljske poti. Pot tako
pelje med polji, vinogradi, oljčniki,
skozi sadovnjake ter gozdiče, okoli
Vipavskega Križa, pogled nanj pa pohodnika spremlja prav na vsej poti.
Župan Tadej Beočanin je na

Varno in v stilu

Most čez Hubelj v Palah ima novo podobo – zaradi dotrajanosti je bilo potrebno zamenjati ograjo. Pri
prenovi se je sledilo celostnemu izgledu opreme ob Hublju in bližnjih sprehajalnih poteh.

M

anjšo naložbo (6.700)
evrov, ki sodi v paket
rednega
vzdrževanja
v mestu, je izvedla Komunalno
stanovanjska družba Ajdovščina. V mostno konstrukcijo niso
posegali, le staro ograjo so odstranili, nadzidali robni venec
in nanj pričvrstili ožjo ograjo od
prejšnje (enako ograjo kot drugod
ob Hublju), s čimer se je tudi vozna površina nekoliko razširila in
omogoča lažji pretok prometa na
mostu samem.

Idrijska še bolj pregledna
Občini se je uspelo dogovoriti z lastnikom parcele ob križišču Idrijske ulice, na kateri stoji podporni
zid, ki ovira preglednost, za pomik zidu. Tako bo prenovljeno križišče še bolj varno.

K

rižišče Idrijske ulice z Lavričevo ulico in Ulico Bazovišče
brigade je v prenovi. Bistveni
namen prenove je varnost, predvsem
šolarjev – tod namreč vodi šolska pot
do OŠ Šturje – pa tudi ostalih udeležencev v prometu. Sama prenova je
tako-rekoč zaključena, manjka le še
preplastitev cestišča v križišču.

Je pa Občini uspel dogovor z lastnikom parcele, na kateri je podporni
zid, ki meji na križišče in precej ovira preglednost. Zid bo tako zamaknjen v notranjost parcele, križišče
bo pregledno, šolska pot pa tako še
bolj varna. Če bodo vremena naklonjena, bodo delavci pospravili stroje
in orodje sredi julija.
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70 let Ribiške družine Ajdovščina Kosovelovci zlati na
Hrvaškem
Ribiška družina Ajdovščina letos praznuje 70. obletnico. Osrednje praznovanje je potekalo v soboto,
2. junija, s pestrim celodnevnim dogajanjem, ki se je zaključilo s slovesno večerno proslavo. Ob tej
priložnosti je župan Tadej Beočanin Ribiški družini Ajdovščina izročil Jubilejno priznanje župana Občine Ajdovščina.

A

jdovske ribičke in ribiči so
okroglo obletnico v velikem slogu obeležili v soboto, 2. junija, v in pred Dvorano prve
slovenske vlade. Začelo se je že zjutraj, z ribiško tržnico, na kateri so
imeli obiskovalci možnost nakupa
ribiške opreme. V okviru praznovanja je potekalo tudi tekmovanje
v ribolovu in lovu s fotografijo
največje in najlepše ujete ribe dneva. Že dopoldan so bile podeljene
nagrade 31. prvenstva Slovenije za
najboljšo umetno muho in nagrade
20. državnega prvenstva v vezenju
umetnih muh – muhe so bile ob tej
priložnosti tudi razstavljene. Celodnevni dogodek se je zaključil z večerno osrednjo slovesnostjo, kjer so
bila v ospredju predvsem voščila.
Prvi nagovor je pripadel gostitelju,

predsedniku Ribiške družine Ajdovščina, Davidu Marcu, ki je poudaril osnovno poslanstvo družine – poribljavanje Vipave s soško
postrvjo in drugimi avtohtonimi
vrstami ter ohranjanje čistih voda.
Ponosen je tudi na delo z mladimi:
»Imamo 29 mladincev, kar nas uvršča na drugo mesto po mladih na
članstvo med vsemi ribiškimi družinami v Sloveniji.« Kot je kasneje
v svojem nagovoru poudaril predsednik Ribiške zveze Slovenije dr.
Miroslav Žaberl, je prav pomanjkanje mladih članov največja težava
slovenskih ribiških družin, saj je
povprečna starost slovenskega ribiča 52 let. V okviru slavnostne seje je
Zavod za ribištvo predstavil evropski projekt za ohranitev in ponovno naselitev primorske podusti.

Ribičem je ob častitljivem jubileju
čestital tudi župan Tadej Beočanin:
»70 let v delovanju nekega društva
je zagotovo dolga doba in v tem
času se je zgodilo veliko sprememb,
tudi radikalnih – od statusnih do
vsebinskih. Današnji jubilej pa dokazuje, da je ribiška družina zmogla
in znala preseči vse težave, kar kaže
na vitalnost, organizacijsko trdnost
in trdoživost številnih generacij ribičev.« Vesel je mladih v društvu,
ki bodo na podlagi izkušenj starejših članov poskrbeli, da se bo plemenito delo nadaljevalo. Ribištvo
pa je za našo občino zanimivo tudi
s turističnega vidika, saj so prav zaradi dobrega dela domače ribiške
družine naši vodotoki privlačni za
turiste, to pa je odlična dodatna turistična ponudba. Za predano delo,
prizadevnost, predvsem pa za skrb
za reko Vipavo, njene pritoke in živelj v njih je župan ob tej priložnosti Ribiški družini Ajdovščina izročil Jubilejno priznanje župana
občine Ajdovščina.

Moški pevski zbor Srečko Kosovel se je v soboto, 2. junija, udeležil
9. mednarodnega tekmovanja pevskih zborov Zlata lipa v Tuhlju
na Hrvaškem in prejel zlato priznanje!

N

a tekmovanju, na katerem
je nastopilo kar 26 zborov,
so se Ajdovci odlično odrezali, saj so dosegli 92,33 točk in
se uvrstili v večerni finale, kjer so se
potegovali za glavno nagrado, Zlato
lipo Tuhlja. Kosovelovci so z za moške zbore visokim točkovnim izkupičkom predse spustili le tri mešane
zbore (mimogrede, tudi glavna nagrada je odšla v naše kraje – Goriškemu komornemu zboru) in torej
osvojili absolutno 4. mesto in prvo
med enoznačnimi glasovi.
Še pred razglasitvijo rezultatov je
dirigent Andrej Makor ocenil, da
je zbor na tekmovanju iztisnil svoj
maksimum in da se bo zanesljivo uvrstil v finale, uradni rezultati pa so to tudi potrdili. Dosežek je
nad pričakovanji, saj je Makor vodenje zbora prevzel šele septembra
lani. To je bil tudi prvi tekmovalni

nastop Makorja kot zborovodje.
Zbor je na tekmovanju odpel dve
skladbi iz obdobja romantike in sicer Der Abendhimmel Antona
Brucnerja in Beati mortui Felixa
Mendelssohna Bartholdyja ter dve
skladbi slovenskih avtorjev - Pirno
napojnico Ambroža Čopija in Nos
Hrabroslava Volariča.

20 let društva Most

Najbolj zgodnje lastovke

Društvo Most – univerza za tretje življenjsko obdobje je s sinočnjo proslavo obeležilo 20. obletnico delovanja ter hkrati zaključilo še eno aktivnosti polno šolsko leto. Župan
Tadej Beočanin je ob tej priložnosti predsednici Dori Furlan izročil Jubilejno priznanje župana Občine Ajdovščina. Društvo pa je županu in dr. Ani Kranjc izkazalo posebno
spoštovanje ter ju sprejelo v svoje vrste kot častna člana.

"

V Občini Ajdovščina si prizadevamo za skladen razvoj vseh starostnih skupin, saj se zavedamo,
da se lahko občina kot celota razvija
skladno z vsemi svojimi deli. Krepitev
medgeneracijskega sožitja smo kot
enega od ciljev zapisali v dolgoročne
strateške dokumente. Tudi v praksi
smo uspešni – pred kratkim smo kot
edina občina prejeli nagrado Andragoškega centra Slovenije za promocijo učenja in znanja odraslih za
leto 2017. Resnica je, da se človek uči
celo življenje – znanje nas ohranja in

razvija, to dokazujete tudi v društvu
Most, saj je članstvo ustvarjalno in s
tem društvo vitalno. Včasih zadostuje že druženje samo, kjer nas bogatijo
izkušnje in znanje drugih," je povedal
župan, ki verjame, da so tudi urejeni
prostorski pogoji – društvo je lani v
brezplačen najem dobilo prenovljene prostore bivšega SDK-ja – pripomogli k še bolj razvejani dejavnosti
društva. Poudaril pa je tudi pomen
prostovoljstva, na katerem je zgrajen sistem UTŽO: "Prav prostovoljstvo prispeva k razvijanju vrednot

solidarnosti, ustvarja socialni okvir,
v katerem se posameznik bolje počuti. To je toliko bolj dragoceno, ko se
posameznik upokoji, ko se pretržejo
stiki z delovnim kolektivom, ko pade
v prazen prostor in obstaja bojazen,
da iz njega ne najde poti. Tudi v tej,
recimo ji socialni vlogi, vidim dodaten pomen društva Most."
Slavnostna govornica na prireditvi, predsednica Slovenske univerze
za tretje življenjsko obdobje dr. Ana
Kranjc, je Društvo Most primerjala z
najbolj zgodnjimi lastovkami – prav
naše društvo je bilo namreč ustanovljeno med prvimi v Sloveniji, danes pa mreža združuje že 52 lokalnih UTŽO, s preko 21.000 študenti
in animatorji.
Domačo univerzo za tretje življenjsko obdobje je uvodoma predstavila
predsednica Dora Furlan. Po skromnih začetkih so se dejavnosti društva razvejale, članstvo naraščalo.
Danes šteje preko 360 aktivnih članov, ki sodelujejo v zelo pisanih dejavnosti – od izobraževanja, do
pridobivanja novih spretnosti, umetniškega izražanja, do plesa, pohodništva, kolesarjenja … Lani so pridobili nove prostore, za katere Dora
pravi, da popolnoma zadoščajo za

izvajanje dejavnosti.
20. obletnico je društvo na bogato obeleževalo s predstavljanji svojih krožkov, razstavami na različnih
lokacijah, prikazi dejavnosti … Vrhunec praznovanja pa je bila proslava, 13. junija zvečer, v do zadnjega
kotička polni Dvorani prve slovenske vlade, s katero je tudi zaključilo
šolsko leto. V programu so nastopili plesna skupina Ajda in folklorna
skupina Društva Most, v goste so povabili harmonikarski orkester Glasbene šole Vinka Vodopivca, skozi

fotografije pa prikazali utrinke dela
društvenih skupin. Program je pripravila in povezovala profesorica
Ivana Slamič, ki je vseh 20 let aktivna
mentorica literarne skupine.
Društvo Most – univerza za tretje
življenjsko obdobje Ajdovščina vabi
v svoje vrste aktivne občanke in občane, starejše od 55 let, ki bi želeli doživeto preživeti tretje življenjsko obdobje v prijazni skupnosti.
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Rastimo skupaj 2018

Pestrna

V sredo, 20. junija 2018, smo se v okviru projekta Rastimo skupaj 2018 zbrali v Ajdovščini na posvetu
z osrednjo temo reševanja stanovanjske problematike mladih. Projekt Rastimo skupaj na pobudo
Urada RS za mladino v letošnjem letu poteka že četrto leto, tokrat smo se odločili, da se posvetimo
stanovanjski problematiki, s katero se soočajo mladi v različnih lokalnih skupnostih.

U

vodoma so udeležence nagovorili predsednik MSS
Tin Kampl, direktor Urada RS za mladino Rok Primožič ter
Alenka Kern, vodja stanovanjskega
sektorja pri Stanovanjskem skladu RS, uvod je zaključil gostitelj,
župan občine Ajdovščina, Tadej
Beočanin.
Na posvetu so občina Ajdovščina in mestne občine Ljubljana, Celje in Novo mesto predstavile svoje primere dobrih praks reševanja

stanovanjske problematike za mlade. K spoznavanju teh praks in razpravi smo povabili vse slovenske
občine, dogodka pa so se udeležili predstavniki 17-ih občin in nekaj predstavnikov mladinskih organizacij in organizacij za mlade.
Primeri dobrih praks bodo na voljo tudi v publikaciji, ki jo bomo v
okviru projekta pripravili ob koncu leta.
Občine Ajdovščina je na posvetu
predstavila dva projekta, ki ju izvajajo na področju reševanja stanovanjskega vprašanja mladih. Prvi
ukrep je “Subvencioniranje komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v Občini Ajdovščina”,
ki mladim pomaga pri gradnji novega stanovanjskega objekta ali rekonstrukciji obstoječega stanovanjskega objekta. Drugi ukrep pa

je “Subvencioniranje stanovanjskih kreditov za mlade”. Oba ukrepa Občina ocenjuje kot uspešna, saj
s strani upravičencev prihaja veliko povpraševanje, prav tako pa so
v lanskem letu za oba ukrepa porabili večino namenjenih finančnih
sredstev.
Skozi razpravo smo ugotovili, da
je stanovanjska problematika mladih v Sloveniji pereč problem, ki se
ga je treba lotevati interdisciplinarno. Primeri dobrih praks so sicer
dobrodošli, vendar zaradi specifik posameznega okolja niso enostavno prenosljivi. Pogosto so zelo
učinkoviti že manjši ukrepi, ki pa
lahko bistveno prispevajo k urejanju stanovanjskega problema mladega posameznika ali družine.
MSS

L

utkovna skupina Žar, ki deluje v okviru Društva Most
– univerze za 3. življenjsko
obdobje Ajdovščina, v letu obeleževanja okroglega, že 20. jubileja
društva, vabi na premiero nove
lutkovne predstave. Skupina je
na lutkovni oder postavila znano
Bevkovo pripoved Pestrna, ki jo je
obogatila še s poezijo Simona Gregorčiča. Uprizoritev je v celoti delo
Lutkovne skupine Žar. Besedilo je
za lutke priredila Klara Štrancar,
režijsko taktirko sta v rokah držali Mara Pergar in Silva Copič, ki je
tudi avtorica scene, lutke pa je izdelal mojster Jože Zajc. Člani skupine so poskrbeli tudi za glasbeno
opremo, razsvetljavo in za kostume
lutk. Predstava je primerna tako za
otroke, kot tudi za odraslo publiko. Predpremierno je bila Pestrna
predstavljena konec junija, v prostorih društva Most. Vabljeni na
premiero, v četrtek, 5. julija, ob 20.
uri, v Dvorani prve slovenske vlade
v Ajdovščini.

France Bevk

PESTRNA
s poezijo Simona Gregorčiča

LUTKOVNA IGRA

Lutkovna skupina ŽAR

Učni center Brje

Center znanja, izmenjave izkušenj različnih generacij in
povezovanja med sadjarji
V učnem centru Brje so se v prvi polovici leta 2018 odvijale teoretične in praktične delavnice, ki so privabile lepo število obiskovalcev vseh generacij, iz območja od Brd,
Nove Gorice, Ajdovščine, Vipave do Obale.

V

prvem predavanju o ureditvi, vzdrževanju sadovnjaka in negi sadnega drevja,
ki je potekalo 19. januarja 2018,
so se udeleženci seznanili s pogoji uspevanja različnih sadnih vrst,
z načini priprave tal za sajenje, s
podlagami za sadne vrste in načini
reševanja težav zemljišča ter spoznali ukrepe po sajenju in kako je
s potekom nege v prvem letu rasti.

Predavanja je vodil strokovnjak za
sadjarstvo in dolgoletni sodelavec
KGZ Nova Gorica Ivan Kodrič,
univ. dipl. inž. agronomije. Udeleženci so mu postavljali vrsto vprašanj, ki so se večinoma navezovala
na njihove lastne izkušnje pri vzgoji in vzdrževanju sadnega drevja.
»Kot ljubiteljska sadjarka sem se v
svojem sadovnjaku že večkrat srečala z boleznimi, ki so napadle moje
sadno drevje. Vendar jih z dotlej
poznanimi načini preprečevanja in
škropljenja nikakor nisem zmogla
obvladovati. Tako sem po nasvet
odšla v Učni center Brje. Ugotovila
sem, da samo škropljenje ne bo dovolj, saj številne bolezni povzročajo
bakterije, ki jih nepoznavalci težko

prepoznamo. Gospod Kodrič mi je
svetoval, kako lahko preventivno
poskrbim za zdravje svojega sadnega drevja. Njegove nasvete bom
upoštevala«, je povedala ena izmed
udeleženk predavanja.
Na drugem srečanju, ki je potekalo 24. februarja, so se udeleženci v
praktični delavnici seznanili s prikazom obrezovanja sadnega drevja. Tudi te delavnice se je udeležilo

veliko število obiskovalcev. Na delavnici, ki je potekala v enem izmed
sadovnjakov na Brjah so udeleženci
videli prikaz obrezovanja in cepljenja češenj, breskev, kakijev, jabolk
in kivija. »Po lanskem obisku delavnice pri gospodu Ivanu Kodriču
sem želel svoje znanje obnoviti in
ga še nekoliko poglobiti. Rezultati
iz lanskega leta so bili fantastični,
saj sem z upoštevanjem nasvetov,
ki sem jih pridobil na predavanjih,
uspel rešiti težave, ki so se pojavljale v mojem sadovnjaku«, je povedal
eden izmed obiskovalcev.
V mesecu februarju so udeleženci
lahko prisluhnili tudi Zoranu Božiču, profesorju na SETŠ Nova Gorica, predavatelju na Univerzi v Novi

Gorici, ki je hkrati tudi praktik in
poznavalec starih sadnih vrst v Goriški regiji. Predavatelj ima v Kojskem v Brdih svoj vzročni sadovnjak starih in avtohtonih sort sadja,
kar je za Goriško, a obenem tudi
širši prostor, velika pridobitev in
živ pomnik, da moramo biti odgovorni za materialno dediščino, ki
so nam jo zapustili naši predniki.
V sadovnjaku Pod skalco rase 127
dreves, od tega je 60 primerkov starih sort, to je bodisi avtohtonih sadnih sort, takih, ki so se samostojno
razvile v času in so odraz te klime
in zemlje bodisi takih, ki so v širšem goriškem prostoru in Vipavski
dolini dobile svoj domicil pred dobrim stoletjem in so se povsem prilagodile ter so jih ljudje radi sadili.
Ker ima marsikdo od udeležencev
staro sorto sadnega drevja še vedno
doma na svojem vrtu, je bilo predavanje za mnoge zelo zanimivo.
A udeleženci niso le poslušali, lahko so tudi okušali. Na predavanju
je bilo mogoče tudi poskusiti suho
sadje avtohtonih sadnih sort iz zgoraj omenjenega sadovnjaka.
V mesecu aprilu je Ljudska univerza Ajdovščina v Učnem centru
Brje pripravila praktično delavnico prikaza obrezovanja in cepljenja oljk. Oljke postajajo v Vipavski
dolini in njeni širši okolici izredno
zanimive za male in velike kmetovalce. Tudi ta delavnica je privabila
lepo število obiskovalcev. »Na delavnico sem prišla zato, ker imam
doma oljčnik in želela sem se naučiti veščin obrezovanja oljk. Pridobljeno znanje bom s pridom
uporabila.« je povedala ena izmed
obiskovalk. Na delavnici je bilo

mogoče opaziti udeležence, ki so se
delavnice udeležili že v preteklem
letu. »Moram se pohvaliti, da sem
svoje pridobljeno znanje s pridom
uporabil, kar se je poznalo tudi na
letini. Letos sem se delavnice udeležil zato, da svoje znanje še nekoliko
nadgradim. Imel pa sem tudi nekaj
vprašanj za predavatelja«, je dodal
eden izmed udeležencev.
Veliko zanimanja je pritegnilo
tudi predavanje o sistemu HACCP.
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo proizvodnjo in promet živil in
javno oskrbo s pitno vodo, morajo v notranjem nadzoru spremljati in zagotoviti njihovo zdravstveno
ustreznost v vseh fazah proizvodnje in prometa. Notranji nadzor
mora biti vzpostavljen na osnovah HACCP sistema, ki omogoča prepoznavanje mikrobioloških,
kemičnih in fizikalnih agensov,
ki lahko predstavljajo tveganja za
zdravje, izvajanje potrebnih ukrepov ter vzpostavlja stalen nadzor

na tistih kritičnih kontrolnih točkah, v proizvodnji in prometu živil, kjer se tveganja lahko pojavijo. »Doma imam kmetijo na kateri
letno pridelamo vrsto proizvodov.
Poznavanje pravil sistema HACCP
zagotovo pripomore k večji kvaliteti našega poslovanja«, je povedala
ena izmed udeleženk.
Da postaja Učni center Brje, center znanja izmenjave izkušenj različnih generacij in povezovanja
med sadjarji dokazuje dejstvo, da
se zanimanje za predavanja in delavnice veča. Za vse ljubitelje sadja pa pravi čas šele prihaja, saj bo v
mesecu juliju in avgustu v Učnem
centru Brje spet zadišalo po sladki
marmeladi, okusnih sokovih in zeliščih. Več informacij o dogodkih
lahko dobite na spletni strani Ljudske univerze Ajdovščina.
Ksenja Sulič, Ljudska univerza
Ajdovščina
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Teden vseživljenskega učenja - TVU2018

Letošnjo pomlad je zagotovo najvidnejšo promocijsko kampanjo na področju izobraževanja in učenja v Vipavski dolini predstavljal Teden vseživljenjskega učenja (TVU),
ki ga je koordinirala Ljudska univerza Ajdovščina. Projekt je sooblikovalo 52 prirediteljev z organizacijo 92 dogodkov, ki so popestrili majsko in junijsko dogajanje v občini
Ajdovščina ter občini Vipava.

T

eden vseživljenjskega učenja so 11. maja odprli
številni dogodki. Fotografska razstava »MEDO«, ki je nastala izpod objektiva fotografa Otona Naglosta, v mladinskem centru
in Hotelu Ajdovščina je potekala
razstava ilustracij Tamare Jenček.
V Pilonovi galeriji so odprli razstavo čezmejnega projekta, nastalega v sodelovanju z ERPAC – Ente
Regionale PAtrimonio Culturale
Friuli Venezia Giulia s skupnim
naslovom "DKV. Dugo Kusterle
Valvassori«. Medobčinsko društvo prijateljev mladine Ajdovščina je v sklopu študijskega krožka
Koraki iz albanščine v slovenščino

pripravilo aktivnost, ki je bila namenjena priseljenkam iz Albanije,
da osvojijo minimalne standarde
slovenščine, spoznajo našo kulturo,
ki olajša samostojno vključevanje
priseljencev v našo družbo. V Društvu prijateljev mladine Skrilje so
pripravili zanimivo predavanje naturopatije Tine Kobal z naslovom
»Zdrava prehrana- kako začeti?«.
V avli Ljudske univerze Ajdovščina
si je bilo mogoče ogledati razstavo
kamnoseka Matije Repiča. Med posebej izstopajočimi prireditelji velja
omeniti Center za krepitev zdravja,
ki deluje pod okriljem Zdravstvenega doma Ajdovščina. V sklopu
Tedna vseživljenjskega učenja so

pripravili številna zanimiva predavanja in delavnice na temo zdravega načina življenja. Obiskovalcem
njihovih dogodkov zagotovo ni bilo
dolgčas, saj so se lahko preizkusili v
testu hoje na 2km, svoje sposobnosti so testirali na testu telesne pripravljenosti in svoje znanje bogatili
na Dnevu zdravja v Vipavi.
Ljudska univerza Ajdovščina je
16. maja 2018 skupaj s partnerji
pripravila medgeneracijski pohod
Učenje in gibanje z roko v roki. Veliko množico udeležencev je najprej pozdravil častni pokrovitelj

TVU 2018, župan Občine Ajdovščina Tadej Beočanin. Poudaril je
pomen vseživljenjskega učenja in
znanja za življenje posameznika in
skupnosti ter udeležencem zaželel
čim bolj uspešen in učenja ter novih spoznanj poln pohod. Zbrana
množica je svoj pohod nadaljevala
skozi stari del Ajdovščine do Športnega parka police. Tam so pod
vodstvom fizioterapevtke iz Centra za krepitev zdravja Ajdovščina iz ZD Ajdovščina izvedli krajšo
vadbo. V nadaljevanju so se ustavili pred Hišo Mladih v Palah, kjer

jih je v plesne ritme zumbe pospremila Elena Mikuž. Zadnji postanek
so udeleženci pohoda naredili pred
Lavričevo knjižnico, kjer jih je čakala delavnica o učenju. Pohod se
je zaključil na Ljudski univerzi Ajdovščina z zeliščno pogostitvijo in
krajšim kulturnim programom, ki
ga je pripravilo Društvo upokojencev Ajdovščina. Udeleženci programa PUM-O so kulturni program
dopolnili s predstavijo XXL glasbil
in novega PUM-O komada.
Zelo aktivni so bili tudi učenci Osnovne šole Draga Bajca iz Vipave. Ti so pod Sonja Simonič Puc
pripravljali japonsko tradicionalno jed suši. Poleg sušija so osvojili
tudi nekaj japonskih besed in se naučili napisati svoje ime v japonščini. Seznanili so se tudi z balinanjem
pod vodstvom Anuške Lavrenčič
in spoznali, da je tradicija balinanja v Vipavski dolini že zelo stara.
V delavnici izdelave rož iz krep papirja pa so krepili svoje likovne in
ustvarjalne sposobnosti.
Na medgeneracijskem maratonu dramskih skupin so svoje moči
in znanja združili učenci Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina,
Društvo upokojencev Ajdovščina,
Društvo ŠENT, varovanci Doma
starejših občanov Ajdovščina in varovanci Varstveno delovnega centra Ajdovščina. Na dogodku so se
predstavili skupina Centra medgeneracijskega učenja Mali Holivud s
priredbo knjižne uspešnice Svetlane Makarovič Živalska olimpijada,
varovanci ajdovske enote VDC, ki
so pripravili igrico Kmetič in venček plesov, ter oskrbovanci ajdovskega doma starejših občanov z
Žoga bendom. Dogodek je pokazal,
da sta medgeneracijsko učenje in

sodelovanje pomembna stebra današnje družbe.
Nadvse poučen program so pripravili tudi v kulturnem društvu
Norma 7, kjer so v sodelovanju s
PUM-om in programom Socialna aktivacija na Učnem urbanem
vrtu pripravili ustvarjalno delavnico na temo priprave ilustracij za
gledališko predstavico gledališča
kamšibaj, ki je potekala pod mentorstvom, animacijo in umetniško
izvedbo Nike Škofič. Društvo Norma 7 je v sodelovanju z priznanim
slikarjem, pesnikom in pisateljem
Benjaminom Žnidaršičem Benom
pripravilo tudi samostojno likovno
razstavo, ki si jo je do konca meseca junija 2018 možno ogledati v avli
Ljudske univerze Ajdovščina.
Učenci osnovne šole Šturje so za
TVU 2018 pripravili kulinarični
večer. Njihovi gostje so bili člani
Društva upokojencev Ajdovščina.
Učenci ekipe Šturski gurmani Tonija Kobal, Iza Kranjc, Lea Krapež,
Patricija Bevk, Pia Curk in tehnik
Jani Batagelj so pripravili kulinarično-potopisni večer. Poleg raznovrstnih prigrizkov so za goste večera pripravili tudi predstavitev dela
pri predmetu gospodinjstvo in kulinaričnem krožku. Vrhunec večera

Parkirišče na Ribniku
vabi

OTROKE IN MLADE V

POČITNIŠKE PROGRAME 2018:
BREZPLAČNE USTVARJALNE DELAVNICE
DELAVNICE v okviru
Celodnevnega počitniškega varstva MKC Hiše mladih

ŠPORTNE AKTIVNOSTI Hura prosti čas
LETOVANJE (Nerezine, Piran)
ROLANJE
Za prijave in dodatne informacije smo dosegljivi na
MDPM Ajdovščina
Cesta IV. Prekomorske 61a, 5270 Ajdovščina
Telefon: 05 368 91 40 ali 041 490 360
info@mdpm-ajdovscina.si
www.mdpm-ajdovscina.si

N

a pobudo stanovalcev je
Občina Ajdovščina v soseski Ribnik uredila dodatno parkirišče. Umeščeno je zadaj
za bloki. Gre za začasno ureditev

v makadamski izvedbi, ki bo na
voljo do začetka gradnje novega
stanovanjskega kompleksa. Obstoječa parkirna območja so že pred
časom postala pretesna, zato je novo

je bilo okušanje prigrizkov. Ti so
temeljili na lokalnih tradicionalnih jedeh, preoblečenih v moderno obleko.
Izredno zanimive dogodke so pripravili tudi partnerji, kot so: Društvo MOST – Univerza za tretje življenjsko obdobje, Razvojna
agencija ROD Ajdovščina, Krajevne skupnosti Črniče, Skrilje in
Dobravlje, Zavod Vipavski križ,
Varstveno delovni center Ajdovščina-Vipava, TIC Ajdovščina, Pilonova Galerija in Hiša sadeži družbe Vipava.
Letošnji Teden vseživljenjskega
učenja smo skupaj z izvajalci približali vsem generacijam in glas o pomenu Vseživljenjskega učenja širili v številne kraje Vipavske doline.
Skupno sodelovanje različnih inštitucij v regiji je v tednu vseživljenjskega učenja pripomoglo k širjenju in nadgrajevanju znanja med
različnimi generacijami. Ljudska
univerza Ajdovščina se zahvaljuje vsem sodelujočim partnerjem in
organizacijam, ki so pomagale soustvariti še en zelo uspešen Teden
vseživljenjskega učenja.
Ksenja Sulič, Ljudska univerza
Ajdovščina

parkirišče več kot dobrodošlo, namenjeno pa je predvsem stanovalcem soseske Ribnik.
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Vipava praznuje

Spoštovane gostje, cenjeni gosti,
občanke in občani, dobitniki letošnjih občinskih priznanj in nastopajoči! Lepo pozdravljeni na današnjem praznovanju praznika Občine
Vipava.
V čast mi je, da lahko med nami
posebej pozdravim predsednika Državnega sveta Republike Slovenije,
gospoda Alojza Kovšco, ki se je prijazno odzval našemu povabilu, da
nam nameni slavnostni govor.
Občina Vipava svoj praznik obeležuje v spomin na dogodke ob osamosvojitvi naše domovine Slovenije. A osamosvojitev niso zgolj
dogodki, ki bi se zgodili sami po
sebi, po naključju. Nikakor ne! Za
osnovanje lastne države je bilo potrebno gojiti medsebojno zaupanje,
pokazati odločnost in pogum.
To nas je povezovalo, neke vrste
prijateljstvo, tudi interes, da zaživimo v skladu s svojimi vrednotami
in željami, da si ustvarimo dobro življenje po naši meri.
Občina Vipava je za leto 2018 prejela certifikat Zlati kamen, ki ga
prejme občina, ki dosega standard
dobrega življenja. Obenem smo se
letos razveselili tudi novice, da so
pisci turističnih vodnikov Lonely
Planet Vipavsko dolino uvrstili med
deset evropskih destinacij, ki jih je
vredno obiskati. Kaj več bi si lahko želeli? Imamo dobro življenje in
vredno nas je obiskati. Se pravi, da
živimo dobro in da se bodo prijetno
počutili tudi turisti, ki nas obiščejo.
Ob tem smo nadvse zadovoljni,
da se je uspešno razpletla zgodba z
Agroindom in že prej z Ekolatom.
Dobri lastniki namreč omogočajo
razvoj, tako delovnih mest kot nenazadnje tudi samega podeželja, saj
pridelavi sledi predelava in zatem
zaživi trg in krog se uspešno sklene.
Vendar vsi ti uspehi niso naključje.
Potrebna je kontinuiteta delovanja,
tako občine kot na splošno. To rodi
sadove, ki zorijo in dozorijo in zatem obrodijo nove.
Z uspešnim delom nameravamo

nadaljevati, tako na infrastrukturnih projektih kot tudi na turistični
razpoznavnosti naših krajev. Tu ne
gre pozabiti na izjemno pomembno
medsebojno sodelovanje s sosednjimi občinami, skupaj namreč tvorimo turistični mozaik. Kajti ravno v
turizmu se lahko povežejo vse silnice, različni ponudniki, od kmetov, vinarjev, obrtnikov, prostora je
za vse, da si odrežejo kos pogače, za
katero so delali, garali. Dobrodošel
je vsak, ki se v tem vidi.
Biserov nam namreč ne manjka. Poglejmo samo vas Goče, dediščino, ki nudi možnost za raznoteri razvoj. Združimo skupne moči in
prepoznajmo pravo smer. Naj mladi
zidajo, ohranja pa naj se tudi kulturna dediščina.
Pomembno je, da znamo pravilno
razmišljati tudi v razvoju turizma. V
bistvu si ne želimo masovnega navala, temveč bolj butično ponudbo.
Delujmo v dobrobit lokalne skupnosti in širše še naprej. Ostanimo
dobri eden do drugega.
Ne bom rekel 'prijatelji', kajti ta
beseda se je s prihodom socialnih
omrežij nekako razvodenila. Saj veste, na facebooku imaš lahko tisoč
prijateljev, ko pa je treba pospraviti
drva, pa ni enega blizu. Si sam, ostaneš sam.
Če si prijatelj, bodi to RES, ne
samo za inte-RES. Bodi mi prijatelj
tudi, ko se znajdem v temi, ne samo
takrat, ko luč žarometov sveti name
in se ob meni 'osvetljuješ'.
Bodi mi prijatelj tudi takrat, ko
ugasnejo luči. Boš ostal, ali ne bo nikjer nikogar več?

30. redna seja Občinskega sveta
Občine Vipava
V četrtek, 7. junija 2018, se je v sejni sobi Občine Vipava izvedla 30. redna seja Občinskega sveta.
Na dnevnem redu se je nabralo kar nekaj točk. Svetniki so uspešno potrdili soglasje k sistematizaciji delovnih mest v OŠ Draga Bajca Vipava za šolsko leto 2018/2019. Sprejeli so sklep o menjavi in
prodaji parcel, ki so se nahajala na dnevnem redu. Seznanili pa so se tudi z delovanjem Komunalno stanovanjske družbe in delovanjem MDPM-ja. Pri točki 'vprašanja in pobude svetnikov' so se
ponovno največ časa zadržali pri gostincih, ki se nahajajo na glavnem trgu. Gostinci bi želeli pred
vhodi narediti podest, na katerega bi postavili mize in stole. O tem se razpravlja že kar nekaj časa,
svetniki in župan pa nikakor ne najdejo skupne rešitve s katero bi se vsi strinjali.
Odlok o turistični taksi v Občini Vipava

Turistična taksa ni novost in so jo gostje plačevali že sedaj. Turistična taksa je dajatev, ki jo gostje plačajo kot nadomestilo za storitve in ugodnosti. Z novim zakonom, ki je bil sprejet februarja, se turistični taksi dodaja še promocijsko takso. Lokalna skupnost je dolžna četrtino zbrane takse nakazati turistični organizaciji za načrtovanje in izvajanje trženja celovite turistične ponudbe v Sloveniji.
Turistično takso določi občina in znaša največ 2,50 evra na nočitev. Promocijska taksa se medtem obračuna poleg
turistične in znaša 25 odstotkov zneska obračunane turistične takse. Svetniki so z glasovanjem sprejeli odlok, da se
višino takse poenoti z Občino Ajdovščina. Znesek takse bo znašal 1,60€ oz. 2€, če upoštevamo še promocijsko takso.

Imenovanje člana v Odbor za gospodarstvo in imenovanje predstavnika Občine Vipava v Svet
Lavričeve knjižnice Ajdovščina

Za predstavnico občine v Svetu Lavričeve knjižnice so imenovali dr. Ingrid Petrič. Ta bo opravljala delo namesto
pokojnega gospoda Furlana. Nadomestni mandat bo potekal do septembra. Članica odbora za gospodarstvo je postala Teja Bajc.

Sklep o podelitvi priznanj Občine Vipava za leto 2018

V precej umirjenem začetku so se predstavili trije predlogi. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predlagala, da se priznanje podeli družbi Ekolat d.o.o Vipava, g. Silvanu Šelju in g. Andreju Furlanu. Svetnik Marko Nabergoj je obrazložil zakaj je proti in predlagal svoje tri kandidate. Po njegovem mnenju bi se moralo
priznanje podeliti g. Andreju Furlanu, g. Jožefu A. Kebetu in Društvu Zdravljica Lozice. Kot zadnji je svoj predlog
predstavil še župan, ki je priznanje namenil družbi Ekolat d.o.o Vipava, g. Jožefu A. Kebetu in kampu Vrhoplje.
Če je bil začetek miren pa je bilo glasovanje vse prej kot to. Burno razpravo je sprožila odločitev predsednika komisije za mandatna vprašanja, ki je glasoval proti svojemu predlogu, ki ga je predstavil na začetku in podprl županov predlog. Nad celotnim razpletom je bil razočaran tudi član komisije, Urban Lukin, ki je izjavil, da bo zaradi nestrinjanja z odločitvijo predsednika komisije, podal svoj odstop iz komisije. "Predsednik komisije je glasoval proti
predlogu, ki smo ga sprejeli na seji komisije. To se mi nikakor ne zdi primerno. Za svojimi odločitvami je potrebno
stati", je še povedal Urban Lukin.
Z osmimi glasovi za in petimi proti je bil sprejet predlog župana.

Turnir starejših dečkov U13 NK Vipava

Odprava zelenega zmaja
V petek, 18. maja 2018, se je 13 mladih nogometašev NK Vipava-Primorje, v spremstvu trenerja in
navijačev (17 staršev in sorojencev) odpravilo na nogometni turnir v Francijo. Veseli smo bili povabila
organizatorja, saj gre za kvaliteten turnir z veliko odličnimi ekipami. Poleg ekip iz Francije so na turnirju sodelovale ekipe iz Italije, Švice, Maroka in Slovenije.

I

z lanskoletnih izkušenj je bilo jasno, da bo potrebno na igrišču
'pustiti srce', kot nogometaši radi
rečemo. In res je bilo tako. Prve tekme smo začeli kar malce prestrašeno,
kar je pomenilo dva uvodna poraza.
Potem pa smo se le zbrali in v zadnji
sobotni tekmi le premagali ekipo Annency-ja, kasnejšega zmagovalca turnirja. Na koncu se je to celo izkazalo
kot edini poraz te odlične ekipe, kar
nam je lahko v ponos. Zmaga je dvignila dobro razpoloženje v naši ekipi.
To se je pokazalo v nedeljo, po trdih
borbah smo dosegli tri zaporedne
zmage ter en poraz. Na koncu je to
zadostovalo za končno 10. mesto med
20 sodelujočimi ekipami. Lep uspeh!
Ta turnir je za nas iz več vidikov velik zalogaj, hkrati tudi priložnost za
nekaj več. Pa pojdimo po vrsti. Iz Vipave smo se odpravili v petek ob 6h
zjutraj, čakala nas je 11-urna pot z avtobusom do mesta Lumbin, kjer so
nas pričakali prijazni gostitelji – člani
društva JULKA. Pripravili so nam dobrodošlico, odlično hrano in pijačo,
ob kateri je pogovor sproščeno stekel.
Pozdravil nas je župan občine Lumbin in v naši družbi ostal ves večer.
Članom društva in županu smo izročili darila, poleg košare z lokalnimi

dobrotami tudi sadiko hruške in trte.
Upamo in želimo, da bo poleg hrušk
in grozdja še pomembnejši sad trajna
in lepa vez med nami.
Po večerji so mladi nogometaši odšli na domove gostiteljev, kar je ena od
pomembnih stvari te odprave – znajti se v tujejezičnem okolju, spoznavati navade okolja in ljudi, tkati nova
znanstva in morebitna prijateljstva,…
lepa priložnost za mladega človeka.
Starši, sorojenci in trener smo se odpeljali v bližnji kamp, v idilično okolje ob jezeru, kjer nam je večer po
dolgem in napornem dnevu minil v
prijetnem klepetu.
V soboto smo po zajtrku vsi skupaj
odšli na kratek ogled bližnjega mesta
Grenoble. Popoldne smo preživeli na
in ob nogometnem igrišču, večer pa
zaključili s 'Tržnico Evrope', na kateri
so se z lokalnimi specialitetami – hrana in pijača – predstavile vse sodelujoče ekipe. Paleta pestrih okusov in barv
je poskrbela za prijetno polne želodce. Vipavsko stojnico so odlično pripravili naši prizadevni starši, ki so poleg hrane in pijače poskrbeli tudi za
zelo prepričljivo turistično promocijo vipavske doline. Promocijski material sta prispevala TIC Ajdovščina in
Vipava, obiskovalci so se z veseljem

zadrževali ob naši stojnici še dolgo
potem, ko so bile druge že prazne. Pesem in smeh, dobra volja, celo zaplesali smo. Starši in otroci – hvala vam!
Nedelja je minila v znamenju nogometa. Zaključek, mimohod vseh ekip,
razglasitev in podelitev priznanj za
vse sodelujoče se je končala v večernih
urah. Utrujeni, pa vendar polni lepih
vtisov in novih znanstev smo se poslovili od naših gostiteljev, ki so nam
bili dva dni res prijetna družba. Da
nas je čakala več kot 10-urna pot domov ni nikogar preveč skrbelo.
Za konec bi se še enkrat rad zahvalil
vsem, ki so nam omogočili to čudovito izkušnjo.
Športni pozdrav!
Lojze Adamič,
trener ekipe
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Vipavska dolina - vse Mrzli vrh nad planino Pretovč
drugače, vse leto

Po dolgi zimi je na vrata potrkala pomlad tudi v hribih in z namenom, da izvedemo spomladanski
pohod, smo Planinsko društvo Vipava na sobotno zgodnje jutro 26. 5. peljali pestro skupino pohodnikov nad Tolminske planine s ciljem Mrzli vrh (1359 m n. v.) nad Zatolminom.

V razposajeno skupino Činele iz Vrhpolja je zapihala muhasta vipavska burja. Našo igralnico je 'prevetrila' z drugačnostjo, raznolikostjo in čudovitostjo. Ni nam bilo potrebno veliko razmišljati, kam
naj z njimi, saj nič ne opiše naše doline bolje, kot zgornji samostalniki. Ne preseneča torej, da smo si za 'rdečo nit' našega projekta
izbrali geslo: 'Vipavska dolina – vse drugače, vse leto.'

V

se aktivnosti so se odvijale
preko igre, najboljše prijateljice otrok, ki smo ji dodali še
spontanost in ustvarjalnost. Otroci so
aktivno sodelovali v razgovorih o vipavski dolini, kjer je bil poudarek na
spoznavanju domačega kraja, torej
Vrhpolja. Najprej smo zasnovali načrt
aktivnosti, ki smo jih nameravali izpeljati v okviru sklopa. Nastal je obilen
in sočen grozd, ki je krasil vrata naše
igralnice. Tudi mize smo 'opremili' z
grboma vipavske in ajdovske občine
ter sloganom vipavske doline.
Na okrasni pano v skupini so otroci s tempera barvami naslikali vipavsko dolino in njene pomembnejše znamenitosti. Na sliki ni manjkal
niti dvorec Zemono, Teodozijev križ,
dvorec Lanthieri ter Stari grad nad Vipavo. Na vse omenjene vzpetine smo
se tudi podali in razvijali koordinacijo ter ravnotežje pri hoji po neravnih

površinah. V naši skupini je bilo iz
dneva v dan bolj čutiti pridih domačnosti in pristne otroške topline. Pravi pečat pa so ji dale še ostale otroške
umetnine, ki so jih ustvarili z različnimi likovnimi tehnikami. Ob obisku
Vipave in ogledu njenih kulturnih in
naravnih znamenitosti, so nastale platane, obdane s kamnitimi Puttiji ter
dvorec Lanthieri. Dvorec Zemono, ki
je bil naš večkratni cilj, so otroci naslikali z vodenimi barvami.
Otroška radoživost, igrivost in porajajoča se vedoželjnost so bile prisotne
skozi celoten projekt, zato je za svetlo
prihodnost Doline poglavitnega pomena, da že med mlade rodove vnašamo željo po raziskovanju in odkrivanju novega.
Naša pustolovščina se s koncem šolskega leta počasi končuje. Zaključili
jo bomo tam, kjer smo jo tudi začeli
– v Vipavi, v senci mogočnih platan,
s kepico slastnega sladoleda v rokah,
muhasta burja pa nam bo mršila lase
in nas morda 'prevetrila' še s kakšno
novo pustolovščino!
Ivana Žvanut in Urban Lukin
(vzgojitelja skupine Činele)
Foto: Iris Skočaj

Športno društvo Hudournik Goče

Iz Goč v Vipavo

Š

portno društvo Hudournik
Goče je toplo sončno junijsko
nedeljo izkoristilo za pohod iz
Goč v Vipavo. V Vipavi smo si ogledali gasilski dom, kjer nas je sprejel
Kruno Vitković. Lepo nam je predstavil gasilski dom, delo gasilcev, in vozila. Najmlajši pohodniki so se lahko
z gasilskim vozili tudi malce zapeljali
in bili navdušeni. Po okrepčilu, ki smo
ga imeli smo šli še do vojašnice. Tam
smo si ogledali zelo bogat muzej soške fronte, ki je delo višjega štabnega
vodnika Mitja Močnika. Skozi muzej nas je vodil štabni vodnik Valter

Likar. Muzej je namenjen ostankom
soške fronte, ki je potekala od leta
1915 do leta 1917. Štabni vodnik
Močnik zbira te ostanke že od svojega 7. leta. V muzeju je predstavljeno
bivanje v obrambnih jarkih, kakšna
je bila oskrba ranjencev, delavnice
vojakov, poveljnikova soba in veliko
najdenih ostankov. Muzejska zbirka
je res izjemna in ogled zelo priporočamo. Po skupinski sliki, ki je nastala
pred vojašnico smo šli še na zelo dober sladoled v center Vipave in krenili
nazaj proti Gočam.
Anja Godnič

Z

a vzpon smo si izbrali nekoliko manj obiskano pot, ki bi
bila zanimiva tudi gorskim
kolesarjem. Markirano pot kot 'Pot
miru' smo pričeli na parkirišču na
planini Srednjica oz. pod Javorco,
obšli znamenito cerkev, posvečeno
sv. Duhu, oz. bolj znano kot spominsko cerkev z napisanimi več kot
2800 imeni vojakov različnih narodnosti, padlih na soški fronti. Cerkev je bila zgrajena še med vojno leta
1916. Ta unikaten spomenik je letos
zaradi mednarodnega pomena prejel znak evropske kulturne dediščine
(ZED), kar pomeni, da je poleg bolnice Franje edini tovrstni spomenik
pri nas od manj kot 40 spomenikov
v Evropi s tem priznanjem.
Nezahtevna pot nas je mimo cerkve vodila po mulatjeri mimo štirih planin, na dveh so že pričeli s pašništvom. Pri zadnji planini Pretovč
smo si napolnili steklenice z vodo,
se ustavili v hladni senčki pri kavernah in si ogledali oltar, ki so si ga

med vojno postavili vojaki madžarskega bataljona, pot pa nato nadaljevali do vrha.
Vrh ponuja širok razgled na Soško dolino, do še malo zasneženega Krnskega in v ozadju Kaninskega pogorja ter Tolminskega Kuka
in Migovca. Spomladanske vonjave cvetja so nas spremljale vse do

vozil, potem pa spust v dolino k svojim sobotnim obveznostim. Zahvala
in pohvala udeležencem, predvsem
pa mladim neutrudljivim pohodnikom! Ostale pa vabimo, da se nam
pridružite na slednjih izletih in nas
spremljate na naši spletni strani.
A.F.
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Triglavska pravljica

Učenci in spremljevalci iz CIRIUS-a Vipava smo pod sponzorstvom
Rotary kluba Ljubljana odšli na izlet v dolino Vrata in v Mojstrano.

D

olina Vrata iz osrčja Julijskih Alp vodi do vznožja
Triglavske severne stene,
katere mogočnost smo od daleč
opazovali tudi mi. Lep razgled smo
imeli na naš najvišji vrh, Triglav.
G. Viki Grošelj, ki nas je spremljal
skozi cel dan, nam je omogočil nepozabno izkušnjo. Pod vodstvom
gorske reševalne službe, ki je poskrbela za našo varnost, smo se preizkusili v čisto pravem plezanju po
skali. Pri tem smo bili nadvse uspešni in pogumni. Po dobro opravljeni
preizkušnji pa zadovoljni in ponosni, da smo uspeli premagati strah.
G. Jaka Pucihar, predsednik Rotary kluba Ljubljana in glavni organizator izleta, nas je popeljal do Mojstrane, kjer smo si ogledali Slovenski
planinski muzej. Tam smo se poučili o zgodovini delovanja Slovencev v
domačih in tujih gorah, o naravnih
značilnostih ter o vseh ostalih posebnostih, ki jih lahko tam doživimo

in vidimo. Tako smo imeli posebno
priložnost preizkusiti, kako je, ko
nas sredi hribolazenja nepredvidljivo ulovi nevihta. Skrili smo se v bivak in doživeli pravo izkušnjo.
Ob koncu našega srečanja so nam
organizatorji pripravili še kratek
kulturni program na Trgu Olimpijcev v Mojstrani. Postavljen je v spomin na 21 olimpijcev, ki so doma v
vasi pod Triglavom. Pozdravila nas
je najstarejša slovenska olimpijka
ga. Mara Rehar, na harmoniko nam
je zaigral g. Tone Pucihar, s svojo
gledališko skupino pa nas je nasmejal g. Marsel Gomboc.
Zadovoljni, polni lepih vtisov in
nepozabnih doživetij smo se poslovili in z avtobusom vrnili v Vipavo.
Hvala vsem organizatorjem, da so
nam omogočili doživeti pravo Triglavsko pravljico.

Igre dobre volje

V

eselje, smeh, glasba in ples
so se v četrtek, 10. 5. 2018,
prepletali na tradicionalnih,
že 43. igrah dobre volje, ki jih je letos
organiziral Center za izobraževanje,
rehabilitacijo in usposabljanje Vipava. V telovadnici Osnovne šole
Draga Bajca Vipava se je v petih različnih igrah zabavalo in tekmovalo
90 otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami iz osmih domskih
zavodov Slovenije. Za udeležence
smo pripravili izvirne, zanimive in
pestre igre na temo Bitka pri Mrzli
reki iz časa Rimljanov, ki so navdušile vse udeležence. Veliko bolj
kot sam rezultat je bilo pomembno
medsebojno sodelovanje in pomoč,
strpnost, upoštevanje drugega in
seveda sklepanje novih prijateljstev.
Udeležence so pozdravili ravnateljica CIRIUS Vipava Kristina Bratina,
ravnateljica OŠ Vipava Mojca Pev in
ajdovski župan Tadej Beočanin. Domačin Anže Petrič, svetovni prvak v
hitrostnem zbijanju, je igre slovesno otvoril. Celoten program iger
je povezovala Petra Bajc Curk, ki je

Ivica Petrič
s svojim pristopom in vzpodbujanjem igram dodala poseben pečat.
Za veselo rajanje med posameznimi
igrami in na zaključnem plesu je z
igranjem in petjem poskrbel Duo
Bojan in Irena.
Igre so mimo. Ostali so lepi vtisi in
spomini tudi zaradi številnih dobrotnikov, ki so nam izkazali podporo

Združeni tamburaši iz Vipave

V Vipavi, kjer letos praznujemo 20. obletnico obuditve tamburaštva, delujeta dve uspešni tamburaški
društvi – Kulturno društvo Vipavski tamburaši (15 let) ter Glasbeno društvo Tamburjaši (10 let), obe prepoznavni po svoji kvaliteti doma in v tujini. Nekateri člani so jima zvesti že od samega začetka, nekateri se
po nekajletnih premorih vračajo, drugi zaradi osebnih obveznosti zapuščajo tamburaške vrste … Spomini
na najlepše trenutke, doživetja, uspehe in kvalitetno tamburaško glasbo pa nostalgično ostajajo, zato se
je v nas porodila ideja, da bi se tisti najbolj srčni in predani tamburaši iz obeh vipavskih društev projektno
združili in za svojo dušo in veselje poslušalcev 'naštudirali' nekaj tehtnih skladb.

Mentorice planinskega krožka
v CIRIUS – u Vipava

Otvoritev spomenika
msgr. Vinka Kobala

P

red dvorano v Vrhpolju je,
10. 6. 2018, v okviru Šagre
potekala otvoritev spomenika
Vinka Kobala. Domačin, ki je s svojim delom pustil velik pečat pri delu z
mladimi je v ponos Vrhpoljskim rojakom. Znal se je približati mladim,
skušal jih je razumeti in jih usmerjati
na pravo pot. Rekel je, da je ob delu
z mladimi prijatelji postajal zrelejši
in srečnejši, živel je polnejše življenje. Ker je zelo rad poslušal glasbo

mladih, je otvoritev spomenika potekala ob spremljavi mladega kitarista Jana Skočaja s pesmijo Wish you
were here. Doprsni kip msgr. Vinka
Kobala sta otvorila Jožko Berce, častni občan Vipave, ki je bil kar 39
let župnik v Vrhpolju in akademska
kiparka Anja Kranjc, ki živi v njegovi rojstni hiši in je podobo Vinka
ustvarila. Sledil je blagoslov župnika
Janeza Kržišnika in spomini na Vinka Kobala, ki so jih obudile njegovi
dve sestri in sestrična, s prijetnimi
anekdotami o skupnem otroštvu.
Za postavitev spomenika našemu
rojaku smo dolžni iskreno zahvalo
akademski kiparki Anji Kranjc, družini Škrlj, ki je omogočila vlitek doprsnega kipa v bron, livarju Vendraminu Julijanu, krajevni skupnosti za
pomoč pri obnovi spominske plošče
borcem in obnovi spomenika Mateju Lavrenčiču, Zvezi borcev za lepo
fasado in arhitektu Marku Lavrenčiču za idejno zasnovo spominskega parka.
Vroč nedeljski dan je potekal v znamenju druženja in obujanju spominov na rojaka-vzgojitelja mladine.
David Kobal

in pomoč. Srčna hvala Kulturno izobraževalnemu društvu Teodozij iz
Vrhpolja in njihovemu članu Ljubu
Tomažiču, ki so nam posodili oblačila in večino pripomočkov. Prav
tako hvala vipavski osnovni šoli, ki
nam je odstopila prostore telovadnice in jedilnice, ter številnim donatorjem in seveda našim zaposlenim
in učencem, ki so poskrbeli, da so
udeleženci 43. Iger dobre volje odšli
domov nasmejanih obrazov in z lepimi spomini na Vipavo.
Nasvidenje prihodnje leto v Ljubljani, ko bo organizator 44. Iger
dobre volje Center Janeza Levca.

L

etošnjega februarja se je izkazalo, da je želja po poustvarjanju
kvalitetne in zahtevne tamburaške glasbe na vrhunskem nivoju lastna
številnim tamburašem obeh društev,
zato smo dirigentki Mojca Lavrenčič
(GD Tamburjaši) in Meta Praček (KD
Vipavski tamburaši) ter pobudnica
Polona Praček (KD Vipavski tamburaši) sklenile, da poskusimo s projektnim sodelovanjem. Zaradi udeležbe
obeh društev posamično na državnem
srečanju tamburaških skupin in orkestrov meseca aprila v Mokronogu smo
se odločile za prisostvovanje na 41.
mednarodnem festivalu tamburaške
glasbe v Osijeku, na katerem vsako leto
tekmuje veliko število odličnih tamburaških skupin in orkestrov pretežno s
Hrvaške, iz Srbije in Slovenije. Naš cilj
je bil opozoriti na kvaliteto tamburaštva v Vipavi in Sloveniji, zato smo k
sodelovanju povabile tamburaše obeh
društev, ki so pokazali resnost, zavzetost in predanost temu kratkoročnemu
projektu, ki je bil zasnovan na profesionalni ravni – pet vaj in tekmovanje. Nato se je začelo: zbiranje skladb
glede na propozicije, fotografiranje za

tekmovalno knjižico, izbira imena in
opis projektnega orkestra, financiranje
projekta, organizacija prevoza, pravočasna prijava in nenazadnje vaje, ki so
potekale pet zadnjih nedelj pred tekmovanjem. V sestavi:
Mojca Lavrenčič, GD Tamburjaši,
umetniška vodja in bisernica 1, Meta
Praček, KD Vipavski tamburaši, bisernica 2, Marina Vitković, KD Vipavski tamburaši, bisernica 3, Polona
Praček, KD Vipavski tamburaši, brač
1, Matevž Ferjančič, GD Tamburjaši,
brač 1, Katja Lavrenčič, KD Vipavski
tamburaši, brač 2 Mateja Ferjančič,
GD Tamburjaši, brač 2, Lara Furlan,
GD Tamburjaši, brač 3, Petra Česen,
GD Tamburjaši, brač 3, Anja Lavrenčič, GD Tamburjaši, čelo, Karim Zajec,
k.g., čelović in čelo, Urban Poljšak, GD
Tamburjaši, bugarija, Peter Prelc, KD
Vipavski tamburaši, bugarija, Tajda
Praček, KD Vipavski tamburaši, berda in Aleksander Ličen, GD Tamburjaši, berda, smo se pod imenom Združeni tamburaški orkester KD Vipavski
tamburaši in GD Tamburjaši na tekmovanju predstavili s tremi skladbami:
Črt Sojar Voglar: Plesna uvertura,

Dragutin Hruza: Romanca v C-duru
za brač in tamburaški orkester (solo
brač: Polona Praček) in Ivan Božičević:
Filozof na ljetovanju za koncertantni
tamburaški orkester (noviteta).
Tekmovanje je potekalo v Osijeku in
okolici od 31. maja do 3. junija 2018 v
različnih kategorijah glede na povprečno starost (naša je 22 let) in velikost orkestra. Nastopili smo v kategoriji starejših komornih tamburaških orkestrov,
kar je predstavljalo prav poseben izziv,
saj smo se bili brez dirigenta primorani kot komorni glasbeniki še toliko bolj
povezati in pozorno sodelovati med seboj, da se nas je 15 posameznikov zlilo v eno celoto. To nam je ob odličnem
vodenju naše umetniške vodje Mojce
Lavrenčič zares uspelo, poleg tehnične
dovršenosti pa smo publiki in strokovni žiriji predstavili tudi slovenski čut za
estetiko, čustvovanje, vživljanje v posamezne karakterje skladb in v izvedbo izlili naše duše, na kar se je z velikim navdušenjem, glasnimi vzkliki in
gromkimi aplavzi odzvala celotna publika in celo strokovna žirija že med
posameznimi skladbami, po nastopu
pa nam izrazila iskrene čestitke in veliko občudovanje. Po zaključenem četrtkovem koncertu je sledila še dolga
nočna vožnja domov, potem pa nekajdnevno nestrpno čakanje na nedeljske
rezultate, ki so bili potihem pričakovani, a zato nič manj razveseljujoči. Naša
muzikalna zrelost ter profesionalen in
pozitivno naravnan pristop k projektu
sta nam prinesla 98 točk in zlato plaketo 'Tambura Paje Kolarića'.
Zadovoljni in hvaležni za talente,
uspehe in sodelovanje za nekaj časa
zaključujemo skupni projekt, vendar
motivirani in entuziastični že stremimo k novim.
Polona Praček
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OŠ Draga Bajca Vipava

Slovesnost v spomin na delovanje Dan ljubezni
KO ZB za vrednote NOB Podraga v sodelovanju z ZB za vrednote NOB Ajdovščina -Vipava in Društvom
Mala Moskva že vrsto let pripravlja slovesnost v spomin na ustanovitev in delovanje ene prvih kurirskih postaj na Primorskem in Slovenskem sploh – kurirske Karavle P2-P14. Letos je prireditev potekala
prav na 75. obletnico ustanovitve kurirske postaje P14.

P

rireditev se je začela s krožnim pohodom po poteh kurirjev. Ta je imel tri postanke:
na Vousci, na Ucjnci, kjer je postavljen spomenik kurirjem relejne kurirske postaje P2-P14 in pri bunkerju karavle P14.
V prvem delu kulturnega programa, ki je potekal ob spomeniku

Padlih borcev ter drugih vojnih žrtev v Podragi, je zbrane najprej pozdravil Erik Šček, predsednik KOZB
za vrednote NOB Podraga in društva Mala Moskva, slavnostna govornica pa je bila podpredsednica
Zveze združenj borcev za vrednote
NOB Slovenije in podžupanja občine Sežana, prof. dr. Ljubica Jelušič.

V sklepnem delu prireditve smo
se spominu na kurirje, partizanske
borce in druge vaščane, žrtve nacifašističnega terorja, ponovno poklonili s pesmijo. V čast vsem junakom
narodno osvobodilnega boja je zapel Partizanski pevski zbor iz Ljubljane, ki se mu je kot gostja pridružila igralka, plesalka, pevka in
aktivistka Lara Jankovič.
Prireditev je iz leta v leto bolj obiskana. Letos je imela tudi mednarodno udeležbo, saj se je spominskega dogodka udeležila celo skupina iz
Münchna.
Vsakoletne slovesnosti na tako visokem nivoju pa ne bi bilo brez prostovoljnega dela številnih podražank in podražanov ter donatorjev.
Organizatorji se zato zahvaljujemo
vsem, ki so kakor koli pripomogli k
izvedbi dogodka.

CIRIUS Vipava

Predstavitev poklicev

V

Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje
Vipava (CIRIUS Vipava)
poteka Projekt dodatnega usposabljanja (PDU), ki je namenjen
spodbujanju socialne vključenosti
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v lokalno okolje ter s
tem povečanju njihovih zmožnosti
socialnih in poklicnih kompetenc.
Projekt poteka v obliki šestih modulov. V okviru modula 1 z naslovom
Priprava in spremljanje ciljne populacije za vsakega učenca pripravimo tranzicijski individualiziran
program, ki vsebuje posameznikova
močna področja, njegove interese
in življenjski načrt. Učence spodbujamo k pridobivanju novih znanj,
spretnosti, delovnih veščin in izkušenj, seveda ob upoštevanju posebnosti, zmožnosti in interesov vsakega posameznika. Tako smo izvajali
pripravo učencev na trg dela tudi s
spoznavanjem poklicev.
V mesecu aprilu smo obiskali pekarno Ježek v Lokavcu, da bi v praksi spoznali poklica pek in slaščičar,
saj naše učenke zelo rade sodelujejo
pri delu v kuhinji. V pekarni so nas
seznanili z različnimi izdelki, ki nastajajo pod spretnimi rokami njihovih zaposlenih, od kruha, piškotov,

Na povabilo gospoda Iva Krušca (Društvo upokojencev Vipava),
smo se učenci, pevci Otroškega pevskega zbora podružnične šole
Podnanos (OŠ Draga Bajca Vipava) odzvali in odločili, da gremo na
obisk v CIRIUS - Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava.

P

rireditev smo izpeljali v 'Tednu vseživljenjskega učenja'
in točno na dan vseslovenske akcije 'Dan ljubezni', v sredo,
23.05.2018.
Dogodek je bil mišljen kot druženje in skupno petje več generacij. Prav to nam je tudi uspelo, saj
so pevcem pomagali tudi varovanci Cirius-a in upokojenci, vzgojitelji in starši. Ob koncu prireditve, na
kateri smo peli ljudske pesmi, otroške pesmi in popevke, smo zapeli še
pesem Dan ljubezni skupine Pepel
in kri. Na kitarah so petje spremljali Katarina Vitežnik, Patrik Vidic in
Neža Vidic, na klavirju pa mentorica in zborovodja Vida Trošt Vidic.
Dve skladbi je na trobento zaigral

tudi mladi trobentač Vid Nabergoj,
sicer tudi pevec pevskega zbora.
Z veseljem smo zapeli še Larisi, ki
je praznovala rojstni dan. Eden drugemu smo podarili malo ljubezni in
dobre volje, varovancem Cirius-a pa
popestrili popoldanske urice.
Zahvaljujemo se Ivu Krušcu in
Društvu upokojencev Vipava, staršem pevcev za prevoz in sodelovanje
na prireditvi, vzgojiteljem in varovancem Cirius-a za prijetno druženje in skupno veselje, kitaristom
in trobentaču za prisrčno prireditev v Tednu vseživljenjskega učenja
in vseslovenski akciji 'Dan ljubezni'
2018.
Vida Trošt Vidic
Foto: Irena Bratož

Cirius Vipava odprl
svoja vrata
drobnega peciva do prazničnih pinc
in potic. Učenke so z veseljem pomagale pri oblikovanju piškotov in
jih na koncu še tople odnesle v pokušino sošolcem v CIRIUS.
Kar nekaj naših učencev je obutih
v čevlje, ki so nastali po meri njihovih nog in jim omogočajo bolj kvalitetno gibanje. Da bi spoznali, kako
taki čevlji nastajajo, smo obiskali Ortopedsko čevljarstvo Petejan v
Mirnu. Tam nam je g. Petejan pokazal postopek nastajanja obutve od
jemanja mere, izbire ustreznega kopita, oblikovanja kroja, izbire barve usnja, šivanja, lepljenja in brušenja podplata, do izdelave luknjic za
vezalke. Učencem so bili zanimivi

zlasti stroji, ki pa zahtevajo veliko
spretnosti.
Ob nastajanju življenjskih načrtov
je ena izmed učenk izrazila željo po
delu v avtomehanični delavnici, zato
smo v mesecu maju obiskali Avto
Batič v Ajdovščini. Učenci so imeli
možnost spoznati različne dejavnosti, ki jih nudijo strankam: servisiranje, popravila, ličarska in kleparska
dela, oskrbovanje z rezervnimi deli
in prodajo novih avtomobilov. Zaposleni so učencem omogočili celo
vrsto zanimivih novih izkušenj. Pomagali so pri nalivanju motornega
olja, menjavanju gum, upravljanju
z dvigalom za avtomobile, barvanju
rezervnih delov, pranju avtomobila.
Pri tem so, čeprav prvič, zelo uspešno uporabljali pnevmatsko pištolo
za barvanje in vijačenje ter visokotlačni čistilec. Kako so se svetile oči!
Naši učenci so dokazali, da se s
trudom in dobro voljo veliko doseže, še posebej, če tudi delodajalci pokažejo posluh in z enostavnimi
prilagoditvami omogočijo pridobivanje dragocenih izkušenj. Hvala še
enkrat vsem trem gostiteljem, da so
nam prisluhnili!
Aleksandra Poniž Rupnik

V sredo, 6. junija 2018, so imeli v CIRIUS Vipava dan odprtih vrat. Obiskovalcem so učenci in mentorji pri projektu 'Program dodatnega
usposabljanja (PDU)' pokazali tudi njihovo učno stanovanje, ki so ga
uradno otvorili. Svoje vtise je strnila učenka Maruša Mekina.

"

Na prireditvi sem nastopala s
pesmico 'Močna burja' in tako
predstavila svoje delo pri projektu PDU, v okviru katerega poteka v našem Centru veliko aktivnosti.
S svojo pesmico sem nastopala
tudi na OŠ Dragotina Ketteja v Novem mestu, kjer sva učenca, Maruša
Mekina in Žan Živic, ki sva vključena v projekt, skupaj z mentoricama
gostovala v torek, 24. aprila, in v sredo, 25. aprila. Udeležili smo se letne

konference, na kateri smo predstavili delo pri projektu in tako sodelovali na prireditvi 'Pokaži, kaj znaš'.
Ogledali smo si Novo mesto, njihovo šolo in se z učenci OŠ Dragotina
Ketteja in učenci OŠ Milke Šobar –
Nataše Črnomelj družili na skupnih
delavnicah.
Pridite k nam na obisk pa boste o
nas izvedeli še kaj več."
Učenka Maruša Mekina
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Trinajst let uspešno vodil Lisco, jeseni bo kandidiral za župana Vipave
Goran Kodelja, generalni direktor Lisce, enega pomembnejših ponudnikov ženskega perila in kopalk v Evropi, se po trinajstih letih uspešnega vodenja družbe umika z vodilnega mesta in najavlja kandidaturo za župana Vipave. Kot pravi, ima Občina Vipava velik potencial za nadaljnji razvoj, ki pa zaenkrat ostaja neizkoriščen. Če bo izvoljen,
napoveduje, da bo Vipava postala ena najzanimivejših mikro destinacij v Sloveniji.
Goran Kodelja se je rodil leta 1963. Osnovno šolo je zaključil v Vipavi, gimnazijo v Ajdovščini, po diplomi
na Ekonomski fakulteti v Ljubljani pa se je leta 1988 zaposlil v Fructalu in tam ostal osem let, večji del časa
v funkciji direktorja izvozno-uvoznega sektorja. Leta 1996 je prestopil v trgovsko podjetje Nama, kjer je kot
komercialni direktor odigral pomembno vlogo pri njenem prestrukturiranju. V obdobju 2002 do 2005 je v
funkciji direktorja uspešno vodil Ljubljanske kinematografe in Kolosej, leta 2005 pa je bil imenovan na funkcijo generalnega direktorja v Lisci, ki se je pod njegovim vodstvom v zadnjih trinajstih letih preobrazila v zelo
uspešno modno podjetje. Marca letos je najavil odstop s funkcije generalnega direktorja Lisce in kandidaturo
za župana Vipave na prihajajočih jesenskih lokalnih volitvah.

"Cilj je, da na področju vinsko kulinaričnega turizma Občino Vipava in celotno Vipavsko
dolino postavimo na prvo mesto v Sloveniji."
Lisca je eno redkih, če ne edino
slovensko tekstilno podjetje, ki je
ne samo preživelo krizo, ampak
se uveljavilo kot pomemben igralec na evropskem trgu perila in
kopalk. Kaj ste v Lisci delali drugače od ostalih tekstilnih podjetij v Sloveniji, da vam je uspelo?
Lahko bi rekel, da smo tudi mi
komaj ulovili zadnji vlak, ki je še
peljal v pravo smer. Leta 2005 smo
začeli s selitvijo dela proizvodnje
na trge s cenejšo delovno silo. Če
tega ne bi naredili, ne bi zdržali konkurenčne bitke s tekmeci iz
tujine, ki so ta proces opravili bistveno prej kot mi. Hkrati smo se
odločili za razvoj lastne maloprodajne mreže in v trinajstih letih
število lastnih in franšiznih prodajaln povečali z deset, ki smo jih
imeli v štirih državah na stopetintrideset, ki jih imamo v dvanajstih
državah. Zelo pomembno je bilo
tudi to, da smo prenehali proizvajati za druge blagovne znamke in
se osredotočili izključno na lastno
znamko in, seveda, ustrezno smo
posodobili naše kolekcije perila in
kopalk.
In tega ostala tekstilna podjetja v
Sloveniji niso naredila?
Ne. Po večini so vsa po vrsti v previsokem deležu proizvajala za druge blagovne znamke in ko je leta
2008 nastopila kriza, so njihovi
naročniki proizvodnjo enostavno
prenesli k drugim proizvajalcem.
Ker so bile njihove lastne blagovne
znamke predrage, premalo uveljavljene, še posebej pa zato, ker niso
imeli lastne maloprodajne mreže

trgovin, so postale njihove izgube
sčasoma neobvladljive.
Kako uspešna je danes Lisca?
Rekel bi, da kar uspešna. Lisca letno ustvari petintrideset milijonov
evrov prometa, tri milijone evrov
dobička, zaposluje sedemstopetdeset ljudi v osmih različnih državah, prodaja na več kot petindvajsetih trgih Evrope in Bližnjega
vzhoda, ima stopetintrideset lastnih in franšiznih prodajaln ter
zavzema vodilni tržni položaj pri
prodaji perila in kopalk na trgih
bivše Jugoslavije.
Za Melanio Trump, prvo damo
Amerike vemo, da je bila včasih
manekenka in model. Je Lisca z
njo v preteklosti posnela kakšno
oglasno kampanjo?
Ne, žal. Ne pozabimo pa nikoli, ko je za to primerna priložnost,
poudariti, da prihaja prva dama
ZDA iz istega kraja kot Lisca. Melania Trump predstavlja v vlogi
prve dame najpomembnejše države na svetu za Slovenijo veliko reklamo. Žal tega dejstva Slovenija
do sedaj še ni s pridom izkoristila.
Donald in Melania Trump še nista obiskala Slovenije.
Ne, in bojim se, da je še dolgo ne
bosta, če bodo naše zunanjepolitične prirotete še naprej take, kot
v zadnjih nekaj letih.
Pred kratkim sem na internetu
zasledila posnetek vašega predavanja o vodenju, ki ste ga imeli
na Gospodarski zbornici Slovenije. Za doseganje dobrih rezultatov zelo poudarjate pomembnost uigrane ekipe ...

Vodja je dober vodja samo takrat, ko dosega dobre rezultate. Dobrih rezultatov pa ne more
imeti, če za sabo nima uigrane ekipe sodelavcev, ki mu motivirano
sledi, pa ne zaradi tega, ker bi mu
morala, ampak zato, ker mu zaupa
in verjame v njega oz. njegove ideje. Vodja, ki zna postaviti prave cilje, pravo strategijo za dosego teh
ciljev in sodelavcem omogočiti, da
pri opravljanju dela izkoristijo ves
svoj potencial, bo uspešen. Skratka, za dobre rezultate sta potrebna
tako dober vodja kot dobra ekipa
sodelavcev.
Konec junija se umikate s funkcije generalnega direktorja Lisce,
za vami je 30 let kariere v gospodarstvu, jeseni pa se odpravljate
na volitve za župana Vipave. Kaj
vas je pripravilo do take odločitve?
Kandidaturo za župana Vipave
sem imel v mislih že pred štirimi
in osmimi leti, tudi kar nekaj ljudi
me je k temu nagovarjalo, vendar
pa takrat v Lisci še nismo dosegli
vsega tistega, kar sem ob prihodu
najavil in bolj pomembno se mi je
zdelo nadaljevati zgodbo v Lisci,
kot začenjati novo v Vipavi. Danes
je drugače. Lisca je odlično podjetje, dosega rezultate, ki sem jih napovedoval in si jih želel in čas je
pravi, da se odločim za nov izziv.
Kandidatura za župana Vipave je
sedaj moja absolutna prioriteta.
Občina Vipava ima velik potencial
za nadaljnji razvoj, ki pa žal ostaja zaenkrat še neizkoriščen in mislim, da bi znal v funkciji župana

relativno hitro pridobiti soglasje
za izpeljavo pravih razvojnih prioritet, ki bi občino kmalu dvignile
na višji nivo. V mislih imam Vipavo kot eno od najzanimivejših mikro destinacij v Sloveniji.
Ja, ampak na volitvah je potrebno najprej zmagati ...
Absolutno, in v tem je čar volitev
(nasmeh). Treba se je zavedati, da
ne moreš zmagati, če nisi pripravljen izgubiti. Z drugimi besedami: na volitve grem – tako kot najbrž vsak – zato, da zmagam, ne bi
bilo pa zame nič tragičnega, če mi
ne bi uspelo. Verjamem, da bi si v
takem primeru relativno hitro spet
našel nov izziv v gospodarstvu.
Program imate verjetno že pripravljen?
Moj program je v glavnem znan,
saj sem že večkrat opozarjal na nekatere projekte, ki bi jih bilo treba izpeljati. Seveda ga bom med
jesensko kampanijo še podrobno predstavil, če pa na tem mestu izpostavim samo glavno iztočnico, bi rekel, da moramo pri
postavljanju razvojnih prioritet
izhajati iz naravnih danosti Vipavske doline kot vinorodne dežele. Imamo odlične vinarje, s kletmi, ki so vredne ogleda in imamo
odlično kulinarično ponudbo. Cilj
je, da na področju vinsko kulinaričnega turizma Občino Vipava in
celotno Vipavsko dolino postavimo na prvo mesto v Sloveniji. Da
bi to dosegli, moramo najprej revitalizirati najpomembnejšo infrastrukturo, začenši z Glavnim trgom, parkom in Podskalo v Vipavi
in vzpostaviti pogoje za povezavo
vinarjev, ki morajo nato oblikovati med seboj usklajeno, konceptualno dodelano in za obiskovalce zanimivo ponudbo. Ena glavnih
prioritet bo postavitev velike centralne vinoteke vseh vipavskih vinarjev v Lanthierijevem dvorcu ...
Ampak občina Vipava je Lanthierijev dvorec v celoti prepustila v
upravljanje Univerzi v Novi Gorici.
Ja, to je bila napaka, ki jo je potrebno popraviti. Lanthierijev dvorec je lepo prenovljen, vendar Vipavci nimamo kaj dosti od njega.
To, da se v njem izvaja visokošolski program se mi sicer zdi super –
in upam, da se bo število študentov v Vipavi sčasoma še povečalo
–, zelo narobe pa je, da se razen
tega v tako veliki palači ne dogaja
nič drugega. Lanthierijev dvorec je
eksistencialnega pomena za razvoj
Vipave in moral bi predstavljati

centralno in izhodiščno točko za
vsakega obiskovalca naše občine.
V vhodno avlo dvorca je potrebno locirati turistično informativni center, ena od dvoran mora biti,
kot rečeno, spremenjena v centralno vinoteko vseh vipavskih vinarjev, v njem bi moralo biti tudi več
kulturnih prireditev, da o nujnosti
dviga kvalitete storitve pri organizaciji poročnih slovesnosti sploh
ne govorimo.
Sicer pa v lokalni politiki niste
brez izkušenj.
Ne, nasprotno. Leta 1994 ob reformi lokalne samouprave in ustanovitvi nove občine Vipava sem
bil na listi SDS izvoljen v občinski
svet in bil s strani svetnikov – če se
dobro spomnim, soglasno – izbran
za predsednika občinskega sveta,
ki je imel takrat kar velike pristojnosti. Skliceval in vodil je seje občinskega sveta. Taka ureditev sicer
ni bila najbolj konsistentna, zato
jo je zakonodajalec spremenil že
do naslednjih volitev, pa vendar –
če to omenim kot neke vrste anekdoto; župan je takrat na sejah občinskega sveta prišel do besede,
samo če mu je to predhodno odobril predsednik (smeh).
Glede na to, da se spuščate v politiko: kako komentirate izide parlamentarnih volitev?
Naj najprej povem, da zelo razlikujem med politiko na državnem
in lokalnem nivoju. Če se na državnem nivoju, logično, ne moremo izogniti svetovnonazorskim
razlikam med strankami, so le-te
na lokalnem nivoju bistveno manj
pomembne. Politiko na lokalnem
nivoju razumem predvsem kot
skrb za urejanje infrastrukture na
način, ki dviguje kvaliteto življenja lokalnih prebivalcev in dela
hkrati občino zanimivo za obiskovalce. Če so projekti zastavljeni na
tak način, je majhna verjetnost, da
bi se stranke do njih opredeljevale po principu levo-desno. Na državnem nivoju je seveda drugače.
Tam bi si želel, da bi vladno koalicijo oblikovala politična opcija, ki bi državo končno umaknila
iz gospodarstva, ki bi optimizirala
in racionalizirala delovanje javne
uprave ter debirokratizirala družbo na vseh področjih, ki bi znižala
davke in prispevke ter tako razbremila gospodarstvo in zagotovila
pogoje za razcvet svobodne podjetniške iniciative. Kot zaenkrat
kaže, se to žal še ne bo zgodilo.
KB
Foto: Primož Predalič
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Športni vikend v Kamnjah

Planina

6. tradicionalna šagra P

N

a Planini nad Ajdovščino
je 3. 6. 2018 potekala že 6.
tradicionalna šagra, ki jo je
organiziralo društvo Soudan. Najprej so se izbrane ekipe v dopoldanskih urah pomerile v balinanju na
balinišču BK Planina. Balinale so 4
ekipe, ki so postregle z vznemirljivo
tekmo, zato je bilo tudi med gledalci
odlično vzdušje. Po balinanju je na
planinskem igrišču potekala briškuljada. Ob 17.00 se je začela sveta
maša, ki jo je vodil župnik Sašo Mugerli. Bogoslužje je spremljal bend
'Na Balanci'. Po maši se je zabavo
otvorilo s planinsko himno. Sledile
so podelitve pokalov za zmagovalce
v balinanju in briškuljadi.
Program je bil pester: Planinci so

ocenjevali višino pršuta, kupovali srečke za srečelov ter se igrali tradicionalne igre za otroke in odrasle, zaplesali pa so na note 'Džumus
band-a'. Ob 'Bosi nogi' se je zabava
zavlekla v noč. Hvala vsem sponzorjem, ki so naredili Planinsko šagro
še boljšo!
V ta namen bi se zahvalili našemu
duhovniku g. Sašu Mugerli, ki po
10. oz. 14. letih zapušča župnije Planina, Šmarje in Gabrje. Hvala mu za
vse, kar nam je ponudil ter nas naučil. V upanju, da se še kdaj srečamo,
na njegovi bodoči poti pa mu želimo le najboljše! Še enkrat hvala, Bog
povrni!
Društvo Soudan

o uspešni lanski izvedbi
športnega vikenda, smo se v
društvu ŠKTD Kamnje – Potoče ponovno odločili za organizacijo omenjenega dogodka. Tokrat
že četrtič! Na sobotni družabni
nogometni turnir smo povabili
sosednje krajevne skupnosti, prijateljska društva in klube. Na povabilo se je odzvalo šest ekip, ki so
v sobotnem popoldnevu odigrale
kar lepo število tekem. Lanskoletne
zmagovalce, ekipo prostovoljnih
gasilcev iz Sela, ki se po spletu okoliščin, letos, žal niso mogli udeležili turnirja, so nadomestili njihovi sosedje. Ekipa Malovš je bila v
velikem finalu boljša od veteranov
Primorja. Tretje mesto si je priborila ekipa 9 fac, ki so jo sestavljali
prijatelji s Krasa in ki je v malem finalu premagala borbene domačine
iz Potoč. Zmagovalci so za nagrado
domov odnesli unikaten prehodni
pokal ter pršut! Nagrajeni so bili
tudi nekateri posamezniki. Sobotno druženje se je zavleklo v pozni
večer, ko smo organizatorji že hiteli pripravljati nekatere stvari za
nedeljsko mini otroško olimpijado.
Nedeljsko sončno vreme je bilo kot
naročeno za aktivnosti na prostem.
Kmalu po 15. uri so se na igrišču
že začeli zbirati otroci s starši in s
svojimi kolesi, tisti nekoliko mlajši
otroci pa s poganjalčki. Dan smo
pričeli s predstavitvijo športnega
potapljanja ter ga malce kasneje
nadaljevali z ogledom kraljevega

pitona. Obema predstavitvama so
otroci prisluhnili z neverjetnim
navdušenjem. Po uvodnem delu, ki
je potekal v senčki bližnjih dreves,
se je dogajanje preselilo na igrišče.
Prilagojeno različnim starostnim
skupinam, so mentorice pripravile
raznorazne štafetne igre, kolesarsko dirko, iskanje skritega zaklada,
pika na i pa so bile vodne igre, ki
so otrokom vidno prinesle največ
veselja. Med tem časom so se na
igrišču predstavile tudi plesalke iz
plesnega centra ADC, ki so še dodatno ogrele ozračje na tribuni.
Otroci so bili ob koncu športnega
dela deležni odličnih palačink, sadja in sladoleda. Tik pred odhodom
domov, pa smo za njih pripravili še

največje presenečenje popoldneva.
Obiskal nas je reševalec iz Zdravstvenega doma Ajdovščina, ki je
na kraj dogajanja prišel kar s sireno in z lučjo. Reševalec je otrokom
na zabaven in hkrati zanimiv način
predstavil svoje reševalno vozilo,
pripomočke ter delo reševalca nasploh. Vsi otroci, teh je bilo letos že
kar okrog 50, ki so se udeležili letošnje olimpijade, so ob koncu prejeli
še zasluženo priznanje za udeležbo!
ŠKTD Kamnje – Potoče se ob tej
priliki zahvaljuje vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri izvedbi letošnjega športnega vikenda v Kamnjah!
Foto: D.Š.

Goče

Kresovanje treh vasi
Poletje prispelo z Boeingom
pr' Grželjih
Slovenska tradicija obeležuje praznik dela (1. maj) zlasti s kresovi
in nošnjo nageljnov. Tradicija se pričenja v letu 1886, ko je delavsko gibanje zahtevalo več delavskih pravic. Praznovanje že nekaj
let poteka tudi v zaselku Vrtovina - Grželji, kjer se združijo tri vasi
(Vrtovin, Kamnje in Potoče).

V

saka vas zase na začetku
vasi postavi majsko drevo
oz. mlaj, ki se ponaša z zavidljivo višino in je narejeno iz debla
smreke ali bora, ki mu olupijo vso
skorjo, na vrhu pa pustijo nekaj vej.
Nato se golo deblo ovije z bršljanom. Smrekov mlaj ima navadno
na vrhu zastavo, pod smrekovimi
vejami pa na deblo pritrjene vence,
spletene iz cvetja in zelenja. Včasih
so vasi med seboj tekmovale, katera
bo imela lepši mlaj.
Prireditev, lahko bi temu tudi rekli
druženje s kulturnim in zabavnim
programom, je vsako leto množično obiskana. Erik in Tomaž sta tudi

letos poskrbela za jedačo in pijačo,
ki seveda ne sme manjkati! Ko se je
zmračilo so otroci v spremstvu staršev prižgali kres, ki letos ni bil najvišji, je bil pa najlepši in gorel je tako
dolgo, dokler niso vsi drugi kresovi
že ugasnili. Veselica s petjem, plesanjem in rajanjem ob harmoniki je
trajala dolgo v noč.
Ob takem dogodku se vrtovinci,
potočani in kamenjci zberemo v večjem številu in lahko s tistimi, ki jih
morda skozi leto ne vidimo, malce
podebatiramo in nazdravimo.
Nevenka G.
Foto: Neva B.

Vipavska dolina premore veliko arhitekturnih, kulinaričnih in enološko bogatih kotičkov, ki v vseh letnih časih ponujajo čudovito okolje za kulturne prireditve. Tako je v vipavski občini zrasla ideja, da bi
kamnita pročelja hiš in prostorna dvorišča v poletnem času postala zunanji oder za glasbene in gledališke predstave v sklopu dogodkov, poimenovanih 'Poletje na Vipavskem'. V okviru teh prireditev je
Krajevna skupnost Goče v soboto, 23. 6. 2018 gostila Kulturno turistično društvo Zarja iz Bilj. Njegovi
igralci so na Gočah odigrali komedijo Marca Camolettija z naslovom 'Boeing boeing'. Nestanoviten, s
pogostimi plohami zaznamovan junij, je gledališko dogajanje izpod strehe neba iz varnosti preselil v
pokrite prostore Osnovne šole Goče. A obiskovalcev to ni prikrajšalo za zadovoljstvo in smeh.

Z

apis v gledališkem listu KTD
Zarja Bilje je za predstavo 'Boeing boeing' obljubljal: "Pričakujte polet, poln ljubezenskih intrig,
skrivalnic, vrtoglavih sprememb, vzletanja in pristajanja, vse to v ritmu norih
60 – ih" in gostujoča gledališka skupina
je svojo obljubo popolnoma izpolnila.
Pod roko režiserke Ane Facchini se
je pred očmi gledalcev izrisal lik Bernarda (Jože Bezjak), ki je istočasno
zaročen s tremi stevardesami: z Američanko Jane (Neža Orel), z Nemko
Judito (Katja Nemec) in s Francozinjo
Jacqueline (Maja Silič). Bernard uspešno skriva zaročenke eno pred drugo,
dokler vse tri različne letalske družbe,
pri katerih letijo stevardese, vzdržujejo
utečen urnik poletov. S spremenjenimi
urniki letalskih poletov pa se dogajanje
hudo zaplete. Zmedo pomaga Bernardu reševati njegov nekdanji sošolec
Robert (Konrad Korado Beltram), ki
se preseli v Bernardovo stanovanje.
Nemalo problemov z Bernardovimi
zaročenkami pa ima tudi gospodinjska
pomočnica Berta (Marjana Peric), ki
zaradi spremenjenih letalskih urnikov
ne zmore več usklajevati najljubših jedilnikov vsake posamezne stevardese.
Te namreč nenapovedano 'pristajajo in

vzletajo' tako hitro, kot se zamenjujejo
tudi njihove fotografije na steni dnevne
sobe ...
Obilica situacijske komike in duhovitih dialogov ter značajsko dodelanih
igralskih likov je poskrbela za uro in
pol odlične sprostitve in smeha. Čestitke Krajevni skupnosti Goče, ki je dogodek organizirala in igralcem Kulturno turističnega društva Zarja Bilje, ki
so predstavo odlično odigrali!
Posebno razveseljivo pa je, da gostoljubni organizatorji na Gočah po

vsakem kulturnem dogodku povabijo
obiskovalce in domačine k prijetnemu
druženju ob domačih kulinaričnih in
vinskih dobrotah ter se z družbo zadržijo v prijetnem pomenku. Gočani so
si namreč pripravljeni 'za prijat'lje čas
vzet'. Še veliko uspešnih kulturnih dogodkov in druženj jim želim! Naj se ob
skupnih druženjih po prireditvah rodijo nove zamisli o naslednjih Poletjih na
Vipavskem!
Alenka Skupek
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Vabljeni v
trgovino
Ajdovščina.
NOVO IZ PEKARNE:

Navdušila vas bo s popolno in
izredno ugodno ponudbo izdelkov

Ves čas
sveže
za vas.

izpod rok pekovskih, slaščičarskih,
mlinarskih in testeninarskih
mojstrov. V njej lahko dobite veliko
izbiro svežega kruha, pekovskega
peciva, slaščic in piškotov ter
bogato ponudbo ostalih
Mlinotestovih izdelkov: testenin,
mok in drugih mlevskih izdelkov ter
sendvičev po izredno ugodni ceni.

V TOREK
KUPUJ
CENEJE!

Vipavska bageta

ob nakupu nad
40 eur v torek,
10 % popust
za nakup
naslednji torek

Vipavska bageta je narejena iz najosnovnejših
surovin: odlične Mlinotestove moke, Hubeljske vode,
kislega testa, kvasa in soli, odličen izgled, vonj in okus pa
prek pekove roke in potrpežljivosti pridobi med postopkom
izdelave, ki se ga ne bi sramovali niti največji pariški mojstri.
Za pobožat dušo pa smo dodali še kanček ječmenovega
slada.

Popust prejmete vsak torek ob nakupu nad 40 eur. Popust lahko vnovčite
naslednji torek v trgovini Mlinotest ob predložitvi kupona na blagajni.
Popusti se med seboj ne seštevajo. Popust ne velja za cigarete in tobačne
izdelke, mobi kartice, časopise, plinske jeklenke, izdelke Mesnice Rovtar
in vinotoče.

MLINOTEST ŽIVILSKA INDUSTRIJA d. d., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina
plakat- v torek kupuj ceneje 500 x 700.indd 1

oglas latnik 274 x 384 -pospeševanje prodaje M. izdelkov.indd 1

25. 05. 2018 11:32:14

26. 06. 2018 12:01:34
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Dom starejših občanov Ajdovščina

Štefan Čičigoj - Super senior
Časopis Delo je lansko leto vodil akcijo, v kateri je bilo obravnavanih sedemdeset zapisov o stanovalcih sedemdesetih slovenskih domov, ki s svojim delovanjem vplivajo na kvaliteto življenja vseh svojih
sostanovalcev. Predstavljene stanovalce oziroma njihove življenjske zgodbe je prebirala posebna komisija in kasneje tudi sami bralci. V Cankarjevem domu je ob zaključku akcije, v mesecu septembru,
ministrica za delo,družino in socialne zadeve podelila priznanje 'Super senior' sedmim stanovalcem
slovenskih domov. Med njimi je visoko državno priznanje prejel gospod Štefan Čičigoj iz Doma starejših občanov Ajdovščina.

I

z življenjske zgodbe Štefana
Čičigoja povzemamo posamezne podatke o njegovem delovanju. Z leti je Štefana njegovo
poklicno delo tako utrudilo, da je

moral iskati pomoč. V domu so ga
začeli vključevati v terapevtske in
prostočasne aktivnosti. Vse bolj so
se začele kazati njegova organizacijska iniciativnost, pripravljenost
za sodelovanje, organiziranje prireditev, povezovanje s sostanovalci, srčnost. S pomočjo terapevtke
in delovne terapevtke je začel sodeloval pri različnih akcijah. Super
senior Štefan je član sveta Doma
starejših občanov Ajdovščina in je
dejaven na zborih stanovalcev. S
svojim delovanjem vpliva tako na
življenje v samem domu kot tudi
na povezovanje stanovalcev doma
z dogajanji izven doma.
Postal je izjemen organizator
družabnih iger, samostojno že leta
vodi tombolo, ki jo igra 5o stanovalcev. Štefan obišče 15 do 25

stanovalcev tedensko v spodbudo
za pogumnejše življenje in sodelovanje v domu. Vrsto let vodi skupino za samopomoč Planika; sam
vodi skupino za samopomoč Ob
kavici; samostojno pripravlja vsakoletni izlet vseh skupin za samopomoč; sodeluje v pevske zboru
Vipavski vrabčki; organizira Glasbene in besedne urice za stanovalce doma; sodeluje pri pripravi predavanj vabljenih zgodovinarjev in
potopiscev; sodeluje v Dramski
skupini društva Norma7; sodeluje
pri organizaciji občinske briškoljade; občasno piše članke za Latnik, Goriško in Primorske novice. Za zasluženo priznanje Super
seniorju Štefanu Čičigoju iskreno
čestitamo!
I.K.

Četrto tekmovanje Ljudskih
godcev na diatonični harmoniki

V nedeljo, 10. junija, je izdelovalec harmonik Miran Lokar – Harmonika Lokar iz Lokavca, že četrtič organiziral
mednarodno tekmovanje na diatonični harmoniki. Prva tri leta je bilo tekmovanje v dvorani Edmunda Čibeja,
letos pa je bilo tekmovanje na Turistični kmetiji Černigoj. Ljudski godci, harmonika in kmetija Černigoj je bila
resnično prava kombinacija za pristnost tekmovanja in pokazalo se je, da je bila nova lokacija prava izbira.

N

a tekmovanje se je prijavilo 20
harmonikašic in harmonikašev, ki jih je organizator razdelil v štiri skupine in sicer do 10 let, od
11 do 12 let, od 13 do 17 let in nad 18
let. Najmlajša tekmovalka je štela 8 let,
najstarejši tekmovalec pa 70 pomladi.
Vsak udeleženec je dobil priznanje
za sodelovanje in zabojček češenj, ki
ga je vsakemu tekmovalcu podarila
Kmetija Černigoj. Nenazadnje se je v
Lokavcu odvijal tudi Festival Češenj
in darilo je prav vse zelo razveselilo.
Ker pa je bilo tekmovanje, je tekmovalke in tekmovalce spremljala tudi
strokovna komisija, ki so jo sestavljali:
Karmen Krapež; profesorica glasbene
pedagogike, učiteljica harmonike in
dirigentka harmonikarskega orkestra v
glasbeni šoli v Postojni, Mojca Lavrenčič; magistra – orkestrska dirigentka in
Rajko Černigoj; harmonikaš z več kot
dvajsetletno prakso in učitelj diatonične harmonike.
Vsak udeleženec je zaigral dve skladbi
po lastni izbiri in treba je povedati, da
je bil izbor izredno pester. Tekmovalci

so pokazali svojo kreativnost, izreden
posluh in veliko ljubezen do tega instrumenta. Po končani prireditvi so si
sodniki belili glave, harmonikaši in publika pa smo se prav lepo zabavali. Zaigrali so trije otroci iz družine Zelnikar
in izdelovalec harmonik Miran ter voditeljica prireditve se kar nista mogla
upreti plesu in vse udeležence še dodatno zabavala. Osemletna Klara je praznovala svoj rojstni dan in z veseljem
smo ji zapeli in zaigrali vse najboljše.
Tudi brez Golice in Slaka ni šlo.
Ob razigranem veselju so se prav vsi
zresnili, ko je vstopila strokovna komisija, da bo povedala svoje odločitve. Profesorica Karmen Krapež je vse
udeležence zelo pohvalila, povedala je,
da so marsikje odločale nianse, vendar
odločiti se je bilo treba in odločitve so
bile naslednje:
V skupini do 10 let je tretje mesto dosegla Katja Zelnikar, drugo Klara Stopar in prvo mesto Gašper Štajnar. V
kategoriji od 11 do 12 let je tretje mesto
dosegel Žiga Mozetič, drugo Kristjan
Jenko in prvo mesto Danaja Grebenc.

V kategoriji od 13 do 17 let je tretje mesto dosegel Rožle Čuk, drugo Klara Šušmelj in prvo mesto Aljaž Zelnikar. V
kategoriji nad 18 let je tretje mesto dosegel Gregor Kobal, drugo Matija Zorn
in prvo mesto Erik Šavron. Izmed vseh
tekmovalk in tekmovalcev je komisija
določila še absolutne zmagovalce. Tretje mesto je dosegel Aljaž Zelnikar iz
Male vasi pri Grosupljem, drugo Danaja Grebenc iz Dravograda in prvo
mesto Erik Šavron iz Gradina pri Kopru.
Čeprav so tekmovalke in tekmovalci prišli iz raznih krajev širom naše deželice Slovenije in tudi iz Italije, so se z
veseljem zadržali in se podkrepili z domačo joto in klobaso – mojstrovino
Turistične kmetije Černigoj. Posladkali pa so se z raznim pecivom, ki so ga
pripravile lokavške gospodinje in veselje se je nadaljevalo še dolgo po zaključku uradnega dela prireditve. Miran
Lokar je znova dokazal, da je dober organizator, da se ljudje v njegovi bližini
zabavajo, da je odličen izdelovalec harmonik, saj so vse njegove harmonike
delovale brezhibno in osrečile izvajalca glasbene viže in njega kot izdelovalca harmonik. Za konec bi se organizator rad zahvalil še Turistični kmetiji
Černigoj, Nadi za vodenje prireditve,
Alenki za fotografiranje, članom strokovne komisije, lokavškim gospodinjam in svoji družini. Naslednje leto
pa se spet vidimo na petem tekmovanju godcev na diatonični harmoniki in
obljubljamo, da bo še lepše in še boljše, saj se nam izvirne ideje kar porajajo.
Nada Blažko

NOVO

Party Box
Za brezskrbne prireditve in zabave …
… od opreme do izvedbe ...
… ideja za drugačno praznovanje.
Party box menu I > 10 do 15 oseb

Cena 95,00 €

Party box menu II > 10 do 15 oseb

Cena 150,00 €

Party box menu III. finger food
> 10 do 18 oseb

Cena 290,00 €

O podrobnosti pozameznih
menujev povprašajte osebje lokala

Informacije in naročila: 041/573 310

Pica Party
MARGERITA
pelati, mozzarella

Cena 27,00 €

ŠUNKA
pelati, mozzarella, šunka

Cena 35,00 €

KLASIK
pelati, mozzarella, šunka, šampinjoni

Cena 38,00 €

PREMIUM PICA PARTY
pica po izbiri + 30 kom nabodal
(10 x sirovi pralini v pistacijini skorji, 10 x mini
burgerji, 10 x pršut v zvitku z rukolo in feta sirom)

Cena 75,00 €

Pica party - za cca. 10 oseb

Colski gasilci na
gasilski orientaciji

N

a Colu je 2.6.2018 potekalo
občinsko tekmovanje iz gasilske orientacije. Tekmovanja
se je udeležilo skupno šestnajst ekip s
Cola in Sela. Colčani smo imeli tri pionirske ekipe, štiri mladinske in eno
pripravniško. Vstopnico na regijski
del tekmovanja, ki je potekal 9.6.2018
v Dornberku so si priborile dve pionirske, dve mladinske in pripravniška ekipa s Cola, ter tri ekipe s Sela. Pionirji so
na regijskem tekmovanju zasegli četrto

in osmo mesto od skupno petnajstih,
mladinci pa dvanajsto in petnajsto
od skupno šestnajstih. Z odličjem so
se na regijskem tekmovanju okronali
pripravniki, ki so zasegli tretje mesto
od devetih ekip in za las zgrešili vstopnico na državno tekmovanje. Vsem
ekipam skupaj čestitamo za dobre rezultate ter jih še naprej spodbujamo, da
se udeležujejo raznovrstnih gasilskih
tekmovanj.
Jan Logar
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Pranje zabojnikov za odpadke
Zabojniki na ekoloških otokih so umazani predvsem zaradi biorazgradljivih odpadkov, ki lahko v poletni vročini povzročajo tudi neprijetne vonjave. Da bi le-te zmanjšali, praznimo zabojnike za biorazgradljive kuhinjske
odpadke v toplejših mesecih bolj pogosto, dvakrat tedensko in poleg praznjenja izvajamo tudi pranje
zabojnikov.
V obeh občinah imamo na ekoloških otokih postavljenih okrog 1600 zabojnikov. V okviru rednega
vzdrževanja, omejevanja širjenja neprijetnih vonjav in veljavne zakonodaje, operemo vse ekološke otoke in zabojnike vsaj enkrat letno, zabojnike za biorazgradljive kuhinjske odpadke pa dvakrat letno oz.
po potrebi.
Za čiščenje uporabljamo posebno vozilo, ki lahko zabojnike prazni in čisti hkrati. V grobem ga sestavljajo trije deli, rezervoar za čisto vodo, rezervoar za umazano vodo ter prostor za odpadke. Na ekološkem otoku zabojnik za odpadke najprej izpraznimo, nato ga vozilo opere z notranje strani, zunanjost
pa operejo komunalni delavci ročno, s tlačnim čistilcem. Zaradi dolžine postopka čiščenja, lahko na dan
operemo povprečno le 30 zabojnikov.
Trenutno opravljamo storitev pranja zabojnikov z vozilom, ki je staro skoraj dvajset let, zato se ob pranju razlega v okolico močan hrup. Že v naslednjem letu pa imamo namen kupiti novo sodobno vozilo,
ki bo predvsem tišje.

Prejeli priznanje AVIANA
Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina je prejela priznanje Aviana, ki
ga podeljuje Društvo za opazovanje in
proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), za
izvedeno naravovarstveno dejanje, ki je
lahko zgled v družbi za širjenje zavesti
pomena varstva ptic in narave. Priznanje
smo prejeli, ker že več let, na območju
CERO Ajdovščina izvajamo različne
ukrepe za zavarovanje naše kritično ogrožene ptice pevke, črnočelega srakoperja.
Leta 2014 je v Sloveniji gnezdilo le 10 parov črnočelega srakoperja, od tega kar
polovica na Ajdovskem polju. Tu mu ustrezajo velike odprte površine, na katerih
lovi, ter topolovi drevoredi, kjer gnezdi. Za preže rad uporablja grmovje in posamezna drevesa, ki pa jih zaradi izsekovanja ponekod na Ajdovskem polju primanjkuje. Več o naših pticah si lahko preberete na www.ptice.si

Za urejene ekološke otoke lahko veliko naredimo občani sami, če poskrbimo, da so odpadki pravilno
ločeni ter odloženi v ustrezne zabojnike. Odpadke, ki ne sodijo v zabojnike, ne puščamo na tleh temveč
jih odpeljemo v zbirni center, da ohranjamo površino ekoloških otokov čisto.
TEKOČI OSTANKI HRANE: Manjše količine se sicer lahko vlije v kuhinjsko posodo za biorazgradljive odpadke vendar je potrebno nato v posodo dodati še suhe odpadke (npr. papirnate brisače,
časopisni papir, žagovino…), ki bodo delovali kot absorbent in tekočino vpili. Tekočih odpadkov
nikoli ne zlivamo v straniščno školjko, ker s tem obremenjujemo okolje oz. čistilno napravo. Večje
količine odpeljemo v zbirni center.
ODPADNO JEDILNO OLJE: Dobra praksa je pokazala, da je odpadno jedilno olje najbolje zbirati
v večji 5-litrski posodi, ki jo ob priliki oddate v zbirnem centru, šoferju ob oddaji kosovnih odpadkov ali v akciji zbiranja nevarnih odpadkov.
KAKO SE ZNEBITI NEPRIJETNEGA VONJA IZ POSODE ZA ODPADKE DOMA?
Najpomembnejše je, da posode za odpadke redno čistite. Za odstranitev neprijetnih vonjav pa v čisto
posodo potresite še malo sode bikarbone. Uporabite jo lahko tudi za čiščenje. Enostavno zmočite gobico, nanjo posujte malo sode in zdrgnite posodo. Na koncu sperite. Pri čiščenju posode za biorazgradljive odpadke ne pozabite očistiti tudi zunanjega dela posode in pokrova (zlasti s spodnje strani).

Tehnični pregledi v AMZS,

člani imate 20 % popusta!
tehnični pregledi, homologacije,
registracije, zavarovanja, članstvo
AMZS Ajdovščina, goriška cesta 75, 5270 Ajdovščina. t: 05 364 42 10, del. čAS pon - pet: 7-19, sob: 8-12
AMZS Vipava, goriška cesta 13, 5271 vipava. t: 05 367 11 99, del. čAS pon-pet: 8-16, sre: 8-18, sobota: zaprto

amzs.si
amzs.si
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OŠ Šturje

MoPZ Vinograd

Kulinarični večer

Prepevali v Nišu

V četrtek, 24. maja 2018, smo na osnovni šoli Šturje pripravili kulinarični večer. Dogodek smo umestili v aktivnosti ob Tednu vseživljenjskega učenja. Naši gostje so bili člani Društva upokojencev
Ajdovščina.

U

čenci ekipe Šturski gurmani Tonija Kobal, Iza Kranjc,
Lea Krapež, Patricija Bevk,
Pia Curk in tehnik Jani Batagelj so
pripravili kulinarično-potopisni večer. Poleg raznovrstnih prigrizkov
so za goste večera pripravili tudi
predstavitev dela pri predmetu gospodinjstvo in kulinaričnem krožku. Vrhunec večera je bilo okušanje
prigrizkov. Ti so temeljili na lokalnih tradicionalnih jedeh, preoblečenih v moderno obleko. Učenci so

postregli polentna gnezdeca z sirom
in panceto, košarice iz pečenih blekov s kremo iz suhih paradižnikov,
popečene in polnjene suhe slive, sirove lizike z zelišči, ješprenjeve kroglice na špargljevi kremi in za posladek kruhov narastek s češnjami.
Zraven sladice so postregli še figovo
kofje.
Gostje so ob zaključku izrazili veliko zadovoljstva za novo izkušnjo.
Petra Ušaj in Šturski gurmani

V

mesecu maju so na obisk v
Vrtovin prišli predstavniki
Slovenske kulturne skupnosti France Prešeren iz Niša v
Srbiji. To je nevladna organizacija,
ustanovljena oktobra 2004 s ciljem,
da povezuje ljudi slovenskega porekla in vse, ki jim je Slovenija pri
srcu. Trenutno imajo 260 članov.
Cilj delovanja društva je ohranjanje
tradicionalnih vrednot slovenskega
naroda, učenje slovenskega jezika,
ohranjanje aktivnih vezi z matično
domovino Slovenijo in ohranjanje
vezi med slovenskim in srbskim narodom. Pevski zbor Vinograd iz Vrtovina se je v mesecu juniju odzval
na povabilo SKS France Prešeren
iz Niša in tam predstavil Vrtovin
in Slovenijo s pesmijo. Saj pesem
vzbuja spomine in tista najtoplejša
čustva, ki jih premore človek. Ljubezen do drugih, do narodov, domovin in zgodovine. Skupaj smo zapeli
lepe slovenske pesmi, saj v naša srca
prinesejo veselje in spodbudo. Na
amfiteatru na pomolu reke Nišave
je zbor Vinograd zapel nekaj domoljubnih slovenskih pesmi in srbsko
pesem Tamo daleko za vse mimoidoče. To je himna o trpljenju srbskih vojakov katero prepeva srbski
vojak, ki se bori za svojo zemljo.
Poleg prepevanja in druženja smo

seveda dneve v Srbiji izkoristili za
oglede Smedereva, Niških zanimivosti: Niške trdnjave – vojaške utrdbe iz časa Turkov, Medijane – arheološkega najdišča iz rimskih časov,
spomenika kralju Karađorđeviću,
Beli begove đamije, ki so Turki zgradili v 16. stoletju in Čele kule, v katero so Turki leta 1809 vzidali 952
lobanij Srbskih vstajnikov. Odpeljali smo se do Topole, kjer smo si
najprej ogledali memorijalni park
Oplenac z čudovitim mavzolejem
kraljeve družine Karađorđević in

Praznovanje v Žapužah

T

radicionalno
praznovanje
krajevnega praznika poteka v
Žapužah vsako leto, ko se na
njem spomnimo požiga vasi v drugi
svetovni vojni. Člani društva DEŠK,
ki skrbimo za izvedbo praznovanja,
smo pripravili več dogodkov. Pričeli
smo s čistilno akcijo v soboto in uredili okolico krajevnega doma ter cerkve
svetega Martina. Odzvalo se je preko
20 mladih ter starejših s pomočjo pri
čiščenju.
Naslednjo nedeljo se je zbrala lepa
skupina motoristov iz Žapuž in bližnje okolice ter se zapeljala na panoramsko vožnjo preko Krasa, Kozine
ter proti Brkinom. Postanek za osvežilno pijačo ter sprostitev med vožnjo so si privoščili v mali vasici Tatre na športnem igrišču pred cerkvijo.
Šturski župnik g. Zoran Zornik, ki je
tudi motorist je vse motoriste in jeklene konjičke blagoslovil ter jim zaželel
srečno vožnjo. V nadaljevanju vožnje
po grebenu proti Premu je bil pravi
užitek na motorju, še posebej, ker je
bilo zelo lepo vreme. Ob zaključku se
je nadaljevalo srečanje tudi ob prigrizku na terasi krajevnega doma.

Mladi športniki so se srečali na tekmovanju dvojic v odbojki in sicer v
petek pred praznikom. V večernem
finalu sta slavila Kovšca in Šeme, ki
sta imela rahlo prednost visoke postave. Praznična nedelja se je začela z
deseto mašo pri sv. Petru, ki je sosvetnik v cerkvi sv. Martina. Pri maši, ki
jo je daroval g. Zoran je prepeval mladinski šturski zbor. Po maši je sledilo

cerkvijo sv. Đorđe, hišo kralja Petra I in kraljičinim dvorcem in bližnji kompleks objektov 'Karađorđev
dvor', zgrajenega proti koncu 18.
stoletja in ogledom muzeja v njem.
Zadnji dan potepanja smo namenili ogledu hriba Avala nad Beogradom in spominskega kompleksa z
grobnico neznanega junaka delo kiparja Ivana Meštroviča in stolp.
Naj pesem združi vse ljudi, naj pesem združi srca vsa.
Nevenka G.

druženje pred cerkvijo pod lipami.
Zvečer se je s kulturnim programom
pričel osrednji praznik Žapuž. Župan
Zvonko Vidmar je v svojem nagovoru pohvalil delo društva Dešk, ki letos obeležuje 10. obletnico delovanja.
Poudaril je da smo glavni ustvarjalci
družabnega dogajanja v vasi, ki uspešno povezuje krajane med seboj. Čestital je predsednici Janji Blažič Zavadlal, in ji izročil simbolično darilo.
V nadaljevanju so mlade plesalke zaplesale v ritmu poskočne glasbe, Zala
in Klemen Červ pa sta ob zvokih kitare zapela. Pred pričetkom zabavnega večera sta povedala še Aleš in Jože,
kaj je novega po vasi. Ko so bile že
vse srečke prodane, se je vsem navzočim predstavil oktet Planta z dalmatinskimi pesmimi. Mladi fantje so
z žametnimi glasovi navdušili številne krajane in obiskovalce. Večer se je
nadaljeval ob plesu in glasbi pozno v
noč, dokler nas dež ni preveč ohladil.
Aleš Brecelj
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'Zaigraj kamišibaj'

Kamišibaj (kami=papir, šibaj=gledališče) je japonska oblika pripovedovanja zgodb ob slikah, ki so
vložene v lesen okvir, ki predstavlja oder. Pripovedovalec med pripovedovanjem menja slike, ki prikazujejo dogajanje v zgodbi. Kamišibaj omogoča prikaz različnih žanrov in lahko nagovarja različno
publiko, tako odrasle kot otroke. Z njim lahko pripovedujemo tako pravljice, basni, mite in legende
kot tudi krajše zgodbe, poezijo, izštevanke, uganke in pregovore.

D

ruštvo Kamišibaj je 9. maja
pripravilo vseslovensko igranje kamišibaja. Del tega festivala se je odvijal tudi v Lavričevi
knjižnici, kjer so kamišibajkarke, kot

rečemo izvajalcem tega tradicionalnega japonskega malega potujočega
gledališča, odigrale kar osemnajst
predstav. Devet za otroke in devet za
odraslo publiko. Večina pripravljenih

predstav je črpala iz bogatega ljudskega
pripovednega izročila z Gore in Vipavske doline, našla pa se je tudi kakšna
avtorska predstava, pa tudi monolog
'All the World's s Stage' (Ves svet je
oder) iz Shakespearjeve komedije 'Kakor vam drago'.
Kamišibaj postaja v Sloveniji vse bolj
priljubljen. Glede na množičen obisk
obeh prireditev v naši knjižnici, tako za
otroke, kot odrasle, sklepamo, da je zanimanje za kamišibaj živo tudi v Vipavski dolini. Sicer pa imamo že od leta
2013 poleti v Piranu vsako leto festival kamišibaja. Letos pa bo 6. slovenski
festival kamišibaj gledališča potekal v
Štanjelu (17. - 19. avgust 2018).
Vabljeni!

Poletni knjižnični utrip

K

njižničarji in knjižničarke so že v začetku junija v
osrednji knjižnici postavili
Poletno stojnico, na katero so naložili knjige različnih žanrov v slovenskem in v tujih jezikih, na razpolago
so tudi revije. Stojnico so dopolnili
z gradivom iz skladišč in si ga izposodili tudi od Potujoče knjižnice, ki
med poletjem ne gre na teren. Izkušnje kažejo, da člani radi posegajo

po tako ponujenih knjigah. V začetku julija odpira vrata v osrednji
knjižnici v Ajdovščini tudi senčna
Poletna knjižnica ob Hublju – kotiček z mizo in klopcami ob knjižnic.
Tu knjižničarji ponudijo dnevno
časopisje, revije in knjige, slikanice
ali otroške knjige, tudi kako igračo
za otroke, ki se lahko igrajo tudi
na igralih na odprtem knjižničnem
dvorišču.
Knjižnica je s Knjigo na bazenu
tradicionalno prisotna tudi na ajdovskem letnem kopališču; ponudbo
pripravlja v sodelovanju z Zavodom
za šport. Tudi letos bo mogoče pobrskati po kaki knjigi, reviji, leksikonu … Le novejših in lepših polic letos še ne bo, žal…
V juliju knjižnica pripravlja Poletne dejavnosti – verjamemo, tako
zanimive, da bodo vsaj nekatere pritegnile tako otroke kot tudi njihove starše ali stare starše, morda tudi
druge odrasle. Namenjeni so jim
štirje julijski četrtki. Prvi se sprašuje,
kako je preživljal počitnice pisatelj
danilo Lokar, kje in kako se je igral.
Naslednji četrtek je namenjen sprehodu po rimski Castri in spoznavanju življenja Rimljanov, poudarek
bo tudi na arheoloških raziskavah.
Zanimiv bo četrtek, namenjen sprehodu po šturskih znamenitostih in
zanimivostih in gasah, izvedeti bo
mogoče, katere znamenite osebnosti so se tu ustavile (npr avstrijski cesar), seznaniti se s prvim slovenskim
lutkovnim gledališčem in še kaj. Zadnji četrtek pa bo potekala v osrednji knjižnici lutkovna delavnica
Mala morska deklica v izvedbi Gledališča Bičikleta, ki bo pričarala pravo poletno vzdušje.
Pripravili pa smo še posebne delavnice prvi četrtek v avgustu. Posebne zato, ker jih bosta vodili sestri
Anja in Teja Kravos (14 in 9 let), ki
sta se prijavili kot prostovoljki. Pri
pripravi delavnic jim bodo pomagali zaposleni.
Za vse delavnice, dogodke in sprehode je potrebna predhodna prijava zaradi lažje priprave. Poglejte na
spletno stran www.ajdovscina.si!

»Poletavci – poletni bralci« že
tretjič!
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'Nemir vesolja' v
Podnanosu

V nedeljo, 10. 6. 2018 se je v okviru praznovanja Župnijskega
dne v Podnanosu odvrtel 'Nemir vesolja'. Tako je namreč ime prvi
pesniški zbirki duhovnika in pesnika Dominika Bizjaka – Dinka. V
Marijini dvorani v Podnanosu je literarno – umetniški popoldan z
g. Dominikom Bizjakom vodil podnanoški župnik, g. Tomaž Kodrič.
Izpostavil je pomembne mejnike iz avtorjevega življenja in dela.
Med večje prelomnice v delovanju duhovnika in pesnika Dominika Bizjaka zagotovo spada letošnja 40. obletnica njegovega mašniškega posvečenja. Ob tej priložnosti je pesniška zbirka 'Nemir
vesolja' tudi izšla.

N

i naključje, da je g. Dominik
Bizjak – Dinko svoj pesniški prvenec predstavljal v
vasi pod mogočnim Nanosom, saj je
podnanoški rojak. Gospod Dominik
je prve otroške korake naredil prav
v podnanoški župniji - leta 1952 se je
rodil v Orehovici pri Podnanosu. Ko je
štel komaj tri leta, se je družina preselila
v Izolo, kamor je Dominikovega očeta
poklicalo delo v Delamarisu. Na Obali,
ob bližini nemirnega in skrivnostnega morja, se je vedoželjni Dominik že
pred koncem osnovne šole navdušil za
fotografijo in risanje, v mladostniških
letih pa sta ga začela navduševati tudi

njegovim poučevanjem kitare.
Nemirno notranje vesolje Dominika
Bizjaka se odslikuje tudi v njegovih čudovitih fotografijah krajine, rastlin, živali in arhitekturnih detajlov. Predstavitev pesniške zbirke v Podnanosu je
bila pospremljena tudi z razstavo njegovih fotografij. Z lastnimi fotografijami je slikovno opremil tudi svoj pesniški prvenec. Pesmi v zbirki 'Nemir
vesolja' so urejene v pet razdelkov: Izpovedne, Istrske, Religiozne, Raznovrstne in Priložnostne. Istrska in kraška
pokrajina, kjer je živel in delal Dominik Bizjak, sta mu za pesniško ustvarjanje ponudili specifičen geografski

glasba in igranje na glasbene instrumente. Bučanje posvetnega življenja je
bilo mamljivo in glasno, a ni preglasilo
njegove potrebe po iskanju duhovnih
globin in širin. Zato se je odločil za
odhod v malo semenišče – klasično
gimnazijo v Vipavi, kjer se je šolal od
1967. do 1971. leta. Nemirno samoizpraševnje o bistvu in smislu človeškega bivanja ga je vodilo na bogoslovno
semenišče v Ljubljano, kjer je študiral
teologijo. V mašnika je bil posvečen
29. junija 1978. leta. Kot mlad kaplan
je svoje delo začel v Tolminu, duhovniško poslanstvo pa je nadaljeval v
Dolenji Trebuši, v Gorenji Trebuši in v
Idriji pri Bači. Njegovemu pesniškemu
ustvarjanju pa je poseben pečat vtisnilo
službovanje v istrskih in kraških naseljih: v Truškah in Marezigah v Slovenski Istri, v Sečovljah, v Brestovici,
v Temnici, v Vojščici in v Kostanjevici
na Krasu.
Pesniško ustvarjanje Dominika Bizjaka – Dinka je neločljivo povezano z
glasbo. Njegova prva besedila so bila
kot prevodi objavljena v pesmaricah za
mlade. Objavljal je v številnih zbornikih in deloval v literarnih krožkih. Njegova povezanost z glasbo se kaže tudi
v tem, da je ne le avtor besedil in prevodov, ampak tudi skladatelj cerkvenih in
posvetnih skladb - obelodaniti in izdati
njihove notne slike morda ostaja izziv
za prihodnost. Avtorjeva preteklost in
sedanjost pa sta že zaznamovani tudi z

obraz in skrivnosten notranji značaj.
Ta značaj je preko jezikovnih simbolov močno prisoten v avtorjevi poeziji.
Bralec lahko v njej prav fizično občuti radoživost, prostost in zgodovinsko
krutost Istre, ter odprtost, glasnost in
prepišnost Obale. Pa vendarle je v poeziji in v fotografijah Dominika Bizjaka prisotno mnogo več kot le 'krajinske slike'. Ves čas je mogoče nevsiljivo
in indirektno slutiti odmik od materialnega k nematerialnemu, od površinskega h globljemu, od trenutnega k
neminljivemu, od hrupa k tišini. K tisti tišini, ki je med vrsticami v poeziji
še kako povédna. Krajinske kulise so
namreč zgolj pesniško sredstvo za čudenje Stvarstvu ter za razmišljanje in
samoizpraševanje o bistvu in smislu
človeškega bivanja. Pesmi, ki so namerno 'nedorečene', nudijo bralcem
prostor za lastno interpretacijo in za
razmišljanje.
Vsi, ki smo se udeležili predstavitve
pesniškega prvenca, smo doživeli umetniško in duhovno bogat kulturni popoldan. Hvala vsem, ki so pripomogli k
temu lepemu dogodku, duhovniku in
pesniku Dominiku Bizjaku pa še veliko pesniškega navdiha ter božjega blagoslova pri izpolnjevanju duhovniškega in umetniškega poslanstva!

Lavričeva knjižnica se znova pridružuje projektu, ki vabi osnovnošolce med 7 in 12 letom starosti k
branju med poletnimi počitnicami,
in sicer 30 dni vsaj pol ure na dan.
Projekt so odlično ocenili in podprli
učitelji in številni starši. Letos vabimo k sodelovanju tudi NAJ POLETAVCE – mlade med 13 in 16 leti,
ki morajo letos med počitnicami
prebrati vsaj 3 knjige.
Zgibanke so na razpolago v vseh
enotah knjižnice in na spletni strani!

Poletni urniki

S 1. julijem stopi v Lavričevi knjižnici in v enotah v veljavo poletni
urnik, ki bo veljal do 31. avgusta.
Tudi bibliobus bo znova šel na pot
v začetku septembra.
AJDOVŠČINA
Pon. in pet. od 10.00 do 18.00
Tor., sre. in čet. od 8.00 do 16.00
Sobota - zaprto
VIPAVA
Pon. od 8.00 do 14.00
Sre. od 15.00 do 18.30
Petek - zaprto
PODNANOS
Sre. od 11.00 do 14.00
(nespremenjen)
Petek - zaprto
DOBRAVLJE
Sob. od 8.00 do 12.00
(nespremenjen)
Med poletjem bodo knjižničarke in knjižničarji pregledali in obnavljali knjižno gradivo, izvajali
odpise in urejali skladišča, opravili dogovore za kulturne dogodke in
prireditve, tehnične preglede in popravila na bibliobusu, izpeljali nujne
posege na stavbi in na opremi.

Alenka Skupek

KULTURA
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Miran Rustja

Navdih - potok, ki nikdar ne usahne

DNEVI
GORE
2018
DALMATINSKI VEČER NA GORI

KLAPA ŠUFIT
KLAPA LEUT
Za hrano in pijačo bo poskrbljeno!

PREDMEJA
(Tiha dolina)

18
8. 7. 20
ob 19 h

PREDPRODAJA VSTOPNIC NA PRODAJNIH MESTIH:
KOČA EDMUNDA ČIBEJA V TIHI DOLINI - Predmeja
BAR ANGORA - Otlica
GOSTILNA TRATNIK - Col
BAR VOGAL - Ajdovščina
GOSTILNA NA BRODU - Lokavec
-

Vstopnina:
14 €
v predprodaji: 10 €

VABLJENI!

NOVO

ALL YOU CAN EAT
V ponudbi ALL you can EAT ali Degustacijski ALL you can
EAT morata sodelovati najmanj dve osebi.
Vsakih 15 ali 20 min vam bomo prinesli novo pico, ki si jo izberete iz jedilnega lista. Postrežemo vam z veliko pico enega
okusa. Medtem ko pri Degustacijskem ALL you can EAT pa
veliko pico dveh ali treh okusov po vaši želji.
Ne glede na število pic, ki jih uspete pojesti, se vsaka pica, ki jo ne
morete več pojesti doplača po ceniku jedilnega lista.
Glavno pravilo ponudbe ALL you can EAT je čist krožnik.
(o podrobnosti ponudbe povprašajte osebje lokala)

ALL YOU CAN EAT
… za najmanj dve osebi...
… en okus na pico ...
Cena 8,50 €/ na osebo
.

Degustacijski ALL YOU CAN EAT
… za najmanj dve osebi ...
... dva ali tri okuse na pico ...
... vsako pico izberete in zložite po lastni želji
z dvema ali tremi okusi
Cena 9,80 €/ na osebo

Kdo je Miran Rustja? Kako bi se
opisali?
Najtežje je pogledati v svet lastnega
nezavednega, oziroma v tisti obsežen del obzorja, ki mu pravimo podzavest. Razum je v tem odnosu precej deficitaren, čeprav velja vztrajati
in preko razuma, kolikor je seveda
mogoče, urejati stvari, da postanejo
konkretna zadeva. Prav ta konkretnost je realizacija, ki se kaže skozi
opravljena dela, tista dela, ki pridejo pred obličje sveta, katerega zaznavamo. Sem potok, sem hudournik,
sem sonce in sem trata v megli, kjer
zelo tipljem, da pridem na plano. Se
mi pa vselej vse izide tako, da sem
kljub različnim stanjem v splošnem
zadovoljen. In to zelo. Lepo shajam
sam s sabo in kot takšen sem socialno svoboden. V življenju se nimam
česa bati, sem pa zelo pozoren človek in vedno na preži, da me ne spodnese lastna odgovornost. Najbolj
pa me pri kisiku drži ljubezen, ki
je za človeka najlepši svet naše zemeljske oble.
V prejšnjem mesecu ste izdali pravljico 'Štrbunkov grad'. Nam lahko zaupate o čem govori in komu
je namenjena? Je primernejša za
mlajšo generacijo?
Res je. Gre za zgodbo, ki je namenjena vsem generacijam, zagotovo
pa mlajšim, ki stopicajo v življenje
in iščejo čim več sonca. Gre za vsebino, ki ima tisto vzgojno noto, da
se dobremu ne more zgoditi nič slabega. Trdo prehojena pot se s svetlimi nameni in vztrajnostjo vselej
konča pozitivno. Je v njej kar nekaj drznega in napetega, ne gre pa
prezreti seveda srečnega konca. Kakor mora, ali bi moralo biti vselej v

življenju. Izplača se.
Poleg pravljice je izšla tudi vaša
pesniška zbirka 'Prižigam luč na
oknu svojega navdiha'...
Moje pesmi so pesmi mnogostranstva. V njih gre, v primarni obliki,
za izpraševanje smisla in bistva obstoja, ki ga vselej podkrepim z optimizmom, pomembnostjo in vero
v svetle dimenzije tako tu zemskega, kakor onostranstva. Nisem mortualist, zaupam življenju, je pa razmišljanje o tistem, ki pride onkraj in
potem pri meni aktualno. Izpovedi
v mojih pesmih so klic v stanje, ki
naj bi zaljšalo naša življenja. Tokratna zbirka je kar zajetna. Pač želim
'so deliti' in 'so bivati', kajti zavedam
se, da smo potrebni zadovoljstva in
sreče, tako na individualni, kakor
frontalni ravni.
Od kje pa sicer črpate navdih?
Navdih je pri meni kot potok, ki
nikdar ne usahne. Izvir potoka je v
rojstvu, v genih, skozi življenje pa
dolbem strugo glede na pridobljene
izkušnje in z neizmerno vztrajnostjo. Imam danosti, do katerih moram biti spoštljiv in jih moram zibati v tisti zibelki, ki dela življenje
polno. Preplavljen sem z idejami,
nameni, navdihom in vsemu temu
dajem priložnosti, da se realizirajo.
Vedno z mojo prisotnostjo in voljo.
Ste učitelj, zborovodja, skladatelj,
pesnik, pisatelj... Če bi vam nekdo
rekel, da lahko počnete samo eno
od teh stvari, katero bi izbrali?
Vse je v vsem in eno je življenje, ki
hrepeni po najlepšem. Pri meni ne
gre za zavestno izbiro in v umetnosti
niti ne ločujem, kajti gre za izpoved.
Zaradi preživetvenega kruha, tudi
jaz potrebujem materialnosti, ki pa
niso prioriteta. V vsem mojem delu
je primarna samoizpoved in preko nje tista socializacija, ki nas drži
v dovolj znosni skupnosti. Različni
načini izpovedovanja so stvar časa
in kraja. Komponiranje npr. zahteva
več časa, da nekaj povem, pri poeziji
lahko povem isto v kratkem ustvarjalnem času. Tako nekaj nastane
glede na okoliščine in časovne možnosti, s katerimi razpolagam v danem trenutku. Vselej pa sem vse v
enem in to eno sem jaz v mnogem.
Ste si že v mladosti želeli postati
učitelj?
Učiteljevanje, zborovodstvo in
podobne stvari so poustvarjanje,

pisanje tako literarnih del, kakor
komponiranje, pa ustvarjanje. Odkar pomnim sem rad oboje, v zelo
globokem pa sem najbolj ustvarjalec.
V življenju ste dobili kar nekaj nagrad. Na katero ste najbolj ponosni?
Vse življenje sem ustvarjal in soustvarjal. Pri soustvarjanju mislim na
to, kako zelo je pomembno sodelovanje in bivanje v družbi. Kot sem
nekje zapisal, je biti sam lahko tudi
dobra družba, vendar se sam nisem
nikoli izogibal soljudi. To me je utrjevalo in potrjevalo. Dobiti priznanja za svoja dela je stvar, katero moraš ceniti, saj ti jih dajo ljudje, ker te
zaznajo. Težko je pri tem izpostavljati prednostna, kajti za njimi stojijo mnenja ljudi, katere spoštujem.
Pa vendar naj se odločim za Petomajsko priznanje Občine Ajdovščina, Bevkovo priznanje občine Nova
Gorica in najvišje državno priznanje Javnega sklada za kulturne dejavnosti.
Kakšne načrte imate za naprej? Se
bližajo novi projekti?
Če rečem, da dalje pletem oblike umetnosti z nezmanjšano močjo, to niti ni nov projekt, pač pa način življenja. Drugače ne gre, ker ne
more. Po naravi sem optimist, rad
imam ljudi in kanem v tem brlogu,
ki je lep, živeti dalje. Zavedam se,
da smo si drug drugemu pomembni, ob dejstvu, da moram biti dosleden najprej do sebe, šele nato lahko
zahtevam to od drugih. Človek je na
svetu zato, da svoja dela opravi dostojanstveno in v popolnosti. Dokler
sem in bom živ, ne pristajam na socialno smrt. Tu mislim na izvrševanje tega, v kar sem privekal na svet.
Nimam in nimamo pravice dobrih
stvari presekati z nekakšno nejevoljo. Zreti moramo v daljavo z upanjem, kajti le to nam zaljša trenutke, v katerih se nenehno nahajamo.
Zato bi rad postoril še veliko, saj me
to drži v samem sebi in kot takšnega
v družbi vseh, ki se imamo radi. Svet
je dober in življenje v njem je lepo.
Dobroto in lepoto, pod pokroviteljstvom ljubezni, pa ustvarjamo mi
in vse je odvisno od tega, kako smo
pripravljeni graditi odnose, tako do
sebe, kakor do drugih. V resnično in
dosledno lepem ni prostora za kaj
drugega.

Mini Castra 2018

Letos že četrto leto zapored Lokarjeva galerija, skupaj z Društvom likovnih umetnikov Severne Primorske, organizira zelo odmeven mednarodni festival akvarela. Vse se je začelo leta 2015, ko nihče od
organizatorjev ni vedel, ali bo ideja padla na plodna tla, ali pa bo vse skupaj zgolj enoletna epizoda.
Že prvo leto je bil mednarodni odziv izjemen, enako je tudi letos, ko je na vrsti že drugič mali format.

N

atečaj je odprt za vse
umetnike in v vseh tehnikah akvarela. Na letošnji
natečaj je bilo v prvem krogu v
elektronski obliki poslanih 475 likovnih del iz 38 držav.
7. maja 2018 je strokovna žirija v
sestavi: umetnostne zgodovinarke
dr. Nelida Nemec, predsednica žirije, Anamarija Stibilj Šajn in Maja
Pangos ter slikarji Lucijan Bratuš, Azad Karim in Vladimir Bačič pregledala vsa prispela dela v

prvem krogu in na razstavo sprejela 132 avtorjev iz 37 držav. Vsi
sprejeti avtorji so morali svoje originalne akvarele poslati do konca
meseca maja. V ponedeljek, 11. junija, je ista komisija med prispelimi originalnimi akvareli izbrala
in podelila pet nagrad (skušala je
poiskati in nagraditi take, ki v sebi
nosijo poleg dobre izvedbe tudi
reševanje likovnih problemov) in
deset diplom. Nagrade so prejeli Gordana Zaklan iz Srbije, Sonia

Garcia iz Španije, Virginija Urbonaviciene iz Litve, Lirijana Morina
in Tanja Hočevar iz Slovenije. Diplome so bile podeljene avtorjem
iz Slovenije, Malezije, Rusije, Slovaške in Bolgarije.
Razstava akvarelov malega formata Mini Castra 2018 bo na ogled
v Lokarjevi galeriji od 25. avgusta
do 21. oktobra.
Vladimir Bačič
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Ure angleščine z naravnim govorcem
Spoznavanje britanskega šolskega sistema

proračuna. Kot pri nas, tudi pri
njih obstaja pomoč države socialno
šibkejšim, npr. brezplačne malice.
Delovanje privatnih šol pa
podpirajo
različni
donatorji
oziroma skladi (fundacije), ki
jih posamezniki ali skupine ljudi
ustanovijo ob različnih priložnostih.
Med nam bolj znanima univerzama
sta University of Oxford in
University of Cambridge.

V sredo, 13. 6. 2018, je 1. letnika
gimnazijskega programa Srednje
šole Veno Pilon Ajdovščina pri
angleščini obiskal Anglež Chris
Ryan, ki se te dni potepa po
Sloveniji. V treh šolskih urah nam je

v obliki pogovora dodobra razložil
angleški šolski sistem, ki se v mnogih
stvareh razlikuje od slovenskega.
V osnovi izobraževalni sistem
temelji na zasebnem in državnem
izobraževanju. Vzporedna sistema

delujeta že od vključitve v otroški
vrtec naprej, do najvišje stopnje
izobrazbe.
Izobraževanje v državnih šolah je
brezplačno. Te šole so del javnega
sektorja in vzdrževane iz državnega

V zasebnih šolah in univerzah
kurikulum ni vezan na s strani
države predpisan program in učitelji
na šolah niso nujno kvalificirani
za
državno
predpostavljeno
poučevanje. Predavajo strokovnjaki
z različnih področij in ne le
akademsko izobraženi profesorji.
Zaradi konkurence, ki se na ta način
ustvarja, angleški izobraževalni
sistem velja za enega najuspešnejših
na svetu. Obvezno izobraževanje
traja 13 let, in sicer od 5. do 18.
leta, v vzgojno-izobraževalni sistem
v obliki vrtca pa se lahko Britanci
vključijo že pri treh letih.
V angleških šolah je obvezno
nošenje predpisanih šolskih oblačil
– šolske uniforme.
Otroci so pri petih letih
vključeni v šestletno osnovno šolo.
Izobraževanje nadaljujejo s srednjo
šolo, ki traja 7 let. Učenci lahko
pri 16-ih letih izbirajo možnost

opravljanja kolidža, ki je potrjen
z maturo oziroma A-stopnjo
kvalifikacije. Uspeh na maturi
močno vpliva na njihovo nadaljnjo
prihodnost in vpis na univerzo –
terciarno izobraževanje, ki pa ni
obvezno.
Izobraževanje je razdeljeno na
pet stopenj ocenjevanja, glede na
starost učencev. Ob koncu vsake
od treh stopenj opravijo preizkus iz
angleščine, matematike in znanosti,
na koncu četrte stopnje pa morajo
opraviti
preizkus,
imenovan
GCSE, ki preverja njihovo znanje
angleškega jezika in literature,
matematike in znanosti ter drugih
predmetov, ki si jih učenci izberejo
sami. Peta stopnja pa je izbirni
preizkus A-stopnje kvalifikacije.
Vsa preverjanja znanja potekajo
konec šolskega leta in so ocenjena
z ocenami od A do E. A pomeni
odlično, E pa negativno. Ustnega
ocenjevanja v takšni meri kot pri
nas ne poznajo.
Izobraževanje poteka v materinem
jeziku – angleščini. Možno je tudi
učenje tujih jezikov.
Kot zanimivost – uradno je
dovoljeno kaznovanje »porednih«
otrok. Kazen imenujejo »detention«.
Gre za pridržanje otroka po pouku.
Feliks Vrtovec Možina, 1. a

Sladoled dveh generacij
stanovalcev že leta ni bil v mestu.
Potrebno bi bilo večje število
tovrstnih obiskov prostovoljcev.
Prav ti prizori dokazujejo, da
bi moralo biti v tako sodelovanje
vključenih veliko več otrok. Tako
bi izkusili, kako lepo je, če nekomu

Dijaki in dijakinje 1. letnika
Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina
smo to šolsko leto sodelovali
z Domom starejših občanov
Ajdovščina. Z njimi smo preživeli
prav posebne trenutke. Decembra
smo izdelovali novoletne okraske in
okrasili njihovo novoletno drevesce,
prav tako smo v njihovi družbi
uživali in ustvarjali v velikonočnem
času, saj smo izdelali velikonočne
butarice, s katerimi so si okrasili
sobe. Naše zadnje srečanje pa je bilo
prav posebno. Z oskrbovanci doma
smo odšli na izlet po Ajdovščini, ki

smo ga zaključili, kot se letnemu
času pritiče: s sladoledom.
Sama sem bila prvič udeležena
v
takem
medgeneracijskem
sodelovanju in sem bila najprej
precej skeptična. Porajala so se mi
vprašanja kot: Kaj naj najstniki
sploh počnemo med starejšimi
ljudmi? Kako, kaj in o kateri temi
naj se pogovarjamo? Si bodo sploh
želeli naše družbe?
Vse odgovore sem dobila že ob
prvem skupnem druženju. Pogovor
je hitro stekel. Oskrbovanci so nam
pripovedovali o svojih družinah,

otroštvu in prigodah, povprašali so,
kaj počnemo, kaj nas zanima … To,
da si želijo naše družbe, pa je bilo
tudi več kot očitno. Naše druženje
jim je privabilo nasmeh in videti je
bilo, da so srečni ter zadovoljni, da
smo prišli in jim polepšali dan.
Naše junijsko srečanje nas je
poučilo še o marsičem. Spoznali
smo, da je potiskanje vozičkov po
ajdovskih pločnikih in ulicah fizično
naporno, da starejši potrebujejo
pomoč tudi pri držanju skodelice,
predvsem pa nas je pretreslo
spoznanje, da marsikateri od

podariš kanček svoje pozornosti,
morda le nasmeh in čas ter mu s tem
polepšaš dan. Sama sem bogatejša
za to izkušnjo.
Taša Ličen, 1. b
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Frišno se predstavi

Avtor logotipa: Chris Ryan

DNK Skrivnost življenja

Člani
podjetniškega
krožka,
poznani
tudi
kot
Pilonovi
podjetniki, smo junija testirali
svojo podjetniško idejo. Ker smo
hoteli preveriti povpraševanje po
zdravih prigrizkih na šoli, smo pred
šolskimi vrati izdelovali smoothije;
dijakom in učiteljem smo ponudili

kar štiri različne barve oziroma
okuse. Organizacija dogodka nam
je predstavljala velik izziv: od
dogovorov z ravnateljem in s kuhinjo
do dejanske izdelave osvežilnih
napitkov. Poskrbeti smo morali
za izdelavo receptov in nabavo
sestavin, s pomočjo grafičnega

oblikovalca pa smo oblikovali tudi
svoj logotip in plakate. Z razvojem
ideje bomo nadaljevali naslednje
šolsko leto, ko se bomo trudili, da
ta enkratni dogodek razvijemo v
trajno (in trajnostno) dejavnost.

Četrti letniki in zrelostni izpit
Konec maja so se od nas poslovili
dijaki 4. letnikov. V petek zjutraj
je po šolskih hodnikih zadonela
maturantska himna Gaudeamus
igitur. Sledila je majhna pozornost,

ki so jo 4. letniki namenili svojim
naslednikom, dijakom 3. letnikov,
od tam pa so se odpravili v
grajsko obzidje, kjer je potekala
tradicionalna predaja ključa. Točno

2. č razred Srednje šole Veno Pilon
Ajdovščina je za nagradni natečaj
Klementina, ki ga je organizirala
Hiša mladih, oblikoval pesem v petih
kiticah, ki opisuje tok življenja; od
rojstva (otroštva), preko odraščanja
do poznih let in smrti. Pesem je
sestavljena iz naslovov knjig, ki so
jih dijaki našli v šolski knjižnici,

ob tem pa so dijaki opozorili, da je
pri branju pesmi treba upoštevati le
naslove knjig in ne imen avtorjev.
Ustvarjali so pri pouku slovenščine,
usmerjali sta jih profesorici Jana
Peternel in Staša Benko, na pomoč
pa je priskočil tudi knjižničar Srečko
Ličen.

Okrogla miza

ob 12.00 se je v Ajdovščini, tako kot
v mnogih drugih mestih po Sloveniji
in drugod, pričela maturantska
parada.

V okviru kampanje EU projekt,
moj projekt smo na naši šoli
združili udeležence projektov, ki so
sofinancirani iz skladov Evropske
unije. Predstavili so prednosti in

pasti takih projektov, pogovoru
pa se je pridružil tudi župan Tadej
Beočanin in predstavil svoj pogled
na izvajanje tovrstnih projektov.

Pri predsedniku
Ob koncu šolskega leta smo dijaki
3. letnikov obiskali Državni zbor
in urad poslanca Lojzeta Peterleta.
Isti dan smo bili v predsedniški
palači deležni tudi prav posebnega
sprejema pri predsedniku Borutu
Pahorju. Kot gosti smo sodelovali
na podelitvi nagrade jabolko
navdiha, ki jo je prejel otroški pevski
zbor Rock mulčki. V dar smo prejeli
knjigo Ivana Cankarja s posvetilom.

Dijaki in dijakinje, čestitam vam za dosežene
rezultate, uspehe, za to, kar ste, in ker s svojimi
dejanji širite odličen glas o pilonovcih. Imejte se
lepo na zasluženih počitnicah.
Ravnatelj Andrej Rutar

MLADI
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OŠ Šturje

OŠ Danila Lokarja Ajdovščina

Zvezdica zaspanka

Za nagrado v Planico

V torek, 15. maja 2018, so učenci, člani dramskega krožka OŠ Šturje Ajdovščina, za svoje sošolce,
učitelje, starše in prijatelje odigrali Zvezdico Zaspanko. Vsem znano zgodbo o zvezdi, ki je vsako noč
zaspala, zato jo je Boter Mesec (Zarja Bizjak) poslal na Zemljo, je za oder priredila mentorica krožka
gospa Petra Rodman. Uspelo ji je narediti razumljivo in zabavno ter prepričljivo besedilo o tem, da
nihče na tem Svetu, na Zemlji in Nebu, ne zna, ne more, noče biti sam.

Z

vezdice (Lara Ličen, Iza
Kranjc, Lea Krapež in Jana
Likar Ivanov) zelo zadovoljno opazujejo, da je Zvezdica
Zaspanka (Mali Vidmar Vrabec)
spet zaspala in pričakujejo, da jo
bo Boter Mesec kaznoval. A kazen,
ki ji jo naloži, se tudi privoščljivim
družicam zdi prehuda. Saj hujšega kot to, da te pošljejo stran, da te
osamijo, izločijo, odrinejo, ne more
biti. Vsem je hudo, verjetno tudi
Botru Mesecu, ko Komet Repatec
(Bor Remškar) Zvezdico Zaspanko
pospremi na Zemljo. Na srečo gledalci vedo, upajo na srečen konec,
kajti obsodbo, prekletstvo, kazen je

Boter Mesec pospremil z besedami:
"Dokler kamen ne spregovori!"
Seveda vedo, da kamen ne more
spregovoriti, vedo pa tudi, da je
v pravljicah vse mogoče. Zato, ko
spremlja Zvezdico Zaspanko po Zemlji, občinstvo upa na čudež.
In pravi čudež je čudežni prizor
v cirkusu. Sladoledar (Leo Pižent),
vodja sejma (Iza Kranjc), vedeževalka (Lea Krapež), gumijasto dekle
(Jana Likar Ivanov) in zvezdogled
(Lara Ličen) so napolnili in oživili
oder. Pričarali so veselo, razposajeno in samo v zabavo usmerjeno razpoloženje. Tako, da obiskovalec sejma ob vsem, kar se mu ponuja, hitro

pozabi na svarila. V dvorani smo že
vedeli, da bo Zvezdica Zaspanka pozabila, da ne sme nikomur povedati,
da ima zlate lase. Kajti … saj vemo
za človeške slabosti.
In res, Zaspanka je tako osamljena,
da je za en sam pogled v nebo, razkrila svojo skrivnost, zanjo je zvedel
Ceferin (Bor Remškar), najstrašnejši
razbojnik, pred katerim se tresejo in
zamrznejo vsi. Napetost se stopnjuje, Zvezdica Zaspanka išče prenočišče, zaide do Ceferina in … Resda ni
bila najbolj redoljubna in ubogljiva,
res je vsak večer zaspala in je imel
Boter Mesec težave in skrbi, na Zemlji pa je vladala zmeda. Toda Zvezdica Zaspanka ima srce. Srce ima
tudi Ceferin, ki se strašen samo zdi.
Tak glas kroži o njem. V resnici komaj čaka, da bo pisal mami. In napiše, napiše besedo ljuba. Začuti srce,
prizna, kar je dolgo čutil, da noče
biti sam. In gre k mami. In Zvezdica
Zaspanka se vrne na nebo. In ni več
sama. In mornarji najdejo pot v pristan. In pesnik najde rimo na besedo lonec. Za vse srčen srečen konec!
Pomembni smo ljudje. V resničnem življenju in na odru. Gibanje in
besede. Svetloba, sence in tema.
Imenitna predstava! Da je vse teklo gladko, sta poskrbela tehnika
Toni Štrancar in Anamarija Štrancar.
Čestitke!

Oš Draga Bajca Vipava

Adrenalinsko!

V ponedeljek, 28. 5., smo se učenci devetih razredov odpravili na rafting v Bovec. Zjutraj smo se z
avtobusom odpeljali v Bovec, kjer nas je ob prihodu pričakal vodič. Ta nam je razložil vse o opremi
in tudi o tem, kje bomo naš spust začeli in končali. Pri vhodni stavbi so nas opremili s čelado, čevlji,
neoprensko obleko, nadeli smo si tudi jakno in rešilni jopič. In spust po reki Soči se je lahko začel.

P

red začetkom smo se razvrstili v skupine po osem
učencev. Vsaka skupina je
dobila svojega vodiča. Jaz sem bila
v skupini, ki jo je vodil madžarski
vodič, z njim smo se lahko sporazumevali le v angleščini. To nas ni
veliko obremenjevalo, saj smo se
pri tem še dobro nasmejali njemu
in njegovi slovenščini, pa tudi naši

angleščini. Pred raftingom smo se
morali malo ogreti, tako da smo
zaplavali v vodo, da smo se privadili na njeno temperaturo.
Spuščali smo se približno eno
uro. Začeli smo pri slapu Boka,
končali naj bi v vasi Trnovo ob
Soči. Spust po vodi se je začel in
vsi smo neučakano čakali na brzice. Voda je bila deroča in mrzla,

mi pa smo morali močno veslati.
Nekateri so kar vriskali od veselja.
Po nekaj minutah vožnje smo se
ustavili, da bi lahko skočili z visečega mosta v vodo. Skok je bil hiter in ker je bila voda deroča, smo
morali hitro odplavati k čolnom.
Spust smo nadaljevali z vmesnimi postanki, da bi si ogledali lepoto reke Soče. Voda je bila na vmesnih predelih mirna in takrat smo
se igrali tudi igrice; npr. v čolnu
smo morali stoje držati ravnotežje ... Spust je bil zabaven in je hitro
minil. Pri koncu raftinga smo vsi
kar zaplavali v vodo in se še nekaj
časa kopali v reki. Pred odhodom
domov smo se preoblekli in imeli
še krajšo malico.
Rafting je bil zame in za ostale
dobra in pozitivna izkušnja. Izpolnila so se vsa naša pričakovanja.
Vsi smo se zabavali in imeli veliko
adrealina v krvi. Nekateri so bili
tako navdušeni, da bi si želeli vse
še enkrat ponoviti. Na koncu športnega dne smo bili vsi utrujeni in
smo z veseljem odšli domov.
Špela Marc

Učenci Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina, ki so sodelovali
v razpisu 'Milenijci milenijcem: nova galaksija idej', so med vsemi
sodelujočimi osnovnimi šolami osvojili prvo mesto. Zavod RS za
šolstvo (ZRSŠ) jim je za nagrado podaril vikend paket v Centru
šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD). Vikend med 25. 5. in 27. 5.
2018 so preživeli v CŠOD Planica.

S

poznali so veliko zanimivih
stvari o zgodovini skakalnic
pod Poncami in planiških poletih. Povzpeli so se vse do odskočne mize naše letalnice. Udeležili so
se kolesarjenja do Gozda Martuljka
in se ob jezeru Jasna odpočili. Preizkusili so se tudi s Skikeiki (to so
nordijske rolke z velikimi napihljivimi kolesi in zato primerne za vse
utrjene terene ter različne športne
navdušence). Po sobotnem kosilu se
jim je v jedilnici pridružila smučarska tekačica Vesna Fabjan, ki v Planici veliko trenira. Povedala jim je,
da je potrebno slediti svojim ciljem,
se zanje truditi in vztrajati na začrtani poti, saj potem tudi uspeh ne
izostane. Zadnji dan so občudovali
vrstnike pri treningu na skakalnicah. Ogledali so si še nordijski center. V osrednjem objektu je razgledna ploščad, planiški muzej v dveh
etažah, vetrovnik (vertikalni in horizontalni) ter gostinska ponudba.
Poleg na zunanjih tekaških progah
v zimskem času je možno teči tudi
poleti na pokritem notranjem tekaškem poligonu, na naravnem snegu,
ki so ga tja s skakalnic navozili pred
spomladansko odjugo.
Pred odhodom domov so se učenci z razglednico, na kateri so bili
motivi Planice, simbolično zahvalili direktorju ZRSŠ, g. Vinku Logarju, ki jim je omogočil lepo preživet
in doživet vikend v CŠOD Planica.
Hvala tudi učiteljem CŠOD Planica:
Mini, Mateji, Petri, Maticu in Mihi.
Zapisi osmošolcev kažejo na slogan Mi mamo se fajn …
Mislim, da je bilo v Planici zelo
lepo. Najbolj se mi je vtisnil v spomin izlet s kolesi na jezero Jasna
skozi Kranjsko goro. Vse je bilo zelo
lepo organizirano, da je nastal tak
lep vikend. (Tina Hrovat)

Najbolj všeč mi je bilo, ko smo šli
na vrh letalnice, razgled je bil zelo
lep. Naslednji dan smo šli kolesarit v Kranjsko Goro do jezera Jasna,
pokrajina je bila čudovita. Spoznali smo tudi Vesno Fabjan, povedala nam je o njeni karieri in nas spodbudila z motivacijskim govorom.
(Nika Troha)
Všeč mi je bilo ko smo kot skupina
v sobi preživeli veliko lepega časa in
ko smo se igrali družabne igre ter se
vsaj malo odvrnili od telefonov. Vikend je bil čudovit, sicer nisem ljubiteljica gora vendar me je razgled
zasvojil. (Tija Lah)
Všeč mi je bilo, da smo si z mladimi skakalci (ki so bili na pripravah) lahko po televiziji ogledali finale Lige prvakov. Požarni alarm je
bil zanimiv saj tega še nisem doživel. Čeprav sem osmošolec, sem se z
učenci 7. razredov zelo dobro razumel. Takšen izlet bi še enkrat ponovil. (Marko Medvešček)
Z zanimivimi ter zabavnimi dejavnostmi smo v Planici osmošolci
uporabljali in osvežili tudi znanje fizike ter geografije. Vikend je bil poučen, vendar izredno zanimiv in zabaven. Zanimivo mi je bilo, ko smo
opazovali naše sovrstnike, ki trenirajo skoke na smučeh, kako so trenirali. Uživala sem v prostem času
v naravi preživet s prijateljicami.
(Neja Polanc)
Dober vtis pa kaže tudi zapis
mame sedmošolke, ki se glasi takole: "Vsi so pohvalili, da kako so se
imeli lepo. Naša se je vrnila polna
navdušenja in prevzeta nad hribi v
spomladanskemu času. Zdaj jo bom
lažje pripravila za pohode. Enkraten
izlet, dobra izbira. Lepo ste za njih
poskrbeli, vse čestitke."
Mentorici Nataša Čuk in
Nataša Markič
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ŠMARNI DAN
VRTOVIN

24. MEDNARODNA LIKOVNA KOLONIJA

UMETNIKI ZA KARITAS

15. avgust 2018

Sinji Vrh, 13. - 17. avgust 2018
Četrtek, 16.8. - DAN ODPRTIH VRAT

ob 9. uri sv. maša s procesijo v cerkvi
Marijinega vnebovzetja v Vrtovinu

V ČETRTEK, 17.8. OB 18. URI VABLJENI NA SINJI VRH
PRIJAZNO VABI NA PREDSTAVITEV NASTALIH LIKOVNIH DEL
Kulturni program bodo sooblikovali
Mladi z Gore in PZ Angelski spev iz Otlice

ob 18. uri veselica z narodno-zabavnim ansamblom
-razstava mojstrovin vrtovinskih
ustvarjalcev
-bogat srečelov
-prodajna razstava peciva

Udeležencem kolonije se bodo pridružili še strokovni sodelavci,
udeleženci preteklih kolonij in darovalci ob dnevu odprtih vrat.
Darovi za likovna dela bodo namenjen pomoči mladim
Geslo kolonije in prodajnih razstav 2018/2019:
»… polno prgišče lepote…« (Ivan Cankar)

ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA VIPAVA

Zaključna prireditev
Z zaključno prireditvijo, 22. 6., smo na ŠGV sklenili še eno šolsko leto. Tudi tokrat je osrednje mesto pripadlo prejemnikom zlatih priznanj za izjemne dosežke. Podelil jim
jih je koprski škof Jurij Bizjak.

Z

a moto letošnje prireditve sta
prof. Polonca Zupančič in
vzgojitelj Simon Cigoj segla po
misli o edinstveni vrtnici, ki jo lisica
pove Malemu princu. Med glasbenimi točkami v izvedbi dekliškega zbora, razreda 1. a ter vzgojitelja Robija
Roliha in Nike Glavina smo tako prisluhnili razmišljanjem dijakov o njihovih vrtnicah v preteklem šolskem
letu.
Prireditev sovpada z dnevom državnosti in ravnatelj Vladimir Anžel
je dijakom v srca med drugim položil tudi pričakovanje, da bodo vedno
znali ceniti in ljubiti svojo domovino,
letošnji zaključek pa zaznamuje tudi
svetovno nogometno prvenstvo v Rusiji, kar je v svojo poslanico spretno
vpeljal škof Jurij. Za izhodišče je vzel
Einsteinovo misel, da je domišljija pomembnejša od znanja, in jo povezal

tako s počitnicami kot tudi z nogometnimi umetnijami: čeprav imajo
vsi nogometaši približno enako nogometnega znanja, zmaga ekipa z domišljijo, ki ji da vetra v krila. Podelil je
tudi zlata priznanja, dvema med njima, Aleksu Birsi Joganu in Juriju Ferletiču, pa še posebno priznanje ŠGV
za izjemen prispevek k prepoznavnosti šole v širšem okolju.
Letošnjih prejemnikov priznanj na
državnih tekmovanjih je veliko, zato
si zaslužijo, da jih naštejemo:
-razvedrilna matematika: zlato prizn.:
Hana Valič, (2. mesto, 2. nagrada), Matej Kompara, (8. mesto), Terezija Krečič, (10. mesto); srebr. prizn.: Zala Bratina, Mojca Kompara, Maja Križnič.
-logika: zlato prizn.: Matej Kompara, Terezija Krečič, srebr. prizn. Hana
Valič, Zala Gruntar, Jurij Grohar, Ana
Vidmar, Patrik Mikuž, Mojca Rijavec.

-kemija: srebrna Preglova plaketa: Jurij Grohar
-državno srečanje mladih raziskovalcev: zlato prizn. Rok Jurinčič in Patrik
Mikuž, srebrn. prizn.: Maja Križnič,
Lenart Žežlina, Polona Ušaj
-naravoslovje: srebr. prizn.: Nika Uršič, Matej Kompara
-matematika: srebrn. prizn.: Zala
Bratina, Matej Kompara, Patrik Mikuž, Rok Jurinčič
-finančna matematika: zlato prizn.:
Luka Škodnik (2. mesto) Andrej Kodrič (4. mesto); srebrn. prizn.: Maja
Kobal, Mirjam Smrdelj
-geografija in zgodovina: zlati priznanji: Jure Ferletič
-latinščina: br. prizn: Maja Kobal,
Tinkara Božič
-biologija: zlato prizn.: Nika Uršič;
srebr. prizn.: Zala Gruntar, Lucija Daolio, Zala Glavač, Sergej Praček

-Cankarjevo priznanje: zlato prizn.:
Aleks Birsa Jogan (2. mesto), Ema Batagelj; srebr. prizn.: Tia Marc, Nika Uršič, Mirjam Smrdelj
-nemščina: zlato prizn.: Miha Sever
-angleščina. srebr. prizn.: Lucija Pišot
-poznavanje sladkorne bolezni:

zlato prizn: Tinkara Božič, Špela Polanc, Nika Uršič
-tekmovanje mladinskih pevskih
zborov: Mešani mladinski pevski zbor
ŠGV, srebrna plaketa
-atletika: ženska atletska ekipa, 11.
mesto.

Petdeset let šolskega glasila Iskre

V torek, 29.5., so novinarji šolskega glasila Iskre skupaj z dolgoletno mentorico, profesorico Tatjano Božič, pripravili zanimiv 'Naš večer', na katerega so povabili nekdanje
sodelavce glasila, ki praznuje 5o let neprekinjenega izhajanja.

V

začetku večera, ki sta ga
povezovali Maja Kobal in
sedanja glavna urednica

Tinkara Božič, smo najprej pokukali v zgodovino glasila, ki je od prve
številke, v šolskem letu 1968/69,
prehodilo zanimivo pot: od tiskanja na ciklostil, tipkanja na pisalni
stroj, zbiranja prispevkov v za to
namenjenem nabiralniku do nepredstavljive sodobne računalniške
tehnologije.
Vabilu, da podelijo svoje spomine, so se odzvali mnogi nekdanji 'iskraši': Lojze Šinkovec, Ivan Albreht,

Andrej Vovk, Lojze Milharčič in
Božo Rustja iz obdobja semeniškega glasila ter Aljoša Rehar, Ingrid
Kovšca in Meta Kompara kot škofijski uredniki. Zanimivo je bilo prisluhniti anekdoti, da je rojstvu Isker
botrovala kazen, ki so jo semeniščnikom naložili profesorji zaradi
preveč predrzno pripravljenega miklavževanja. Iz pričevanj večine smo
lahko razbrali, da so Iskre v teh letih
ohranile prvotni vsebinski koncept,

ki je po eni strani želel informirati,
po drugi strani pa nuditi prostor literarnim besedilom, predvsem poeziji in kratki prozi. Tudi glede težav
pri zbiranju prispevkov se menda ni veliko spremenilo. In gotovo
je enak tudi občutek zadovoljstva,
ko ob vseh naporih luč sveta zagleda nova številka. Ema Batagelj iz 2. c
je tako povzela: "Ko je produkt dela
na mizi, je ves trud poplačan./…/
S kvalitetnim končnim izdelkom,

prizadevanjem in doslednostjo vplivamo na mlajše rodove, tako kot so
naši predhodniki vplivali na nas.
Veliko stvari se je spremenilo, nekaj
pa ostaja. Pisci, novinarji in uredniki so zlato za revijo in pravkar natisnjena, topla in s svežim vonjem
obdana, je zlato zanje. Iskre svojo iskrico nosijo naprej in upamo, da ta
nikoli ne ugasne. Še na mnoga leta,
Iskre!"
Bojana Pižent Kompara

ŠOLSKA
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Za čiste zobe ob zdravi prehrani

Zaključek 31. tekmovanja

Tudi letos smo uspešno zaključili 'Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani' v šolah v občinah Ajdovščina in Vipava. V to akcijo je vključenih 1600 učencev od prvega do šestega razreda. Sodelujejo
tudi varovanci CIRIUS Vipava, oddelek NIS na OŠ Danila Lokarja Ajdovščina. V prilagojeno tekmovanje
so vključeni tudi varovanci VDC Ajdovščina in Vipava. Tisti, ki so imeli ob vsaki nenapovedani kontroli
vedno čiste zobe so ob zaključku akcije prejeli majhno praktično nagrado. Najboljši razred in njegovo
učiteljico pa smo odpeljali na zaključno prireditev v Ljubljano.

Desetprstno slepo
tipkanje ni hec!
Na Osnovni šoli Šturje v Ajdovščini so imeli v letošnjem šolskem
letu 'krožek tipkanja', kar pomeni 10-prstno slepo tipkanje na računalniku. S pridobljenim znanjem si zelo olajšamo delo, ker ga
hitreje opravimo in z manjšim naporom.

N

amen tekmovanja je učenje pravilne ustne higiene,
spodbujanje k uživanju
zdrave prehrane in poudarjanje
pomena rednega obiskovanja zobozdravnika/ce. Tekmovanje je leta
2017 dobilo najvišje priznanje FDI,
SMILE AWARD, ki je bilo podeljeno konec avgusta 2017 v Madridu.
Na generalni skupščini FDI smo torej slovesno prejeli priznanje kot naj

G

lede na dolgoletne in bogate izkušnje s tečaji desetprstnega slepega tipkanja na
Ljudski univerzi v Ajdovščina, sem
imela v zadnjih letih dva primera,
ko so me po nasvetu psihologa in
specialnega pedagoga, starši prosili,
če bi lahko poučevala njihove otroke, ki so imeli težave pri pisanju in
branju. Strokovni delavci so menili,
da bi jim to znanje omogočilo lažje
in hitrejše pisanje. Lahko bi pisali na
računalnik domače naloge, domače
branje in če bi jim uspelo, bi lahko
pisali na svoj računalnik tudi v šoli
pri pouku. Moram povedati, da mi
je v 20-urnem programu uspelo vse
naučiti 10-prstno slepo tipkati. Prav
to poučevanje pa me je nagovorilo,
da bi lahko na ta način pomagala in
olajšala delo tudi drugim otrokom.
Ker učenci obvladajo računalnik
in so zelo spretni, jim to učenje ne
predstavlja velikih težav. Zato sem
ponudila ravnateljici Osnovne šole
Šturje, ki jo obiskujeta tudi moja
vnuka, da sem pripravljena v šolskem letu 2017/18 izvesti 25-urni
brezplačni pouk in sicer eno šolsko
uro tedensko. Predlagala sem, da bi
s soglasjem staršev najprej vključili otroke, ki imajo te težave in ker
imajo v računalniški učilnici 20
računalnikov, bi vključili lahko še
druge otroke. Ravnateljica ga. Lea
Vidmar je bila nad pobudo navdušena in obljubila sodelovanje. Tako
so s svetovalno službo in pomočnico ravnateljice pripravili seznam
otrok. Ker je bilo težko uskladiti
urnik, zaradi šolskih in izven šolskih

dejavnosti, se vsi povabljeni niso
vključili. Zato smo ponudili vpis
v krožek tudi učencem 6. a in 6. b
razreda. Najprej je bilo vpisanih 18
učencev, vendar zaradi raznih obveznosti in ugotovitve, da je potrebno
krožek redno obiskovati in tudi resno delati, so postopoma zapustili
krožek. Ostalo je devet učencev, ki
so redno obiskovali krožek in se tudi
naučili pisati. Od njih pa je odvisno,
kar sem jim 'položila' na srce, da bi
vsak dan vsaj 15 minut vadili. Lahko pišejo samo hitrostne vaje, to je
en stavek 15 minut. S tem ne bodo
pozabili slepega tipkanja in pridobili bodo na hitrosti, kar jim bo v
življenju prišlo še kako prav. Lahko
rečem, da sem vesela in predvsem
zadovoljna, da mi je uspelo izvesti
program in da je vztrajala do konca polovica vključenih učencev. Ko
sem jih vprašala, kaj menijo o krožku tipkanja in če so se dovolj naučili, so v en glas odgovorili: "Zabavno!
Super! Sploh si nismo predstavljali,
kako to gre!" Učenka Sara pa je rekla: "Meni je po šestih urah pouka,
krožek tipkanja, predstavljal pravo
sprostitev in to nam bo koristilo v
življenju!" Ker so bili tudi učenci
super in so redno prihajali h krožku
ter vestno delali, so si na zadnjem
srečanju zaslužili sladki sladoled. To
je bila zame še ena nova izkušnja. Iskrena hvala ravnateljici Lei Vidmar
in njeni pomočnici Ireni Knafelc za
razumevanje in sodelovanje.
Vera Kodrič
Foto: Irena Knafelc

inovativnejši preventivni program
na svetu. Februarja letos je tekmovanje prejelo še posebno priznanje, kot
primer dobre prakse, ki ga podeljuje
strokovna revija 'Medicina danes'.
Ponosni smo lahko, da je tudi Zdravstveni dom Ajdovščina prispeval
velik del k uspehu tekmovanja. Brez
kontinuiranega in strokovno opravljenega dela izvajalcev Zobozdravstvene vzgoje in preventive, takih

rezultatov ne bi bilo. Poudariti je potrebno, kako pomembno je vodstvo
zdravstvenih zavodov, ki se zaveda pomena preventivnih dejavnosti
na primarnem nivoju in poskrbi za
ustrezne pogoje za izvajanje. Izredno
pomembno je tudi sodelovanje vseh
zaposlenih v zobozdravstvu, dobra
komunikacija s starši in šolami, kjer
se Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani izvaja. Zato se na tem mestu zahvaljujemo in čestitamo vsem,
ki ste verjeli in verjamete v ta preventivni program in ste prispevali in prispevate, da program tako dobro deluje. In deluje že več kot trideset let. Z
sodelovanjem bomo dosegli še boljše
rezultate in nagrajeni bomo z zdravimi otroškimi nasmehi. Ustno zdravje je pomembno za zdravje celotnega organizma. Zdravstveni delavci se
s svojim delom trudimo prispevati,
ki izboljšanju in ohranjevanju ustnega zdravja. Vendar nismo edini, najbolj pomembno vlogo pri ohranjanju
ustnega zdravja otrok igrajo starši in
ostali družinski člani ter sorodniki.
Damjana Marc,
Zobozdravstvena vzgoja in
preventiva, ZD Ajdovščina

NOVE
PIZZE IN BURGERJI
od . junija dalje

Dober tek
https://www.facebook.com/HotelCasinoGoldClub/
PIGAL
HOTEL & CASINO GOLD CLUB

Naročila: 05 36 44 707
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Rokometaši Ajdovščine v 1.B
Otroci nas potrebujejo državni ligi
Karitas Ajdovščina

Vseslovenska akcija 'Otroci nas potrebujejo' nosi pri nas podnaslov
'Da bo korak v šolo vesel', zato vabimo, da se nam pridružite.

M

ed nami so družine, ki se
iz različnih vzrokov pred
začetkom šolskega leta
znajdejo v stiski. Pri Karitas ne čakamo, da se bo to zgodilo prvi šolski dan, temveč že v začetku junija
začnemo z zbiranjem in razdeljevanjem šolskih potrebščini. K pomoči
smo povabljeni vsi, še posebej pa z
akcijo Pokloni zvezek nagovarjamo
vrtce in šole. Namen tega ni le zbiranje, temveč povabilo otrokom in
mladim k čutenju s sovrstniki, posledično pa k solidarnosti. Večina
vrtcev ter matičnih in podružničnih
šol v občini Ajdovščina in Vipava je
že v preteklih letih sodelovala v projektu Pokloni zvezek in dopisnice s
sporočili, kjer so otroci neznanemu
prijatelju napisali dobro misel, so
pravi biseri dobrodelnosti. Morda
samo ena zgodba, ki nagovarja otroke širom Slovenije, dogaja pa se prav
pri nas:

Mama živi sama s tremi otroki, od
katerih je eden predšolski, dva pa
hodita v osnovno šolo. Trenutno
je mama v postopku ločitve, zaradi nevzdržnih razmer. Otroci težko
prenašajo ločitev svojih staršev, kar
se odraža v uporu, nekomunikaciji in zapiranju vase. Težko vzpostavijo kontakt še posebej najmlajši. V
ospredju je tudi materialna revščina, saj je mama brezposelna….
Tudi ta družina bo med več kot
200 družinami na našem področju
dobila pomoč. Zato bomo v prostorih Karitas z veseljem sprejeli še dobro ohranjene šolske torbe, peresnice in druge pripomočke. Svoj dar
pa lahko nakažete na TRR Karitas
vipavske dekanije SI56 0475 1000
0867 279, namen: Pomoč otrokom.
Za vse, ki rabijo pomoč pa smo prostovoljci Karitas na razpolago v Ajdovščini, na Vipavski 11.
Jožica Ličen

Rokometna sezona 2017/2018 se je za ajdovske rokometaše zaključila uspešno. Po večkratnih neuspešnih poskusih se je Sinovom burje tokrat le vse 'poklopilo' in so tudi ob obilni pomoči boginje Fortune
dosegli začrtan cilj. Uvrstili so se v drugo najkakovostnejše tekmovanje v Sloveniji, 1.B državno ligo.

Č

Mletje žita na pravi
kamniti mlin

O

troci in učitelji podružnične šole Goče so si dan pred
zaključkom šole ogledali
mletje žita na pravi kamniti mlin.
Na svoj dom sta jih povabila gočana, ki sta ljubiteljska kamoseka, prav
ta mlin pa je njuno delo. Posebnost
kamnitih žrmelj je, da žitnega zrna
ne zreže ali seseklja, ampak počasi in
pazljivo olušči. Kot rezultat dobimo
polno-mehko moko z vsemi vitamini, minerali in balastnimi snovmi, ki
se ohranijo v žitu. Ta moka je najbolj primerna za peko zračno-rahlih

pekovskih dobrot. Zmeljemo lahko
vse sorte žit: pšenico, rž, ječmen, koruzo, riž, proso... Učenci so pokazali
izjemno radovednost in zavzetost
pri mletju, tako da bi veljalo premisliti o izdelavi še kakšnega učnega
pripomočka. Preden so se poslovili
so zapeli eno od mnogih pesmi, ki
jih prepevajo v šoli. Otroci in učitelji se za lep prikaz in gostoljubnost
zahvaljujejo in se priporočajo za nadaljno sodelovanje.
Anja Godnič
Foto: Družina Breška

e se je v lanski sezoni napredovanje izmuznilo s porazom proti RK Grosuplje v zadnjem kolu, letos tudi poraz v zadnji
tekmi fantom ni preprečil veselja, saj
je izgubilo tudi Pomurje, ki jim je dihalo za vrat. Ob tem naj povemo, da
so dobre igre in s tem seveda rezultati
odmevali tudi med navijači in ljubitelji rokometa, ki se jih je vsako tekmo zbralo več. Na zadnji tekmi proti
Cerkljam se jih je namreč zbralo kar
blizu 400. Tako so ljubitelji rokometa
še enkrat dokazali, da zanimanje za
rokomet v Ajdovščini še živi. Tudi to
da igralcem dodaten zagon, saj vidijo
da niso več sami !
Navijači so pripravili čudovito kuliso na zadnji tekmi, in čeprav rezultat
ni bil pozitiven, se je ob novici o porazu Pomurja začelo vsesplošno slavje. Le to se je nadaljevalo tudi pred
dvorano Police, kjer so navijači pričakali igralce in jim priredili spektakularen ognjemet. Ob rokometnih
pogovorih se je druženje nadaljevalo
še dolgo v noč.
Fantje so odigrali 20 tekem, jih 13
zmagali, eno odigrali neodločeno ter
šest izgubili. Tako so imeli po končanem prvenstvu 27 točk, kar je zadostovalo za drugo mesto in neposredno uvrstitev v višjo ligo.

Trener članske ekipe RK Ajdovščina Branko Leban je v sezoni dal priložnost 23 igralcem, ki so odigrali
vsaj eno uradno tekmo v ligi. Najboljši klubski strelec v sezoni je spet
Koren Matic, ki je dosegel 142 zadetkov. Pelicon Domen jih je prispeval
90, Svetik Jani 57, kapetan Velikonja
Matija 54, Žbogar Jan 48 in Masilo
Tilen 45. Gole so dosegli še Peljhan
Marko (30), Bratina Luka (28), Bizjak Žan (22), Štrancar Matevž (11),
Vidic Patrick (9), Polanc Miha (5)
in Vunjak Filip (1). Igrali so še: Volk
Luka, Stibilj Grega, Vasič David,
Hrovatin Rok, Brajnik Leon, Gobec
Luka ter Bratina Jan.
Seveda ekipe ne bi bilo tudi brez
vratarskega terceta, ki so ga sestavljali Stanič Luka, Gregorc Luka in Krauthaker Brane. Prav slednji je lahko za zgled mlajšim igralcem, saj je
s svojim pristopom, borbenostjo in
pozitivnim razmišljanjem dvigal moralo soigralcem. V prvenstvu je dosegel tudi 1 gol.
Igranje v višjem razredu pa seveda zahteva tudi več resnosti ter odrekanj, saj brez udeležbe na treningih
tudi rezultatov ne bo, saj je konkurenca pač boljša. Morebitne pomanjkljivosti se da namreč nadoknaditi
le z izvrstno fizično pripravljenostjo

ter nepopustljivo borbenostjo. Žreb
za tekmovanje je že bil izveden. Cilj
je seveda obstanek v ligi, kar bo pa
vse prej kot lahka naloga. Prvenstvo
se bo začelo sredi septembra, Sinovi burje bodo v 1. kolu tekmo odigrali pred domačim občinstvom 15.
septembra proti ekipi Slovenj Gradca 2011. Zato ste dragi ljubiteljice in
ljubitelji rokometa vljudno vabljeni,
da v čimvečjem številu podprete ekipo RK Ajdovščina na domačih tekmah. Igralci obljubljajo borbeno in
lepo igro, če bo to dovolj za napredovanje pa bo pokazal čas.
Prav tako bo morala zavihati rokave tudi uprava kluba. Potrebno bo
zagotoviti finančna sredstva za nemoteno delo vseh selekcij kluba, ne
samo članske ekipe. V majhnih rokometnih okoljih (navkljub bogati tradiciji in zgodovini), je to edina pot do
uspeha, saj finančnih sredstev vedno
primanjkuje. Zato apeliramo tudi na
ajdovsko okolje, da podpre domače
igralce, vzgojene v skromnih pogojih, a z velikim srcem. O mlajših selekcijah našega kluba pa bomo več
napisali v prihodnji številki Latnika.
RK Ajdovščina
Foto: Primož Brecelj

Polepšali so nam popoldne

N

a pomladni, deževni dan,
ko se navadno sliši le padanje kapljic na streho,
občasen piš 'wajdowske' burje in
divjanje avtomobilov po cesti, je
tisti dan od nekod prihajal zvok
prijetne glasbe. Ker sem po duši veseljak, me je zanimalo od kod prihaja. Pot me je pripeljala do Snice v
Ajdovščini, lokala z dolgo tradicijo,
kjer se večkrat ustavim, da s prijatelji pokramljam o tekočih dogodkih.
Ko sem prišel bliže, sem tam zagledal 'stare' znance: Katjo, Veroniko in Bojana. Običajno se od mize,

za katero sedijo, razlega samo smeh
in dobra volja, tokrat pa je bilo
drugače. Ob spremljavi glasbe so
skupaj z ostalimi obiskovalci peli
ljudske pesmi, ki jih vsi dobro poznamo. Kljub slabemu vremenu se
je nabralo veliko ljudi, ki smo prijetnim napevom z veseljem prisluhnili. Tisti dan sem se v Snici zadržal več časa kot ponavadi; pa tudi
kakšen kozarček več sem spil, saj je
bilo lepo in nadvse prijetno domače vzdušje. Hvala vsem trem, ker
ste med nas prinesli dobro voljo in
veselje, ki ju v današnjem času še

kako potrebujemo. Ne bi bilo slabo, če bi nam v prihodnje zopet polepšali kakšno popoldne.
D. K.
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Petdeset let pozneje

Spomladi leta 1968, smo se učenke in učenci 8.d razreda Osnovne šele Borisa Kidriča iz Ajdovščine
še zadnjič, skupaj z razrednikom, učiteljem fizike, tovarišem Angelom Česnikom, zazrli v objektiv
neznanega fotografa. Za spomin na leta, ki smo jih skupaj preživeli v šolskih klopeh, smo prejeli črno
belo fotografijo. Shranili smo jo in šli življenju nasproti. Vsak po svojih poteh, ki se nekaterim med
nami nikoli več niso križale. Fotografija, na kateri je mogoče videti še leseno puščico, doma spletene
puloverje, učence, povečini oblečene v srajce, ki se danes ne nosijo več, pa je ostala drag, zgovoren
odsev časa v katerem je nastala.

P

etdeset let pozneje so Ana,
Bogdan, Majda P. in Ivica
M. vsem bivšim sošolkam in
sošolcem, ki so jim lahko, poslali

prijazno vabilo na jubilejno srečanje, izbrali prijetno okolje in se
potrudili, da je na srečanje prišel
tudi naš razrednik, gospod Angel

Česnik. Nismo prišli vsi, tudi nekaj zadreg s spominom za obraze
in imena ni izostalo. Ob Aninih in
Majdinih domiselnih skečih, pa
smo se hitro vrnili v osnovnošolske
čase. Nasmejali smo se ob spominu
na reakcijo učitelja zemljepisa, ko
je nekdo izmed nas, na zemljevidu
Evrope iskal Karpate v Sredozemlju,
pa 'poglobljenemu' znanju iz fizike
drugega, ki je o elektriki vedel le, da
je ženskega spola in je bolje, da se je
ne dotikaš. Ponovno smo se hvalili z inovativnostjo pri izdelovanju
'plonk' listkov… Predvsem pa smo
si vzeli čas za pogovore. Vsega je
bilo v naših življenjih - veselja, sreče,
uspehov, težkih življenjskih odločitev, bolezni, odrekanj in razočaranj.
A kar nas navdaja z veseljem in v
nas vzbuja željo, da se še srečamo, je
ugotovitev, da smo še vsi polni načrtov in želja, da svoj čas namenimo
vnukom, aktivnostim, zanimanjem
in pridobivanju novega znanja, za
kar v aktivni poklicni dobi ni bilo
prilike ali dovolj časa.
In take, s soncem v očeh, nas je v
svoj objektiv ujel Marjan, mojster
fotografije, da smo, tokrat na barvni
fotografiji, še lepši kot pred petdesetimi leti. V imenu celega razreda
hvala našemu, še vedno duhovitemu
razredniku, gospodu Angelu Česniku, tudi za vse spregledane 'plonk
listke', predvsem pa, da je 50 let pozneje prišel na naše srečanje in nas z
iskrivim nagovorom spet enkrat nasmejal.
Nastja

Rada imam zeleno barvo

Ž

ivimo v svetu, ki je polno
vsiljivih slik, predmetov in
zvokov. Rada imam mir, mir
v duši, v svoji okolici. Mir ni le trenutek tišine, mir je okolje, ki vzbuja
zaupanje,nudi mehke korake, odkriva zvoke narave in boža z zeleno
barvo.
Od nekdaj uživam v urejanju okolja. V hiši in zunaj nje. Nimam rada
strogosti, navdušujejo me rastline, ki
si iščejo pot druga mimo druge, pletene košare, ki obstanejo na leseni
klopi, ivanjščice, ki se bohotijo sredi
travnika. Shranjujem keramiko, delo
neznanih rok, ki so v posode, vaze in
kipe vgradile svoje misli. Obožujem
staro pohištvo, na katerem so odtisi časa, ki je minil, porcelan, ki se je
lesketal na starih lesenih mizah, lestence, ki žvenketajo z vetrom, stare

platnene rjuhe, ki jih je nekoč sušila
burja in lahne kvačkane zavese, ki zastirajo bleščečo svetlobo. Rada imam
prtičke, na katere moja mama še danes vpleta podobe cvetic, blazine napolnjene z zelišči in pletene odeje.
Cenim knjige, imam steklene knjižne omare, da me knjige pozdravijo,
kadar stopim mimo njih. Rada imam
reči, ki pripovedujejo zgodbe.
Ne maram vsega tistega, kar obremenjuje dušo. Kričeče plastike, ki
utesnjuje in duši. Žalostna sem, ko
grem mimo hiš in na dvoriščih vidim ležati kose predmetov, ki bi morali končati na smetišču. Ko grem na
sprehod v vinograde, vzamem s seboj
vrečo. Poberem vse, kar nima mesta
v naravi. Vračam se s smetmi, ki jih
je raznesla burja in so jih odvrgli ljudje. Žal mi je zanje, ker se jim ne zdi

grešno zavreči plastenko, vrečko ali
škatlico cigaret na travnik, grm ali
potok. Omadeževana lepota narave
molči.
Zadnjič sem bila z vnuki na morju.
Ponoči je divjal vihar in veter je na
obalo prinesel nesnago z morja. Šli so
na sprehod, mnogi so šli, moji vnuki,
so zaklicali: Poberimo smeti! Naj bo
obala spet čista.
Srečna sem bila, da se jih je dotaknil vzor. Napolnili smo več kot deset vreč s plastiko. Otroci so čofotali
po morju in vlekli plastično nesnago
na obalo. Tekmovali so, kdo bo nabral več. Bili so eko reševalci.
Nenadoma smo obstali. Na skalah
je ležala velika morska želva. Brez življenja. Morje je naplavilo njeno truplo, ubila jo je moč motornega čolna.
Zgroženi smo strmeli vanjo…
Rada imam naravo. Cvrčanje murnov, petje slavčkov, bučanje burje,
zelene vinograde, modrino morske
daljave. Rada imam ljudi, ki ljubijo
naravo. Naravo, ki nam je podarila
košček svojega bivanja. V meni ne bo
nikoli ugasnilo upanje, da bodo nekoč ljudje začutili, da je narava živo
bitje, ki potrebuje ljubezen. In ljubezen ji dajemo le z dobrimi dejanji. Da
ji dovolimo ostati biserno čista.
Tatjana Kokalj
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Ana, hvala!

Naša rojakinja, prof. dr. Ana Kranjc, je v letošnjem juniju praznovala svoj 80. življenjski jubilej. Ker je na zasluženih počitnicah, ji
osebno nisem mogla čestitati, zato sem se odločila, da ji napišem
članek, ki ga bo zagotovo zelo vesela.

P

rof, dr. Ana Krajnc, se vedno rada zaveda svojih ajdovskih korenin. Rodila
se je v Ajdovščini. Diplomirala iz
psihologije in nato še pedagogike
na Filozofski fakulteti v Ljubljani.
V prvi službi je kot psihologinja
delala na Zavodu za zaposlovanje,
kar jo je navedlo na razmišljanje o
izobraževanju odraslih. Nato se je
kot raziskovalka zaposlila na Inštitutu za sociologijo in razširila
svoje poglede na vzgojo in izobraževanje. V okviru mednarodnega
projekta je doktorirala in odšla
na podoktorsko izpopolnjevanje
na inštitut OISE pri Univerzi v
Torontu. Na Filozofski fakulteti
v Ljubljani, je po končani specializaciji postala docentka za andragogiko in postopoma razvila
samostojni študij andragogike. Izpopolnjevala se je tudi na Univerzi
v Oxfordu in Ženevi. Je soustanoviteljica slovenske univerze za
tretje življenjsko obdobje, danes
mreže univerz za tretje življenjsko obdobje v 52 krajih Slovenije.
V okviru vseživljenjskega izobraževanja je to nosilna mreža za izobraževanje starejših, ki skrbi za
razvoj prakse in je z mednarodnimi projekti vpeta v mednarodne
strokovne kroge. Izdala je že sedem samostojnih knjig, med njimi
'Spoznaj sebe in druge', ki jo je ob
izdaji predstavila tudi v Lavričevi
knjižnici v Ajdovščini. To knjigo
mi je poslala za novoletno darilo.
Ko sem jo pričela brati, je nisem
mogla odložiti. To je bilo zame
nekaj novega, pravi učbenik. Zato
sem knjigo svetovala v branje tudi
svojemu možu. Ko je knjigo prebral, mi je rekel: "Če bi to knjigo
prebral, ko sem bil še v službi bi na
področju medčloveških odnosov
in komunikacije marsikdaj ravnal
drugače!"

Še posebej pa je prof. dr. Ana
Krajnc zaslužna za ustanovitev
Inštituta za disleksijo v Ljubljani.
Vedno pogosteje se je srečevala s
starši, katerih otroci so imeli težave pri branju, pisanju, črkovanju in
pri matematiki. Zato so jo prosili,
da je otroke testirala in ugotavljala, da imajo te težave zaradi motnje – disleksije. Prav zaradi tega
tudi pripravlja knjigo o disleksiji!
Meni, da je nujno, da se strokovni delavci v vzgojno-izobraževalnem procesu seznanijo, kaj disleksija pravzaprav je, kaj jo povzroča
in s kakšnimi težavami se srečujejo
posamezni učenci. Pojavlja se tudi
'skotopični sindrom', to je motnja
pri zaznavanju barv, ki se aktivira s preobčutljivostjo na svetlobne valove. V barvnem spektru možganov manjka katera izmed barv,
kar povzroča popačenje slike in s
tem težave pri branju. Črke se prekrivajo, bežijo po listu, blešči se in
v naporu, da bi jih ujeli in prebrali
napisano, bralca začne boleti glava
in ima motnje koncentracije. Zato
starši bodite pozorni na te motnje
pri svojem otroku. Velikega pomena je, da se le-ta odkrije zgodaj.
Hvaležna sem Ani, da sem jo
spoznala v juniju 1997, ko sva skupaj sodelovali pri ustanavljanju
Univerze za tretje življenjsko obdobje v Ajdovščini. V tem času sva
postali pravi prijateljici. Hvala ji
za strokovno znanje in nasvete, ki
sem jih bila deležna na raznih njenih predavanjih. Ob življenjskem
jubileju ji iskreno čestitam in želim, da bi doživela še veliko lepih
in nepozabnih trenutkov med tistimi, ki jo imajo radi.

Vera Kodrič
Foto: Boža Bolčina
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Kaj imajo skupnega čemaž, čmerika,
podlesek in šmarnica?
Sezona čemaža se je počasi zaključila in tudi letos je bilo zaradi neprevidnosti nekaj zastrupitev in smrtnih žrtev. Ga. Irena Breščak nam
je poslala članek o tej rastlini in čeprav je sezone konec smo se odločili, da ga objavimo (mogoče vam pride prav pa v naslednjem letu).
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e čakaj pomladi, ne čakaj na
maj – znana popevka, ki sta
jo napisala Borut Lesjak in
Fran Milčinski davnega leta 1957, je
prav primerna za navdih za zdrav in
koristen spomladanski sprehod, na
katerem lahko naberemo zdravo in
zdravilno zelenjavo – čemaž (Allium
ursuinum). Rastlina, ki diši po česnu
in spada v rod lukov, je bratranec
čebule, česna, drobnjaka, in pora. V
gozdovih bukve, hrasta in belega gabra lahko tvori cele zelene preproge
pod (še) neolistanim drevjem. Raste
od marca do junija in cveti od aprila
do maja. Med suličastimi, pecljatimi
listi poženejo dišeča bela, glavičasta
socvetja, ki jih obdajajo suhokožnati
listi. Pod zemljo ima belo čebulico. V
Sloveniji raste čemaž skoraj povsod.
Že vsaj od antike ga uporabljajo v
prehrani. Vsebuje žveplova eterična
olja, ki delujejo protimikrobno, in še
številne druge učinkovine. Učinkovit
je proti astmi, znižuje vročino in pospešuje odvajanje seča. Čemaž je v celoti užiten, vendar lahko v prevelikih
količinah povzroči zastrupitve. Uporabi se lahko liste, čebulice, cvetove
in plodove. Največ nabiramo liste, ker
jih najlaže opazimo. Pripravimo lahko čemaževo juho, uživamo presnega
v solatah in v namazih. Z nekuhanim in narezanim čemažem se lahko

začini vse vrste jedi.
Vendar pozor! Čemaž je podoben dvema zelo strupenima rastlinama: šmarnici (Convallaria majalis) in
podlesku (Colchicum autumnale), ki
pa ne dišita po česnu. Šmarnica, ki je
po listih podobna čemažu, se od njega
razlikuje po grozdastem socvetju z belimi, dišečimi cvetovi. Jeseni se lahko,
predvsem otroci, zastrupijo z rdečimi jagodami. Pod zemljo ima koreniko. Po sprejetju zakonodaje EU spada
med zaščitene rastline. Vsebuje različne glikozide, ki delujejo predvsem na
srce in lahko povzročijo tudi smrt.
Kaj pa jesenski podlesek? Pred leti
smo gledali film Cvetje v jeseni. Razneženi ob čudoviti glasbi Urbana
Kodra, prekrasnih krajinskih prizorih
iz Škofjeloškega hribovja, smo čustveno spremljali ljubezen 'ostarelega' Janeza z veliko mlajšo sorodnico Meto.
Ob poslovilnem poljubu, ko se je Janez vračal z dopusta v Ljubljano, ji je
iz rok padel šopek cvetočega podleska.
Jeseni cvetoča rastlina, ki po cvetovih
spominja na žafran, požene liste spomladi. Raste v rozetah, listi so spodaj
žlebasti, rastlina pa je bolj toga od čemaža in raste navpično. Med listi se
skrivajo plodne glavice, ki so najbolj
strupeni del rastline. Včasih so plodne glavice odkupovali kot drogo za
farmacevtsko proizvodnjo. Rastlina

vsebuje alkaloid kolhicin, ki ustavlja
celične delitve. Zato je smrt, že po zaužitju dveh rastlin, zanesljiva.
In nenazadnje je tukaj še č(e)merika. Poznate zgodbo Mož in čmerika iz
knjige Javorov hudič Franca Černigoja? Kaj pomeni biti čemeren? Se kislo
držati. In čemerika, je verjetno dobila
svoje ime po izrazu na obrazu ob zaužitju, ker so zoprnega okusa. V Sloveniji rasteta dve vrsti: črna (Veretrum
nigrum) in bela čmerika (Veratrum
album). Včasih čemaž zamenjajo
tudi s to rastlino, čeprav je večja verjetnost zamenjave čmerike s košutnikom (Gentiana lutea s.l.,) predvsem s
korenino. Čmerika vsebuje alkaloide.
V srednjem veku so z njo zastrupljali

puščice. Strupena je vsa rastlina, njena
medičina ubija celo čebele.
Največja nevarnost zamenjave čemaža z omenjenimi strupenimi rastlinami je tam, kjer raste čemaž skupaj s
katero od njih. Torej – neizkušeni naj
ne nabirajo čemaža samo s slikovnim
rastlinskim ključem (saj izgleda prav
taka…) ampak naj se prej z njim (i)
dobro seznanijo. Tako kot je z nabiranjem gob. Saj veste, kako voščimo pri
gobji jedi? Veliko sreče…
Torej- veliko kulinaričnih užitkov
ob čemaževih jedeh – ob ustrezni previdnosti. Pa ne pozabite občudovati
drugih rožic in poslušati ptičkov.
Irena Breščak
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inovativno oblikovanje tiskovin

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

10. gorski tek na
Malo goro

D

ruga nedelja v juniju je na
našem koledarju že nekaj let
'rezervirana' za Gorski tek na
Malo goro. Tokrat je bil ta datum še
posebej označen, saj je bila letošnja
tekma že deseta zapovrstjo! Člani
ŠKTD Kamnje – Potoče smo se odločili, da ta pomemben jubilej še dodatno začinimo, zato smo dogodku
dodali nekatere 'posebnosti'. V tednu
pred tekom smo v Kamnjah pripravili 1. nočni izločitveni gorski šprint,
na katerega smo povabili naše tekaške
prijatelje, sovaščane in druge ljubitelje teka. Skozi vas smo speljali 700
metrov dolgo progo, ki je od starta
do cilja premagala tudi 100 višinskih
metrov. Čeprav je bil tek organiziran
predvsem kot družaben dogodek, smo
na koncu vendarle dobili zmagovalca.
V moški konkurenci je slavil Anej Likar, med ženskami pa je bila na klancu
najhitrejša Anja Klančnik. Večer smo
zaključili ob prijetnem druženju, ki
smo ga popestrili s pokušino domačih dobrot. Že naslednji dan pa smo
se v Kamnjah ponovno zbrali ljubitelji
gorskega teka, ki smo odšli na skupni
trening ter ogled trase.
V nedeljo, 10. junija pa je šlo zares!
Trud, ki smo ga vložili v priprave je
bil poplačan, že takoj, ko smo se zjutraj zbudili v sončno nedeljsko jutro.
Vreme skorajda idealno za tek je obetalo odlične tekaške rezultate, številčno udeležbo in pravo športno vzdušje.
Po jutranji prijavi, kavi in ogrevanju
tekmovalcev je sledila primorska himna, takoj zatem pa startni žvižg, ki
je tekmovalce pognal po vasi ter naprej proti Mali gori. Na startni črti je
bilo tokrat kar nekaj državnih reprezentantov in reprezentantk v gorskem
teku, tako, da so se nam med drugim
obetali tudi odlični časi teka. S svojim
nastopom je letošnji tek popestril tudi

eden izmed naših najboljših biatloncev, Klemen Bauer. Po dobre pol ure
teka je ciljno črto pri koči na Mali gori
prvi prečkal Timotej Bečan, ki je bil
od dosedanjega rekorda proge oddaljen le nekaj sekund. Za njim je v cilj
pritekel 'legenda' našega teka, na Mali
gori skorajda nepremagljivi, Simon
Alič. Tretje mesto je pripadlo še enemu Simonu – Strnadu. Med ženskami
je slavila Jasmina Jelovšek, ki je na tem
teku nastopila prvikrat. Na drugo stopnico se je zavihtela naša 'soseda' Jana
Bratina, povratnica na gorskih tekih.
Tretje mesto si je pritekla Mihaela Tušar. Izpostavimo lahko, da se je Mihaela na stopničke uvrstila na vseh 10.
dosedanjih tekih. Junakinja 10. gorskega teka na Malo goro pa je zagotovo postala 9 letna Vita Mamič, ki si je
ta tek izbrala za svoj premierni nastop
ter na koncu to zahtevno nalogo opravila z odliko! Vsi tekmovalci so bili po
nastopu, pri koči na Mali gori deležni
toplega obroka, osvežilne pijače, sadja, peciva ter domačih palačink. Sledila je slavnostna podelitev unikatnih
pokalov in medalj, najboljši pa so prejeli tudi praktične in denarne nagrade.
Med vsemi udeleženci teka smo izžrebali še dva, ki sta prejela prav posebno
nagrado – izlet z muzejskim vlakom
ter tandemski polet z jadralnim padalom. Sledilo je druženje, kjer smo si tekači izmenjali besede in vtise, po le teh
pa je moč sklepati, da je bila prireditev
uspešno izpeljana.
ŠKTD Kamnje – Potoče se za udeležbo zahvaljuje vsem tekačicam in tekačem, vsem, ki so pomagali pri izvedbi 10. teka ter nenazadnje vsem
sponzorjem, brez katerih bi prireditev
le stežka uspešno izpeljali.
ŠKTD Kamnje - Potoče
Foto: P.B.

Več kot uspešen 7. Mednarodni
turnir mesta Ajdovščina!

U

spešno se je zaključil 7.
mednarodni turnir mesta
Ajdovščina, ki ga organizira ND Primorje. Gostili smo 105
ekip, 1500 otrok in 4000 obiskovalcev. Veliko smeha pa tudi kakšna
solza se je utrnila. Zmagovalci so
vsi, ki so se podili na vrhunsko pripravljenih igriščih. Odigranih je
bilo 250 tekem, podeljenih je bilo
21 pokalov ter 21 zmagovalcev. Sodelovalo pa je več sto trenerjev, 30
sodnikov in 50 prostovoljcev.
Rezultati:
Selekcija U7:
1. mesto: NK Olimpija Ljubljana
2. mesto: Jadran Dekani

3. mesto: ND Črnuče Ljubljana
Selekcija U8:
1. mesto: NK Olimpija Ljubljana A
2. mesto: NK Olimpija Ljubljana B
3. mesto: ND Primorje Ajdovščina
Selekcija U9:
1. mesto: ND Črnuče Ljubljana
2. mesto: NK Branik - Šavrin
3. mesto: ND Bilje
Selekcija U10:
1. mesto: ND Bilje
2. mesto: ND Primorje Ajdovščina
3. mesto: Nogometni Klub Vipava
Selekcija U11:
1. mesto: ND Bilje
2. mesto: DMN Gorica
3. mesto: NK Proteus

Selekcija U12:
1. mesto: Jadran Dekani
2. mesto: ND Primorje Ajdovščina
3. mesto: 1. Gol Rijeka
Selekcija U13:
1. NK Krka
2. NK Brinje Grosuplje
3. ND Bilje
Za izvedbo turnirja se zahvaljujemo vsem sponzorjem, prostovoljcem, strokovnemu vodstvu, skratka
hvala vsem, ki ste nesebično pomagali pri izvedbi turnirja mesta Ajdovščina.
Se vidimo prihodnje leto!
Vodja mladinske šole
ND Primorje

Košarkaški klub Ajdovščina

Ob koncu sezone

V petek, 8. junija, smo v Košarkarskem klubu Ajdovščina organizirali zaključni piknik. Vremenska
napoved sicer ni bila najboljša, a smo vseeno upali na sončen dan. Petkovo dopoldne je bilo kislo
z nekaj kapljami dežja, a smo se kljub napovedanim vročinskim nevihtam v popoldanskem času
odločili, da piknik bo. Z izjemo nekaj kapljic dežja nam je vreme prizaneslo in zabava na Ravnah nad
Budanjami se je začela.

N

a pikniku se je zbralo okrog
150 podpornikov kluba
ter mladih košarkarjev, ki
so na igrišču prikazali nekaj svojih
spretnosti na mokri podlagi. Starši
košarkarjev ter drugi prijatelji košarke smo se družili ter poveselili ob
dobri glasbi, hrani in pijači. Klubsko
vodstvo je organiziralo srečelov z
več kot tristo lepimi dobitki, ki so se
jih najbolj razveselili otroci.
Dež nas spremlja že na tretjem zaključnem pikniku zapored, kljub
temu pa vsako leto podiramo rekorde po udeležbi ter po odličnem
vzdušju... Ne upamo si niti pomisliti, če bo drugo leto lepo vreme. A s
piknikom se naše aktivnosti še niso
zaključile. Po navadi gredo športni
klubi v poletnem času na zaslužen
počitek. V KK Ajdovščina pa bo poletni program izjemno pester in zanimiv.
V juniju smo pričeli s predstavitvami Igrive košarke po vrtcih v občinah Ajdovščina in Vipava. Obiskali
smo vrtec Vipava, Ribnik in Hubelj,
kjer smo košarko predstavili več kot
200 predšolskim otrokom ter jih povabili k vpisu na košarkarske krožke

v naslednjem šolskem letu. Prav za
najmlajše košarkarje (od 5. do 13.
leta) s pomočjo Zavoda za šport Ajdovščina organiziramo tudi košarkarski kamp, ki bo potekal prve štiri
tedne v poletnih počitnicah. Kamp
je odlična priložnost za počitniško
varstvo otrok, saj omogoča izjemno
pester in kvaliteten način preživljanja prostega časa. V nekaj dneh se
je ob objavi razpisa na košarkarski
tabor prijavilo več kot 90 otrok, kar
priča o tem, da je košarka v Ajdovščini res izjemno priljubljen šport.
S klubskimi selekcijami pa se odpravljamo na zaslužene počitnice.

Ponovno se bomo zbrali 15. avgusta v naši domači dvorani OŠ Šturje, kjer bomo najprej dva tedna pridno trenirali, potem pa se bomo z
vsemi klubskimi selekcijami odpravili na košarkarske priprave v Tolmin. Tam bomo preživeli 7 dni v izjemnem naravnem okolju, na voljo
bomo imeli športno dvorano, zelo
urejene zunanje športne površine
ter seveda prijetno okolje reke Soče.
Predvsem pa bomo delali to, kar delamo najraje - igrali košarko!
Luka Hrovatin
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Zlati in srebrni Domen Pregeljc
Športniki dosegli
Uspešen zaključek
izjemne rezultate na ima svoje korenine v Ajdovščini
glasbene sezone
šolskih tekmovanjih
Pihalni orkester Vrhpolje

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

V nedeljo, 25. junija, so člani in članice Pihalnega orkestra Vrhpolje
pod taktirko Matjaža Medena izvedli poletni koncert na Glavnem
nekaj zaključnih
šolskih športnih
er se je Na
šolsko
letosta
ravnokar
trgu v Vipavi.
odru
se jim pridružili
tudi dve nadarjeni
gostji
tekmovanj.
Na
finale
iz atletskega
zaključilo,
je
prav,
da
preiz zavoda CIRIUS.

K

letimo tudi zadnje dosežke
šturskih športnikov, ki so v zaključku leta dosegli nekaj izjemnih rezultatov. 2. junija je v Ilirski Bistrici
na zunanjem šolskem tekmovanju
potekalo lokostrelsko tekmovanje.
V kategoriji 'ukrivljen lok' je devetošolka Nina Čermelj dosegla 3.
mesto.
5. junija je v Ljubljani v športnem
parku Kodeljevo potekalo državno šolsko tekmovanje v akvatlonu.
V kategoriji starejših učencev sta
v izjemno močni konkurenci naša
športnika dosegla odlična rezultata. Miha Rijavec je dosegel 5., David
Bajec pa 8. mesto.
6. junija je v okviru Festivala športa v Žalcu potekalo kar

posamičnega tekmovanja se je uvrstil Martin Trbanc, in sicer je nastopil v skoku v višino. Poleg njega sta
se na finalno državno tekmovanje
uvrstili tudi Anastazija Suljkić ter
Eva Pogačnik, ki sta našo šolo uspešno zastopali v plesu. Da pa ne bodo
uspehi samo v posamičnih disciplinah, so poskrbele šturske košarkarice, ki so po lanskem uspehu dosegle
nov odličen rezultat. Prvič je potekalo državno šolsko tekmovanje iz
košarke 3 na 3. Našo šolo so zastopale Jana Likar Ivanov, Neža Stopar,
Lara Valič, Špela Brecelj in Arizona
Uka. Dekleta so bila zelo uspešna,
saj so osvojile 3. mesto, finale pa se
jim je izmuznilo za 1 samo točko.
Gregor Zagorc

raznični nedeljski večer je v
Vipavo privabil množico ljudi, ki so lahko uživali v glasbenem večeru, polnem pop-rock
ritmov ter filmske glasbe. Uvodna
skladba koncerta Young person’s
guide to John Williams, venček znanih melodij iz filmov Harry Potter,
E. T. vesoljček in Indiana Jones, je
dodobra razgrela občinstvo pred
prihodom prve gostje večera.
Ker Pihalni orkester Vrhpolje v letošnjem letu praznuje 15. obletnico
delovanja, so se odločili, da bo njihov poletni koncert nekoliko drugačen od predhodnih. Ob sodelovanju
z zavodom CIRIUS sta se jim kot
gostji pridružili dve nadarjeni glasbenici. Ema Škrlj je kot solistka na
flavti ob spremljavi orkestra zaigrala vsem znano skladbo Somewhere
over the rainbowin požela val navdušenja med poslušalci.
Tematika koncerta se je iz filmske
glasbe preselila na pop-rock sceno.
Ob znanih melodijah liverpoolske
zasedbe The Beatles, vsem znanega »kralja popa« Robbia Williamsa
in švedske skupine Abba, so orkestraši 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

slovensko obarvan glasbeni program. Na odru se jim je pridružila
pevka Vanessa Barić iz zavoda CIRIUS in ob spremljavi orkestra zapela vsem znano Avsenikovo Čez
zelene trate. Občinstvo je bilo navdušeno nad mladima solistkama, ki
se pod mentorstvom Loredane Sajovec razvijata v pravi glasbenici.
Letošnja sezona je bila za orkestraše Pihalnega orkestra Vrhpolje v marsičem prelomna. Dobili
so novega predsednika, mladega in
zagnanega Tineta Tončiča, ki je na
položaju zamenjal Janeza Groznika, kateremu gre posebna zahvala
za vsa leta truda, ki ga je vložil v razvoj orkestra. Poleg tega se je orkester odločil tudi za nakup uniform,
ki so orkestru dale celostno podobo. Takšnega nakupa pa orkester ne
bi zmogel brez podpore sponzorjev,
pri tem pa gre posebna zahvala podjetju Škrlj d.o.o.
Pihalni orkester Vrhpolje vztrajno
raste in se razvija v odličen glasbeni sestav, ki v svoje vrste sprejema
nadobudne glasbenike iz Vipavske
doline. Vodstvo orkestra ne počiva, saj že načrtuje projekte, s katerimi bodo ponovno razvajali svoje
poslušalce.
Lara Rojc

P

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.

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, profesowww.megaterm.si
rica kemije na Gimnaziji Vič, se je
prijavil na omenjena tekmovanja
ter bil v hudi konkurenci držav in
udeležencev povabljen na zagovor
in predstavitev svoje raziskovalne
naloge. Za prvo mesto med zlatimi
medaljami je prejel štiriletno šolnino na State University of New York
in štipendijo Rochester inštituta.
Na Domnov uspeh smo ponosni
Podelitev medalj v Ameriki
sorodniki.
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304 s številnimi zastavami društva, sponzorjev,
države... in ne vem od kje so potegniMATERIALI
VARILNI APARATI-REZERVNI DELI- PNEVMATIKA-INOX-VARINI
li tudi našo zastavo Planinskega društva Podnanos. Vznesenost in planinsko tovarištvo je bilo med nami.
Marko Nabergoj

Zastava Planinskega društva
Podnanos med množico Bosanskih
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Pri nas poskrbimo za varno in strokovno izpeljavo vseh vaših nepremičninskih želja.

 Posredovanja pri prodaji oz. nakupu ter najemu oz. oddaji nepremičnin
Postelje: dvižno dno ali predal

Nočne omarice
Predalniki

 Urejanja pravnega statusa nepremičnin
 Svetovanja s področja nepremičninskega poslovanja
 Izpeljave pravnega posla v prometu z nepremičninami

Garderobne omare
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!
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Zlati in srebrni Domen Pregeljc
ima svoje korenine v Ajdovščini
Znani so vsi nastopajoči na
Summer Sparku 2018

Latnik 199, 29. junij 2018

Modras ugriznil
petletnico v peskovniku

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.

prispevek k razumevanju nevrodegeneracije na molekularnem nivoju
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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
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soboto, 2. junija 2018, smo bili
družinsko zunaj pred hišo. Ob
20.30 sta se dva naša otroka
igrala v peskovniku. Nato krik, "kača"
mislila sem, da gre samo za preplah do
kače. Mož je skočil po mlajšega otroka
in ga umaknil, nato zagledal kačo in jo
ulovil v posodo. Ob umirjanju hčerke
in tistem meni neznanem kričanju, mi
petletnica reče: "me je pičila". S sliko
kače in petletno deklico smo odšli na
urgenco Ajdovščina, nato v Ljubljano.
Po prejetem protistrupu se je dekličino
zdravstveno stanje izboljšalo. Od ugriza so vidne le še ranice in spomin na
ugriz. Pri nas je bil biolog Peter Valič
in glede na to da so junija 2016 videli
enega modrasa in da je sosed 7. maja
letos ujel še enega modrasa na pločniku, je bil ta naš tretji modras. V vseh
primerih je šlo za mlajše primerke
krajše od 35 cm. Kljub majhnosti imajo
tudi mladi modrasi močan strup, ki v
primeru ugriza povzroči otekanje ugriznjenega uda in propadanje tkiva.
Kot mi je rekel Peter ta, eno leto star
modras, ni prišel iz Škola ampak je
mati modrasevka nekje v bližini, kjer
jih je spustila. Modrasevka nosi jajčeca
in mlade modrase v sebi, nato jih spusti
na plano (naenkrat ima lahko od 5 do
20 mladičev). Recimo, da jih je preživelo 5 se pravi sta nekje še dva. Modras
ni na travniku ampak se premika bolj
po kamenju, zidkih, asfaltu.., po besedah Petra smo mu pot v mesto naredili prebivalci. Modras se v naravi nahaja na obronkih Škola, na Izviru Hublja,
največ jih je na Otliškem oknu.
"V zadnjih dveh letih je zame novo,
da je vrsta začela naseljevati urbane
predele (Vilharjeva, Gradišče,). Še pred
kratkim je bila večina stikov z modrasom vezana na obočna melišča in
apnenčast rob doline; kilometer ali še
dlje od hiš v dolini. Tri desetletja nazaj
je modras ugriznil deklico staro tri leta
in pol na območju pod Staro babo" še
dodaja Peter.
Problem je pri majhnih otrocih starih, ker raziskujejo; palice, roke vtikajo
povsod. Tako je bilo tudi pri nas, ko je
bila kača v peskovniku pod kosom lesa.
Ranjenemu otroku dajo protistrup glede na njegovo težo (če imajo premalo
kilogramov jim ne smejo vbrizgati celotne količine prostistrupa). Najbolj
ogroženi so otroci do petih let in starostniki.
Doseg kačjega ugriza predstavlja
ca. 1/3 – 1/2 dolžine telesa, zato je vsa
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panika o vseh nadnaravnih sposobnostih odveč. Tudi napadalnost je – vsaj
kolikor imam izkušenje in po navedbi
literature nizka. Zanimivo: bolj napadalen od modrasa je gad, pa ga je modras kljub temu izpodrinil.
V predelih, ki jih vrsta naseljuje pogosto izbere bližino hiš zaradi kupov
šare, ki služijo kot dnevno kritje, praviloma večjega števila miši kot v naravi in neporaščenih površin, ki služijo za
sončenje.
To, da modras po novem naseljuje urbane nižinske predele je zame
novo in vsekakor zaskrbljujoče. Temu
ustrezno bo potrebno sprejeti nekaj
ukrepov, vsaj v smislu krčenja možnih
skrivališč za kače (zlasti okrog otroških
igral) in v okolici hiš omogočiti naselitev nekaterim plenilcem, katerih plen
je tudi modras. Kače si skrivališč ne
kopljejo, pač pa izkoriščajo že obstoječe luknje in špranje; odlične so tiste
od glodavcev. Kot nočna žival je modras reden plen čuka, skovika, podlasice, kune, domače in divje mačke. Od
dnevnih plenilcev modrasa zlasti plenita črnica in nekoliko manj tudi gož.
In kako ravnati, ko srečamo kačo?
Strupenih kač se ne dotikamo, odsvetovano je tudi dotikanje nestrupenih
kač. Zato pravočasno podučimo otroke, naj kač ne prijemajo in naj nanje
vedno opozorijo odrasle. Na mestih,
kjer se gibljejo otroci umaknimo vse
kose opreme in krame, kjer bi se kače
lahko skrivale.
V primeru, da imamo na vrtu nestrupeno kačo (črnico ali goža) le teh ne
preganjamo, ker te kače lovijo modrase. Ravno tako smo običajno premalo
tolerantni do kun in podlasic, ki poleg
miši redno plenijo tudi kače. Tudi do
sosedove mačke imamo lahko bolj strpen kriterij, če slučajno prečka naš vrt.
Dobro je, da se v soseski sproti obveščate, kje je kdo kaj opazil. Zaželeno
in zakonsko predpisano je, da se kače,
tudi strupene, žive preseli v divjino, kamor spadajo. Praksa je pač taka, kakršna je in jo razumem glede odziva nekaterih ljudi ob stiku s kakršno koli
kačo.
V upanju, da bo srečanj in s tem povezanih ugrizov čim manj je potrebna
skupna volja. Le tako lahko preprečimo takšne dogodke.
Alora prenehajmo se pritoževati "sosedova mačka hodi na moj vrt" :)
Melita Vovk

