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Spremembe

V ponedeljek, 3. septembra, bo vse drugače – z novim šolskim letom se ponovno na ulice in šolska dvorišča
vrača razposajenost. V občini Ajdovščina bo letos osnovno šolo obiskovalo kar 1.958 šolarjev, kar je dobrih sto
več kot lani.
V Ajdovščini se obstoječim petim
osnovnim šolam letos pridružuje še ena
- Walfdorska šola Primorska ima namreč nove prostore v nekdanji stavbi 1
OŠ Danila Lokarja. Skupaj bo v prvi triadi 34 otrok, od tega kar polovica prvošolcev.
V 'klasičnih' pet osnovnih šol vstopa
letos 257 prvošolcev, kar za dober razred več kot lani (226). Največ jih bodo
sprejeli v OŠ Danila Lokarja – 86 (lani
84), porast beležijo v Šturjah, kjer pričakujejo 74 prvošolcev (lani 60) ter v
Dobravljah, kjer jih bo letos 71 (lani
56). Sedem šolarjev (dva več kot lani)
gre prvič v šolo na Otlico, na Colu pa bo
letos 19 prvošolcev, trije manj kot lani.
Deveti razred pa bo v letošnjem šolskem letu skupaj obiskovalo 183 učencev (lani 185).
Skupno število vseh učencev se je povečalo v vseh šolah. Precej je zraslo v
OŠ Danila Lokarja – lani je šolo obiskovalo 645 učencev, letos jih bo kar 672. V
Šturjah so jih lani našteli 465, letos 496.
OŠ Dobravlje bo obiskovalo 511 učencev, lani jih je bilo 497, na Colu bodo letos štirje več kot lani, skupaj torej 184,
dva več bosta tudi na OŠ Otlica, ki jo bo
letos obiskovalo 61 otrok.
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu Občine Ajdovščina bo tudi v
letošnjih prvih šolskih dneh izvajal akcijo Varno na poti v šolo in domov. Na
vseh najbolj kritičnih točkah šolskih

poti bodo v prometnih konicah dežurali prostovoljci iz Rdečega križa Ajdovščina, Planinskega društva Ajdovščina, Društva upokojencev Ajdovščina in
Prostovoljnega gasilskega društva Col.
Šolarji, ki bodo v ponedeljek, 3. septembra, napolnili šolske poti, so z mislimi še na počitnicah. Zato ne gre računati na njihovo pazljivost, pač pa
moramo za njihovo varnost poskrbeti
drugi udeleženci v prometu, zlasti vozniki. Prosimo vas za strpnost in razumevanje.
Pomembno vlogo za lastno varnost
otrok v prometu imate starši. Vse, ki vozite otroke v šolo, prosimo da zelo natančno spoštujete prometne predpise,

otroci se zgledujejo po vas in bodo prevzeli dobre navade. Še posebej pozorni
bodite na pravilno ustavljanje in parkiranje avtomobila pred šolo – naj otrok
iz avtomobila vedno izstopa na varni
strani! Če pa bo vaš otrok sam hodil v
šolo, potem se skupaj odpravite po šolski poti ter otroke opozorite na pravilno ravnanje in morebitne prometne pasti.
V večjem delu so šolske poti enake
kot v prejšnjih letih. Začasno, vendar
bistveno, pa je spremenjena šolska pot
čez Lavričev trg. Ker je poln gradbene
mehanizacije, priporočamo uporabo
bližnjih gas.

Ima še kdo občutek, da je poletje poletelo mimo nas s svetlobno hitrostjo? Zdi se mi,
da je bil še včeraj zadnji šolski dan, v pondeljek pa bodo
šolarji ponovno zasedli šolske
klopi.
Konec počitnic in začetek
novega šolskega leta zagotovo
prinašata precej sprememb, še
največ v dnevni rutini otrok,
nekaj malega pa se bo spremenilo tudi v vsakdanu staršev.
Večina otrok se veseli začetka šole, saj jih v šolo vleče želja
po druženju s svojimi sošolci. Precej pa je tudi takšnih, ki
se bojijo prestopiti šolski prag.
Razlog je lahko v slabih odnosih s sovrstniki ali pa strah
pred učnim neuspehom. Za te
otroke in njihove starše je šola
zagotovo velik vir stresa.
Upam, da ste si tako otroci,
kot odrasli, med poletjem nabrali dovolj energije za začetek
novega šolskega leta. Želim
vam čudovito, uspešno in čim
manj stresno leto. Predvsem
staršem in učiteljem pa želim
veliko potrpežljivosti pri izobraževanju in vzgajanju naših
šolarjev.
V avgustu Latnik praznuje
okroglo obletnico. Številka, ki
jo ravnokar berete, je že 200.
številka Latnika. V ta namen
smo se odločili malce osvežiti njegovo podobo. Poglavja
smo ločili po barvah, članke
pa z nežnimi linijami. Upamo, da bo na ta način časopis
še preglednejši in privlačnejši.
Saj veste - včasih sprememba
paše.
Kristina Birsa
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Avtocisterna za gasilce

Dan ajdovske industrije in podjetništva 2018!

Praznično v Selu

Vabljeni na INCASTRO

V avgustu so se veselili v Selu. Na šagri, ki je potekala na novi lokaciji – na športnem igrišču
na robu vasi – so se veselili pomembnih pridobitev. Župan Tadej Beočanin je predsedniku
Krajevne skupnosti Selo izročil ključe dveh objektov ob robu igrišča, predsedniku Prostovoljnega gasilskega društva Selo pa ključe nove avtocisterne.
Želja po urejenem športnem
parku ima v Selu že precej
dolgo brado. Prvo gradbeno
dovoljenje je bilo pridobljeno že leta 2011, za ureditev
športnih površin - nogometnega in odbojkarskega igrišča. Slednjemu manjka še asfaltna prevleka. Zgodba se je
nato nadaljevala lani, z novo
naložbo v manjša objekta
ob igrišču, vsak meri približno 45 kvadratnih metrov. V

enem so urejene sanitarije in
garderobe, drugi pa je večnamenski, predvsem pa bo služil kot priročno skladišče za
hranjenje opreme. V okviru
te občinske naložbe je urejena
tudi razsvetljava igrišča, medtem ko so okolico uredili krajani s prostovoljnim delom.
Vrednost te naložbe, 146.000
evrov, je poravnala Občina
Ajdovščina. Krajevna skupnost Selo pa želi projekt nadaljevati ter asfaltirati parkirišča in igrišče za odbojko ter
urediti dostopno pot z regionalne ceste, ki bi bila precej
krajša, kot je obstoječa skozi vas. ''Če ima Selo zelo dobro prometno lego, in ima ob
mestu Ajdovščini edino izvoz
s hitre ceste v naši občini, pa
tega ne morem trditi za dostopnost do tega igrišča. Lahko pa potrdim, da je v načrtih
razvojnih programov občine
Ajdovščina za prihodnje leto
zagotovljen denar za ureditev priključka na glavni cesti,
ki bi pomenil prvi korak do
krajšega in hitrejšega dostopa
do tega kompleksa,'' je v svojem nagovoru na slovesnosti

obljubil župan Tadej Beočanin, nato pa Dejanu Pišotu,
predsedniku KS Selo, izročil
ključe hišic.
Občina je primaknila tudi
precejšen del sredstev za nakup novega gasilskega vozila za PGD Selo, katerega
vrednost z opremo vred je
približno 220.000 evrov. 20 %
denarja zanj je zbralo Prostovoljno gasilsko društvo Selo.
Avtocisterna AC 35-60 lahko

hkrati prepelje 6.000 litrov
vode, pretok pa je 3.500 litrov
na minuto. Razlogov za nakup
vozila je veliko. Na območju PGD Selo se širijo obrtne
cone, vas seka hitra cesta, obenem pa je to drugo takšno vozilo v občini, eno avtocisterno
ima GRC Ajdovščina. Vozilo
bo tako nadvse koristno in bo
služilo celotni Gasilski zvezi Ajdovščina. Predaja vozila
je potekala po gasilskem protokolu, z godbo, praporščaki in nagovori – spregovorili
so predsednik PGD Selo Borut Pečenko, regijski predsednik prostovoljnih gasilcev

Jože Dakskobler in župan Tadej Beočanin, ki je prostovoljnim gasilcem iz Sela predal
ključe nove AC 35-60. Župan
je poudaril pomen pomembnega poslanstva gasilcev, ki
se že dolgo ne borijo več zgolj
z ognjem, pač pa sodelujejo pri vseh naravnih in drugih nesrečah. Spregovoril pa
je tudi o močni tradiciji ter o
trdni in učinkoviti organizacijski strukturi, ki temelji na

plemenitih vrednotah in vrlinah: ''Na Primorskem, in tudi
v Selu, je imela gasilska organizacija veliko vlogo pri krepitvi
narodne zavesti. Da ne govorimo o tem, kako pomembno
vlogo igrajo gasilska društva
po vaseh, kjer so običajno tudi
gonilo društvenega in družabnega življenja v kraju.''
Kulturni program sta oblikovali zasedbi Prvaška pleh
muzika in Primorski akademski pevski zbor Vinka Vodopivca, zabavnega pa Tanja
Žagar in Odprava Zelenega
zmaja.

V soboto, 22. septembra 2018, bo na ajdovskem letališču
spet pestro. Dogodek INCASTRA bo po lanskem uspehu ponovno zaživel. INCASTRA je dan ajdovske industrije in podjetništva, na katerem imajo obiskovalci možnost spoznati
najrazličnejše lokalne podjetnike in njihove dejavnosti.

Na osrednjem prizorišču bo za
izvirno predstavitev svojih dejavnosti poskrbelo več kot 30 uspešnih ajdovskih podjetij, podjetnikov in društev. Pester družabni
program bo povezovala ekipa radia Robin, za dodatno popestritev dneva pa bo poskrbel Aeroklub Josip Križaj Ajdovščina, ki
bo najpogumnejšim obiskovalcem ponudil nepozabno doživetje v zraku. Na prizorišču ne bodo
manjkali niti plesni nastopi, animacije za najmlajše (ustvarjalne
delavnice, poslikava obraza, razne maskote …), okusna lokalna
hrana in sadni koktejli.
Potekali bosta predstavitvi predelanega električnega kolesa in
modernega urbanega kolesa iz
Lične hiše. S prizorišča se boste
lahko zapeljali naokoli s scooterjem (Rent a Scooter), tisti najpogumnejši pa se boste lahko preizkusili v gorskem kolesarstvu, pod
vodstvom izkušenih kolesarjev iz
ekipe Vipava outdoor. V sodelovanju s podjetjem RockVelo vam
bomo ponudili tudi možnost vožnje z električnimi kolesi do Vipavskega Križa, tura pa se bo

končala z organiziranim ogledom
prelepe vasi.
Nekatera podjetja bodo odprla
svoja vrata širši javnosti in omogočila vodene oglede proizvodnje, za brezplačen prevoz do
podjetij pa bo poskrbljeno z osrednjega prizorišča. Namen vodenih ogledov je, da širša javnost
spozna, s čim se podjetja ukvarjajo ter kaj vse se v Ajdovščini dogaja. Želimo si, da se na ta način
spoznajo podjetja, poklice, delovne pogoje ter pridobijo informacijo o tem, kateri kadri so iskani
ter kakšna znanja in kompetence
se potrebuje.
V okviru INCASTRE, bo potekala tudi akcija Evropski teden
mobilnosti, ki letos poteka pod
sloganom »Združuj in učinkovito potuj«. Obiskovalci prireditve
bodo na veliki fotografiji mesta
iskali različne lokacije in poti do
nje, oskrbeli se bodo lahko s propagandnimi letaki akcije, predstavljen bo projekt Sopotniki, ki
ponuja brezplačne prevoze upokojencem.
Neja Fakin, Ljudska univerza
Ajdovščina
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Sopotniki

Brezplačni prevozi za starejše

V občini Ajdovščina se 10. septembra začenja poizkusno enoletno obdobje brezplačnih
prevozov za starejše občane, upokojence. Storitev bo izvajal Zavod Sopotniki ob podpori
Občine Ajdovščina in Zavoda za šport Ajdovščina.
Sopotniki bodo od 10. septembra naprej starejšim občanom
zagotavljali prevoze na območju občine Ajdovščine, pa tudi
do Vipave ali šempetrske bolnišnice – vsak delovni dan od 8. do
16. ure. Prevoze bodo zagotavljali z električnim vozilom, e-golfom, ki ga je najela Občina Ajdovščina in bo namenjeno le za
opravljanje brezplačnih prevozov starejših občanov. Vozniki
Sopotnikov so prostovoljci vseh
let in poklicev, ki svoje redne obveznosti lahko uskladijo s prostovoljskim delom.
Prevoz pri Sopotnikih se naroča teden dni vnaprej. Takšen način rezervacije namreč omogoča, da se prevoze zagotavlja kar
se da največjemu številu uporabnikov. Občani, starejši od 60
let, ki ste v pokoju, boste teden
dni prej naročili prevoz na telefonsko številko 051-33-99-44. V
naročilu boste navedli kam in
kdaj se želite peljati ter kdaj vrniti. Prevoz se zabeleži in rezervira za vas. Poleg prevozov bo
starostnikom zagotovljeno tudi
spremstvo prostovoljca, ki jih bo
po potrebi pospremil k zdravniku, po nakupih ali drugih opravkih, ga počakal in odpeljal nazaj

domov. Koordinator Sopotnikov v Ajdovščini bo MKC Hiša
mladih, usposabljanje koordinatorja in prostovoljcev bo zagotovil Zavod Sopotniki.
Vabljeni tudi prostovoljci, ki
želite pomagati, radi vozite in
spoznavate nove ljudi ter kraje.
Vaša naloga bo po dnevnem razporedu opraviti vnaprej rezervirane prevoze. Prijavite se lahko na 041-889-592 ali pa preko
spletnega obrazca http://www.
sopotniki.org/prijava.php. Prvo
usposabljanje za prostovoljce v
Ajdovščini bo 6. septembra med
9. in 11. uro v MKC Hiša mladih.
Zavod Sopotniki storitev brezplačnih prevozov za upokojence nad 60 let izvaja že v devetih
slovenskih občinah. Poslanstvo

zavoda je preprečiti, prekiniti izoliranost in osamljenost starejših, predvsem iz odročnejših,
manjših in oddaljenih krajev,
ki nimajo avtomobila, ali pa
so prometne povezave slabe in
prav zato skoraj ne zapuščajo
doma: ''Z brezplačnimi prevozi jim omogočamo, da se udeležujejo kulturnih dogodkov,
srečanj društev, obiskujejo prijatelje, gredo k zdravniku, v trgovino ipd. Tako lahko ne le samostojno in brez skrbi opravijo
nujna opravila, temveč tudi spletajo nova poznanstva in prijateljstva ter ohranjajo družabne stike
s širšo okolico, ki jim je sicer brez
avta predaleč in s tem nedosegljiva,'' pravijo v Sopotniku.

Šolniki in občina

V Dvorani prve slovenske vlade je pred začetkom šolskega
leta potekalo izobraževanje za učitelje ajdovskih osnovnih
in srednje šole. Ob tej priložnosti je Rotary klub Ajdovščina
vsem petim osnovnim šolam doniral sredstva za nakup
glasbenih inštrumentov.

Namen izobraževanja, ki ga je
organizirala Občina Ajdovščina, je stkati tesnejšo vez med
pedagoškimi delavci in lokalno
skupnostjo. Uvodni nagovor je
pripadel županu Tadeju Beočaninu, ki je v razmislek pedagoškim delavcem ponudil vizijo
strategije gospodarskega razvoja naše občine. Poudaril je, da
bodo današnji učenci kreatorji teh načrtov, zato je smiselno,
da njihovi učitelji dobro poznajo lokalno skupnost in njene potrebe.
Rotary klub Ajdovščina je
priložnost izkoristil za slovesno razdelitev donacij – letos
se namreč posvečajo prav pomoči osnovnim šolam, na področjih, kjer sistemska sredstva ne zadostujejo ali pa jih

sploh ni. Tako je vseh pet ajdovskih osnovnih šol iz rok zakladnika Rotary kluba Ajdovščina Petra Marca prejelo čeke po
1.200 evrov za nakup didaktičnih glasbil.
Prvo izobraževanje za pedagoške delavce ajdovskih osnovnih in srednje šole je učiteljem
ponudilo vrsto zanimivih informacij: o demografskih podatkih, o potrebah domačega obrtništva in podjetništva
po kadrih, stanju na trgu dela,
ukrepih občine glede mladih
… Sledila je razprava o kompetencah mladih za učinkovito
integracijo v družbo in na lokalni trg dela, nato pa še praktični primeri o načinu osvajanja splošnih kompetenc.

Fizioterapija
septembra na Ribnik

Prostori, kamor se bosta selila fizioterapija in Center za krepitev zdravja, so gradbeno zaključeni. Dejavnosti se bosta
selili v nove prostore še pred koncem septembra.

Gradbena dela znotraj prostorov na naslovu Bevkova 13 so
zaključena. Potrebno je še urediti okolico – dokončati streho,
tlakovati dvorišče, asfaltirati ter
zarisati parkirišča. Naročena je
tudi že notranja oprema. Nabavlja se pohištvo, tudi za potrebe Centra za krepitev zdravja,
ter specialno opremo za fizioterapijo. Do sredine septembra bodo pohištvo in oprema
nameščeni, nato sledi selitev

dejavnosti iz Zdravstvenega
doma v nove prostore.
Občina Ajdovščina in Zdravstveni dom Ajdovščina sta na
javnem razpisu ministrstva za
zdravje pridobila kar dobrega pol milijona nepovratnih
evrov za potrebe Centra za krepitev zdravja. Zdravstveni dom
je pridobil sredstva za programe za naslednji dve leti, Občina
Ajdovščina pa še 200.000 evrov
za ureditev prostorov.
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Srednja šola prenavlja dvorišče

Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina je poletje izkoristila za prenovo šolskega dvorišča. Namen prenove je odpiranje doslej precej zaprtega vhodnega dela ter zaokrožitev šolskega
območja.
Obsežni posegi v bližnji okolici – gradnja nove osnovne šole,
ceste, parkirišč, čemur je sledila tudi nova prometna ureditev – so dali zagona Srednji šoli
Veno Pilon Ajdovščina, ki je
poleti prenavljala dvorišče šole
in dijaškega doma. Ravnatelj
Andrej Rutar pravi, da so pri

Bivši Nanos v
občinski lasti

Na javni dražbi je Občina Ajdovščina kupila del poslovnega
objekta nekdanje blagovnice Nanos na Lavričevem trgu ter
zemljišče ob njem.
Prostori so bili nazadnje v
lasti družbe Investicijske nepremičnine, ki je zašla v stečaj, zato je ljubljansko okrožno sodišče izdalo sklep o
prodaji dolžnikovega premoženja na javni dražbi. Občina Ajdovščina je uveljavila
predkupno pravico in nepremičnino kupila po izklicni ceni 546.960 evrov. Skupno gre za 2170 kvadratnih
metrov površine, ki vključuje del prostorov nekdanje blagovnice Nanos, asfaltno površino pred stavbo in zemljišče
med peš potjo proti Hublju in

Križajevim vrtom.
Občina je pridobila objekt,
ki ga bo lahko namenila oživljanju mestnega jedra. Vanj
bo skušala umestiti takšne
vsebine, ki bodo na Lavričev trg privabili čim več ljudi. Najhitrejša možnost je tak
trgovski program, ki ga Ajdovščina v obstoječih blagovnih
centrih še nima – v tem primeru bi objekt dala v najem,
bolj celovita (in dražja rešitev) pa je ureditev prostorov
za javne programe.

načrtovanju sledili pobudi in
načrtom Občine Ajdovščina za
prenovo Ceste 5. maja. Mnenje
pa so iskali tudi pri dijakih in
starših – predvsem so jih spraševali o tribunah pod nadstreškom – ali jih pustiti ali odstraniti. Streha atrija in del tribun
so ostali, vendar so preurejeni

tako, da ustrezajo zunanji učilnici, oziroma je ta prostor namenjen tudi druženju dijakov.
V zidu, ki je obkrožal tribune, so uredili velike odprtine –
okna, ki odpirajo pogled proti mestu in tudi proti osnovni
šoli. Šolski okoliš povezuje tudi
večji okrogel trg med stavbama
osnovne in srednje šole ter vizualno zaokrožuje območje.
Eden od namenov prenove pa
je tudi urediti čim več majhnih kotičkov – tako pred dijaškim domom, kjer so že letos v
zadnjih šolskih tednih za sproščanje dijakinj in dijakov namestili viseče mreže, urejajo lesen plato – 'plažo'. Ureja pa se
tudi vhod v oddelek vrtca. Prenova, ki jo šola financira sama,
bo deloma zaključena do začetka pouka, v celoti pa do konca
septembra.

Podjetno v Ajdovščini

Celovito opremljanje poslovnih con Ajdovščina se nadaljuje. Parcele se dobro prodajajo,
proizvodni objekti rastejo. Zgolj na območju V Talih, kamor prihaja kar pet kovinarskih podjetij, bo v naslednjih nekaj mesecih na voljo nekaj deset novih delovnih mest.
Projekt komunalnega opremljanja območja V Talih je v
celoti zaključen, le asfaltacija
dela ceste bo smiselno počakala
na zaključek gradnje objektov.
Urejeni so vodovod, kanalizacija, ceste, javna razsvetljava,
nizkonapetostna
elektrika.
Podjetje Elektro Primorska bo
tu zgradilo transformatorsko
postajo, za kar je že pridobilo
zemljišče. Adriaplin pa namerava poslovno cono tudi plinificirati. Za prvi del urejanja, ki
je bil zaključen dobro leto nazaj, je Občina Ajdovščina pridobila velik del evropskih sredstev. Drugi del pa je v celoti
urejala z denarjem občinskega
proračuna.
Vse parcele, ki so bile na voljo V Talih, so že prodane, na
mnogih že rastejo novih objekti. Na območje med hitro cesto
in obvoznico se selijo nekatera
domača podjetja, prihajajo pa
tudi tuja. Seli in širi se podjetje Metal design, ki je že pošteno v gradnji. Prav tako podjetje
VRC, ki se v Ajdovščino seli iz
Vipave. V soseščini bodo gradili še podjetje CNC Kovšca, ki
je trenutno v fazi projektiranja,

podjetje Marmet ter italijansko podjetje Metech, ki se prav
tako kot ostala na tem območju ukvarja s kovinarsko industrijo.
Povpraševanje za odkup in
najem proizvodnih hal v Ajdovščini je izjemno, prav tako
gredo dobro v promet parcele
v komunalno opremljenih poslovnih conah. Tako je že precej prodanega na območju Pod
železnico, ki se še komunalno
ureja. Občini je uspelo odkupiti večji del zemljišč na tem območju, pretežno so že razprodana. Tja prihajajo in se širijo

podjetja Extel, Cetin, L-inox,
pa verjetno tudi prehransko
podjetje Organa.
V naslednjih nekaj mesecih se
torej v Ajdovščini obetajo nova
delovna mesta. Poslovne cone
Ajdovščina pa so vključene
tudi v Dogovor za razvoj regij,
ki je bil nedavno sklenjen med
Vlado RS in Razvojnim svetom
Goriške razvojne regije. To pa
pomeni že zagotovljena dodatna nepovratna sredstva za krepitev obrti in podjetništva v občini.
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Od Golaka do Branice

Ajdovski del Slovenske turnokolesarske poti je dolg 35 km
Turno kolesarjenje je v svetu in pri nas v porastu. Zato je Planinska zveza Slovenije zastavila
izjemno ambiciozen projekt, ureditev vseslovenske poti za turne kolesarje. Približno 35 kilometrov dolg odsek vodi tudi skozi ajdovsko občino, kar predstavlja imenitno dopolnitev
turistične ponudbe Vipavske doline.
Slovenska turnokolesarska pot
(STKP), kolesarska različica priljubljene planinske transverzale, je s 1.800 kilometri dolžine
in 50.000 metri višinske razlike
najdaljša tovrstna pot v Evropi.
Ustvarjena je sicer za širok krog
kolesarjev, vendarle pa zahteva
primerno tehnično podkovanost
in seveda fizično pripravljenost.

Obide vse pomembnejše gorske
skupine, vodi po neprometnih
stranskih cestah, poljskih poteh,
gozdnih vlakah in stezah. Razdeljena je na 41 enodnevnih etap,
obišče 52 planinskih koč in številne zanimive kraje, pomembne
iz narodopisne in tehnične zgodovine. Kontrolnih točk z žigom
je 111.

Kolesarji se na STKP orientirajo predvsem s pomočjo GPS,
marsikje pa so trase že opremili z usmerjevalnimi tablami. To
velja tudi za traso skozi občino Ajdovščina, za kar so se potrudili v Planinskem društvu
Ajdovščina, oziroma v sekciji
za turno kolesarjenje in turno
smučanje. Ajdovci so bili med
prvimi, ki so svoj odsek opremili z modro turno kolesarsko markacijo. Modre so tudi
usmerjevalne table, ki sporočajo še o trenutni nadmorski višini ter razdalji do naslednje točke.
Ajdovski odsek Slovenske turno kolesarske poti se začne na
Škrbini pod Bukovim vrhom
nad Idrijsko Belo. Po makadamu vodi mimo Smrekove drage do koče pod Golaki, kjer je
tudi začetek 13. enodnevne etape. Sledi najprej spust do koče
Edmunda Čibeja v Tihi dolini

Zveri je preveč in povzročajo
preveč škode

Na pobudo občinskega svetnika Dušana Mikuža in sklepa Komisije za kmetijstvo Občine
Ajdovščina je bil v organiziran posvet glede vse večje škode, ki jo v kmetijstvu povzročajo
divje živali, še posebej velike zveri.
Na posvetu, ki so se ga udeležili
predstavniki Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Zavoda
za gozdove RS, lovskih družin in
kmetov s prizadetega območja,
se je razprava sukala o možnostih sobivanja živali in človeka
v skupnem kmetijskem prostoru. Razpravljalci so soglašali, da
je populacija zveri na našem območju odločno prevelika in da
tudi uradni podatki o številu zveri ne ustrezajo dejanskemu stanju na terenu. Zveri je bistveno
več, kar je zaznati tudi skoz naraščajoče škode. Poleg tega zveri sejejo strah ne samo med rejce
drobnice pač pa tudi med ostale
živinorejce. Tudi zaradi varnosti
pohodnikov in drugih obiskovalcev narave je potrebno ukrepati, saj zgolj postavljanje opozorilnih tabel (območje medveda
oz. volka) ni dovolj.
Prisotni so pozdravili pobudo za organizacijo tovrstnega
srečanja (vodil ga je predsednik
Komisije za kmetijstvo Bogdan
Slokar), obžalovali pa, da na posvet niso prišli predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Zavoda RS
za varstvo narave. Od pristojnih
služb pričakujejo, da pristopijo k

resnemu, sistemskemu in učinkovitemu reševanju te problematike. Stopnjevati je treba pritisk nanje, tudi na ravni zveze
oziroma skupnosti občin. Še bolj
so bili razpravljalci nastrojeni
proti nevladnim naravovarstvenim organizacijam, ki pogosto
brez strokovnih podlag in argumentov ovirajo in onemogočajo
učinkovito upravljanje s populacijami divjadi in zveri.
Vladnim službam so poslali
sveženj ugotovitev in predlogov.
Zveri, pa tudi divjih prašičev in
jelenov je preveč, zato je treba
povečati odstrel, tudi skozi izredni odstrel, ki bo hiter in učinkovit. Preprečiti je treba širjenje

zveri na nova območja preko koridorja, ki poteka skozi občino
Ajdovščina proti zahodu. Odškodnine ne bi smele bremeniti lovskih družin in lovcev, odražati pa bi morale realno škodo,
zato je treba v zasnovi spremeniti politiko odškodnin. Prav tako
je previlo število lovsko upravljavskih območjih v Republiki Sloveniji, kar po mnenju predstavnikov lovskih družin bistveno
ovira učinkovito spremljanje populacij posameznih vrst živali ter
gospodarjenje z njimi.
Skratka, zveri je na našem območju preveč in povzročajo preveč škode.

(žig), pri spomeniku Gorjanki na robu Gore pa zavije pot
na staro Resljevo cesto in pripelje kolesarja mimo Gorenj
do izvira Hublja in navzdol do
Hiše mladih v Palah. V Ajdovščini obišče Kastro in se nadaljuje ob levem bregu Hublja do
Napoleonovega mostu v Dolenjah, kjer kolesarje čaka strm
vzpon mimo cerkve sv. Marjete na Planino. Blažji je potem
vzpon na sedlo pod Ostrim vrhom, sledi spust mimo Gaberij

v dolino Branice, kjer se ajdovski del konča, etapa pa se nadaljuje v Štanjel in se konča pri
Stjenkovi koči na Trstelju. 13
etapa torej vodi kolesarje skozi
tri med seboj zelo različne pokrajine – hladno planoto Trnovskega gozda, sončno Vipavsko
dolino in z vinogradi posejane Vipavske griče ter kamniti
Kras. Med kolesarjenjem preko tega območja bo zagotovo
vsakdo našel nekaj zase.

Nova geodetska
izmera v k.o. Budanje

Občina Ajdovščina je uspela na javnem razpisu Geodetske
uprave RS za nove izmere, na katerem sta bili za urejanje
izbrani dve katastrski občini v Sloveniji – Budanje in Rečica
v Savinjski dolini.

Katastrska občina Budanje obsega okoli 380 parcel in se razteza na 21 hektarih, med podatki
v katastru in dejanskim stanjem
na terenu pa je precej razhajanj.
Cilj Občine Ajdovščina je predvsem urejanje mej cest in drugih
javnih površin, sočasno pa se bo
urejalo meje ostalih parcel.
Geodeti bodo najprej primerjali podatke iz katastra z dejanskim stanjem na terenu – prve
meritve bodo opravili brez prisotnosti lastnikov ter ocenili natančnost. Sledili bodo pogovori
z lastniki in lokalno skupnostjo
ter mejne obravnave. V novi izmeri bodo urejene le tiste meje,
za katere bodo lastniki podali ustrezno soglasje. Postopek
v celoti vodi Geodetska uprava

RS, Občina Ajdovščina bo aktivno sodelovala in prispevala
polovico sredstev – skupni strošek postopka bo okoli 35.000
evrov.
Lastniki parcel v Budanjah so
zaprošeni za sodelovanje in aktivno vključevanje v postopek.
Na Občini Ajdovščina bo na voljo tudi kontaktna oseba, ki bo
skrbela za dober pretok informacij. Lastnikom s postopkom
celovitega urejanja mej na območju ne bodo povzročeni nikakršni stroški, bo pa mogoče tekom postopka po bistveno
nižjih cenah opraviti nekatere druge geodetske storitve, kot
so razmejitve posameznih parcel, vpisi stavb v kataster stavb
in podobno.
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Mladinski hotel vse
bolj obiskan

Mladinski hotel Ajdovščina v prvih osmih mesecih leta 2018
beleži znaten dvig števila gostov. Tako so v Palah ustvarili za
četrtino več nočitev kot v istem obdobju lani.
Do zadnjih dni avgusta so v
hotelu v Palah našteli 1.281 gostov (22 % več kot lani), ki so
ustvarili 2.731 nočitev (24,25 %
več). Še vedno je precej takšnih,
ki v hotelu le prespijo, vendar
se podaljšuje tudi čas bivanja v
Ajdovščini, zdaj že na nekaj več
kot dva dneva v povprečju. Čez
poletje so prevladovali tuji turisti, ki so prišli iz 40 držav, sicer pa so domači gostje ustvarili približno tretjino nočitev.
V hotelu, ki premore 50 postelj, povečanje nočitev pripisujejo vključevanju v interesna
združenja in pridobitvi licence,

da so kolesarjem in pohodnikom prijazen nočitveni objekt.
Poleg tega se v zadnjih dveh
letih pozna usmeritev občine
Ajdovščina v turizem, združevanje ponudbe pod blagovno znamko Vipavska dolina in
inovativna, prodorna ponudba mladih podjetnikov, katerim Mladinski hotel Ajdovščina pomaga od samih začetkov.
Se pa v zadnjih mesecih že tudi
pozna uvrstitev Vipavske doline med TOP 10 destinacij v
Evropi po izboru Lonely Planeta.

Planinska pot očiščena

Markacisti Planinskega društva Ajdovščina so očistili še eno od planinskih poti po planoti
Trnovski gozd. Naše pohodne poti sodijo med najbolje varovane in vzdrževane v Evropi.
Slovenija ima 10.014 kilometrov planinskih poti, zanje skrbi 201 planinsko društvo, urejajo
in markirajo pa jih markacisti – v
letu 2018 jih je registriranih 774.
Markacisti Planinskega društva
Ajdovščina skrbijo za približno
sto kilometrov poti, ki potekajo
od Velikega roba, Kuclja, koče na

Čavnu, Golakov, pa vse do Cola.
V zadnji delovni akciji so očistili
pot od koče Antona Bavčerja na
Čavnu, preko Kuclja, vse do Velikega roba. Pomagali so jim prostovoljci in markacist iz PD Nova
Gorica. ''Pot do Kuclja poznamo
vsi, manj poznana pa je pot s Kuclja proti Velikemu robu – pot je

razgibana, najprej vodi po planoti, se sem in tja skrije v borovcih, vodi skozi gozd in se nato
rahlo vzpenja in poteka po robu
prepadnih pobočij. Skratka zanimiva, razgledna, na mestih pa
tudi nevarna. Previdnost pri hoji
ne bo odveč,'' opisuje in opozarja
predsednik PD Ajdovščina Cvetko Ušaj. Po opravljenem delu so
se markacisti zbrali pri koči na
Čavnu in že načrtovali prihodnje
delovne akcije. Da se obiskovalci
gora premalo zavedamo, koliko
truda je vloženega v lepo urejene in označene planinske poti, še
poudarja predsednik Ušaj. Predvsem pa hoja v gore terja previdnost in pazljivost – v gore se
odpravite primerno opremljeni,
izbirajte sebi primerne poti, preverite vremensko napoved, pa
tudi odprtost planinskih koč.

Znanost in raziskovanje na igriv način

Noč ima svojo moč v Ajdovščini

V petek, 28. septembra 2018, se bodo v Ajdovščini odvijale aktivnosti Evropske noči raziskovalcev, pod skupnim imenom 'Noč ima svojo moč'. Na pobudo Evropske komisije se namreč
širom Evrope za en dan v letu široko odprejo vrata organizacij, ki se ukvarjajo z znanostjo in
raziskovanjem, da bi predstavile poklic in življenje znanstvenika širši javnosti.

Moja pobuda v Budanjah

Igrišče za odbojko

Moja pobuda je Budanjam in celotni občini prinesla prvo
igrišče za odbojko na mivki.
V občini Ajdovščina je veliko različnih športnih površin –
športne dvorane, igrišča, športni parki, vadbene površine za
vsakovrstno športno-rekreativno udejstvovanje …
Bogato ponudbo pa po novem dopolnjuje še igrišče za
odbojko na mivki v Budanjah,
eden zadnjih projektov iz prvega paketa participativnega
proračuna Občine Ajdovščina.
Igrišče je urejeno v sklopu že
sicer dobro opremljenega športnega parka Ravne nad Budanjami. Vrednost naložbe – gradnja igrišča, nakup mivke - je

bila slabih 15.000 evrov, veliko
prostovoljnega dela pa so opravili krajani, ki so v celoti uredili okolico. Novo igrišče meri
12 krat 20 metrov, igralna površina pa nekaj manj. Budanjski športni park je med bolje
opremljenimi v občini, asfaltno
igrišče za mali nogomet in košarko dopolnjujejo še balinišče,
lokostrelsko strelišče in otroško igrišče, v senci dreves stoji
še brunarica. V parku je stalno
živahno, kompleks pa s pridom
uporabljajo tudi organizatorji
družabnih dogodkov.

Na ta dan bodo raziskovalci in
znanstveniki poljudno predstavljali svoje delo in morda ravno vas navdušijo za raziskovanje. Aktivnosti bodo izvajali
Ustanova Hiša eksperimentov,
Institut 'Jožef Stefan', Kemijski
inštitut in Tehniški muzej Slovenije …
V Dvorani prve slovenske vlade bo na ogled razstava - 'Če
slučajno še ne veš: intelektualna lastnina za vsakdanjo rabo'.
To je občasna skupna razstava Tehniškega muzeja Slovenije in Urada RS za intelektualno
lastnino, ki na poljuden način
prikazuje zanimivosti iz sveta
patentov, modelov, znamk ter
pojasnjuje avtorske pravice in
kaže primere iz tehniške zgodovine. Glavni cilj postavitve
je seznaniti obiskovalce z vlogo intelektualne lastnine v njihovem vsakdanjem življenju, s
posledicami zlorabe ter s pozitivnimi učinki njenega spoštovanja. Razstava predstavlja 20
kratkih zgodb. Med drugim pojasnjuje, kdo je bil prvi lastnik
avtomobila na Kranjskem; ali
je bil res Slovenec predlagatelj
prve poštne znamke; kateri slovenski izdelek je bil najbolj kopiran; ali je bil Michael Jackson
lastnik patenta ter ugotavljamo, kako se sliši zvočna znamka.
V taisti dvorani bo gostovala tudi razstava Hiške

eksperimentov, na majhnih eksperimentih – poskusih - se boste lahko radovedneži učili na
lastnih izkušnjah. Svojo raziskovalno pot boste nadaljevali v Pilonovi galeriji, kjer se boste lahko udeležili delavnice in
ogledali stalno zbirko. Nato boste odkrivali optične iluzije na
trgu pred Domom krajanov Ajdovščina, v notranjosti pa bo še
projekcija dokumentarnega filma.
Če vaša radovednost še vedno ne bo potešena, boste na
Prešernovi ulici sami naredili veliko zanimivih stvari - se
zabavali z izdelavo glasbenih
inštrumentov, tekmovali s papirnatimi letali …
Večina poskusov je zasnovanih tako, da jih lahko naredite
iz stvari, ki jih najdete doma.
Vse kar boste naredili, boste
lahko odnesli tudi domov.
Vsi, ki vas zanima zgodovina,

se boste podali na arheološko
vodstvo in se seznanili z lokalno zgodovino.
Vabimo vas, da pokramljate z
znanstvenicama Tino Ponebšek in Ano Velikonja, ki delujeta na različnih raziskovalnih
področjih, vendar delita navdušenje nad odkrivanjem novih znanj.
Prizadevali si bomo spodbujati radovednost in ustvarjalnost s sposobnostjo kritičnega
mišljenja preko odprte komunikacije, raziskovanja in odkrivanja. Seveda želimo, da se
dogodkov udeležite prav vi.
Otroci, mladostniki, mladi odrasli, malo starejši odrasli, tisti, ki ste že v pokoju in malo
starejši otroci. Festival je za vse
obiskovalce brezplačen, no ne
čisto – s seboj obvezno prinesite radovednost!
Vesna Pajić
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Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola

Projekt SOPA

Projekt SOPA - 'Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola'
prihaja tudi v Ajdovščino. Z interdisciplinarnim pristopom
nagovarja odrasle prebivalce, ki tvegano in škodljivo pijejo.
Podatki kažejo, da spada Slovenija med države z največjo
porabo alkohola na posameznega prebivalca na svetu. Posledice velike porabe se kažejo tako
na zdravju posameznika, ki prekomerno pije alkohol, kot tudi
na ravni celotne družbe. Nacionalni inštitut za javno zdravje
je zato začel s projektom SOPA,
ki bo trajal do konca leta 2020.
Z uvedbo interdisciplinarnega
pristopa SOPA bodo nagovarjali odrasle prebivalce, ki tvegano
in škodljivo pijejo. V lokalnem

okolju pilotni pristop vključuje deležnike iz zdravstvenega in
socialnega sektorja, občine, policije ter izvajalce, ki delujejo na
področjih obravnave ranljivih
skupin in področjih zaposlovanja.
Pristop po Sloveniji zajema 18
lokalnih okolij, med njimi tudi
Ajdovščino, kjer je že vzpostavljen konzorcij (Zdravstveni
dom Ajdovščina in Center za
socialno delo Ajdovščina). Pomembno bo tudi sodelovanje
z mediji, ki z izborom vsebin,

Premiera: Pestrna

Kulturno sezono v Dvorani prve slovenske vlade je v začetku julija izvrstno zaključila premierna uprizoritev Bevkove
Pestrne v izvedbi Lutkovne skupine Žar. Predstava je navdušila tako otroke kot odraslo publiko. Jesenske ponovitve so
že napovedane.
Lutkovna skupina Žar si je
za študijsko predstavo izbrala Bevkovo Pestrno in jo prav
ob zaključku sezone premierno postavila na oder. V dvorani se je zbrala zelo mešana publika – otroci in starši, none in
nonoti z vnuki, pa prijateljice
in prijatelji članov skupine so
zasedli skoraj vse sedeže, nato

pestrno. Znano Bevkovo povest, ki je izšla med obema vojnama, je za lutkovno izvedbo
priredila Klara Štrancar. Zgodbo je poenostavila in jo tako
približala sodobnemu otroku,
hkrati pa ohranila vse prvinske lastnosti Bevkove pripovedi ter jo obogatila z Gregorčičevimi verzi, ki jih lutkarji pojejo

pa zavzeto spremljali zgodbo o Grivarjevi Nežki, ki je
morala k zlobni Mejačevki za

ali pa pripovedujejo, tako da ob
predstavi uživajo tudi odrasli
obiskovalci.

kot tudi načinom predstavljanja, vplivajo na javno mnenje.
Cilj vseh prizadevanj je zmanjšanje negativnih posledic tveganega in škodljivega pitja na različnih ravneh posameznikovega
življenja in odgovornejši odnos do pitja alkohola v slovenski družbi.
Vse pomembne informacije o
SOPA lahko najdete na spletni
strani www.sopa.si. Prav tako
lahko na omenjeni spletni strani preko kratkega vprašalnika dobite grobo oceno svojega
vzorca pitja (kje se gibljete glede na meje tveganega pitja alkohola). S kvizom se lahko preizkusite tudi v poznavanju dejstev
o alkoholu. Na enem mestu pa
so zbrane vse kontaktne informacije možnih virov pomoči po
Sloveniji.

Skupini je pri študiju predstave pomagal priznani slovenski lutkar Jože Zajc, ki je tudi
izdelal lutke. Liki so že na pogled prijetni in topli. Scena je
delo Silve Copič, likovnica pa
se je skupaj z Maro Pergar tokrat lotila tudi režije predstave. Dobro sta zapeljali dramski
lok, ki gledalce drži v napetosti
do zadnjega trenutka. Lutkarji – člani skupine Žar – se imenitno znajdejo z lutkami na palicami, animacija je povedna,
prav tako odlično interpretirajo besedilo. Predstava je tehnično primerno opremljena s svetlobnimi, zvočnimi in drugimi
efekti.
Pestrna v izvedbi Lutkovne
skupine Žar je tako še eno darilo v jubilejnem, 20. letu obstoja in delovanja Društva Most,
znotraj katerega deluje skupina. Septembrske ponovitve so
že napovedane. Dramska skupina Žar bo s Pestrno nastopila v Novi Gorici, Solkanu, Pestrna pa bo obiskala tudi Dom
starejših občanov Ajdovščina
in Pristan v Vipavi. Dramska
skupina Žar se odpravlja tudi
na letošnji Festival za tretje življenjsko obdobje, 3. oktobra v
Cankarjevem domu v Ljubljani, predstava Pestrna je uvrščena v izobraževalni program festivala.

Ajdovščina dobiva
waldorfsko šolo

Župan Občine Ajdovščina Tadej Beočanin je z direktorjem
Waldorfske šole Ljubljana Iztokom Kordišem podpisal pogodbo o brezplačnem najemu bivše stavbe 1 OŠ Danila
Lokarja v Ajdovščini. V stavbi je pred selitvijo v novo šolo
potekal pouk za učence prve triade. Za isto starostno obdobje bo poslej potekal pouk waldorfske šole, ki se iz Bukovice
seli v Ajdovščino.
Ajdovščina bo z waldorfsko šolo pridobila novo vsebino regijskega značaja, ki lahko
dolgoročno prinese še kakšno
novo delovno mesto ali priselitev. Zaokrožila bo izobraževalni kompleks v tem delu mesta
(Osnovna šola Danila Lokarja, Srednja šola Veno Pilon, bodoča glasbena šola). Z vselitvijo

waldorfske šole bo prazna stavba oživela, občini bodo odpadli
tudi stroški varovanja in vzdrževanja.
Pogodba se nanaša na brezplačen najem za pet let, z možnostjo podaljšanja, v kolikor
stavbe tedaj občina ne bi potrebovala za druge namene.

Umirjanje prometa
na severnem delu
Ajdovščine

V mestu Ajdovščina se območja omejene hitrosti (na 30
km/h) dodatno širijo oziroma zaokrožajo na ulice in soseske, kjer si stanovalci ne želijo pretiranega prometa. Takšna
je ulica Vena Pilona, kjer je veliko otrok, dovoljena hitrost pa
je 50 km/h, kar je po mnenju stanovalcev odločno preveč.
Stanovalcem pritrjujejo tudi
prometni strokovnjaki in tako
se bo po novem območje omejene hitrosti začelo na križišču
Lavričeve ceste s Polževo ulico,
po celotni dolžini ulice Vena
Pilona do križišča s cesto IV.
Prekomorske brigade in po njej
v Pale ter navzdol po Vilharjevi

do šol, kjer je 'cona 30' veljala že doslej. Sočasno bo ureditev veljala tudi za slepe ulice
na tem območju (Polževa, Na
brajdi, cesta v Grivče, del Lavričeve …), kjer pa tranzitnega
prometa skoraj ni.
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Za spremembo življenjskega sloga

Center za krepitev zdravja

Zdravstveni dom Ajdovščina je bil uspešen na javnem razpisu za sofinanciranje nadgradenj
in razvoja preventivnih programov ter njihovega izvajanja v primarnem zdravstvenem
varstvu. Na podlagi tega razpisa je znotraj Zdravstvenega doma Ajdovščina začel delovati
integriran center za krepitev zdravja (CKZ), ki ga sestavljajo strokovnjaki z različnih področij
zdravstva.

CKZ je samostojna enota v
zdravstvenem domu in ključna
organizacijska struktura na primarni ravni zdravstvenega varstva za zagotavljanje izvajanja
strukturiranih zdravstveno vzgojnih obravnav ter aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju za prebivalce
vseh populacijskih skupin na območju zdravstvenega doma.
Center za krepitev zdravja sestavljajo strokovnjaki različnih zdravstvenih področji: dipl. medicinska sestra, dietetik, fizioterapevt,
kineziolog in psiholog in zdravnik. Prebivalci občine Ajdovščine in Vipave bodo tako na enem
mestu pridobili strokovne informacije, veščine in podporo za
dolgotrajno spremembo življenjskega sloga ter krepitev duševnega zdravja. Udeležencem bodo
skozi vse leto nudili programe
v obliki delavnic, individualnih

svetovanj in pogovornih ur.
Velik poudarek projekta je na
zmanjševanju neenakosti v zdravju, zato bodo širili svoje delovanje
in aktivnosti v lokalno skupnost
s ciljem doseganja čim širšega kroga prebivalstva. Posebno

socialne varnosti in blaginje. Pri
izvajanju dodatnih preventivnih
aktivnost bo imela pomembno
vlogo tudi patronažna služba z izvajanjem posvetovalnic v lokalni
skupnosti.
V sklopu tega bo ustanovljena
skupina partnerjev na ravni lokalne skupnosti (Lokalno skupino za
krepitev zdravja- LSKZ), s pomočjo katere bodo učinkoviteje pristopili k izboljšanju zdravja in
zmanjševanja neenakosti v zdravju in vključevanju ranljivih oseb
v preventivne programe. Ključne aktivnosti LSKZ so priprava
strategije in akcijskega načrta za
krepitev zdravja in zmanjševanje

Lepote Vipavske
doline na panojih

Razstavne panoje ob peš poti, ki skozi grajsko pasažo vodi
proti mostu čez Hubelj, krasi osem izjemnih fotografij dveh
domačih fotografov - Jana Čermelja in Marijana Močivnika.
Upodobila sta nekatere naravne lepote Vipavske doline in
dejavnosti, ki jih dolina omogoča obiskovalcem. Z razstavo
je občina Ajdovščina obeležila uvrstitev Vipavske doline
med top 10 evropskih destinaciji po izboru Lonely Planeta.
Romantičen pogled na zamegljeno dolinsko dno z veduto Vipavskega Križa v ozadju,
bukolika vinogradniške pokrajine, svojstven pogled skozi
Otliško okno, pa pohodništvo,
plezanje ali ribičija ob Vipavi so teme, ki sta jih priznana
fotografa v pravem trenutku

pozornost bodo namenili ranljivim in socialno ogroženim skupinam, pri katerih prihaja do kopičenja in prepletanja težav, tako
z vidika zdravja kot tudi z vidika

neenakosti v zdravju v lokalnem
okolju.
Alenka Černe, dipl.m.s.,
vodja CKZ v ZD Ajdovščina

Gorelo pod Sinjim vrhom
Konec julija je zagorelo na pobočju Kovka, ob daljnovodu pod Sinjim vrhom. Požar je zanetila strela. Zaradi nedostopnega terena je na pomoč priletel helikopter Slovenske vojske.
Na intervencijo so hiteli gasilci GRC in celotna Gasilska zveza
Ajdovščina, ki združuje prostovoljne gasilce iz Ajdovščine, Cola,
Sela in Šmarij, kasneje pa je na
pomoč prišlo tudi PGD Vipava.
Območje, kjer je zagorelo, je nedostopno z vozili in tehniko, zato
so morali vodo in orodje za gašenje do požara znositi na ramenih.
Prav zaradi nedostopnosti so na
pomoč poklicali helikopter Slovenske vojske, brez katerega bi
težko ukrotili požar. Vodo je zajemal iz improviziranega bazena na

letališču. Suho in vetrovno vreme
gasilcem ni bilo naklonjeno in v
soboto popoldan se je s pogorišča
ponovno začelo kaditi. Ker na dež
ni bilo računati, so gasilci v nedeljo zjutraj ponovno na pomoč klicali helikopter. Intervencijo sta
vodila poveljnik Gasilske zveze Ajdovščina Kristjan Polanc in

poveljnik GRC Ajdovščina Blaž
Mlečnik, ki se zahvaljujeta vsem,
ki so kakorkoli sodelovali, za pripravljenost in vložen trud.
Ponovno se je izkazalo, da Ajdovščina potrebuje helioport, ki bo
tako pilotom kot gasilcem bistveno olajšal delo.

uspela ujeti v svoj objektiv. Fotografije mimoidočim potrjujejo, da izbor Vipavske doline med 10 najboljših destinacij
za leto 2018 v Evropi po izboru
najbolj vplivnega turističnega
vodnika Lonely Planeta ni bil
naključen.

Nova igrala v Potočah

V Potočah so se tamkajšnji najmlajši (in najbrž tudi njihovi
starši) razveselili novega otroškega igrišča. Za naložbo, ki
jo je v svojih planih predvidela Krajevna skupnost Kamnje
- Potoče, je Občina Ajdovščina iz proračuna zagotovila 15
tisoč evrov.
V Potočah so si že dlje časa
prizadevali za ureditev otroškega igrišča, vendar se je vedno zapletlo pri pridobivanju
primernega zemljišča. Občini je letos končno uspelo odkupiti ustrezno parcelo (okrog
600 kvadratnih metrov), nakar
je naložba hitro stekla. Zemeljska dela je opravil Marko Vrčon s.p. iz Skrilj, otroška igrala
pa je preskrbelo podjetje Euromix iz Sela. Skupaj z zemljiščem je nova pridobitev veljala 15.000 tisoč evrov, ki jih je

Občina Ajdovščina zagotovila
iz dela proračuna, ki je namenjen uresničevanju planov krajevnih skupnosti.
Ob igralih pa je na parceli še dovolj prostora za postavitev koša za košarko, tako da
se bodo najmlajšim na igrišču
lahko pridružili še starejši otroki. Ureditev asfaltnega igrišča
pa izhaja iz pobude, ki je bila
tudi izglasovana v drugem krogu Moje pobude, participativnega proračuna ajdovske občine.
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Tekstina

Tečaj oživljanja

Nadaljevanje 190-letne tradicije Prvi posredovalci
Ajdovska Tekstina je letos v znamenju jubileja – že 190 let je tega, kar je v Ajdovščini začela s
proizvodnjo za tiste čase velika in tehnološko napredna predilnica. Na priložnosti slovesnosti na dvorcu Zemono je župan Tadej Beočanin kolektivu Tekstine izročil Jubilejno priznanje
župana Občine Ajdovščina.

Vipavska dolina je bila že od
nekdaj privlačna za poselitev.
Posebno je bilo pomembno
obilje vodnih virov, med katerimi je s svojo vodno silo izstopal Hubelj. Ob njem so drdrali mlini, žage in stope, že v 16.
stoletju so v fužinah talili rudo.
Toda gradnja velike in sodobne
predilnice je usodno zaznamovala Ajdovščino in njeno okolico. Ne le, da je urbanistično
spremenila podobo kraja, Ajdovščina se je tudi prvič srečala z masovno proizvodnjo in
pravili mednarodnega kapitala.
Vplivala je na demografski razvoj kraja, ki se je hitro razvil
v središče Vipavske doline. Tekstilna tovarna, ki velja za prvi

večji industrijski obrat na slovenskih tleh sploh, je prinašala
v naše kraje tehnološke dosežke svojega časa, tudi revolucionarne, in s tem tkala tehnično
znanje in industrijsko tradicijo,
še danes prisotno in pomembno pri nastanku novotehnoloških podjetji v občini. Uspešna
zgodba predilnice je privabila
še druga močna imena takratnega gospodarskega življenja
Trsta in tudi širše, tako da so
ob Hublju že v 19. stoletju zrasli sodoben valjčni mlin, papirnica, pivovarna, tovarna testenin, elektrarna ….
Ne gre spregledati socialnega vidika tekstilne tovarne, saj
je potrebovala delovno silo, ki

jo je črpala iz okoliškega kmečkega življa. Med zaposlenimi
je bil velik del žensk (in tudi
otrok).
Zgodba z deagrarizacijo se je
ponovila pred pol stoletja, čeprav so poslopja tekstilne tovarne po drugi svetovni vojni delno prešla v last obrata za
predelovanje sadja, iz katerega je izšel današnji Fructal, ko
je tekstilna tovarna Ajdovščina
vsrkala žensko delovno silo iz
širšega prostora. Število zaposlenih se je bližalo številki tisoč.
Za današnji čas je ta številka
nepojmljiva in tudi neponovljiva. Žal se tudi Tekstina ni mogla izogniti krizi, ki je skoraj
povsem uničila tekstilno branžo, je pa preživela in ponovno
reže kruh vedno več občankam
in občanom. ''Še posebej pa se
vodstvu zahvaljujem, da se je
težkim časom navkljub zavedalo odgovornosti do ohranjanja imenitne tehniške dediščine tovarne in obnovila enega
od stolpov, ki s svojo značilno
zvončasto obliko predstavlja
dominanto južne vedute mesta,'' je ob izročitvi priznanja
direktorju Simeonu Špruku dejal župan Beočanin.
Foto: Peter Irman

Fotografije 'čudežne zemlje'

V galeriji letališča Gradec je bilo čez poletje na ogled 30 fotografij, ki jih je na plazu Slano blato posnel Andrej Perko iz Vipavskega Križa. Gre za izbor fotografij iz knjige z naslovom Terra
mirabilis, ki jo je pred kratkim Perko izdal v samozaložbi. Po svoje nenavadna knjiga prinaša
le dve strani besedila, zato pa 130 izjemnih fotografij kamnitih detajlov s plazu.

Cikel s pomenljivim naslovom Terra mirabilis (čudovita ali čudežna zemlja) vključuje fotografije, ki jih je Andrej
Perko posnel na območju plazu Slano blato nad Lokavcem
pri Ajdovščini v zadnjih dvanajstih letih. Plaz, ki zaradi specifične geološke sestave tal nenehno drsi po strmem pobočju
in spreminja svojo obliko, ponuja avtorju neskončno število
vizualnih izzivov.
Posebej atraktivne pa so podobe tistih kamnitih detajlov,
ki prikazujejo mrežne strukture razpok, skozi katere na površje pronica voda, obogatena

bodisi z Glauberjevo soljo (sal
mirabilis – natrijev sulfat), bodisi z drugimi snovmi, kot so
železove spojine, ki obarvajo
kamnine v barvnih odtenkih
od rumene do rjastordeče.
Hkrati pa gre za fotografske
podobe, ki utelešajo avtorjevo
subjektivno refleksijo o naravnih procesih, metamorfozah,
minevanju ter neizmerni lepoti in moči narave.
Razstava na graškem letališču, ki jo je podprl tudi Urad
za kulturo mesta Gradec, je veliko priznanje Perku, ki je sicer po izobrazbi diplomiran
inženir strojništva, po duši pa

umetnik in že vrsto let živi in
dela v Vipavskem Križu. Perko se ukvarja s klasično (analogno) fotografija in se posveča
starim foto grafičnim tehnikam. Je dejaven član Društva
likovnih umetnikov severne
Primorske in se pogosto pojavlja na osebnih ali skupinskih
razstavah, izdal pa je že več fotografskih knjig.
Nenazadnje sta tako knjiga
kot tudi graška razstava dokument čudovitih neponovljivih
oblik, vzorcev, barv in struktur,
ki jih je ustvarila narava v Vipavski dolini.

Zdravstveni dom Ajdovščina bo jeseni organiziral dvodnevni tečaj temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED,
ukrepanja pri hudih krvavitvah ter pri srčni in možganski
kapi. Udeleženci bodo po končanem tečaju in pisnem ter
praktičnem preverjanju znanja pridobili licenco za 'prve
posredovalce', ki v omenjenih primerih nudijo pomoč do
prihoda ekipe nujne medicinske pomoči.

Življenje je dragoceno, saj je
eno samo. Ob nenadni hudi
bolezni ali poškodbi, je čas
ključnega pomena. Ob zastoju srca se vsako minuto možnost preživetja zmanjša za
10 %. Če takemu človeku ne
pomagamo, bo v desetih minutah mrtev. Ker vemo, da
od klica na številko 112 pa
do prihoda reševalcev v mestnem okolju preteče vsaj 10
minut, je možnost preživetja
take osebe odvisna od ustreznih ukrepov takoj po zastoju
srca. To je tudi razlog, da se
zadnja leta po celi državi namešča avtomatske defibrilatorje (AED). Čas pa je odločilen dejavnik preživetja tudi
pri možganski kapi, nezavesti, hudih krvavitvah in drugih težkih poškodbah.
Predvsem v oddaljenih krajih reševalne službe že nekaj let na pomoč bolnikom
s srčnim zastojem pošiljajo tudi laične 'prve posredovalce'. Sistem prvih posredovalcev predstavlja pomemben
člen pri izvajanju nujne medicinske pomoči, še posebno
na zelo težko dostopnih ali
oddaljenih krajih . Prvi posredovalci so prostovoljci, ki
praviloma niso zdravstveno
izobraženi, se pa usposobijo
po ustreznem programu in se
po pridobitvi licence odzovejo na poziv dispečerske službe zdravstva (številka 112) ter
odidejo na kraj dogodka z namenom izvajanja ukrepov za
ohranitev življenja do prihoda ekipe nujne medicinske
pomoči. Njihova pomoč je
smiselna izključno pri tistih

stanjih, kjer bolnik prihoda
reševalcev nekaj minut kasneje zelo verjetno ne bi dočakal.
Ker se v ZD Ajdovščina zavedamo pomena hitrega ukrepanja v življenje ogrožujočih
stanjih, smo se v vodstvu odločili, da aktivno pristopimo
k projektu izobraževanja prvih posredovalcev za občini
Ajdovščina in Vipava. V jeseni 2018 bomo organizirali dvodnevni tečaj temeljnih
postopkov oživljanja z uporabo AED, ukrepanja pri hudih krvavitvah ter pri srčni in
možganski kapi. Udeleženci
bodo po končanem tečaju in
pisnem ter praktičnem preverjanju znanja pridobili licenco, ki bo veljala eno leto.
Vsako leto bomo potem organizirali krajši 'osvežitveni' tečaj.
Vljudno vabljeni vsi, ki ste
starejši od 18 let in bi bili
pripravljeni postati PRVI
POSREDOVALCI za občini Ajdovščina in Vipava, da
čimprej v tajništvo ZD Ajdovščina (elektronsko: tajnistvo@zd-ajdovscina.si ali
pisno na naslov ZD Ajdovščina, Tovarniška cesta 3, Ajdovščina) posredujete svoje podatke (ime, priimek, naslov
in kontakt), da bi tečaj potem
jeseni organizirali. "Kdor reši
ENO življenje, reši ves svet!"
Lepo vabljeni!

Martina Terbižan Rupnik,
strokovna vodja ZD
Ajdovščina
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Vipava - Ascoli Piceno

Kolesarji kluba Izvir Vipava na Sabelli maratonu
Skupina skoraj tridesetih kolesarjev iz Slovenije in Italije,
med njimi tudi osem kolesarjev
kluba Izvir Vipava, se je s kolesi odpravila na pot do mesta
Ascoli Piceno. V sredo, 4. 7. so
štartali na Glavnem trgu v Vipavi, po 4 dneh in 680 km pa
so prispeli na cilj v mesto Ascoli Piceno. Maraton je potekal
med tremi podjetji v skupini
Sabelli, ki je znana po izdelavi mocarele, vipavskim Ekolatom, Trevisanalatom iz Resana
in Sabellijem iz Ascolija. Organizator maratona je bil lastnik skupine Sabelli Marcello

Mariani, ki se je tudi sam udeležil maratona. Kolesarji iz Italije so obiskali mlekarno Ekolat, Klet Vipava 1894, Vipavo
in si ogledali Vipavo, Kebetovo hišo, izvire reke Vipave ter
Goče. Na štartu jim je srečno
pot zaželel župan Občine Vipava mag. Ivan Princes. Domov
so se polni vtisov in zelo zadovoljni, da so dosegli svoj cilj,
vrnili v nedeljo 8. julija 2018.
Navdušili so jih številni sprejemi, ki so se kar vrstili, lepa
pokrajina, zelo gostoljubni in
prijazni ljudje in končni cilj v
Ascoliju z velikim sprejemom,

pogostitvijo, glasbo. Predsednik KK Izvir Vipava Lucijan
Premrn pravi, da je bila za njih
to zelo lepa izkušnja, da so spoznali veliko ljudi, prelepo pokrajino Ascolija, ki je obdana s
sončnicami in oljkami. Z veseljem so tudi poslušali lepe besede in navdušenje nad Vipavo s
strani Italijanskih kolegov. Pravi, da so dolgo a lepo in zanimivo pot premagali brez posebnih
težav.
Bravo in čestitke!
Iris Skočaj,
Zavod za turizem TRG
Vipava

Prihod v tovarno Sabelli Ascolo

Na poti

Start v Vipavi

V ospredju Italijanske kolesarke, ki so prekolesarile dolgo pot do Ascolia

Pred tovarno Trevisolat v Resani

Z vodilnimi iz podjetja Ekolat
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Pihalni orkester Vrhpolje

Poletni koncert v Vipavi
V nedeljo, na predvečer dneva državnosti, so člani pihalnega orkestra izvedli tradicionalni
poletni koncert na Glavnem trgu v Vipavi. Koncert je privabil množico poslušalcev, ki so prisluhnili lahkotnim ritmom orkestrašev in čudovitim glasovom deklet iz gostujoče vokalne
skupine Plejade.

Tokratni koncert je bil nekoliko drugačen kot smo jih sicer
vajeni, saj je bil program sestavljen povečini iz skladb namenjenih solistu in orkestru.

Kot se za prihajajoči državni
praznik spodobi, so orkestraši poletni koncert otvorili z državno himno. Pri drugi skladbi
večera pa so se nam predstavili

člani tolkalske sekcije orkestra;
Uroš Nemanič, Blaž Drofenik,
David Škrlj in Radoš Bone, ki
so nam zaigrali skladbo 'Pole
position', skladatelja E. Kopetzkega. Pred nastopom gostujoče skupine so nam orkestraši
predstavili skladbo iz tekmovalnega programa – 'Festa Paesana', ki so jo uspešno odigrali
tudi na mednarodnem tekmovanju v Opatiji, kjer so v hudi
konkurenci osvojili 2. mesto,
dirigent Matjaž Meden pa nagrado za najboljšega dirigenta
tekmovanja.
Koncert so nadaljevala dekleta iz vokalne skupine Plejade,
pod taktirko dirigenta in skladatelja Patricka Quaggiata, ki
so s svojimi čudovitimi glasovi

CIRIUS Vipava

Fejstival Pustimo odtis
V CIRIUS Vipava smo letos že tretje leto zapored organizirali festival, ki ga mi imenujemo
Fejstival Pustimo odtis. Le ta postaja tradicionalen in prepoznaven v naši regiji. Zaposleni v
CIRIUS Vipava in okolica ga sprejemamo kot festival inkluzije, dobre volje, pozitivne energije
in navdiha.
V mesecu maju in juniju se je
zvrstilo kar nekaj dogodkov: predavanje dr. Tine Bregant, fotografski extempore, dan za starše,
dan odprtih vrat, zaključek projekta Kaj zmorem jaz, kaj zmoreš
ti, kaj zmoremo mi vsi, srečanje
za upokojence, predstava Zvezdni tolarji.
Festival smo otvorili 29. maja

V sredo, 30. maja 2018, smo
dan posvetili umetnosti. Izpeljali smo peti fotografski extempore,
ki so se ga udeležile tri naše učenke pod mentorstvom Liljane Lazar in Gaje Gantar ter štiri učenke
iz OŠ Danila Lokarja Ajdovščina
pod mentorstvom Petre Premrl.
Tema je bila povezana s pravljico Zvezdni tolarji. V objektiv so

2018 s predavanjem dr. Tine Bregant, ki ga je podarila v dobro naših učencev. Spregovorila nam
je o precenjeni sreči in kdo ima
ključ do izpolnjenega življenja.
Razmišljala je o razumevanju sreče in primerjala narode med seboj. Poudarila je, da je empatija
pri delu z ljudmi nujno potrebna
in spregovorila o poklicni izgorelosti. Poudarek je dala čuječnosti,
ki je danes vse bolj popularna. S
tem občutkom smo vstopili v naslednja dogajanja festivala.

učenci skušali ujeti pomen besede
dar. Za uvod je učenka Mana Bolčina v Lanthierjevem parku tamkajšnjim sprehajalcem podarila
pšenični klas in jim zaželela lep
dan. Mladi fotografi so v objektiv
ujeli trenutke sreče darovalke in
vseh tistih, ki so dar sprejeli. Nastale fotografije so bile razstavljene v avli našega centra. Priznanje
za najboljše delo je prejela Janja
Fabjan iz OŠ Danila Lokarja Ajdovščina.
V soboto, 2.junija 2018, smo

organizirali dan za starše. Dvorišče smo spremenili v praznik
vseh zaposlenih, učencev in njihovih staršev. Po sprejemu smo
se nekateri podali na pot od Goč
mimo Obelunca do cerkvice Marije Snežne, ostali pa na sprehod
skozi Vipavo, kjer smo se pomerili v zabavnih igrah. Na poti in na
zaključnem skupnem kosilu smo
imeli priložnost za pristne pogovore, medsebojno spoznavanje
ter navezovanje novih prijateljstev. Z nasmehi, stiski rok in prijaznimi besedami smo drug drugemu obogatili naš vsakdan.
V sredo, 6. junija, smo imeli dan odprtih vrat. V našo sredino smo sprejeli vse, ki se zanimajo za naše delo, starše, ki bi želeli
svojega otroka vpisati v enega od
naših programov, strokovne delavce drugih vzgojno izobraževalnih ustanov, svetovalne delavce,
predstavnike Pedagoške fakultete in Zavoda za šolstvo… Organizirali smo vpogled dela v Prilagojenem programu z nižjim
izobrazbenim standardom, Posebnem programu vzgoje in izobraževanja, Oddelek prilagojenega programa za predšolske otroke
in Program dodatnega usposabljanja ter nekatere druge dejavnosti (glasbo, šport, fizioterapijo, therasuit terapijo, delovno
terapijo s senzorno sobo, logopedsko obravnavo, plavanje, terapijo s konji). Obiskovalci so si
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popeljale poslušalce v svet popularne glasbe in priredb znanih sodobnih izvajalcev.
Druga polovica koncerta je
bila namenjena našim solistom. Metod Ferjančič nam je
na saksofon odigral nežno in
počasno jazzovsko 'Reverie',
klarinetistka Ana Krapež pa
nekoliko bolj živahno skladbo
'Der Klarinettenmuckel'. Kot
zadnji izmed solistov se nam je
predstavil bivši predsednik orkestra – Janez Groznik, ki je z
'Bass polko' dokazal, da je lahko

tudi tuba solistični instrument.
Zadnja skladba večera je bila
čudovita 'The symphonic Gershwin', priredba skladb znanega ameriškega skladatelja Georga Gershwina. 'Amerikanec
v Parizu', 'Rapsodija v modrem'
in 'Kubanska uvertura' je marsikaterega poslušalca navdala s
počitniškim vzdušjem, ki smo
ga takrat že vsi nestrpno pričakovali!

ogledali prenovljene prostore vrtca in učno stanovanje, v katerem
se mladostniki dodatno usposabljajo za samostojno življenje.
Naši otroci in mladostniki zmorejo marsikaj narediti sami in so
uspešni na več področjih. Liljana Lazar in Tamara Srebot že šest
let vodita projekt Kaj zmorem jaz,
kaj zmoreš ti, kaj zmoremo mi vsi
med CIRIUS Vipava in sosednjimi osnovnimi šolami. Letos so z
nami sodelovali učenci OŠ Danila
Lokarja iz Ajdovščine pod mentorstvom Darje Benčina in Karoline Kobal ter učenci OŠ Šturje z mentorico Ksenijo Trampuš
Švara. Na skupnih druženjih smo
ustvarjali in pobarvali stole, ki
lepšajo Lanthierjev park v središču Vipave. Zaključna prireditev
v parku je bila 7. junija 2018.
V sredo, 13. junija 2018, smo organizirali dan za upokojene sodelavce. Odzvalo se jih je šestnajst.
Marsikdo je v CIRIUS Vipava
preživel vso svojo poklicno pot.
Učenci so jih ponovno navdušili s kratkim programom, nato so
si ogledali prenovljene prostore
in dejavnosti. Odhajali so veseli in
z zavestjo, da so v naši hiši vedno
dobrodošli.

Sreča ob darovanju in prejemanju je bila na Festivalu večkrat izrečena. ''Zadnjič'' na predstavi
Zvezdni tolarji v dvorani 1. slovenske vlade, 21. junija 2018 v Ajdovščini. Sklepni dogodek Festivala je s plesno glasbeno pravljico
polepšal dopoldan in večer marsikateremu obiskovalcu. Znano
Grimmovo pravljico so na odru
uprizorili učenci CIRIUS Vipava pod mentorstvom Loredane
Sajovic, Katje Bucik in Andreje
Č.Gantar. Ob tem dogodku je bila
predstavljena tudi knjiga in zgoščenka, katere glasba je delo Mire
Voglar in Lada Jakše, likovno podobo sta ustvarila Rina in Gani
Llalloshi, priredba Grimmove
pravljice je delo Nataše Konc Lorenzutti.
Predstava je nastala z namenom povezovanja otrok s posebnimi potrebami z umetnostjo in
umetniki, predstavljanja lepote,
ki se skriva v njih, ter povezovanja vseh dobrih ljudi in vsega dobrega v nas.
Sreča je popotnik življenja. Naj
se ne konča z izvrstno predstavo, ampak naj biva v nas in med
nami sleherni trenutek.
Kolektiv CIRIUS Vipava

Lara Rojc
Foto: Jan Skočaj
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Župnija Vipava

OŠ Draga Bajca Vipava

Knjižica o vipavskih
duhovnikih

Dvakrat zlati mladi zgodovinarji

Ob novi maši gospoda Gašperja Naglosta v Vipavi, je Župnija Vipava izdala tudi priložnostno knjižico z naslovom
'Duhovniki iz Vipave' v katerem opisujejo življenje in delo
duhovnikov, posvečenih v letih 1891-2O18.
Zakaj in čemu je namenjena
vsebina te knjižne izdaje, nam
je v predgovoru zapisal vipavski
župnik gospod Alojz Furlan: "V
Vipavi je v zadnjih 150 letih Bog
izbral 12 mož, ki so sledili njegovemu klicu in postali duhovniki. Bodimo ponosni in hvaležni za to. Prav je, da gojimo
spomin nanje. Iz tega spomina
se bo hranila naša povezanost z
Bogom. Iz povezanosti pa bo rasla odprtost in pripravljenost za
služenje, ki je potrebno, da klicani odgovori Bogu in hodi za
njim. Naj nas ta brošura spodbudi, da bomo gradili edinost,
da bomo še naprej delali za duhovne poklice in bo naše župnijsko občestvo tisto okolje, iz
katerega bodo izhajali duhovniki tudi v prihodnjih stoletjih".
V knjižici boste lahko spoznali življenje in delo vipavskih duhovnikov, ki so vsak zase stopali

opravljali po raznih krajih in državah, med našimi ljudmi v zamejstvu, najdemo jih pa tudi
kot misijonarje v Afriki. Torej
zanimivo branje o naši duhovni
in narodovi preteklosti duhovnikov Slovencev in Vipavcev v
zadnjih 150-tih letih.
V novi knjižni izdaji so predstavljeni naslednji vipavski duhovniki, ki so slišali Božji klic:
Frančišek Ksaverij Pavlin 18611938, Anton Puščavnik Poljšak
1867-1936, Alojzij Pavlin 18681930, Franc Krhne 1882-1964,
Anton Puščavnik Družbe Jezusove 1886-1964, Ferjančič Edko
1868-1957, Rafko Premrl 19061983, Stanko Premrl 1915-1992,
Stanko Živic 1920-2007, Aleksander Skapin 1961, Jožef Koren 1971 in naš vipavski novomašnik Gašper Naglost 1993,
prvi vipavski duhovnik, rojen v
samostojni Sloveniji 1993.

Jerneja in Mihaela na srečanju mladih
zgodovinarjev

Vipavski mladi zgodovinarji z mentorico Ano Kobal so
odlično zaključili letošnje šolsko leto. Kar dvakrat so na tekmovanjih osvojili zlato državno priznanje. Zavod za šolstvo
organizira za učence osmega
in devetega razreda tekmovanje v znanju iz zgodovine na
določeno tematiko. Letos so
učenci tekmovali na temo 'Podobe življenja ljudi v predmarčni dobi na Slovenskem'.
Državnega tekmovanja, ki je
bilo 17. marca 2018 v Ljubečni pri Celju, se je udeležila devetošolka Ajda Božič in osvojila zlato priznanje. Ajda je bila
med 116 tekmovalci po številu
doseženih točk na tretjem mestu, kar je še posebej lep uspeh.
Tudi mladi raziskovalci zgodovine so bili zelo uspešni.
Zveza prijateljev mladine Slovenije je letos razpisala zelo

aktualno raziskovalno temo
'Migracije'. Mladi vipavski
zgodovinarji so v raziskovalni
nalogi raziskali posebno dnevno obliko migracij, ki jo sami
vsakodnevno doživljajo. V nalogi 'Vsak dan v šolo in domov' so raziskovali dnevne selitve osnovnošolcev iz kraja
bivanja v kraj šolanja v času po
2. svetovni vojni do približno
leta 1990. Zanimalo jih je, kje
so se učenci šolali, kako daleč
je bila šola, kakšna je bila pot,
kako dolgo so se vozili ali hodili peš, kako je bilo na poti v
šolo in domov, kdaj so odšli od
doma in kdaj so se vrnili. Zanimal nas je šolski okoliš OŠ
Vipava, kasneje OŠ Draga Bajca Vipava.
Raziskovalno naloga začne kratek zgodovinski oris OŠ
Vipava od leta 1945 do danes.
Nadaljevali so z opisom, kako
so učenci vsakodnevno prihajali v šolo. Do reorganizacije
šol in organiziranega šolskega
prevoza proti koncu 60. let 20.
stoletja so učenci v šolo večinoma prihajali peš in le redki
s kolesom. Opisali so, po katerih poteh so običajno hodili
in kako je bilo na poti. Zjutraj
so večinoma hiteli, da so prišli
pravočasno v šolo, popoldne,
na poti domov pa je bilo živahno in pot je bila polna najrazličnejših dogodivščin. Ko je
večina otrok imela svoja kolesa, so se učenci iz bližnjih krajev v šolo vozili s kolesi. Večina
pa je v šolo prihajala s šolskim

avtobusom. V poglavju Hitro, avtobus že gre so raziskali, kdaj so vozili šolski avtobusi, kje so otroci čakali in kako
je bilo na avtobusu, predstavili pa so tudi varstvo vozačev.
Nalogo zaključujejo še z stalno
spremljevalko vipavskih šolarjev – burjo, ki jim je v zimskih
mesecih pogosto oteževala
pot. Včasih, ko je burjo v zimskem času spremljalo še sneženje, je v veselje otrok onemogočila prevoz v šolo.
V raziskovalnem duhu so
učenci preživeli nekaj mesecev. Delo je potekalo počasi, saj je zahtevalo veliko natančnosti, pa tudi težko smo
se organizirali zaradi številnih obveznosti. Sodelovalo je
50 učencev od 7. do 9. razreda.
Skupina je bila velika in delo
je potekalo individualno ali v
skupinah največ do pet učencev. S trudom in požrtvovalnostjo je učencem uspelo raziskovalno delo, ki odkriva del
bogatega in pestrega šolskega
življenja naših staršev in starih staršev.
Raziskovalno nalogo Vsak
dan v šolo in domov sta predstavili učenki osmega razreda
Jerneja Trošt in Mihela Božič
na državnem srečanju mladih
zgodovinarjev v Vrhniki, 18.
maja 2018. Komisija za delo
zgodovinskih krožkov je nalogi podelila zlato priznanje.
Ana Kobal, mentorica
mladih zgodovinarjev

Dvorec Lanthieri

Tečaj o odprtem izobraževanju
V prostorih Univerze v Novi Gorici v dvorcu Lanthieri je med 2. in 6. julijem potekal petdnevni tečaj o odprtem izobraževanju.

po strmi poti k najvišjemu v času
Avstro-ogrske države, se bojevali v prvi svetovni vojni, bili po
krivici priključeni fašistični Italiji in v tem času ohranjali naš
slovenski jezik, ki je bil takrat
zasramovan in prepovedan. Nekateri izmed njih so okusili življenje v taborišču Dachau, povojne zapore in mučenje v času
nove Jugoslavije. Kljub temu so
ostali zvesti svojemu narodu,
svojemu duhovnemu poslanstvu in svojim vernikov v težkih
preizkušnjah dvajsetega stoletja,
ki je prineslo dve svetovni vojni
in končno našo težko pričakovano osamosvojitev leta 1991.
Svoje duhovno poslanstvo so

Gradivo je zbrala in uredila spodaj podpisana, jezikovni
pregled je opravila Ingrid Patricia Boben, oblikovanje in prelom Lucijan Bratuž in Benjamin
Boben, fotografije so iz družinskih albumov.
Vsem, ki so mi kakorkoli pomagali z nasveti, dodatnimi informacijami in slikovnim gradivom, se iskreno zahvaljujem,
kakor tudi Župniji Vipava in
našemu župniku Alojzu Furlanu. Knjižico lahko dobite v župnišču v Vipavi in v zakristiji
cerkve sv. Štefana v Vipavi.
Magda Rodman

Organizator tečaja sta bila
Univerza v Novi Gorici in
UNESCO Katedra za odprte tehnologije, za odprte izobraževalne vire in odprto učenje, ki deluje v okviru Instituta
'Jožef Stefan'. Goste je uvodoma pozdravil rektor Univerze
v Novi Gorici prof. dr. Danilo
Zavrtanik.
Cilj tečaja je bil udeležencem približati osnovna znanja,
praktične nasvete in izkušnje,
ki jim bodo v pomoč pri uporabi odprtih izobraževalnih virov
(OER) in pripravi lastnih izobraževalnih materialov. Udeleženci so se seznanili s postopki,
metodami in orodji odprtega
izobraževanja. Slišali so, kako
uskladiti odprto izobraževanje
z razvojnimi in strateškimi cilji.
Od priznanih strokovnjakov in

praktikov so pridobili osnovno
znanje o konceptih odprtega
izobraževanja, o pedagoških vidikih ter o problematiki, vezani na vsebino odprtega izobraževanja. Tečaj je vseboval tudi
praktično delo.
Predavatelji in udeleženci so bili iz 17 držav (Slovenije, Brazilije, Fidžija, Francije,

Grčije, Indije, Italije, Južnoafriške republike, Kanade, Kenije,
Makedonije, Malezije, Malte,
Nemčije, Uzbekistana, Velike Britanije, ZDA) in jih je bilo
skupaj okrog 50.
Andreja Leban,
Stiki z javnostmi
Univerza v Novi Gorici
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Goče

PD Vipava

Ženski večer na
Cejkotovi domačiji

Veliki Babanski Skedenj

Kljub hitremu tempu življenju in številnim obveznostim
se Gočanke rade družimo.
Zbralo se nas je okrog 40 žensk,
predvsem Gočank in ljubileljic
Goč, vseh starostnih generacij. Druženje smo namenile pogovoru, dobri hrani in smehu.

Večer nam je s smehom v šaljivi vlogi polepšal gasilec Pepi iz
Krasa. Da je bil večer popoln in
želodčki polni je za nas poskrbel gospodar Davorin in njegova družina.
Anja Godnič

Osem zagnanih pohodnikov PD Vipava se nas je zbralo na zgodnjo jutranjo soboto 28.07.,
nekateri neutrudljivi naravnost iz Pokljuškega tabora, da osvojimo še eno manj poznano
goro v sklopu Kaninskega pogorja - Veliki Babanski Skedenj.
Območje je sicer bolj poznano in priljubljeno med jamarji,
kar so nam tudi sami jamarji, ki
smo jih ulovili pri jamarskem
taborjenju, potrdili. Pot smo
pričeli pri t.i. Kaninski B postaji oz. nekaj metrov višje, pri
markirani stezi za Kanin. Potem pa nadaljevali turo po stari mulatjeri, ki pa jo ponekod
v teh hribovskih spomladanskih obdobjih prerašča zelenje,
ki poskrbi za bolj divji pohod,
a še vedno ne težaven. Vseskozi nas je spremljal preplet zgodovine 1. sv. vojne ter zanimivo spreminjane rastlinstva, od
povsem navadnih travniških
rastlin, ki jih najdemo na naših 'Dolinskih' travnikih, do tipičnih predstavnikov Alpskega
rastlinstva. Hojo navkreber so
nam bogatili razgledi proti jugu
(oz. v dolino Soče, sosednji

Polovnik, Matajur v ozadju in
Kobariški stol), iz vrha pa smo,
ko so se meglice umikale, videli 'Kaninski greben' z bolj poznanimi hribi v okolici: Veliko
Babo, Vrh Laške Planje, Črni
vogel, Kanin, Prestreljenik ter
pod njim še Veliki Škedenj, ob

DU Vipava

Balinanje treh dežel

Balinanje je med upokojenci priljubljena rekreativna dejavnost, skozi katero se krepi druženje, ohranjajo pa se tudi
prijateljski odnosi na mednarodnem nivoju. Tako vsako leto
marljive in izurjene balinarke Društva upokojencev Vipava
ob občinskem prazniku Občine Vipava izvedejo balinarski
turnir. Letošnji se je odvil 25. junija.

Goče

Drugo tradicionalno
križarjenje

V okviru športnega društva
Hudournik Goče smo Gočani praznično sredino popoldne
namenili drugemu tradicionalnemu fish pikniku, panoramski vožnji in kopanju na slovenski obali. Iz Goč smo se z
avtobusom odpeljali do Izole
in se vkrcali na barko, ki nas je
tokrat peljala mimo školjščišča
pri Lazaretu, Debelega rtiča in

Valdoltre. Vmesni postanek na
morju smo namenili kopanju,
druženju in dobro pripravljenim sardelicam. Ko smo se dobro nahranili smo se z barčico
odpeljali še do Kopra na sladoled. Dan se je prevesil v večer in
čakala nas je pot po morju do
Izole ter z avtobusom proti Gočam.
Anja Godnič

Želja upokojencev je, da dogodek ne poteka samo v športnem duhu, marveč, da ga krasi tudi socialni vidik. Tako se
skozi balinanje krepijo prijateljeske vezi med vsemi tekmovalci, ki pridejo tudi iz zamejstva in iz Hrvaške. Letos so na
Vipavskem svoje znanje v tem
športu pokazale tri dežele; poleg Slovenije še Hrvaška in Italija; balinarji so namreč prišli iz
italijanskih Sovodenj in hrvaškega Lovrana.
Zaradi slabega vremena je bil
turinir, ki bi moral teči na Gradiški Turi na Gradišču pri Vipavi, prestavljen na pokirto
balinišče ajdovskega Društva
upokojencev. V Ajdovščini

niso oklevali, ko so jih Vipavci prosili za prostore; sprejeli
so jih odprtih rok, za kar so jim
hvaležni.
Gostiteljice turinirja, vipavske upokojenke, so pripravile lep sprejem in pogostitev za
vse športnike. Te je na začetku
turnirja pozdravil tudi predsednik društva Ivo Krušec. V
svojem nagovoru je poudaril
pomen ohranjanja zdravja, pod
kar nedvomno sodijo tudi turnirji, kot je ta, na katerem so se
dobili. "Jesen življenja je lahko
prijetna in aktivna, zato krepimo naše povezovanje skozi različne dogodke; rekreativne in
družabne narave," so bile Kruščeve osrednje misli.

katerem smo se vračali. Lepega,
uspešnega dneva ne gre zaključiti brez skupnega nazdravljanja še v Bovškem duhu. Hvala
vsem udeležencem za prijetno
družbo, vabljeni na naslednje
izlete!
AF
Turnirja se je udeležilo deset
ekip, ki so v prijaznem in športnem vzdušju merile balinarsko znanje, seveda pod nadzorom sodnikov. Tekomovalci so
dokazali, da so precej spretni,
a najboljši je lahko samo eden;
zmagale so prav gostiteljice,
upokojenke DU Vipava. Drugo
mesto si je priigrala ekipa DU
Prvačina, tretje pa DU Renče.
Veselile so se tudi članice društva iz Sovodenj, ki so dosegle
lepo četrto mesto.
Organizatorke so poskrbele za kosilo - tradicionalno primorsko joto, za nastopajoče
balinarskega turnirja pa seveda ni zmanjkalo niti pijače. Na
zaključku turnirja so bili podeljeni tudi pokali za ekipno prvo
mesto, pokal za posamično balinanje – bližanje, pa je prejela
Sonja Marc.
Prijetno vzdušje ob odhodu in
obljube, da se v 2019 ponovno
srečajo, upokojence zavezujejo, da s tako obliko srečanj nadaljujejo, saj tako prispevajo h
krepitvi druženja med vsemi
tremi deželami.
Ivo Krušec
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PRIDRUŽITE SE NAM NA

1. PAŠTA FEŠTI
PRAZNOVANJU OB OTVORITVI
NOVE TOVARNE SVEŽE TESTENINE
V ČETRTEK, 20. SEPTEMBRA 2018 OB 15. URI, NA PRIREDITVENEM
PROSTORU PRED PODJETJEM MLINOTEST.

V Mlinotestu letos obeležujemo pomemben jubilej, 60. obletnico odprtja prve tovarne testenin na Ajdovskem. Prav na
obletnico bo v Mlinotestu stekla nova proizvodna linija za svežo testenino. Ta praznik želimo praznovati z vami. Pridružite
se nam na prvi Pašta fešti, festivalu testenin, kjer bodo priznani kuharji pripravljali jedi iz naših testenin.
Na prireditvi si bo mogoče ogledati in kupiti tudi umetniška dela iz testenin, ki jih bodo ustvarili v
Varstveno delovnem centru Ajdovščina, enota Vipava in Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in
usposabljanje Vipava (CIRIUS Vipava). Mlinotest bo zbrana sredstva od prodaje namenil omenjenim
ustanovam in prispeval k razvoju lokalne skupnosti v prečudoviti Vipavski dolini.

Dobrodošli za našo mizo!
oglas latnik 274 x 384 -vabilo obletnica.indd 1

27. 08. 2018 12:13:39
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Plesno gledališko društvo Primabalerina

VDC Ajdovščina-Vipava

Priplesale so si stopničke

Letovanje v Termah
Laško

Mlade baletne plesalke glasbene šole Ajdovščina in glasbene šole Nova Gorica, so se združile v Plesno gledališkem društvu Primabalerina in blestele na dveh tekmovanjih konec junija.
16. Mednarodni festival - tekmovanje otroške in mladinske ustvarjalnosti 'Sozvezdje morja sonce, mladost, lepota'
Festivala, ki se je odvijal med
27. in 28. junijem v gledališču
Tartini v Piranu, se je udeležilo več kot 200 tekmovalcev
iz Bolgarije, Izraela, Ukrajine, Italije, Kazahstana, Avstrije, Rusije in Slovenije. Tekmovalci so se predstavili v petih
žanrih (vokalni, plesni, koreografski, instrumentalni in gledališki žanr).
Slovenijo so zastopale plesalke baletnega oddelka glasbene šole Ajdovščina (Teja Sever
in Ana Guštin) in glasbene šole
Nova Gorica (Maja Sever Semenjuk, Giulia Babbuci, Noemi Iacono in Ema Gashi), ki
delujejo skupaj v Plesno gledališkem društvu Primabalerina. Pod vodstvom Sergeja

Semenjuka in Svetlane Petrovič so mlade plesalke dosegle
odlične rezultate.
Pri solo tekmovanju je Teja
Sever osvojila 1. mesto in zlati pokal. Maja Sever Semenjuk,
Giulia Babbuci, Noemi Iacono in Ema Gashi so osvojile 2.

mesto in srebrni pokal. Kaja Vidič in Ana Guštin pa sta osvojile 3. mesto in bronasti pokal.
Tekmovalke so s skupinskama
točkama Tarantela in Valček v
koreografiji Sergeja Semenjuka
osvojile 1. mesto in zlati pokal.

Tudi v letošnjem letu smo v Zdravilišču Terme Laško izvedli
letovanje naših varovancev iz Stanovanjske skupine, Bivalne enote in dnevnega varstva VDC Ajdovščina-Vipava. Letovanje je potekalo v dveh skupinah; prva skupina od 22. 5.
2018 do 25. 5. 2018, druga skupina pa od 5. 6. 2018 do 8. 6.
2018. Varovance so spremljali zdravstveni delavci in varuhi.
Kot vedno nas je tudi letos
pričakalo prijazno osebje hotela Zdravilišča Laško, saj prav
domačnost in prijaznost zdraviliškega in strežnega osebja vzpostavi toplo vzdušje in
prijetno bivanje in prav zaradi njih se radi vračamo že nekaj let, saj prostori omogočajo
prosto gibanje predvsem osebam na vozičkih.
V času bivanja v Laškem nas
je skoraj vse dni spremljalo lepo vreme, katere smo izkoristili za številne sprehode
po okolici term in čudovitem

odlično izbrana kulinarika,
čudoviti svet sladic, raznovrstnega sadja in sladoleda. Pravi raj za naše gurmane.
Zagotovo lahko rečemo, da
je bilo letošnje letovanje varovancev VDC Ajdovščina-Vipava v Termah Laško izpeljano odlično in izredno
uspešno, maksimalno v korist, zadovoljstvo in dobremu
počutju varovancev. Verjamemo, da so bila tudi njihova pričakovanja izpolnjena, saj
smo jim kot institucija skupaj
z vodstvom in delavci želeli

parku Laško, ki se nahaja ob
reki Savinji. Kopali smo se v
bazenih s termalno vodo, popoldneve izkoristili za prijetno
druženje ob popoldanski kavici in odšli na izlet v nakupovalni center v Celju po nakupih 'za dušo'.
Pravi ritual zadovoljstva za
naše varovance je predstavljala zelo pestra, raznovrstna in

omogočiti spremembo okolja, drugačen ritem življenja,
skratka prijetno doživetje, da
je tudi njihov svet in pa vsak
dan vsaj za kratek čas za drobtinico drugačen.

njenih enotah. NajPoletavci pa
vtise o prebranih knjigah oddate po spletu. V torek, 25. septembra 2018, ob 17. uri se bomo
zbrali na vrtu za knjižnico na
zaključni prireditvi, ko nas bo
zabaval Čarovnik Grega. Vsi, ki
ste postali Poletavci, boste prejeli majice, delili jih bomo že od
16.30 ure dalje. Nekdo izmed
vas bo dobitnik glavne nagrade,
ki jo poklanja podjetje Hervis –
to je športna ura Hervis, kakšno
nagradno presenečenje pa čaka,
da ga skupaj odkrijemo.
Pridite, veselo bo, s seboj lahko
pripeljete tudi starše in sorodnike. V primeru slabega vremena
bo prireditev na Osnovni šoli

Šturje. Več si lahko preberete na
spletni strani Lavričeve knjižnice www.ajd.sik.si.

3. TUTU Slovensko baletno tekmovanje ob 100-letnici slovenskega baleta
Društvo baletnih umetnikov
Slovenije (DBUS) je organiziralo TUTU - slovensko baletno tekmovanje, ki se je odvijalo med 20. in 23. junijem v
Slovenskem narodnem gledališču v Mariboru. Petčlansko žirijo so sestavljali mednarodno
uveljavljeni profesorji in baletni umetniki Olga Andrejeva, Emina Minka Kamberović,
Yelena Pankova, Anton Bogov

in Jean - Loup Jordan. Tekmovanja so se lahko udeležile učenci baletnih šol z osnovnim programom, baletnih šol
z razširjenim oz. obširnejšim
programom, dijaki srednjih
baletnih šol, učenci zasebnih
baletnih šol in društev, slovenski plesalci, ki se šolajo
na baletnih institucijah izven
Slovenije, slovenski profesionalni baletni plesalci in tujci,

zaposleni v slovenskih gledališčih. Tekmovanje je potekalo
dvokrožno, v (neo)klasičnem
stilu, posebej plesalke in posebej plesalci, v kategorijah solo
in v skupinah. Četrti dan je sledil svečani baletni koncert s podelitvijo nagrad in priznanj.
Tekmovalke Ana Guštin, Ema
Gashi, Noemi Iacono, Kaja Vidič, Giulia Babbucci, Teja Sever in Maja Sever Semenjuk so
s skupinsko točko Valček v 1.
krogu in Tarantelo v 2. krogu
zablestele na baletnem tekmovanju. Srebrno medaljo in 2.
mesto je pridobila tekmovalka
Ema Gashi, bronasto medaljo
in 3. mesto pa je pridobila Teja
Sever. Tekmovalke so baletno
tekmovanje zaključile s svečanim baletnim koncertom, kjer
so nastopili vsi nagrajeci tekmovanja.
Iskrene čestitke!
Elizaveta Galič

Lavričeva knjižnica

Zaključek projekta 'Poletavci'

Projekt Lavričeve knjižnice 'Poletavci – poletni bralci in
NajPoletavci', ki poteka v sodelovanju z Mestno knjižnico

Ljubljana, je tudi letos pritegnil mnogo mladih. Vse, ki ste
v času počitnic 30 dni brali vsaj
pol ure na dan, naj spomnimo,

da izpolnjeno zgibanko s podpisi odraslih najkasneje do 11.
septembra 2018 oddate v Lavričevi knjižnici v Ajdovščini ali

Hvala Zdravilišču Laško in
nasvidenje v letu 2019!
S.Ž.
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Vipavski Križ

Dolga Poljana

Oratorij med kriškimi ulicami

Poletno dogajanje

Kriške ulice je v tednu med 19. in 24. avgustom zapolnilo okoli 150 otrok in najstnikov iz
vseh koncev Vipavske doline ter nekaj več kot 60 animatorjev. Ponovno se je odvijal oratorij
z letošnjim geslom 'Le eno je potrebno'. Udeleženci so spoznavali slovenskega misijonarja
Friderika Ireneja Baraga, ki je deloval med Indijanci v Severni Ameriki. Voditelji Andraž Puc,
Barbara Bone, Neža Vermiglio in brat Vlado so že od pomladi dalje izvajali srečanja z animatorji, večkrat sestankovali in čez poletje pripravljali program.
Kot je v navadi so najstniki, ki
so prišli že v nedeljo, prespali vse
dni. V ponedeljek so se jim pridružili še mlajši udeleženci. Izvedli smo različne aktivnosti: pohod
do Kamenj, spoznavanje kulture različnih držav, vodne igre, petje, igranje glasbil ... Iz četrtka na
petek so lahko prespali tudi šolarji, ki so končali 4. in 5. razred. Vsi
skupaj smo imeli nočno čaščenje
najsvetejšega. Vse dni nam je hrano pripravljal in pripeljal Misenplas kulinarični inženiring d.o.o.
iz Ajdovščine. Posebna zahvala gre staršem, ki so nam zaupali
otroke in vsem, ki ste na oratorij
prinesli sadje, zelenjavo in ostale

dobrote, s čimer ste nam popestrili popoldanske malice.
Oratorij je vedno priložnost, da
otroci in mladi začutijo, kako lepo

20. obletnica Otroškega zbora

je verovati, saj nam to pomaga, da
imamo dobre prijatelje in vrstnike. Naj oratorijski duh živi med
mladimi!

Osnovna šola Otlica

Malčki spoznavali poslanstvo lovca

Učilnica Narava je vedno tako neposredna, da uspeh njenega učenja nikoli ne izostane.
Otrok srka informacije z vsemi čutili in se hkrati giba na svežem zraku. Če pa vse to počne v
družbi tistih, ki jih ima najrajši, si dogodek zapomni za vedno.

V mesecu juniju smo obeležili 20. obletnico delovanja Otroškega zbora iz Dolge Poljane.
Zbor je začel delovati leta 1998,
ko je zbor ustanovila ga. Klelja
Božič. Številne generacije so se
predstavile domačemu občinstvu vsaj dvakrat letno, ob praznovanju materinskega dne in
ob prihodu sv. Miklavža. Klelja
je vodila zbor kar 18 let, za kar
se ji vsi krajani iskreno zahvaljujemo. Zadnja tri leta je vodenje zbora prevzela ga. Urška
Krašna, ki je otroke pripravila na slavnostni koncert. Nova
generacija otrok je zelo mlada, saj so v večini predšolski
otroci. Kljub svoji mladosti pa

so s svojim žarom in veseljem
do petja navdušili prav vsakega od poslušalcev. Na klavirju
je zbor spremljala ga. Ana Celin Lenarčič. Kot gostje so se na
slavnostnem koncertu predstavili tudi otroci Otroškega cerkvenega zbora iz Budanj pod
vodstvom Anje Praček ter domačinki Zarja Bizjak in Ana
Petrič. Prireditev je vodila ga.
Ana Kalin, kateri se iskreno
zahvaljujemo za njen trud. Še
enkrat se zahvaljujemo vsem
otrokom iz obeh pevskih zborov, občini Ajdovščina, ki je
prireditev omogočila ter Urški
Krašna in Luciji Praček, ki sta
koncert organizirali.

Krajevni praznik

Tako izkušnjo so dobili otroci
moje skupine v sončnem junijskem dopoldnevu. Naš oddelek
vrtca, ki deluje v sklopu Osnovne šole Otlica, že vrsto let sodeluje z Lovsko družino Kozje
stena. Vsako leto nam lovci pripravijo zanimiv dan v naravi.
Pridružijo se nam starši in stari starši, tako da je naše druženje pravi medgeneracijski dogodek. Tudi letos je bilo tako.
Gospodar Lovske družine
Kozje stena, Jožko Vidmar,
nam je v lovskem domu najprej predstavil poslanstvo lovca. Lovec je vse bolj prepoznaven kot skrbnik in občudovalec
živali. Mnogo lovcev se na lov

odpravi s kamero ali fotoaparatom. Seveda je zaradi ravnovesja v naravi potreben tudi
odstrel živali. Seznanil nas je
z delovanjem Lovske družine
Kozje stena, ki zavzeto deluje
že 72 let. Otrokom je bila najbolj zanimiva nagačena divjad
in pogled skozi puškino cev.
Sledil je pohod na Sortež
(1235 m). Pot na vrh je bila strma, a otrokom ni delala težav.
Med potjo smo poslušali oglašanje živali in opazovali sledi.
Teh je bilo največ okrog mlakuže, kjer se divjad napaja v toplih poletnih dneh. S Sorteža se
odpira čudovit pogled na Vipavsko dolino s Čavnom na eni in

Nanosom na drugi strani. Seže
pa še dlje, vse tja do morja. Pogumni otroci so se povzpeli
na lovsko prežo. Lovec Jožko
pa jim je doživeto opisal noč v
preži. V nočnih pohodih se na
krmišču velikokrat ustavi medvedja družina. Otroci niso bili
prestrašeni, nasprotno, bili so
navdušeni …
Posladkali smo se še z dišečimi gozdnimi jagodami in si
obljubili, da se drugo leto spet
srečamo. Lovcema Jožku Vidmarju in Dragu Čibeju se zahvaljujemo za lep, nepozaben
dan.
Vzgojiteljica Ivica Vidmar s
skupino cicibančkov

7. julija smo praznovali 15.
krajevni praznik. Prireditev se
je odvijala na igrišču na Martinšah, kjer je za glasbo skrbel ansambel 'Briška pomlad'.
Predstavniki krajevne skupnosti so pripravili tombolo. Glavna nagrada (gorsko kolo) je odšla na Vodice, ostale nagrade
pa med domačine, ki so uživali

v sproščenem in veselem večeru. Za otroke sta od 18h naprej skrbeli članici društva 'Ku
doro' iz Prvačine. Otrokom sta
pripravili ustvarjalne delavnice
ter izvedli poslikavo obraza.
Lucija Praček,
predsednica kulturne sekcije
ŠKD Tabor Dolga Poljana
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Colski gasilci

Gasilski tabor ob Nadiži

Čez celo leto treniramo mladino in jo spodbujamo, da se udeležuje raznovrstnih tekmovanj,
kot so gasilska orientacija, kviz, tekmovanja za memorial Matevža Haceta, ipd. Na tekmovanjih mladina dosega odlične rezultate tudi na državnem nivoju, zato jih zasluženo vsako
leto peljemo na tedenski gasilski tabor. Letos je potekal že deseto leto zapored.
Taborili smo od 25.6. do
1.7.2018 v Milanovem tabornem prostoru ob Nadiži. Peljali smo 20 otrok iz društva,
ki so redno sodelovali na vajah
in tekmovanjih. Čez celoten teden smo predvsem uživali, se
kopali in družili, seveda pa nismo pozabili da smo na gasilskem taboru, zato smo se vsak
dan ukvarjali tudi s temo gasilstva. Med sabo smo tekmovali v različnih štafetah, kot so
hitrostno zvijanje cevi in vaja
z vedrovko. Na dan sobote pa
so nas obiskali gasilci iz PGD
Breginj, z gasilskim vozilom
GCGP-1. Predstavili so nam
vozilo in delo v njihovem društvu. Največja zahvala za redno

organiziranje tabora gre vojaškemu kaplanu Milanu Preglju, ki je tudi član našega društva in je bil pred desetimi leti
glavni pobudnik in organizator prvega tabora. Zahvala gre
tudi mentorjem, ki so skrbeli za

red in disciplino, ter poučevali
mladino čez cel teden in seveda hvala kuharicam, ki so skrbele da so bili naši želodčki vedno polni.
Jan Logar

Počitniški podvig

'Sz kulm u Lizbono'

Ajdovca Dean Batista in Andrej Bratina sta se že drugič v
treh letih odločila za poletni počitniški podvig. S kolesom
sta se odpravila na skoraj 4.000 kilometrov dolgo pot do
Lizbone, glavnega in največjega mesta Portugalske.

Inštitut za mladinsko politiko

10 podjetnih se vrača po
poletnem premoru

Po uspešno izvedenih šestih pogovornih večerih z različnimi podjetniki iz Vipavske doline,
pričakujemo še zadnje štiri povabljene goste pri projektu '10 podjetnih', ki ga izvajajo na
Inštitutu za mladinsko politiko. Pri celotnem projektu sodeluje 10 podjetnikov, ki so pripravljeni sporočiti mladim, da je za uspeh v življenju potrebna potrpežljivost in vztrajnost na
vseh področjih, kjer so dejavni, ter jih spodbuditi k razmišljanju o svoji podjetniški poti.
V preteklih mesecih smo lahko spoznali zanimive zgodbe
uspešnih posameznikov. Projekt je otvoril priznani kuharski mojster Tomaž Kavčič, ki
se je osredotočil na to kako pomembno je biti inovativen v
podjetništvu, če želiš uspeti na
najvišjem nivoju. Naslednja se
nam je pridružila fotografinja
Ana Kete, ki je kljub svoji mladosti dosegla že veliko uspehov
na svojem področju. Na tretjem pogovornem večeru sta
se nam pridružila Rok Gulič in
Mitja Sajovic iz podjetja Ollo.
Predstavila sta nam podjetništvo kot način življenja ter ostala v spominu po delitvi osebnih
zgodb, ki si jih marsikdo ne bi
upal deliti s tako široko publiko. Pri projektu 10 podjetnih

sta sodelovala tudi zmagovalec
natečaja Mlad Lidlov vinar Jernej Žorž ter Anja Žorž iz vinske
kleti Žorž 1696. Pogovor je v večini tekel glede vinarstva ter turizma v našem okolju. Nadaljevali smo z Evo Birsa, marketing
managerko ter soustanoviteljico podjetja Evitas, ki se ukvarja
s spletno prodajo. Na tem podjetniškem večeru smo se usmerili predvsem v oglaševanje ter
kakšne so prednosti mladih na
trgu dela. Pred poletnim premorom smo gostili še osebnega
trenerja Miho Goloba, ki je zagotovo pravi naslov za nasvete
kako stopiti iz cone udobja ter
narediti korak naprej v svojem
življenju. Z nami je delil osebno zgodbo kako se je iz fanta, ki
je imel težave s preveliko težo, z

veliko volje in truda preoblikoval v izjemnega športnika.
Gostje so si med seboj zelo
različni, vsem pa je skupno to,
da so za svoje uspehe morali preskočiti marsikatero oviro
ter trdo delati. Svoje izkušnje in
nasvete so v nadaljevanju projekta pripravljeni deliti še Urška
Lemut Šušterič iz Vile Lavanda
(30.8.), Marko Škrlj iz SK Škrlj
(13.9.), Karin Velikonja, ki se
ukvarja z obrazno jogo (27.9.)
ter Ivo Boscarol iz podjetja Pipistrel, ki bo zaključil s projektom (11.10). Na zaključnem
dogodku bodo povabljeni na
večerno druženje vsi podjetniki, ki so sodelovali pri 10 podjetnih. Z njimi bo mogoče stopiti v kontakt in izmenjati kakšno
informacijo ali izkušnjo. Podjetniški večeri bodo potekali ob
četrtkih ob 20.00 uri. Za dodatne informacije o nadaljnih dogodkih, vam priporočamo, da
spremljate facebook profil Inštituta za mladinsko politiko ter
facebook dogodek 10 podjetnih
– pogovorni večeri na temo
podjetništva. Vljudno vabljeni!
Projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanj, znanost
in šport ter Evropska unija iz
Evropskega socialnega sklada.
IMP

Nazdravljanje na cilju.

Njuno potovanje se je začelo
16. julija, ko sta se vsak s svojim
kolesom in skoraj brez prtljage
(vsak je imel na kolesu le 7 kg
tovora) odpravila na pot. Na
dan sta prekolesarila približno
200 km in svoje dogodivščine
redno objavljala tudi na facebook strani 'sz kulm u Lizbono'. Na poti večjih težav (razen
močnega sonca in vetra) nista
imela, v spominu pa jima bodo
zagotovo ostale zanimive dogodivščine, ki sta jih doživela.

Dean je zaradi prevelikega napora, zadnjih 1000 kilometrov
odložil kolo in se raje usedel na
avtobus, Andrej pa je vztrajal
do konca. Prvi je prišel na cilj
po 13. dneh in 2.800 prevoženih kilometrih, drugi pa po 16.
dneh in 3.800 prevoženih kilometrih. V Lizboni sta si privoščila še nekaj dni dopusta,
potem pa se z letalom vrnila v
domačo Ajdovščino.

MLADI

18

Petek, 31. avgust 2018 • številka: 200

MDPM Ajdovščina

OŠ Danila Lokarja

Poletje 2018

Iz Malezije prišli s svežnjem
medalj in novih spoznanj

Poleti je vse drugače, nihče ne gleda čudno, če doma pozabiš hlače, sladoleda se poje na tone, in izklopi telefone,
zjutraj ni v šolo treba, budilko zamenja glas galeba …(misli
neznanega avtorja).
Poleti je res vse drugače, bolj
sproščeno, toplo, ustvarjalno, igrivo, …skratka poletno.
In četudi smo med počitnicami vsi malo bolj poLEtNI, v
MDPM Ajdovščina nismo počivali. Takoj po podelitvi spričeval je prva skupina 40 otrok
med 28.6. in 8.7.2018 uživala na
hrvaškem otoku Mali Lošinj, v
počitniškem naselju Bučanje v Nerezinah. Druga skupina 36 otrok pa je med 13.7. in
21.7.2018 razburkala slovensko

Gozdna šola Mozirje. Na športnih počitnicah so otroci ustvarili nova prijateljstva in okrepili stara ter se predvsem lepo
imeli!
V vsem tem času pa v Ajdovščini ni bilo dolgčas, tudi mi
smo pisali zgodbe. Mladinskemu centru Hiša mladih smo
se tekom počitnic pridružili pri celodnevnemu varstvu
z ustvarjalnimi delavnicami,
športnimi aktivnostmi in mladimi prostovoljci. Zaposleni

Šest učencev in učenk ter mentorja z OŠ Danila Lokarja Ajdovščina se je med 18. in 22. junijem mudilo v malezijski prestolnici, Kuala Lumpur, kjer je potekalo svetovno tekmovanje
World Scholar's Cup. WSC je mednarodni akademski program, ki združuje učence in dijake
iz več kot 82 držav. Ti se na regijskih in svetovnih etapah merijo v znanju s šestih predmetnih
področij.
Tekmovalci so se letos denimo merili v znanju o medčloveških odnosih, spominu,
črnih trgih, zgodovini diplomacije in še več. Zveni zahtevno? Saj tudi je. WSC namreč
zagovarja, da je učence in dijake treba postaviti pred situacije, v katerih morajo iti preko
sebe in v izkušnji najti samozavest in odločnost. Tovrstnih
priložnosti za rast je na tekmovanju polno. Inkluzivno in
spodbudno okolje omogoča
otrokom narediti prepotreben
korak zunaj njihovega območja udobja in ugotoviti, da so
njihove meje morda višje, kot
so si dotlej predstavljali, bodisi pri debati, pisanju esejev, reševanju testov ali skupinskem

kvizu. Na večernem plesu so
tekmovalci v sproščeni družbi
vendarle lahko odložili nekaj
pritiska tekmovanja z ramen
in nabrali novih moči. Izjemno zanimiv je bil tudi kulturni sejem, na katerem so sodelujoče delegacije predstavljale
svoje države. Učenci in učitelji smo imeli priložnost okušati
prigrizke in spoznavati običaje
iz številnih, nam morda manj
znanih držav vzhodne poloble. Slovenija je bila kot ena izmed zgolj dveh sodelujočih držav iz Evrope (poleg nas je v
Malezijo pripotovala še delegacija s Švedske) manjša senzacija. Obiskovalci stojnice so
okušali potico in druge slovenske dobrote ter se podučili o

Izlet z ladjico v Piranu. Foto: Ana L.

morje v Piranu. Udeleženci
obeh letovanj in mentorji so si
v športnem duhu (bil je čas nogometnega prvenstva) ustvarili
nepozabne spomine na poletne
počitnice. Da je do spominov
sploh lahko prišlo, pa gre zahvala vsem tistim, ki ste darovali v okviru akcije 'Morje za
vse otroke', saj je večina otrok
letovala delno ali v celoti brezplačno!
Z ustvarjanjem spominov
smo še nadaljevali, ko smo v
sodelovanju z ZPM Ljubljana
Moste-Polje in Športno unijo Slovenije, 25 otrok peljali na
humanitarne počitnice v kamp

v Mladinskem centru in naši
prostovoljci so poskrbeli za
prijetno varstvo in raznovrstne
delavniške vsebine. Delavnice so bile od risanja, izdelovanja vulkanov, glasbil, fotografiranja, plesa, družabnih iger do
športnih aktivnosti. Zato hvala tudi vam, prostovoljci, da ste
pomagali!
V zadnjem tednu avgusta naš
čaka še tečaj rolanja. Za tem pa
razburljivim pustolovščinam v
novem šolskem letu naproti!
Mateja Črv, MDPM
Ajdovščina

naravnih in drugih bogastvih,
ki jih ponuja naša dežela.
Tudi uspehi niso izostali. Na
svečani podelitvi ob koncu tekmovanja smo prejeli kar sedem
medalj: Neja Polanc za debatiranje, Iris Zorzut, Tija Lah, Aldijan Smlatić, Aleks Pintar in
Val Kobal pa za izkazano znanje po področjih. Morda se res
sliši klišejsko, vendar te medalje naposled le niso tisto najpomembnejše, kar smo odnesli od tekmovanja. Z besedami
Daniela Berdichevskyja, ustanovitelja in vodje programa,
WSC prvenstveno nudi prostor, v katerem je čudnost čudovitost in čudežnost, prostor,
v katerem so sprejeti in cenjeni vsi, zlasti tisti, ki so pogosto
označeni za piflarje, geeke ali
preprosto čudake. Svet WSC-ja pač poseljujemo tisti, ki
ne le cenimo učenje, ampak v
njem uživamo, ne le sprejemamo drugačnost, ampak se z njo
oplajamo. Biti priča otrokom,
ki spoznavajo svet in družbo,
da bi se učili na preteklih napakah in sprejemali boljše odločitve v bodoče, nas lahko navdaja z upanjem za prihodnost.
S to mislijo se želimo iz srca zahvaliti vsem, ki ste nam omogočili pot v Malezijo. Hvala,
oziroma po malezijsko – terima kasih.
Ekipa WSC OŠ Danila
Lokarja Ajdovščina

T: 08 20 56 820

M: 051 246 061

Info@lineaflex.si

www.lineaflex.si

Spalni studio
Lavričev trg 3, Ajdovščina
pon - pet: 9h - 17h
Obisk boste ˝popestrili˝
z ogledom arheološkega
izkopavanja
Kastre….

Postelje: dvižno dno, predal, oblazinjene
Nočne omarice, Predalniki,
Garderobne omare
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Aktivno do zaposlitve

Inštitut za mladinsko politiko zaključuje dvoletni pilotni projekt 'Lokalno partnerstvo za povečanje zaposlovanja mladih na lokalnem trgu dela', ki ga sofinancirata Republika Slovenija
in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt, ki je potekal v dveh občinah (Ajdovščina in Sežana) je na eni strani vzpostavil in izoblikoval delovno telo Lokalno partnerstvo,
sestavljeno iz lokalnih akterjev, ki se ukvarjajo s širšim spektrom naslavljanja problematike
zaposlovanja mladih. Na drugi strani, pa je projekt mladim udeležencem omogočil usposabljanje, ki je bilo sestavljeno iz treh stopenj in je mlade pripravilo na nadaljnjo poklicno pot.
Ena izmed njih je bila tudi Mihaela Žakelj, mlada udeleženka, ki je s pomočjo projekta in lastnim predanim delom prišla do zaposlitve. Aktivno se je udeleževala uvodnih usposabljanj in
v nadaljevanju opravila tudi usposabljanje na delovnem mestu.

Mihaela, kot smo že omenili si aktivno sodelovala na
uvodnih usposabljanjih, ki
jih je Inštitut za mladinsko
politiko pripravil v sklopu omenjenega projekta.
Kakšna nova znanja si na
usposabljanjih pridobila,
so bila zate koristna?
Najbolj sem uživala pri

retoriki, pa pri coaching-u, to
še vedno uporabljam na delovnem mestu. Delavnica o podjetništvu mi je ostala v spominu predvsem zaradi 'mindseta',
da je znanje, ki ga potrebujem
na voljo le 'tri klike stran'. Nasploh so mi usposabljanja prinesla motivacijo in samozavest. Tudi pogovor z ostalimi
soudeleženci, ki so v isti ali približno enaki situaciji je dobrodošel.
V sklopu projekta si opravila usposabljanje na delovnem
mestu v podjetju Poclain Hydraulics d.o.o. Kaj ti je usposabljanje na delovnem mestu
dalo, zakaj je tovrsten uvod v
delo dobrodošel?
Tako je. Preko kariernega
centra CERŠ sem videla, da
pri omenjenem podjetju zaposlujejo. Poslala sem prošnjo za
prakso, razložila za kater projekt gre in na katerem področju se želim preizkusiti. Hitro
so mi odgovorili, prišla sem

Spoznavali življenje in delo Friderika Ireneja Barage

Oratorij v Šturjah

Od 2. do 6. julija 2018 je v Šturjah potekal oratorij z naslovom 'Eno je potrebno'. Udeležilo se ga je 83 otrok in 22 mladih animatorjev. Letos smo na oratoriju spoznavali življenje
in delo Slovenca Friderika Ireneja Barage, ki je pred več kot
150 leti misijonaril med severnoameriškimi Indijanci.

Vsak dan smo pričeli s pesmijo in molitvijo. Sledil pa je izsek
dramske igre o Baragi, ki smo ga
otrokom zaigrali animatorji. Po
kratki spodbudi župnika Zorana Zornika so otroci po manjših
skupinah preko igre in pogovora odkrivali, kaj lepega nam ima
sporočiti misijonar Baraga, kaj
se lahko od njega naučimo in
kako vse dobro prenesti v življenje, da bi bili dobri ljudje in kristjani.
Dopoldne smo si različno

obarvali, po kosilu pa smo se
navadno odpravili v park, kjer
nas je pričakala zelo zaželena
senca in igra. Med drevesi smo
našli zatočišča in postavili male
indijanske tabore. Sledile so zanimive igre, ki pa so v sebi nosile tudi poučna sporočila. Vse
je bilo zavito v zgodbo, v kateri
je Baraga vse bolj spoznaval Indijance, med katere je prišel kot
misijonar. Po končani igri in
kratkem oddihu smo dan končali s sveto mašo.

na razgovor in v mesecu decembru, dober mesec po uvodnih usposabljanjih, sem začela s prakso. Bila sem v oddelku
razvoja in trženja, pod mentorstvom mag. Primoža Pangeršiča. Delo tam mi je dalo vpogled
na B2B trg, osnove projektnega
vodenja, dinamiko znotraj kolektiva na delovnem mestu, sodelovanje s sodelavci… Predvsem sem spoznala kulturo in
spoštovanje med njimi, način
kako odreagirati v kriznih situacijah. Največ sem se verjetno
naučila prav od svojega mentorja, predvsem mehkih veščin.
Dobila sem določeno samozavest in samo-vrednost.
Po končanem usposabljanju so mi ponudili tudi delovno mesto, ki sem se ga zelo
razveselila. Skoraj istočasno
pa sem dobila še razgovor na
Etiketi d.d. Tam so mi ponudili res širok spekter možnosti dela. Povsem me je pritegnil opis dela in panoga znotraj

Cel teden je bil zelo pester.
Prvi dan je že sam po sebi prinesel veliko novega. Srečevali
smo nove in stare prijatelje, seznanjali smo se s prostorom in
z dnevnim redom. V torek smo
po prvem delu dopoldneva napravili dolgo kolono, v kateri
smo se podali v Dom starejših
občanov, kjer smo skupaj obhajali sveto mašo. Popoldne so kar
otroci sami (ob pomoči strokovnjakov, seveda) tiskali prave
oratorijske majice, ki nam bodo
ostale za spomin.
Sreda je bil sploh poseben
dan, saj smo se odpravili na pohod do sv. Marjete. Tam smo

katere delujejo. Etiketa d.d. namreč izdeluje etikete vseh vrst,
za farmacijo, kozmetično industrijo, avtomobilsko industrijo, pa vinske etikete in etikete
za vodo. S transferji oskrbujemo prestižne nogometne klube
in reprezentance. Skratka našla
sem se, videla priložnosti, kje
lahko s svojim delom doprinesem skupnim ciljem Etikete.
Trenutno delaš v oddelku
za marketing in oglaševanje
v podjetju Etiketa d.d.. Kaj
je zate, kot mlado osebo, ki
je prišla na svoje novo delovno mesto, pomembno, kaj je
ključno, da se počutiš dobro
na delovnem mestu in, da z
delovnim mestom tudi rasteš?
Na novem delovnem mestu,
še posebej ob prvi zaposlitvi,
mlad človek potrebuje samo
malo samoiniciativnosti in na
drugi strani človeka, ki verjame
vanj. No, jaz imam oboje. Primož Zupan, takrat idea manager pri podjetju Halcom d.d. je
nekoč dejal "ni napačnih idej,
so samo napačno vodene ideje", ki kaže na to, da je od načina vodenja odvisno marsikaj.
Zaenkrat verjetno še niti sami
ne vemo kam ta vlak pelje. Kot
rečeno, marketing v podjetju

šele vzpostavljamo. Se pa že
kažejo izjemno široke možnosti in to mi je všeč. Tako,
da se za prihodnost nimam
česa bati, idej in inspiracije je dovolj. Ambicioznosti
tudi ne manjka. Sama imam
zase velike načrte, direktor
pa verjetno še večje (smeh).
Imaš kakšen nasvet za sovrstnike, ki še iščejo možnosti in priložnosti za zaposlitev.
Sovrstnikom, ki še iščejo
službo želim sporočiti, naj
jim ne zmanjka volje in poguma. Iskanja zaposlitve naj
se lotijo aktivno, ne pasivno.
Pošljite življenjepis, video
predstavitev v podjetje, ki
vas zanima. Tudi če nimajo
razpisanega prostega delovnega mesta. Postavite svojo
spletno stran, to je bila moja
ideja, a sem prej dobila zaposlitev (smeh). Naj vidijo,
da imate željo, voljo, strast
do dela. Na razgovoru pa ne
pozabite na nasmeh.
Inštitut za mladinsko politiko bo tudi v prihodnje skrbel za spodbujanje področja
zaposlovanja mladih in razvoja novih možnosti zanje.

se okrepčali in si malce oddahnili ter imeli dopoldanski program. Ko so naši želodčki začeli naznanjati čas kosila, smo se
podali na Planino, kjer nas je že
čakalo odlično kosilo. Dan smo
končali s sveto mašo na Planini.
Četrtkovo in petkovo dopoldne smo animatorji otrokom
popestrili z različnimi delavnicami, ki so si jih izbrali otroci
sami: plesno, športno, glasbeno,
astronomsko, skavtsko, vrtnarsko, umetniško, delavnico peke
piškotov in delavnico prve pomoči. Četrtek popoldne si bodo
otroci zapomnili po razburljivih vodnih igrah, najstniki pa

po tem, da so ostali z animatorji do večera.
Animatorji smo radi prispevali
svoje moči in veselje za pripravo
oratorija. Prav tako so radi sodelovali mnogi dobri ljudje, ki
so oratorij materialno in duhovno podprli. Hvala dobremu
Bogu za lepo nedeževno vreme
in da nas je varoval, da smo ob
koncu tedna vsi živi, zdravi in
veseli, tudi v pričakovanju novega oratorija. Hvaležni smo
za misijonarja Baraga in njegov
zgled.
Animatorji oratorija
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SMS-obveščanje
Kljub ogromni izbiri pijač, ki jih imamo danes na voljo, je voda še vedno osvežilna pijača, ki
najbolj odžeja. Poleg tega je povsod dostopna in najbolj ekološka saj ne povzroča nobenih odpadkov.

Voda je
pitna!

Iz pipe uporabnikov javnega vodovodnega sistema, v občini Ajdovščina in občini Vipava, teče voda odlične kakovosti.
Za njeno pripravo in nadzor nad kakovostjo je zadolžena Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina, ki upravlja z javnim vodovodnim sistemom in redno preverja ustreznost pitne vode. Nad kakovostjo pitne vode se izvaja notranji nadzor
ter državni monitoring, ki ga opravlja pooblaščena organizacija, v lanskem letu Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). Rezultati mikrobioloških analiz ter fizikalno-kemijskih analiz so objavljeni na naši spletni strani.
Le izjemoma se zgodi, da je voda iz javnega vodovodnega sistema neustrezne kakovosti. Največkrat so vzrok za neskladnost poškodbe vodovodnih cevi, do katerih pride med izvajanjem raznih gradbenimi del, redkeje dolgotrajne padavine.
V primeru neustrezne kakovosti pitne vode moramo kot upravljavec javnega vodovodnega sistema obveščati uporabnike
o slabši kakovosti pitne vode ter potrebnih ukrepih pred njenim zaužitjem.
Ker ocenjujemo, da je eden od najbolj razširjenih in najučinkovitejših načinov komunikacije uporaba prenosnega telefona, smo se odločili, da poleg obveščanja preko radia Robin oz. radia Koper, naše spletne strani, časopisa Latnik in elektronske pošte, vzpostavimo tudi SMS-obveščanje uporabnikov.
Za prijavo na SMS-obveščanje smo vam poleg položnic za plačilo komunalnih storitev za mesec julij, poslali še obrazec za
prijavo. Na SMS obveščanje se lahko prijavite preko omenjenega obrazca, ki ga izpolnjenega, v priloženi kuverti, oddate
na pošti ali preko naše spletne strani www.ksda.si.
Odločite se lahko tudi za obveščanje preko elektronske pošte. Prijavo prav tako opravite preko obrazca, ki je bil priložen
zadnji položnici ali preko naše spletne strani. Prijava na e-obveščanje vam omogoča več možnosti za obveščanje. Poleg prijave na obvestila o kakovosti pitne vode,
se lahko odločite tudi za prijavo na novice iz celotnega komunalnega področja (pitna voda, odpadki, kanalizacija, odpadna voda, javne površine) ali prijavo na
osmrtnice.

Uporabno:
•Navodila za prekuhavanje v primeru neustrezne kakovosti pitne vode

Ko voda zavre, jo pustimo vreti še 3 minute. Na ta način uničimo vegetativne oblike patogenih bakterij ter viruse. Tri minute vretja zagotavljajo tako široko varnost, da lahko tako pripravljeno vodo uživajo tudi osebe z močno oslabljenim imunskim sistemom. Zaradi možnosti
naknadnega onesnaženja prekuhane vode je najbolje, da voda ostane v isti posodi, v kateri smo jo prekuhali. Tako pripravljeno vodo, shranjeno v hladilniku, v pokriti posodi, lahko za pitje uporabljamo 24 ur, izjemoma do 48 ur.
Če je voda motna, moramo pred prekuhavanjem odstraniti večino delcev. To dosežemo z usedanjem in filtracijo skozi več plasti čiste, najbolje prelikane tkanine ali skozi čist papirnat filter (npr. pivnik, filter za kavo). Ker je prekuhana voda lahko manj prijetnega okusa, za pitje
priporočamo pripravo čaja oz. drugih napitkov, lahko pa jo zaužijemo v obliki juhe ali kakšne druge jedi.

•Telefonska številka za intervencije na vodovodnem sistemu: 05 365 97 00

KULTURA
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BIOTERAPIJA
SEPTEMBER 2018

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

Termini od 10. do 13. septembra 2018
V HOTELU GOLD CLUB

Mednarodni bienale akvarela malega formata

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 prav
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.
Natečaj 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 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

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

Knjiga o 'oranžnih vinih'
Lavričeva knjižnica je na Gradu Kromberk predstavila knjigo Amber Revolution (Jantarna
revolucija), ki jo podpisuje Simon Woolf (Amsterdam). Knjiga je prva v svetovnem merilu, ki
se ukvarja s t.i. 'oranžnimi vini' oziroma z 'jantarnimi' vini.
Oranžno vino je poseben slog
vina, pridelanega iz belih sort,
kjer je čas stika z jagodnimi kožicami, torej maceracija, daljši, od
nekaj dni do nekaj mesecev. Pri
tem se izluži več taninov, barvil
in drugih snovi, s katerimi vino
pridobi naravno zaščito, hkrati
se obarva z intenzivno zlato rumeno barvo. Oranžna vina so
popularnost pridobila predvsem
v zadnjem poldrugem desetletju,
izjemno hitro raste prodaja na
azijskih trgih.
Simon Woolf je ugleden poznavalec naravnih in oranžnih
vin, specializiran novinar, publicist, avtor člankov v specializiranih časopisih kot je Decanter,
bloger, ustanovitelj on-line časopisa The Morning Claret. Podatke, primerjave in utemeljitve za
knjigo je zbiral več let v številnih
državah na več celinah. Knjiga je
temeljna, torej edina, ki prinaša
na enem mestu tako zgodovinski pregled kot tehnološke postopke in izkušnje vinarjev s celega sveta.
Izjemno veliko pozornosti namenja slovenskim svetovno

priznanim vinarjem s te in z italijanske strani meje. Med viri, na
katerih utemeljuje tehnološko
podlago oranžnih vin, navaja
tudi Vinorejo (1844) našega Matije V(e)rtovca. Vrtovec fermentacijo, kjer grozdje ostaja v stiku
z grozdnimi kožicami, označi za
'staro vipavsko tehniko', ki pa je
v uporabi že vsaj 150 let. Z umestitvijo v knjigo je Matija Vrtovec prvič citiran v svetovni strokovni literaturi, kar je za njegov
opus in posredno za Vipavsko
dolino izjemno pomembno. Za
to se je Simonu Woolfu zahvalil
predsednik Društva Matija Vrtovec Marijan Lozej in mu izročil izvod Vinoreje (2016, prepis v
izdaji Lavričeve knjižnice).

Lavričeva knjižnica je avtorju
pomagala tako, da mu je posredovala del besedila iz priprave za
tisk za izdajo Vinoreje. Poskrbela je tudi za nov posnetek edine
poznane fotografije Matije Vrtovca (v župnišču v Podnanosu).
Predstavitev je pritegnila vinarje iz Slovenije, Hrvaške in Italije kot drugo javnost, vključno z
več tujci. Prvi bralci v tujini so
že spraševali, ali je Vinoreja dostopna v angleščini – zato je na
mestu predlog, da Vipavska dolina poskrbi za primeren prevod,
saj bi ji to prineslo veliko prepoznavnost. Vredno se je potruditi.
AL
Foto: LK Ajdovščina

Lavričeva knjižnica

Obvestila
Znova redni delovni urnik
Lavričeva knjižnica v ponedeljek 3. septembra prehaja v vseh
svojih enotah na redni delovni
urnik. To velja tudi za Potujočo
knjižnico, ki gre znova na teren
po objavljenem urniku. Urniki
so objavljeni na vseh enotah, na
oglasni strani knjižnice, na potrdilih o izposoji gradiva in na
drugih materialih.
Plakati in obvestila
Lavričeva knjižnica je odprta za objavo plakatov o dogodkih, obvestil in drugih informacij, ki jih dostavijo druge
ustanove, šole, krajevne skupnosti, društva … Ker pa prostora za izobešanje na naših tablah in stenah zmanjkuje, smo

v preddverju postavili ekran,
na katerem bomo objavljali večino zunanjih informacij, plakatov in obvestil.
Knjižnica naproša, da zainteresirani svoja obvestila oz. plakate pošljete v elektronski obliki na naslov ajdovscina@ajd.
sik.si v JPG formatu in v word
formatu (za primer, če bi bilo
potrebno objavo preoblikovati).
Na kratko
Lavričeva knjižnica je sanirala severno fasado skozi katero
je zamakalo na podstrešje in od
tu na galerijo v osrednjem prostoru matične knjižnice.
AL
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OZVVS Ajdovščina/Vipava

Veteranski pohod na Triglav

Leto je naokoli in tako smo se veterani vojne za Slovenijo območnih združenj OZVVS Ajdovščina/Vipava, ter pridruženi člani za vrednote OZ NOB Ajdovščina/Vipava, ponovno odpravili na dolgo pot iz Nanosa proti Triglavu. Pohod smo izvedli med 9. in 14. julijem, pod geslom: 'Po poteh spomina in opomina obeh vojn med 1941-1945, ter 1991!'. Cilj in vrednota
pohoda sta srečanje vseh pohodnikov veteranskih območnih organizacij iz različnih krajev
Slovenije na vrhu Triglava in udeležba proslave na Kredarici v petek dne 13. julija ob 13. uri.
Zaključek in vrhunec zadnjega dejanja je bil v soboto 14. julija ob 13. uri, z osrednjo proslavo
na Rudnem Polju na Pokljuki.

Med pohodom nas je nagovorilo in pozdravilo, kar nekaj prijateljev in podpornikov (tov.
Božo Novak - predsednik OZZV
NOB, g. Ljubo Vidrih - predsednik OZZVS, Marjan Poljšak nekdanji župan občine Ajdovščina, Emil Velikonja - polkovnik

SV, Alojz Štejner - general SV (v
pokoju) in predsednik ZSČ, tov.
Ivan Marc - nekdanji predsednik
OZVVS Ajdovščina/Vipava, Jožef Člekovič - podpredsednik
OZVVS Ajdovščina/Vipava, in
g. Cvetko Ušaj - predsednik planinskega društva Ajdovščina).

Pohoda se je udeležilo in uspešno zaključilo vseh 13 pohodnikov veteranov. Od tega devet veteranov OZVVS Ajdovščina /
Vipava in štirje pridruženi člani za vrednote NOB OZ Ajdovščina / Vipava. Med pohodniki
pa sta bila tudi Anton Kreševec
iz Kamenj, ki šteje že osemdeset pomladi in Martina Vodopivec iz Žapuž, ki je hči partizana
iz prav tiste patrulje Gradnikove
brigade, ki je osvojila vrh in izobesila slovensko zastavo na vrhu
Triglava.
Pohod smo pričeli s skupnim
startom izpred Vojkove koče na
Nanosu in po južnem robu Nanoške planote hodili do Gradišča, Vipave in Žapuž, kjer smo
imeli večji postanek. Po dobrem
kosilu z domačimi dobrotami
smo nadaljevali v zaselek Grivče, Izvir Hublja, ter se v Gorenjah povzpeli pod goro po stari

'Reslerjevi' cesti. Prvi dan se je zaključil v Iztokovi koči pod Golaki, kjer sta nas prisrčno sprejela
oskrbnika Magda in Boris. Zgodaj zjutraj smo štartali proti Tolminu. Od Tolminskih korit pa
vse do koče na 'Vrtičih' nam vsako leto priskočijo na pomoč lovci iz LD Tolmin. Slednji so nam
tudi letos s terenskimi vozili prepeljejo nahrbtnike vse do lovske
koče, kamor naše spremljevalno
vozilo ne zmore.
Tretji dan smo najstrmejši del
pohoda v visokogorje začeli z
dežjem. Po poraščeni skalni polici smo prispeli do sedla Prehodci. Od tu smo prešli po planinski poti do ostankov nekdanjih
italijanskih utrdb, ter nadaljevali na Bogatinsko sedlo do koče
na Komni. Kljub deževju in premočenosti je bil dan za nas poseben, saj smo se na tej točki srečali s prijatelji pohodniki iz ostalih
koncev Slovenije. Skupaj smo
prehodili pot po dolini Triglavskih jezer, čez mukotrpne Hribarice in vse tja do koče na Doliču.
Peti dan nas je čakal vzpon na
vrh Triglava. Za nami je bilo že
več kot 140 kilometrov, zato so
postali koraki naporni. Pred meliščem in vstopom v steno smo se
navezali, pregledali vozle, zaščitili glave s čeladami in pogumno
zagrizli v prve kline. Po dobri uri

plezanja smo skupaj dosegli vrh
naše domovine.
Po veselju in ovekovečenju pristopa je sledil spust na Kredarico, kjer se je ob 16. uri začela
proslava in nato druženje z ostalimi pohodniki pozno v noč.
Zadnji dan smo še pred sončnim vzhodom utrujeni odšli na
Rudno Polje pri Pokljuki. Vse
več obiskovalcev je z avtobusi in
avtomobili prihajalo na osrednjo
prireditev. Slednja se je v prelepem vremenu pričela z mimohodom vseh pohodnikov posebej, praporščakov veteranskih,
borčevskih in domoljubnih organizacij. Slavnostni govornik
je bil g. Ladislav Lipič. Proslavo
je tik pred koncem prekinil dež.
Tako smo se utrujeni a veseli, da
nam je ponovno uspelo, predčasno odpravili na avtobus in se
odpeljali proti domu. Pozno popoldan smo se pohodniki na izhodiščni točki razšli, z mislijo in
ponovnim snidenjem v prihodnjem letu 2019.
Zahvaljujemo se vsem podpornikom ki so nam kakorkoli pomagali pri izvedbi tega pohoda
in našim gostom, ki so nas obiskali, nam nudili hrano na naši
dolgi poti in nam vlili dodaten
kanček poguma da cilj dosežemo. HVALA.
Valter Likar; vodja pohoda

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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Planinsko društvo Ajdovščina

Mladinski tabor na planini Razor
Letošnji tabor je potekal na
planini Razor. Prvi dan smo
udeleženci - mladi planinci,
težko lezli na cilj.
Ko smo končno prisopihali na vrh, je vse prevzel razgled. Vse naokoli so se razprostirali travniki, polni rož, ter
hribi, ki so se dvigovali visoko
nad kočo. Seveda pa na taboru nismo bili le zaradi razgleda, ampak tudi zaradi hribov.
Tako smo se odpravili na Migovec, Vogel in preval Globoko. Na trenutke nam je strmina
povzročala preglavice, a smo z
dobro voljo premagovali ovire. Po pohodih smo bili utrujeni, vendar so vodniki iz nas
vedno uspeli izvleči še kaj veselja in moči, da smo prišli na
različna zanimiva predavanja.

Za nas so jih pripravili jamarji, gorski reševalci in astronomi. Imeli smo tudi orientacijski
tek in likovno delavnico. Risali
smo pravila obnašanja v naravi in ugotavljali, kako najbolje
privarčevati elektriko in vodo.

Zabave pa še ni bilo konec, saj
smo se igrali igro skriti prijatelj
in tabor ima talent. Tabor je bil
zabaven, ker so se nam pridružili mladi planinci iz PD Tolmin, ki so poskrbeli za prisrčno vzdušje.
Zadnji dan so k nam na planino prišli tudi starši. Prevzeti
nad lepoto narave so se z nami
povzpeli na planino Kal. Po
skupnem kosilu smo se odpravili proti domu.
Letošnji tabor je bil vsem zelo
všeč. Z nekaterimi mladimi
planinci se srečujemo že nekaj
let in se veselimo skupnih dogodivščin. Postali smo pravi
prijatelji.
Nasvidenje na planinskem taboru drugo leto.
Lea Vodopivec

RK Ajdovščina

100. daroval kri

www.roto.si
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Anton Fabjan

90-letnik, ki se je na praznovanje svojega rojstnega dne pripeljal s 86-letno Balillo.
31. julija je, v krogu svojih
prijateljev iz Društva ljubiteljev starodobnih vozil Vipavska
dolina, svoj 90. rojstni dan praznoval Anton Fabjan - častni
član društva. Kot se spodobi so
ga prijatelji pričakali s svojimi
starodobnimi vozili, sam pa se
je pripeljal s Fiat Balillo, letnik
1932. V prijetnem vzdušju smo
mu izročili skromno darilo in
poklepetali o lepih starih časih
in o problemih, ki jih imamo s
svojimi starodobniki.
Gospod Fabjan je lastnik

ČISTILNE
NAPRAVE
ZBIRALNIKI
DEŽEVNICE

moja

Društvo ljubiteljev starodobnih vozil

Dušan Rijavec iz Ustij je stotič
daroval kri 20. junija na Centru za transfuzijsko dejavnost
Nova Gorica in v Rdečem križu Ajdovščina smo z veseljem
dogodek obeležili in ga naredili
malo bolj posebnega.
Kot je povedal g. Rijavec, mu
je krvodajalstvo prišlo v navado in že vrsto let redno daruje vsake tri mesece. Po preteku
omenjenega obdobja postane
že nestrpen in raje še kakšen teden prej daruje, kot pa pozneje. Zdravje mu dobro služi in
kot pravi bo tudi v prihodnje

daroval svojo življenjsko tekočino, dokler bo lahko. Povedal
je, da mu številke ne pomenijo veliko. Kot je pojasnil, ni pomembno kolikokrat si daroval,
ampak da pomagaš drugim,
kolikor lahko. Drugače pa to
zanj ni bil prvi malo bolj poseben odvzem. Kot redni obiskovalec CTD Nova Gorica je pred
leti tam že naletel na presenečenje, saj je bil ravno 30.000
krvodajalec. G. Rijavcu ob tej
priložnosti še enkrat iskreno
čestitamo!

Balile od leta 1959, ko se je vozil z njo na tržnico v Ljubljano.
Avtomobil je od leta 1980 do
leta 2009 neregistriran 'počival'
na sosedovem dvorišču, kjer je
bil podvržen vsem vremenskim
vplivom. Leta 2009 se je gospod
Anton odločil, da avto obnovi
in mu povrne mladostni sijaj.
Obnova je trajala cela štiri leta.
Leta 2013 se je z obnovljenim
avtomobilom včlanil v društvo
LSV Vipavska dolina.
Tajnik Zmago Stegovec
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straši zaigrali tri priredbe njihovih
uspešnic, Beatles collection, Let me
entertain you in Thank you for the
music.
Kot se za državni praznik spodobi, je orkester poskrbel tudi za

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

PD Podnanos

Podnanoški planinci na taborjenju

V zadnjih dneh julija in v prvem tednu avgusta je pod smučiščem Viševnik na Pokljuki potekal že 34. planinski tabor PD Podnanos. Želja po odkrivanju skritih kotičkov Julijskih Alp
nas je po 25. letih zopet pripeljala na Pokljuko. Ker je država v zadnjih letih, z različnimi birokratskimi zadevami, dodobra zaostrila pogoje za izvajanje taborjenja širom Slovenije, je bila
tokrat pot do tabornega prostora na Pokljuki, vse prej kot lahka.
Letošnjega taborjenja se je
udeležilo 45 otrok in približno 30 odraslih, kar je za majhno društvo zelo velika številka.
Priprave na taborjenje so se začele že kmalu po novem letu in
trajale vse do konca julija. Pridobiti je bilo potrebno ogromno različnih soglasij in potrdil, ki so dovoljevale izvedbo
taborjenja, ampak če je želja
velika, se da vedno premagati
vsako še tako veliko oviro. Vremenarji so končno napovedali
lepo vreme in obetal se je še en
zanimiv tabor.
Veliko število udeležencev ni
predstavljalo problema utečeni ekipi kuharjev, ki so cel teden skrbeli, da nismo bili lačni,
in da smo lahko z lahkoto premagovali vse vzpone. Vodniki
in animatorji so mlajše udeležence razdelili v štiri starostne
skupine, ki so opravile vsaka po
štiri ture, prilagojene po fizični
sposobnosti. Najstarejša skupina je osvajala najvišje vršace
kot so Viševnik, Lipanski vrh,
Debelo peč, Tosc, Jezerski Stog,
in se odpravila na dvodnevni

pohod čez Bohinjske planine.
Nekoliko mlajši so se povzpeli na Veliki draški vrh, Debelo
peč in Viševnik. Najmlajše dve
skupini sta obiskali vse pokljuške planine, Konjščico, Uskovnico, Zajamniki in Planino Zajavornik. Prav vsi udeleženci
taborjenja pa so se povzpeli na
2050m visok Viševnik, kar je
bilo posebej za najmlajše izjemno dober uspeh. Na vrhu so
seveda opravili tudi krst vseh
tistih, ki so se prvič povzpeli
čez mejo 2000m.
Popoldanske aktivnosti so
bile zelo različne, najmlajši so
se spoznavali s teorijo planinstva, organizirane so bile različne športne in vodne igre, turnir
v odbojki. V večernih urah je
potekalo druženje ob tabornem
ognju, kjer se je veliko pelo in
igralo, zadnji dan pa je vsaka
skupina posebej predstavila s
skečem. V sredini tedna je potekal krst novih udeležencev, in
čisto pravi kino pod zvezdami.
V prostih dneh je bil izveden
orientacijski pohod, v petek pa
smo se z avtobusom odpeljali

na kopanje v Bohinjsko jezero.
Teden je prišel okoli, in v soboto zjutraj je bilo potrebno začeti s pospravljanjem šotorov ter
vse ostale opreme.
V zadnjih letih je planinski
tabor postal glavna društvena
akcija, tako je bilo tudi letos.
Veliko članov je prostovoljno priskočilo na pomoč pri izvedbi, zato bi se jim vsem zahvalil za vso pomoč pri izvedbi
in izpeljavi, kajti brez dobre in
utečene ekipe, bi bilo vse skupaj zelo težko izpeljati. Hvala
vsem otrokom, ki so bili cel teden pridni in brez jamranja in
kakršnih koli težav osvojili vse
načrtovane vrhove. V prvi vrsti
pa gre zahvala vsem staršem, ki
vsako leto prijavijo otroke na
tabor. Vsi organizatorji se potrudimo, da teden čim bolj aktivno preživijo. Brez računalnika in pametnega telefona je
svet veliko lepši.
In tako smo na koncu zopet
prišli na nov začetek, kam naslednje leto? Želje so, volja tudi.
Se vidimo prihodnje leto.
Vodja tabora Miha Božič

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

www.megaterm.si

Prepevanje v Avstriji

Latnik • Zgornjevipavski časnik izdaja: LATNIK
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Zaključek šolskega leta

ŽePz Večernica iz Ajdovščine, MoPz Šempeter iz Šempetra
ter ŽePz Strmica iz Rožne doline smo pevke in pevci istega pevovodje, gospoda Mirana Rustja. In prav na njegovo
pobudo smo se skupaj odpravili h Koroškim Slovencem v
Avstrijo na naš zadnji letni nastop, ki je predstavljal konec
šolskega leta. Priznam, da smo že komaj čakale počitnice,
nismo si pa predstavljale, da bomo sezono tako lepo zaključile.
Saj smo že prej imeli kakšen
avtobusni postanek, vendar nas
je postanek pri Aleksu Rutarju prav domače pobožal. Znani izdelovalec harmonik, pred
kratkim preseljen v Avstrijo, drugače pa naš domačin iz
Sela v Vipavski dolini, nas je z

Jože Hudel popeljal na ogled
po Gosposvedskem polju, do
vojvodskega prestola in romarske cerkve Gospe Svete. Ogledali smo si tudi Celovec in še
druge znamenitosti. V tem trenutku gospodu Jožetu izrekamo iskreno zahvalo, za vse kar

veseljem in odprtih rok sprejel
v svoj dom. Druženje je bilo res
prijetno in preden smo odhiteli naprej smo se mu zahvalili s
slovensko pesmijo.
Proti večeru smo prispeli v
Žamanje, v hotel ob jezeru, kjer
smo prisostvovali praznovanju
in kresovanju v čast Sv. Ivanu. Najprej so nam dobrodošlico zaželeli pevci domačega
MoPz Vinko Poljanec, potem
pa smo zapeli še vsi gostujoči
zbori. Najprej se je predstavil
vsak zbor s svojim programom,
potem pa še vsi trije zbori skupaj. Ob okusni pogostitvi, prekrasnem druženju, kresovanju,
plesu in ob glasbi ansambla
Podjunski trio Lipušček, smo
se družili pozno v noč.
Naslednji dan, nas je gospod

nam je pokazal in povedal. In
ker se vsaka lepa stvar hitro
konča, smo se tudi mi odpeljali proti Sloveniji, in se s pesmijo spraševali "Slovenija, od kod
lepote tvoje?".
Vsi pevci smo bili nad skupnim petjem in druženjem
navdušeni in sklenili smo, da
bomo tak pevski vikend še ponovili.
Tako kot smo težko čakali na
zaključek sezone, sedaj že razmišljamo o prihajajočih nastopih, skupnih pevskih potepanjih. Če smo pa koga prepričali,
kako lepo nam je skupaj, potem
v svoje vrste vabimo nove pevke in pevce. Vsak zbor posebej
jih bo resnično vesel.
Petrovčič Marija
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Stomaž

Umetniki za karitas

Slovesno praznovanje Sinji vrh je postal prgišče lepote
šagre pod Čavnom
in dobrote
Stomaž, vasica, ki sloni na pobočju Čavna, vsako prvo nedeljo v juliju praznuje svoj praznik oz. šagro. Praznovanja šagre
so se desetletja obeleževala zgolj s cerkvenimi obredi, v zadnjih letih pa so se raztegnila tudi v popoldanske in večerne
ure z veselico in spremljevalnih programom z dobrodelno
noto. Te organizira kulturno, turistično, športno društvo Stomaž 87, ki v vasi deluje že 14 let in v zadnjih letih pripravlja
tudi tematske razstave. Te so bile najprej na temo 'Stomaža
skozi čas', tej pa so sledile vsebine s področja lovstva in živali
naših gozdov, starodobnih Tomos mopedov ter zdravilnih
zelišč in začimbnic.

Letošnje praznovanje šagre je
bilo še posebej slovesno. To pomlad je bilo v vasi opravljenih
več del: v središču vasi je bilo
zgrajeno športno igrišče, člani
društva so s požrtvovalnim delom prenovili dvorano krajevne skupnosti v stari šoli, v vasi
so bile postavljene usmerjevalne table, nameščena je bila razsvetljava, ki ponoči osvetljuje
vaško cerkev.
V nedeljo, 1. julija, na podvečer, se je na novem igrišču
zbralo veliko domačinov in gostov od blizu in daleč. Slavje se
je začelo z državno himno, ki jo
je zapel domači cerkveni mešani zbor, sledili so še nastopi domačega otroškega cerkvenega zbora, moškega pevskega
zbora Vinograd iz Vrtovina,
tamburaškega orkestra Danica iz Dobravelj, plesne skupine
ADC iz Ajdovščine. Na prireditvi je spregovoril tudi predsednik krajevne skupnosti Boštjan Bratina, poseben gost na

prireditvi pa je bil župan občine Ajdovščina Tadej Beočanin, ki je izrazil veselje ob živahnem utripu manjših krajev
v občini. Omenil je tudi načrte za prihodnost v vasi Stomaž. Ob zaključku kulturnega
dela so na prizorišču zaplesali plesalci, pridružili so se jim
tudi vaški otroci, ki so po igrišču skakali s kolebnicami, vrteli obroče, brcali žogo … Ko pa
je glasba utihnila, so otroci na
znak v zrak vrgli pisane cvetke - ta cvetlični dež je naznanil,
da je igrišče uradno odprto in
predano svojemu namenu. Sledilo je veselo rajanje z ansamblom Akordi, med pavzami je
zaplesala plesna skupina Ajda.
Za vse lačne so člani domačega društva pripravili topel prigrizek in pijačo. Potekal je tudi
bogat srečelov. Domačini in
obiskovalci so plesali, poklepetali, kegljali in se veselo družili
še dolgo v noč.
Mara Obed
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Od 13. do 17. avgusta je na Sinjem vrhu nad Ajdovščino potekala 24. mednarodna likovna
kolonija Umetniki za karitas pod naslovom 'Polno prgišče lepote' (I. Cankar). S tem geslom
se Škofijska karitas Koper poklanja Ivanu Cankarju, ki je v svojih delih, prav tako kot karitas,
opozarjal na socialno problematiko v družbi. Izkupiček prodanih likovnih del bo Karitas namenila pomoči mladim.

Od ponedeljka do petka so v
ateljeju na Sinjem vrhu, skupaj s
častnim gostom Klavdijem Tutta, ustvarjali izbrani umetniki:
Marina Bahovec, Damijana Bijek, Sead Emrić, Vivijana Kljun,
Mirjana Matič, Vinko Prislan,
Milan Razboršek, Pia Zavrtanik
in Tadej Žugman. Občasno so
bili prisotni tudi strokovni sodelavci Jože Bartolj, Silva in Azad
Karim, Bogdan Soban, Milena
Gregorčič, Janez Štros in Tone
Seifert, vse dni pa Lucijan Bratuš,
Mira Ličen Krmpotić in likovna
kritičarka Anamarija Stibilj Šajn
ter voditeljica projekta Umetniki za karitas Jožica Ličen. Za vse
je gostoljubno skrbela družina
Vidmar.
Delovno vzdušje, ki je zajemalo tudi medsebojno spoznavanje
in izmenjavo izkušenj je najprej
zaznamoval drugi dan kolonije,
ko so umetnike obiskali številni

mediji. Kar nekaj pozornosti
smo posvetili 24-letni zgodovini
Umetnikov za karitas, saj so bili
prav vsi letošnji udeleženci v tej
koloniji prvič.
Na praznični dan, smo družno na gradu Kromberk obiskali pregledno razstavo iz različnih
ustvarjalnih obdobij Klavdija
Tutta. Pod večer pa smo se zbrali
pri maši na Otlici, ki jo je ob somaševanju domačega župnika in
še treh duhovnikov daroval dekan Vipavske dekanije. Pri maši
smo se spomnili pokojnih umetnikov, ki so sodelovali v koloniji
Umetniki za karitas in jih ni več
med nami, naj omenim samo
nekatere: Marjan Tršar, Stane
Jarm, Zvest Apolonijo, Zmago
Jeraj, Zmago Posega in še deset
drugih. Po maši smo družno obiskali Hieronimov grob in tja pod
Sinji vrh je zazvenela Slomškova
'V nebesih sem doma'.

Višek druženja je bil v četrtek,
saj je ob dnevu odprtih vrat delovno vzdušje obiskalo lepo število ljubiteljev likovne umetnosti, prišlo pa je tudi veliko
slikarjev, ki so 'prgišče lepote' oplemenitili s svojim delom.
Skulpturo Ivana Cankarja je v
lesu z motorno žago ustvaril Vlado Cencelj. Pod noč so bila že na
ogled postavljena nastala likovna
dela, saj je 61 avtorjev ustvarilo
kar 124 slik in nekateri so še sporočili, da jih prinesejo kasneje.
V kulturnem programu so nas,
kot vedno, razveselili Mladi z
Gore, še posebej pa domači pevski zbor Angelski spev, ki je prav
v ta namen prvič zapel himno
kolonije. Besedilo zanjo je napisala voditeljica Župnijske karitas
Otlica Ivica Vidmar, uglasbila pa
njihova zborovodkinja prof. Katarina Vidmar. Dodatno vzpodbudo za ustvarjanje za druge in
pomoč ljudem v stiski sta z nagovorom in zahvalo prispevala koprski škof dr. Jurij Bizjak in ajdovski župan Tadej Beočanin.
Vsi udeleženci so v znak hvaležnosti za celotedensko sodelovanje prejeli lično zahvalo škofa
Jurija, protokolarno vino župana Tadeja in okus iz Vidmarjeve
shrambe. Razstava Umetniki za
karitas 2018 bo na Sinjem vrhu
do konca septembra, oktobra pa
se seli v Koper.
Jožica Ličen

Konjeniško društvo Sv. Štefan

Na furmanskem prazniku v Postojni
Kot že vrsto let smo tudi letos,
člani konjeniškega društva Sv.
Štefan Vipavska dolina, sodelovali na furmanskem prazniku v
Postojni. Sama prireditev Furmanskega praznika traja nepretrgoma že 27 let. Naše društvo se
prireditve udeležuje že od samega začetka. Pri sodelovanju prikazujemo zgodovinske in kulturne dogodke, ter zgodbe naših
prednikov in posegamo po najvišjih ocenah. Lahko povemo da
smo kot muzej na prostem.
Letos smo na furmanskem prazniku sodelovali s furengo zvonov Sv. Štefana. S konjsko štiri
vprego smo prikazali prevoz zvona. Zvon je bil originalen težak

preko 1700 kg. Prevoz zvona je
zelo odgovoro in naporno delo.
Je pa častno in dobro delo, saj so
prevoz zvona imenovali kraljevsko furanje.
Strokovna žirija nas je nagradila z najvišjim mestom. Delo
sta odlično opravila furmana g.

Marc Bogomil in Stibilj Evgen.
Prav tako pa gre velika zahvala
tudi vsem članom našega društva
in našemu g. dekanu Alojzu Furlanu za zaupanje pri izposoji zvona. V našem društvu si želimo še
več podobnih dogodkov saj nas
le ti združujejo in bogatijo.
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Vipavski Križ
Zapustil nas je Miran Peršolja
Spokojen vsakdan je pretrgala žalostna novica, da nas je v 67.
letu starosti nenadoma zapustil Miran Peršolja. Bil je dolgoletni član in nekdanji predsednik društva invalidov Ajdovščina - Vipava. S svojim prostovoljnim delom je v našem društvu
zapustil neizbrisan pečat, za kar smo mu hvaležni. Od pokojnega smo se poslovili v nedeljo, 1. julija 2018, na pokopališču
v Vrtovinu. Naj počiva v miru.
Izvršni odbor društva invalidov Ajdovščina - Vipava

Ustje

400-letnica cerkve
sv. Janeza

Cerkvica sv. Janeza Evangelista, ki se dviga nad vasjo Ustje,
letos obhaja svojo 400-letnico. V sklopu praznovanj ob tem
jubileju se na tem razglednem kraju od februarja vrstijo
vsak mesec vseh vrst prireditve, tako kulturne (ob Prešernovem dnevu) in duhovne (ob dnevu staršev) kot glasbene
(violinski in zborovski koncert) in celo kulinarične (praznik
štrukljev).

Ob prazniku slovenske državnosti smo 22. junija medse
povabili Jurija Paljka, pesnika,
pisatelja, publicista in odgovornega urednika tednika Novi
glas v Italiji, predvsem pa rojaka iz Vipavske doline in zavednega Slovenca, ki gleda domovino z drugačne, čezmejne
perspektive.
V svojem nagovoru je poudaril pomen domovine, predvsem
besede domoljubje, ki žal prevečkrat izginja iz našega slovarja. "V svetu sem se naučil, da tisti, ki ne spoštuje samega sebe,
svojega jezika, svojega izročila,

svoje zgodovine in zgodovine svojega naroda, prav zato,
ker ne spoštuje samega sebe,
tudi od drugih ni spoštovan,"
nam je položil na srce gospod
Jurij. Praznični večer sta z domoljubnimi pesmimi popestrila mladinski in mešani pevski
zbor z Ustja ter recitatorji.
V jeseni se bodo prireditve
nadaljevale z instrumentalnim
koncertom 16. septembra in z
odprtjem razstave 29. septembra. Zaključile se bodo 30. septembra z zahvalno sveto mašo,
ki jo bo daroval koprski škof.
Valentina Kobal

Zven grajskih sten

Tri avgustovske večere so grajske stene v Vipavskem Križu zvenele v koncertnem ciklu, ki
ga ob podpori Občine Ajdovščina že tretje leto zapored organizira Glasbeno društvo NOVA.
Prekrasen ambient in srčno gostoljubje Križanov sta botrovala pravemu vzdušju za krasne,
izredno dobro obiskane koncerte.
Na praznično sredo so zazvenele tradicionalne irske, škotske in bretonske pesmi, obogatene z zvočnostjo indijskih
tolkal, manjkale pa niso niti
skladbe iz nič manj zanimive dediščine slovenske ljudske
glasbe. Slišane melodije in ritmi so prišli izpod prstov skupine Noreia, mladih, a izkušenih glasbenikov Ane Novak na
violini, Aneja Ivanuše z leseno flavto in piščalmi, Gašperja
Šinkovca na kitari in harmoniki, Roberta Boneta na klarinetu,
piščali in klavirju ter domačinu
Carlosu Yoderju na indijskih
tablah, kanjiri in tolkalih, marsikatero skladbo pa so obogatili tudi s svojimi glasovi. Noreia
je v zadnjih treh letih delovanja
zabeležila že več kot 200 nastopov, med svoje največje dosežke pa štejejo izbor za nastop v
močni mednarodni konkurenci na največjem festivalu keltske
glasbe na svetu, Festivalu Ortigueira v Španiji (Galicija), kjer
so na otvoritvenem koncertu
igrali kar 30.000 obiskovalcem.
Na drugem koncertu se je kar
dvesto obiskovalcev skupaj s
Komornim orkestrom NOVA
podalo na popotovanje po ulicah sveta in uživalo ob bolj in
manj znanih melodijah iz klasične, ljudske, filmske in jazz
glasbe. Mladi glasbeniki so namesto počitniškega lenarjenja v
le nekaj dneh intenzivnega vadenja sestavili raznolik in všečen koncertni program, v katerem so stkali zanimivo zgodbo
polno dogodivščin, ki so se odražale tudi na odru. Za sveže
aranžmaje je poskrbela Barbara Grahor, violistka in, poleg violončelistke Polone Soban ter
violinistk Ane Cotič in Mojce
Batič, ena od štirih umetniških
vodij orkestra. Na odru sta se
Komornemu orkestru NOVA
pridružila še izvrstna solista:

presunljiva sopranistka Rebeka Pregelj ter vsestranski pevec,
pianist in kitarist Samo Vovk.
S solističnim nastopom pa sta
publiko prevzeli tudi članici orkestra, mladi perspektivni glasbenici Rahela Ipavec na violončelu in Neža Gorup z violino.
Letošnji cikel Zven grajskih
sten se je zaključil s kabaret večerom slavnih hitov iz muzikalov Brodwaya in West Enda.
Atraktivne zgodbe je predstavila Tjaša Fajdiga v družbi svojega benda v sestavi: Bob Hovig (kitara), Tine Šinko (bas

treme, saj ji je bila priložnost,
da svojemu okolju deli nekaj
kar ji pomeni največ, v veliko
veselje.
Marsikateri ljubitelj dobre
glasbe je čas pred koncerti izkoristil za sprehod po kriških gasah pod vodstvom Ljuba Žgavca iz Zavoda Vipavski Križ. Ob
vstopnini na koncert so obiskovalci lahko nazdravili s kozarcem vina iz kleti lokalnih vinarjev Branka Brataševca oziroma
Petra Bakaršiča – vina Jangus.
Tisti bolj sladkosnedi ali željni domačih izdelkov pa so se

kitara), Rebeka Zajc (klavir) in
Jakob Verlič (bobni); vsi študentje jazz konservatorija v
Amsterdamu.
"Ta glasba obravnava toliko
različnih tematik sodobnega
sveta – sprejemanje drugačnosti, pomen ljubezni, zgodovino družbe, vere, boemskega, pa
tudi zdravega življenjskega sloga; je ogledalo človeštva," je o
tem, kaj jo privlači v svetu muzikala, povedala Tjaša Fajdiga,
ki se je v Slovenijo vrnila ravno iz eno-mesečne poletne šole
muzikala v Londonu, da predstavi svoj sveži glasbeni projekt
v barvah kabareta in muzikala. Nastop pred domačim občinstvom jo je prevzemal z dobrodošlim občutkom pozitivne

pomudili v trgovini Darovi Vipavske in se prepričali o zanimivih stvareh, ki jih izdelujejo
pridne roke iz Vipavske Doline. Zasluga za uspešno izpeljavo vseh treh koncertov gre tudi
Turističnemu društvu Vipavski
Križ.
Da je publika uživala, ni bilo
videti le po poplesovajočih nogah in slišati po glasnih aplavzih, ampak tudi po požvižgavanju slišanih melodij, ki so jih
obiskovalci koncertov ob odhodu iz Vipavskega Križa s seboj odnesli v preostanek večera
in pokazali, da je Zven grajskih
sten resnično zazvenel v vsakem izmed njih.
Sara Štrancar
Fotot: Nika Zuljan

Rdeči križ Ajdovščina

Tečaj s Primožem Velikonjo
Primoža Velikonjo verjetno ni
potrebno posebej predstavljati, saj je mnogim zelo dobro poznan kot odličen reševalec, ki
ga je pot iz rodne Ajdovščine

zanesla v Kočevje, kjer je vodja
reševalne postaje. Veliko svojega časa, truda in energije usmerja v promocijo znanja temeljnih
postopkov oživljanja in izobraževanje laikov v prvi pomoči, saj
so prav ti tisti, ki lahko najhitreje
ukrepajo. Njegova prizadevanja
po širjenju znanja prve pomoči
so med drugim prepoznali tudi
poslušalci Vala 202, ki so ga v

marcu izbrali za ime meseca. Vabimo vas, da prisluhnete Primožu in se nam pridružite na tečaju
temeljnih postopkov oživljanja
z uporabo defibrilatorja v petek,
21. 9., ob 19. uri v Domu krajanov Žapuže. V soboto, 22. 9., pa
vas od 9. do 11. ure lepo vabimo,
da si v Domu krajanov Žapuže
brezplačno izmerite tlak, sladkor
in holesterol v krvi.
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Humanitarna skupina Čebelice

Ansambel Špadni fantje

V Števerjanu pometli s konkurenco Ustvarjanje v parku
Ansambel sestavljajo Nina
Kovšca (Col), David Puc (Višnje) na harmoniki, Tomaž
Šček (Gradišče pri Vipavi) na
kitari ter Matej Šček ( Gradišče
pri Vipavi) na kontrabasu.
Ime izhaja iz primorske igre s
kartami 'briškola', 'špadni fant'
pa je tudi primorsko ime za
urejenega, uglajenega fanta. To
zanje velja že od leta 2010.
Prvotno zasedbo so sestavljali
štirje fantje, zadnja pridobitev
ansambla pa je 'špadna dama',
pevka Nina, ki skrbi za red in
njihova briškola je v tej vokalni zasedbi očitno zmagovalna.
Nastop v Števerjanu je bil prvi
v novi postavi in nanj so se intenzivno pripravljali. Redne
vaje niso bile vprašanje.
Števerjanski festival velja za
enega večjih, tudi medijsko
podprtih (RTV) festivalov narodnozabavne glasbe pri nas.
Vsak prijavljen ansambel mora
na odru pred strokovno komisijo ter publiko zaigrati dve pesmi: prvo iz zakladnice, druga
pesem pa mora biti avtorska
(krstna izvedba). Festival sestavljata dva polfinalna večera (letos sta bila to 7. in 8. julij)

ter finalni večer (8. julij). Že na
polfinalnem večeru je Špadnim
fantom uspelo osvojiti publiko, saj jih je ta z glasovanjem
izstrelila naravnost v nedeljski finale. Nad njihovim finalnim nastopom pa je bila očitno
navdušena tudi strokovna žirija, saj jih je ovenčala z nekaj več
kot 96 točkami in s tem so postali absolutni zmagovalci festivala.
Iz zakladnice so izbrali Klavžarjevo vižo, lastno skladbo pa

so prepustili strokovnemu ušesu Roka Švaba in roki legendarne Fanike Požek. Brez dvoma
so od odločitve dalje zaupali izbrani kombinaciji in so zato še
toliko bolj veseli zmage.
Ansambel se morda res še ni
veliko pojavljal izven sončne
Vipavske doline, ampak Špadni zagotavljajo, da ne bo ostalo pri tem in boste v prihodnje
še slišali zanje.
Matej Šček

V petek 20. 7 . 2018 smo se v parku na Lokarjevem drevoredu zbrali risarji in mentorji z likovnega, glinenega področja
in fotografije v okviru društva Norma 7, Ljudske univerze in
stanovalci Doma starejših občanov Ajdovščina, povezani v
humanitarni skupini Čebelice.
Najprej smo opravili priprave
in se dogovorili o prvem stiku
z likovno in glinasto dejavnostjo. Odločili smo se za risbe v
tehniki z barvicami, tehniki slikanja motivov iz narave, delom
in oblikovanju gline in fotografijo. Ustvarjalci Vlasta, Štefan, Ana, Vera, Mihaela, Mojca, idr. so pozorno in z nasveti
bodrili udeležence slikarskega
dopoldneva, pomagali so pri
delu in skrbeli za dobro vzdušje. Vseh petnajst udeležencev je
bilo mnenja, da bi se taka srečanja v medgeneracijskem druženju še ponovila v Ajdovščini,

ki ponuja še več primernih lokacij. Delo posameznikov so z
odobravanjem spremljali tudi
občani.
Prostovoljna skupina Čebelice z Damjanom, Marjetko, Janjo, Ano in Štefanom je bila s
svojim delom zadovoljna in
pohvaljena, kar bo vzpodbudilo tudi ostale člane in stanovalce Doma starejših občanov
Ajdovščina. Ura je odbila dvanajst in naši želodčki so priklicali Jadranko, ki je v prostorih Ljudske univerze pripravila
okusno kosilo.
Štefan Čičigoj in Ana Lozar
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Lokavec

Soccerosi ujeli zmagovit veter

Medtem, ko je na ruskih zelenicah potekalo svetovno prvenstvo v nogometu, se je na asfaltnem igrišču pred dvorano Edmunda Čibeja v Lokavcu odvijal futsal turnir. Letos se je
povabilu na ta športni dogodek, ki ga je 29. in 30. junija organiziralo Športno društvo Slano
blato, odzvalo devet ekip.
V petek sta turnir otvorili
ekipi Joga Bonito ter Ben kleparstvo in krovstvo, nogometno znanje pa so v prvem tekmovalnem dnevu pokazale še
ostale ekipe skupine A (Lokavec, Transport Makovec in

Vrhpolje). Igralci so nam postregli s kakovostnimi in napetimi dvoboji, navijači pa so
z zanimanjem opazovali, katera ekipa si bo upala več in katera bo tista, ki bo največkrat
zatresla nasprotnikovo mrežo.

Znano je, da v nogometu držanje za glavo in obtoževanje soigralcev, ko ne gre vse po planu,
ne štejeta, edino kar resnično
šteje, so namreč goli. In ravno
ti so do polfinala pripeljali Vrhpoljce in Transport Makovec.

ŽRK Mlinotest

V novo sezono z novimi igralkami

Članice ajdovskega Mlinotesta so z novo trenerko, Ano Žigon in pomočnikom Mihom
Mohorčičem, že začele priprave na novo sezono 2018-2019. Ekipa Mlinotesta, ki je v lanski
sezoni zaostala za cilji in dosegla peto mesto v slovenskem državnem prvenstvu ter izpadla
v prvem krogu pokala Slovenije, je doživela korenite spremembe. Vodilni v klubu so se odločili za konkreten zasuk pri delu. Potem, ko so zadnja leta vlagali v tuje in izkušene domače
igralke ter s tem niso uspeli obstati med četverico slovenskega rokometa, bo letos vsa pozornost namenjena mladim domačim igralkam in dolgoročnemu delovanju selekcioniranih
deklet v Vipavski dolini in Krasu.
Delo s pomlajeno ekipo brez
treh lanskih tujk in dveh domačink, ki sta zaključili kariero, je prevzela Ana Žigon – sicer
lanska pomočnica Aleksandra

Lapajneta. Lapajne bo klubu še
pomagal na področju kondicije
ter analiz tekem in tekmecev.
Nova trenerka je za Primorske
novice pred prihajajočo sezono

Tudi drugi tekmovalni dan
nam je prinesel atraktivne
predstave, polne zasukov in lepih potez. Igralci ekip skupine
B (Neznani, Socceros, DD Studio in Podnanos) so bili borbeni, disciplinirani in maksimalno motivirani. Imeli so namreč
jasen cilj – uvrstitev v polfinale. Po šestih odigranih tekmah
je bilo jasno, da se bosta za naslov najboljšega pomerili ekipi
Podnanos in Socceros.
Čeprav je igralce in ljubitelje
nogometa oba dneva pričakalo sonce, je v soboto zvečer, ko
so se pričeli boji za naslov najboljšega, sledila osvežitev, ki
je razredčila navijače na tribuni. Vseeno pa tistim, ki so ostali, ni bilo žal, saj so kljub dežju
in vetru, ki je oviral igro, videli
dobre obračune med najboljšimi štirimi ekipami.
V boju za tretje mesto je Transport Makovec zagospodaril na
terenu in z rezultatom 1:0 premagal Vrhpoljce. Sledilo je le
še sklepno dejanje – finale med
Soccerosi in Podnanosom. Priložnosti so se ponujale na obeh
straneh, obe ekipi sta igrali prepričljivo in zagrizeno, a na koncu lahko zmaga le eden. Soccerosi so ujeli zmagovalni veter in
z rezultatom 4:2 ugnali Podnanos ter tako že drugo leto zapored postali prvaki Lokavca.

Poleg sodnikov, Emila Đukića in Asmirja Sukanovića, ki
sta na igrišču skrbela za pošteno igro, pa so imeli eno glavnih vlog na turnirju še trije
posamezniki. Naziv najboljšega strelca si je pristreljal Matej Žižmond, vrata svoje ekipe
je kot lev branil Anže Nabergoj in tako postal najboljši golman, s svojo prepričljivo igro
pa si je lovoriko najboljšega
igralca turnirja zaslužil Erik
Krečič.
Sklepno dejanje Futsal turnirja v Lokavcu se je odvilo v
poznih večernih urah, ko so
predsednik športnega društva
Slano blato Bojan Pergar in
koordinatorja turnirja Adrijan
Kompara in Blaž Lokar razglasili rezultate ter podelili pokale in nagrade. Zahvalili so se
vsem ekipam za udeležbo, sodnikoma za pravično sojenje
in navijačem, ki so poskrbeli
za pozitivno ozračje. Igralcem
so, do naslednjega Futsal turnirja v Lokavcu, zaželeli leto
brez poškodb in polno športnih uspehov.
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo tudi vsem, ki so pomagali pri organizaciji in izvedbi
dogodka.

iz bližnjega in primorskega okolja. Jedro lanske ekipe je ostalo,
pogodbe so sklenjene, mladinke
trenirajo skupaj s člansko ekipo
in bodo zanjo tudi igrale. V takšnih razmerah in ob dejstvu, da
tri igralke kombinirajo trening z

vratarskem položaju pod odhodu Milene Petković (Iuventa –
SVK). Na posojo sta iz sosednjega kluba RK Šempeter – Vrtojba
prišli Maja Grmek (krilo) in Vesna Simič (zunanja igralka).
Optimistka je tudi kapetanka

redno službo, nimamo ekipe za
preboj v skupino za prvaka. V
prvem delu prvenstva je naš cilj,
da se uvrstimo v skupino od petega do osmega mesta."
Ajdovke imajo že več let zapored ogromne težave s poškodbami. Nič drugače ni letos. Že sedaj je jasno, da na operaciji po
poškodbah ramena oziroma križnih vezi čakata Eli Groff in Nina
Črnigoj, Zala Batagelj pa se počasi vrača po težavah s kolenom.
Zaradi službenih obveznosti dopoldanske treninge izpuščajo
Taja Čajko, Manca Jurič in Anamarija Klemenčič, pripravam pa
sta se pridružili kadetinji Lara
Bratina in Laura Berzelak.
Sicer se pa je ekipa okrepila z Anamarijo Klemenčič. Slednja bo zapolnila verzel na

Maja Svetik: "Imamo vse, kar
potrebujemo. Vzdušje je v redu,
treningi so sicer naporni, vendar zanimivi, ker nas trenerka
rada preseneti z novostmi in nas
včasih kar zanima, kaj bo še prišlo na vrsto. Precej smo na prostem in na poligonih, spretnost
pa smo preizkusile v adrenalinskem parku. Rezultatsko si želim, da bi ostale približno v sredini – kot lani, bo pa težko, ker je
izkušenih igralk malo."
Do začetka prvenstva, ki se
prične 15. septembra (v domačo
dvorano prihaja Koper) bo Mlinotest odigral prijateljski tekmi z
Žalcem in italijanskim prvoligašem Dossobuonom, tri tekme pa
jih čakajo tudi prve dni septembra na pripravah v Rovinju.

ŠD Slano blato

povedala: "Smo šibkejši kot lani.
Namesto tujk smo dobili mlade
obetavne igralke, ki pa bodo rabile čas za uveljavitev. Odločili smo
se, da morajo klub nositi igralke
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KK Ajdovščina

Zavod za šport Ajdovščina

Pred začetkom sezone City Games Ajdovščina
V Košarkarskem klubu Ajdovščina smo po poletnem premoru zakorakali proti novi sezoni
in s treningi pričeli v ponedeljek, 13. avgusta. Prva dva tedna
treningov sta že za nami. Opravili smo jih v naši domači bazi v
OŠ Šturje, kjer fantje od selekcije U-13 naprej trenirajo dvakrat
dnevno. Zadnji teden avgusta
smo se odpravili na košarkarske
priprave v Tolmin, kjer smo še
bolj intenzivno trenirali, skupni
čas pa namenili druženju.
V začetku septembra nas čaka
vpis v košarkarsko šolo KK Ajdovščina. K vpisu že zdaj vabimo fante 1. in 2. razreda, pa tudi
vse ostale osnovnošolce, ki imajo radi košarko.
V prihajajoči sezoni bomo v
tekmovanjih mlajših kategorij
pod okriljem Košarkarske zveze
Slovenije nastopali z rekordnim
številom ekip. Dvanajst ekip
KK Ajdovščina bo tekmovalo v
starostnih kategorijah od U-9
do U-19. Obenem bo potekalo
med-šolsko tekmovanje Pokal

Priprave mlajših kategorij v Tolminu
Foto: Dejan Spasojevič

Leone, ki je namenjeno najmlajšim, ki vadijo v šoli košarke KK
Ajdovščina. V tem tekmovanju
bodo nastopali fantje, ki vadijo
na OŠ Šturje, OŠ Danila Lokarja, OŠ Dobravlje in OŠ Vipava.
Z mlajšimi selekcijami se
bomo odpravili na mednarodni
turnir, s selekcijo U-11 in U-13
igrali tudi v regionalnem tekmovanju primorsko - notranjske lige, fantje U-15 pa bodo
(v tej sezoni prvič) tekmovali v
zelo uveljavljeni mednarodni
ligi EYBL (European Youth Basketball League), ki bo po turnirskem sistemu potekala v tujini. Prvi turnir se bo odvijal v
Pragi (Češka), drugi pa v Beogradu (Srbija).
Članska ekipa KK Ajdovščina
je prav tako začela priprave na
novo sezono. V precej drugačni
in po kvaliteti okrepljeni postavi
bo sezono pričela s prvo tekmo
v začetku meseca oktobra.
Luka Hrovatin,
KK Ajdovščina

Zavodu za šport Ajdovščina je, s pomočjo Adria Events agencije, ponovno uspelo organizirati nepozabne igre (City Games), ter napolniti tribune letnega kopališča. Pred več kot
1000 gledalci je, s končnim rezultatom 9:8, zmaga pripadla ekipi Ajdovščine, ki se je uvrstila v slovenski finale. Ekipo Ajdovščine so sestavljali: Primož Sulič, Tine Lavrenčič, Marko
Lipovž, Anže Petrič, Lucija Krkoč ter Maja Svetik. Po želji Zavoda za šport Ajdovščina za ta
challenger prijave niso bile odprte. Ideja, da se organizira lokalni dvoboj, je v popolnosti
uspela in tako sta se med seboj pomerili domača ekipa Ajdovščine in ekipa iz sosednje
Nove Gorice, ki je prav tako kot domačini močno ekipo sestavila iz lokalnih športnikov.
Tokrat so se tekmovalci pomerili v kar osmih igrah in sicer v vinu, letečem vaterpolu, tekmi sodov, dirki oslov, reševanju turistke, ribiških gajbicah, vošarki in veslu.

Potek tekmovanja ne bi mogel biti boljši niti, če bi ga zrežirali najboljši režiserji sveta. Do zadnje igre sta se ekipi
v vodstvu menjali dvakrat,
kar trikrat pa sta bili izenačeni. Tekmovanje so bolje otvorili gosti. Dekleti sta iztisnili 5,1 litra vina in s tem svoji
ekipi priborili prvi dve točki.
Podkrepljeni z bučno podporo publike, so domačini dosegli odličnih 200 točk v letečem
vaterpolu in s tem zanesljivo zmago ter mimogrede postavili nov rekord te igre. Scena je nato pripadla dekletom

v tekmi sodov, v kateri sta se bolje znašle sosede in s tem svojo
ekipo ponovno popeljali v vodstvo. Četrta igra večera je bila
dirka oslov, ki je številčni publiki ponovno privabila nasmeh na
lica. Svojega osla so bolje krotili domačini in poskrbeli za novo
izenačenje. V naslednjih treh
igrah je Nova Gorica prišla do
dveh zmag in v zadnjo igro 'veslo' vstopila s prednostjo dveh
točk – 8:6. Sledilo je izredno zanimivo veslanje na dve zmagi,
kjer sta ekipi iz sebe iztisnili zadnje atome moči. V veliko veselje domačih navijačev so bili bolj

vzdržljivi domačini, ki so z
dvema zmagama svoji ekipi
priveslali skupno zmago, zlato medaljo in vstopnico v slovenski finale.
Dogodek v Ajdovščini je z
izredno atmosfero na tribunah zopet dokazal, da smo
Igre brez meja- City Games
vzeli za svoje. Za konec bi se
radi zahvalili tudi Občini Ajdovščina, ki nas je podprla
pri dogodku.
Se vidimo naslednje leto!
Uroš Pintar

Športne počitnice 2018

Zavod za šport Ajdovščina iz leta v leto dokazuje, da drži primat o vrhunski izvedbi
zelo zahtevnega projekta Športnih počitnic. Tako zahtevnega, obsežnega, pestrega,
kvalitetnega, cenovno dostopnega ter množičnega projekta v času poletja ni zaslediti,
kar nam daje dodaten motiv za prihodnje leto. Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili tudi
Občini Ajdovščina, ki nas podpira pri izvedbi projekta.
Tudi letos smo imeli pestro
izbiro kampov, kot so: gimnastični kamp, 4-kros kamp,
plavalni tečaj, športne počitnice, plavalni kamp, triatlon
kamp, lokostrelski kamp, plesni kamp, košarkarski kamp,
rokometni kamp, nogometni kamp ter nogometni
kamp za dekleta. V projektu

je sodelovalo več kot 50 zunanjih
sodelavcev ter 40 prostovoljcev.
Poleg občine Ajdovščina, ki podpira projekt, so tu še naši zvesti
partnerji: Vzajemna, Sokolska
zveza, Fundacija za šport ter Incom, brez katerih si ne predstavljamo izvedbe tako obsežnega
in kvalitetnega projekta. V šestih
tedenskih terminih se je zvrstilo

več kot 800 otrok. Otroci prihajajo tudi iz drugih občin
(Nova Gorica, Postojna, Sežana, Ljubljana,...).
Številke so osupljive in hkrati nam dajejo potrditev, da
delamo v pravo smer. Osnovno vodilo je, da so otroci zadovoljni in brezskrbno uživajo v času počitnic.
Zahvala gre tudi našim aktivnim športnim društvom,
ki so pripomogli k izvedbi
posameznih športnih panog,
zahvala gre staršem otrok, ki
nam zaupajo in cenijo naše
delo. Zahvala gre strokovnemu kadru ter tudi prostovoljcem, ki pripomorejo k pestrosti našega programa.
Se vidimo prihodnje leto!
Uroš Pintar
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Škofijska gimnazija Vipava
Veselimo se uspeha naših maturantk in
maturantov
Letos je v spomladanskem
roku na ŠGV maturo opravljalo 62 maturantk in maturantov. Z rezultati smo
lahko več kot zadovoljni: zlatih jih je kar osem,
in sicer Katja Adamič, Andrej Kodrič, Ana Lavrenčič,
Erik Mrevlje, Sergej Praček, Mirjam Smrdelj, Luka
Škodnik in Polona Ušaj.
Še trem je do zlate mature
(30 in več točk) zmanjkala
zgolj točka.
Uspeh letnika zaokrožuje
dejstvo, da je kar 37 % vseh

uspešnih četrtoletnikov odličnih, kar pomeni, da so dosegli
25 točk ali več.
Vsem maturantkam in maturantom čestitamo in se jim
zahvaljujemo, ker so bili soustvarjalci naše šole.

Delovni tabor Banjaluka 2018
V sodelovanju s Škofijsko karitas Koper so člani Škofijske gimnazije Vipava letos že sedemnajstič sodelovali v akciji Streha nad glavo v BiH. Letošnji tabor je bil spet odgovor
na veliko stisko družine na območju banjaluške Karitas. Zadnji julijski teden je ekipa petih
prostovoljcev zgradila ostrešje družini Živković in oddala nekaj paketov družinam posvojencev.
Družina Živković, ki stanuje
na koncu dolge makadamske
ceste v hribih nad Banjaluko,
nas je pričakala z veseljem. Veseli so bili tudi paketa hrane, ki
smo jim ga ob začetku predali.
Očetu Mladenku se nehote prikradejo solze v oči že ob našem
prvem srečanju, spomin na
preminulo ženo je boleč. Prejšnji dan sta minila dva meseca,
ko jo je pri pomivanju posode
izdalo srce. Ob zadnjem obisku
pokopališča se je sedemnajstmesečni Kristijan oklenil slike
na gomili in klical mamo. Bolečina je velika, a življenje mora
iti dalje. Da bo lahko obdržal
vseh pet otrok, je Mladenko z
donacijo koprske Karitas naredil prizidek za dodatne otroške sobe. Živkovićevih nismo
našli vseh doma, petmesečni
dojenček in enajstletna hči sta
bila namreč pri tetici in se vrneta konec tedna. Kako bosta
pogledala, ko bosta našla domačo hišo z novim prizidkom,

kjer bo družini omogočeno
ostati skupaj. Devetletni Dalibor je bil kot zgovorna družba
in pomožni delavec ves čas pod
nogami. Morda bo on bodoči
gospodar ali pa ga bo kot mnoge Bosance želja po boljšem

zaslužku privedla v Slovenijo.
Zaposlitvena in finančna situacija v Bosni res ni rožnata. To
ve tudi najstarejši Danjel, ki
odhaja v 9. razred.
Delo na ostrešju nam je lepo
teklo, letos smo se z Bosanci zelo dobro dogovarjali o rešitvah in izvedbah. Po dveh
dnevih smo delo dokončali.
Oče Mladen nam je pripravil

presenečenje, okusni bosanki sač. Kar sijal je od zadovoljstva, da lahko svojim dobrotnikom tudi sam nekaj
ponudi. Človek vedno, tudi
ko je v največji revščini, potrebuje možnost, da ohrani dostojanstvo. Od družine
smo se poslovili z darilom
za šolajoče otroke, ki jih bo
Karitas spremljala v programu botrstva. Drugi del tedna
smo se posvetili strehi na
Karitasovem dijaškem domu
v Prijedoru. Uspeli smo obiskati tudi gospodarja lanske
na novo prekrite hiše in družino, ki se je z našo pomočjo
pred dvema letoma iz barake preselila v lepo hišo. Našega obiska sta bili veseli tudi
materi samohranilki s sinovoma, ki sta zaradi svoje situacije že nekaj let v programu botrstva.
Primož Erjavec

Rokometni klub Ajdovščina

Društvo invalidov Ajdovščina - Vipava

Postani rokometaš!

Srečanje v Tihi dolini

Rokometna sezona 2017/2018
se je za ajdovske rokometaše zaključila zelo uspešno. Članska

ekipa se je po večkratnih neuspešnih poskusih le uvrstila v višji rang tekmovanja. Uvrstili so se

v drugo najkakovostnejše tekmovanje v Sloveniji, 1.B državno ligo.
Ob članski ekipi pa v klubu skrbijo tudi za podmladek, saj so v
tekmovanjih Rokometne zveze
Slovenije nastopale tudi mlajše
selekcije kluba, ki so pokazale določen napredek. Za letošnjo sezono je klub prijavil za tekmovanje
naslednje selekcije: mladince, kadete, starejše in mlajše dečke ter
mini rokomet za najmlajše.
Ker pa želijo delo z mladimi dvigniti na še višjo raven, se zavedajo, da je to mogoče le z dovolj široko bazo mladih nadebudnih
igralcev. Zato v svoje vrste vabijo mlade športnike, ki jim je rokomet všeč, da se jim pridružijo.
Dobrodošli bodo vsi otroci od 1.
do 9. razreda, ki se jim bodo pridružili.
Klub bo organiziral krožke za
najmlajše v osnovnih šolah Danila Lokarja v Ajdovščini, OŠ Šturje,
OŠ Dobravlje in OŠ Draga Bajca v
Vipavi. Poleg njega bodo treningi
potekali tudi v klubskem okrilju.
Za več informacij pokličite Cencič Marka na telefon 041 879 636
ali pišite na elektronsko pošto rk_
ajdovscina@hotmail.com.
RK Ajdovščina

30. junija smo se invalidi iz cele Slovenije zbrali na tradicionalnem planinskem srečanju v Tihi dolini, ki ga je organiziralo DI Ajdovščina - Vipava. Lepo vreme in čudovita narava
okoli nas sta nam pričarala pravo planinsko vzdušje, nad
katerim smo bili navdušeni vsi, še posebno naši gostje - invalidi iz drugih društev. Nekateri od njih so odšli do razgledne točke 'mati Gorjanka' in se čudili lepoti Vipavske doline.
Uradni del praznovanja je z
nagovorom začela ga. Manica Jerkič, predsednice DI Ajdovščina – Vipava, ki je povzela stanje invalidov v Sloveniji. Z
minuto molka smo se poklonili vsem tistim članom, ki so se v
minulem letu poslovili od nas,
še posebej nekdanjemu predsedniku DI Ajdovščina - Vipava, g. Miranu Peršolji. Nagovorila sta nas tudi predstavnica
Ljudske univerze v Ajdovščini
in slavnostni govornik - župan
Tadej Beočanin. Za družabni
del je poskrbel ansambel Lojze s
prijatelji, tako da so vsi ljubitelji

plesa uživali in se razgibali v ritmih glasbe. Člani srečanja so
uživali tudi v družabnih igrah.
Zahvala vsem članom DI Ajdovščina - Vipava, kot tudi vsem
sponzorjem in donatorjem, saj
brez vseh vas ne bi zmogli izpeljati tako lepega srečanja.
Ure so prijetno minevale, saj
je lepo srečati prijatelje, bivše sodelavce, znance z njimi
malo poklepetati, se nasmejati
in obujati spomine. V veselem
razpoloženju smo iz Tihe doline odhajali z nasmehom in upanjem, da se prihodnje leto spet
srečamo. Bilo nam je lepo!
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Bilo je nekoč …
Tokrat objavljamo izrezek iz
časopisa Graničar z dne 14. julija 1968. Tako želimo obuditi spomin na prvo generacijo
maturantov obnovljene Gimnazije v Ajdovščini, v šolskem
letu 1967/68. Bilo jih je enaindvajset. Potem ko so konec junija 1968 vsi uspešno opravili
zaključne izpite, so šli na izlet po Jugoslaviji. Po nekaj dni
so se ustavili na Ohridu in v
Dubrovniku, potovali pa so z

vlakom, avtobusom in ladjo.
Fotografija je nastala v karavli
pri samostanu sv. Nauma ob
Ohridskem jezeru, blizu jugoslovansko-albanske meje.
Izrezek nam je poslal naš bralec Marko Raztresen, eden izmed tedanjih maturantov. Njega in še štirih sošolcev ni na
fotografiji, ker so se obisku karavle izognili.
Bilo je nekoč – pred petdesetimi leti.

Dom starejših občanov Ajdovščina

Šmarni dan v Vrtovinu
15. avgust je praznik Marijinega vnebovzetja, ki ga verniki praznujejo po celem svetu. V Sloveniji je Mariji posvečenih veliko
župnijskih, podružničnih, zlasti
pa božjepotnih cerkva in kapelic, med njimi tudi v cerkev Vrtovinu.
Praznovanje Šmarnega dne, na
slovenskem poznan tudi kot veliki šmaren, velika maša, velika gospojnica, šmarna maša, se
v Vrtovinu prične s svečano sv.
mašo v cerkvi Marijinega vnebovzetja, nadaljuje pa s procesijo
med vrtovinskimi gasami okrašenimi z vejevjem. Starejše vrtovinke se vsako leto znova potrudijo in postavijo oltarje okrašene
s cvetjem, kjer se procesija ustavi.
Zvečer je pa kot je že v navadi sledila veselica z ansamblom
PIK, ki ga sestavljajo štirje mladi
fantje, ki prihajajo iz okolice Šentjurja pri Celju. Fantje so izvajali
narodno-zabavno glasbo ter tudi
zabavno glasbo. V njihovem repertoarju se je slišala tudi Avsenikova in Slakova glasba, skladbe
drugih popularnih ansamblov.
Seveda pa se je našla tudi paleta slovenskih in tujih zabavnih
uspešnic.

Na ta dan je luč sveta ugledala
slikanica Zmaj pod Kucljem, bila
je na vpogled in seveda za prodajo. Gre se za Vrtovinsko ljudsko
pripovedko o tem, kako je nastal
izvir Privrat. Zgodba obstaja v
večih različicah. Idejo in besedilo
za slikanico je prispeval Jože Gulje, Tjaša Gerželj Kobol se z veseljem odzvala povabilu k ilustriranju zgodbice.
Nekateri vaščani smo polni idej
in padla je ideja, da izbrskamo
rožne vence iz omar in jih razstavimo. Na razstavi ni manjkala niti Milojka Lozar s svojimi
izdelki, niti Simon Čermelj z izdelki iz kamna, Anuška Lavrenčič, Nevenka Gerželj in že prej
omenjena Tjaša Gerželj Kobol.
Izjemno dobro, lepo in dišeče
pecivo, ki so ga napekle gospodinje je bilo najprej razstavljeno, potem pa je razveselilo srečne dobitnike. Vsem, ki so hoteli
preizkusili srečo je bil na voljo
srečelov.
Nasvidenje v Vrtovinu, kjer nikoli ne zmanjka dobre volje, dobre postrežbe in pristne domače
kapljice, zato se oglasite pri nas veseli vas bomo.
Nevenka G.

Glasbene in besedne urice

Mesečni dogodek 'Glasbene in besedne urice' v domu starejših občanov v Ajdovščini, vsebinsko organizira in vodi Super senior Štefan Čičigoj ob polni podpori vodstva doma. Za
glasbeni program in njegovo izvedbo je zadolžen glasbenik Bojan, tehnični delavec doma,
občasno sodelujejo tudi posamezni strokovni delavci doma.
Ljubiti resnico, častiti lepoto, ohranjati vero in pogum,
ohranjati veselje, gojiti ljubezen ... (Ksenija Blazetič: Skrivnost srca).
Glasbeno vzdušje pogosto dopolnjujejo tudi literarne pripovedi različnih avtorjev. Veliko
pozornost je vzbudila pesniška
zbirka Skrivnost srca, ki jo je v
pomladanskem času predstavila delavka doma Ksenija Blazetič. V uvodnem delu zbirke je
svoje pesmi predstavila z naslednjimi nagovornimi besedami:
"V tej knjižni zbirki so predstavljene vse moje pesmi, ki so nastale v zadnjih treh letih. Nastajale so po občutku in navdihu
skozi trenutke, ki sem jih doživljala v svojem vsakdanjem življenju. Bistvo teh pesmi oziroma sporočil je, da je srce tisto
v katerem so skriti vsi odgovori
na naša vprašanja. Vsak v sebi
nosi te odgovore, le odkriti jih
mora in priti do spoznanja, da
življenje niso samo materialne
stvari, življenje je nekaj globljega, nekaj kar daje človeku smisel njegovega bivanja. To spoznanje je zakopano v vsakem
človeku kot skrivnost srca človekove duše."

Predstavitev avtorice je spretno vodila delovna terapevtka
Mojca ob petju pevskega zbora
Vipavski vrabčki, ki ga že leta
prizadevno vodi prostovoljka
Nives Ferjančič. Celotni program je znatno obogatilo sodelovanje pevskega zbora društva 'Štirje letni časi'. Stanovalci
doma so srečanje toplo in navdušeno spremljali in sprejeli.
To ni pravljica, ampak zgodba, ki se pravkar dogaja. (Taras
Trebše: Zgodbe iz srca za dušo)
Glasbena in besedna urica v mesecu juniju je bila

namenjena kratkim zgodbam,
ki jih je spisal Taras Trebše in
jih predstavil pod skupnim naslovom 'Zgodbe iz srca za dušo'.
Avtor se poleg pisanja proze in
poezije ukvarja s slikanjem in
fotografijo. Zgodbe so prebirali
člani dramske skupine društva
'Norma7' in gospa Ana - stanovalka doma.
Kratke zgodbe in njihova nedvomna sporočila so poslušalce, stanovalce in njihove svojce prijetno presenetila. Bila je
to razgibana urica žive besede.
I.K.

Rdeči križ Ajdovščina vas vabi na KRVODAJALSKO AKCIJO, ki bo potekala:
v ponedeljek, 24. 9. in torek 25. 9. od 7. do 13. ure na Ljudski univerzi Ajdovščina
ter v sredo 26. 9. od 7. do 13. ure v športni dvorani Vojašnice Janka Premrla Vojka Vipava.
Pred odvzemom krvi boste zdravniško pregledani. Prosim vas, da pred odvzemom zajtrkujete, vendar ne mastnega. S seboj, prosimo, prinesite veljaven osebni dokument s fotografijo.
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Zimsko vzdušje na avgustovskem
teku na Angelsko goro
Člani ŠKTD Sinji Vrh smo že
ves pretekli teden spremljali vremensko napoved za vikend in z
žalostjo ugotavljali, da nam v nedeljo, 26. avgusta, dež in veter ne
bosta prizanesla.
Trmasti in vztrajni kot smo, se
seveda nismo uklonili vremenu
ter kljub nizki temperaturi, močnemu vetru in dežju, odprli vpisno mesto za 7. tek na Angelsko
goro. Kljub opisanim razmeram,
se je vpisalo kar 58 vztrajnih tekačev in tekačic ter se podalo na
zahtevno pot na Goro. 3700m in
600m višinske razlike je najhitreje
premagal rekorder proge Simon
Alič, drugi je ciljno črto prečkal
Elis Filipič, tretji pa je bil Denis
Štenkler. Med ženskami pa je bila
najhitrejša Tržačanka Nicol Guidolin pred Varinejo Drašler in
Uršo Trobec.
Prav vsem tekačem čestitamo
ter jih vabimo, da se nam zopet

pridružijo naslednje leto. Člani
se zahvaljujemo vsem, ki so nam
pomagali pri izpeljavi prireditve.
Mi pa smo zopet zazrti v nebo
in spremljamo vremensko napoved za prihodnji vikend, saj nas
čaka naš najpomembnejši praznik – tradicionalna šagra na Angelsko nedeljo. Kot je že v navadi iz preteklih let, bomo tudi letos
pričeli že v soboto, ko bomo v avli
osnovne šole na Otlici proslavili
krajevni praznik in končali s koncertom odlične vokalne skupine
Melos.
V nedeljo, 2. septembra pa nas
bodo po obvezni maši že čakale
stojnice z domačimi pridelki ter
seveda dobra družba. Najprej s
plesalci Plesnega centra ADC, ki
bodo pripravili ter ogreli plesišče
tudi za obiskovalce, saj nas bodo v
nadaljevanju ob zvokih harmonike zabavali domač Angelski trio,
Briški kvintet, s svojim glasom pa

nas bo očaral Aleks Pavlin. Glavni gostje pa bodo seveda MODRIJANI, ki vedno poskrbijo, da
je plesišče polno pozno v noč.
Mi pa bomo poskrbeli tudi za
vaše želodčke s pestro izbiro hrane in pijače.
Letos nas čaka tudi novost, saj
se bomo preselili na igrišče, kjer
bo postavljen šotor in tako bomo
imeli več prostora ter boljše pogoje za ples in zabavo.
Vabljeni torej na tradicionalno šagro na Angelsko nedeljo na
Otlici!
Vstop je prost!
ŠKTD Sinji Vrh

Vrhunski koncerti mladih glasbenikov

Jesenske serenade
Tudi v letošnjem septembru vas vabimo na štiri koncerte glasbene mladine v Lavričevo knjižnico in
v grajsko klet v Vipavskem
križu.
V letošnjih Jesenskih serenadah bomo v septembrskih petkovih večerih zopet lahko prisluhnili štirim
koncertom, ki jih v sodelovanju z Glasbeno mladino
ljubljansko, organizira Zveza kulturnih društev Ajdovščina. Na prvem koncertu
7. septembra se nam bo v
Lavričevi knjižnici predstavil Kvartet klarinetov A vista. Koncert so poimenovali 'Večer komornih plesov'.
Naslednji petek 14. septembra v Vipavskem Križu
bomo prisluhnili harfistki
Uršuli Aščić, ki je svoj koncert poimenovala 'Pravljični vrt'. Zopet se bomo preselili v Lavričevo knjižnico
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in v petek 21. septembra
v večeru 'Renesančnih V',
spoznali Vokalno instrumentalno skupino Ridiamo. Serenade bomo zaključili v Vipavskem Križu 28.
septembra z večerom 'Dixieland pri vas doma', v izvedbi ansambla Dixie Šok
Band.
Obljubljamo vam štiri vrhunske glasbene večere, v
katerih se nam bodo predstavili vrhunski mladi glasbeniki, zato vse ljubitelje
glasbene umetnosti vabimo, da se nam pridružite
vsak petek v septembru ob
20. uri v Lavričevi knjižnici ali v grajski kleti v Vipavskem Križu. Tudi letošnje
koncerte z izbrano besedo
povezujeta igralca Tina Uršič in Dejan Pevčević. Za
vse štiri koncerte je vstop
prost. Vabljeni!
Marjan Krpan

