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V torek, 23. 10. 2018, je v veliki dvorani Zavoda za Šport Ajdovščina, potekal že šesti Zaposlitveni bazar v organizaciji Mladinskega kulturnega centra Hiša mladih Ajdovščina. Namenjen je bil predvsem osnovnošolcem, ki
se odločajo, kje bodo nadaljevali svojo študijsko pot.
Namen Zaposlitvenega bazarja je
osnovnošolcem predstaviti srednje in
poklicne šole, ter jim s tem olajšati izbiro in vpis, ki jih čaka spomladi 2019.
Predvsem pa gre za dogodek prenosa
izkušenj starejših generacij. Na bazarju so se predstavile številne srednje in
poklicne šole in nekatera uspešna domača podjetja.
Več kot tristotim osnovnošolcem
iz Cola, Dobravelj, Otlice, Kanala ob
Soči, Vipave in obeh ajdovskih osnovnih šol, se je predstavilo osem srednjih
in poklicnih šol. Najprej je potekala predstavitev na glavnem odru ajdovske dvorane, potem pa na stojnicah,
kjer so si lahko obiskovalci ponudbo ogledali še pobližje. Osnovnošolce
so s svojimi programi poskušali prepričati Gimnazija Nova Gorica, Šolski
center Postojna, Šolski center Srečka
Kosovela Sežana, Šolski center Nova
Gorica, Škofijska gimnazija Vipava,
Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina in Srednja gradbena, geodetska

in okoljevarstvena šola Ljubljana.
Poleg srednjih šol smo zasledili še
podjetja: Tekstina d.o.o., Gostol Gopan
d.o.o., MAHLE Letrika d.o.o., Enoop
d.o.o. in Univerzo v Novi Gorici.

Vsem osnovnošolcem želimo uspešno nadaljevanje šolanja in upamo, da
smo z dogodkom pripomogli k lažji
odločitvi kam naprej.

Vertovčev pohod bo na volilno nedeljo

18. pohod po Vertovčevih poteh pade ravno na volilno nedeljo, 18. novembra. To seveda v ničemer ne bo vplivalo
na pohod, ki bo tudi letos tekel po ustaljenem urniku, le začetek se bo verjetno nekoliko raztegnil. Pojdite volit,
nato pa čas do rezultatov preživite v prijetni družbi na Vertovčevih poteh.

Organizator, Društvo Matija Vertovec, je eno od sončnih oktobrskih nedelj izkoristil za urejanje poti pred letošnjim pohodom. Hkrati pa je bila v
Tevčah slovesno odkrita nova turistično-informativna tabla. To je že deseta
tematska turistično-informativna tabla
na Vertovčevih poteh. Pohodniki tako
podrobneje spoznavajo kulturne in naravne znamenitosti krajev, skozi katere
hodijo, ter ponudbo domačinov. Tudi

Tevče imajo kar nekaj zanimivosti – od
legende o nastanku kraja, ogleda vrednih ostankov preteklosti, do aktualne
zanimivosti – od osamosvojitve sem se
je vas po številu prebivalcev povečala za
kar 35 %.
Na predpohodu so člani in podporniki društva dodobra pregledali celotno
traso poti, obrezali grmovje, zamenjali
dotrajane količke in nadomestilo manjkajoče usmerjevalne tablice. Letošnja

dodatna zadolžitev je bila tudi barvanje lesenih delov obstoječih tematskih
tabel. Poti so torej pripravljene, dobro
označene, utrjene, široke in lepo prehodne. Program pohoda je bogat, začne se z jutranjo dobrodošlico pod mogočnim hrastom pred vasjo Ustje, od 7.
ure naprej – letos se bo na zadnje pohodnike zaradi volitev počakalo malo dlje.
Cerkvica sv. Marjete nad Dolenjami bo
odprta za oglede, v Jakulinih bodo pohodnike sprejemali ob glasbi – godel
bo Tamburaški orkester Danica iz Dobravelj. Osrednji postanek na poti bo
v Šmarjah, tu bo mogoče nekaj toplega pomalicati, maša za pohodnike bo
ob 10.30, takoj po njej pa tudi proslava,
na kateri bosta spregovorila predsednik
Društva Matija Vertovec Marijan Lozej
ter Andreja Škvarč, vodja trsničarskega
središča Vrhpolje in velika poznavalka
Matije Vertovca. Sprejeme za pohodnike pripravljajo tudi v drugih vaseh, na
zaključku pod hrastom pa bo tudi letos
bogato obložena kmečka tržnica.

Tekmovanje v
prižiganju sveč

Prvi november - Dan spomina na mrtve je praznik, ko obiskujemo grobove bližnjih in se
s cvetjem in prižiganjem sveč
poklonimo njihovemu spominu. Mnoge družine se prav ob
tej priložnosti srečajo po dolgem času in skupaj obiščejo pokopališča. Slovenci pa ne
bi bili slovenci, če ne bi vsakega dogodka spremenili v tekmovanje. Na žalost tudi obisk
pokopališč in prižiganje sveč
na praznični 1. november postaja nacionalni šport. Ljudje
kar tekmujejo, kateri grob bo
imel več sveč in bog ne daj, da
bi imel sosed kakšno več. Po
podatkih Agencije RS za okolje se Slovenci nahajamo v svetovnem vrhu po porabi sveč
na prebivalca. Čeprav je sveče v veliki meri mogoče reciklirati, ne morem mimo velikega razkoraka, ki obstaja med
številom prodanih sveč, ter tistimi svečami, ki se dejansko
znajdejo med ločenimi odpadki v reciklirnih otokih. Sama se
pokopališčem v dnevih pred,
med in po prvem novembru
na daleč izognem. Naš grob
je urejen celo leto in ne le za
prvi november. Svojcev pa se
na tisti dan raje spominjam kje
drugje in ne med vrvežem prenapolnjenih pokopališč.
Naj zaključim z mislijo, ki
sem jo prebrala na internetu:
"Predniki vam ne bodo zamerili, če boste letos prižgali svečo manj, potomci pa vam bodo
za to hvaležni".
Kristina Birsa
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Lokalne volitve 2018

Občinska volilna komisija Občine Ajdovščina objavlja Seznam potrjenih list kandidatov za volitve članov občinskega
sveta, kandidatur za volitve župana ter članov svetov krajevnih skupnosti v občini Ajdovščina.
Redne volitve
Redne volitve članov občinskega sveta, župana ter članov svetov
krajevnih skupnosti bodo v nedeljo, 18. novembra 2018, na voliščih, ki bodo odprta med 7.00 in 19.00.
Predčasno glasovanje
Predčasno glasovanje bo potekalo v torek 13. 11. 2018, sredo 14.
11. 2018 in četrtek 15. 11. 2018. Volišče za predčasno glasovanje bo
v stavbi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a v Ajdovščini in bo odprto med 7.00 in 19.00.
Glasovanje po pošti
Volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici
ali v socialno varstvenem zavodu za institucionalno varstvo in želijo glasovati po pošti na območju Republike Slovenije, to sporočijo Občinski volilni komisiji Občine Ajdovščina najkasneje do 7. 11.
2018. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.
Glasovanje na domu
Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču,
na katerem so vpisani v volilni imenik, Občinski volilni komisiji
Občine Ajdovščina najkasneje do 14. 11. 2018 sporočijo, da želijo
glasovati pred volilnim odborom na svojem domu.
Informacije
Druge informacije glede izvedbe volitev so na voljo na spletnem
mestu:
https://www.ajdovscina.si/katalog_informacij_javnega_
znacaja/volitve_in_referendumi/2018_lokalne_volitve/. Informacije dobite tudi na sedežu Občinske volilne komisije Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina in na telefonski številki 05 365
91 10 v času od 8.00 do 15.00 ter na dan glasovanja od 7.00 do 19.00.

SEZNAM
KANDIDATOV
ZA ŽUPANA
OBČINE
AJDOVŠČINA
Izžrebana št. kandidata: 1
kandidat: Tadej Beočanin
datum roj. 30. 9. 1982,
Ajdovščina, Goriška cesta 23/b,
magister farmacije,
delo ki ga opravlja: župan
predlagatelj: VOLILNA
KONVENCIJA OO SD
AJDOVŠČINA

Izžrebana št. kandidata: 2
kandidat: Miha Kapelj

datum roj. 2. 1. 1980,
Dobravlje, Dobravlje 100,
dipl. ing. tehnologije prometa,
delo ki ga opravlja: vodja
skladišča
predlagatelj: SLOVENSKA
DEMOKRATSKA STRANKA SDS, KONFERENCA
OBČINSKEGA ODBORA
AJDOVŠČINA

Izžrebana št. kandidata: 3
kandidat: Marjan Poljšak

datum roj. 8. 9. 1945,
Ajdovščina, Šibeniška
ulica 21,
dipl. inž. kemijske tehnologije,
delo ki ga opravlja: upokojenec
predlagatelj: OBČINSKI
VOLILNI ZBOR ČLANOV NSD

SEZNAMI LIST
KANDIDATOV
ZA VOLITVE
ČLANOV
OBČINSKEGA
SVETA OBČINE
AJDOVŠČINA
VOLILNA ENOTA 1
Podatki o kandidatih po
listah

Izžrebana št. liste: 1
ime liste: STRANKA
MODERNEGA CENTRA (SMC)
predlagatelj: STRANKA
MODERNEGA CENTRA (SMC)
LOKALNI ODBOR
AJDOVŠČINA - VIPAVA ZBOR ČLANOV
1 Jordan Polanc, roj. 25. 3. 1962,
Ajdovščina, Cebejeva 11/a, doktor medicine, specialist splošne
kirurgije in travmatologije
2 Marjana Dautović, roj. 25. 2.
1981, Ajdovščina, Lavričeva cesta 12, kozmetičarka, samostojna
podjetnica
3 Valon Arifi, roj. 28. 12. 1994,
Ajdovščina, Lavričev trg 6, gimnazijski maturant, študent prava

Izžrebana št. liste: 2
ime liste: NOVA
SLOVENIJA - KRŠČANSKI
DEMOKRATI
predlagatelj: OBČINSKI
ODBOR NOVE SLOVENIJE KRŠČANSKIH DEMOKRATOV
AJDOVŠČINA
1 Miran Gregorc, roj. 23. 3.
1984, Ajdovščina, Vilharjeva ulica 24, komunalni inženir, strokovni delavec
2 Barbara Kete Koren, roj. 19. 7.
1972, Ajdovščina, Grivče 16, svetovalka za uporabo inf. sistemov,
uvajalka ERP, računovodkinja
3 Jožko Premrn, roj. 23. 1. 1965,
Ajdovščina, Ulica Vena Pilona 55, univ. dipl. inž. tehnologije prometa, samostojni strokovni
sodelavec
4 Cecilija Pregelj, roj. 15. 11.
1971, Ajdovščina, Cesta IX. Korpusa 3, višja medicinska sestra,
medicinska sestra
5 Peter Medvešček, roj. 17. 10.
1981, Ajdovščina, Gradišče 2,
univ. dipl. ing. elektrotehnike,
razvojni inženir
Izžrebana št. liste: 3
ime liste: ZVEZA ZA
PRIMORSKO
predlagatelj: ZVEZA ZA
PRIMORSKO - KONVENCIJA
1 Oton Lahajnar, roj. 19. 10.
1969, Ajdovščina, Ulica Vena Pilona 78, mag. ekonomije, strokovni sodelavec na univerzi
2 Branka Kodelja, roj. 20. 1.
1962, Ajdovščina, Lavričeva cesta 44, ekonomski tehnik, delovni inšpektor
3 Luka Slokar, roj. 30. 7. 1983,
Ajdovščina, Goriška cesta 45,
dipl. komercialist, direktor
4 Helena Marinković, roj. 4. 7.
1962, Ajdovščina, Ob Hublju 6,
strojni tehnik, vodja skladišča
5 Velibor Radović, roj. 1. 6.
1964, Ajdovščina, Lavričev trg 7,
gimnazijski maturant, vodja skladišča
Izžrebana št. liste: 4
ime liste: SLOVENSKA
DEMOKRATSKA STRANKA
- SDS
predlagatelj: SLOVENSKA
DEMOKRATSKA STRANKA SDS, KONFERENCA
OBČINSKEGA ODBORA
AJDOVŠČINA
1 David Koren, roj. 8. 3. 1985,
Ajdovščina, Gradišče 49, gimnazijski maturant, učitelj plavanja
2 Selma Bizjak, roj. 25. 11. 1976,
Ajdovščina, Goriška cesta 25/a,
mojstrica likovne umetnosti,
brezposelna
3 Valentin Krtelj, roj. 12. 12.
1964, Ajdovščina, Šibeniška ulica
20, strojni tehnik, vodja skladišča
vodovodi
4 Tonja Ferjančič, roj. 1. 1. 1973,
Ajdovščina, Šibeniška ulica 30,
mag. prof. inkluzivne pedagogike, samostojna podjetnica
5 Milan Ferjančič, roj. 23. 9.
1950, Ajdovščina, Vilharjeva ulica 65, kovinostrugar, upokojenec

Izžrebana št. liste: 5
ime liste: LEVICA
predlagatelj: LEVICA,
LOKALNI ODBOR
AJDOVŠČINA - VIPAVA
1 Nina Štrancar, roj. 28. 3. 1987,
Ajdovščina, Tovarniška cesta 3/č,
univ. dipl. pravnica, sodelavka v
pravosodju
2 Emil Djukić, roj. 13. 4. 1983,
Ajdovščina, Ob Hublju 7, ekonomski tehnik, skladiščnik
3 Silva Vovk Kete, roj. 17. 11.
1961, Ajdovščina, Župančičeva
ulica 3/b, univ. dipl. arhitektka,
grafično oblikovanje
4 Bogomir Bizjak, roj. 29. 3.
1956, Ajdovščina, Šibeniška ulica 19/a, poklicna trgovska šola,
prodajalec
5 Jasna Cijan, roj. 16. 1. 1983,
Ajdovščina, Cebejeva ulica 36,
zdravstveni tehnik, medicinska
sestra v domu starejših
Izžrebana št. liste: 6
ime liste: LISTA BURJA LISTA ZA RAZVOJ OBČINE
AJDOVŠČINA
predlagatelj: SAMO BRATINA
IN SKUPINA VOLIVCEV
1 Igor Benko, roj. 4. 7. 1964, Ajdovščina, Cesta IV. Prekomorske
59/a, elektronik, tehnični vodja
2 Lidija Fegic, roj. 15. 1. 1965,
Ajdovščina, Tovarniška cesta
4/b, poslovodja, trgovka
3 Miloš Popović, roj. 25. 2. 1972,
Ajdovščina, Cebejeva ulica 42,
naravoslovno matematični tehnik, računovodja
4 Mateja Prosen, roj. 12. 10.
1974, Ajdovščina, Gregorčičeva ulica 32, ekonomistka, vodja
sektorja
5 Anže Žibrik, roj. 1. 9. 1995,
Ajdovščina, Goriška cesta 25/b,
dipl. ing. strojništva, študent
Izžrebana št. liste: 7
ime liste: DeSUS DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE
predlagatelj: KANDIDACIJSKI
ZBOR DeSUS OO
AJDOVŠČINA-VIPAVA
1 Izidor Krapež, roj. 12. 11.
1950, Ajdovščina, Gradišče 26/b,
voznik, upokojenec
2 Suzana Krašna, roj. 25. 11.
1963, Ajdovščina, Ulica Quiliano
5, ekonomski tehnik, referent
3 Janez Ovniček, roj. 30. 8. 1957,
Ajdovščina, Cesta IX. Korpusa 1,
policist, upokojenec
4 Anica Zorko, roj. 17. 7. 1959,
Ajdovščina, Tovarniška cesta 3/č,
šivilja, upokojenka
5 Ana Marija Rijavec, roj. 25. 7.
1952, Ajdovščina, Vilharjeva ulica 25/d, administratorka, upokojenka
Izžrebana št. liste: 8
ime liste: NARODNA
STRANKA DELA
predlagatelj: OBČINSKI
VOLILNI ZBOR ČLANOV NSD
1 Marjan Poljšak, roj. 8. 9. 1945,
Ajdovščina, Šibeniška ulica 21,
dipl. inž. kemijske tehnologije,
upokojenec

2 Anamarija Stanković, roj. 19.
9. 1975, Ajdovščina, Vilharjeva ulica 9, snovalka vizualnih komunikacij in trženja, vodja projektov
3 Klemen Božič, roj. 15. 1. 1980,
Ajdovščina, Gregorčičeva ulica
32/b, ekonomski tehnik, trgovec
4 Vlasta Ferjančič, roj. 26. 6.
1948, Ajdovščina, Cesta IX. Korpusa 1, administratorka, upokojenka
5 Martin Vidmar, roj. 2. 2. 1989,
Ajdovščina, Vilharjeva ulica
28/b, viličarist
Izžrebana št. liste: 9
ime liste: SD - SOCIALNI
DEMOKRATI
predlagatelj: VOLILNA
KONVENCIJA OO SD
AJDOVŠČINA
1 Ljubomir Vidrih, roj. 13. 4.
1952, Ajdovščina, Cebejeva ulica 32/a, diplomirani ekonomist,
upokojenec
2 Karmen Vunjak, roj. 17. 10.
1974, Ajdovščina, Tovarniška cesta 3/b, zdravstveni tehnik,
vodja podjetja
3 Bojan Arnol, roj. 13. 6. 1954,
Ajdovščina, Cesta IV. Prekomorske 2/a, strojni tehnik, upokojenec
4 Ksenja Sulič, roj. 8. 10. 1988,
Ajdovščina, Tovarniška cesta 2/a,
magistra zgodovine, organizatorka izobraževanj odraslih
5 Božidar Šapla, roj. 9. 4. 1953,
Ajdovščina, Gradišče 43, kovinar, upokojenec

VOLILNA ENOTA 2
Podatki o kandidatih po
listah

Izžrebana št. liste 1
ime liste: STRANKA
MODERNEGA CENTRA
(SMC)
predlagatelj: STRANKA MODERNEGA CENTRA (SMC)
LOKALNI ODBOR
AJDOVŠČINA - VIPAVA ZBOR ČLANOV
1 Vojko Velikonja, roj. 25. 10.
1958, Ajdovščina, Vojkova ulica 7/a, kemijski tehnik, direktor
podjetja
Izžrebana št. liste: 2
ime liste: NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKI DEMOKRATI
predlagatelj: OBČINSKI ODBOR
NOVE SLOVENIJE KRŠČANSKIH DEMOKRATOV
AJDOVŠČINA
1 Boris Šapla, roj. 30. 11. 1957,
Ajdovščina, Slomškova ulica 8,
ekonomski tehnik, upokojenec
2 Nadja Ušaj Pregeljc, roj. 1. 3.
1968, Ajdovščina, Slejkoti 5, magistra religiologije in etike, laborantka
3 Adam Raspor, roj. 28. 2. 1987,
Dolga Poljana, Dolga Poljana 70,
univ. dipl. ing. zootehnike, terenski kmetijski svetovalec

OBČINA AJDOVŠČINA
Torek, 30. november 2018 • številka: 202

4 Tadeja Pogačnik, roj. 19. 6.
1969, Kožmani, Kožmani 24,
univ. dipl. komercialistka, vodenje podjetja
5 Blaž Brecelj, roj. 26. 1. 1992,
Žapuže, Žapuže 33/b, dipl. inž.
strojništva, tehnolog
6 Kristina Vrtovec Repič, roj.
22. 11. 1979, Budanje, Budanje
5/r, profesorica zgodovine in sociologije, profesorica
Izžrebana št. liste: 3
ime liste: ZVEZA ZA
PRIMORSKO
predlagatelj: ZVEZA ZA
PRIMORSKO - KONVENCIJA
1 Nikolaj Trošt, roj. 4. 2. 1963,
Budanje, Budanje 90/a, gradbeni
tehnik, gradbeni delovodja
2 Ernada Kovačević, roj. 13. 3.
1980, Ajdovščina, Ulica Milana
Klemenčiča 4, dipl. ekonomistka,
podjetnica
3 Tomaž Bizjak, roj. 13. 11.
1987, Ajdovščina, Lavričeva cesta 65, mag. biotehnologije, vodja projektov
4 Alenka Kodele, roj. 21. 3. 1973,
Budanje, Budanje 103, kuharski
tehnik, slaščičarka
5 Teo Velikonja, roj. 31. 3. 1988,
Ajdovščina, Kidričeva ulica 35,
dipl. ekonomist, direktor
6 Tina Polanc, roj. 24. 6. 1978,
Ajdovščina, Ulica Milana Klemenčiča 4, dipl. org. turizma,
prodajalka turističnih storitev
Izžrebana št. liste: 4
ime liste: SLOVENSKA
DEMOKRATSKA STRANKA
- SDS
predlagatelj: SLOVENSKA
DEMOKRATSKA
STRANKA - SDS,
KONFERENCA OBČINSKEGA
ODBORA AJDOVŠČINA
1 Matej Furlan, roj. 15. 6. 1984,
Kožmani, Kožmani 28, diplomirani ekonomist, samostojni podjetnik
2 Eva Vrtovec, roj. 22. 10. 1977,
Ajdovščina, Vojkova ulica 3, profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike, mama
3 Dejan Škvarč, roj. 17. 9. 1983,
Dolga Poljana, Dolga Poljana 1,
diplomirani fizioterapevt, fizioterapevt
4 Božena Bolčina, roj. 1. 3. 1948,
Ajdovščina, Cankarjev trg 4/b,
razredna učiteljica, upokojenka
5 Bojan Mikuš, roj. 6. 10. 1969,
Budanje, Budanje 12/b, kmetijski
tehnik, skladiščnik
Izžrebana št. liste: 5
ime liste: LEVICA
predlagatelj: LEVICA,
LOKALNI ODBOR
AJDOVŠČINA - VIPAVA
1 Romana Potrata, roj. 27. 2.
1952, Ajdovščina, Bevkova ulica
3, univ. dipl. ekonomistka, upokojenka
2 Iztok Černigoj, roj. 14. 6. 1974,
Ajdovščina, Polževa ulica 19,
dipl. organizator turizma, upravnik v športnem centru

3 Ksenija Jerič, roj. 31. 5. 1965,
Ajdovščina, Bevkova ulica 12, živilski tehnik, prodajni izvozni referent
4 Asmir Sukanović, roj. 7. 6.
1982, Ajdovščina, Polževa ulica
10/a, gradbeni tehnik, vzdrževalec v OŠ
5 Erika Lah Semenič, roj. 6. 6.
1984, Ajdovščina, Pot v Žapuže
21, dipl. ing. agronomije in hortikulture, pomočnica vzgojiteljice
predšolskih otrok
6 Sebastijan Kodele, roj. 27. 12.
1983, Dolga Poljana, Dolga Poljana 5, natakar
Izžrebana št. liste: 6
ime liste: LISTA BURJA LISTA ZA RAZVOJ OBČINE
AJDOVŠČINA
predlagatelj: FRANC
FERJANČIČ IN SKUPINA
VOLIVCEV
1 Ivan Krašna, roj. 22. 12. 1967,
Budanje, Budanje 127/a, dipl.
ing. gospodarstva, inženir TK
omrežja
2 Marija Trošt, roj. 22. 4. 1955,
Budanje, Budanje 6/m, ekonomistka, upokojenka
3 Stojan Koren, roj. 5. 12. 1959,
Ajdovščina, Idrijska cesta 18/č,
učitelj, učitelj športa
4 Lucija Praček, roj. 13. 10. 1974,
Dolga Poljana, Dolga Poljana 62,
mentorica, vzgojiteljica in učiteljica v zavodu
5 Damjan Pregelj, roj. 13. 9.
1967, Ajdovščina, Polževa ulica
6, ekonomski tehnik, komercialist na terenu
6 Jana Hladnik Tratnik, roj. 11.
8. 1978, Ajdovščina, Idrijska cesta 34/a, univ. dipl. inž. arhitekture, mag. ekonomije, arhitektka
Izžrebana št. liste: 7
ime liste: DeSUS DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE
predlagatelj: KANDIDACIJSKI
ZBOR DeSUS OO
AJDOVŠČINA – VIPAVA
1 Marija Marušič, roj. 11. 2.
1942, Ajdovščina, Pot v Žapuže
1, ing. gradbeništva, upokojenka
2 Franc Krašna, roj. 17. 11. 1948,
Budanje, Budanje 5/e, voznik,
upokojenec
3 Ljudmila Kovač, roj. 10. 3.
1948, Ajdovščina, Polževa ulica
42, profesorica zgodovine in slovenskega jezika, upokojenka
4 Radislav Funa, roj. 4. 3. 1943,
Ajdovščina, Kidričeva ulica 2/a,
komercialni tehnik, upokojenec
5 Nada Colja, roj. 16. 10. 1952,
Ajdovščina, Pot v Žapuže 23, trgovka, upokojenka
6 Egon Semenič, roj. 8. 2. 1950,
Ajdovščina, Pot v Žapuže 21, trgovski poslovodja, upokojenec
Izžrebana št. liste: 8
ime liste: NARODNA
STRANKA DELA
predlagatelj: OBČINSKI
VOLILNI ZBOR ČLANOV NSD
1 Tadej Valič, roj. 24. 2. 1998,
Ajdovščina, Bevkova ulica 7, gimnazijski maturant, študent

2 Marija Kavčič, roj. 28. 12.
1950, Ajdovščina, Kidričeva ulica 19, konfekcijska šivilja, upokojenka
3 Matija Lemut, roj. 29. 1. 1998,
Kožmani, Kožmani 6, gimnazijski maturant, študent
4 Damijana Bajc, roj. 9. 8. 1968,
Ajdovščina, Vipavska cesta 21,
kmetijski tehnik, prodajalka
5 Andrej Praček, roj. 3. 6. 1998,
Budanje, Budanje 30/a, gimnazijski maturant, študent
Izžrebana št. liste: 9
ime liste: SD - SOCIALNI
DEMOKRATI
predlagatelj: VOLILNA
KONVENCIJA OO SD
AJDOVŠČINA
1 Mitja Tripković, roj. 15. 5.
1967, Ajdovščina, Na Livadi 8,
univ. dipl. sociolog – analitik, samostojni podjetnik
2 Ana Velikonja, roj. 17. 6. 1987,
Ajdovščina, Vojkova ulica 7/a,
univ. dipl. mikrobiologinja, vodja razvoja
3 Zvonko Vidmar, roj. 16. 7.
1950, Žapuže, Žapuže 102, strojni tehnik, upokojenec
4 Barbara Lemut, roj. 23. 10.
1975, Dolga Poljana, Dolga Poljana 4/c, dipl. fizioterapevtka, fizioterapevtka
5 Sebastjan Čuk, roj. 29. 4. 1983,
Ajdovščina, Bevkova ulica 13,
dipl. inž. tehnologije prometa,
namestnik vodje gasilske izmene

VOLILNA ENOTA 3
Podatki o kandidatih po
listah

Izžrebana št. liste: 1
ime liste: STRANKA
MODERNEGA CENTRA
(SMC)
predlagatelj: STRANKA
MODERNEGA CENTRA (SMC)
LOKALNI ODBOR
AJDOVŠČINA - VIPAVA ZBOR ČLANOV
1 Jurko Pergar, roj. 24. 8. 1957,
Lokavec, Lokavec 158/a, monter
energetskih naprav, samostojni
podjetnik
2 Tanja Polanc, roj. 15. 4. 1983,
Predmeja, Predmeja 115, dipl.
organizator turizma, nezaposlena
3 Matej Velikonja, roj. 15. 12.
1989, Lokavec, Lokavec 130/f, diplomirani ekonomist, računovodja
Izžrebana št. liste: 2
ime liste: NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKI DEMOKRATI
predlagatelj: OBČINSKI ODBOR
NOVE SLOVENIJE KRŠČANSKIH DEMOKRATOV
AJDOVŠČINA
1 Janez Lampe, roj. 6. 10. 1973,
Višnje, Višnje 36, mag. upravnih
ved, samostojni inž. za telekomunikacije
2 Tadeja Polanc, roj. 24. 8. 1985,
Podkraj, Podkraj 73/a, dipl. medicinska sestra, medicinska sestra

3 Uroš Kovač, roj. 10. 1. 1997,
Lokavec, Lokavec 44, gimnazijski
maturant, organist
4 Rebeka Kobal, roj. 13. 3. 1996,
Otlica, Otlica 76/a, gimnazijska
maturantka, študentka
5 Jožef Tratnik, roj. 17. 1. 1962,
Col, Col 84/a, avtoklepar, vzdrževalec gradbene mehanizacije
Izžrebana št. liste: 3
ime liste: ZVEZA ZA
PRIMORSKO
predlagatelj: ZVEZA ZA
PRIMORSKO - KONVENCIJA
1 Angel Vidmar, roj. 15. 5. 1956,
Lokavec, Lokavec 135/d, pravnik,
upokojenec
2 Rebeka Bajc, roj. 18. 3. 1996,
Malo Polje, Malo Polje 8, višja
pedagoška šola, prodajalka
3 Boris Kovač, roj. 28. 9. 1964,
Lokavec, Lokavec 67, dr. biotehnologije, predavatelj
4 Tanja Krapež, roj. 20. 10.
1971, Otlica, Otlica 53/a, strojnica, mojstrica
5 Aleš Hladnik, roj. 6. 8. 1978,
Podkraj, Podkraj 110, avtomehanik, avtomehanik
Izžrebana št. liste: 4
ime liste: SLOVENSKA
DEMOKRATSKA STRANKA
- SDS
predlagatelj: SLOVENSKA
DEMOKRATSKA
STRANKA - SDS,
KONFERENCA OBČINSKEGA
ODBORA AJDOVŠČINA
1 Janez Tratnik, roj. 31. 10.
1977, Col, Col 77/a, diplomirani
ekonomist, direktor podjetja
2 Jana Kožman, roj. 19. 1. 1993,
Podkraj, Podkraj 40, vzgojitelj
predšolskih otrok, delo v trgovini
3 Alojz Bajc, roj. 18. 5. 1953, Višnje, Višnje 27, gozdarski tehnik,
upokojenec
4 Karmen Krapež, roj. 20. 1.
1965, Lokavec, Lokavec 2/a, učiteljica harmonike, učiteljica harmonike
5 Dušan Kompara, roj. 13. 12.
1959, Lokavec, Lokavec 108,
gradbeni tehnik, vodja nizkih
gradenj
Izžrebana št. liste: 5
ime liste: LEVICA
predlagatelj: LEVICA,
LOKALNI ODBOR
AJDOVŠČINA - VIPAVA
1 Leo Blaško, roj. 30. 7. 1971,
Predmeja, Predmeja 118, programerski tehnik, posredništvo pri
prodaji
2 Urška Lemut Šušterič, roj. 3.
2. 1979, Lokavec, Lokavec 202/d,
medicinska sestra, zeliščarka
3 Jan Špacapan, roj. 17. 11. 1993,
Lokavec, Lokavec 1, gimnazijski
maturant, natakar

3
Izžrebana št. liste: 6
ime liste: LISTA BURJA LISTA ZA RAZVOJ OBČINE
AJDOVŠČINA
predlagatelj: MARKO KOREN
IN SKUPINA VOLIVCEV
1 Matjaž Bajec, roj. 23. 10. 1979,
Col, Col 3/b, dipl. ing. strojništva, direktor
2 Andreja Bolko, roj. 20. 11.
1973, Lokavec, Lokavec 196, ekonomski tehnik, tajnica
3 Ivan Mikuš, roj. 22. 6. 1971,
Gozd, Gozd 8, samostojni podjetnik
4 Tamara Likar, roj. 24. 10.
1995, Otlica, Otlica 49, vzgojiteljica predšolskih otrok, samostojna podjetnica
5 Luka Leskovec, roj. 29. 4. 1994,
Podkraj, Podkraj 86, gimnazijski
maturant, komercialist
Izžrebana št. liste: 7
ime liste: DeSUS DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE
predlagatelj: KANDIDACIJSKI
ZBOR DeSUS OO
AJDOVŠČINA - VIPAVA
1 Matjaž Bolko, roj. 20. 10. 1958,
Lokavec, Lokavec 203/a, dipl.
varstvoslovec, upokojenec
2 Alojzija Bratina, roj. 4. 6.
1962, Predmeja, Predmeja 110,
gostinec, receptor
3 Janko Žejn, roj. 12. 5. 1950,
Podkraj, Podkraj 10, trgovski poslovodja, upokojenec
4 Marta Puc, roj. 21. 6. 1957, Višnje, Višnje 3, upravni tehnik,
upokojenka
5 Igor Trošt, roj. 29. 7. 1959, Lokavec, Lokavec 34/a, avtoklepar,
brez zaposlitve
Izžrebana št. liste: 9
ime liste: SD - SOCIALNI
DEMOKRATI
predlagatelj: VOLILNA
KONVENCIJA OO SD
AJDOVŠČINA
1 Bogdan Slokar, roj. 23. 2. 1962,
Lokavec, Lokavec 175/a, gostinec, samostojni podjetnik
2 Barbara Batič, roj. 2. 12. 1986,
Lokavec, Lokavec 128/e, trgovka, trgovka
3 Valter Polanc, roj. 17. 9. 1959,
Predmeja, Predmeja 115/a, podjetnik
4 Urška Kovšca, roj. 25. 8. 1996,
Gozd, Gozd 16/a, pomočnica
vzgojitelja, študentka
5 Marko Plesničar, roj. 3. 8.
1972, Podkraj, Podkraj 50, gimnazijski maturant, komercialist
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VOLILNA ENOTA 4
Podatki o kandidatih po
listah

Izžrebana št. liste: 1
ime liste: STRANKA
MODERNEGA CENTRA
(SMC)
predlagatelj: STRANKA
MODERNEGA CENTRA (SMC)
LOKALNI ODBOR
AJDOVŠČINA - VIPAVA ZBOR ČLANOV
1 Matej Štokelj, roj. 21. 8. 1986,
Cesta, Cesta 83, magister prava
in managementa nepremičnin,
vodja upravljanja z nepremičninami
Izžrebana št. liste: 2
ime liste: NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKI DEMOKRATI
predlagatelj: OBČINSKI ODBOR
NOVE SLOVENIJE KRŠČANSKIH DEMOKRATOV
AJDOVŠČINA
1 Darja Kravos, roj. 15. 11. 1968,
Male Žablje, Male Žablje 10/b,
tekstilni obrtni konfekcionar, dopolnilna dejavnost na kmetiji
2 Jožef Černigoj, roj. 30. 1. 1957,
Vipavski Križ, Vipavski Križ 1/h,
gradbeni inženir, upokojenec
3 Ana Štokelj, roj. 22. 6. 1993,
Planina, Planina 65, dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok, vzgojiteljica predšolskih otrok
4 Klemen Bone, roj. 23. 11. 1958,
Stomaž, Stomaž 8/a, dr. veterinarskih ved, veterinar
5 Stanko Ožbot, roj. 15. 6. 1962,
Male Žablje, Male Žablje 76/a,
dipl. varnostni inženir, direktor
Izžrebana št. liste 3
ime liste: ZVEZA ZA
PRIMORSKO
predlagatelj: ZVEZA ZA
PRIMORSKO - KONVENCIJA
1 Uroš Štor, roj. 5. 7. 1975, Cesta, Cesta 61, ekonomist, zavarovalni zastopnik
2 Špela Štokelj, roj. 8. 5. 1988,
Planina, Planina 9, dipl. inž. krajinske arhitekture, samostojna
podjetnica
3 Erik Ilc, roj. 25. 4. 1981, Male
Žablje, Male Žablje 33, ekonomski tehnik, kletar
4 Barbara Rijavec, roj. 2. 1.
1988, Ustje, Ustje 40/b, diplomantka anglistike, referent na
pravni fakulteti
5 Jernej Kobal, roj. 14. 6. 1988,
Gaberje, Gaberje 85, elektrotehnik elektronik, vodja obrata
Izžrebana št. liste 4
ime liste: SLOVENSKA
DEMOKRATSKA STRANKA
- SDS
predlagatelj: SLOVENSKA
DEMOKRATSKA
STRANKA - SDS,
KONFERENCA OBČINSKEGA
ODBORA AJDOVŠČINA
1 Alojzij Klemenčič, roj. 7. 2.
1952, Stomaž, Stomaž 11/c, trg.
poslovodja, upokojenec
2 Nataša Štrancar, roj. 22. 5.
1979, Cesta, Cesta 35/f, mag. politologije, prof. ang. jezika
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3 Klemen Čehovin, roj. 10. 12.
1991, Gaberje, Gaberje 92, kmet.
podj. tehnik, trgovec
4 Mojca Vrčon Mihelj, roj. 31.
10. 1976, Male Žablje, Male Žablje 22, magistrica okolja, samostojna raziskovalka
5 Davorin Poljšak, roj. 3. 1.
1966, Planina, Planina 79, strojni
tehnik, kmet
Izžrebana št. liste: 5
ime liste: LEVICA
predlagatelj: LEVICA,
LOKALNI ODBOR
AJDOVŠČINA - VIPAVA
1 Aleksander Dujković, roj. 9.
8. 1979, Vipavski Križ, Vipavski
Križ 13, univ. dipl. filozof, vzdrževalec v GM
2 Alma Makovec Švagelj, roj. 2.
12. 1955, Vrtovče, Vrtovče 14, trgovska poslovodkinja, upokojenka
3 Simon Makovec Kržišnik, roj.
6. 4. 1976, Vrtovče, Vrtovče 20,
dipl. varnostni inženir, brezposeln
Izžrebana št. liste: 6
ime liste: LISTA BURJA LISTA ZA RAZVOJ OBČINE
AJDOVŠČINA
predlagatelj: ERVIN STOPAR IN
SKUPINA VOLIVCEV
1 Igor Česnik, roj. 6. 5. 1962,
Plače, Plače 24/a, socialni delavec, vodja enote
2 Ksenija Trobec, roj. 17. 5.
1975, Vrtovče, Vrtovče 4/a, šivilja, samostojna podjetnica
3 Sebastjan Štor, roj. 18. 12.
1968, Cesta, Cesta 65, elektrotehnik, samostojni podjetnik
4 Bojana Stibilj, roj. 16. 3. 1976,
Ustje, Ustje 46, ekonomski tehnik, referentka v računovodstvu
5 Igor Kobal, roj. 13. 5. 1962,
Planina, Planina 113, gasilski
tehnik, gasilec reševalec
Izžrebana št. liste: 7
ime liste: DeSUS DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE
predlagatelj:KANDIDACIJSKI
ZBOR DeSUS OO
AJDOVŠČINA - VIPAVA
1 Stanislav Marc, roj. 20. 9.
1947, Vrtovče, Vrtovče 21/b,
ključavničar, upokojenec
2 Jošta Terbižan, roj. 10. 6. 1949,
Planina, Planina 51/a, ekonomski
tehnik, upokojenka
3 Marijan Hajdinjak, roj. 14. 6.
1958, Ustje, Ustje 67, policist,
upokojenec
4 Bojana Andlovec, roj. 24. 11.
1948, Vrtovče, Vrtovče 20/c,
upokojenka
Izžrebana št. liste: 8
ime liste: NARODNA
STRANKA DELA
predlagatelj: OBČINSKI
VOLILNI ZBOR ČLANOV NSD
1 Marjan Vidmar, roj. 1. 12.
1955, Ustje, Ustje 42, poklicni
voznik, upokojenec

2 Vida Ipavec, roj. 14. 7. 1966,
Ustje, Ustje 6/a, tekstilno obrtna
konfekcionarka, šivilja
3 Darko Poljšak, roj. 27. 4. 1953,
Šmarje, Šmarje 28/a, kvalificiran
zidar, upokojenec
4 Neža Bandelj, roj. 13. 7. 1989,
Vipavski Križ, Vipavski Križ 56,
diplomirana ekonomistka, bančnica
5 Erik Štrukelj, roj. 8. 7. 1966,
Cesta, Cesta 21/a, komercialist,
voznik
Izžrebana št. liste: 9
ime liste: SD - SOCIALNI
DEMOKRATI
predlagatelj: VOLILNA
KONVENCIJA OO SD
AJDOVŠČINA
1 Polonca Volk, roj. 29. 12. 1973,
Plače, Plače 28/d, poslovna sekretarka, tajnica
2 Aleksander Marc, roj. 14. 10.
1957, Planina, Planina 36, upokojenec
3 Andreja Škvarč, roj. 10. 3.
1963, Skrilje, Skrilje 69, univ.
dipl. inž. agronomije, vodja oddelka
4 Harij Bat, roj. 3. 12. 1961, Vipavski Križ, Vipavski Križ 21/a,
električar, hišnik
5 Katja Blagonja, roj. 25. 4.
1988, Zavino, Zavino 25/a, gimnazijski maturant, kletarska mojstrica, študentka vinogradništva
in vinarstva

VOLILNA ENOTA 5
Podatki o kandidatih po
listah

Izžrebana št. liste: 1
ime liste: STRANKA
MODERNEGA CENTRA
(SMC)
predlagatelj: STRANKA
MODERNEGA CENTRA (SMC)
LOKALNI ODBOR
AJDOVŠČINA - VIPAVA ZBOR ČLANOV
1 Tanja Cink, roj. 17. 5. 1976,
Brje, Brje 74, univ. dipl. socialna
delavka, direktorica Varstveno
delovnega centra Nova Gorica
2 Damjan Širok, roj. 31. 7. 1972,
Kamnje, Kamnje 3/c, komercialist, nabava in prodaja
Izžrebana št. liste: 2
ime liste: NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKI DEMOKRATI
predlagatelj: OBČINSKI ODBOR
NOVE SLOVENIJE KRŠČANSKIH DEMOKRATOV
AJDOVŠČINA
1 Dragotin Štokelj, roj. 12. 3.
1961, Velike Žablje, Velike Žablje 37/c, gradbeni tehnik, vodja enote
2 Marija Cigoj, roj. 30. 10. 1958,
Malovše, Malovše 37, šivilja, svetovalka
3 Janez Capuder, roj. 6. 6. 1971,
Vrtovin, Vrtovin 78/a, dipl. inž.
strojništva, inšpektor
4 Klara Krkoč, roj. 10. 3. 1952,
Batuje, Batuje 66, medicinska sestra, upokojenka

5 Stanko Čufer, roj. 4. 8. 1957,
Dobravlje, Dobravlje 70, predmetni učitelj, učitelj
Izžrebana št. liste: 3
ime liste: ZVEZA ZA
PRIMORSKO
predlagatelj: ZVEZA ZA
PRIMORSKO - KONVENCIJA
1 Aron Mrmolja, roj. 28. 5. 1986,
Selo, Selo 72/a, dipl. inž. strojništva, podjetnik
2 Julija Kodrič, roj. 23. 12. 1968,
Črniče, Črniče 79/d, zobotehnik,
zobotehnik
3 Mark Kodrič, roj. 15. 2. 1992,
Brje, Brje 97, dipl. inž. rač. in informatike, izvršni direktor
4 Karin Rože, roj. 10. 4. 2000,
Potoče, Potoče 21/a, dijakinja
Izžrebana št. liste: 4
ime liste: SLOVENSKA
DEMOKRATSKA STRANKA
- SDS
predlagatelj: SLOVENSKA
DEMOKRATSKA STRANKA SDS, KONFERENCA
OBČINSKEGA ODBORA
AJDOVŠČINA
1 Miha Kapelj, roj. 2. 1. 1980,
Dobravlje, Dobravlje 100, dipl.
inž. tehnologije prometa, vodja
skladišča
2 Majda Kodrič Roškar, roj. 18.
6. 1954, Brje, Brje 65/a, dr. medicine, specialistka ginekologije in
porodništva, upokojenka
3 Radovan Štor, roj. 26. 10.
1961, Velike Žablje, Velike Žablje 45, strojni ključavničar, vzdrževalec
4 Klara Remec, roj. 29. 4. 1978,
Selo, Selo 28/b, diplomirana
pravnica, glavna tajnica fakultete
5 Martina Cigoj, roj. 24. 6. 1969,
Malovše, Malovše 39/a, naravoslovno matematični tehnik, samostojna podjetnica – računovodkinja
Izžrebana št. liste: 5
ime liste: LEVICA
predlagatelj: LEVICA,
LOKALNI ODBOR
AJDOVŠČINA - VIPAVA
1 Liljana Remec, roj. 5. 6. 1961,
Potoče, Potoče 11, dipl. medicinska sestra, medicinska sestra
2 Andrej Vrčon, roj. 24. 2. 1981,
Dobravlje, Dobravlje 10/e, mehanik, samostojni podjetnik
3 Jana Puhar, roj. 13. 1. 1993,
Selo, Selo 4, gimnazijska maturantka, študentka
Izžrebana št. liste: 6
ime liste: LISTA BURJA LISTA ZA RAZVOJ OBČINE
AJDOVŠČINA
predlagatelj: IVAN
VODOPIVEC IN SKUPINA
VOLIVCEV
1 Marko Vetrih, roj. 24. 6. 1970,
Batuje, Batuje 23, dipl. inž. elektrotehnike, vodja službe
2 Bruna Kastelic, roj. 3. 8. 1950,
Črniče, Črniče 79/e, ekonomistka, upokojenka

3 Rok Rojko, roj. 30. 7. 1986,
Malovše, Malovše 38, univ. dipl.
inž. okoljskega gradbeništva,
operativni vodja enote
4 Katja Mužina, roj. 18. 7. 1979,
Selo, Selo 76/a, komercialistka,
direktorica
5 Franjo Troha, roj. 29. 4. 1956,
Velike Žablje, Velike Žablje 43/a,
orodjar, upokojenec
Izžrebana št. liste: 7
ime liste: DeSUS DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE
predlagatelj: KANDIDACIJSKI
ZBOR DeSUS OO
AJDOVŠČINA - VIPAVA
1 Drago Lisjak, roj. 1. 9. 1960, Potoče, Potoče 43/a, zidar, upokojenec
2 Mirjana Lozar, roj. 1. 12. 1957,
Vrtovin, Vrtovin 124, skladiščni
manipulant, upokojenka
3 Božidar Bajc, roj. 25. 12. 1960,
Dobravlje, Dobravlje 28, delavec
4 Alenka Bratina, roj. 9. 7. 1952,
Ravne, Ravne 21, upokojenka
5 Radivoj Komel, roj. 6. 4. 1958,
Gojače, Gojače 36/b, strojni tehnik,
upokojenec
Izžrebana št. liste: 8
ime liste: NARODNA
STRANKA DELA
predlagatelj: OBČINSKI
VOLILNI ZBOR ČLANOV NSD
1 Vilko Brus, roj. 12. 12. 1957,
Vrtovin, Vrtovin 76, medicinski
tehnik, dializni tehnik
2 Leja Lozar, roj. 7. 2. 1976, Vrtovin, Vrtovin 107, trgovka, prodajalka, trgovka
3 Zoran Vrtovec, roj. 4. 5. 1958,
Potoče, Potoče 56, avtomehanik,
upokojenec
4 Neda Krkoč, roj. 30. 5. 1957,
Malovše, Malovše 24, trgovka,
gospodinja
5 Fernando Raul Montes, roj.
11. 1. 1968, Črniče, Črniče 47,
univ. dipl. industrijski inženir,
strojnik
Izžrebana št. liste: 9
ime liste: SD - SOCIALNI
DEMOKRATI
predlagatelj: VOLILNA
KONVENCIJA OO SD
AJDOVŠČINA
1 Kazimir Čebron, roj. 26. 3.
1956, Brje, Brje 62, strojnik
TGM, upokojenec
2 Ksenija Volk, roj. 18. 1. 1975,
Dobravlje, Dobravlje 78, dipl.
ekonomistka, komercialistka
3 Dejan Pišot, roj. 2. 6. 1981,
Selo, Selo 18, dipl. inž. gradbeništva, nadzornik kanalizacijskega sistema
4 Jasmina Črv Čermelj, roj. 22.
1. 1973, Potoče, Potoče 6, gostinski tehnik, samostojna podjetnica
5 Rado Jejčič, roj. 22. 5. 1958,
Vrtovin, Vrtovin 114/c, varilec,
upokojenec
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SEZNAMI
KANDIDATOV
ZA VOLITVE
ČLANOV
SVETOV
KRAJEVNIH
SKUPNOSTI V
OBČINI
AJDOVŠČINA
KRAJEVNA SKUPNOST

AJDOVŠČINA

Podatki o kandidaturah

VOLILNA ENOTA 1
Izžrebana št. kandidata: 1
Valentin Krtelj, roj. 12. 12. 1964,
Ajdovščina, Šibeniška ulica 20,
referent za pripravo in obračun
del, v enoti oskrbe za pitno vodo,
predlagatelj Gregorc Zora in
skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 2
Marta Koruza, roj. 15. 4. 1962,
Ajdovščina, Župančičeva
ulica 1/a, univ. dipl. ing. živinoreje, kmetijska svetovalka - vodja
izpostave; predlagatelj: Gregorc
Zora in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 2
Bojana Curk, roj. 6. 8. 1965, Ajdovščina, Polževa ulica 4, dipl.
organizator turizma, samostojna podjetnica; predlagatelj: Marc
Bogomil in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 7
Dimitrij Gleščič, roj 9. 7.
1972, Batuje, Batuje 88, šofer,
avtomehanik, šofer; predlagatelj: Vetrih Marko in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 4
Matej Kodele, roj. 17. 2. 1983,
Budanje, Budanje 86, osnovnošolska, brezposelna oseba; predlagatelj: Curk Avrelija in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 8
Erna Kalin, roj. 14. 7. 1973, Cesta, Cesta 5/a, diplomirana ekonomistka, računovodkinja;
predlagatelj:Tomažič Bogomir in
skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 3
Bojan Kodelja, roj.: 19. 11. 1952,
Ajdovščina, Lavričeva cesta 43/a,
strojni tehnik, upokojenec; predlagatelj: Marc Bogomil in skupina volivcev

KRAJEVNA SKUPNOST

Izžrebana št. kandidata: 5
Aleš Ferjančič, roj. 25. 2. 1991,
Budanje, Budanje 6/c, diplomirani dediščinar, upravljalec stroja; predlagatelj: Trošt Nikolaj in
skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 9
Matej Štokelj, roj. 21. 8. 1986,
Cesta, Cesta 83, magister prava
in managementa nepremičnin,
vodja upravljanja z nepremičninami; predlagatelj: Štor Alenka
in skupina volivcev

VOLILNA ENOTA 4
Izžrebana št. kandidata: 1
Tadej Marc, roj.: 10. 7. 1987, Ajdovščina, Ulica Ivana Kosovela 30, gimnazijski maturant, samostojni podjetnik; predlagatelj:
Žgavc Sonja in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 2
Matija Repič, roj. 18. 2. 1938,
Ajdovščina, Vipavska cesta 5/a,
univ. dipl. ing. strojništva, upokojenec; predlagatelj: Žgavc Sonja in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 3
Nadja Ušaj Pregeljc, roj. 1. 3.
1968, Ajdovščina, Slejkoti 5, magister religiologije in etike, laborantka; predlagatelj: Žgavc
Sonja in skupina volivcev

KRAJEVNA SKUPNOST

BATUJE

Podatki o kandidaturah

Izžrebana št. kandidata: 3
Miran Gregorc, roj. 23. 3. 1984,
Ajdovščina, Vilharjeva ulica 24,
komunalni ing., strokovni delavec, predlagatelj: Gregorc Zora in
skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 1
Lucija Plahuta, roj 13. 9. 1967,
Batuje, Batuje 73/b, komercialni tehnik, poslovodkinja; predlagatelj: Vetrih Marko in skupina
volivcev

VOLILNA ENOTA 2

Izžrebana št. kandidata: 2
Miha Kralj, roj 20. 12. 1977, Batuje, Batuje 64, dipl. ing. računalništva in informatike, direktor;
predlagatelj: Vetrih Marko in
skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 1
Marko Kete, roj. 2. 6. 1984,
Ajdovščina, Goriška cesta 5, doktor znanosti, samostojni biotehnolog; predlagatelj: Božič Stanislav in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 2
Bernard Bratina, roj.: 10. 4.
1957, Ajdovščina, Grivče 7, univ.
dipl. ing. kemije, profesor kemije; predlagatelj: Božič Stanislav in
skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 3
Petra Žgavc, roj. 8. 4. 1979, Ajdovščina, Na Brajdi 7, dipl. družboslovka, organizatorka marketinških aktivnosti; predlagatelj:
Božič Stanislav in skupina volivcev

VOLILNA ENOTA 3
Izžrebana št. kandidata: 1
Boris Šapla, roj. 30. 11. 1957,
Ajdovščina, Slomškova ulica 8,
ekonomski tehnik, upokojenec;
predlagatelj: Marc Bogomil in
skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 3
Nežica Černigoj, roj 28. 7. 1964,
Batuje, Batuje 19, prodajalka,
prodajalka; predlagatelj: Vetrih
Marko in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 4
Đulijano Jukić, roj 25. 1. 1977,
Batuje, Batuje 47, avtomehanik,
vzdrževalec; predlagatelj: Vetrih
Marko in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 5
Polona Koradin, roj 30. 7. 1975,
Batuje, Batuje 4/a, prodajalka,
prodajalka; predlagatelj: Vetrih
Marko in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 6
Simon Koron, roj 25. 4. 1978,
Batuje, Batuje 59/a, zdravstveni tehnik, reševalec; predlagatelj: Vetrih Marko in skupina volivcev

BRJE

Podatki o kandidaturah
Izžrebana št. kandidata: 1
Alenka Rozman, roj. 17. 12.
1968, Brje, Brje 99/a, ekonomistka, finančna svetovalka za gospodarstvo; predlagatelj: Marc Egon
in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 2
Helena Furlan, roj. 20. 1. 1967,
Brje, Brje 107, ekonomski tehnik,
kmetovalec; predlagatelj: Marc
Egon in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 3
Ana Trebovc, roj. 8. 9.1983, Brje,
Brje 107/a, magistra poslovnih
ved, samostojna podjetnica; predlagatelj: Marc Egon in skupina
volivcev
Izžrebana št. kandidata: 4
Boštjan Makovec, roj. 2. 6. 1980,
Brje, Brje 79, kmetijski tehnik,
delo na kmetiji – kmet; predlagatelj: Marc Egon in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 5
Matej Furlan, roj. 31. 5. 1977,
Brje, Brje 65/e, dipl. ing. strojništva, vodja HE; predlagatelj:
Marc Egon in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 6
Egon Marc, roj. 16. 11. 1963,
Brje, Brje 41, gimnazijski maturant, carinik specialist; predlagatelj: Marc Egon in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 7
Boris Stegovec, roj. 4. 1. 1954,
Brje, Brje 121, dipl. ing. strojništva, upokojenec; predlagatelj:
Marc Egon in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 6
Demis Inamo, roj. 22. 8.1984,
Budanje, Budanje 65, višja poslovna, policijski kriminalist;
predlagatelj: Krašna Franc in
skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 7
Franc Krašna, roj. 17. 11. 1948,
Budanje, Budanje 5/e, poklicni
voznik, upokojenec; predlagatelj:
Gulič Aleš in skupina volivcev

KRAJEVNA SKUPNOST

CESTA

Podatki o kandidaturah
Izžrebana št. kandidata: 1
Erik Štrukelj, roj. 8. 7. 1966, Cesta, Cesta 21/a, komercialist, voznik; predlagatelj: Štor Alenka in
skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 2
Dominik Pizzoni, roj. 29. 8.
1981, Cesta, Cesta 15/a, ekonomski tehnik, vodja nabave; predlagatelj: Bone Bogdan in skupina
volivcev
Izžrebana št. kandidata: 3
Alojzij Pipan, roj. 21. 6. 1968,
Cesta, Cesta 33/b, strojnik, skladiščnik; predlagatelj: Tomažič
Bogomir in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 4
Rok Vidic, roj. 9. 11. 1987, Cesta,
Cesta 79/a, magister okoljskih
ved, tehnolog; predlagatelj: Štor
Alenka in skupina volivcev

BUDANJE

Izžrebana št. kandidata: 5
Nataša Soban, roj. 26. 12. 1972,
Cesta, Cesta 23/a, magistra prava, višja svetovalka; predlagatelj:
Tomažič Bogomir in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 1
Borut Peljhan, roj. 20. 6. 1987,
Budanje, Budanje 6/h, univ. dipl.
ing. strojništva, ing. strojništva;
predlagatelj: Ferjančič Slavka in
skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 6
Dolores Dietz, roj. 15. 2. 1966,
Cesta, Cesta 80, zdravstveni tehnik, vzgojiteljica predšolskih
otrok; predlagatelj: Štor Alenka
in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 2
Franc Ferjančič, roj. 26. 11.
1966, Budanje, Budanje 6/a, avtomehanik, vzdrževalec športne
opreme; predlagatelj: Fabjan Aleš
in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 7
Katja Krapež, roj. 15. 4. 1956,
Cesta, Cesta 35/c, diplomirana
ekonomistka, upokojenka; predlagatelj: Tomažič Bogomir in
skupina volivcev

KRAJEVNA SKUPNOST
Podatki o kandidaturah

Izžrebana št. kandidata: 3
Jordan Kodele, roj. 10. 3. 1980,
Budanje, Budanje 131/a, lesni
tehnik, obrtnik; predlagatelj: Kodele Alenka in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 10
Borut Stopar, roj. 14. 4. 1973,
Cesta, Cesta 93/a, avtomehanik,
avtomehanik; predlagatelj: Tomažič Bogomir in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 11
Samo Valič, roj. 25. 9. 1959, Cesta, Cesta 34/a, geometer, geometer; predlagatelj: Tomažič Bogomir in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 12
Andreja Štor, roj. 28. 7. 1975,
Cesta, Cesta 63, šivilja – prodajalka, gospodinja; predlagatelj:
Štor Alenka in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 13
Boris Štor, roj. 23. 5. 1961, Cesta, Cesta 84, delavec; predlagatelj: Štor Alenka in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 14
Jana Furlan, roj. 26. 3. 1979, Cesta, Cesta 70, poslovni tehnik
– poslovodja, administratorka;
predlagatelj: Štor Alenka in skupina volivcev

KRAJEVNA SKUPNOST

COL

Podatki o kandidaturah

VOLILNA ENOTA 1
Izžrebana št. kandidata: 1
Marko Koren, roj. 23. 7. 1986,
Col, Col 92/c, univ. dipl. ing.
gradbeništva, asistent tehničnega direktorja; predlagatelj: Koren
Barbara in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 2
Branko Tratnik Ambrožič, roj.
23. 9. 1982, Col, Col 91/a, policist, gasilec; predlagatelj: Tratnik
Žan in skupina volivcev

VOLILNA ENOTA 2
Izžrebana št. kandidata: 1
Stanislav Krapež, roj. 6. 12.
1950, Col, Col 57, upokojenec;
predlagatelj: Pregelj Peter in skupina volivcev
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VOLILNA ENOTA 3
Izžrebana št. kandidata: 1
Hubert Pregelj, roj. 14. 11. 1967,
Malo Polje, Malo Polje 12, puškar, puškarstvo; predlagatelj:
Kobal Mitja in skupina volivcev

VOLILNA ENOTA 4
Izžrebana št. kandidata: 1
David Rušt, roj. 4. 1. 1982, Gozd,
Gozd 1b, diplomiran varnostni
inženir, strokovni delavec varstva
pri delu; predlagatelj: Nusdorfer
Božo in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 2
Nejc Božič, roj. 7. 8. 1992, Gozd,
Gozd 29, pomočnik vzgojitelja
predšolskih otrok, vzdrževalec;
predlagatelj: Peljhan Marko in
skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 3
Maja Mikuž, roj. 13. 11. 1992,
Gozd, Gozd 4/a, vzgojiteljica
predšolskih otrok, spremljevalka
gibalno oviranega učenca; predlagatelj: Peljhan Marko in skupina volivcev

VOLILNA ENOTA 5
Izžrebana št. kandidata: 1
Kristjan Bizjak, roj. 9. 3. 1980,
Žagolič, Žagolič 31, dipl. zdravstvenik, reševalec; predlagatelj:
Škvarč Janko in skupina volivcev

VOLILNA ENOTA 6
Izžrebana št. kandidata: 1
Matjaž Bajec, roj. 23. 10. 1979,
Col, Col 3/b, dipl. ing. strojništva, direktor za področje pekarstva; predlagatelj: Lemut Bajec
Melita in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 2
Milan Pregelj, roj. 3. 4. 1964,
Col, Col 16, univ. dipl. teolog,
vojaški duhovnik, predlagatelj:
Leban Robert in skupina volivcev

KRAJEVNA SKUPNOST

ČRNIČE

Podatki o kandidaturah
Izžrebana št. kandidata: 1
Anja Mavrič, roj. 27. 2. 1993,
Ravne, Ravne 13/a, gimnazijski maturant, pripravnik – absolvent; predlagatelj: Kosovel Aleš
in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 2
Silva Cigoj, roj. 30. 8. 1962, Črniče, Črniče 91, medicinska sestra, samostojna podjetnica;
predlagatelj: Kosovel Aleš in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 3
Marko Česnik, roj. 28. 8. 1974,
Črniče, Črniče 67/a, obdelovalec
kovin, voznik - strojnik tgm; predlagatelj: Kosovel Aleš in skupina volivcev
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Izžrebana št. kandidata: 4
Tomaž Koron, roj. 7. 2. 1986,
Črniče, Črniče 4, univ. dipl.
gradbeništva, odgovorni vodja del na gradbišču; predlagatelj:
Kosovel Aleš in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 5
Branko Mikuž, roj. 7. 4. 1975,
Ravne, Ravne 26, obdelovalec
lesa, peskar; predlagatelj: Kosovel
Aleš in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 6
Klemen Ušaj, roj. 30. 5. 1976,
Črniče, Črniče 56/a, ekonomski
tehnik, komercialist; predlagatelj:
Kosovel Aleš in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 7
Suzana Vidmar Kovšca, roj. 3.
5. 1979, Ravne, Ravne 14, univ.
dipl. pol. in ital. , prof., vodja
projektov, prevajalka; predlagatelj: Kosovel Aleš in skupina volivcev

KRAJEVNA SKUPNOST

DOBRAVLJE

Podatki o kandidaturah
Izžrebana št. kandidata: 1
Nataša Gorup Čefarin, roj. 29.
3. 1963, Dobravlje, Dobravlje 40,
ekonomistka, računovodkinja;
predlagatelj: Marc Dušan in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 2
Rafael Vidmar, roj. 5. 8. 1949,
Dobravlje, Dobravlje 9/f, strojni
tehnik, upokojenec; predlagatelj:
Žgavec Franc in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 3
Božidar Bajc, roj. 25. 12. 1960,
Dobravlje, Dobravlje 28, delavec
v proizvodnji; predlagatelj: Marc
Dušan in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 4
Maja Lulik, roj. 20. 11. 1977,
Dobravlje, Dobravlje 50/a, dipl.
ekon., prodaja; predlagatelj: Žgavec Franc in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 5
Miha Kapelj, roj. 2. 1. 1980, Dobravlje, Dobravlje 100, dipl. ing.
tehnologije prometa, vodja skladišča; predlagatelj: Žgavec Franc
in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 6
Tina Markočič Sikora, roj. 8. 10.
1988, Dobravlje, Dobravlje 31,
administratorka, živilska delavka;
predlagatelj: Marc Dušan in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 7
Blaž Vrčon, roj. 24. 12. 1987,
Dobravlje, Dobravlje 53, lesarski tehnik, vodja proizvodnje;
predlagatelj: Vončina Danijel in
skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 8
Miran Vrčon, roj. 7. 4. 1951, Dobravlje, Dobravlje 10/d, strojni
tehnik, upokojenec; predlagatelj:
Marc Dušan in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 9
Ivana Dornik, roj. 28. 1. 1986,
Dobravlje, Dobravlje 38, delavka
v proizvodnji; predlagatelj: Marc
Dušan in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 10
Tibor Doles, roj. 13. 4. 1985, Dobravlje, Dobravlje 60/b, univ.
dipl. molekularni biolog, vodja
projektov v biofarmacevtiki; predlagatelj: Žgavec Franc in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 11
Boris Kalin, roj. 24. 4. 1963, Dobravlje, Dobravlje 34/c, ekonomist, prodaja; predlagatelj: Žgavec Franc in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 12
Tanja Bizjak, roj. 29. 5. 1976,
Dobravlje, Dobravlje 56, prodajalka, prodaja; predlagatelj: Žgavec Franc in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 13
Aljoša Šinigoj, roj. 11. 7. 1975,
Dobravlje, Dobravlje 23/a, dipl.
ekonomist, referent za priključevanje elektrike; predlagatelj:
Marc Dušan in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 14
Martina Čučilovič, roj. 8. 9.
1973, Dobravlje, Dobravlje 85,
tekstilno obrtna konfekcionarka
in prodajalka, prodajalka; predlagatelj: Marc Dušan in skupina
volivcev
Izžrebana št. kandidata: 15
Simona Završnik Vrčon, roj.
30. 7. 1980, Dobravlje, Dobravlje
35/a, univ. dipl. pravnica, inšpektorica; predlagatelj: Žgavec Franc
in skupina volivcev

KRAJEVNA SKUPNOST

DOLGA POLJANA
Podatki o kandidaturah

Izžrebana št. kandidata: 1
Valter Rustja, roj. 14. 6. 1978,
Dolga Poljana, Dolga Poljana 19,
lesarski tehnik, samostojni podjetnik; predlagatelj: Rustja David
in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 2
Karel Lemut, roj. 3. 11. 1948,
Dolga Poljana, Dolga Poljana 56,
kovinar – ključavničar, upokojenec; predlagatelj: Lemut Karel in
skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 3
Jure Krašna, roj. 1. 5. 1993, Dolga Poljana, Dolga Poljana 31/a,
tehnik zdravstvene vzgoje, zdravstveni reševalec; predlagatelj: Lemut Karel in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 4
Ljubica Koren, roj. 21. 8. 1975,
Dolga Poljana, Dolga Poljana 12,
univ. dipl. ekonomistka, finančna
svetovalka; predlagatelj: Rustja
David in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 5
Špela Peršič, roj. 28. 1. 1994,
Dolga Poljana, Dolga Poljana 41,
mag. kemije, tehnična sodelavka;
predlagatelj: Lemut Karel in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 6
Ana Kalin, roj. 27. 7. 1979, Dolga Poljana, Dolga Poljana 32/b,
univ. dipl. socialna pedagoginja,
svetovalna služba; predlagatelj:
Lemut Karel in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 7
Aleš Praček, roj. 17. 7. 1972,
Dolga Poljana, Dolga Poljana 11,
dipl. ing. zootehnike, višji svetovalec; predlagatelj: Rustja David
in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 8
Matej Petrovčič, roj. 31. 10.
1982, Dolga Poljana, Dolga Poljana 4/e, elektrotehnik – energetik, vodja oddelka; predlagatelj:
Lemut Karel in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 9
Janja Raspor, roj. 7. 3. 1993,
Dolga Poljana, Dolga Poljana
1/g, policistka, policistka na terenu; predlagatelj: Rustja David in
skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 10
Marjan Curk, roj. 19. 8. 1962,
Dolga Poljana, Dolga Poljana
2/a, ekonomski tehnik, samostojni podjetnik; predlagatelj: Rustja
David in skupina volivcev

KRAJEVNA SKUPNOST

GABERJE

Podatki o kandidaturah
Izžrebana št. kandidata: 1
Janja Kobal, roj. 12. 9. 1990, Gaberje, Gaberje 85, diplomirana
dietetičarka, nezaposlena; predlagatelj: Kobal Marko in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 2
Jernej Kobal, roj. 14. 6. 1988,
Gaberje, Gaberje 85, elektrotehnik elektronik, vodja obrata; predlagatelj: Kobal Marko in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 3
Jožef Nusdorfer, roj. 8. 9. 1955,
Gaberje, Gaberje 5, geometer,
upokojenec; predlagatelj: Kobal
Marko in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 4
Lea Prezelj, roj. 25. 3. 1982, Gaberje, Gaberje 71, univ. dipl. ing.
arhitekture, samostojni arhitekt;
predlagatelj: Kobal Marko in
skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 5
Klemen Čehovin, roj. 10. 12.
1991, Gaberje, Gaberje 92, kmetijsko - podjetniški tehnik, trgovec; predlagatelj: Kobal Marko in
skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 6
Danijel Zavnik, roj. 30. 9. 1983,
Gaberje, Gaberje 82, strojni tehnik, strojnik tgm; predlagatelj:
Kobal Marko in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 7
Tjaša Kos, roj. 20. 5. 1993, Gaberje, Gaberje 72, mag. molekulske in funkcionalne biologije, študentka; predlagatelj: Kobal
Marko in skupina volivcev

KRAJEVNA SKUPNOST

GOJAČE - MALOVŠE
Podatki o kandidaturah

VOLILNA ENOTA 1
Izžrebana št. kandidata: 1
Tamara Komac, roj. 25. 8. 1972,
Gojače, Gojače 3/c, dipl. upravni organizator, referent; predlagatelj: Ličen Branka in skupina
volivcev
Izžrebana št. kandidata: 2
Jernej Štrancar, roj. 10. 12. 1988,
Gojače, Gojače 3/a, dipl. ing. gospodarstva, komercialist; predlagatelj: Ličen Branka in skupina
volivcev
Izžrebana št. kandidata: 3
Aleksandra Pirjevec, roj. 15. 3.
1968 Gojače, Gojače 17/a, šivilja,
šivilja; predlagatelj: Štrancar Bojan in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 4
Tanja Pišot, roj. 8. 7. 1976, Gojače, Gojače 39/a, socialna delavka, delo socialne delavke; predlagatelj: Pišot Janko in skupina
volivcev
Izžrebana št. kandidata: 5
Radivoj Komel, roj. 6. 4. 1958,
Gojače, Gojače 36/b, strojni tehnik, upokojenec; predlagatelj: Pišot Janko in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 6
Martin Šinigoj, roj. 14. 7. 1970,
Gojače, Gojače 3/g, zidar, zidar;
predlagatelj: Pišot Janko in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 7
Tomaž Ušaj, roj. 24. 10. 1981,
Gojače, Gojače 3/č, poslovni tehnik, komercialist; predlagatelj:
Ličen Branka in skupina volivcev

VOLILNA ENOTA 2
Izžrebana št. kandidata: 1
Martina Cigoj, roj. 24. 6. 1969,
Malovše, Malovše 39/a, naravoslovno matematični tehnik, računovodja; predlagatelj: Krkoč Livija in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 2
Bogdan Cigoj, roj. 27. 4. 1980,
Malovše, Malovše 20, strojni tehnik, delo v proizvodnji; predlagatelj: Krkoč Livija in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 3
Mark Cigoj, roj. 21. 1. 1991, Malovše, Malovše 19, oblikovalec
kovin, kovač – varilec; predlagatelj: Rojko Rok in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 4
Renata Cigoj, roj. 17. 4. 1979,
Malovše, Malovše 20, poslovni
tehnik, policistka; predlagatelj:
Rojko Rok in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 5
Bojan Grljevič, roj. 10. 12. 1952,
Malovše, Malovše 40, upokojenec; predlagatelj: Rojko Rok in
skupina volivcev
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Izžrebana št. kandidata: 6
David Cigoj, roj. 1. 10. 1993,
Malovše, Malovše 37, strojni tehnik, komercialist v prodaji; predlagatelj: Krkoč Livija in skupina volivcev

KRAJEVNA SKUPNOST

KRAJEVNA SKUPNOST

Izžrebana št. kandidata: 1
Katja Zagorc, roj. 2. 10. 1976,
Lokavec, Lokavec 64/b, socialni
oskrbovalec, gospodinja; predlagatelj: Nemec Danilo in skupina
volivcev

KAMNJE - POTOČE
Podatki o kandidaturah

Izžrebana št. kandidata: 1
Martina Krkoč, roj. 20. 9. 1975,
Potoče, Potoče 21/b, ekonomist,
bančni komercialist; predlagatelj: Podgornik Lidija in skupina
volivcev
Izžrebana št. kandidata: 2
Denis Vrtovec, roj. 9. 8. 1981,
Potoče, Potoče 38, finomehanik,
keramičar; predlagatelj: Podgornik Lidija in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 3
Uroš Vodopivec, roj. 19. 8. 1985,
Kamnje, Kamnje 10/b, dipl. gospodarski inž., gospodarski inž.;
predlagatelj: Vodopivec Peter in
skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 4
Borut Bratina, roj. 18. 1. 1979,
Kamnje, Kamnje 33/a, kovinar,
avtoličar – klepar; predlagatelj:
Vodopivec Peter in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 5
Suzana Batagelj, roj. 22. 1. 1972,
Kamnje, Kamnje 56, spec. managementa, krupje; predlagatelj:
Vodopivec Peter in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 6
Anita Rijavec, roj. 14. 3. 1989,
Kamnje, Kamnje 5/a, gimnazijski maturant, informator; predlagatelj: Vodopivec Peter in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 7
Marko Rijavec, roj. 3. 11. 1967,
Potoče, Potoče 46, kuhar, kuhar;
predlagatelj: Vodopivec Peter in
skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 8
Helena Velikajne, roj. 20. 4.
1959, Potoče, Potoče 65, gimnazijski maturant, poslovno svetovanje; predlagatelj: Podgornik Lidija in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 9
Lidija Podgornik, roj. 2. 1. 1954,
Potoče, Potoče 27, frizerka, upokojenka; predlagatelj: Podgornik
Lidija in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 10
Boštjan Podgornik, roj. 4. 3.
1974, Potoče, Potoče 27, ekonomsko komercialni tehnik, višji
svetovalec za prebivalstvo v banki; predlagatelj: Podgornik Lidija
in skupina volivcev

LOKAVEC

Podatki o kandidaturah

VOLILNA ENOTA 1

Izžrebana št. kandidata: 2
Boris Kovač, roj. 28. 9. 1964, Lokavec, Lokavec 67, doktor biotehnoloških znanosti, svetovalec uprave, profesor; predlagatelj:
Nemec Danilo in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 3
Miran Lokar, roj. 24. 7. 1964,
Lokavec, Lokavec 1/c, strojni mehanik, nezaposlen; predlagatelj:
Nemec Danilo in skupina volivcev

VOLILNA ENOTA 2
Izžrebana št. kandidata: 1
Klavdija Mikuš, roj. 14. 7. 1990,
Lokavec, Lokavec 97/a, vzgojiteljica, vzgojiteljica; predlagatelj:
Černigoj Dragica in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 2
Jože Černigoj, roj. 30. 3. 1967,
Lokavec, Lokavec 76/b, avtomehanik, kmet; predlagatelj: Černigoj Dragica in skupina volivcev

VOLILNA ENOTA 3
Izžrebana št. kandidata: 1
Marko Blažko, roj. 20. 4. 1982,
Lokavec, Lokavec 124/d, inženir
strojništva, vodja konstrukcijskega oddelka; predlagatelj: Blažko
Edvard in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 2
Judita Trošt, roj. 9. 6. 1962, Lokavec, Lokavec 34/a, dipl. organizator dela, zemljiško knjižni referent; predlagatelj: Blažko Edvard
in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 3
Zdenko Bolko, roj. 18. 9. 1957,
Lokavec, Lokavec 41/c, gradbeni tehnik, upokojenec; predlagatelj: Blažko Edvard in skupina
volivcev

VOLILNA ENOTA 4
Izžrebana št. kandidata: 1
Bernarda Velikonja, roj. 9. 10.
1961, Lokavec, Lokavec 130/f,
ekonomist, ekonomist v nabavi;
predlagatelj: Vidmar Nevenka in
skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 2
Angel Vidmar, roj. 15. 5. 1956,
Lokavec, Lokavec 135/d, pravnik notranjih zadev, upokojenec
predlagatelj: Vidmar Nevenka in
skupina volivcev

VOLILNA ENOTA 5

VOLILNA ENOTA 2

Izžrebana št. kandidata: 1
Nada Blažko, roj. 25. 12. 1958,
Lokavec, Lokavec 151, komercialni tehnik, gospodinja; predlagatelj: Bras Etbin in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 1
Katarina Vidmar, roj. 22. 3.
1978, Kovk, Kovk 1/c, profesorica klavirja, učiteljica klavirja;
predlagatelj: Vidmar Katarina in
skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 2
Nejc Pižent, roj. 21. 7. 1983, Lokavec, Lokavec 172, gradbeni
tehnik, vodja gradbenih del; predlagatelj: Bras Etbin in skupina
volivcev

Izžrebana št. kandidata: 2
Kristijan Vidmar, roj. 31. 7.
1984, Kovk, Kovk 19/a, gimnazijski maturant, direktor; predlagatelj: Vidmar Katarina in skupina
volivcev

VOLILNA ENOTA 6
Izžrebana št. kandidata: 1
Marjan Lokar, roj. 4. 1. 1971,
Lokavec, Lokavec 211, strojni
mehanik, samostojni podjetnik
predlagatelj: Stopar Stojan in
skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 2
Bojana Pižent Kompara, roj. 2.
6. 1968, Lokavec, Lokavec 190/a,
prof. slovenskega jezika; predlagatelj: Stopar Stojan in skupina
volivcev

KRAJEVNA SKUPNOST

OTLICA - KOVK
Podatki o kandidaturah

VOLILNA ENOTA 1
Izžrebana št. kandidata: 1
Alojzij Bizjak, roj. 2. 5. 1963,
Otlica, Otlica 26/a, pečar, samostojni podjetnik pečar; predlagatelj: Likar Alojz in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 2
Andrej Krapež, roj. 24. 11. 1975,
Otlica, Otlica 24, strojni tehnik,
gozdar; predlagatelj: Likar Alojz
in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 3
Tamara Likar, roj. 24. 10. 1995,
Otlica, Otlica 49, vzgojiteljica predšolskih otrok, samostojna podjetnica; predlagatelj: Likar
Alojz in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 4
David Krapež, roj. 16. 7. 1981,
Otlica, Otlica 53, avtomehanik,
vzdrževalec na čistilni napravi;
predlagatelj: Likar Alojz in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 5
Tadeja Podgornik, roj. 10. 3.
1983, Otlica, Otlica 47, prometni tehnik, gospodinja; predlagatelj: Krapež Miran in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 6
Janja Krapež, roj. 15. 5. 1994,
Otlica, Otlica 60, gimnazijska
maturantka, študentka; predlagatelj: Likar Alojz in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 7
Julijana Vidmar, roj. 18. 9. 1971,
Otlica, Otlica 71/a, čistilka in kuhinjska pomočnica; predlagatelj:
Likar Alojz in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 3
Božidar Škvarč, roj. 4. 1. 1977,
Kovk, Kovk 4, gimnazijski maturant, samozaposlen; predlagatelj: Vidmar Katarina in skupina
volivcev
Izžrebana št. kandidata: 4
Klavdij Likar, roj. 15. 2. 1973,
Kovk, Kovk 39/a, gozdar, sekač,
upokojenec; predlagatelj: Vidmar
Pavel in skupina volivcev

KRAJEVNA SKUPNOST

PLAČE

Podatki o kandidaturah
Izžrebana št. kandidata: 1
Janez Groznik, roj. 5. 2. 1985,
Plače, Plače 39/a, strojni tehnik,
pismonoša; predlagatelj: Stopar
Ervin in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 2
Alojzij Lemut, roj. 18. 4. 1951,
Plače, Plače 25, ing. agronomije,
upokojenec; predlagatelj: Stopar
Ervin in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 3
Irma Krečič Slejko, roj. 7. 10.
1966, Plače, Plače 24, univ. dipl.
pedagoginja in lit. komparativistka, šolska knjižničarka; predlagatelj: Stopar Ervin in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 4
Rajko Ipavec, roj. 18. 1. 1962,
Plače, Plače 36, mag. znanosti,
ravnatelj; predlagatelj: Stopar Ervin in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 5
Vanda Lulik, roj. 30. 12. 1970,
Plače, Plače 43, gostinska delavka, kuharica; predlagatelj: Stopar
Ervin in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 6
Ervin Stopar, roj. 23. 5. 1975,
Plače, Plače 24/b, ing. strojništva,
direktor; predlagatelj: Stopar Ervin in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 7
Dorica Česnik, roj. 6. 5. 1964,
Plače, Plače 24/a, ekonomski tehnik, referentka; predlagatelj: Stopar Ervin in skupina volivcev

KRAJEVNA SKUPNOST

PLANINA

Podatki o kandidaturah
Izžrebana št. kandidata: 1
Terezija Terbižan Kobal, roj. 3.
8. 1980, Planina, Planina 39/a,
univ. dipl. ekonomistka, računovodkinja; predlagatelj: Curk Erik
in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 2
Igor Kobal, roj. 13. 5. 1962, Planina, Planina 113, gasilski tehnik,
gasilec reševalec; predlagatelj:
Curk Erik in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 3
Tilen Petrič, roj. 3. 3. 1993, Planina, Planina 21/a, dipl. ing.
agronomije in hortikulture, tehniški sodelavec; predlagatelj:
Curk Erik in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 4
Nataša Škrlj, roj. 1. 6. 1978, Planina, Planina 76/b, mag. ekonomije, pravnica; predlagatelj: Curk
Erik in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 5
Darko Koren, roj. 1. 10. 1983,
Tevče, Tevče 18/a, strojni tehnik,
serviser vozil; predlagatelj: Curk
Erik in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 6
Viktor Petrič, roj. 28. 9. 1959,
Planina, Planina 91/a, gradbeni
tehnik, gradbeni delovodja; predlagatelj: Curk Erik in skupina
volivcev
Izžrebana št. kandidata: 7
Špela Štokelj, roj. 8. 5. 1988, Planina, Planina 9, dipl. ing. krajinske arhitekture, vinarka; predlagatelj: Curk Erik in skupina
volivcev

KRAJEVNA SKUPNOST

PODKRAJ

Podatki o kandidaturah
Izžrebana št. kandidata: 1
Aleš Mikuž, roj. 12. 10. 1973,
Podkraj, Podkraj 34, strojni tehnik, voznik; predlagatelj: Mikuž
Tatjana in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 2
Metod Bizjak, roj. 12. 8. 1976,
Podkraj, Podkraj 70, strojni tehnik, vojaški policist; predlagatelj:
Trošt Rupnik Alijana in skupina
volivcev
Izžrebana št. kandidata: 3
Erik Bajc, roj. 15. 7. 1976, Višnje, Višnje 27, prodajalec,
skladiščnik – šofer; predlagatelj:
Bajc Martina in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 4
Marko Rupnik, roj. 14. 5. 1977,
Podkraj, Podkraj 71/a, dipl. ing.
strojništva, konstruktor; predlagatelj: Trošt Rupnik Alijana in
skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 5
Marko Plesničar, roj. 3. 8. 1972,
Podkraj, Podkraj 50, gimnazijski
maturant, komercialist; predlagatelj: Plesničar Dušan in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 6
Boštjan Žejn, roj. 2. 8. 1981,
Podkraj, Podkraj 60, prometni
tehnik, voznik; predlagatelj: Žejn
Jasmina in skupina volivcev
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Izžrebana št. kandidata: 7
Suzana Ipavec, roj. 30. 3. 1971,
Podkraj, Podkraj 92, dipl. varstvoslovka, policistka – kriminalistka; predlagatelj: Trošt Rupnik
Alijana in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 6
Matejka Cigoj, roj. 24. 8. 1971,
Selo, Selo 30/a, komercialistka,
samostojna prodajalka; predlagatelj: Pišot Dejan in skupina volivcev

KRAJEVNA SKUPNOST

Izžrebana št. kandidata: 7
Verena Maiti, roj. 9. 8. 1975,
Selo, Selo 33/a, ekonomski tehnik, administracija; predlagatelj:
Pišot Dejan in skupina volivcev

PREDMEJA

Podatki o kandidaturah
Izžrebana št. kandidata: 1
Neva Dostičić, roj. 23. 1. 1980,
Predmeja, Predmeja 120, ekonomski tehnik, natakarica; predlagatelj: Polanc Igor in skupina
volivcev
Izžrebana št. kandidata: 2
Radislava Velikonja, roj. 6. 1.
1976, Predmeja, Predmeja 34/a,
dipl. vzgojiteljica predšolskih
otrok, vzgojiteljica v OŠ; predlagatelj: Polanc Igor in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 3
Marko Likar, roj. 7. 1. 1976,
Predmeja, Predmeja 83, avtomehanik – šofer, šofer; predlagatelj:
Polanc Igor in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 4
Peter Brecelj, roj. 14. 6. 1971,
Predmeja, Predmeja 109, avtomehanik – strojnik, strojnik
TGM; predlagatelj: Polanc Igor
in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 5
Mojca Polanc Govekar, roj. 19.
4. 1971, Predmeja, Predmeja
56/a, dipl. organizatorka – menedžerka, finančnica; predlagatelj:
Polanc Igor in skupina volivcev

KRAJEVNA SKUPNOST

SELO

Podatki o kandidaturah
Izžrebana št. kandidata: 1
Danijel Jekše, roj. 2. 7. 1987,
Selo, Selo 42, strojni tehnik, komercialist; predlagatelj: Mrmolja
Aron in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 2
Erik Beltram, roj. 18. 1. 1979,
Selo, Selo 33/g, elektrikar elektronik, kontrolor kakovosti; predlagatelj: Pišot Dejan in skupina
volivcev
Izžrebana št. kandidata: 3
Tomaž Furlan, roj. 18. 10. 1966,
Selo, Selo 30/c, strojni tehnik, carinik specialist; predlagatelj: Pišot Dejan in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 4
Robert Simović, roj. 17. 9. 1968,
Selo, Selo 64/a, tesar, voznik, voznik tovornega vozila; predlagatelj: Mrmolja Aron in skupina
volivcev
Izžrebana št. kandidata: 5
Tatjana Harej, roj. 1. 3. 1981,
Selo, Selo 28/a, prof. slovenščine, učiteljica slovenščine; predlagatelj: Mrmolja Aron in skupina
volivcev

Izžrebana št. kandidata: 8
Sebastjan Pirjevec, roj. 24. 6.
1974, Selo, Selo 28/d, komercialist, prodajalec; predlagatelj: Pišot Dejan in skupina volivcev

KRAJEVNA SKUPNOST

SKRILJE

Podatki o kandidaturah
Izžrebana št. kandidata: 1
Benjamin Lozar, roj. 28. 5. 1963,
Skrilje, Skrilje 52, železokrivec,
delavec v lesni proizvodnji; predlagatelj: Habjan Štolfa Brigita in
skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 2
Tomi Zgonik, roj. 23. 8. 1982,
Skrilje, Skrilje 26, univ. dipl. inženir, projektant; predlagatelj:
Habjan Štolfa Brigita in skupina
volivcev
Izžrebana št. kandidata: 3
Špela Podgornik, roj. 24. 8.
1976, Skrilje, Skrilje 71/d, univ.
dipl. ekonomistka, računovodja;
predlagatelj: Habjan Štolfa Brigita in skupina volivcev

KRAJEVNA SKUPNOST

KRAJEVNA SKUPNOST

Podatki o kandidaturah

Podatki o kandidaturah

STOMAŽ

Izžrebana št. kandidata: 1
Damijan Bole, roj. 21. 3. 1967,
Stomaž, Stomaž 6/b, varnostni
inženir, strokovni sodelavec za
investicije; predlagatelj: Bole Saša
in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 2
Klavdija Šantak, roj. 29. 3. 1978,
Stomaž, Stomaž 11/b, ekonomski
tehnik, logistik; predlagatelj: Bratina Boštjan in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 3
Sandi Bratina, roj. 21. 11. 1972,
Stomaž, Stomaž 80, zidar, zidar,
komunalni delavec; predlagatelj: Bratina Boštjan in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 4
Evgen Bratina, roj. 26. 9. 1972,
Stomaž, Stomaž 12/a, elektrikar-elektronik, poslovodja, prodajalec; predlagatelj: Bratina
Boštjan in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 5
Metka Kompara, roj. 16. 10.
1969, Stomaž, Stomaž 48, trgovinski poslovodja, tajnica funkcionarja; predlagatelj: Bole Saša
in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 6
Jožef Žigon, roj. 11. 8. 1948, Stomaž, Stomaž 74, upokojenec;
predlagatelj: Bratina Marija in
skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 4
Aleksej Dolinšek, roj. 10. 11.
1985, Skrilje, Skrilje 36/a, diplomant športne rekreacije, trener;
predlagatelj: Habjan Štolfa Brigita in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 7
Petra Praček, roj. 2. 4. 1981, Stomaž, Stomaž 25, komercialistka,
natakarica; predlagatelj: Bratina
Boštjan in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 5
Uroš Rustja, roj. 31. 5. 1990,
Skrilje, Skrilje 72/a, dipl. ing.
strojništva, programer – operater; predlagatelj: Habjan Štolfa
Brigita in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 8
Nina Bizjak Bajec, roj. 27. 8.
1975, Stomaž, Stomaž 11/f, dipl.
dietetičarka, dipl. ing. gospodarstva, prehransko svetovanje;
predlagatelj: Bratina Boštjan in
skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 6
Dragana Keber, roj. 25. 4. 1982,
Skrilje, Skrilje 22, dipl. ekonomistka, ekonomistka; predlagatelj: Habjan Štolfa Brigita in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 7
Brigita Habjan Štolfa, roj. 23. 2.
1984, Skrilje, Skrilje 91/b, univ.
dipl. politologinja, direktorica
javnega zavoda; predlagatelj: Habjan Štolfa Brigita in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 9
Borut Črnigoj, roj. 7. 4. 1983,
Stomaž, Stomaž 42, univ. dipl.
ing. zootehnike, delavec v proizvodnji; predlagatelj: Bratina
Boštjan in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 10
Žan Premrl, roj. 22. 7. 1995, Stomaž, Stomaž 6/a, elektrotehnik,
elektrikar; predlagatelj: Bole Saša
in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 11
Primož Rovtar, roj. 14. 5. 1980,
Stomaž, Stomaž 52, živilski tehnik, komercialist; predlagatelj:
Bratina Boštjan in skupina volivcev

ŠMARJE

VOLILNA ENOTA 1
Izžrebana št. kandidata: 1
Franko Kante, roj. 14. 10. 1967,
Šmarje, Šmarje 44/a, ing. strojništva, vodja tehničnih pregledov;
predlagatelj: Simončič Robert in
skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 2
Ladislav Jejčič, roj. 11. 9. 1957,
Šmarje, Šmarje 58, strojni tehnik,
upokojenec; predlagatelj: Jejčič
Mitja in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 3
Primož Saksida, roj. 10. 11.
1982, Šmarje, Šmarje 5, dipl. ing.
strojništva, razvoj dobaviteljev
predlagatelj: Blagonja Helena in
skupina volivcev

VOLILNA ENOTA 2
Izžrebana št. kandidata: 1
Andreja Poljšak, roj. 28. 8. 1984,
Vrtovče, Vrtovče 4/b, ekonomski
tehnik, poslovodkinja; predlagatelj: Trobec Ksenija in skupina
volivcev
Izžrebana št. kandidata: 2
Andrej Rijavec, roj. 22. 5. 1981,
Vrtovče, Vrtovče 29/a, dipl. ing.
gospodarstva, kuhar; predlagatelj: Trobec Ksenija in skupina
volivcev

VOLILNA ENOTA 3
Izžrebana št. kandidata: 1
Zmaga Lisjak, roj. 9. 8. 1965, Zavino, Zavino 24/a, poslovodkinja,
poslovodkinja; predlagatelj: Furlan Tjaša in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 2
Vladimir Blagonja, roj. 19. 7.
1961, Zavino, Zavino 25/a, trgovec, vodja delavnice; predlagatelj:
Furlan Tjaša in skupina volivcev

KRAJEVNA SKUPNOST

USTJE

Podatki o kandidaturah

VOLILNA ENOTA 1
Izžrebana št. kandidata: 1
Danjela Juran, roj. 27. 7. 1980,
Ustje, Ustje 3, dipl. upravni organizator, računovodja; predlagatelj: Juran Anica in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 2
Simon Štrancar, roj. 1. 11. 1978,
Ustje, Ustje 36/a, poslovodja,
mesar prodajalec; predlagatelj:
Bačar Primož in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 3
Marko Stibilj, roj. 8. 11. 1968,
Ustje, Ustje 37/b, trgovec, prodajalec; predlagatelj: Bačar Primož
in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 4
Andrej Petrič, roj. 22. 12. 1996,
Ustje, Ustje 10, gimnazijski maturant; predlagatelj: Juran Anica
in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 5
Vida Ipavec, roj. 14. 7. 1966,
Ustje, Ustje 6/a, šivilja, samostojna podjetnica – šivilja; predlagatelj: Bačar Primož in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 6
Urška Milač, roj. 1. 10. 1975,
Ustje, Ustje 15, univ. dipl. socialna delavka, vodja mladinskega
centra; predlagatelj: Juran Anica
in skupina volivcev

VOLILNA ENOTA 2
Izžrebana št. kandidata: 1
Matjaž Stibilj, roj. 11. 7. 1977,
Ustje, Ustje 69, dipl. univ. zgodovinar in sociolog kulture, bibliotekar; predlagatelj: Marušič Bačar Barbara in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 2
Marija Stibilj, roj. 23. 1. 1954,
Ustje, Ustje 69, frizerka
upokojenka; predlagatelj: Stibilj
Simon in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 3
Mateja Žvokelj, roj. 30. 6. 1992,
Ustje, Ustje 65, višja strokovna, študent; predlagatelj: Marušič Bačar Barbara in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 4
David Vovk, roj. 30. 8. 1974,
Ustje, Ustje 39/d, kuharski tehnik, poslovodja; predlagatelj: Stibilj Simon in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 5
Drago Gul, roj. 23. 5. 1963,
Ustje, Ustje 72/b, srednja poslovodska, samostojni podjetnik;
predlagatelj: Stibilj Simon in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 6
Jurko Bačar, roj. 8. 4. 1963,
Ustje, Ustje 85, univ. dipl. inž.
strojništva, direktor; predlagatelj:
Marušič Bačar Barbara in skupina volivcev

VOLILNA ENOTA 3
Izžrebana št. kandidata: 1
Bogdana Bačer, roj. 30. 6. 1969,
Dolenje, Dolenje 6, ekonomist,
upravnik pošte; predlagatelj: Rustja Špela in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 2
Anton Štrancar, roj. 9. 12. 1955,
Dolenje, Dolenje 9, strojni tehnik, upokojenec; predlagatelj:
Rustja Špela in skupina volivcev
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Izžrebana št. kandidata: 3
Ivo Marc, roj. 4. 1. 1953, Dolenje, Dolenje 1, kmetijski tehnik,
upokojenec; predlagatelj: Marc
Martin in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 4
Anja Pipan, roj. 26. 1. 1989, Dolenje, Dolenje 13, diplomirana
organizatorka turizma, receptorka; predlagatelj: Marc Martin in
skupina volivcev

KRAJEVNA SKUPNOST

VELIKE ŽABLJE
Podatki o kandidaturah

Izžrebana št. kandidata: 1
Sonja Slejko, roj. 23. 3. 1957, Velike Žablje, Velike Žablje 1, ekonomski tehnik, upokojenka; predlagatelj: Stibilj Matej in skupina
volivcev
Izžrebana št. kandidata: 2
Dragotin Štokelj, roj. 12. 3.
1961, Velike Žablje, Velike Žablje
37/c, gradbeni tehnik, vodja enote; predlagatelj: Bat Jaka in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 3
Gregor Ergaver, roj. 28. 11.
1987, Velike Žablje, Velike Žablje
82/b, doktor znanosti za elektrotehniko, projektant raziskovalec;
predlagatelj: Cigoj Valentin in
skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 4
Radovan Štor, roj. 26. 10. 1961,
Velike Žablje, Velike Žablje 45,
ključavničar, vzdrževalec čistilne
naprave; predlagatelj: Cigoj Valentin in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 5
Ana Merkelj, roj. 11. 7. 1955,
Velike Žablje, Velike Žablje 76,
geodet, geometer; predlagatelj:
Cigoj Valentin in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 10
Rok Bizjak, roj. 24. 3. 1985, Velike Žablje, Velike Žablje 74, dipl.
org. turizma, brezposeln; predlagatelj: Stibilj Matej in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 11
Tanja Črv, roj. 9. 6. 1977, Velike
Žablje, Velike Žablje 46, šivilja,
delavka; predlagatelj: Bat Jaka in
skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 12
Rajko Troha, roj. 23. 9. 1940,
Velike Žablje, Velike Žablje 74/a,
višji upravni delavec, upokojenec; predlagatelj: Cigoj Valentin
in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 13
Jožko Bat, roj. 27. 3. 1963, Velike
Žablje, Velike Žablje 23, strojni
ključavničar, voznik vzdrževalec;
predlagatelj: Bat Jaka in skupina
volivcev
Izžrebana št. kandidata: 14
Zdenka Valič, roj. 7. 5. 1947, Velike Žablje, Velike Žablje 83, živilski tehnolog, upokojenec;
predlagatelj: Cigoj Valentin in
skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 15
Tjaša Ivanič, roj. 27. 5. 1986, Velike Žablje, Velike Žablje 80, ekonomski tehnik, namestnik poslovodje; predlagatelj: Stibilj Matej
in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 16
Marina Peric, roj. 7. 6. 1990,
Velike Žablje, Velike Žablje 32,
vzgojiteljica, varstvo otrok; predlagatelj: Bat Jaka in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 17
Martin Slejko, roj. 5. 11. 1954,
Velike Žablje, Velike Žablje 1, zidar, upokojenec; predlagatelj:
Stibilj Matej in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 6
Klemen Troha, roj. 5. 1. 1974,
Velike Žablje, Velike Žablje 92,
strojni tehnik, kontrolor; predlagatelj: Stibilj Matej in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 18
Iztok Furlan; roj. 24. 11. 1977,
Velike Žablje, Velike Žablje 35/a,
avtomehanik, vzdrževalec; predlagatelj: Stibilj Matej in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 7
Anja Jamšek Furlan, roj. 30. 7.
1978, Velike Žablje, Velike Žablje
35/a, magister znanosti, organizator izobraževanja odraslih; predlagatelj: Cigoj Valentin in skupina volivcev

KRAJEVNA SKUPNOST

Izžrebana št. kandidata: 3
Lucija Rupnik Mrevlje, roj. 13.
8. 1992, Vipavski Križ, Vipavski
Križ 1/c, vzgojiteljica predšolskih
otrok, poslovodja v trgovini; predlagatelj: Bandelj Iva in skupina
volivcev

VOLILNA ENOTA 2
Izžrebana št. kandidata: 1
Matjaž Lacković, roj. 1. 2. 1971,
Male Žablje, Male Žablje 74, avtomehanik, pismonoša; predlagatelj: Simonič Anita in skupina
volivcev
Izžrebana št. kandidata: 2
Miha Ergaver, roj. 10. 4. 1976,
Male Žablje, Male Žablje 5, dipl.
ing. teh. cest. prometa, direktor;
predlagatelj: Simonič Anita in
skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 3
Goran Kravos, roj. 18. 4. 1964,
Male Žablje, Male Žablje 10/b,
ekonomski tehnik, nosilec kmetijske dejavnosti na kmetiji; predlagatelj: Bolčina Neža in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 4
Matjaž Brataševec, roj. 21. 10.
1976, Male Žablje, Male Žablje
37, trgovski poslovodja, področni
vodja prodaje; predlagatelj: Bolčina Neža in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 5
Erik Ilc, roj. 25. 4. 1981, Male
Žablje, Male Žablje 33, ekonomski tehnik, kletar; predlagatelj: Ilc
Erik in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 6
Monika Brecelj Zakrajšek, roj.
1. 6. 1978, Male Žablje, Male Žablje 83, ekonomski tehnik, gospodinja; predlagatelj: Simonič
Anita in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 7
Petra Babnik, roj. 16. 6. 1988,
Male Žablje, Male Žablje 78, dipl.
medicinska sestra, dipl. medicinska sestra; predlagatelj: Bolčina
Neža in skupina volivcev

Podatki o kandidaturah

Izžrebana št. kandidata: 8
Suzana Samec, roj. 29. 3. 1974,
Male Žablje, Male Žablje 15/b,
črkoslikarka, samostojna podjetnica; predlagatelj: Ilc Erik in
skupina volivcev

VOLILNA ENOTA 1

KRAJEVNA SKUPNOST

Izžrebana št. kandidata: 8
Irena Troha, roj. 28. 2. 1984, Velike Žablje, Velike Žablje 57/a,
bibliotekar, knjižničarka; predlagatelj: Stibilj Matej in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 1
Mitja Kočevar, roj. 6. 5. 1971,
Vipavski Križ, Vipavski Križ 16,
dipl. ing. strojništva, konstruktor; predlagatelj: Bandelj Iva in
skupina volivcev

Podatki o kandidaturah

Izžrebana št. kandidata: 9
Anže Samec, roj. 18. 4. 1991, Velike Žablje, Velike Žablje 37/a,
magister - inženir strojništva, samostojni konstruktor; predlagatelj: Cigoj Valentin in skupina
volivcev

Izžrebana št. kandidata: 2
Nejc Bandelj, roj. 8. 1. 1986, Vipavski Križ, Vipavski Križ 56,
elektrotehnik energetik, samostojni podjetnik; predlagatelj:
Bandelj Iva in skupina volivcev

VIPAVSKI KRIŽ

VRTOVIN

Izžrebana št. kandidata: 1
Jožef Copič, roj. 26. 10. 1951,
Vrtovin, Vrtovin 127/a, gradbeni delovodja, upokojenec; predlagatelj: Brus Vilko in skupina
volivcev

Izžrebana št. kandidata: 2
Dominik Kobol, roj. 27. 11.
1989, Vrtovin, Vrtovin 73, ing.
informatike, brezposeln; predlagatelj: Brus Vilko in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 3
Nina Kandus, roj. 14. 12. 1990,
Vrtovin, Vrtovin 71/d, diplomiran japonolog, delavka na bencinskem servisu predlagatelj:
Brus Vilko in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 4
Vilko Brus, roj. 12. 12. 1957, Vrtovin, Vrtovin 76, medicinski
tehnik, dializni tehnik; predlagatelj: Brus Vilko in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 5
Kaja Leban, roj. 29. 11. 1987,
Vrtovin, Vrtovin 86, univ. dipl.
pravnik, pomočnica notarja; predlagatelj: Brus Vilko in skupina
volivcev
Izžrebana št. kandidata: 6
Jernej Lozar, roj. 4. 12. 1999, Vrtovin, Vrtovin 107, poklicna šola
za mehanike, dijak; predlagatelj:
Brus Vilko in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 7
Janja Valič, roj. 8. 10. 1994, Vrtovin, Vrtovin 7, pom. vzgojiteljice, delavka v proizvodnji; predlagatelj: Brus Vilko in skupina
volivcev

KRAJEVNA SKUPNOST

ŽAPUŽE

Podatki o kandidaturah

VOLILNA ENOTA 1
Izžrebana št. kandidata: 1
Marijan Božič, roj. 3. 8. 1955,
Žapuže, Žapuže 4, kv. kovinostrugar, upokojenec; predlagatelj: Božič Marijan in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 2
Elizabeta Čoha, roj. 10. 4. 1965,
Žapuže, Žapuže 2/a, višja upravna delavka, prodajalka; predlagatelj: Božič Marijan in skupina
volivcev

VOLILNA ENOTA 2
Izžrebana št. kandidata: 1
Martina Repič, roj. 29. 1. 1951,
Žapuže, Žapuže 42/b, tekstilni
tehnik, upokojenka; predlagatelj:
Brecelj Jožef in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 2
Martin Repič, roj. 26. 8. 1960,
Žapuže, Žapuže 21, električar,
obratovni električar; predlagatelj:
Brecelj Jožef in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 3
Jožef Brecelj, roj. 27. 8. 1965,
Žapuže, Žapuže 33/b, kv. avtomehanik, vzdrževalec; predlagatelj: Brecelj Jožef in skupina volivcev

VOLILNA ENOTA 3
Izžrebana št. kandidata: 1
Zvonko Vidmar, roj. 16. 7. 1950,
Žapuže, Žapuže 102, strojni delovodja, upokojenec; predlagatelj: Vidmar Zvonko in skupina
volivcev
Izžrebana št. kandidata: 2
Matej Likar, roj. 19. 11. 1980,
Žapuže, Žapuže 82, dipl. ekonomist, vodja mladinskega centra;
predlagatelj: Vidmar Zvonko in
skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 3
Tamara Mozetič, roj. 29. 2. 1972,
Žapuže, Žapuže 88, ekonomist,
računovodja; predlagatelj: Vidmar Zvonko in skupina volivcev

VOLILNA ENOTA 4
Izžrebana št. kandidata: 1
Anita Pasutto, roj. 6. 10. 1978,
Kožmani, Kožmani 11, univ.
dipl. ing. prometa, strokovni sodelavec za upravljanje; predlagatelj: Gortnar Jan in skupina volivcev
Izžrebana št. kandidata: 2
Jan Gortnar, roj. 21. 6. 1984, Kožmani, Kožmani 25, ekonomsko
komer. tehnik, komercialist; predlagatelj: Gortnar Jan in skupina volivcev

Vabljeni na
volitve!
Občina Ajdovščina
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Tadej Beočanin
ponovno za župana Občine Ajdovščina
Zaveze za nov mandat:
… bivanje
- izgradnja soseske Ribnik SB II s 120 stanovanji za trg
- izgradnja 60 oskrbovanih stanovanj
- izgradnja 30 neprofitnih stanovanj
- stavbna zemljišča za individualno stanovanjsko gradnjo v mestu in
na podeželju
… pametna občina
- optično omrežje v mestu in na podeželju
- aplikacija za e-komunikacijo z občani (prijava okvar in napak,
posredovanje pobud)
- elektronske vloge za uveljavljanje pravic občanov ter prijave na
razpise za podjetja in društva
- Ajdovščina – pametno mesto
… delo in gospodarstvo
- večanje števila delovnih mest (s poudarkom na zaposlovanju
ranljivih skupin na trgu dela)
- podpora razvoju obstoječih in novih podjetij
- obrtniško – podjetniški inkubator
- nove investicije v gospodarstvu
- poslovne cone Pod Fructalom, Gojače in Črniče
- večanje števila servisnih dejavnosti v občinskem središču

Zavezan
razvoju

… urbano mesto Ajdovščina
- dokončanje vsebinske in urbanistične prenove mestnega središča
- kolesarske steze in pločniki (Goriška, Vipavska in Tovarniška cesta; Vilharjeva ulica;
ob obvoznici)
- rondo na križišču obvoznica – izvoz s hitre ceste
- most čez Lokavšček in brvi čez Hubelj
- avenija 5. maja s počivališčem (plažo) ob Lokavščku
- kanalizacija in vodovod v zaselkih Grivče in Gradišče
… vitalno podeželje
- športna infrastruktura
- otroška igrišča
- prometna infrastruktura (prenova in novogradnje cestnih povezav, pločniki,
avtobusna postajališča, kolesarske poti, parkirišča)
- kanalizacija in vodovod
- ureditev pokopališč (žarni zidovi, širitve, novogradnje)
… turizem
- mestni hotel v Jochmannovem mlinu in drugi novi nastanitveni obrati
- Expo Vipavska dolina
- večanje števila turističnih prireditev
- krepitev turistične ponudbe
… kmetijstvo
- namakalni sistem Vogršček
- kilometer nič
- pridelovalno – prodajna veriga zelenjave in sadja
… kultura, šport in društva
- dokončanje prenove glasbene šole
- širitev Pilonove galerije
- športni park Pale s telovadnico in alpinističnim središčem
- večnamenska gimnastična dvorana v Športnem centru Ajdovščina
- podpora športnim, kulturnim, gasilskim, mladinskim, upokojenskim, veteranskim in
domoljubnim ter drugim društvom
… vzgoja in izobraževanje
- nov srednješolski izobraževalni program v SŠ Veno Pilon Ajdovščina
- novi oddelki vrtca
- sodobne šole v mestu in na podeželju
- center znanosti in ajdovske industrijsko – tehniške dediščine
- program za spodbujanje vključevanja otrok in mladine v družbeno življenje
- Ljudska univerza Ajdovščina – osrednja ajdovska izobraževalna organizacija za
odrasle
… mladim prijazna občina
- lažji dostop do stanovanj: posebna najemna stanovanja za mlade, subvencije
stanovanjskih kreditov in komunalnega prispevka, posebna neprofitna stanovanja
- študentsko delo, študijske prakse, pripravništva
- glasbeni festivali
- podpora mladinskim društvom
… starejšim prijazna občina
- oskrbovana stanovanja
- dnevni center in dnevno varstvo za starejše
- brezplačni prevozi za starejše občane
- subvencije programov in storitev za varno in aktivno starost
- podpora upokojenskim društvom
… način dela
- participativni proračun
- podpora pobudam občanov
- projektna koalicija v občinskem svetu
- partnerstvo s krajevnimi skupnostmi (pri investicijah in v razvoju občine)
- krepitev zmogljivosti občinske uprave za še bolj kvaliteten servis občanov
- posvetovalna telesa (turizem, vzgoja in izobraževanje, gospodarstvo, ranljive
skupine)
- evropska in državna sredstva za programe in investicije
- sledenje viziji in strategiji razvoja občine do leta 2030
Kandidat

s podporo
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Kandidatke in kandidati Socialnih demokratov za občinski svet Ajdovščina

Samo naprej !
Spoštovani članice in člani SD, cenjene volivke in volivci, drage občanke in občani.
Pred nami so lokalne volitve. Vsake štiri leta se vsak zase in vsi skupaj odločamo kako bo z našo občino. Menimo, da obstaja široko soglasje, da je občina Ajdovščina v zadnjih štirih letih doživela preporod, ki je viden na vsakem koraku. Premagali smo brezposelnost, nastavili
smo potrebno za pospešeno izgradnjo obratov in bivalnih enot, urejamo vasi in preurejamo glavno mesto občine, na kar smo socialni demokrati, kot najbolj zastopana stranka v Občinskem svetu občine Ajdovščina v mandatu 2014-2018, ponosni in s čimer smo zadovoljni.
Še bolj pa smo zadovoljni, da smo skupaj z županom Tadejem Beočaninom, postali prepoznani kot prijazna, sodobna, k uspehu naravnana občina. Pri sosedih, sosednjih občinah, s katerimi gojimo pristne in prijateljske odnose ter v državi, s katero odlično sodelujemo !
Kot občina smo postali bolj povezani, povezujmo se še med seboj, kot občanke in občani ! S preudarno mislijo, delom in razvojem ! Samo
naprej !
Predsednik OO SD Ajdovščina, Mitja Tripković

Kako oddam preferenčni glas?
Glasovnica

9

SD - Socialni demokrati

Če oddam preferenčni glas
pomeni, da ima kandidat, ki sem
mu ga namenil(a)večjo možnost
postati občinski svetnik(ca).

Obkrožite št. 9 pred SD in v polje desno vpišite številko, ki se nahaja pred imenom kandidata, ki mu oddajate preferenčni glas.

VOLITVE 2018
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LISTA ZA RAZVOJ OBČINE AJDOVŠČINA

VOLILNA ENOTA 1

Igor Benko

CESTA IV.PREKOMORSKE, AJD.

Lidija Fegic

TOVARNIŠKA, AJDOVŠČINA

Miloš Popovič

CEBEJEVA, AJDOVŠČINA

Mateja Prosen

Anže Žibrik

GREGORČIČEVA, AJDOVŠČINA GORIŠKA CESTA, AJDOVŠČINA

VOLILNA ENOTA 2

Ivan Krašna
BUDANJE

Marija Trošt

BUDANJE - ŠUMLJAK

Stojan Koren

Lucija Praček Damjan Pregelj Jana Tratnik Hladnik

IDRIJSKA, AJDOVŠČINA

DOLGA POLJANA

POLŽEVA, AJDOVŠČINA

IDRIJSKA, AJDOVŠČINA

NEODVISNI
SAMOSTOJNI
LOKALNI

6
OBKROŽI

VOLILNA ENOTA 3

Matjaž Bajec

Andreja Bolko

Ivan Mikuš

Tamara Likar

Luka Leskovec

Igor Česnik

Ksenija Trobec

Sebastjan Štor

Bojana Stibilj

Igor Kobal

Marko Vetrih

Bruna Kastelic

Rok Rojko

Katja Mužina

Franjo Troha

COL

LOKAVEC

GOZD

OTLICA

PODKRAJ

VOLILNA ENOTA 4

PLAČE

VRTOVČE

CESTA

USTJE

PLANINA

VOLILNA ENOTA 5

BATUJE

ČRNIČE

MALOVŠE

SELO

VELIKE ŽABLJE

NESTRANKARSKA LISTA – EDINA V OBČINI

oglas Latnik stranska.indd 1

28/10/2018 16:28:10

Območni odbor stranke

ZA NAŠI OBČINI
AJDOVŠČINA IN VIPAVA
V občinskem svetu se bomo zavzemali za naše skupne cilje!
Zaupanje volivcev v naše kandidate na lokalnih volitvah je pomembno za reševanje problemov našega domačega okolja. Tu so se že sedaj, naši občinski svetniki, izkazali kot odgovorni nosilci lokalne politike.
Lahko vam obljubimo in zagotovimo, da bomo tudi v prihodnje prisluhnili vsem vam, vašim težavam in problemom, problemom krajevnih skupnosti in društev in jih po svojih najboljših močeh poskušali rešiti.
Še naprej se bomo zavzemali za:
• Ohranitev javnega zdravstva in reševanje problemov na področju javnega zdravstva
• Skrb za vse življenjsko učenje in stalno podporo tovrstnim programom
• Medgeneracijsko sodelovanje in sožitje vseh generacij
• Spodbujanje razvoja ter povezovanje kmetijstva in turizma
• Pomoč starejšim občanom (pomoč na domu, brezplačni prevozi za starejše občane, upokojence ...)
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Principij se vrača na
trg

Območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Nova
Gorica je Občini Ajdovščina 24. oktobra poslala novo dopolnitev kulturnovarstvenih pogojev za ureditev Lavričevega
trga. Pogoji se nanašajo na način prezentacije najpomembnejših ostalin 'in situ', se pravi na licu mesta. Zavod je idejno
rešitev, ki so jo izdelali v arhitekturnem biroju Ravnikar Potokar, pogojno potrdil, pri čemer opozarja na možne težave
zaradi visoke podtalnice.

Tretja dopolnitev kulturnovarstvenih pogojev, ki jo je
na osnovi dolgotrajnih arheoloških raziskav in novih dognanj Zavod za varstvo kulturne dediščine izdal julija letos,
med drugim nalaga investitorju prezentacijo ostankov najpomembnejše stavbe na Lavričevem trgu, to je objekta
principija - vojaškega poveljništva in upravnega centra tabora. Z idejno rešitvijo, ki so jo
med tem časom izdelali v arhitekturnem biroju, zavod načeloma soglaša, vendar opozarja
pred visoko podtalnico na trgu,
ki bi lahko zalila prezentirane
ostaline.

Projektanti morajo zato do
sredine novembra izdelati načrte za zavarovanje ostalin pred
podtalnico in meteorno vodo
nasploh. Ostali projekti, vezani na infrastrukturo Lavričevega trga, pa so že usklajeni z
novo nastalo situacijo. Največji problem je bil spraviti velike kanalizacijske cevi mimo arheoloških ostalin – tudi tiste, ki
kasneje ne bodo vidne, morajo
pod površjem ostati nepoškodovane. Prekrije se jih z debelejšim filcem in plastjo grušča.
Po praznikih se bodo dela nadaljevala, saj je potrebno položiti na trgu še vso ostalo infrastrukturo (vodovod, elektriko,
plin, optiko).

Ajdovski vrtec ob visokem jubileju

Otroški vrtec Ajdovščina je s čudovito slovesnostjo v veliki dvorani Športnega centra Ajdovščina obeležil 70. obletnico. Župan Tadej Beočanin je ob tej priložnosti vrtcu izročil Jubilejno priznanje za izjemen prispevek h graditvi naše skupnosti.
Program slovesnosti so v celoti ustvarili vzgojiteljice in vzgojitelji ter otroci. Zelo so se potrudili in nadvse imenitno peli,
predstavili zgodbo o nastanku
Hublja, ustvarili mavrico, plesali in s svojimi nastopi navdušili številno publiko. Vrtec pa
je na slovesnosti prvič dvignil
svojo novo zastavo, ki bo odslej
plapolala na vseh njegovih prireditvah. Ob začetku praznovanja 70. obletnice – praznovali bodo celotno šolsko leto – pa
je izšel tudi zbornik z naslovom
70 igrivih let.
Uvodoma je otroke, starše,
vzgojiteljice in vzgojitelje ter
vabljene goste, ki so dodobra
napolnili veliko dvorano ajdovskega športnega centra, nagovorila ravnateljica Alenka
Močnik. Preletela je dolgo zgodovino in se zahvalila vsem,
ki so skozi sedem desetletij
ustvarjali vrtec. Ob tej priložnosti je župan Tadej Beočanin
vrtcu izročil Jubilejno priznanje župana Občine Ajdovščina,
za izjemen prispevek h gradnji
naše skupnosti. »Dobrih tisoč
otrok v več kot 50 oddelkih, na

številnih lokacijah, razporejenih po obeh občinah, predstavlja za 160 zaposlenih zagotovo velik izziv. Prav tako velik
izziv bo za Občino Ajdovščina v prihodnjih letih zagotoviti ustrezne prostorske pogoje.
Pred kratkim se je začelo novo
šolsko leto – v občini je v šolske klopi sedlo za cel razred več
prvošolčkov. To pomeni, da je
bilo za ta razred otrok več treba
najti prostor že v vrtcu,« je med
drugim v svojem nagovoru povedal župan Tadej Beočanin ter
dodal, da bo tak tempo razvoja v prihodnje zahteval gradnjo

povsem novega vrtca: »Dotlej
pa bo občina podpirala programe, ki vpeljujejo pozitivne vrednote v vsakodnevno življenje
vrtca, saj je to nujna popotnica otrokom za življenje, celotni družbi pa za stabilno prihodnost.«
Dogodka se je udeležila tudi
državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Martina Vuk, ki je
poudarila, kako pomembna je
predšolska vzgoja ter čestitala
vrtcu ob visokem jubileju.

Dopolnilna sadnja "LIFE"
vetrozaščitnega pasu

Občina Ajdovščina sodeluje v petletnem projektu Life ViVaCCAdapt (LIFE15 CCA/SI/000070)
- Prilagajanje kmetijstva na vplive podnebnih sprememb v Vipavski dolini. Projekt sofinancirata program LIFE Evropske komisije ter Ministrstvo za okolje in prostor RS.

Pilonova galerija

Hommage Tisnikarju
V sredo, 24. oktobra 2018 smo
v Pilonovi galeriji odprli razstavo Hommage Tisnikarju, ki
pod kuratorstvom Marka Košana prihaja iz Koroške galerije likovnih umetnosti Slovenj
Gradec. Razstava, ki se obenem
pridružuje obeležitvi slikarjeve 90-letnice rojstva in 20-letnice smrti, je nastala v okviru
projekta Zbirke v gibanju, izmenjave zbirk muzejev in galerij v
letu 2017 je KGLU gostila Pilonovo stalno zbirko. Med avtorji del iz tamkajšnje stalne zbirke,
ki jih je za razstavo izbral kustos, sta ob Jožetu Tisnikarju še
kiparja Mirsad Begić in Metod
Frlic, slikarji in grafiki Zdenko
Huzjan, Valentin Oman, Zoran
Mušič, Tisnikarjev slovenjgraški prijatelj Bogdan Borčić, Vladimir Veličković ter fotografi

Dragiša Modrinjak, Tihomir
Pinter, Herman Pivk in goriški
fotograf Roberto Kusterle. Razstava, ki jo spremlja dvojezična
publikacija (slo., ang.) s spremnim besedilom Marka Košana, bo na ogled do nedelje, 9.
decembra 2018.
Spremljevalni program ob razstavi:
Javna vodstva bodo potekala
ob četrtkih, ob 17. uri (8. 11. in
29. 11. 2018) ter ob nedeljah, ob
17. uri (18. 11. in 9. 12. 2018).
Pripravili smo tudi ustvarjalne
delavnice za otroke in družine,
ki bodo potekale ob sobotah, ob
16. uri (17. 11. in 8. 12. 2018)
Podrobno o programu in razstavi na: www.venopilon.com

Projekt med drugim predvideva tudi zasaditev poskusnega zelenega protivetrnega pasu
za zmanjševanje vetrne erozije
v Vipavski dolini zaradi klimatskih sprememb. Pomladi 2018
smo zasadili nov demonstracijski protivetrni pas na površini
1500 m2 (300 m dolžine in 5 m
širine). Protivetrni pas je sestavljen iz šestih različnih ploskev
(50 m dolžine in 5 m širine), ki se
razlikujejo glede na velikost, gostoto in način posaditve dreves
in grmovnic. Najti želimo našim
razmeram najprimernejšo zasaditev.
Pozno jeseni bomo izvedli dopolnilno sadnjo vetrozaščitnega

pasu, ki bo nadomestila izpad
po spomladanskem sajenju. Popis manjkajočih sadik na vseh
šestih poskusnih ploskvah vetrozaščitnega pasu je opravil Mitja
Turk - vodja ajdovske enote Zavoda za gozdove Slovenije. Posaditi bo treba 356 nadomestnih
sadik različnih višin, od 40 – 250
cm: 117 sadik črne jelše (Alnus
glutinosa), 17 poljskega javorja
(Acer campestre), 19 ostrolistnatega javorja (Acer platanoides),

91 belega gabra (Carpinus betulus), 27 hrasta dob (Quercus robur), 36 češnje (Prunus avium)
ter 49 sadik poljskega bresta (Ulmus carpinifolia).
Verjamemo, da bo dopolnilna sadnja vetrozaščitnega pasu
na dolgi rok bistveno prispevala
k njegovi polni funkcionalnosti
za varovanje rodovitne prsti, primerne za kmetovanje, pred burjo.
Delovna skupina LIFE
ViVaCCAdapt iz Ajdovščine
»Operacija se delno sofinancira iz
programa LIFE za obdobje 2014-2020,
podprograma za podnebne ukrepe,
prednostnega področja prilagajanje
podnebnim spremembam, št. projekta
LIFE15 CCA/SI/000070 – LIFE ViVaCCAdapt«.
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Volitvus, Tejkus in slavje

Mladinski svet Ajdovščina in
Inštitut za mladinsko politiko
Ajdovci so že znani po tem,
da radi kljubujejo različnim
vremenskim razmeram in
tudi v soboto 6. oktobra letos,
so se odločili tako. Mladinski svet Ajdovščina je z namenom spodbujanja mladih k
politični participaciji v okviru
projekta Volitvus, kateri poteka pod okriljem kampanje

udeležilo zadnjih volitev v občini Ajdovščina.
Druga točka je vsebovala nekaj fizične spretnosti. Ker je
Ajdovščina arheološko najdišče ostankov iz rimskih časov,
so si organizatorji zamislili, da morajo skupine sestaviti človeški most. Mostovi, ki
so jih gradili Rimljani so bili

Partycipiraj Mladinskega sveta Slovenije, organiziral foto
– orientacijski tek z imenom
Tejkus. Tejkus je, kot so nam
pojasnili organizatorji latinsko – ajdovska izpeljanka besede tek. Napovedano slabo,
jesensko vreme jih ni ustavilo
pri sami izvedbi.
Zjutraj so se udeleženci zbrali v dvorani Mladinskega kulturnega centra Hiša mladih in
se najprej posladkali z odličnimi krofi podjetja Mlinotest.
Po skupnem ogrevanju, so se
udeleženci pripravili na start.
7 skupin, tekmovalni duh, 3
kontrolne točke, različno težke naloge in 4, 2 kilometra
dolga proga je udeležencem
pognala adrenalin po žilah in
vsi so se borili do konca.
Mladinski svet Ajdovščina, je združil prijetno s koristnim. Med samim tekom, so
postavili 3 kontrolne točke,
na katerih so se tekmovalci
soočili z različnimi nalogami.
Prva kontrolna točka je zajemala vprašalnik na temo splošnega znanja o politični sestavi in udejstvovanju mladih na
volitvah v občini Ajdovščina.
Ali slučajno veste koliko
mladih se je udeležilo zadnjih
predčasnih volitev v občini
Ajdovščina? Ne? Udeleženci
tekmovanja, so bili presenečeni nad odgovorom in tako
nizko odzivnostjo mladih,
saj se je le 10, 77 % mladih

prve trdne in trajne konstrukcije v našem prostoru in ravno tako želi Mladinski svet
Ajdovščina trdno in trajno

praznovanje in koncert Vlada
Kreslina.
Praznovanje s katerim sta
Mladinski svet Ajdovščina in
Inštitut za mladinsko politiko Ajdovščina obeležila 15
in 5 let uspešnega delovanja
je bilo namenjeno tekmovalcem, ustanoviteljem, vsem, ki
so bili skozi vsa ta leta povezani z obema organizacijama,
podpornikom in seveda vsem
mladim, brez katerih organizacije ne bi mogle delovati.
Po formalnem odprtju razstave 'Aktivni skozi leta', katero si lahko ogledate v galeriji
Hiše mladih, je sledila je kratka pogostitev, sponavanje in
obujanje spominov vseh, ki so
skozi leta imeli vpliv na delovanje obeh organizacij. Nato
so goste pozdravili predsednica Mladinskega sveta Ajdovščina Melita Semič, v. d.
direktorica Inštituta za mladinsko politiko Nina Bavčar
Čargo, župan občine Ajdovščina Tadej Beočanin, kateri
je obema organizacijama podelil Priznanje župana občine
Ajdovščina, ter direktor Urada RS za mladino Rok Primožič. Po uvodnih pozdravih so se lahko vsi obiskovalci

Ploščice v C3 bo
polagal Zides

Pločniki v C3 gredo v prenovo. Urejala jih bo Občina Ajdovščina, ki bo odslej skrbela za podobo tega dela soseske.
Pločniki okoli stanovanjsko-poslovnih objektov v C3 že lep
čas burijo duhove, saj so uničeni. Ploščice so bile neustrezne
in slabo položene, tako da so
že kmalu začele odstopati, izvajalec pa se je izogibal in izognil rešitvi reklamacije. Zato so
se lastniki stanovanj in lokalov
obrnili po pomoč na občino.
Zataknilo se je pri lastništvu čeprav so pločniki v javni rabi,
pa so bili zasebna lastnina. Občina pa na površinah v zasebni
lasti ne sme izvajati investicij.
Ena od rešitev je bila neodplačen prenos lastništva na občino. Toda na tem območju (od
Fontane do avtobusne postaje)
je kar 60 lastnikov, torej je šlo

za dolgotrajen proces, ki pa je
končno pravnomočno zaključen in se lahko z deli začne. Na
javnem razpisu je bilo izbrano
podjetje Zides. Gre za 1.200 m2
površin, kjer bodo najprej odstranili obstoječe ploščice, skupaj s cementnim estrihom, nato
pa bodo na nove estrihe položili atestirane ploščice za zunanje
površine, torej protizdrsne in
odporne na zmrzal. Nove ploščice bodo podobne tistim na
že prenovljenem območju C3
(od Amona do Fontane), ki so
ga pred časom obnovili lastniki sami. Dela se bodo začela v
kratkem in bodo potekala po
odsekih tako, da bodo lokali
ves čas dostopni.
Ob tem bodo prepleskani tudi
stebri (na območju avtobusne
postaje so že), nameščenih bo
več košev za smeti ter naprave
za odganjanje golobov. Že urejena pa sta tudi dva nova dovoza za dostavo.

Bager na
Dobravskem polju

V Dobravljah je v polnem zamahu eden večjih projektov v
zadnjih letih. Na novo bosta zgrajeni čistilna naprava in kanalizacija, hkrati bo obnovljen vodovod, sočasno napeljana
optika, po zaključku zemeljskih del pa bo zgrajen nov pločnik od doma krajanov do središča vasi ter urejeno parkirišče
pred pošto.

povezati mlade z družbo. Tretja naloga, je bila namenjena dobrim opazovalcem, saj
so kontrolorji na tretji točki skrili predmete na ajdovskih Fužinah in tako mladim
udeležencem predstavili zgodovinsko znamenitost Ajdovščine ter jim še malo razgibali možgančke. Cilj je bil v
Mladinskem kulturnem centru, kjer so se mladi spet lahko posladkali s še enim odličnim produktom uspešnega
ajdovskega podjetja Incom.
Vsi tekmovalci pa so si z udeležbo na Tejkusu prislužili tudi vstopnico za večerno

poveselili in sprostili ob čudovitem koncertu slovenskega kantavtorja Vlada Kreslina. Po glasbenem nastopu pa
so za hitrejše ritme poskrbeli
Ansambel Suho cvetje. Udeleženci so nam povedali, da je
bil dan nepozaben, poln smeha in zabave in nenazadnje
nostalgije.
Inštitutu za mladinsko politiko in Mladinskemu svetu
Ajdovščina pa želimo še veliko nadaljnjih let uspešnega
delovanja.
Čestitamo!
Marina Marc

Veduto Dobravskega polja
krasijo delovni stroji, ki pa hitro napredujejo ter izkopane
luknje, v katere nameščajo cevi,
tudi takoj zasipajo, tako da ne
motijo sprehajalcev na priljubljenih tamkajšnjih poteh. Velika investicija v novogradnjo
kanalizacijske infrastrukture
hitro napreduje. Trenutno se
gradi glavni kanalizacijski vod
od središča vasi do čistilne naprave, ki bo postavljena ob križpotju poljskih poti, ob potoku
na Dobravskem polju. Sočasno
pa teče tudi postopek javnega
naročila za tehnološko opremo

čistilne naprave. Sledila bo izgradnja objekta za čistilno napravo, nameščanje opreme,
nato pa se bo gradilo še kanalizacijske priključke do objektov
ter obnavljalo vodovod, kjer bo
to potrebno. Občini pa je tudi
že uspelo pridobiti soglasja lastnikov zemljišč ob cesti skozi Dobravlje – na območju od
doma krajanov do križišča pri
železniški postaji – tu bo namreč po zaključku investicije v komunalno infrastrukturo
zgrajen še pločnik.
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Slovesno pred praznikom

Območno združenje borcev za vrednote NOB Ajdovščina-Vipava je na zadnji petek pred
praznikom tradicionalno povabilo na spominsko slovesnost ob dnevu mrtvih k spomeniku
padlim borcem na Cesti 5. maja.

Spominsko srečanje tradicionalno poteka pred spomenikom padlih borcev, ki ga
je v svojem nagovoru uvodoma predstavil podžupan Mitja Tripković. Izdelala ga je
»naša« Milena Stibilj Lah, katere družina se je pred fašizmom umaknila v Maribor ter
kasneje v Zagreb, kjer je Lahova postala ena najbolj znanih
hrvaških kipark. Prav zaradi
krute izkušnje med vojno je
spomenik poimenovala Upor
primorskega ljudstva. »To ni
samo spomenik življenjem,
ki jih je vzela vojna - je hkrati dokument svojega časa in
hkrati tudi spomenik življenja
tistih, ki so po vojni z delom
in odpovedovanjem ustvarjali
nov svet. Najbrž res ni bil najboljši svet vseh svetov, kot bi
rekel filozof, toda bil je naš in
iz njega moramo jemati tisto,

kar je bilo dobro. In na nas živih je naloga, da ga še izboljšamo. Tako zaradi nas, ki živimo tukaj in zdaj, kot zaradi
zanamcev, ki bodo presojali naša dejanja, kot mi zdaj
ocenjujemo predhodnike - pa
tudi zaradi vseh tistih, ki jim

danes namenjamo ta spominski dogodek. Nedvomno smo
jim dolžni zahvalo za njihova
plemenita dejanja in lastnosti
kot so upanje in pogum, pripadnost narodu in tudi odločenost, da se je za lepši jutri
vredno žrtvovati,« je zaključil
podžupan Tripković.
V imenu Združenja za vrednote NOB je na slovesnosti
govoril Jože Krečič. Pripovedoval je o fašizmu in njegovih
posledicah, ki jih je še kako
trpela prav njegova rodna
vas Ustje, prav tako kot mnoge druge vasi. Opozoril je še,
da je fašizem še vedno prisoten … Združenje je položilo
venec k spomeniku. Kulturni program pa so s petjem in
recitacijo zelo lepo oblikovali učenci in učitelji Osnovne
šole Šturje.

V Ajdovščini so oktobra potekali peti tradicionalni Dnevi filma, projekcije filmov si je ogledalo kar 3.140 otrok. Letošnja tema je bila animirani film.
učnimi urami še vsebinsko pogovarjajo. Poudarjeno je tudi
kulturno vedenje med ogledom
filmov.
Projekt je začel kot skupna pobuda za filmsko vzgojo mladih
ajdovskih osnovnih šol in Zveze kulturnih društev Ajdovščina (ta financira najem filmov za
projekcije), ki sta se mu kmalu
pridružila še Srednja šola Veno

Pred praznikom vseh svetih je zaključena naložba v celovito
prenovo pokopališča v Batujah. Naložbo je načrtovala in
financirala Občina Ajdovščina.

Pokopališču v Batujah je
zmanjkovalo prostora, mrliška
vežica je bila dotrajana, poleg
tega pa so bile precejšnje težave tudi s parkiranjem. Za širitev pokopališča je Občini Ajdovščina uspelo v brezplačno last
pridobiti zemljišče, ki je bilo v
lasti DARS-a, odkupila pa je
tudi dve dodatni parceli. Skozi
naložbo je bila rekonstruirana

in razširjena mrliška vežica, ki
ji manjka le še oprema za čajno kuhinjo. Nov del pokopališča je prekopan in pripravljen
za nova grobna polja. Urejena
je tudi okolica pokopališča, z
novimi parkirnimi mesti in eko
otokom. Celotna investicija je
bila vredna 212.000 evrov (z
davkom), poravnala jo je Občina Ajdovščina.

Vipavska dolina na
največji italijanski
borzi

Dnevi filma petič
Kar 2.424 osnovnošolcev od
1. do 4. ter od 5. do 9. razreda iz osnovnih šol z gornje Vipavske doline, 496 dijakov iz
Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina ter 220 otrok iz vrtca si
je v prvih dveh tednih oktobra
ogledovalo filme, primerne njihovi starosti. Razredna stopnja
si je ogledala film Sova in miška, predmetna stopnja animirani film Deček in svet, gimnazijci so imeli na programu dva
filma – Družina in Razredni
sovražnik, otroci iz vrtca pa so
si ogledali film Lisička in druge zgodbe. Kot vsa leta doslej je
koordinacija s šolami, izbor filmov in organizacija projekcij
delo Osnovne šole Dobravlje,
predvsem ravnateljice Mirjam
Kalin, v sodelovanju z Zvezo
kulturnih društev Ajdovščina.
Ogledi so bili podprti s predhodnimi pogovori z mladimi,
po ogledu pa se o filmih med

Prenovljeno
pokopališče v Batujah

Pilon in Otroški vrtec Ajdovščina. Občni zbor ZKD Ajdovščina je ob obravnavi poročila
pozdravil dejstvo, da se je projekt trdno zasidral in podprl
njegovo izvajanje tudi vnaprej.
Projekt filmske vzgoje na dolgoročni podlagi podpira Občina Ajdovščina.
Artur Lipovž, predsednik
ZKD Ajdovščina

V Riminiju je od 10. do 12. oktobra potekala največja turistična borza v Italiji, TTG Travel Experience, kjer se je prvič
predstavljala tudi turistična destinacija Vipavska dolina.
TTG Incontri je vodilni dogodek potovalne industrije v Italiji, hkrati pa eden pomembnejših mednarodnih B2B
turističnih dogodkov v Evropi.
Poleg Vipavske doline se je na
slovenskem razstavnem prostoru se predstavilo še 23 ponudnikov slovenskega turizma.

Italijanski trg je za Vipavsko
dolino zanimiv tako zaradi bližine kot tudi zaradi svoje specifične ponudbe. Italijani namreč
izredno cenijo neokrnjeno naravo, kakovostno lokalno kulinariko ter raznolike možnosti
za rekreacijo.
TIC Ajdovščina
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Danilu Jejčiču priznanje za
življenjsko delo

Osrednji gost 7. mednarodnega festivala likovnih umetnosti Kranj 2018, ajdovski likovni
umetnik Danilo Jejčič, je bil nagrajen s priznanjem za življenjsko delo na področju geometrije, za njegov kakovostni prispevek k slovenski likovni zakladnici.
Na odprtju 7. mednarodnega festivala likovnih umetnosti Kranj 2018, na katerem se
na različnih prizoriščih predstavlja kar 128 izbranih umetnikov iz 24 držav, je Zveza društev slovenskih likovnih

umetnikov Danilu Jejčiču podelila priznanje za življenjsko
delo na področju geometrije.
Festival letos poteka pod naslovom Geometrija – racionalnost pogleda. Jejčič je eden najpomembnejših predstavnikov

umetniške geometrične abstrakcije v Sloveniji in tujini.
Seveda se na festivalu v Kranju
s samostojno razstavo predstavlja razstavlja tudi nagrajeni ajdovski umetnik in sicer v Galeriji Ceneta Avguština (v sklopu
Zavoda za varstvo kulturne dediščine). Danilo Jejčič je priznanje za življenjsko delo prejel za kakovosten prispevek v
slovensko likovno zakladnico,
za umetniško delo na področju geometrije. V Ajdovščini ga
poznamo tudi kot dolgoletnega direktorja Pilonove galerije.
Je nosilec Petomajske nagrade
Občine Ajdovščina (leta 1996),
lani pa je prejel še Veliko priznanje Zveze kulturnih društev
Ajdovščina.

Zanimiva izkušnja kosovelovcev
v Ljubljani
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Aktivno preživljanje
prostega časa
Boste kmalu odložili poklicno
delo? Ste upokojeni? Če si želite bolje razumeti sebe in druge, se učiti z radostjo v prijateljski skupini, pridobiti novo
znanje, biti dejavni in prisotni
v dogajanjih v okolju, vas vabimo, da se nam pridružite. Starejši si želimo preživeti starost
čim dalj doma, v svojih lastnih
gospodinjstvih, zato se je potrebno prilagoditi in se vživeti
v novo okolje. Društvo omogoča, preko izobraževanja, boljši način bivanja starejših, boljše razumevanje sebe in drugih,
večjo samozavest in boljšo povezanost z drugimi.
V društvu se organiziramo
v izobraževalnih in študijskih
krožkih, ki samostojno delujejo in sodelujejo pri nastanku
novih programov. Prispevamo
k zdravemu načinu življenja z
gibanjem in športom. Vključujemo se v lokalne skupnosti
preko razstav, nastopov, raziskovanj, s prisotnostjo in sodelovanjem pri dogajanju doma

na ustvarjalnih delavnicah, javne nastope Ajde, folklore, lutkovne skupine Žar, kulturne
projekte, plesne večere in družabna srečanja. V društvu je
366 članov, ki delujejo v 46 dejavnostih. Kar sedem je novih.
V jezikovnih tečajih je vključenih 45 slušateljev, v krožke 163, v ustvarjalne delavnice
112 in v gibanje in šport (ples,
telovadba, pohodništvo, kolesarjenje) 350 članov. Številni člani so vključeni v več aktivnosti. Plesna skupina Ajda,
folklora in lutkovna skupina
Žar se uspešno javno predstavljajo po Sloveniji in zamejstvu. Razstave slikarjev, ročnih
del in kamnosekov, so stalnice delovanja društva. Smo edina univerza TŽO v Sloveniji,
kjer deluje kamnoseška skupina, ki sodeluje v več krajevnih
projektih. Astronomska skupina izvaja večletni program razstav 'Astronomija skozi čas', ki
gostuje po šolah in drugod. Od
leta 2003 poteka sodelovanje s

in z drugimi organizacijami.
Društvo Most univerza za tretje življenjsko obdobje v Ajdovščini je del največje mreže v
izobraževanju odraslih v Sloveniji. Letos naše društvo praznuje 20 let delovanja. Za svoj
prispevek kraju je društvo prejelo Priznanje občine Ajdovščina. Že eno leto delujemo v novih prostorih na Gregorčičevi
21 v Ajdovščini.
S programom za študijsko
leto 2018/19 predvidevamo nadaljevanje že utečenih aktivnosti s področja izobraževanja,
ustvarjalnosti, gibanja in športa. Letos načrtujemo vsaj dva
nova programa. Izvajali bomo
predavanja, strokovne ekskurzije, razstave kamnosekov, slikarjev in ročnih del, udeležbe

sorodnim društvom Unitre iz
Krmina. Prva skupna pobuda
pa sega v februar 2006, ko so v
galeriji v Vipavskem Križu, ob
prazniku slovenske kulture, prvič skupaj razstavljali svoje izdelke članov slikarskih tečajev
obeh društev. Tako se je začelo
dolgo in plodno sodelovanje in
prijateljevanje med dvema društvoma, ki se iz leta v leto razvija in krepi. Medsebojna letna
srečanja, izmenične razstave
kamnosekov, slikarjev, ročnih
del in spoznavanja kulture Julijske krajine in našega območja, poživlja delovanje društev.
Trdna je vez z nekaterimi drugimi slovenskimi društvi, posebno z društvom Lipa iz Domžal in Unitre iz Nove Gorice.
Silvester Čotar

Moški pevski zbor Srečko Kosovel je začetek nove sezone namenil študiju štirih priredb
Marjana Peternela zaradi sodelovanja na proslavi 50-letnice TO v Ljubljani. Za pevce je bilo
sodelovanje z vojaškim orkestrom in žensko vokalno skupino Galina dobrodošla popestritev začetka sezone in zanimiva izkušnja, vsekakor pa tudi promocija zbora, saj se je proslave
udeležilo 1.500 ljudi iz cele Slovenije.
Kosovelovci so svoj del programa obdelali na devetih vajah, skupaj z dekleti skupine
Galina pa so prvič zapeli šele na
vaji pred nastopom, nato pa še
z Orkestrom slovenske vojske.
Kombinacija ljudskih, borbenih
pesmi in celo popevk je dobila svoj smisel šele na generalki.
Skladbe so se imenitno vklopile v scenarij (in režijo) Tomaža Letnarja ob povezovanju Danijela Malalana in koreografiji

Mihe Krušiča. Vsem trem sestavom je dirigirala Andreja Šolar,
šefica vojaškega orkestra. Med
pevce se je pomešal tudi umetniški vodja kosovelovcev Andrej Makor, zbor pa so za to
priložnost okrepili še nekateri
ajdovski pevci.
Po nastopu v Ljubljani pa so
kosovelovci sezono nadaljevali z osvežitvijo lanskega čitalniškega programa. Še letos jih
čaka snemanje osmih skladb.

Upravni odbor je skupaj z dirigentom Andrejem Makorjem
tudi že zastavil delo za nadaljevanje sezone in za celo prihodnje leto. Bliža se namreč tudi
že 75. letnica ustanovitve zbora Srečko Kosovel v Gravini in
prvega koncerta v Bariju. Obisk
teh dveh krajev v Apuliji bodo
združili z nastopom na tekmovanjem v bližnji Materi, ki bo
leta 2019 tudi Evropska prestolnica kulture.
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Most čez Hubelj z
novo ograjo

Most čez Hubelj na Goriški cesti je dobil novo ograjo, saj je
bila prejšnja že precej načeta od rje in je ni bilo več smisla
barvati.
Nova ograja se sklada z urbano ureditvijo ob Mrzli reki,
ki jo zasleduje ajdovski Studio Pika plus. Tako so zasnovali ožjo, 'elegantnejšo' obliko
ograje, ki je poleg tega vpeta na
zunanji del robnega venca mostu. S tem se je nekoliko povečala svetla površina pločnikov
na obeh straneh mostu. Ograja je od prejšnje višja za 10 cm.
Statične izračune je prispevala
ajdovska projektantska družba

Staticon IB. Nosilna pločevina je sidrana v betonsko konstrukcijo mostu, ki se je izkazala za zelo trdno, kljub častitljivi
starosti betona več kot 60 let.
Tudi izvajalci so domačini, iz
Kovinarstva Šinigoj, ki so sočasno namestili še manjkajoči
del ograje od mosta čez Hubelj
proti Lavričevi knjižnici, tako
da je sedaj celotna pešpot na levem bregu Hublja ograjena in s
tem varnejša.

Novo vozilo za
ajdovsko urgenco

10. let fotografske skupine
Primorski škljoc
V začetku sta bila dva, trije člani. Starosta Roman Žonta, ki mu je fotografija življenjski slog, pa je že veliko prej za
Društvo upokojencev Ajdovščina obeleževal dogodke.
Primorski škljoc je združeval
ljubiteljske fotografe vseh primorskih društev upokojencev.
V objektive so ujeli mnoge lepe
trenutke. Z izobraževanjem so
si širili obzorja in ustvarjali bogate zbirke podob. Pod budnim
očesom mentorja Roberta Pavšiča je nastalo nekaj odmevnih
projektov in razstav od Goč do
Nove Gorice.
V ajdovski vedoželjni skupini nadgrajujejo svoje znanje ob
pomoči mentorja Bojana Bizjaka. Njegova umetniška duša
in izreden talent dajeta skupini veliko znanja, Bojanova desna roka Jolanda Lesnik svetuje
in uči na foto potepih.
Skupina, v kateri delujejo Roman Žonta, Ivan Skvarča, Vlasta Ferjančič, Nevenka Vidmar,
Bogdan Krapež, Alenka N. Bizjak in Marjan Božič, je ob jubileju izdala zbornik. V avli Ljudske univerze v Ajdovščini pa
je bila razstava z motivi Ajdovščine v črno beli tehniki. Mentor Bojan Bizjak je vsem prisotnim na prireditvi predstavil

Zdravstveni dom Ajdovščina je prevzel v upravljanje novo
vozilo urgentnega zdravnika, saj je sedanje že precej iztrošeno. Nabavilo se je vozilo SUV 4 x 4 znamke Škoda, postopke pa je peljala Občina Ajdovščina.
Občina Ajdovščina je bila junija uspešna na javnem razpisu Ministrstva za zdravje za
sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji.
Ministrstvo je za nabavo vozilo urgentnega odobrilo 16.752
€ pod pogojem, da kot soinvestitorja sodelujeta tudi občina in zdravstveni dom. Občina Ajdovščina je potem izvedla
postopek javnega naročila in
prejela eno ponudbo za končno ceno 25.868 € (z DDV). Občina Ajdovščina je primaknila
5.000 €, Zdravstveni dom Ajdovščina pa še 4.115 €, ki bo
poskrbel tudi za nadgradnjo.

Vozilo mora biti seveda ustrezno opremljeno, z defibrilatorjem, nujnimi pripomočki
in zdravili ter komunikacijsko
opremo.
Zdravstveni dom Ajdovščina potrebuje vozila za različne
namene kot so reševanja ponesrečencev na terenu, prevozi
bolnikov v druge zdravstvene
ustanove, prevoz urgentnega
zdravnika, izvajanje patronažne službe in podobno. Ker je
ekipa nujne medicinske pomoči s svojim vozilom pogosto na
terenu, je velikokrat potrebno tudi posredovanje zdravnika z ustrezno opremljenim vozilom.

fotografije na izviren način
skozi zgodbo.
Župan Tadej Beočanin je skupini izročil Jubilejno priznanje župana Občine Ajdovščina
in v svojem nagovoru povedal: »Vaša kronika pripoveduje, kako zelo uspešni ste. Veliko razstav ste postavili, veliko
nagrad ste osvojili. Pa vendar
so najbolj pomembne vaše fotografije – začeli ste z beleženjem dejavnosti vašega društva, nato pa vas je zanimalo še
več, želeli in osvajali ste znanja
iz različnih področij fotografije ter jih koristno uporabljali: z
udeleževanjem na foto-natečajih, z rednim predstavljanjem
na festivalu za tretje življenjsko obdobje ter s sodelovanji v

umetniških projektih. V objektive ste lovili že skoraj pozabljene dejavnosti naših ljudi in lepote naših krajev, zelo uspešno
ste se s fotografijo in filmom
podali tudi v turistično-promocijske vode, bili ste foto-reporterji lokalnega časopisa in
uradni fotografi na mnogih občinskih prireditvah. Čeprav je v
imenu vaše sekcije zapisano, da
ste ljubitelji, ste s svojim delom
daleč presegli zgolj ljubiteljsko
ustvarjanje.«
Čestitke so izrekli tudi predsednik Društva upokojencev
Ajdovščine Marjan Hajdinjak,
predsednik Pokrajinske zveze društev Zlatko Marušič in
član Zveze društev upokojencev Slovenije Alojz Bitežnik.
Društvo upokojencev Ajdovščina je posameznike v skupini in mentorje nagradilo s priznanji in plaketami.
Skupina Primorski škljoc je
vesela priznanj, saj ugotavlja,
da 10. let dela ni neopaženo bežalo mimo in se lahko resnično
pohvali s svojimi uspehi. To pa
je spodbuda in obveza za ljubiteljsko delo še naslednjih 10.
let.
Nevenka Vidmar,
Alenka N. Bizjak

Dan zdravja v Ajdovščini

Center za krepitev zdravja, ki deluje v okviru Zdravstvenega doma Ajdovščina, organizira
dan zdravja za občane občine Ajdovščina in sicer v četrtek, 8. novembra, od 16. do 19. ure v
OŠ Šturje – Ajdovščina.
Namen dogodka je predstavitev delovanja Centra za krepitev zdravja (CKZ), s poudarkom na povezovanju in
strokovnem
dopolnjevanju
programov vzgoje za zdravje, preventivi kroničnih bolezni in zmanjševanju neenakosti
v zdravju za vse populacijske
skupine ter vključevanju ranljivih oseb v preventivne programe na območju Zdravstvenega
doma Ajdovščina.
Alenka Černe, Vodja CKZ

Program:
1. TESTIRANJE TELESNE PRIPRAVLJENOSTI
- 16.00: Uvodna telovadba z društvom Šola zdravja
- Ocena aerobne zmogljivosti
- Posvet z dipl. fizioterapevtom in kineziologom
Občani MERITVE
- TEHTANJE z analizo telesne mase
- Meritve HOLESTEROLA, KRVNEGA SLADKORJA IN TLAKA
- Meritve EKG (Društvo ZA SRCE Primorske)
- SOPA – Skupaj za odgovorni odnos do alkohola
- INDIVIDUALNI POSVET z dipl. medicinskimi sestrami, patronažnimi medicinskimi sestrami, psihologom in zdravnikom
2. STOJNICE, DELAVNICE
- Delavnica TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA z uporabo AED
- GLEŽENJSKI INDEKS
- SVIT, ZORA in DORA ter pomen samopregledovanja dojk
- Društvo Evropa Donna, Evropacolon, OnkoMan

OBČINA AJDOVŠČINA
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Dan odprtih vrat na
Waldorfski šoli

Na tretjo oktobrsko soboto je bilo na Waldorfski šoli Primorska posebno živahno. Vrata smo odprli vsem, ki jih zanima,
kako poteka pouk na naši šoli.

Starši, stari starši in celo nekateri učitelji so bili tokrat v vlogi učencev prvega razreda. Učiteljica jih je prijazno povabila v
razred in, kot je pri nas v navadi, vsakemu v pozdrav stisnila
roko. Radovedno so sedli v klopi in nestrpno pričakovali uro
matematike. Po jutranjem verzu, prižigu svečke in pozdravu
dnevnemu palčku je med njimi popotoval kamen besede,
ob katerem so se predstavili in
si podelili doživetja prejšnjega dne. Tem uvodnim ritualom
v waldorfski šoli sledi ritmični
del ure, ko učenci v 'sončkovem krogu' prebudijo svoje telo,

število 6, ki se skriva marsikje v
naravi, celo v votlem panju, kjer
so svoj domek našle marljive čebele: v številu njihovih nožic, pa
tudi v številu sten, ki jih imajo
zlatorumene shrambice satovja.
Sledilo je umetniško ustvarjanje
(zapis) – to pa je bilo vezano na
število 4, saj si podajanje snovi
v waldorfski šoli sledi v prepletajočem se tridnevnem ritmu:
prvi dan pove učitelj zgodbo,
drugi dan jo učenci obnovijo,
tretji dan pa zapišejo.
In kaj so ta čas počeli otroci?
Tudi oni so rajali, peli, recitirali, se igrali prstne igre in ustvarjali. Izdelali so prelepa jesenska

Nevladniki na srečanju v
Vipavskem Križu

Ustanova Fundacija Bit Planota je v sodelovanju z Zavodom za turizem Vipavski Križ 15.
oktobra v Križu priredila že 9. festival nevladnih organizacij Goriške. Predstavilo se je 25 različnih društev, ustanov in zavodov.
Občina Ajdovščina je že v tretje gostila festival nevladnih organizacij goriške regije. Prvi
festival pred devetimi leti je potekal v mestu Ajdovščina, pred
nekaj leti ga je gostilo lokavško
društvo DOLI, 9. festival pa je
15. oktobra letos potekal v Vipavskem Križu. Predstavilo se
je kar 25 različnih nevladnih
organizacij, ki delujejo na zelo
različnih področjih – od sociale
in zdravja do kulture in turizma. Festival je odprl vodja Fundacije Bit Planota Darijan Krpan, ki je poudaril, da je namen
festivala medsebojno povezovanje nevladnikov. Predstavnik
Zavoda za turizem Vipavski
Križ Ljubo Žgavc je prisotnim
izrazil dobrodošlico, kasneje pa
jih je odpeljal na voden ogled
srednjeveškega mesteca. Vodja oddelka za družbene zadeve Občine Ajdovščina Katarina
Ambrožič pa je v svojem nagovoru poudarila pomen združevanja posameznikov v društva in združenja, ki sega daleč
nazaj v zgodovino ter ima od

nekdaj pomemben družbeni
pomen: »Še posebno pomembno pa je društveno delovanje v
današnjem času: ker druži enako misleče v skupnem cilju, ker
pomaga tam, kjer nihče drug
ne zna in ne more, predvsem
pa je druženje samo po sebi
dandanes dobrodošlo – enim v
veliko veselje, drugim pa lahko
predstavlja tudi izhod iz osebne stiske.« Zahvalila se je vsem

predstavnikom društev, ki prostovoljno namenjajo svoj prosti
čas društvenim dejavnostim.
Festival se je nadaljeval s
predstavitvami – na stojnicah,
v obliki delavnic, pa tudi s pevskimi, glasbenimi in plesnimi
nastopi ter prikazi. K odličnemu razpoloženju pa je pomagalo tudi čudovito sončno vreme,
ki je v Vipavski Križ privabilo
tudi mnoge obiskovalce.

Turneja z burja busom Vipavska
dolina doma in v tujini

Promocija Vipavske doline z burja busom se intenzivno nadaljuje. Potem, ko se je burja
bus predstavil v Ajdovščini, se je nato udeležil dogodka v Mariboru, spremljal je jubilejno
Barkovljanko v Trstu, vrata pa je odprl tudi na srečanju slovenskih in srbskih podjetnikov v
Beogradu.

pojejo, rajajo, recitirajo, preštevajo, se igrajo z gibi in ritmi,
urijo koordinacijo, orientacijo,
pozornost … Sobotni 'sončkov
krog' je bil jesensko in matematično obarvan: lirične pesmice o jeseni so se izmenjevale z
ritmičnimi igrami preštevanja,
'prvošolci' so se v domišljiji podali k skakajočim žabicam, urnim vevericam, med zlate breze in sladke hruške. S petjem,
gibanjem in potujočimi žitnimi blazinicami so se učili poštevanko in raziskovali prostor.
Igraje so prehajali med pesmicami in izštevankami v različnih jezikih.
Dobro ogreti in pripravljeni
na delo so 'prvošolci' spet sedli
k mizicam. Skupaj s palčkom
Radošem in njegovimi sošolkami in sošolci iz gozdne šole so
se podali na čudovito raziskovanje Kraljestva števil. Obnovili
so zgodbo o številu 5 in spoznali

drevesa s pisanimi listki, ki so
jih ob koncu šolske ure ponosno pokazali svojim staršem.
Skupaj so si ogledali še razstavo
zvezkov in izdelkov naših učencev ter poklepetali z učiteljicami
ob čaju in sladkih dobrotah.
V novembru bo spet kar nekaj priložnosti, da obiščete našo
šolo:
- 6. 11. 2018 ob 17h: Ni disciplina tista, ki ustvari umetnost,
pač pa umetnost ustvari disciplino (predavanje za starše, ki
jih zanima vpis otroka v waldorfsko šolo)
- 8. 11. 2018 ob 17h: martinovo (sprevod s svetilkami do
grajskega obzidja s krajšo prireditvijo)
- 20. 11. 2018 ob 18h: predavanje Alenke Rebula
- 24. 11. 2018: adventni semenj
Lepo vabljeni!
Hana Furlan

V Mariboru je potekala investicijska konferenca See
Meet Slovenija 2018. Udeležencem konference smo predstavili možnosti za potencialne investitorje ter jih seznanili
s turistično destinacijo Vipavska dolina, ki jo je Lonely
Planet uvrstil med deset krajev
v Evropi, ki jih je vredno obiskati. Obiskovalci burja busa
so si lahko ogledali nov promocijski filma Invest in Ajdovščina ter spili kozarček odlične penine zelen iz kleti Vipava
1894.
Zatem je burja bus spremljal
jubilejno 50. Barkovljanko v
Trstu. Namestil se je na elitni lokaciji v središču Trsta v
bližini znamenitega Rdečega mostu ob Velikem kanalu,
mimo katerega so se vseskozi
valile množice ljudi. Obiskovalci so si lepote Vipavske doline lahko ogledali na treh videih v notranjosti avtobusa,
pa tudi s posebnimi trodimenzionalnimi očali.

Pobliže so si ogledali še inovativni produkt iz Vipavske
doline – električni poganjalec
za odrasle Big Buddy. Največ
obiska je bilo pričakovano na
predvečer najbolj množične
regate na svetu, ko so vipavske
dobrote v hipu pošle.
Občina Ajdovščina pa je z
burja busom zastopala barve Vipavske doline na letnem

srečanju Slovenskega poslovnega kluba v Beogradu. Slovenski poslovni klub združuje kar 140 podjetnikov iz obeh
držav, osnovni namen kluba
pa je promocija in predstavitev slovenskega gospodarstva
v Srbiji.
TIC Ajdovščina
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Makadamski del Lavričeve ceste 'Skupaj pomladimo
slovenske gozdove'
v prenovo
Lavričeva cesta je ena daljših ulic v Ajdovščini. Pred pol stoletja je bila načrtovana kot povezovalna cesta med Idrijsko cesto in Cesto IV. prekomorske brigade, vendar v tej vlogi ni
nikoli povsem zaživela. Še več, del ulice je še danes makadamski in čez Grivški potok neprevozen. Konec meseca pa se bo začela prenova tudi tega dela Lavričeve ceste.
Dokumentacija je urejena,
načrti usklajeni s prebivalci,
pridobljeno je gradbeno dovoljenje, izbran tudi že izvajalec
– podjetje Stopar PGM iz Lokavca. 164.000 evrov vredno
investicijo (z davkom vred) bo
v celoti poravnala Občina Ajdovščina.
Uredilo se bo okoli 150 metrov ulice, po kateri bo promet
potekal enosmerno – za dvosmerni promet ni dovolj prostora, hkrati pa so takšno željo
izrazili tudi tamkajšnji prebivalci. Enosmerni promet bo
potekal od križišča s Cebejevo ulico do mostička čez Grivški potok, naprej proti Cesti
IV. Prekomorske pa bo kot doslej dvosmeren. Z odločitvijo
se je strinjal tudi Svet Krajevne

skupnosti Ajdovščina.
V okviru naložbe bo urejeno
novo vodovodno omrežje, ločen sistem meteorne in fekalne kanalizacije, nameščenih bo
šest novih svetilk javne razsvetljave. Kjer je dovolj prostora,

bodo uredili pločnike, poslovila se bo tudi brv za pešce čez
Grivški potok, ki jo bo nadomestil nov most. Končno asfaltno prevleko naj bi ulica dobila
v začetku prihodnjega leta.

Beremo v naročju staršev - že
deseto leto

Res je! Že deseto sezono poteka v Lavričevi knjižnici v Ajdovščini študijski krožek Beremo
v naročju staršev. Najmlajši iz
teh prvih srečanj so že četrto in
petošolci. In še vedno sami, pa
tudi s starši, z velikim veseljem
prihajajo v našo knjižnico.
Študijski krožek Beremo v naročju staršev je bil zasnovan z
namenom spodbujanja družinske pismenosti. Namenjen
je mladim staršem na starševskem dopustu, udeležijo pa se
ga skupaj z otrokom. V okviru
desetih srečanj starši spoznajo, kako pri otroku že od najnežnejše starosti naprej lahko
razvijajo različne spretnosti, da
bo vstop v izobraževalni proces kar najlažji. Starši spoznajo,
kako z otrokom narediti prve

korake v svet pravljic in slikanic, v glasbeni, likovni in gledališki svet. O tem, kako napraviti
te prve korake, jim spregovorijo tudi likovna pedagoginja,
glasbena pedagoginja, logopedinja in družinska terapevtka.
Srečujemo se enkrat tedensko. Srečanje traja približno
eno šolsko uro. Z otrokom lahko prideta tudi babica ali dedek
ali pa nekdo drugi, ki je po izteku starševskega dopusta veliko skupaj z otrokom. Posebnost tega programa je prav ta,
da pridejo starši skupaj z otrokom. Najmlajši otroci ta čas
lahko tudi prespijo, večji se plazijo naokrog in se igrajo z našimi igračami. Tisti, ki poskušajo
prve korake, se že sprehajajo po
prostoru in družijo z drugimi

Še en defibrilator

Rdeči križ Ajdovščina je ob
svetovnem dnevu oživljanja
v torek, 16. oktobra, namestil defibrilator na Domu krajanov Gojače - Malovše. Dogodek so popestrili učenke in
učenci Podružnične šole Črniče, zbrane pa sta nagovorila
tudi predsednik Rdečega križa Ajdovščina Rajko Troha in
predsednik Krajevne skupnosti Gojače - Malovše Martin
Šinigoj.
Rdeči križ je defibrilator

kupil s pomočjo donatorjev,
za nakup omarice pa je sredstva prispevala Občina Ajdovščina. Ob odprtju smo za
krajane izvedli tudi tečaj temeljnih postopkov oživljanja
in uporabe defibrilatorja. Občina Ajdovščina je prisluhnila
naši prošnji in nam za namen
izvajanja tečajev po KS zagotovila 20 novih lutk, da bodo
udeleženci teoretično znanje
lahko tudi praktično preizkusili.

otroki. Po potrebi lahko medtem svojega otroka tudi nahranite in previjete.
Naš krožek je tudi priložnost
za srečanja z drugimi starši, s
katerimi lahko izmenjate izkušnje in spoznanja.
Vabimo vas, da se nam v novembru pridružite na naših
srečanjih. Program je objavljen
na spletni strani knjižnice.

Slovenski državni gozdovi, Zavod za gozdove Slovenije,
taborniki, skavti ter drugi prostovoljci so v soboto, 13. oktobra, sadili drevesa v gozdovih, ki jih je lani decembra poškodoval vetrolom. Na Primorskem je pogozdovanje potekalo
v Podkraju v ajdovski in na Trnovem v novogoriški občini. V
obeh gozdovih so posadili 2.100 dreves.
Vetrolom decembra 2017 je
poškodoval več kot 2,6 milijona kubičnih metrov dreves,
žledolom 2014 jih je poškodoval preko 9 milijonov kubičnih
metrov, namnožitev podlubnikov v letih od 2015 do 2017 pa
je zahtevala še dodatnih 6,5 milijonov kubičnih metrov lesa.
Čas je torej, da našim gozdovom priskočimo na pomoč.
Akcija 'Pomladimo gozdove' je

potekala na šestih lokacijah po
Sloveniji: v Podkraju, na Trnovem, Kočevju, Ravniku pri Logatcu ter v Lovrencu in Ribnici
na Pohorju. Prostovoljci so na
skupno pet hektarjev gozdnih
tal posadili 10.000 sadik. Delo
so nadzorovali in usmerjali gozdarji. Pomemben namen
akcije je tudi krepiti zavedanje,
da smo za naravo odgovorni vsi
in da ji vsi lahko pomagamo.

Tek z dušo ob Mrzli
reki

Športno društvo Tekači Vipavske doline bo letos drugič
organiziralo edinstveni ultra tekaški dogodek, 100 ob Mrzli
reki, ki bo v soboto, 8. decembra 2018.

Zdenka Žigon

Želimo si, da bi bil predvsem
v najbolj oddaljenih krajevnih skupnostih čim prej nameščen javno dostopen defibrilator in da bi bili tudi
krajani v čim večjem številu
usposobljeni v nudenju prve
pomoči. Veseli smo bili odziva krajanov KS Gojače - Malovše, ki so z veseljem sprejeli
novo pridobitev in se poučili
o njeni uporabi.
Irena Žgavc

Tekaški izziv se bo začel ob 7.00
zjutraj s startom ultramaratoncev in pet članskih štafet na 100
km, ob 10.00 se bodo na preizkušnjo podali tekači na 75 km, zadnji pa se bodo opoldne na štart
podali tekači na 50 km.
Start vseh tekaških preizkušenj
je pod Mercator centrom, proga pa je speljana po makadamski
poti pod hitro cesto, ki je priljubljena točka rekreativcev v Vipavski dolini. Prireditev bo celodnevna, saj bodo ultramaratonci
na 100 kilometrski preizkušnji
do 12 ur in bodo morali premagati kar 20 krogov okrog ajdovskega polja.
Gre za edinstveni ravninski

ultramaraton, ki ga v Sloveniji še
ni bilo. Posebnost tekaške prireditve so tudi pet članske štafete,
v kateri morata biti vsaj dve tekačici. Prav tek v krogih je posebnost prireditve, saj so tekači v
stalnem stiku z navijači ob progi,
ki jih spodbujajo in motivirajo za
nadaljevanje preizkušnje.
Prijave za tek so odprte do 25.
novembra. Vabimo vas, da se
nam pridružite in postanete del
ekipe kot tekači ali prostovoljci
pri organizaciji tekaškega izziva!
Informacije na spletni strani
www.100obmrzlireki.si.
Organizacijski odbor 100 ob
Mrzli reki
ŠD Tekači Vipavske doline
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Tadej Beočanin

Goran Kodelja

Nova stanovanja, pametna občina Vipava naj zasije v
in nadgradnja dosedanjega dela vsem svojem sijaju!
Ajdovski župan Tadej Beočanin iz SD se poteguje za nov štiriletni mandat. Njegov program je
večinoma nadgradnja točk, ki so se v zadnjih štirih letih uspešno uresničevale. Velik poudarek pa
daje predvsem uvedbi pametne občine in izgradnji novih stanovanj, ki jih v občini Ajdovščina
precej primanjkuje. Pri tokratni kandidaturi ga podpirajo stranke SMC, DeSUS in Lista Burja.

Med štirimi kandidati, ki se potegujejo za županski stolček v
občini Vipava, je tudi domačin Goran Kodelja. Ekonomist, ki
je bil v zadnjih letih na čelu podjetja Lisca, je prepričan, da
je v občini Vipava mogoče kakovost življenja še izboljšati.

tudi v gospodarstvu, ki se je v
zadnjih štirih letih občutno izboljšalo, turizmu, kmetijstvu,
izobraževanju ter na področju
problematike mladih in starejših prebivalcev. Celoten program si lahko preberete na spletni strani, dobili pa ga boste tudi
domov (v obliki brošure).

Tadej Beočanin je v zadnjih
štirih letih največji manko v občini začutil na področju bivanja.
V novem programu se tako zavezuje, da bo posebno pozornost posvetil izgradnji soseske
Ribnik SB II s 120 stanovanji za
prodajo na trgu (60 stanovanj
bo oskrbovanih, 30 pa neproftinih). Stanovanjsko problematiko pa namerava reševati tudi
na podeželju. Po enakem vzoru
kot so v zadnjih letih zagotavljali

zemljišča za gospodarstvo, bodo
zagotavljali tudi zemljišča za individualno stanovanjsko gradnjo. Občina bo stavbna zemljišča odkupovala, komunalno
opremila in ponudila interesentom.
Druga pomembnejša točka v
programu je uvedba pametne
občine (smart city), kjer bodo
zagotovili optično omrežje v
mestu in na podeželju. Razne
pomoči in novosti se obetajo

Poleg boljše kakovosti življenja za domačine si želi več pozornosti posvetiti tudi obiskovalcem, ki občino že sedaj radi
obiskujejo. Turistom bi želel
ponuditi še več in ustvariti iz
doline eno najzanimivejših destinacij v Sloveniji.
"Da bi to dosegli, je potrebno najprej obnoviti najpomembnejšo infrastrukturo, z

začetkom pri Glavnem trgu in
Lanthierijevim parkom v Vipavi, ter povezati ponudbo vinarjev v prepoznavno in zanimivo
zgodbo za obiskovalce.
Naš program je zelo razvojno
naravnan in pokriva vsa glavna področja, ki so v pristojnosti
občin. Izvajali ga bomo učinkovito, preudarno in transparentno", še dodaja gospod Kodelja.

Zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev
Letošnji november lahko poimenujemo kar mesec nevarnih odpadkov, saj bo skoraj polovica meseca naRAZPORED ZBIRANJA
menjena vsebinam o nevarnih odpadkih. V četrtek, 15. novembra se začne štiridnevna jesenska akcija
15.11.2018
zbiranja nevarnih odpadkov, v soboto 17. novembra pa Evropski teden zmanjševanja odpadkov, ki letos ČETRTEK
AJDOVŠČINA
na Trati (Polževa ul.), pri zbiralnici
GOJAČE
pri zbiralnici
v središče postavlja prav nevarne odpadke.
Če imate doma izdelke, ki vsebujejo nevarne snovi in jih ne potrebujete več, vas vabimo, da jih oddate v okviru akcije zbiranja nevarnih odpadkov in tako poskrbite, da ne bodo onesnaževali okolja
temveč bodo reciklirani ali ustrezno odstranjeni.
Pomembno!
• odpadno jedilno olje in odpadna mazalna olja sprejemamo v embalaži do 5l (embalaže ne vračamo)
• med nevarne odpadke spada tudi kozmetika in vsi spreji (laki za lase, deodoranti, impregnacijski spreji...)
• posebej previdno moramo ravnati z odpadki, ki vsebujejo živo srebro (termometri, varčne sijalke…)
• v akciji lahko oddate tudi odpadne injekcijske igle in lancete
• prehranska dopolnila ne spadajo med zdravila, odložite jih med biorazgradljive kuhinjske odpadke
Oddaja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev je brezplačna. Prinesite jih na lokacijo, ki vam je najbližja. Če pa nevarnih odpadkov v akciji ne utegnete oddati, jih lahko preko celega leta oddate tudi v
zbirnem centru pod Dolgo Poljano.

V oktobru smo prvič izvedli mobilno zbiranje odpadne električne in elektronske opreme
(OEEO) ter nevarnih odpadkov.
Za mobilno zbiranje smo se odločili, ker želimo oddajo tovrstnih odpadkov približati predvsem občanom, ki živijo
daleč od zbirnega centra pod Dolgo Poljano.
Manjše kose odpadne OEEO lahko sicer že nekaj časa odlagate v posebne zabojnike na določenih zbirnih mestih ali
jih oddate v akciji zbiranja nevarnih odpadkov, večje aparate pa je bilo možno oddati le v okviru odvoza kosovnih odpadkov.
Mobilna zbiralnica za OEEO pa omogoča zbiranje tako malih kot velikih gospodinjskih aparatov, kot so štedilniki,
pralni in sušilni stroji, hladilniki ipd.
Kljub bolj osveščevalno naravnani akciji, ki smo jo izvajali 5.
in 6. oktobra 2018, večji del po osnovnih šolah, smo v dveh
dneh zbrali več kot 1 000 kg starih aparatov in 500 kg nevarnih odpadkov. Akcijo ocenjujemo kot uspešno, zato že načrtujemo novo, ki bo najverjetneje jeseni 2019.

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

SOBOTA 17.11.2018
AJDOVŠČINA
LOZICE
PODNANOS
PODRAGA
GOČE
MANČE
LOŽE
SLAP
GRADIŠČE
VIPAVA
VRHPOLJE
BUDANJE

ČETRTEK 22.11.2018
DOLGA POLJANA
ŽAPUŽE
AJDOVŠČINA
USTJE
DOLENJE
PLANINA
ERZELJ
GABERJE
ŠMARJE
ZAVINO
VRTOVČE
TEVČE

SOBOTA 24.11.2018
AJDOVŠČINA
MALE ŽABLJE
PLAČE
CESTA
STOMAŽ
SKRILJE
LOKAVEC
PREDMEJA
OTLICA
COL
PODKRAJ
SANABOR

od

do

pri zbiralnici
pri zbiralnici, pri marketu
pri šoli
pri vrtcu
pri zbiralnici (Stovška vas)
pri zbiralnici
nasproti gostilne
na placu, pri spomeniku
pri dvorani
pri dvorani
Trnje, pri zbiralnici

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

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

Tovarniška c., na makadam. parkirišču
pri cerkvi
na parkirišču, pred marketom
na mostu, pri avtobusni
na trgu
pri zbiralnici
pri trgovini
na placu, pri igrišču
pri krajevnem domu
na Glavnem trgu
pri cerkvi
pri šoli

8:00
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:45
14:15

8:30
9:15
9:45
10:15
10:45
11:15
11:45
12:15
12:45
13:30
14:00
14:30

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

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

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

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

8:00
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:15
12:45
13:15
13:45
14:15

8:45,
9:15
9:45
10:15
10:45
11:15
11:45
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
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Rastemo in se razvijamo …
Doma in po svetu

NAMA-POTI

Naši novi prijatelji iz Južne Koreje

Izsek iz video posnetka, ki so ga za nas pripravili korejski dijaki in njihov
profesor Tim Raymond.
Pri pouku angleškega jezika smo
zadnjih par mesecev spoznavali
različne šolske sisteme širom sveta.
Tema je v razredu vzbudila veliko
zanimanja. Zato smo bili zelo veseli

in presenečeni, ko se nam je v okviru
projekta Popestrimo šolo ponudila
priložnost, da preko sodelovanja
z učenci iz šole Seongnam Foreign
Language High School pobliže

spoznamo korejski šolski sistem.
Izmenjali smo si video posnetke,
kjer smo predstavili svoj šolski
sistem, oni pa so nam povedali
nekaj o svojem prostem času, stresu,
s katerim se spopadajo, šolskih
uniformah, prehrani in o svojih
popoldanskih aktivnostih.
Ob gledanju posnetkov se nam je
zazdelo, da korejski učenci veliko
časa preživijo za zvezki in knjigami.
Njihov šolski sistem temelji na
tekmovanju med učenci, saj si vsak
želi biti najboljši. Najvišjo oceno
namreč dobi le učenec z najboljšim
rezultatom v razredu. Presenetilo
nas je tudi, da v obdobju vseh
izpitov spijo samo dve uri na noč ali
celo nič.
Da bi Korejcem bolj približali
Slovenijo, smo jim poslali tudi
škatlo polno slovenskih slaščic in
drugih slovenskih proizvodov, pa
tudi nekaj utrinkov iz naše kulturne
in naravne dediščine. Tako se
bodo mladi Korejci posladkali s
čokolado Gorenjka, s Frutabelami,
okusili bodo Mlinotestovo pašto, z
doma narejeno kuhalnico pomešali
juho ter se nekaj novega naučili
o slovenskem grbu, Triglavu in
Lipicancih.
V tem kratkem sodelovanju smo
zelo uživali in se veliko naučili.

način sta dijakom predstavila
in razložila ozadje nastajanja
izbranega filma. Odgovarjala sta
na številna vprašanja dijakov, ki so
bila predvsem povezana z odnosi
med protagonisti in dogajanjem po
koncu snemanja.
Koordinatorka filmske vzgoje: Urška
Kompara, prof.
Nekateri trdno verjamemo, da
je v tem družbenem trenutku zelo
potrebno govoriti tudi o težkih
temah. V ta namen je kombinacija
filmske mojstrovine in iskrenega
pogovora ena izmed bolj učinkovitih

ne tako zelo ozek, kot bi sicer bil.
Mi, profesorji, mu vsak s svojega
zornega kota skušamo približati
posamezna področja. Opraviti
želimo s predsodki o naravoslovnih
predmetih in matematiki, ki jih
je naša družba žal še prepolna.
Naša zavzetost za predmet govori
sama zase. Ne morem si kaj, da
ne bi izrazila svojega navdušenja
nad lepoto in nepogrešljivostjo
matematike. Seveda gre tudi pri
matematiki za usvajanje vsebinskih
konceptov, kjer je nujna določena
rutina, a učenje matematike je
veliko več kot to. Kdor misli, da je
matematika žongliranje s številkami,
je tako daleč od resnice, kot tisti,
ki bi pesem definiral kot skupek
besed. Ukvarjanje z matematiko
razvija natančnost, vztrajnost,
sistematičnost,
analitično
razmišljanje, spodbuja radovednost,
strategije za reševanje problemov,
kritično mišljenje, ustvarjalnost …
To pa so lastnosti, ki pridejo prav
tudi družboslovcem, mar ne?
Skupaj s kolegi Srednje šole Veno
Pilon Ajdovščina, vključenimi v
petletni projekt Zavoda za šolstvo
NAMA-POTI
za
razvijanje
naravoslovno
matematične
pismenosti, iščemo poti za
udejanjanje opisanih idej.
dr. Tadeja Kobal

Tanaja, Žiga in Tjaša, 2. b

Aktivnosti sofinancirata Republika
Slovenija in Evropska unija iz
Evropskega socialnega sklada.

Filmska vzgoja z Rokom Bičkom
V petek, 12. oktobra, smo izvedli
dan filmske vzgoje, ki jo finančno
podpirata Zveza kulturnih društev
Ajdovščina in Občina Ajdovščina.
Poleg naših dijakov si je v Dvorani
prve slovenske vlade različne filme
ogledalo še 220 otrok iz vrtcev in kar
2500 učencev okoliških osnovnih
šol. Res vse pohvale organizatorki
projekta, ravnateljici Osnovne šole
Dobravlje, gospe Mirjam Kalin.
Letos smo si v sodelovanju z
organizatorji za ogled izbrali
dva vrhunska filma slovenskega
režiserja Roka Bička. Dijaki prvih in
drugih letnikov so si ogledali njegov
celovečerec Razredni sovražnik,
dijaki tretjih in četrtih letnikov pa
njegov najnovejši dokumentarec
Družina. V njem je režiser deset let
beležil življenje mladeniča Mateja, ki
je odraščal v zelo neobičajni družini.
Film je prejel glavno nagrado na
Tednu kritike v Locarnu in vesno za
najboljši celovečerec v Portorožu.
Film Družina je vsekakor film, ki po
ogledu pusti veliko odprtih vprašanj
in tematik za diskusijo. V ta namen
smo v večnamenskem prostoru šole
izpeljali prav poseben dogodek, na
katerem sta se nam pridružila režiser
Rok Biček in diplomirani psiholog
Matic Munc. Na zanimiv in doživet

V medijih beremo, da se zadnja
leta delež študentov, vpisanih na
naravoslovne in tehnične smeri,
glede na število družboslovnih
študijev, viša. Kaj tak podatek za
družbo pomeni? Tovrstni poklici
so morda zadnja leta nekoliko bolje
zaposljivi kot družboslovni. Ali lahko
sklepamo, da »družboslovnega«
kadra ne potrebujemo več? Mar
družboslovju v šoli ni več potrebno
posvečati tolikšne pozornosti? Ali
pa, nasprotno, dijaki, ki so »bolj
družboslovci«, naravoslovja in
matematike sploh ne potrebujejo?
Prepričana sem, da družba za
zdravo delovanje potrebuje dobre
strokovnjake na naravoslovnih
IN družboslovnih področjih. Brez
enih ali drugih svet preprosto ne bi
deloval. Miselnost, da česa od tega ne
potrebujemo, je tako zelo naivna. In
čeprav se pogosto ujamemo v zanko
merjenja neizmerljivega in dejanja
presojamo po materialnih koristih,
ki jih prinašajo, še vedno prebiramo
poezijo in romane, obiščemo
galerijo ali koncert. Preprosto zato,
ker duša to potrebuje …
Mlad človek si mora v času
šolanja pridobiti široko izobrazbo,
da vsaj malo pokuka v različne
svetove posameznih strok. Potem
bo njegova odločitev, s čim se bo
v življenju ukvarjal, lažja in bolj
premišljena, pogled na svet pa

poti. Zato me še toliko bolj veseli,
da lahko posežemo kar po odličnih
domačih filmih, ki nam služijo za
iztočnico. Družina Roka Bička je
eden takšnih filmov in ker že nekaj
časa krožimo po Sloveniji, vem, da je
namen dosežen - pogovori so iskrivi,
včasih kritični, vedno pa neposredni
in v duhu tako nujnega humanizma.
Naši mladi niso izgubljeni, so
nosilci sprememb v prihodnosti, za
katere upamo, da bodo prinesle več
medosebnega razumevanja in manj
sovraštva.
Matic Munc

Mobilnost šolskega osebja
Vroča sredina julija vabi v
lenobnost, a človek je mlad, dokler si
upa spustiti se naproti neznanemu.
Tako je padla odločitev za prijavo na
Erasmus+ mobilnost šolskega osebja
oziroma enotedenski tečaj Web
solutions for the class v Barceloni.
Je že res, da sem zaljubljena v
matematiko, a prav tako čutim
nujnost po izpopolnjevanju na
področju didaktike, iščem nove
ideje za bolj ustvarjalno poučevanje
in skušam loviti neulovljivo – slediti
uporabi sodobne tehnologije pri
pouku.
V zadnjih dneh pred odhodom
je bilo potrebno nekaj tehničnih
priprav okrog rezervacij prevoza,
nastanitev in ogleda kulturnih
znamenitosti, pa tudi razmislek,
kako primerno predstaviti Slovenijo,
Ajdovščino, šolo in svoje delo.
Nato pa – »skok v vodo«! Vse
skrbi se razblinijo, vzdušje, ki ga
ustvarjamo s štirimi grškimi kolegi
in vodjem tečaja iz Italije, je resno
in delovno, a hkrati sproščeno,
nekoliko
zarjavela
angleščina
v resnici sploh ni za staro šaro.
Spoznavamo mnoge načine uporabe
spletnih aplikacij pri pouku,
obenem pa tudi življenje in delo
drug drugega. Coogle, Symbaloo,
Animoto,
Wewideo,
Canva,
Issuu, Edmodo … odkrivamo,
raziskujemo, sodelujemo. Z vsakim
odmorom in kavo se asimptotično
približujemo na človeški ravni.
Mnenja, ideje, težave, namigi, šola,

izmenjava prakse, primerjava mi –
vi, podobnost in različnost, vse to
mi odpira nove svetove. Z različnih
koncev Evrope, povsem vsak svoj in
po drugi strani vsi z isto perspektivo,
elementi iste množice ljubiteljev
poučevanja, ki bi od sebe in svojega
dela radi več …
Popoldan, po resnem delu, pa
Barcelona. Sagrada familia, Les
Ramblas, Monument de Colom,
Montjuic, La Pedrera, Casa
Batllo, Casa Vicens, Passeig de
Gracia, Placa Catalunya, Placa
Espania, Fontana magica, Palau
de la musica Catalana, Museu de
Picasso, Cathedral, Museu d’art
contemporani, Park Guell, Palau
Guell, Joan Miro, Barcelonetta
… Če je umetnost tisto, kar dviga
duha, potem je jasno, da je Antoni
Gaudi zaslužen za eksponento rast.
Noro čudovit! Seveda je v veličastni
Sagradi Familii vse polno implicitne
matematike, če pa ste malo
radovedni, vas vabim, da odkrijete,
kje je tudi povsem eksplicitna. In še
– zakaj?
dr. Tadeja Kobal
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Trajnostna izmenjava z Nizozemsko
22. oktobra smo se poslovili od
naših novih nizozemskih prijateljev.
Teden je bil intenziven, poln
druženja in učenja na drugačen
način.
Ves teden smo raziskovali teme
trajnostnega razvoja in iskali rešitve
v lokalnem okolju. Pod vodstvom
različnih mentorjev smo se lotili
naslednjih tem: glasbeni prikaz
zvočne onesnaženosti vode, izdelava
naravne kozmetike v Vili Lavanda,
koncept “tragedija skupnega” in
prekomeren ribolov, trajnostna
šola in občina, trajnostno globalno
državljanstvo, umetnost in odpadki,
vrednote in dobro počutje, “zero
waste” ali slog “brez odpadkov”
s trgovino Moj svet, čist planet,

ozaveščanje skozi dramsko igro in
pridelava jabolčnika. Pred petkovim
zaključnim dogodkom smo v
znak prijateljstva in dolgotrajnega
partnerstva skupaj posadili lipo.
Dogajanje med izmenjavo je za vas
dokumentirala medijska skupina.
Trenutke, ki so jih ujeli v kamero, si
lahko ogledate na naši spletni strani
pod zavihkom Erasmus+.
Med prvim tednom izmenjave
smo se spoznavali, se veliko
pogovarjali in se družili. Nizozemce
smo sprejeli na svoj dom, jim
predstavili našo kulturo in jih tudi
peljali na kakšen izlet. Tu je le nekaj
pretipkanih vtisov, ki smo jih dan
pred odhodom naših gostov zbrali
na “filmski trak”:
V Sloveniji sem že četrtič. Veseli
me, ko vidim, kako dijaki med
izmenjavo rastejo, vadijo svojo
angleščino in postajajo samostojni.
- učiteljica Gusta
Navdušen sem nad tem, kako so
dijaki sodelovali med seboj. Mislim,
da so se veliko naučili. Tudi vsebine
njihovih petkovih predstavitev to
dokazujejo. - učitelj Rene
Slovenijo sem obiskala prvič.
Slovenci so izredno gostoljubni in
Slovenija je prelepa dežela. Zelo mi
je bilo všeč. - učiteljica Annelies

Prijateljstva, ki smo jih sklenili, so
neprecenljiva. Ustvarili smo lepe
spomine. - Lara

Naučil sem se, da moramo
zmanjšati porabo plastike, ker je to
nujno za dobrobit našega planeta.
Delo v mednarodnih skupinah je
bilo nadvse zabavno. - Tine
Teden je bil zelo poučen.
Naučil sem se veliko o konceptu
trajnostnega razvoja. Dijaki in
učitelji z Nizozemske so zelo
sodelovalni. Lepo in zabavno je bilo
delati z njimi. - Feliks
Všeč so mi bila naša skupna
druženja po pouku in razni izleti.
To, da smo skupaj, to je naboljše.
- Ella in Michelle
Res mi je bilo v veselje bivati pri
moji slovenski družini. Zelo so
prijazni. - Bo
Ta izkušnja mi je bila zelo všeč,
spoznala sem veliko ljudi. Težko mi
bo, ko Nizozemci odidejo, saj sem
se na svojo partnerko in ostale nove
prijatelje zelo navezala. Mislim, da
bo ob njihovem odhodu veliko solz.
- Sara
V spomin se mi bo posebej vtisnil
izlet v Postojno. Poleg tega sem
se naučil sprejemati ljudi iz druge
kulture. - Rok
Včeraj smo se odpravili na dvourni
sprehod ob železniški progi (od
Ajdovščine do Vipavskega Križa,
op. ur.). Super je bilo. Poleg tega
sem se naučila, kako škodljivi so
odpadki za naš planet. - Kirsten

Izkusili
smo
obisk
tujca.
Pravzaprav to sploh ni bil tujec,
mogoče le prvi dan. Takoj naslednji
dan in vse ostale dni pa je bil že kar
domačin. Zelo dobro smo se ujeli. starš gostitelj

Spoznal sem proces pridelave
jabolčnega soka. Nabirali smo
jabolka in jih stiskali, zraven pa smo
se izjemno zabavali. - Tijmen

Moja najljubša izkušnja je bil izlet
na Bled. Sprehodili smo se do gradu
na hribu. Uživala sem. - Mathilde

Zakaj nas je tistega lepega dne obiskal Veno Pilon

Zlata jabolka in pisana jesen

Med drugim se je na oknu
prikazal Veno Pilon in nam podelil
bonbone, pa ne le tiste iz sladkorja,
temveč take, ki jih sestavljajo
znanje, veščine in vrednote, ki jih na
naši šoli vsakodnevno spodbujamo
in krepimo. Pilonovci stopamo
po poti vedoželjnosti, poguma in
srčnosti, sladkosti znanja pa bomo
delili čez vse leto, in sicer v obliki
delavnic za otroke in izobraževanj
za vzgojiteljice ter vzgojitelje.

V začetku oktobra smo se pred
šolo zbrali dijakinje in dijaki,
otroci, profesorice in profesorji,
vzgojiteljice in vzgojitelji, gospod
ravnatelj in naši bivši ravnatelji,
ravnateljice in ravnatelji okoliških
šol in vrtcev, župan in še kdo.
Preurejenemu šolskemu okolišu
smo vdahnili življenje, obenem
pa tudi uradno začeli praznovanje
dvajsete
obletnice
programa
Predšolska vzgoja.

V duhu podjetnosti, trajnostnega
razvoja in zavedanja pomena
lokalne pridelave, smo se neke
oktobrske sobote na pobudo
profesorja Matjaža Trošta in
dijakov 4. b razreda podali v
Tominje na dom naše dijakinje
Staše. Skupaj smo nabrali več
kot tono jabolk, ki smo jih v
predelovalnici sadja na Brjah tudi
iztisnili. Iz njih se je pocedilo kar

814 litrov okusnega jabolčnega
soka, ki ga bomo postregli v šolski
jedilnici. Ker je bila akcija zbiranja
jabolk precej odmevna, smo s
predelavo jabolk nadaljevali in
pridelali še skoraj dvakrat toliko
jabolčnika. Zahvaljujemo se vsem
sodelujočim, predvsem pa družini
Riservato in naravi za te čudovite
jesenske darove.

MLADI
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Festival Hiše mladih
Nova kolekcija oblačil Pinewood.

OD 15. OKTOBRA DO 15. NOVEMBRA NA VSA POKRIVALA
SLIKE SO SIMBOLIČNE.

IN OBLAČILA

15 % POPUSTA

zadnji kosi -30% popusta.

vsa ribiška oprema
-30% popusta.

Tudi letošnja jesen prinaša v
Hišo mladih pester izbor dogodkov, ki jih organizacije v ajdovski Hiši mladih ponujajo v
okviru Festivala Hiše mladih
2018. Festival je nastal z namenom, da se organizacije predstavijo javnosti s svojim delovanjem. Letos bo Festival Hiše
mladih potekal med 26.10. in
10. 11.2018. Organizatorji dogodka smo Mladinski kulturni
center Hiša mladih Ajdovščina (Zavod za šport Ajdovščina)

v sodelovanju z Bar Hiša mladih, Klub ajdovskih študentov,
Mladinski svet Ajdovščina, Inštitut za mladinsko politiko,
Medobčinsko društvo prijateljev mladine Ajdovščina, Rod
mladi bori Ajdovščina, PUMO
Ajdovščina, Zavod Sopotniki
in Mala Momo.
Ponujamo vam zanimiv in raznolik program, za vse generacije. Udeležba na dogodkih je
brezplačna!
Lepo vabljeni

Urnik: ponedeljek - petek 8:30 - 17:00
sobota 9-12

Pestra jesen na MDPM Ajdovščina
Letošnja jesen se je začela s Tednom otroka. To je projekt Zveze prijateljev mladine Slovenije, ki temelji na praznovanju
Svetovnega dneva otroka. Vsako leto ZPMS in njene članice obeležujemo teden z različnimi prireditvami in programi. V
MDPM Ajdovščina smo v sodelovanju s šolami in drugimi organizacijami med 1. in 7. oktobrom izvedli številne aktivnosti.
V sodelovanju s Hišo sadeži družbe iz Vipave smo z delavnico 'Tolkala sveta' obiskali otroke v Podkraju, Budanjah,
Vipavskem Križu, Lokavcu in
Šturjah. Budanjce je Dejan Štemberger razveselil še z delavnico
cirkuških balonov. Taša Turk
je otroke obiskala z delavnicami, kjer so brali pravljice in izdelovali lutke – tako so ustvarjali
osnovnošolci v Lokavcu, na Colu
in v Podkraju, Silva Copič pa je
pripravila likovno delavnico za
učence PP NIS OŠ Danila Lokarja. Osnovnošolce v Ajdovščini in
Skriljah je obiskal tudi literarni
ustvarjalec Primož Suhodolčan,
otroke na Otlici in v Črničah pa
smo razveselili s predstavo Bonton za male lumpe v izvedbi Gledališča Bičikleta. Seveda je v tem
času potekal tudi tradicionalni

Ex-tempore v Piranu, ki so se ga
udeležili učenci in dijaki šol v občinah Ajdovščina in Vipava. Na
ex-temporu so nastala krasna
dela, ki si jih lahko do 5. novembra ogledate v ajdovskem Mercator centru, na ogled pa so tudi

Križu organizirali predstavitev
naše organizacije. Poleg vsega
naštetega smo se v oktobru srečali še z mentorji Otroškega parlamenta, da smo se pogovorili o
delu v letošnjem šolskem letu,
novi skupini mladih zdravnikov

na naši spletni strani.
Kljub pestremu dogajanju smo
v začetku oktobra uredili vse za
sprejem nove prostovoljke iz tujine, Diane, ki prihaja iz Bolgarije in je v okviru programa Erasmus+ v tem mesecu že izvedla
več obiskov in delavnic na šolah.
13. oktobra smo v okviru Predstavitve NVO v Vipavskem

smo pomagali s pripravo nove
akcije sbiranja SMS donacij, našim prostovoljcem pa omogočili udeležbo na dveh izobraževanjih. V tem mesecu nam je
skoraj zmanjkovalo časa za vse,
a, kot je zapisal Feri Lainšček, čas
ob aktivnostih s katerimi razveseljujemo hitro teče.
MČ

OTROŠKA TRGOVINA
PONY
Štrancarjeva 2
5270 Ajdovščina

V mesecu oktobru je
otroška trgovina Pony
praznovala
25 let - srebrni jubilej.
Zahvaljujeva se vsem, ki
kljub veliki ponudbi na
trgu, ostajate naši zvesti
kupci.
Ponosna sva, da sva
lahko del najine zgodbe,
ki živi od leta 1993 delila
z vami.
Vanja in Bojan
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Škofijska gimnazija Vipava
Škofijska teče
Tako so z delovnim naslovom profesorji športne
vzgoje na ŠGV poimenovali
skupinski tek dijakinj in dijakov na 7500 m dolgi trasi.
Pobuda, da bi vzdržljivostni
tek, ki ga vsako leto jeseni
preteče vsak dijak ŠGV, preselili z atletske steze v veliko
prijaznejšo naravo, se je izkazala za zelo dobro.
Vzdržljivostni tek v našem vsakdanu vsekakor ni
več nekaj eksotičnega. Skoraj tedensko nas lokalni mediji seznanjajo z dosežki posameznikov; tudi nekdanji
dijakinji ŠGV, Ana Čufer
in Anja Klančnik se ponašata z izjemnima uspehoma
s tega področja: Ana z ženskim rekordom v vzponu na
vrh Triglava in spustu v izhodiščno Krmo (september
2017), Anja pa je letos poleti izboljšala rekord v osvojeni slovenski planinski transverzali (trenutni rekord
ima Katja K. Vencelj).
V ponedeljek, 22. 10, so
bile zadnje ure pouka torej za vse nekaj posebnega:
tako za tekačice in tekače

kot za profesorje, ki so pomagali pri izvedbi projekta. Vsak
od tekačev je izbral svojo hitrost, najhitreje pa sta s progo opravila Aljaž Bolko med
fanti (in absolutno) ter Tanja
Žgajnar med dekleti. Za njun
uspeh ju je nagradila pekarna
Brumat. Da tek ni nekaj negativnega, lahko razberemo tudi
iz Tanjinih besed: »Tek mi
že od malih nog predstavlja

sprostitev in strast; prav tako
sem šport povezovala z druženjem, tako z družino kot s
prijatelji. Rada preizkušam
meje svojih sposobnosti in
prav zato sem se odločila, da
se bom tudi na tem teku potrudila. Res sem uživala in vesela sem, da sem dosegla tudi
dober rezultat.«

Vsem, ne samo zmagovalcema, čestitamo tudi mi. Da
lahko tovrstne aktivnosti prinesejo tudi nenadejane zgodbe, pa so pokazali tisti dijaki,
ki so progo najprej odtekli za
svojo statistiko, nato pa se vrnili k sošolcem in jih spodbujali do konca.
In še malce starejša lepa
športna novica: tudi letos so
se dekleta uvrstila na državno

ekipno atletsko tekmovanje,
ki je potekalo 10. oktobra v
Mariboru, in dosegla 11. mesto. Čestitke veljajo tudi fantovski ekipi, ki je bila na regijskem tekmovanju v Novi
Gorici sicer prva, vendar ji je
državno prvenstvo za las ušlo.

Jesenske delavnice
2. november 2018
Pripravljamo zabaven in poučen program za učence 7., 8. in
9. razreda osnovnih šol. Udeležite se lahko ene delavnice v prvem krogu in ene v drugem. Med obema krogoma delavnic vas
povabimo še na malico.
Udeležba je brezplačna. Prijava do 31. 10. na spletni strani gimnazije www.sgv.si ali preko qr-kode.
7.00 – 8.50
Pretegujemo možgane (Organizirano varstvo za udeležence z zgodnejšim prevozom)
9.00 – 10.45
Matematika in logika s telefonom (Rešujemo matematične logične uganke)
Raziskujmo: Leonardo Da Vinci in Vipavska dolina (Raziskovalno
novinarstvo)
Pobeg iz učilnice I (Reševanje kombinatoričnih iger)
Latinščina okoli nas (Človeško telo in medicina v latinščini)
Vse o ribah … (Biološka delavnica)
11.15 – 13.00
Možgančkanje (Reševanje razvedrilnih in praktičnih matematičnih
problemov.)
Šport (Športne aktivnosti v telovadnici in fitnesu. Potrebna je športna oprema.)
Pobeg iz učilnice II (Reševanje kombinatoričnih iger)
Cook 250: Prvo potovanje (Delavnica iz angleškega jezika)
Mobi je moj fotoaparat (Fotografska delavnica)
13.00 – 15.00
Organizirano čakanje na odhod domov

Bojana P. Kompara

VABLJENI NA: www.sgv.si

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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Dnevi evropske kulturne dediščine na OŠ Danila Lokarja Ajdovščina

kraško kulinariko, arhitekturo in kraške pojave. Nekaj teh
najdemo tudi pri nas. Ob koncu lanskega šolskega leta smo
obeležili 100-letnico izida prve

druženju so razvijali veselje do
plesa, povezovali gibanja v enostavno koreografijo in razvijali
občutek za ritem. Poleg plesov
so spoznavali otroške rajalne

knjige o Kekcu in izdelali svojega literarnega junaka.
Kulturno dediščino spoznavajo in ohranjajo s svojimi nastopi učenci otroške folklorne skupine Powštrčki. Pri

igre, izštevanke in ljudske pesmi. Spoznavali so ljudske inštrumente ter priložnostna
zvočila. Učenci so se v lanskem
šolskem letu predstavili na petih javnih prireditvah, nastop

pa so kar devetkrat ponovili.
Med drugim so se udeležili tudi
Medobmočnega srečanja otroških folklornih skupin v Tolminu in tradicionalnega velikonočnega koncerta folklornega
društva Vipava.
Slovenska kulturna dediščina
je pestra in bogata. Del nje je
povezan s čebelami in čebelarstvom. Učenci so se odzvali povabilu Čebelarske zveze Slovenije in zanje ustvarjali panjske
končnice z naslovom: Polepšajmo čebelam domovanje in spoznajmo čebelarje. Namen natečaja je bil, da panjske končnice,
ki jih učenci ustvarijo, krasijo panje slovenskih čebelarjev. Učenec, katerega panjska
končnica je bila pritrjena na čebelji panj, je simbolično posvojil čebeljo družino.
Člani krožka Naša mala knjižnica so spoznali pesniško zbirko Brezvezne rime, avtorja Sukumarja Raya. Ker so jim bile
pesmi nesmisla všeč, so se tudi
sami preizkusili v skladanju nesmislov.
Leto evropske kulturne dediščine je namenjeno spoznavanju in ohranjanju šeg, običajev in navad. Za narečni festival
Vsaka vas ima svoj glas je nastala raziskovalna naloga z naslovom Vhtič jn čaj. Učenke
sedmih in osmih razredov so

mlajše učence in skoraj dveh
urah hoje za starejše, smo dosegli vrh Vremščice (1027 m
n.v.), kjer je burja še močneje pokazala svoje zobe in pridno vrtela vetrnice tik pod vrhom. Na vrhu smo se podpisali
v planinsko knjigo in zapolnili planinske knjižice z žigom.
Od tam smo se odpravili še do
cerkvice sv. Urbana, kje smo si
privoščili pravo planinsko malico in še malo pozvonili na cerkveni zvon. Srečali smo devetošolce iz Kopra ter srednješolce
iz Postojne. Pogovor z enim
od njihovih profesorjev nam je
dal vedeti, da so mlajši učenci
vzpon na Vremščico premagali veliko bolj korajžno, brez godrnjanja in pritoževanja, kot
starejši učenci in dijaki, ki smo
jih srečali. Smo se pa s starejšimi fanti in dekleti ter profesorji prijazno pozdravili, kot se za
prave planince spodobi.
Četrtošolci in petošolci pa
smo pot začeli v Senožečah in

se po markirani poti podali
proti vrhu. Kmalu smo hiše pustili za sabo in se začeli strmeje vzpenjati. Kljub temu, da je
doma kar precej pihalo, nam je
tukaj postalo vroče in smo si vsi
slekli vetrovke in bunde. Pot je
ves čas vodila skozi gozd, ki nas
je ščitil pred vetrom in po enourni hoji smo prišli na ravnino,
kjer smo se malo odpočili in popili nekaj požirkov pijače. Naš
vodnik je med potjo nabral nekaj vejic značilnih dreves in grmovja in preizkusil naše znanje
iz naravoslovja. Kar dobro smo
se odrezali, saj smo vse prepoznali in vedeli, za kaj bi se lahko
uporabilo. Nismo se dolgo zadrževali, saj nas je že malo preganjal čas. Po kratkem vzponu
skozi gozd smo prišli na plano,
kjer se gozd konča. Čakal nas je
le še zadnji vzpon pred vrhom
in po travniku smo se povzpeli na vrh. Malo pod vrhom smo
se usedli v travo in pomalicali, tako da vetra skoraj nismo

Preteklost sreča prihodnost

Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden kulturne dediščine sta vsakoletna projekta, ki
omogočata prepoznavanje, odkrivanje, varovanje in širjenje pozitivnega odnosa do dediščine. Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost, je slogan evropskega leta kulturne
dediščine 2018.
Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina že več let zapovrstjo nosi naziv 'Kulturna šola'.
Učenci skozi pouk in druge aktivnosti na šoli spoznavajo dediščino v kraju in okolici. V
evropskem letu kulturne dediščine smo tako: brali gore,
spodbujali prijateljstvo, pisali z roko, reševali mega kviz,
ustvarjali panjske končnice,
spoznavali in izdelovali najljubšega književnega junaka
ter odkrivali in opisali običaj za
raziskovalno nalogo Vsaka vas
ima svoj glas.
Ob mednarodnem projektu Brati gore, ki na šoli poteka
že tretje leto, so četrtošolci spoznavali zgodovino prvega vzpona na Triglav in Jakoba Aljaža.
Drugi že tradicionalni projekt
na šoli je mega kviz, kjer učenci
drugega in tretjega triletja rešujejo vprašalnike Pionirske knjižnice na določeno temo. Spomladi 2018 je bila tema bila
slovenski kras. Učenci so ob reševanju poglobljeno spoznavali

OŠ Podnanos

Pohod na Vremščico

Vremščica je pogorje, ki se razteza med Senožečami, Pivko
in Divačo. Najvišji vrh pogorja je Velika Vremščica. Razgled
z vrha sega od Dolomitov, Julijskih Alp, prek Nanosa do Kamniško Savinjskih Alp ter prek Javornikov, Snežnika in Slavnika do Jadranskega morja. Vremščica je bila cilj jesenskega
pohoda učencev in učiteljic podružnične šole Podnanos (OŠ
Draga Bajca Vipava) na prvo delovno soboto v letošnjem
šolskem letu, 29.9.2018.

Foto: Vida Trošt Vidic

Jutro se je prebudilo z burjo in kljub ne najbolj obetavni vremenski napovedi smo
se z dvema avtobusoma odpeljali iz Podnanosa proti Senožečam, od koder so se starejši
učenci (4. in 5. razred) odpravili na pot. Mlajši učenci (1.-3.
razred) so se z avtobusom zapeljali malo više in potem začeli pot navkreber. Ves čas je
okrog nas brila močna burja,

zavetje pa so nam nudili krasni gozdovi, polni prečudovitih
dreves in grmovja. Najbolj smo
se razveselili premnogih lesk, ki
so nam prijazno ponudile tudi
svoje plodove. Otroci so si z lešniki pridno polnili žepe, obenem pa občudovali prekrasen
razgled na okoliške vrhove in
doline. V daljavi smo za meglico opazili tudi morje.
Po približno uri in pol hoje za

Foto: Tjaša Kobal

se poglobile v običaj dajanja
kruhkov ob prazniku vseh svetih, vhtičev. Pri raziskovanju
so Špela Arnolj, Patricija Černigoj, Zoja Fras, Iris Leban in
Neja Pisk prebirale strokovno
literaturo in leposlovje na temo
hvaležnosti. Opravile so pogovore s štirimi starejšimi občani, ki so se običaja spomnili iz
svoje mladosti. Učiteljica biologije je zanje pripravila predavanje o zdravilnih zeliščih,
njihovi uporabi in pripravi čajev. Učenke so se sodelujočim
pisno zahvalile. Slovenijo bogatijo številna narečja, ki jih je
treba ohraniti. Sestavni del raziskovalne naloge je igrica v našem narečju, z naslovom Vhtič
jn čaj.
V četrtek, 27. 9.2018, se je na
šoli obeležilo teden evropske
kulturne dediščine. S predstavitvijo vseh sedmih projektov
na panojih in z vezano besedo
na prireditvi, ki so jo obogatili deklamatorji, folklorna skupina in igrica v narečju, so bili
zadovoljni tako učenci 1. in 2.
razreda, ki so se udeležili dopoldanske prireditve kot zunanji obiskovalci ob 17. uri. Obiskovalci so se strinjali, da si
takšnih srečanj še želijo.

čutili. Kasneje so se nam pridružili še najmlajši in tako smo
se še fotografirali in se nato v
sončnem in vetrovnem vremenu spet spustili v dolino.
Med spustom v dolino nam je
vodnik dovolil, da smo splezali na bukve, ki so se razraščale
že pri tleh in bile prav primerne za plezanje. Pot smo nadaljevali do avtobusov, ki sta nas
čakala pri stajah, kjer so pot začeli najmlajši.
Po uspešnem in navdušujočem športnem dnevu gre prijazna zahvala Eleni Kodre Nabergoj in njenemu možu Boštjanu
Nabergoju, članoma Planinskega društva Podnanos, ki sta
nam prijazno pomagala pri izvedbi pohoda na Vremščico
kot izkušena gorska vodnika,
učiteljicam in seveda vsem korajžnim učencem, ki so se vzpeli na Vremščico.
Vida Trošt Vidic,
Katarina Vitežnik

Izidora Černigoj in
Nataša Markič
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Praznična slovesnost
v Lokavcu
Dan suverenosti, ki ga praznujemo 25. oktobra, je v zadnjih štirih letih postal državni
praznik. Pred tem smo ga obeleževali le kot pomemben dogodek. 25. oktobra 1991 so se
iz območja Republike Slovenije umaknili še zadnji vojaki
JLA in Slovenija je postala samostojna država. General Janez Slapar je na prireditvi 26.
oktobra 1991, le nekaj ur po izplutju zadnje ladje z vojaki JLA
iz Koprskega pristanišča, poročal takratnemu predsedniku
predsedstva Milanu Kučanu z
besedami:"Na naših tleh ni več
tujih vojakov. Svobodo in suverenost varujejo naše sile."
S temi besedami je vse prisotne v dvorani Edmunda Čibeja v Lokavcu nagovoril Predsednik društva veteranov SEVER
- Severne Primorske, Vidmar
Angel, ki je tudi predsednik
Krajevne skupnosti Lokavec.

SEVER podelila Občini Ajdovščina Srebrni znak Zveze društev SEVER, z naslednjo obrazložitvijo.
"Društvo veteranov SEVER
Severne Primorske in občina Ajdovščina že vrsto let zelo
uspešno sodelujeta. Občina Ajdovščina je večkrat prepustila društvu organizacijo posameznih prireditev pomembnih
tako za širšo javnost kot tudi
občino. Prav tako je pokazala
razumevanje za delo in potrebe društva veteranov SEVER
Severne Primorske. V preteklih
letih sodelovanja je občina sofinancirala številne dogodke v
organizaciji društva, proslave
in postavitve spominskih obeležij, ter hkrati nudila drugo
logistično pomoč. Zveza društev SEVER ocenjuje, da je občina Ajdovščina s pripravljenostjo sodelovanja pri projektih
društva, finančno pomočjo in

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

Postelje: dvižno dno, predal, oblazinjene
Nočne omarice, Predalniki
Posteljnina, odeje, vzglavniki

Lože

Čebelarska maša in mednarodno
ocenjevanje medu

Poslanstvo čebeljega rodu je opraševanje različnih rastlin. Narava nagrajuje čebele za
njihovo delo z medičino in cvetnim prahom, ter tako omogoča njihov razvoj in obstoj,
istočasno pa ohranjanje tako rastlinskih kot živalskih vrst ter nenazadnje obstoj človeka.
Med žuželkami, ki oprašujejo rastline, so na prvem mestu prav čebele. Najpomembnejše so za opraševanje sadnega drevja, saj oprašijo kar 70-80% cvetov. V zadnjem času je
naša avtohtona Kranjska čebela vse bolj ogrožena, zato je poslanstvo čebelarjev vsak
dan bolj pomembno. V Ložah, kjer se cedita vino in med, smo prepoznali pomen čebel
in čebelarjev. Njim v čast smo izvedli četrto čebelarsko mašo in drugo mednarodno
ocenjevanje medu.

Zadnji vojaki Jugoslovanske
vojske so se s Severne Primorske umaknili 19.10.1991 ob
17.15, ko je zadnja kolona odpeljala iz vojašnice Janka Premrla Vojka v Vipavi. Letošnje
praznovanje je bilo nekoliko
drugačno od preteklih let. Praznični program so s koncertom
slovenskih zimzelenih skladb
oblikovali; Policijski orkester
pod vodstvom Nejca Bečana
in solisti, Irena Yebuah Tiran,
Matjaž Mrak in domačinka
Maja Bratina. Lokavško himno
'Pod Čavnom visokim prebivam', ki ima tudi domoljubni
pridih, so zapele pevke ZARJE.
Ob tej priložnosti je Zveza
policijskih veteranskih društev

drugih oblikah izmenjave pomoči in podatkov, bistveno
pripomogla k prepoznavnosti
društva in članov Zveze društev SEVER."
Iz rok dr. Tomaža Časa predsednika Zveze društev SEVER
je priznanje sprejel Alojz Klemenčič podžupan občine Ajdovščina, ki se je za prejeto priznanje zahvalil in izrazil željo,
da se dobro sodelovanje nadaljuje tudi v bodoče. Po prireditvi, ki jo je z izbranimi prazničnimi besedami povezovala
Tina Velikonja, je bila v dvorani na ogled tudi obsežna razstava o osamosvojitveni vojni.
Nevenka Vidmar

Pobudnika za prvo čebelarsko mašo sta bila čebelar Jože
Rehar in goški duhovnik Ivan
Furlan. S skupino požrtvovalnih in vztrajnih čebelarjev ter
krajevno skupnostjo Lože sta

Rodman. Podelitev diplom,
priznanj in pokalov, s kulturnim programom smo izvedli 20. oktobra v kulturnem
domu v Vipavi. Podelili smo
62 zlatih diplom, 44 srebrnih,

26 bronastih, 15 zahval za udeležbo in 6 diplom za prvaka vrste (g. Volk Zoran, - cvetlični
med, g. Ferkolj Rudolf – gozdni med, g. Alibegić Ferid –
kostanjev med, g. Pavšič Damijan - lipov med, Čebelarstvo
Božič – akacijev med, g. Plesničar Bogdan – hojev med).
V skupni razvrstitvi je prvo
mesto dosegel med Čebelarstva Božič. Drugo mesto je pripadlo Pavšič Damijanu, tretje
mesto pa Alibegić Feridu.
Ob koncu bi se radi zahvalili
še vsem, ki so pomagali pri izvedbi obeh dogodkov. Se vidimo naslednje leto!
Melita Dolenc

se odločili, da bo ta dogodek
tradicionalen. Ker nam je vreme zadnjo soboto v avgustu
ponagajalo, smo mašo kljub
temu, da nas burja ni pustila
pri miru izvedli 29. septembra.
V oktobru je sledilo še ocenjevanje medu, kjer je sodelovalo 95 čebelarjev s 147 vzorci. Med je prišel iz petih držav
(Slovenije, Bosne in Hercegovine, Češke, Italije in Srbije).
Ocenjevanje je potekalo pod
budnim očesom strokovne komisije, ki jo je vodil mag. Aleš
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Latnik 199, 29. junij 2018

Jubilejni koncert komornega zbora Ipavska

32

OŠ Šturje

Ajdovščina
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Latnik 188, 30. junij 2017

Vse je pesem
Prihaja film 'Na svoji zemlji'
Zlati in srebrni Domen Pregeljc
Športniki dosegli
Uspešen zaključek
izjemne rezultate na ima svoje korenine v Ajdovščini
glasbene sezone
šolskih tekmovanjih
Pihalni orkester Vrhpolje

V nedeljo, 21. 10. 2018, so cerkev Marije Tolažnice žalostnih
v Logu pri Vipavi do zadnjega kotička napolnili zborovski
navdušenci, ki so prisluhnili ubranemu petje jubilantov –
pevcem Komornega zbora Ipavska iz Vipave.

V nedeljo, 25. junija, so člani in članice Pihalnega orkestra Vrhpolje
pod taktirko Matjaža Medena izvedli poletni koncert na Glavnem
nekaj zaključnih
šolskih športnih
er se je Na
šolsko
letosta
ravnokar
trgu v Vipavi.
odru
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Ob natanko 70. obletnici prvega predvajanja slovenskega zvočnega celovečernega igrane-
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KK Ajdovščina

Košarkarji na turnirju na Češkem

V četrtek, 4. oktobra, smo se
v zgodnjih jutranjih urah odpravili v Prago na Češko na
prvi turnir EYBL lige (European youth basketball league).
To je mednarodno košarkarsko tekmovanje, namenjeno
fantom starim do 15 let iz vse
Evrope, kjer sodeluje 36 ekip
iz dvajsetih držav. Kvaliteta
tekmovanja je res na izjemno
visokem nivoju, zato smo ekipo KK Ajdovščina okrepili še
z dvema košarkarjema iz KK
Cerknice. Ker v tem tekmovanju tekmujemo prvič, bo naš
glavni cilj, da se prilagodimo

na moč in kvaliteto košarke, ki
se igra na takšnem nivoju.
V petek zjutraj nas je čakala prva tekma. Igrali smo proti
Akademiji Next Step iz Italije,
v kateri igra sedem košarkarjev iz držav bivše Jugoslavije.
Italijanska ekipa je bil za nas
pretrd oreh, s svojo kvaliteto
so nas visoko premagali, v zelo
podobnem položaju smo bili
tudi na drugi tekmi proti ekipi Oxgen Orange.
Petek popoldne smo izkoristili za voden ogled čudovitega mesta Prage. Sprehodili
smo se od praškega gradu prek

Zlate ulice do Karlovega mosta
in Mestnega trga. Občudovali
smo res lepo arhitekturo ter
poizkusili tradicionalne češke
jedi z ulice.
V soboto nas je čakala tekma
z ekipo Kotlka s Finske. Proti Fincem smo igrali svojo najboljšo tekmo in na koncu slavili z 12 točkami razlike. Na tej
tekmi so se res izkazali prav vsi
fantje v naši ekipi.
V nedeljo dopoldne smo
igrali še z ekipo Hensfort iz
Poljske, proti katerim smo v
prvi četrtini še vodili, potem
pa preveč popustili in Poljakom smo dovolili, da so nam
ušli na težko ulovljivih 20 točk
razlike.
Na turnirju smo pokazali
pravi karakter in veliko mero
borbenosti, pa tudi zelo športno obnašanje, za kar moram
fante zelo pohvaliti. Pomembno je to, da je turnir fante še
bolj povezal, kar bo samo dodaten plus v nadaljevanju sezone.
Naslednji turnir lige EYBL
bo v mesecu februarju v srbskem Aranđelovcu.
Luka Hrovatin,
KK Ajdovščina
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3. kolesarski maraton MTB

Jamšek na stopničkah
Sončno nedeljo, 30. septembra 2018 je potekal v Vipavi in
okolici 3. kolesarski maraton
(MTB Maraton Vipavska dolina). Namenjen je bil kolesarskim gurmanom, kjer so jih čakale številne novosti, občutno
spremenjene proge in izjemna
kolesarska izkušnja. Maratona
se je udeležil Sebastijan Jamšek, domačin iz vasi Lože. Sebastijan je ljubiteljski kolesar,

ki kolesarjenju nameni vsak
prosti trenutek. Večkrat, ko mu
čas dopušča, se iz Lož vzpne po
makadamski poti do Marije
Snežne na Obeluncu in po okoliških vaseh in hribih. Na maratonu je prekolesaril 27km z višinsko razliko 250m in osvojil
3. mesto v svoji kategoriji.
Čestitke Sebastijanu in še veliko prevoženih kolesarskih kilometrov.

Avto klub Ajdovščina Motorsport

Od razbitin do lovorik

Se še spominjate najbolj dramatičnih dogodkov 7. Rallyja Vipavska dolina, skupaj z najhujšo
zabeleženo nesrečo na teh tekmovanjih v zadnjih desetih letih, ki pa se je končala srečno
brez telesnih poškodb, le s povsem uničenim dirkalnikom? Naj vas spomnimo, da je šlo za
srebrno zastavino vozila Yugo, za volanom katerega je sedel takrat debitant Tine Koren, s
simpatično sovoznico Tjašo Medvešek. Navkljub njunemu takratnemu neuspehu pa nista
obupala, saj sta bila odločena, da bosta sledila svojim željam in postavljenim ciljem. Tako, da
je ta neuspeh bil le prolog zgodbe o plezanju do uspeha. In kje sta omenjena mlada dirkača
danes?
nama priskočili na pomoč in te
zavorne ploščice zagotovili. Zatem pa so jih naši mehaniki v
boksih zamenjali in dirkalnik je
spet deloval brezhibno." - Tjaša
Medvešek
Kljub 'neizkušenosti' ter nepoznavanju terena sta se na svoji
praktično prvi tuji dirki odlično
odrezala in dokazala stopnjevanje svojega tempa iz kilometra v
kilometer.
Po končani dirki sta zasedla
skupno 2. mesto v klasi 2, torej
po naših merilih v konkurenci
vozil divizije 1.

odlično opravila svoje delo v
Škodinem dirkalniku. Prav tako
smo bili deležni atraktivne vožnje Citröenovega C2 R2 MAX-a, z Markom Grossijem in Davidom Kavčičem na čelu, ki pa
dirke žal nista uspela zaključiti.
Bili smo tudi priča potrditvi naslova državnega prvaka divizije 1, ki ga je osvojil Martin Štucin v svojem dirkalniku Škoda
Felicia Kit Car. Prej omenjenemu zastavinemu dirkalniku pa
se je v konkurenci pridružil še
drugi Yugo z voznikom Matijo
Potrato, ki je prav tako uspešno

sl o

v e ns

Skupaj z ekipo, ki ju spremlja na vseh dirkah ter skrbi za
odlično pripravljenost dirkalnika, sta se tako odločila, da september v družbi še nekaterih
drugih klubskih kolegov zaključita z dirko v Poreču.
Tu smo poleg omenjene ekipe,
ki je dirko zaključila z odličnim
rezultatom ter pometla s konkurenco v Yugo pokalu, lahko
srečali še druge predstave naših tekmovalcev. Izkušena sovoznica Marija Kogej je tokrat

zaključil dirko in se izkazal s 3.
mestom v Yugo pokalu.
Vsem ekipam gre velika zahvala, da jih lahko spremljamo
pri njihovih nastopih in pri njihovi rasti v avto športu, poleg
tega pa jim izrekamo tudi iskrene čestitke za dosežene rezultate. Upamo in verjamemo, da se
naša zgodba o uspehu nadaljuje
že konec meseca oktobra na dirki v Idriji.
Avto klub Ajdovščina
Motorsport

ko

Ker sta tekmovalca že v začetku svoje kariere sledila načelu
'ni predaje', sta se v nadaljevanju
z novim dirkalnikom skozi več
uspešno odpeljanih dirk povzpela do kar nekaj odličnih rezultatov. Nekaj izmed njih doseženih celo na tujih tleh.
Po uspešni dirki v Novi Gorici, sta klub Ajdovščina Motorsport med 21. in 23. septembrom uspešno zastopala tudi na
51. Rallyju Srbija, ki se je odvijal v okolici prelepega zdraviliškega mesta Vrnjačka Banja.
Med konkurenco 49-ih vozil
smo tam lahko srečali kar nekaj
izkušenih tekmovalcev iz 7-ih
različnih držav, ki so se s svojimi jeklenimi konjički podali na
kar 165 kilometrov hitrostnih
preizkušenj.
"Rally je bil precej zahteven,
posamezne hitrostne preizkušnje pa zelo dolge. Dirko sva začela previdno, ker je bil ponekod tudi asfalt precej spolzek
in je avto zato kar 'plaval' po cesti. Kasneje sva tempo stopnjevala in na vsaki hitrostni preizkušnji vozila bolj in bolj drzno.
Po končanem prvem dnevu pa
sva ugotovila, da so nama zaradi res dolgih prog zavore povsem odpovedale (bile so docela
obrabljene) in da bo zato potrebno kupiti nove zavorne ploščice. To pa je za naju na nama
neznanem terenu, v Srbiji sva
namreč bila prvič, predstavljalo zelo velik izziv, saj gre za tekmovalne ploščice, ki so bistveno drugačne od običajnih. Pri
tem so se zelo izkazali naši srbski gostitelji in prijatelji, ki so

Prodajakakovostnega
domačegačesna

gsm 031 507 429
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ADC

Rožnati oktober

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

V ponedeljek 15. oktobra se je v Ajdovščini odvijal dogodek
'Rožnati oktober v Ajdovščini'. Dogodek je bil namenjen
ozaveščanju o raku dojk, pri čemer so bili organizatorji zelo
uspešni. Plesni center ADC je bil počaščen, da je lahko sodeloval pri tako pomembnem dogodku.
Rožnati oktober je mednarodni mesec ozaveščanja o raku
dojk, ki je najpogostejša oblika raka pri ženskah. V Sloveniji
vsako leto za rakom dojk zboli okoli 1300 žensk in okoli 10

člani plesnega centra ADC in
vsi prisotni. Obiskovalci so se
lahko udeležili vseh športnih
in drugih aktivnosti; predstavitev združenja Europa Donna na stojnici, predstavitev

moških. Rak dojk je ozdravljiv,
če je odkrit dovolj zgodaj, zato
je zelo pomembno ozaveščanje,
zgodnje odkrivanje in takojšnje
učinkovito zdravljenje.
V Ajdovščini so na 'Dan zdravih dojk' potekale številne aktivnosti s katerimi smo obeležili rožnati oktober.
Ob 16. uri je, v grajskem obzidju, potekala otvoritev razstave 'Lep je dan', kjer je obiskovalce z uvodnim nagovorom
pozdravila predsednica združenja 'Europa Donna'. Sledila
sta nagovor predstavnika Občine Ajdovščina in nastop Plesnega centra ADC.
Ob 17. uri je potekala priprava na izvedbo žive rožnate pentlje, katero so izvedli

samopregledovanja dojk na
modelu, pohod ob dnevu zdravih dojk, predstavitev nordijske hoje, ki sta ga omogočila
Zdravstveni dom Ajdovščina,
Center za krepitev zdravja in
Gibanje za zdravje. V Domu
krajanov Ajdovščina je bila,
pod vodstvom plesnega centra
ADC, organizirana tudi predstavitev plesne vadbe.
Ob koncu dneva je sledil še
prižig osvetlitve stolpa, ki je zasvetil v roza bravi. Vse aktivnosti so bile organizirane tako, da
so vzpodbudile občane in jim
pokazale, kako pomembno je
gibanje, ples in vadba za ohranitev zdravja pred in po bolezni.
Evelin Č.

www.megaterm.si

Izjemna novica

Planinsko društvo Ajdovščina, Gregorčičeva 20, 5270 Ajdovščina, na podlagi sklepa UO objavlja

RAZPIS
za najem planinske koče Antona Bavčerja
na Čavnu
TOTALNA RAZPRODAJA ZARADI PRENOVE PROSTOROV !
POPUSTI NA VSA
KOLESA IN DODATNO
OPREMO IZ ZALOGE

Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo in sprejemajo pogoje na osnovi Zakona o gostinski dejavnosti,
Pravilnika o planinskih kočah, bivakih in planinskih učnih središčih in Pogoje za udeležbo na razpisu, ki so na vpogled na sedežu
društva vsak četrtek v času uradnih ur (od 16. do 18. ure).
Pisne prijave je treba poslati na naslov društva v zaprti kuverti,
priporočeno po pošti, s pripisom »za razpisno komisijo«, z vsemi zahtevanimi prilogami do 30.11.2018.

AKCIJA TRAJA DO
RAZPRODAJE ZALOG

Ponudniki bodo o izidu razpisa pisno obveščeni. Z izbranim ponudnikom bo sklenjena najemna pogodba.

TRGOVINA KOBRA SPORT, Župančičeva 8, Ajdovščina (na avtobusni postaji)

Za dodatne informacije je pristojen predsednik društva na tel.
041 390 100 ali po dogovoru v času uradnih ur.
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