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Proslava ob prazniku vrnitve Primorske k matični domovini 

Primorska bo vstala v grajskem obzidju
Ajdovščina bo gostiteljica letošnje proslave ob državnem prazniku. Dogodek bo v soboto, 14. septem-
bra 2019, ob 15. uri na grajskem vrtu v Ajdovščini. Slavnostni govornik bo predsednik vlade RS Marjan 
Šarec. Proslavo bo neposredno prenašala TV Slovenija.

Programski del proslave, ki jo v sodelovanju z lokalnimi 
veteranskimi in domoljubnimi organizacijami pripravlja 
Občina Ajdovščina, bo potekala pod sloganom 'Iz novih 
sanj se rodi novi svet, kjer za dobro ljudi se meja ne gra-
di'. Scenarist in režiser proslave je domačin, Peter Avbar, 
idejo za vsebinsko zasnovo programa pa je črpal iz pe-
smi Calvi zasedbe Sidharta. »Meje so nas in nas ločujejo, 
onemogočajo in siromašijo. Človek jih je skozi zgodovi-
no premikal, stopal čez … zaradi radovednosti, socializa-
cije, iskanja novih priložnosti … težko ga je bilo omejiti 
in ograditi. Sanjal je in pogumno posegel v čas in odloči-
tve 'velikih', da bi spreminjal … na bolje, v duhu strpno-
sti, spoštovanja in sodelovanja,« je idejno zasnovo prire-
ditve pojasnil Avbar. 

V polurnem kulturnem programu bodo skozi glasbo, 
igro in ples odmevale sanje o novem svetu za dobre in 
dobro ljudi. Oblikovali jih bodo Moški pevski zbor Sreč-
ko Kosovel, Policijski orkester, ženska vokalna skupina 
Gallina, glasbena zasedba Balkan Boys, tolkalci, plesal-
ci ADC, interpreti KUD-a Javorov hudič ter učenke in 
učenci OŠ Danila Lokarja. 

Elemente vsebinske zasnove sta v vizualno sporočilo 
prireditve prelili ajdovski oblikovalki Urška Černigoj in 
Tea Goljevšček.

Kje je pa bonton?

Na pragu novega šolskega leta 
sem začela opazovati obnašanje 
mlajših (otrok in najstnikov) in 
ugotavljam, da preproste samou-
mevne besede, kot so hvala, pro-
sim, dober dan in nasvidenje, pri 
mladini preprosto ne obstajajo 
več. Pa niso v tej kategoriji samo 
mladi. Tudi velika večina starejših 
je kar pozabila na bonton. Naj že 
takoj na začetku poudarim, da ne 
mečem vseh v isti koš in da veči-
na ljudi še vedno pozdravi, upam 
pa si trditi, da je takih vedno manj. 
Ob takih trenutkih se vprašam kaj 
hudiča se dogaja?

Med opazovanjem družin sem 
ugotovila, da so za otrokovo ne-
poznavanje osnovnih manir lepega 
vedenja krivi predvsem starši, ki bi 
morali biti otrokom za vzgled. Le 
kaj se lahko otrok nauči od svojih 
staršev, ki vstopijo v trgovino brez 
pozdrava, na avtobusu ne odstopi-
jo sedeža starejšim ali pa na ben-
cinskem servisu zahtevajo pomoč 
pri točenju goriva brez besedic 
»prosim« in »hvala«. 

Doma so me že od otroštva vzga-
jali, da je treba uporabljat osnov-
ne besede bontona in to počnem 
še danes. Precej me razjezi, ko lju-
di pozdravim, oni pa ne odzdravi-
jo. Je res tako težko biti prijazen? 
Kaj nas pa stane, če nekomu reče-
mo dober dan? Popolnoma nič nas 
ne stane, kar verjemite mi, neko-
mu pa lahko z dvema besedama 
zelo polepšamo dan. 

Ob vstopu v novo šolsko leto bi 
rada šolarjem zaželela srečno in 
uspešno leto, učiteljem in staršem 
pa predvsem obilico potrpljenja. 

In nikar ne pozabite na bonton ...

Kristina Birsa

Novo šolsko leto v novi glasbeni šoli

Učitelji in učenci Glasbene šole Vinka Vodopivca Aj-
dovščina začenjamo letošnje šolsko leto v novih prosto-
rih - na Cesti 5. maja 7, v stavbi, kjer je prej domovala 
osnovna šola Danila Lokarja. S tem se je končala naša 70 
letna odisejada, ko smo se z matične stavbe zaradi ve-
dno večjega števila učencev in učiteljev ter premalo učil-
nic selili na več lokacij, kar je povzročalo preglavice pri 
organizaciji pouka in rednih internih nastopov, predpi-
sanih z učnim načrtom. 

Nova šola bo pod isto streho združila poleg individu-
alnega pouka instrumentov tudi balet, ki je do sedaj go-
stoval v Srednji šoli Vena Pilona, nekaj časa pa tudi v 
plesnem studiu Maxim. Neprecenljiva pridobitev bosta 
tudi dvorana za vaje orkestrov in komornih skupin ter 

prelepa, akustično odlično zasnovana in ravno prav veli-
ka koncertna dvorana! 

To, da je šola nastala iz stare stavbe, je po eni strani 
prednost. Velike avle, ki so med učilnicami, bi namreč 
v novogradnji pomenile nekoristen prostor. V resnici pa 
dajejo šoli občutek odprtosti in zračnosti, to pa gotovo 
pripomore k ugodnemu počutju ob delu in učenju. 

Svečana otvoritev šole bo v ponedeljek, 2. septembra, 
na prvi šolski dan, ob 18.00 uri. Že naslednji dan bo pouk 
potekal po ustaljenem redu, le da letos (in upamo še ve-
liko naslednjih desetletij) v prelepi stavbi, ki je končno 
samo naša!

Glasbena šola Ajdovščina
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City games - spektakel v 
Ajdovščini

Pred skoraj 2000 navduše-
nimi gledalci se je v Ajdovšči-
ni odvil športno zabavni spek-
takel svetovnega formata -City 
games Sodobna različica po-
znanih Iger brez meja je po-
novno upravičila pričakova-
nja. Organizatorja iger, Zavod 
za šport Ajdovščina in agenci-
ja Adria events, sta vložila ve-
liko truda in v zeleni Ajdovšči-
ni pričarala edinstven duh iger 
City Games. Pred izjemno pu-
bliko je svoje moči in spretno-
sti merilo pet ekip: Telebajski 
iz Krškega, Borci iz Ljubljane, 
Sardele iz Kopra, Beluge iz Pi-
rana in seveda domačini Ajdo-
vščina (Nuša Fegic, Nina Uk-
mar, Tine Lavrenčič, Marko 
Lipovž, Primož Sulič ter Fran-
ko Bajc). 

Ekipe so se merile v modernih 
različicah tradicionalnih iger 
City Games: vino, leteči vater-
polo, reševanje turistke, pršut, 
vodna košarka in veslo. 

Sijajna domača ekipa Ajdo-
vščine je z dobro taktiko odlič-
no začela. V prvih štirih igrah 
je vodila z rezultatom, ki jim 
je obetal zmago, a je v peti igri 
vodne košarke popustila in 

prepustila vodstvo ekipi Beluge 
iz Pirana, ki je v zadnji, izredno 
dinamični igri Veslo še okrepi-
la rezultat in se okitila z zlatom 
(44 točk). 

Ajdovščina je osvojila srebro 
(37) in si skupaj z ekipo Pira-
na zagotovila uvrstitev v fina-
le, ki bo 30. 8. v Kranju. Bro-
nasta ekipa Telebajskov iz 
Krškega (28) je bila odlična v 
igri Vino in v njej osvojila naj-
večje število točk. Ekipa Sarde-
le iz Kopra (21) je igre zaklju-
čila na četrtem mestu. Omeniti 
pa moramo tudi ekipo Borci iz 

Ljubljane, ki je veliko prispeva-
la k odličnemu razpoloženju na 
igrah. 

O razigrani in veseli noči v 
Ajdovščini se bo še veliko go-
vorilo, tako med tekmovalci, 
kot med tistimi, ki so na tri-
bunah bodrili svoje favorite. 
Medalje in priznanja je pode-
lil Uroš Pintar, direktor Zavo-
da za šport Ajdovščina, ki je z 
agencijo Adria events podpisan 
pod odlično organizacijo. Po-
sebna zahvala gre občini Ajdo-
vščina, ki projekt podpira. 

Odprtje plezalne 
stene v Lokavcu
V soboto, 24. avgusta 2019, je bila v dvorani Edmunda Čibe-
ja v Lokavcu predana namenu visoka plezalna stena, zgraje-
na s sredstvi participativnega proračuna Občine Ajdovščina 
v višini 15.000 € in 5.000 € finančnega prispevka Krajevne 
skupnosti Lokavec.

Plezalna stena je edina te vr-
ste v Občini Ajdovščina, zato je 
bila izgradnja v okviru športne 
infrastrukture, ki jo občina že 
premore, nujno potrebna. 

V prijetnem vzdušju dvora-
ne Edmunda Čibeja je navzo-
če pozdravil predsednik Kra-
jevne skupnosti Lokavec Angel 
Vidmar. Slovesnega odprtja se 
je udeležil tudi župan Tadej Be-
očanin, ki je navzoče nagovoril 
kot slavnostni govornik. 

Poseben gost dogodka je bil 
znani slovenski alpinist Viki 
Grošelj. Z njim se je o njegovih 
alpinističnih uspehih in pod-
vigih, pa tudi o njegovi huma-
nitarni dejavnosti, namenje-
ni prebivalcem Nepala, ki jih 
je prizadel potres, pogovarjala 

podpredsednica KS Bojana Pi-
žent Kompara. 

Steno so njenemu namenu 
predali župan Občine Ajdo-
vščina Tadej Beočanin, pobu-
dnica postavitve članica sveta 
KS Katja Zagorc in predsednik 
KS Lokavec Angel Vidmar, ki 
so slovesno prerezali trak. 

Prvi je steno preplezal do-
mačin, športni plezalec in vse-
stranski športnik Marjan Slej-
ko, ki je na vrhu stene izobesil 
slovensko zastavo. 

Za povezovanje je poskrbela 
članica sveta KS Klavdija Štru-
kelj, za kulturno popestritev 
dogodka pa domači glasbeni 
izvajalci.

Angel Vidmar
Foto: Pergar Monika
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Krajevni praznik na Ustju

8. avgusta 1942 je italijanska 
vojska požgala vas Ustje s so-
sednjim zaselkom Uhanje, ne-
poškodovanih je ostalo le ne-
kaj hiš. Vojaki so pobili osem 
talcev (pet z Ustij in tri iz vasi 
Slap), ostale prebivalce pa ob-
sodili na pregnanstvo. To, kar 
so takrat doživeli naši sova-
ščani, je nekaj, kar si mlajši ne 
znamo in ne moremo predsta-
vljati. Z vsakim letom je manj 
tistih, ki so izkusili to grozo-
to, s pogumom in vztrajno-
stjo so se vrnili na pogorišča in 
kraju ponovno vrnili življenje. 
Dolžnost nas, ki prihajamo za 
njimi, je, da spomin na ta zlo-
čin ohranimo tudi kot opomin 
tega, da sta vojna in zlo nekaj, 
kar se lahko ponovi. 

Krajevna skupnost Ustje in 
Društvo Numulit.us že več let 
skrbita za prireditve v sklopu 

krajevnega praznika, s kate-
rim ohranjamo spomin na te 
dogodke. Trudimo se, da bi 
bili ti dnevi žalostnega spomi-
na hkrati tudi dnevi ustvarjal-
nosti in druženja, priložnost za 
pogled naprej. Prav dogodki ob 
prazniku so namreč ena redkih 
priložnosti v letu, ko se lahko 
vaščani srečajo v večjem številu 
in povežejo med seboj. 

Tudi letos smo organizirali 
tridnevno praznovanje. Doga-
janje se je začelo v petek, s kon-
certom Klape Planta pri cer-
kvici sv. Janeza na vrhu vasi. 
V prelepem ambientu z raz-
gledom na celo dolino so nji-
hovi glasovi poslušalcem pri-
čarali košček dalmatinskega 
melosa. V soboto popoldan 
so otroci in mladi v sklopu li-
kovnih ustvarjalnih delavnic 
pod mentorstvom fotografinje 

Polone Ipavec ustvarjali z eno 
prvih fotografskih tehnik - ci-
anotipijo, njihovi izdelki pa so 
bili razstavljeni in so na ogled 
v večnamenskem prostoru. V 
nedeljo je sledilo celodnevno 
dogajanje. Začelo se je zjutraj s 
Tekom generacij, v katerem so 
najbolj uživali najmlajši teka-
či. Športno dopoldne se je na-
daljevalo z nekoliko manj dina-
mičnim športom, popoldansko 
briškuljado, na kateri so se po-
merili bolj in manj izkušeni 
kvartopirski mački. Slavnostni 
del dogajanja se je začel zgodaj 
zvečer s polaganjem venca pri 
spomeniku pobitim talcem, na-
daljeval s spominsko mašo in 
zaključil s proslavo, ki so jo po-
pestrili mladeniči in mladenke 
z vasi s svojim kulturnim pro-
gramom. Predsednik KS Ma-
tjaž Stibilj se je v svojem govoru 
zahvalil vsem, ki so kakorkoli 
pomagali pri izvedbi praznika, 
in tudi vsem, ki skozi celo leto 
s svojim delom pripomorejo k 
razvoju skupnosti. Slavnostni 
govornik, župan Občine Ajdo-
vščina Tadej Beočanin, je pou-
daril pomen zavedanja grozot 
vojne ter obujanja spomina na 
ta dejanja. Večer se je zaklju-
čil z druženjem na Plošči, kjer 
je skupina Amor poskrbela za 
spremljavo plesnim korakom 
in sproščenim pogovorom.

Matjaž Stibilj

Vabljeni na INCASTRO
V soboto, 28. septembra 

2019, bo na Letališču Ajdo-
vščina že tretje leto zapored 
zaživela INCASTRA – Dan aj-
dovske industrije in podjetni-
štva. Obiskovalci bodo ime-
li možnost spoznati ajdovska 
podjetja različnih velikosti in 
njihove dejavnosti, preko ka-
terih se dober glas o ajdovski 
industriji in podjetništvu širi 
v svet. 

Tokrat se bo na osrednjem 
prizorišču predstavilo več kot 
50 uspešnih ajdovskih podje-
tij, podjetnikov in drugih or-
ganizacij. Interaktivne in po-
učne predstavitve podjetij na 
stojnicah bo spremljalo pestro 
družabno dogajanje, ki ga bo 
povezoval Radio Robin. Ta bo 

poskrbel, da obiskovalcem IN-
CASTRE niti sekundo ne bo 
dolgčas, in poročal o živahnem 
dogajanju na prizorišču po celi 
Goriški. Poskrbljeno bo za za-
bavo obiskovalcev vseh gene-
racij. Za najmlajše bo na voljo 
animacija, ustvarjalne delav-
nice, poslikava obraza in za-
bava z maskotami, odrasli pa 
se boste lahko pridružili de-
lavnici modernega mozaika ali 
ustvarjanja z glino. Organizi-
ran bo voden ogled Vipavske-
ga Križa ter pohod po okoli-
ci Ajdovščine, na voljo pa bo 
tudi izposoja skuterjev. Doda-
tno bodo dogajanje popestrili 
še plesni nastopi, razne nagra-
dne igre z bogatimi nagradami 
ter Aeroklub Josip Križaj, ki 

Foto: Andreja Vidmar Sukanović

Nedavnemu požaru 
na Cerju ob rob

K hitrejšemu ukrepanju v primeru naravnih nesreč na našem območju se s projektom Cros-
sit Safer trudi prispevati tudi Občina Ajdovščina.

Še s svežimi spomini na zdaj 
že pogašeni požar na obmej-
nem Cerju, ki se je k sreči kon-
čal brez večjih posledic, velja 
izpostaviti projekt Crossit Sa-
fer, v katerem kot eden od par-
tnerjev sodeluje tudi Občina 
Ajdovščina. 

Nevarnost razširitve ognja s 
slovenskega Krasa v Italijo je 
pri gašenju zahtevala priso-
tnost ne samo slovenskih, tem-
več tudi italijanskih enot, pri 
čemer se je znova odprlo vpra-
šanje, kako hitro prestopati 
mejo brez čakanja na odobritev 
nadrejenih državnih organov. 
Kljub temu da že obstajata dva 
obmejna sporazuma (prvi med 
Gasilsko brigado Koper in Ga-
silsko enoto iz Trsta ter drugi 
med Gasilsko enoto Nova Go-
rica in Gasilsko enoto iz ita-
lijanske Gorice) ter protokol, 
sklenjen med Slovenijo in Fur-
lanijo-Julijsko krajino, ki sicer 

v primeru naravnih in dru-
gih nezgod omogočajo hitrejše 
prečkanje meje, pa ti težave ne 
rešujejo celovito. V dotičnem 
primeru se je pojavila potreba 
po konkretnejših sporazumih 
med pripadniki civilne zaščite 
na obeh straneh, saj sistema v 
državah ne delujeta na enak na-
čin. Konkretneje, če so v Slove-
niji gasilci pristojni za gašenje 
kakršnih koli požarov, se v Ita-
liji ta pristojnost deli med raz-
lične enote in so tako denimo 
gasilci zadolženi le za urbane 

požare. Sodelovanje vseh enot 
se je v danem primeru odvilo v 
uspešno akcijo, ob tem pa ven-
darle pokazalo nujnost vzpo-
stavitve institucionalne ravni. 
Prav okrepitev zmogljivosti in-
stitucionalnega sodelovanja pa 
je ena od ključnih aktivnosti 
projekta, za katero se kot eden 
od partnerjev zavzema tudi 
Občina Ajdovščina.

Projekt sofinanciran v okviru Programa 
Sodelovanja Interreg V-A Italija Slove-
nija 2014-2020, iz sredstev Evropskega 
sklada za regionalni razvoj in nacionalnih 
sredstev.

Vir: STA

bo obiskovalcem omogočil, da 
si INCASTRO ogledajo iz zra-
ka. Na prizorišču ne bo manj-
kala niti okusna lokalna hrana 
in pijača. 

Obiskovalci bodo med dru-
gim lahko spoznali stare obr-
ti, kot so čevljarstvo, kleklanje, 
brivstvo, pekarstvo in mlinar-
stvo, si ogledali razstavo optič-
nih iluzij, občudovali inovacije 
podjetij ter se preko ekspona-
tov po vzoru centrov znanosti 
na zabaven način poučili o fi-
zikalnih zakonih. Vzporedno 
bo potekal tudi Evropski teden 
mobilnosti, ki letos ljudi nago-
varja s sloganom Gremo peš! 

V okviru INCASTRE bodo 
nekatera podjetja odprla svo-
ja vrata in omogočila vodene 

oglede svoje proizvodnje. Pre-
voz do omenjenih podjetij bo 
organiziran z osrednjega pri-
zorišča, na oglede pa se bo po-
trebno prijaviti. Preko ogledov 
v stilu dneva odprtih vrat že-
limo širši javnosti predstavi-
ti, s čim se podjetja ukvarjajo, 
in jih seznaniti s poklici in de-
lovnimi pogoji v posameznih 
podjetjih. Ljudi želimo čim 
bolj informirati, kateri kadri 
so trenutno iskani ter kakšna 
znanja in kompetence podjetja 
od zaposlenih pričakujejo. 

Vabimo vas, da v soboto, 28. 
septembra 2019, pridete na 
Letališče Ajdovščina. Zagoto-
vo se bo našlo nekaj za vas! 

Se vidimo!



OBČINA AJDOVŠČINA         5
Petek, 30. avgust 2019 • številka: 211

Sopotnik prevozil 20.000 km
Zavod Sopotniki je z brezplačnimi prevozi za starejše v občini Ajdovščina začel septembra 
lani. Program poteka v sodelovanju Občine Ajdovščina in Zavoda za šport. Storitev se je 
med starostniki zelo dobro prijela, tako da je avtomobil, namenjen za prevoze, izkoriščen že 
optimalno.

Samo v prvem polletju je ele-
ktrični golf prevozil 12.800 km, 
povprečno 31 km na vožnjo. 
Teh je bilo 380, za volanom pa 
se je zvrstilo 18 prostovoljcev, 
ki so opravili 621 prostovolj-
nih ur. V bazi uporabnikov je 
do konca junija registriranih že 
131 starejših občanov. Največ 
prevozov so zabeležili marca 
(72), nakar so se prevozi usta-
lili pri številki 60, kar pomeni 
v povprečju tri prevoze dnev-
no. Storitev se namreč izvaja le 
ob delavnikih. Še vedno je ve-
lika večina prevozov vezana na 

obisk zdravnika, bodisi v bol-
nišnici v Šempetru ali Zdra-
vstvenem domu Nova Gorica. 
Nekateri storitev uporabljajo 
redno, drugi občasno oziroma 
po potrebi. Prevladujejo ženske 
uporabnice. 

Ob statistiki pa ne gre poza-
biti, da storitev ni le suhoparni 
prevoz, temveč tudi druženje 
s prostovoljci, ki dobro vpli-
va na starostnike, saj socialne 
stike pogosto pogrešajo. Med 
prostovoljci prevladujejo upo-
kojenci, je pa tudi nekaj mlaj-
ših. Predvsem je pomembno, 

da je avtomobil skoraj leto dni 
(20.000 km) preživel brez naj-
manjše praske. Prav varnost na 
cesti je eno od osnovnih pravil, 
ki se ga morajo prostovoljci dr-
žati. Zanje prirejajo tudi poseb-
na usposabljanja. 

Največkrat se storitve poslu-
žujejo starejši iz Ajdovščine 
in bližnje okolice, počasi pa se 
vključujejo tudi krajani iz bolj 
oddaljenih vasi, denimo Gore. 
Prav širitev v zaledje predsta-
vlja ajdovski enoti nov izziv, 
pravi Katarina Ambrožič, vod-
ja oddelka za družbene zade-
ve, in dodaja: »Veseli smo, da 
so se brezplačni prevozi za sta-
rejše tako dobro prijeli. Odziv 
uporabnikov in prostovoljcev 
je res izjemen. Hvala vsem, ki 
pomagate pri izpeljavi projek-
ta!« Med temi je tudi ajdovski 
Fructal, ki poskrbi, da (so)po-
tniki niso žejni. 

skupina Avantura
plesni center ADC

plesna skupina Ajda
carodej Toni

1. 9. 2019 ob 18h
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Turizem se razvija
Statistični podatki kažejo, da se skokovita rast obiskov in 
nočitev tujih turistov v Sloveniji umirja. V prvega pol leta 
je Slovenijo obiskalo za 6 odstotkov več tujih turistov kot v 
enakem obdobju lani. Tudi v ajdovski občini so podatki za 
prvo polovico leta podobni.

Trenutno je v občini Ajdo-
vščina registriranih 30 nastani-
tvenih obratov, ki nudijo sku-
paj okrog 850 ležišč. Leta 2017 
so turisti ustvarili 18.820 noči-
tev, lani pa že 23.910, torej se je 
število nočitev povečalo več kot 
za četrtino. V prvega pol leto-
šnjega leta pa so našteli 12.089 
nočitev, torej je trend še ve-
dno pozitiven. Podobno velja 
za prihode gostov, tistih, ki jih 
statistike lahko zajamejo. 

Tudi nočitve v Mladinskem 
hotelu v Palah, kjer imajo 50 
ležišč, potrjujejo povečanje šte-
vila gostov. Leta 2017 so na-
šteli 3.273 gostov, lani 3.639, 

v prvega pol leta pa je v Palah 
prenočilo 2.055 gostov, od ka-
terih jih dve tretjini pride iz 
tujine. 

K turistični rasti je nedvo-
mno pripomogla uvedba eno-
tne blagovne znamke Vipavska 
dolina, lanska uvrstitev Vipa-
vske doline med TOP 10 desti-
nacij Evrope po izboru Lone-
ly Planeta in na tem temelječa 
pospešena promocija. Okrepi-
la pa se je tudi zavest o prilo-
žnostih, ki jih turizem prinaša 
in tako imamo v občini 6 novih 
nastanitev, širi pa se tudi po-
nudba doživetji. 

Nova zgibanka o 
Vipavskem Križu

V TIC-u Ajdovščina smo pri-
pravili novo zgibanko o Vipa-
vskem Križu, s katero želimo 
obiskovalce povabiti v slikovi-
to mestece sredi Vipavske doli-
ne in jih pritegniti k raziskova-
nju lepot naših krajev. Največ 
prostora v zgibanki smo na-
menili atraktivnim fotografi-
jam, ki so jih prispevali različni 
avtorji. V besedilu so poudar-
jene najznačilnejše točke sre-
dnjeveškega naselja na vrhu 

griča, zgibanka pa vsebuje tudi 
manjši zemljevid kraja z legen-
do ter shematski zemljevid z 
vrisano potjo okoli Vipavske-
ga Križa. Zgibanko je založi-
la Občina Ajdovščina, izšla pa 
je v dveh jezikovnih različicah: 
slovensko-angleški in nemško-
-italijanski in je za obiskoval-
ce pa tudi turistične ponudni-
ke brezplačno na voljo v TIC-u 
Ajdovščina. 

TIC Ajdovščina
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V Dolgo Poljano po 
urejeni pešpoti
V sklopu Moje pobude smo uspešno realizirali še en projekt 
– ureditev sprehajalne poti. Oživilo se je pešpot, ki povezuje 
Dolgo Poljano z izhodiščem pri glavni cesti, speljana je ob 
potoku Podovšak in pelje vse tja do studenca v vasi.

Pot je sicer na tem delu obsta-
jala že prej, vendar se je z leti 
zaraščala, na kar so opozorili 
krajani Dolge Poljane in poda-
li pobudo, da bi po končani iz-
vedbi kanalizacije in regulacije 
struge potoka pot uredili. Tako 
se je s projektom Moja pobuda 
pot očistilo, nasulo se je tam-
ponsko plast, utrdilo površino 

in uredilo odvodnjavanje. Dela 
je izvedlo podjetje Zides, ob-
nova poti je bila vredna 15.000 
evrov. 

Dobrih 300 metrov poti že 
privablja številne sprehajal-
ce, manjka zgolj še informa-
tivna tabla, ki bo postavljena v 
kratkem. 

Kontrola namakanja

Tematiko namakanja bomo 
tokrat podkrepili s podatki 
o kontroli namakalnih siste-
mov. O tem, koliko vode smo 
dali rastlinam, je najenostav-
neje spremljati z vodomeri, ki 
so nameščeni na začetku na-
makalnega polja. 

Pri javnih namakalnih sis-
temih, kjer je veliko uporab-
nikov, ki dobivajo vodo iz 

glavnega cevovoda prek hi-
drantov, je možnost, da se 
skupna poraba vode spremlja 
na črpališču, individualna po-
raba vode pa na vodomerih, 
ki so že vgrajeni na hidrantih. 
Hidrant, ki je prikazan na Sli-
ki 1, ima poleg merilca preto-
ka vgrajen tudi regulator pre-
toka oz. pritiska. 

Za ugotavljanje spremembe 
količine vode v tleh ob nama-
kanju in med dvema nama-
kanjema lahko uporabljamo 

Slika 1

Slika 2

Slika 3

Slika 4

Slika 5

tenziometre ali sonde za mer-
jenje vsebnosti vode v tleh. 
Podatek, ki ga preberemo 
na tenziometru, s pomočjo 

krivulje vodnozadrževalnih 
lastnosti tal (opisano v enem 
od prejšnjih poglavij) preve-
demo v vsebnost vode v tleh. 

Klasični tenziometer (Sliki 2 
in 3) omogoča meritve do pri-
bližno – 0,08 MPa (pF = 2,9). 
To je območje še relativno 
vlažnih tal, tako da je tenzio-
meter primeren za uravnava-
nje natančnega namakanja, v 
primeru, ko vzdržujemo vseb-
nost vode v tleh z manjšimi in 

Slika 6

Slika 7

Prof. dr. Marina Pintar, Biotehniška fakulteta Ljubljana

pogostejšimi obroki namaka-
nja relativno blizu poljske ka-
pacitete, kot je primer pri na-
makanju s kapljači. Skala je 
pri tenziometrih pogosto po-
dana še v centibarih (cbar). 

Lahko pa s pomočjo različ-
nih sond v tleh merimo vseb-
nost vode. Praviloma so to 
do približno 20 cm dolge in 
nekaj cm v premeru velike 

sonde (Slika 4), ki jih vsta-
vimo/zakopljemo v tla (Sli-
ka 5), kjer ostanejo, kolikor 
časa trajajo meritve (lahko 
tudi več let). Za izvajanje me-
ritev potrebujejo električno 
energijo, ki jo zagotavljamo 
z baterijami, akumulatorji ali 
preko sončnih celic. Podatki 
meritev se lahko shranjujejo 

v shranjevalnik podatkov, ki 
je praviloma nameščen bli-
zu sonde, kar je za potrebe 
upravljanja namakanja manj 
primerno, ker lahko podat-
ke preverjamo le na shranje-
valniku podatkov. Lahko pa 
jih sistem za prenos podat-
kov prenaša na strežnik, kjer 
jih spremljamo preko raču-
nalnika ali pametnega tele-
fona. Čas med zaporednimi 
meritvami lahko naravnamo 
glede na naše želje ali potrebe 
(Slika 1). Obstajajo tudi pre-
nosne oblike sond, ki omogo-
čajo meritev vsebnosti vode s 
površine tal do globine, npr. 
20-30 cm. Sonde omogoča-
jo meritve v celotnem rangu 
vlažnosti tal in so primerne za 
upravljanje namakanja tudi 
pri tehnologijah (t. j. namaka-
nje z razpršilci) ali strategijah 
(t. j. deficitno namakanje) na-
makanja, kjer občasno dopu-
stimo manjšo vsebnost vode v 
tleh t. j. bolj suha tla. 

Sonde je treba umeriti/kali-
brirati, če želimo meriti točno 
vsebnost vode v tleh in nas ne 
zanimajo samo relativne raz-
like v vsebnosti vode med za-
porednimi meritvami. Ne gle-
de na to, ali za meritve vode 
v tleh uporabljamo sonde 

ali tenziometre, je oboje tre-
ba namesti v območje glav-
ne mase korenin. V primeru 
trajnih nasadov je priporočlji-
vo namestiti več senzorjev po 
globini korenin (Slika 7), da 
spremljamo vertikalne premi-
ke vode po talnem profilu. 

Pipistrel že gradi letalsko 
središče v kitajskem mestu 
Jurong, nekaj podobnega pa bi 
si želeli še v Yichangu. Ob tem 
se občina Yichang ob gospo-
darskem zanima tudi za sode-
lovanje na drugih ravneh, po 

Obisk s Kitajske
Ajdovščino je obiskala gospodarska delegacija iz kitajske 
občine Yichang. V podjetju Pipistrel so se pogovarjali o mo-
žnostih sodelovanja. Delegacijo je v občinski stavbi sprejel 
tudi župan Tadej Beočanin s sodelavci.

prvih razgovorih in ocenah je 
še največ možnosti v trgovini 
in turizmu. Kitajski gostje so 
se lahko kasneje v živo prepri-
čali o kakovosti pridelkov in iz-
delkov, značilnih za Vipavsko 
dolino.
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S Tino Maze na 
festivalu v Riminiju
Slovenija se je že tretje leto predstavila na zelo priljublje-
nem italijanskem festivalu Ulisse Fest, namenjenemu splo-
šni javnosti v organizaciji Lonely Planet Italija. Festival se je 
odvijal julija v strogem centru mesta Rimini.

Festival nosi ime po Odise-
ju, legendarnem 'popotniku', 
in je tudi dejansko namenjen 
popotniškim vsebinam. 'Za-
kaj potujemo?' je bila tema le-
tošnjega festivala. Slovenija je 
bila glavni destinacijski par-
tner festivala in je tako svojo 
turistično ponudbo predstavi-
la v osrednjem delu festivala v 

starem mestnem jedru. Na slo-
venski stojnici sta se predstavi-
li tudi destinaciji Vipavska do-
lina ter Brda. Na otvoritvenem 
panelu je bila gostja večera am-
basadorka slovenskega turiz-
ma Tina Maze. Vsak večer se je 
Slovenija predstavila tudi s po-
gostitvijo vin iz Vipavske doli-
ne in Brd.

V Dobravljah dela v 
polnem zagonu
Novogradnja kanalizacije in čistilne naprave ter obnova 
obstoječega vodovoda v Dobravljah sta v polnem teku. 
Dela potekajo po planu, tako je v prvi polovici leta 2020 že 
predviden zagon in poskusno delovanje čistilne naprave. 

Velika naložba v komunal-
no infrastrukturo v Dobravljah 
bo v prihodnjem letu zaklju-
čena. Naselje bo tako v celo-
ti dobilo novo kanalizacijo, ki 
bo priključena na novo čistil-
no napravo, prenavlja se tudi 
vodovodna napeljava. Čistilna 
naprava, ki bo stala na Dobra-
vskem polju, v bližini cerkvi-
ce sv. Petra, bo imela zmoglji-
vost 800 PE. Nanjo bo vezana 
nova fekalna kanalizacija v 
skupni dolžini skoraj štirih ki-
lometrov, poldrugi kilometer 
bo meteorne kanalizacije, po-
trebni bosta dve črpališči. So-
časno bo obnovljenega za oko-
li dva kilometra vodovodnega 
omrežja. 

Doslej je bilo postavljenih 
že 1170 metrov novega vodo-
vodnega omrežja, 1450 me-
trov kanalizacije za odvajanje 

komunalnih odpadnih voda 
in 1050 metrov meteorne ka-
nalizacije. V teku je tudi javni 
razpis za izbiro izvajalca izgra-
dnje čistilne naprave. Ocenje-
na vrednost javnega naročila 
izgradnje čistilne naprave zna-
ša dobrih 700.000 evrov. Vre-
dnost pogodbenih del za izgra-
dnjo kanalizacije ter vodovoda 
znaša okrog 1,3 milijona evrov. 
Izvedba del je prilagojena za-
gotovljenim sredstvom v pro-
računu – v letu 2019 je zago-
tovljenih 640.000 evrov, v letu 
2020 pa približno 1,4 milijona 
evrov. Poleg tega pa so v pro-
računu že zagotovljena sred-
stva za subvencioniranje iz-
gradnje hišnih priključkov. 90 
vlog je že odobrenih, podpisa-
nih je 54 pogodb, izvedenih pa 
24 priključkov.

Veliko zanimanje za počitniško 
delo v Ajdovščini
Občina Ajdovščina je že tretjo leto zapored povabila dijake in študente k opravljanju poči-
tniškega dela v občinskih javnih zavodih in podjetju ter upravi Občine Ajdovščina. Počitni-
ško delo je opravljalo 38 mladih, 17 dijakov in 21 študentov.

Namen projekta, ki ga v celo-
ti financira Občina Ajdovščina, 
je spodbuditi mlade iz občine 
k aktivnemu preživljanju poči-
tnic, predvsem pa jim omogo-
čiti spoznavanje del na različ-
nih področjih javnega sektorja 
ter vključevanje v družbeno ži-
vljenje lokalne skupnosti. Do-
sedanje izkušnje so bile ugodne 
in tako so interes po počitni-
ški pomoči letos izrazili vsi jav-
ni zavodi. Razpisanih je bilo 
39 mest, za katere se je prijavi-
lo skoraj sto dijakov in študen-
tov. Gre za zelo raznolik na-
bor del, tako kot je pač različno 
delo v zavodih - v administra-
ciji, vzdrževanju, za pomoč v 
zdravstvenem domu in lekarni, 
za organizacijo izobraževanj in 
delavnic, varstvo otrok ... Pred-
nost pri izbiri so imeli kandida-
ti, ki so prvič kandidirali na po-
zivu oziroma tisti, ki doslej še 
niso bili izbrani. Dijak ali štu-
dent lahko opravi največ 120 
ur, ki so plačane po 4,22 evra 
neto na uro.

Zdravstveni dom Ajdovščina z 
novim 'rešilcem'
Na javni natečaj za dobavo novega reševalnega vozila, ki ga je razpisala Občina Ajdovščina, 
sta prišli dve ponudbi. Vozilo bo dostavilo podjetje Meditra iz Ljubljane za ceno 179.258 
evrov in sicer najkasneje do 15. novembra. Osnovno vozilo je treba predelati, vgraditi vso 
zahtevano opremo, potrebna je še homologacija.

Občina Ajdovščina je bila na 
javnem razpisu Ministrstva za 
zdravje za sofinanciranje inve-
sticije na primarni ravni zdra-
vstvenega varstva uspešna in 
bo prejela 49.575 evrov, 130 ti-
soč evrov pa bo zagotovil ZD iz 
presežkov minulih let. 

Za izvajanje dejavnosti ZD 
Ajdovščina potrebuje vozila za 
različne namene kot so reše-
vanja ponesrečencev na tere-
nu, prevozi bolnikov v druge 

zdravstvene ustanove, prevoz 
urgentnega zdravnika (vozilo 
je bilo nabavljeno lani), izva-
janje patronažne službe in po-
dobno. Za delo ZD je izrednega 
pomena tehnična brezhibnost 
vozil ter ustrezna, s predpisi 
določena oprema. 

Po Pravilniku o službi nujne 
medicinske pomoči mora ime-
ti ZD Ajdovščina dve reševal-
ni vozili. Prvo vozilo je skoraj 
novo, drugo pa je iz leta 2013, 

ima prevoženih 143.000 kilo-
metrov in bi ga torej še lahko 
uporabljali, se pa večajo stro-
ški vzdrževanja, saj mora biti 
vozilo brezhibno. V tej fazi ga 
je tudi še moč prodati oziroma 
nekaj zanj iztržiti. 

Služba NMP Ajdovščina skr-
bi za neprekinjeno zdravstveno 
varstvo na območju občin Aj-
dovščina in Vipava. Nujno me-
dicinsko pomoč izvaja 7 zdrav-
nikov iz ZD Ajdovščina, ena 
specializantka družinske medi-
cine, dva zunanja zdravnika po 
predhodnem mesečnem razpo-
redu ter 10 reševalcev. Na leto 
opravijo 600 in 650 interven-
cij na terenu in prevozijo pov-
prečno 35.000 km. Povprečni 
dostopni čas od klica do priho-
da do pacienta je približno 10 
minut, kar je glede na velikost 
območja zelo hitro. Ambulan-
to NMP pa letno obišče več kot 
10.000 pacientov, v povprečju 
skoraj 900 pacientov na mesec 
oziroma 27 pacientov na dan.
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Obujanje mlinarske in pekarske obrti na Ajdovskem
Občina Ajdovščina bo v okviru odobrene operacije sodelovanja lokalnih akcijskih skupin (LAS) »Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost« pod 
okriljem LAS Vipavska dolina obujala lokalni obrti mlinarstva in pekarstva, dve tradicionalno kmetijsko - gospodarski panogi Vipavske doline.

Na območju LAS Vipavska 
dolina bo Občina Ajdovščina 
v okviru operacije nagovarjala 
obrti mlinarstva in pekarstva z 
različnimi novimi metodami in 
pristopi. V operacijo so vključe-
ni še trije drugi LAS-i s partner-
ji. Na območju LAS med Sne-
žnikom in Nanosom se bodo 
ukvarjali z brivsko - frizersko 
obrtjo, na območju LAS Lo-
škega pogorja s čevljarstvom, 
na območju LAS s CILJem pa 
se bodo posvečali domačim 
in umetnostnim obrtem, ki so 
bile prisotne v 18. stoletju na 

Idrijskem. 
Sodelujoči partnerji bomo iz-

menjevali izkušnje in znanja o 
pristopih k ohranjanju lokalnih 
obrti ter njihovi revitalizaciji, is-
kali načine, kako jih implemen-
tirati v sodobnem času in jih 
promovirali na območjih vseh 
vključenih LAS. Razvili bomo 
metodologijo za skupni načrt 
nadaljnjega razvoja tradicional-
nih obrti in obrtniškega turiz-
ma, ki bo vključevala pregled 
zgodovinskega razvoja izbranih 
tradicionalnih obrti. V pripra-
vo metodologije bomo vključili 

tudi opredelitve in ugotovitve 
milenijske generacije. V juniju 
je bila namreč v Ajdovščini iz-
vedena delavnica pekarstva in 
mlinarstva za dijake in študen-
te, z namenom njihove vključi-
tve v izdelavo načrta razvoja do-
mačih in umetnostnih obrti. Za 
jesen in zimo pa pripravljamo 
nove delavnice in aktivnosti, 
s katerimi bomo dobili globlji 
vpogled v mlinarstvo in pekar-
stvo na območju LAS Vipavska 
dolina. 

Za promocijo obrti iz območij 
vseh vključenih LAS je v Idriji 

Strategije namakanja
V tokratnem članku o nama-

kanju, avtorice prof. Marine 
Pintar z Biotehniške fakulte-
te Ljubljana, so predstavljene 
strategije namakanja, ki teme-
ljijo na različnih tehnologijah 
in oblikah poplavljanja. 

V zgodovini so prevladovale, 
in so v velikem delu sveta ak-
tualne še sedaj, enostavne teh-
nologije namakanja, ki so te-
meljile na različnih oblikah 
poplavljanja (npr. poplavlja-
nje v kasete ali v brazde ipd.), 
kjer je količino rastlinam doda-
ne vode možno upravljati le v 
omejenem obsegu. Četudi se je 
razporejanje vode izvajalo na-
črtno in nadzorovano, je bila v 
ozadju potreba po enakomerni, 
ustrezni ali dogovorjeni razde-
litvi vode in ne toliko neposre-
dne potrebe rastlin po vodi. 

Razvoj namakanja z razpršilci 
in kapljači je prinesel možnost 
natančnega, strokovno podpr-
tega, namakanja. Pri natanč-
nem namakanju upoštevamo 
tla, rastlino in vreme, oprede-
ljeno z naslednjimi podatki: 

- vsebnost vode pri poljski ka-
paciteti in točki venenja, ki sta 
lastnosti tal; 

- globina glavne mase kore-
nin, razvojna faza rastline in 
delež vode, ki jo rastlina z lah-
koto črpa iz tal, ne da bi dožive-
la sušni stres, kar so vse lastno-
sti rastline; 

- potencialna evapotranspi-
racija, kjer so povezani dejav-
niki vremena in rastline, ki jo 
namakamo. 

Pri izvajanju natančnega na-
makanja sta pomembni dve iz-
hodišči – koliko vode rastlina 
rabi za nemoten razvoj in – ko-
likšna je optimalna vsebnost 

vode v tleh, da rastlina ne bo tr-
pela sušnega stresa in da zaradi 
namakanja ne pride do gravita-
cijskega odtoka talne vode. 

Določena odstopanja od op-
timalne preskrbe rastlin z 
vodo prek namakalnega siste-
ma lahko uvedemo v prime-
ru izjemnih sušnih razmer, ko 
vodni vir ne zadošča za pokri-
vanje vseh potreb. V Sloveniji 
kmetijstvo ni največji odjema-
lec vode, a je kljub temu kme-
tijskim pridelovalcem dosto-
pnost vode v času največjih 

potreb pogosto omejena. Defi-
citno namakanje je možna al-
ternativa za izboljšanje konku-
renčnosti rastlinske pridelave 
v takih okoliščinah. Pri defici-
tnem namakanju z manjšo ko-
ličino dodane vode, kot bi bilo 
optimalno, ob hkratnem le ne-
znatnem zmanjšanju količine 
pridelka, povečamo učinkovi-
tost rabe vode. Pri deficitnem 
namakanju je količina dodane 
vode pod točko optimalne pre-
skrbe (rastlini dodajamo manj 
vode, kot je dnevna potenci-
alna evapotranspiracija, torej 
njena dnevna poraba), zato se 
praviloma pojavi manjši vodni 
stres, ki pa ima le minimalen 
negativni učinek na pridelek. 

Rastline so različno občutlji-
ve na pomanjkanje vode, prav 
tako je ista vrsta rastline različ-
no občutljiva v različnih fazah 
razvoja. Rastline so praviloma 
manj občutljive na sušni stres v 
času vegetativnega razvoja in v 
času dozorevanja. Poznavanje 
občutljivosti ali neobčutljivo-
sti rastline je torej odločilno pri 
odločitvi za deficitno namaka-
nje. Pri deficitnem namakanju 
zmanjšamo obroke namakanja 

v času najmanjše občutljivosti 
na sušni stres, v ostalih fazah 
namakamo v skladu s potreba-
mi rastlin po vodi. 

Dobro poznavanje občutljivo-
sti rastlin na sušni stres je po-
membo tudi pri interventnem 
namakanju, ki ga izvajamo le v 
primeru zelo omejenih vodnih 
virov za namakanje. Pri inter-
ventnem namakanju pravilo-
ma nimamo zgrajene namakal-
ne infrastrukture, namakalna 
oprema je premakljiva oz. po-
mična. Rastlini, če je potrebno, 
dodamo vodo le v najbolj ob-
čutljivi fazi za sušni stres (npr. 
koruza je najbolj občutljiva na 
sušni stres v času metličenja in 
oblikovanja storžev, krompir v 
fazi zasnove gomoljev itd.), v 
ostalem času rasti je ne nama-
kamo. Interventno namakanje 
se v Sloveniji izvaja le izjemo-
ma, trenutno kot odziv na spre-
menjene padavinske vzorce 
kot posledice podnebnih spre-
memb, praviloma na poljšči-
nah, z bobnastimi namakalniki. 

* Slika: Zapornica za izpust vode iz kanala 
na polje pri poplavnem namakanju. 
Namakalni sistem Akarsu (Turčija).

potekalo prvo srečanje in pred-
stavitve partnerskih LAS. Pred-
stavitev ponudnikov – rokodel-
cev z območij LAS, vključenih v 
operacijo, je potekala v sklopu 
Festivala idrijske čipke, in sicer 
v nedeljo, 16. junija 2019 pred 
vhodom v turistični rudnik An-
tonijev rov. Partnerji z območja 
LAS Vipavska dolina so pred-
stavljali dediščino pekarstva in 
mlinarstva v sodelovanju s Dru-
štvom gospodinj s Planine pri 
Ajdovščini in podjetjem Mli-
notest. Gospodinje so pripravi-
le odlične, prav pri njih razvite 
'Planinčke' (dve različici majh-
nih kruhkov, ene s figami, dru-
ge pa slane) in druge dobrote. 
Demonstrirali smo tudi mletje 
na kamniti ročni mlin za mletje 
žita (žrmlje), ki je najbolj prite-
gnil najmlajše obiskovalce. 

Za namene povezovanja de-
ležnikov in razvoj rokodelstva 
v lokalnem okolju pa je v Ško-
fji Loki potekal prvi ogled do-
brih praks. Tradicija rokodel-
stva na Škofjeloškem je dolga 
in bogata in se ohranja v sodob-
nost. Na srečanju v sredo, 19. 
junija 2019, so nam bile pred-
stavljene podporne instituci-
je za razvoj rokodelstva, posa-
mezniki, ki delujejo v starem 
mestnem jedru in dogodki, ki 
skupaj s stalnimi vsebinami oži-
vljajo staro mestno jedro. Ogled 

tega srednjeveškega mesta in 
Rokodelskega centra doma-
čih in umetnostnih obrti Škofja 
Loka toplo priporočamo vsem, 
ki iščete ideje za izlet s pridihom 
tradicije in zgodovine. 

V sklopu prihajajočih aktiv-
nosti, ki jih operacija vključuje, 
bomo tudi v Ajdovščini preiz-
kusili različne sodobne metode 
in orodja z namenom dolgo-
ročnega in svežega pristopa do 
obujanja naše lokalne obrti mli-
narstva in pekarstva. 

Poznate zgodbe o pekarstvu 
in mlinarstvu na našem obmo-
čju? Imate morda stare fotogra-
fije? Se spomnite kakšnih pekar-
skih receptov, ki so se s časom 
izgubili in se jih danes ne vidi 
več? Ali pa vas samo zanima več 
o projektu? Pišite nam na kata-
rina.kogoj@ajdovscina.si ali se 
nam oglasite na 05 365 91 57. 
Veseli vas bomo! 

Oddelek za gospodarstvo 
in razvojne zadeve 

 
»Operacija sodelovanja LAS »Domače in 
umetnostne obrti – dediščina in sodobnost« 
je sofinancirana s sredstvi Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
preko Programa razvoja podeželja RS za 
obdobje 2014 – 2020 / ukrep LEADER/podu-
krep 19.3.«
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Ureditev zasajenega 
protivetrnega pasu

Zeleni protivetrni pas, ki je 
bil zasajen v okviru projekta 
LIFE ViVaCCAdapt (LIFE15 
CCA/SI/000070) z namenom 
zmanjševanja problemov ve-
trne erozije zaradi klimatskih 
sprememb, je v mesecu maju 
2019 že občutil močno in sun-
kovito delovanje vipavske bur-
je. Te vremenske razmere so 
na nasadu povzročile določene 

poškodbe in pustile posledice, 
katere je bilo potrebno sanira-
ti. Veliko sadik je bilo nagnje-
nih in načetih, poškodovano je 
bilo tudi lubje na steblih. Zlasti 
so bile prizadete največje sadi-
ke, predvsem visoki ostrolistni 
javor ter močno razrasle in ko-
šate jelše. 

Stanje v nasadu smo najprej 
pregledali in natančno popi-
sali. Na podlagi ugotovitev in 
v sodelovanju z Zavodom za 
gozdove Slovenije je nato v me-
secu juniju 2019 podjetje SGG 
Tolmin d.o.o. izvedlo ureditev 
zaščitnega protivetrnega pasu. 
Odstranjene so bile odmrle 
veje in drevje ter očiščen plevel. 
Sadike, nižje od 1 m, so bile ob-
žete. Zaščitni koli pri sadikah 
so bili utrjeni in izravnani ter 
po potrebi zamenjani. Sadike 
so dodatno privezali, utrdili in 
pričvrstili k zaščitnim kolom. 

Delovna skupina 
LIFE ViVaCCAdapt iz 

Ajdovščine
 

»Operacija se delno sofinancira iz progra-
ma LIFE za obdobje 2014-2020, podpro-
grama za podnebne ukrepe, prednostne-
ga področja prilagajanje podnebnim 
spremembam, št. projekta LIFE15 CCA/
SI/000070 – LIFE ViVaCCAdapt«. 

30 let Colske nedelje 

Z Big Biblsi in Modrijani

Prvo Colsko nedeljo smo pri-
pravili leta 1989. Vodja legen-
darnega ansambla Bratov Ben-
čina, Ivan Benčina, je takrat 
predlagal, da bi organizirali 
prireditev, katere izkupiček bi 
namenili zbiranju sredstev za 
nakup novih cerkvenih orgel. 
Za pobudo smo se ogreli v ta-
kratni krajevni mladinski or-
ganizaciji, kjer so nastajali tudi 
zametki leta 1991 ustanovljene-
ga društva Trillek in začela se je 
zgodba, ki traja. Ob Benčincih 
(na fotografiji spodaj) je nasto-
pila tudi domača rock skupina 
TNT, sama prireditev pa je že 
takrat prerasla okvire klasičnih 
gasilskih veselic, saj smo jo po-
pestrili z domačo kulinariko in 
v zadružnem domu ponovno 
prižgali staro krušno peč. Do-
gajanje so zelo razgibale tudi 

športne igre med zaselki Cola. 
Prireditev se je ohranila in 

v zgodnjih devetdesetih letih 
prejšnjega stoletja dobila nov 
zagon z angažiranjem zna-
nih narodno zabavnih ansam-
blov. V novem stoletju je po-
stala večdnevna, a ohranila ime 
Colska nedelja kot nekakšno 
blagovno znamko prireditve. 

Velik poudarek je od takrat na-
prej namenjen sobotnim rock 
večerom, rdeča nit pa so še na-
prej domača kulturna, kulina-
rična in športna ponudba. 

Tako bo tudi letos, le da smo 
prireditev s praga poletja pre-
selil v začetek jeseni. 30 – letni-
co bomo obeležili v četrtek, 19. 
septembra s kulturno-zabav-
nim programom na Tomaže-
vi štali, petek bo namenjen tur-
nirju domačih društev v malem 
nogometu. V soboto bomo na 
igrišču postavili šotor za enega 
vrhuncev z naslovom Wajdo-
vski rokenrol z domačimi sku-
pinami TNT, Abadon, Skalp in 
samo za to priložnost ponovno 
zbranimi Big Biblsi. Drugi vr-
hunec pa bo seveda nedelja, 22. 
septembra, z Modrijani in tra-
dicionalnim srečelovom. Vstop 
na vse dogodke bo brezplačen. 

Tekst in foto: 
Društvo Trillek

Dobrodelni projekt 

Kolesarimo za celiakijo

Golob s projektom širi vede-
nje o celiakiji, kronični avto-
imuni bolezni, ki je posledi-
ca preobčutljivosti na gluten. 
Ocenjujejo, da v Evropi za ce-
liakijo zboli od enega do dveh 
odstotkov populacije, torej vsa-
ka 50. do 100. oseba. Medici-
na sicer še ne pozna metode, s 

Novomeški rekreativni kolesar Matjaž Golob je s križarje-
njem po Sloveniji osveščal o celiakiji in težavah, s katerimi 
se bolniki s to boleznijo soočajo v vsakdanjem življenju. 
Obiskal je tudi Občino Ajdovščina, kjer ga je sprejela direk-
torica občinske uprave Mojca Remškar Planinc.

katero bi lahko pozdravili celi-
akijo, zato je osnova zdravlje-
nja popolna izločitev glutena 
iz bolnikove prehrane oziro-
ma vseživljenjska brezgluten-
ska dieta. Gluten je protein, ki 
ga vsebujejo nekatere žitarice 
(pšenica, ječmen, rž, pira, tudi 
oves).

"Živ žav" se vrača na šolske poti
Počitnic je konec in v ponedeljek si bodo šolarji oprtali šolske torbe ter se napotili v šole. Po 
šolskih poteh bodo hodili razposajeni, še polni počitniških vtisov, zato bodite vozniki še bolj 
pazljivi.

Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu bo tudi v le-
tošnjih prvih šolskih dneh izva-
jal akcijo 'Varno na poti v šolo 
in domov'. Prostovoljci Rdeče-
ga križa Ajdovščina, Društva 
upokojencev Ajdovščina, Gor-
ske reševalne službe – skupi-
ne Ajdovščina in posamezniki 
bodo 2. in 3. septembra v pro-
metnih konicah dežurali na 
najbolj kritičnih točkah šolskih 
poti. 

Največ pa boste za varnost 
otrok lahko storili starši. Če 
otroke vozite v šolo, spoštuj-
te prometne predpise – vašim 
otrokom ste prvi vzgled! Pred-
vsem bodite pozorni na pravil-
no ustavljanje, parkiranje in iz-
stopanje otroka iz avtomobila 
– vedno naj izstopa na »varni« 
strani! Če bo vaš otrok sam ho-
dil v šolo, se v dneh pred začet-
kom pouka skupaj odpravite 
po njegovi šolski poti ter preve-
rite pravilno ravnanje ter mo-
rebitne prometne pasti. 

Šolske poti so večidel enake, 
kot v prejšnjih letih. Šolska pot, 
ki sicer vodi čez Lavričev trg, 
je do zaključka urejanja spelja-
na okoli njega. Na Goriški cesti 
je po novem urejena kolesarska 
steza, pričakovati je, da bo z za-
četkom pouka na njej več ko-
lesarjev. Poleg kolesarjenja pa 
je v zadnjem času zelo modna 
tudi vožnja s skiroji. Padec s 
skirojem ni nedolžen, zato pri-
poročamo, da otroci tudi na 

skirojih uporabljajo kolesarske 
čelade. 

V letošnjem šolskem letu bo 
ajdovske osnovne šole obisko-
valko skoraj dva tisoč učenk in 
učencev. V prvi razred bo vsto-
pilo 219 učenk in učencev, še 
posebej je porast vpisa viden 
na OŠ Šturje, kjer bo v prvi ra-
zred v primerjavi z lanskim le-
tom vstopilo kar 24 prvošolčk-
ov več. 
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Razigrano poletje na MDPM 
Ajdovščina

Na Medobčinskem društvu 
prijateljev mladine Ajdovščina 
smo tudi letos razigrano vsto-
pili v poletne dni. Organizira-
li smo že tradicionalni letova-
nji na morju – v Nerezinah in 
v Piranu, ki se jih je udeleži-
lo več kot 75 otrok in mladih. 
Ustvarjalno in razigrano je bilo 
tudi na prostočasnih delavni-
cah, ki smo jih pripravili sku-
paj z MKC Hiša mladih. Naši 
prostovoljci so otroke zabava-
li prva dva tedna v juliju in za-
dnja dva tedna v avgustu. Pri-
pravili so raznolike delavnice, 
ustvarjali so iz naravnih mate-
rialov, spoznavali nove likovne 
tehnike, oblikovali so torbe za 
na plažo, spoznavali namizni 
nogomet, se preizkusili v jogi, 
uživali v socialnih in družabnih 
igrah, vrtnarili, plesali in vese-
lo prepevali na karaokah. Nav-
dušenje so žele tudi štiridnevne 
ustvarjalne delavnice z mento-
rico Silvo Copič v krajevni sku-
pnosti Kamnje. 27 otrok z manj 
priložnostmi smo v avgustu v 
sodelovanju s Športno unijo 
Slovenije in Zvezo prijateljev 
mladine Moste - Polje peljali 
v Mozirje na petdnevne špor-
tne počitnice 'Veter v laseh'. V 
avgustu smo pod vodstvom va-
ditelja Vida Preglja otroke po-
peljali v svet rolanja. V štirih 
dneh so napredovali od zače-
tnih majavih korakov do sa-
mozavestnega iskanja skritega 
zaklada.

V teh poletnih dneh smo bili 
zelo aktivni tudi na humanitar-
nem področju. V akciji 'Mor-
je za vse otroke - Darujmo za 
počitnice!', smo zbirali sred-
stva za letovanje otrok z manj 
priložnostmi. Zavedamo se, da 
so poletne počitnice na mor-
ju, v družbi sovrstnikov, iz-
jemno pomembne za zdrav 
razvoj otrok. Marsikatera dru-
žina si kljub rednemu dohodku 

ne more privoščiti počitnic. 
Nadaljevali smo z humanitar-
no akcijo zbiranja šolskih po-
trebščin 'Šolske potrebščine za 
vse otroke' in sodelovali z Zve-
zo prijateljev mladine Slovenije 
pri humanitarni akciji 'Poštar 
Pavli polni šolske torbe'. S po-
močjo finančnih sredstev prej 
omenjene akcije in donacije vi-
sokotehnološkega podjetja iz 
Ajdovščine smo lahko razdeli-
li finančna sredstva več kot 20 
družinam. Iskreno se zahvalju-
jemo vsem srčnim posamezni-
kom, društvom in podjetjem, 
ki so podprli naše poslanstvo z 
materialnimi in finančnimi do-
nacijami. Iskreno se želimo za-
hvaliti tudi vsem prostovolj-
cem, ki so sodelovali pri naših 
počitniških aktivnostih.

Konec poletja je v znamenju 
priprav na novo šolsko leto. 
Zadnji dan avgusta bo v Lju-
bljani, v začetku septembra pa 
v ajdovski Hiši mladih pote-
kalo izobraževanje za mentor-
je otroških parlamentov. Mla-
di parlamentarci so za letošnje 

šolsko leto izbrali temo 'Moja 
poklicna prihodnost.' Priho-
dnost mladih podpiramo tudi 
z različnimi štipendijami, v teh 
dneh skupaj s starši in šolski-
mi svetovalnimi službami pri-
pravljamo štipendijske pre-
dloge za štipendije NIVEA 
sklada, ZPMS sklada in sklada 
Dr. Janeza Drnovška. Staršem 
pri nakupu šolskih potrebščin 
in plačilu interesnih dejavnosti 
otroka pomagamo tudi v okvi-
ru Botrstva – programa ZPM 
Ljubljana Moste – Polje. V pro-
gramu imamo trenutno vklju-
čenih preko 150 otrok iz ajdo-
vske in vipavske občine.

Vabimo vas, da tudi v priho-
dnje podpirate naše humani-
tarne akcije ter da spremljate 
našo Facebook stran 'MDPM 
Ajdovščina', kjer redno pred-
stavljamo aktivnosti našega 
društva. Vsem učencem in di-
jakom želimo uspešen začetek 
šolskega leta.

Urška Brežnjak

Lavričeva knjižnica Ajdovščina

Poletni dogodki 
V juliju je Lavričeva knjižnica 

izpeljala štiri poletne dogodke, 
ki so pritegnili zares lepo števi-
lo udeležencev. Najprej je men-
torica Rebeka Rehar, študentka 
oblikovanja iz Vipave, izpelja-
la delavnico 'Stop motion', na-
menjeno pripravi in izdelavi 
animiranega filma (risanke). 
Simpatični filmček, ki so ga po-
imenovali Ika na dopustu, so si 
zamislili in naredili udeležen-
ci sami in je na ogled na spletni 
strani knjižnice. 

Brigita Leban iz Gledališča 
Bičikleta je povedala sloven-
sko ljudsko pravljico 'Čarob-
ni mlinček ali zakaj je mor-
ska voda slana'. Pravljica je 
bila uvod v morske ustvarjalne 
delavnice. 

Tudi letos je Sprehod po Ca-
stri, zasnovan kot učna delav-
nica, vodila ga je Zdenka Žigon, 

pritegnil številne obiskovalce. 
Udeleženci, tako odrasli kot 
mladi, so tudi skozi nova arhe-
ološka odkritja na Lavričevem 
trgu odkrivali življenje v nek-
danji vojaški postojanki.

Julij smo zaključili z delavni-
co za odrasle 'Zelišča in koz-
metika' pod vodstvom Nataše 
Mohorčič iz Ljudske univer-
ze. Več kot 30 udeležencev se 
je učilo, kako uporabiti zelišča 
za domačo izdelavi kozmetič-
nih pripravkov. 

Delavnice in dogodki so obo-
gatili poletje tako mladih kot 
odraslih in dodali ščepec no-
viih znanj, kar je poslanstvo 
knjižnice. Vsi dogodki so bili 
za udeležence brezplačni.

 
AL

Cesta

Deveti 24-urni 
balinarski maraton
V tradicionalnem terminu prvega petka in sobote v mesecu 
juliju so člani balinarskega kluba Cesta letos izpeljali že de-
veti 24-urni balinarski maraton. Že drugič je turnir potekal 
na pokritem balinišču Cesta, ki nudi odlične pogoje igral-
cem in obiskovalcem.

Odprtju turnirja, na katerem 
je najprej moški kvartet zapel 
slovensko himno, nato pa sta 
predsednik Krajevne skupnosti 
Cesta Erik Štrukelj in predse-
dnik Balinarskega kluba Cesta 
Aleksander Vodopivec pozdra-
vila udeležence, je sledilo žre-
banje številk in ogrevanje. 

Ob 20. uri se je začelo tek-
movanje, skupinski del. Števil-
ni obiskovalci so uživali v za-
nimivih dvobojih in v dobrem 
vzdušju, ki ga je dodatno pope-
strila živa glasba in srečelov. 

Tekmovanje je potekalo po 
programu in brez zapletov. V 
soboto popoldne, po konča-
nem skupinskem delu, se je 

število nastopajočih ekip raz-
polovilo, sledili so napeti izlo-
čilni boji. 

V finalu je ekipa Frigo tran-
sport dokaj suvereno premaga-
la ekipo Can de tojo, medtem 
ko je v tekmi za tretje mesto 
Dragomer premagal Logatec. 

Zaključnima tekmama je sle-
dila podelitev pokalov, medalj 
in nagrad zmagovalnim eki-
pam ter seveda obvezno foto-
grafiranje. Predsednik BK Ce-
sta se je na koncu zahvalil vsem 
tekmovalcem in obiskovalcem 
ter jih povabil na jubilejni, 10. 
maraton, ki bo naslednje leto v 
istem terminu.
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LJUDSKA UNIVERZA AJDOVŠČINA

Usposabljanje 
računovodja

Na Ljudski univerzi Ajdovšči-
na se bo 14. oktobra začelo iz-
vajati strokovno usposabljanje 
s področja računovodstva. 

Program bo zelo praktično 
naravnan, saj bodo udeleženci 
dobili osnovna teoretična zna-
nja, poudarek pa bo na učenju 
na praktičnih primerih. Vse-
bina je določena po katalogu 
standardov strokovnih znanj in 
spretnostni za poklicno kvalifi-
kacijo in bo zajemala pridobi-
tev znanja s področij: sestavlja-
nje različnih računovodskih 
predračunov in obračunov, iz-
vajanje računovodskega pro-
učevanja in izdelovanja poro-
čil, izvajanje računovodskih 
del v javnem sektorju in v ra-
čunovodskih servisih, osnove 

knjigovodstva, sredstva, obve-
znosti, DDV, stroški, prihodki, 
odhodki, priprava izkaza po-
slovnega izida, priprava bilan-
ce stanja in delo s programom 
Minimax. 

Usposabljanje je primerno za 
tiste, ki imajo nekaj teoretične 
podlage z ekonomskega podro-
čja ali delovne izkušnje. Na pr-
vem informativnem srečanju 
se bodo udeleženci pogovorili z 
vodjo programa o svojih pred-
znanjih in izkušnjah, da se bo 
program še dodatno oblikoval 
po meri skupine. 

Program je plačljiv. Prija-
ve sprejemamo na info@lu-aj-
dovscina.si do 10. septembra 
2019.

Na PUM-O Ajdovščina ustvarjamo 
in krepimo svoje kompetence

V petek, 16. avgusta 2019, nas 
je na PUM-O Ajdovščina obi-
skal akademski slikar Matej 
Avbar, ki nas je popeljal v svet 
poslikave obraza. Seznanil nas 
je z različnimi tehnikami posli-
kave in nas poučil, da za ustvar-
janje čudovitih motivov potre-
bujemo posebne barve, gobice 
in čopiče raznih oblik in veli-
kosti. Za začetek smo si izbra-
li nekaj motivov in jih pridno 
vadili drug na drugem. Neka-
teri od nas so na delavnici od-
krili svojo nadarjenost za posli-
kavo, saj so zelo hitro osvojili 
tehnike risanja. Na obrazih so 
se tako prikazali pikapolonice, 
mačke, mačkoni, metuljčki in 
druge stvaritve. Delavnico smo 
zaključili s prijetnimi občut-
ki, da smo se spet naučili nekaj 
novega. 

V programu PUM-O sicer 
vsak dan skupaj z udeleženci 
iščemo možnosti in priložno-
sti za razvoj poklicne poti in 
nadaljevanje ali pa zaključek 
šolanja. Vse mlade med 15. in 
26. letom, ki se spopadajo s po-
dobnimi izzivi, vabimo, da se 
nam pridružijo v Hiši mladih v 

Palah vsak delovnik med 8. in 
15. uro. Pridite, pri nas boste 
zagotovo našli nekaj zase. 

Za več informacij nas lahko 

pokličete na telefonsko števil-
ko 041 437 785 ali pa nam piše-
te na pum-o@lu-ajdovscina.si.

Pregled računov preko aplikacije
Spletna aplikacija Komunala.info je namenjena vsem občanom, ki želijo spremljati porabo 
pitne vode ter imeti pregled nad računi za komunalne storitve. Omogoča enostavno oddajo 
stanja vodomera ter plačevanje pitne vode po dejanski porabi. Vnos stanja števca je možen od 25. 
do zadnjega dne tekočega meseca.
Preko aplikacije se lahko naročite tudi na prejemanje E-računa ali prejemanje računa v elektron-
sko banko.

Do spletnega portala lahko dostopate preko naše spletne strani www.ksda.si ali preko spletnega naslova www.komunala.info. Ob prvi prijavi boste potrebovali ŠTEVIL-
KO ODJEMNEGA MESTA in ŠTEVILKO PLAČNIKA, ki ju najdete na svoji položnici za plačilo komunalni storitev.

 

SMS- obveščanje
Iz pipe uporabnikov javnega vodovodnega sistema, v občini 
Ajdovščina in občini Vipava, teče voda odlične kakovosti. 
Nad njeno kakovostjo se izvaja notranji nadzor in državni 
monitoring, ki ga opravljata Komunalno stanovanjska družba 
Ajdovščina kot upravljavec javnega vodovodnega sistema in 
pooblaščena organizacija, Nacionalni laboratorij za zdravje, 
okolje in hrano (NLZOH). Rezultati mikrobioloških analiz ter 
fizikalno-kemijskih analiz so objavljeni na naši spletni strani.

Voda iz javnega vodovodnega sistema je le izjemoma neustrezne kakovosti. Največkrat so vzrok za neskladnost poškodbe vodovodnih 
cevi, do katerih pride med izvajanjem raznih gradbenimi del, redkeje dolgotrajne padavine. V primeru neustrezne kakovosti pitne vode 
moramo kot upravljavec javnega vodovodnega sistema obveščati uporabnike o slabši kakovosti pitne vode ter potrebnih ukrepih pred 
njenim zaužitjem. 

Poleg že znanih kanalov obveščanja, preko radia Robin oz. radia Koper, naše spletne strani, časopisa Latnik in elektronske pošte, smo v lanskem letu vzpostavili tudi 
SMS-obveščanje uporabnikov. 
Na SMS obveščanje se lahko prijavite preko naše spletne strani www.ksda.si ali osebno na sedežu družbe, Goriška cesta 23b, Ajdovščina.

E- obveščanje
Prijava na e-obveščanje vam omogoča več možnosti izbire. Poleg prijave na obvestila o kakovosti pitne vode, se lahko odločite tudi za 
prijavo na novice iz celotnega komunalnega področja (pitna voda, odpadki, kanalizacija, odpadna voda, javne površine) ali prijavo na 
prejemanje osmrtnic. Na E-obveščanje se lahko prijavite na naši spletni strani, www.ksda.si.

Izkoristite možnosti obveščanja in bodite seznanjeni z aktualnimi dogodki in vsebinami! 
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BREZPL
AČNA

NAROČ
NINA

MOBILNA TELEFONIJA

PRVE 3 MESECE

Ob sklenitvi kateregakoli paketa 
mobilne telefonije za 24 
mesecev, vam prve tri mesece 
podarimo BREZPLAČNO 
NAROČNINO.

www.omrezje.si

01 / 81 00 210

info@omrezje.si

Akcija velja za nove in obstoječe 
naročnike kabelskega ponudnika 

Omrežje d.o.o. na področju občine 
Ajdovščina do 31.12.2019.

akcija velja za vse pakete

mobilne telefonije

Srečanje treh društev
V društvu diabetikov Ajdovščine in Vipave imamo člani prijetne medsebojne odnose. Vsako 
naše druženje je zgodba zase, ki nas osrečuje in še bolj povezuje. 

Prav tako povezovalno zgod-
bo smo doživeli konec junija. 
V goste smo povabili društvi 
iz Tolmina in Postojne. Z di-
abetiki iz Tolmina se srečuje-
mo že 10 let. Veliko lepega smo 
že doživeli v teh skupnih sre-
čanjih. Enkrat na Tolminskem 
pri njih, drugič na Vipavskem 
pri nas. Vsi se potrudimo, da 
naš kraj in okolico predstavi-
mo v vseh značilnostih in lepo-
tah. Letos smo povabili k nam 
tudi člane društva diabetikov 
iz Postojne. Zelo smo se vese-
lili srečanja treh društev. Načr-
tovali smo, kaj jim bomo poleg 
gostoljubja še lepega pokazali, 
da jih bomo razveselili.

V še dokaj svežem jutru, smo 
se srečali v Štanjelu na Krasu. 
Postregli smo zajtrk in se spo-
znavali med seboj. Štanjel je 
zanimiv, lep. Radi smo si ga 
ogledali. Še žgoče sonce nam 
je prizaneslo in nebo prekrilo 

z oblaki nad nami. Naslednji 
obisk je bil v vasi Goče. To je 
edinstvena vas v naši državi. 
200 prebivalcev z domovanji 
na eni strani vasi in 75 vinskih 
hramov na drugi strani vasi. 
Vsaka hiša svoj hram, neka-
tere tudi dva. 60 globokih vo-
dnjakov jim daje obilo hladne 
vode v vseh letnih časih. Sredi 
vasi stoji baročna cerkvica Sve-
tega Andreja. V njej je toliko 
različnega dragocenega mar-
morja iz vsega sveta, kar do-
kazuje, da so na Gočah že pred 
400 leti živeli bogati vinarji, ki 
so vino izvažali na Dunaj. Med 
sabo so tekmovali, kdo bo cer-
kev bolj ozaljšal v zlatu in dra-
gem marmorju. 

Ob cerkvi v starinski hiši do-
muje gospod Davorin Me-
sesnel. Z družino je ustvaril 
kmečki turizem in ponesel ime 
Goč in svojega gostoljubja po 
vsem svetu. Njihovi gostje so 

Dan za poletavce
Dan, ko bodo otroci v Lavričevi knjižnici nagrajeni za pridno 
branje čez poletje.

Čas počitnic se izteka in dol-
ge počitniške dneve so si neka-
teri popestrili tudi z dobrimi in 
zabavnimi knjigami. Vse mla-
de, ki so se čez poletje priklju-
čili projektu Poletavci - poletni 
bralci vabimo, da najkasneje do 
10. septembra 2019 oddajo iz-
polnjene zgibanke v Lavričevo 
knjižnico ali njene enote, lahko 
pa jih pošljejo po pošti. NajPo-
letavci pošljejo preko spletnega 
obrazca, ki je na spletni strani 
Lavričeve knjižnice, vtise o treh 
knjigah, ki so jih v tem poletju 
najbolj navdušile.

Zaključna prireditev Dan za 
Poletavce bo za vse na vrtu 

Lavričeve knjižnice v četrtek, 
26. septembra 2019, ob 17. uri. 
Od 16.30 dalje bodo lahko Po-
letavci in NajPoletavci dvigni-
li majice. V tem času jih bodo 
s plesnim nastopom zabavali 
plesalci Plesnega centra ADC. 
Naš glavni gost bo pisatelj, 
igralec, komik in raper Boštjan 
Gorenc Pižama. Poleg majic 
bodo otroci vključeni še v žre-
banje za glavno nagrado; ski-
ro podjetja Hervis, čaka pa jih 
še kakšno nagradno preseneče-
nje. V primeru slabega vreme-
na bo prireditev v telovadnici 
OŠ Šturje.

Lavričeva knjižnica

Poletavci 2016 - foto: Matjaž Stibilj

ljudje vseh ras. Gostišče je re-
zervirano za leto dni naprej. 
Ena od njegovih vinskih kleti 
je stara 750 let. Kljub obvezno-
stim se nam je ponudil za vo-
diča po vasi. Toliko ljubezni do 
svojih prednikov in zgodovi-
ne svoje vasi težko najdeš. Čuti 
obveznost, da tujcem predstavi 
pretekli in sedanji čas vasi, na 
katero je resnično ponosen. 

Ko smo pri družini Mesesnel 
popili kavico, se odpočili in na-
pili hladne vode, je napočil čas 
za slovo od edinstvenih Goč. V 
Ajdovščini nas je čakalo kosi-
lo. Dve naši članici sta ves do-
poldan nabirali češnje, da so jih 
gostje odnesli s seboj. 

Vsi smo se potrudili, da smo 
preživeli lep dan. Člani treh 
društev, enaki med enakimi z 
isto nadlogo- diabetesom.

Sonja Groznik

KOČA NA ČAVNU

Odprta vsak delavnik od 12.00 do 19.00. Sobote, nedelje in praznike pa od 7.00 do 22.00.
Ob ponedeljkih je koča zaprta.

Vabljeni!



DOGODKI        13
Petek, 30. avgust 2019 • številka: 211

Vse telekomunikacijske storitve na enem mestu
Ali ne bi bilo bolj enostavno združiti vse storitve in plačevati le eno položnico na mesec. Še boljše je, 
če ob tem lahko prihranite denar. Pri podjetju Omrežje d.o.o. ponujamo storitve interneta, televizije 
ter fiksne in mobilne telefonije. Osredotočeni smo na napredne in visoko kakovostne storitve, s kate-
rimi svojim naročnikom omogočamo najboljšo uporabniško izkušnjo v svetu komunikacije in zaba-
ve. Svoje fiksne storitve ponujamo na področju Ajdovščine, Trzina in Komende preko lastnega op-
tičnega omrežja (FTTH). Pri mobilni telefoniji pa zagotavljamo pokritost po celi Sloveniji.

Zakaj se odločiti za lokalnega kabelskega operaterja?
Ste že kdaj bili brez interneta več kot en dan ali ste čakali na serviserja tudi kak teden? V današnjem 
času, si življenja brez interneta ne znamo predstavljati. Pri Omrežju vsaka stranka šteje, zato pri nas 
ni čakanja na priklop. Ponosni smo, da imamo z našimi naročniki pristen in zaupanja vreden odnos. 
Tudi če pride do težav te rešujemo hitro in učinkovito – brez čakalnih dob. 

Kaj pa ugodnosti?
Redno pripravljamo akcije in posebne ugodnosti tako za nove kot obstoječe naročnike. Tako imamo 
trenutno akcijo za vse nove in obstoječe naročnike naših fiksnih storitev. Če pri nas vzamete še mo-
bilno telefonijo vam podarimo 3 mesece brezplačne naročnine na kateremkoli paketu mobilne tele-
fonije. Naj vas spomnimo, da ponujamo mobilne pakete že od 4,90 €/mesec.

Šmarni dan v Vrtovinu
Marijino vnebovzetje ali veliki šmaren je dela prost dan postal leta 1992. Velja za enega 
najstarejših Marijinih praznikov. V Sloveniji je Mariji posvečenih veliko župnijskih, podru-
žničnih, zlasti pa božjepotnih cerkva in kapelic kjer na ta dan potekajo slovesna bogoslužja. 

Marijino vnebovzetje v Vrto-
vinu praznujemo na prav pose-
ben način. Začne se s svečano 
sv. mašo v cerkvi Marijine-
ga vnebovzetja, nadaljuje pa s 
procesijo med vrtovinskimi ga-
sami okrašenimi z vejevjem. 
Zvečer, kot je že v navadi, sle-
di veselica, tokrat spet z an-
samblom PIK, ki ga sestavljajo 

štirje mladi fantje, ki prihajajo 
iz okolice Šentjurja pri Celju. 

Fantje so izvajali narodno-za-
bavno in zabavno glasbo. V nji-
hovem repertoarju se je slišala 
tako Avsenikova kot Slakova 
glasba ter skladbe drugih popu-
larnih ansamblov. Seveda pa se 
je našla tudi paleta slovenskih 
in tujih zabavnih uspešnic. 

Začenja se novo šolsko leto 
in učenci že nestrpno pričaku-
jejo še zadnje sadove s šolske-
ga vrta, kot so: sladek krom-
pir, korenje, sončnice, buče in 
jagode. 

To so še zadnji pridelki, ki so 
nam ostali na vrtu, za katere-
ga gre posebna zahvala prija-
znemu vaščanu gospodu Simo-
nu Čermelju, ki nam je dal kos 
svoje zemlje, in gospodu Luku 
Pirjevcu, ki je izdelal leseno vr-
tno ograjo. Hvaležni smo tudi 
vsem ostalim staršem in starim 
staršem, ki so z učenci pridno 
zbirali in nosili semena in sadi-
ke, katere smo sadili v naš vrt. 

Učenci so in bodo s pomo-
čjo vrta pridobivali nove boga-
te praktične izkušnje in znanje, 
ki ga sicer za šolsko klopjo tež-
ko pridobijo.

V okviru krožka Narava, 

Vrtovinski šolski dan

gibanje in zdravje in tudi dru-
gih šolskih vsebin, ki se bodo v 
novem šolskem letu 2019/20 še 
izvajale in nadaljevale, smo bili 
že zelo aktivni in izdelali na-
ravno milo s travniškimi roža-
mi, zelenjavno frtaljo, presno 
torto, zdrave mafine, izdelali 
svojo knjigo zdravih receptov, 
se gibali v naravi, izdelali si-
rup iz smrekovih vršičkov, bar-
vali novo vrtno ograjo, odšli v 
gozd … 

Še in še bi lahko naštevali, 
najpomembneje pri vsem tem 
pa je, da so se učenci ob učenju 
uživali in se zabavali.

Zabavno učenje za življenje, 
ki si ga bodo najmlajši zago-
tovo zapomnili, kot pozitivno 
izkušnjo iz šolskih dni, bomo 
pridno nadaljevali tudi v no-
vem šolskem letu.

PŽ

Marjan Lozar (Rebičev), ki 
je ljubitelj starega kmečkega 
orodja in pripomočkov za delo 
na kmetiji, je svojo le delno 
zbirko predstavil na razstavi. 
Ravno tako so razstavljali Su-
zana Čermelj (ročno izdelane 
čestitke), zbirateljica Anuška 
Lavrenčič (stare knjige in sta-
re cerkvene podobice) ter Iva-
na Slamič, ki je v sliki in bese-
di predstavila sorodnike, ki so 
bili v Aleksandriji. Iz Vrtovi-
na so v Aleksandrijo začeli od-
hajati leta 1891 le za nekaj let, 
da bi si prislužili nekaj denarja. 
Odšlo je 22 žensk, vrnilo pa se 
jih je le 7. 

Izjemno dobro, lepo in diše-
če pecivo, ki so ga napekle go-
spodinje je bilo najprej razsta-
vljeno, potem pa je razveselilo 
srečne dobitnike. Vsem, ki so 
hoteli preizkusiti srečo je bil na 
voljo bogat srečelov. 

Nasvidenje do naslednjič, ko 
se zopet srečamo v Vrtovinu, 
kjer nikoli ne zmanjka dobre 
volje, dobre postrežbe in pri-
stne domače kapljice. Oglasite 
se pri nas - veseli vas bomo. 

 
Nevenka G.
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Škofijska gimnazija Vipava
Poletna šola klasičnih jezikov 2009

Tudi letos se je poletne šole 
klasičnih jezikov, ki jo že več 
zaporednih let organizira 
Oddelek za klasično filologijo 
Filozofske fakultete v sodelo-
vanju z Društvom za antične 
in humanistične študije, ude-
ležilo kar nekaj dijakinj Ško-
fijske gimnazije Vipava. Šola 
je potekala od 22. do 30. juni-
ja, prizorišče dogajanja pa je 
bil tudi tokrat Peloponez. 

Večino časa smo prežive-
li v hotelu v mestu Iria na 
severovzhodu Peloponeza, 
kjer smo uživali ob pogle-
du na grško obalo, se nama-
kali v razgretem morju ali pa 
se ob mrzli ledeni kavi hla-
dili v senci. Da pa naše biva-
nje vendarle ne bi bilo preveč 

počitniško, so organizatorji 
poletne šole poskrbeli tudi za 
pester izobraževalni program: 
dijaki so tako prisluhnili po-
sameznim predavanjem o 
zgodovinskem, mitološkem, 
filozofskem, jezikovno-zgo-
dovinskem in literarnem 
ozadju bližnjih krajev, v jezi-
kovnih delavnicah so se učili 
staro- oziroma novo-grškega 
jezika ali pa nadgrajevali zna-
nje latinščine, v ustvarjalnih 
urah pa je prišla do izraza nji-
hova umetniška plat – dijaki 
so se na primer preizkusili v 
risanju vaznih poslikav, obli-
kovanju mitoloških stripov … 
Poleg tega smo tudi letos obi-
skali starodavne Mikene in 
znamenito Atrejevo grobnico, 

mondeni Navplio, novost pa 
je bilo odkrivanje ostankov 
Zevsovega templja v osre-
dnji pokrajini Arkadiji, znani 
po neobljudenih gričih in oz-
kih kozjih stezicah. Program 
poletne šole smo zaključili v 
Epidavru, kjer smo si navdu-
šeni ogledali uprizoritev Aj-
shilove trilogije Oresteja. 

Tudi letos je bila poletna 
šola polna doživetij, ki nam 
bodo še dolgo ostala v le-
pem spominu, o čemer priča-
jo tudi vtisi dijakinj. Dijakinja 
Andreja Tomažič jih je tako 
strnila: 

»Na poletno šolo smo se di-
jakinje drugih letnikov od-
pravile takoj po zaključku 
šolskega leta, malo utrujene, 
a pripravljene na nove do-
godivščine. Toda kljub dolgi 
in naporni poti smo v Grči-
ji uživale prav vse dni. Zago-
tovo mi bo v spominu naj-
bolj ostala ekskurzija v mesto 
Navplio, kjer smo videli zna-
menite grške hiše, ki jih sreča-
mo na oglasih. Tedna v Grčiji 
se bom z veseljem spominjala 
in upam, da se nekoč vrnem 
in spet obiščem to prekra-
sno deželo, ki ima tako dolgo 

Ponosni na naše maturantke in maturante
Letos je bilo v prvem roku 

mature na ŠGV uspešnih vseh 
61 maturantov, od tega je bilo 5 
deklet zlatih: Eva Brumat, Tjaša 
Žgavec, Maja Kobal, Lucija Pi-
šot in Tinkara Božič (na fotogr. 

od leve proti desni). Tinkara 
je dosegla vseh 34 točk in tako 
postala ena izmed osmih dia-
mantnih v Sloveniji.

Vaš partner za zdravje.

zgodovino«. Podobno razmi-
šlja tudi Kaja Zagožen: "Vse 
na poletni šoli je bilo zame 
bolj ali manj novo, zato je bilo 
zelo zanimivo in nepozabno. 
Zlasti mi je bila všeč Oresteja 
v Epidavru, saj je ogled pred-
stave v najznamenitejšem in 

najbolje ohranjenem grškem 
gledališču nekaj zelo poseb-
nega. V času našega bivanja v 
Grčiji smo seveda preizkusi-
li kar nekaj tradicionalne gr-
ške hrane."

 Polonca Zupančič 
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Tudi letošnje poletje se je eki-
pa iz Slovenije, kot že vsako leto 
do sedaj, odpravila na balkan-
sko prvenstvo, ki je bilo letos v 
Moldaviji. Do dežele kjer vlada 

Lov na lisico ali ARG (radijska orientacija) ni samo šport ampak tudi nepozabna izkušnja in 
odlična vadba za telo in dušo. Na tekmah, ki potekajo v naravi, moraš ohraniti mirno kri in 
zbrane misli, da se lahko orientiraš in ves čas veš kje se nahajaš. To je namreč ključ do odlič-
nih rezultatov.

Uspešni mladi radioamaterji

revščina, smo prevozili pribli-
žno 1600 kilometrov. Slovenci 
smo tekmovali v treh tekmah 
in se domov vrnili s šestnajsti-
mi medaljami (polovico od teh 

Ekipa v Moldaviji

smo prejeli ajdovski radioama-
terji). Najbolj uspešni smo bili 
mladi Jani Bratož, Uroš Tozan, 
Simon Kosovel in malo starejši 
Matjaž Štokelj ter Boštjan Če-
rin. Tudi najmlajši, osmošo-
lec Gašper Samec, se ni ustrašil 
zahtevnih terenov. Med potjo 
nazaj smo se ustavili še v glav-
nem mestu Chisinau, kjer smo 
tudi prespali in si ogledali naj-
daljšo vinsko klet na svetu. Ta 
je tako velika, da se po njej vozi 
z avtomobili.

Med 30. junijem in 4. julijem 
pa se je v Ukrajini odvijalo še 
drugo prvenstvo - svetovno 
mladinsko prvenstvo v radijski 
orientaciji ali po domače Lov 
na lisico. Pravico nastopa imajo 
najboljši iz državnih prvenstev 
do 16. leta starosti. Tekmovanja 

smo se udeležili tudi štirje Slo-
venci, mlajša dva iz Domžal ter 
Jani Bratož in Nik Gregorič iz 
radiokluba Ajdovščina. Na treh 
tekmah je nastopilo 131 tek-
movalcev iz 13 držav. Slovenci 
smo se najbolje odrezali v kate-
goriji SPRINT. Bili smo edina 
reprezentanca, ki je imela vse 
nastopajoče v deseterici naj-
boljših. Prvenstvo je bila izje-
mna izkušnja za vse nas. Stka-
li smo nove prijateljske vezi ter 
obnovili stare. 

Ker udeležba na takšnih tek-
movanjih zahteva kar nekaj fi-
nančnih sredstev, se tudi letos 
zahvaljujemo vsem, ki ste nam 
priskočili na pomoč in omogo-
čili udeležbo na tekmovanju. 
Naslednje leto pa ste vablje-
ni, da si tekmovanje ogledate 
v živo. Svetovno prvenstvo bo 
potekalo v Ajdovščini od 26. do 
30. junija. 

Uroš Tozan in Nik Gregorič

WSC ekipa pobrala številna odličja
Devet učenk in učencev OŠ Danila Lokarja Ajdovščina se je med 9. in 12. julijem 2019 mu-
dilo na svetovnem prvenstvu v znanju World Scholar's Cup v Kazahstanski prestolnici Nur-
-Sultan. Tja so se uvrstili po uspešnem nastopu na mednarodnem področnem tekmovanju 
v Ljubljani, ki je potekalo februarja letos. Čeprav se nam zdi, da je teden v Kazahstanu minil 
(pre)hitro, pa je bila pot do tam dolga, tako v dobesednem kot v prenesenem pomenu.

Ta pot se je pričela nemudo-
ma po uvrstitvi na svetovno pr-
venstvo. Mentorja in starši smo 
staknili glave in izdelali načrt za 
zbiranje sredstev. Na 'Ajdovščini 
v maju' smo pekli palačinke, ob 
predstavitvi mednarodnih pro-
jektov na OŠ Danila Lokarja pa 
organizirali srečelov. S finančno 
in materialno podporo Občine 
Ajdovščina, številnih podjetij in 
posameznikov nam je naposled 
uspelo. 

Učenke in učenci so se na pot 
pripravljali drugače. Od febru-
arja do julija so raziskovali snov 
šestih področij tekmovanja: zgo-
dovine, naravoslovja, književno-
sti, likovne in glasbene umetno-
sti, družboslovja ter posebnega 
področja. Krovna tema letošnje 
tekmovalne sezone je bila 'svet 

na obrobju', znotraj katere so se 
tekmovalci spoznavali z zamol-
čanimi zgodbami robnih posa-
meznikov in skupnosti, umetni-
škimi deli, ki so jih upodabljala, 
tehnologijami omogočanja, ne-
razrešenimi skrivnostmi in še 
z marsikaterim zanimivim dej-
stvom ali vprašanjem.

Usvojeno znanje so imeli moč 
pokazati ob boku nekaj več kot 
200 tekmovalcev iz Nizozemske, 
Ukrajine, Turčije, Pakistana, Ka-
zahstana, Azerbajdžana, Zdru-
ženih arabskih emiratov, Keni-
je itn. Poudariti velja, da je vseh 
devet tekmovalo v kategoriji se-
niorjev. Osmošolci so sicer juni-
orji, vendar že en devetošolec v 
ekipi pomeni, da celotna ekipa 
tekmuje med seniorji. Razkorak 
v letih je tako lahko precejšen, 

kar pomeni, da se osmošolci vča-
sih merijo tudi z dijaki četrtega 
letnika. Iz Slovenije sta se tekmo-
vanja udeležili še skupina dija-
kinj Gimnazije Nova Gorica ter 
mešana skupina dijakov Stro-
kovno izobraževalnega centra 
Ljubljana in Gimnazije Šentvid . 

Tekmovanje obsega štiri pre-
izkuse znanja. Pri sodelovalnem 
kreativnem pisanju tekmoval-
ci v trojkah glede na svoja moč-
na področja od ponujenih še-
stih izberejo tri naslove, skupaj 
načrtujejo besedila in jih samo-
stojno napišejo. Sledi kratek po-
svet v trojki, ko tekmovalci drug 
drugemu predlagajo popravke in 
izboljšave. 

Pri skupinskem kvizu tekmo-
valci v trojkah s pomočjo kliker-
ja odgovarjajo na širok nabor 

vprašanj, pri čemer imajo za po-
samezen odgovor na voljo le ne-
kaj sekund. Tretji preizkus je 
test, pri katerem imajo tekmo-
valci uro časa, da odgovorijo na 
kar 120 vprašanj. 

Najprestižnejša pa je nedvo-
mno skupinska debata, kjer se 
trojke med seboj merijo v argu-
mentaciji, kritičnem razmišlja-
nju in retoriki. Po koncu vsake 
debate si nasprotni trojki podata 
povratno informacijo o tem, kaj 
je bilo pri njihovem nastopu do-
bro in kaj velja še izboljšati. 

Vprašanja, naslovi in debatne 
trditve so pogosto izrazito med-
predmetni, zahtevajo kritično 
refleksijo in zagovarjanje lastne-
ga stališča. 

Akademsko odličnost so naši 
učenci in učenke dokazali pri 
vseh preizkusih znanja. Skupno 
so osvojili 5 zlatih in 27 srebrnih 
medalj. Posebej pa gre izpostaviti 
naslednja odlična dosežka: 

• Tija Lah, učenka 8. razreda, je 
v kategoriji seniorjev pri sodelo-
valnem kreativnem pisanju zase-
dla 7. mesto. 

• Neja Polanc, učenka 9. razre-
da, pa je v kategoriji seniorjev pri 
skupinski debati zasedla skupno 
2. mesto in prejela pokal. 

Z zgornjima in obilico dru-
gih dosežkov, tako ekipnih kot 

posamičnih, si je ekipa deklic v 
sestavi Neja Polanc, Tija Lah in 
Iris Zorzut zagotovila mesto na 
tako imenovanem 'turnirju pr-
vakov'. V novembru se namreč 
najboljše ekipe prvenstva sreča-
jo v ameriškem mestu New Ha-
ven, na sloviti Univerzi Yale, da 
bi se še zadnjič v sezoni pomeri-
le med seboj. Ekipi deklic se pri-
družuje še mešana ekipa v sesta-
vi Aldijan Smlatić, Evelin Bajc in 
Tilen Stibilj.

Iz Nur-Sultana, modernega, či-
stega in prijaznega mesta v osre-
dnji Aziji, se vračamo polni ne le 
dosežkov, marveč predvsem iz-
kušenj, doživetij in spominov. 
Skovali smo nova prijateljstva, 
posvojili alpake, delili potico na 
kulturnem sejmu, plavali v baze-
nu s peščeno plažo v petem nad-
stropju največjega šotora na sve-
tu … 

Prisrčna hvala vsem, ki ste bili 
na tej poti z nami. 

Ekipa 1: Neja Polanc, Tija Lah 
in Iris Zorzut 

Ekipa 2: Aldijan Smlatić, Evelin 
Bajc in Tilen Stibilj 

Ekipa 3: Val Kobal, Špela Ar-
nolj in Aleksander Laketa

Mentorja Nataša Čuk in 
Kristjan Mavri
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Rekorden Summer Spark festival
Društvo Spark iz Vipave je v sodelovanju s klubom Ajdovskih študentov in dijakov, 9. av-
gusta pripravilo tradicionalni enodnevni Summer Spark festival, ki je letos praznoval peto 
obletnico. V Vipavsko dolino je pripeljal veliko gostov iz širše Slovenije in Italije, opaziti pa 
je bilo tudi kar nekaj Francozov in Nizozemcev. Letos je festival podrl rekord obiskanosti - 
obiskovalcev je bilo kar 1500. 

Prve priprave so se pričele 
že takoj po lanskem festivalu. 
Glavne priprave na prizorišču 
pa so potekale zadnji teden pred 
dogodkom. Zaradi obsežnih del 
je pri pripravi prizorišča sodelo-
valo preko 30 prostovoljcev, ki 
so dva dneva pred dogodkom 
intenzivno postavljali vse po-
trebno za izvedbo. 

Vreme letos ni delalo posebnih 
problemov, zato je bilo v petek 
zvečer vse pripravljeno za pri-
četek festivala. Ob 21:00 je svoj 
nastop pričel mladi slovenski 
DJ Lucca Loggia, kateri je zma-
gal na DJ tekmovanju. Nada-
ljevala sta madžarski duo Half 
Shark in Thomas Rush. Množi-
ca je bila že ogreta za naslednji 
nastop slovenskega DJ-a Timo 
G-ja. Ob polnoči pa je na oder 
prišla zvezda večera, nemški 

svetovno znani DJ Plastik Funk. 
Sledil mu je še nastop hrvaškega 
DJ-a Kosta Radman-a, dogodek 
pa je zaključila slovenska DJ-
-ka Tea Vučkovič. Vsi nastopi 
so bili podkrepljeni z zelo uni-
katno osvetlitvijo in specialni-
mi efekti za katere je poskrbe-
la lokalna ekipa Mp3 Sound & 
Light. Tudi letos je pri izdelavi 
unikatnega odra sodelovalo ve-
liko število prostovoljcev. 

Zaradi pričakovanega večje-
ga števila obiskovalcev smo le-
tos posebno pozornost name-
nili varnosti in prvi pomoči. Za 
parkiranje in vzdrževanje reda v 
okolici prireditvenega prostora 
je skrbelo veliko število starejših 
prostovoljcev iz Budanj. Za oza-
veščanje o nevarnosti pri upora-
bi drog pa je skrbela ekipa zdru-
ženja za zmanjševanje škodljivih 

posledic drog – Drogart. 
Na dogodku so za fotografi-

je obiskovalcev skrbeli kar tri-
je priznani fotografi in dva 
snemalca v sodelovanju z DD 
Studio produkcijo, katere člani 
so bili odgovorni za uradni »af-
termovie« dogodka. Že pred sa-
mim dogodkom smo v vseh na-
povednih videjih predstavljali 
glavne lepote Vipavske doline 
in s tem skrbeli za promocijo 
okoliških krajev.

 Veseli smo, da so se letos ob-
čina, sponzorji in donatorji od-
zvali in stroškovno zelo poma-
gali pri organizaciji dogodka, 
saj bi bila brez njih le-ta veliko 
bolj zahtevnejša in verjetno tudi 
težko izvedljiva. Iskrena hvala 
vsem, ki so pripomogli pri orga-
nizaciji in izvedbi!

Velika želja je, da bi dogodek 

še naprej rastel kakor do sedaj, 
saj ima vsako leto precej več obi-
skovalcev in napreduje na vseh 
ravneh organizacije. Dogodek 
je že pridobil na imenu širom 
Slovenije in pričenja dobiva-
ti ime tudi v tujini. Obiskovalci 
so po pogovorih zelo zadovoljni 

in radi podpirajo nekaj novega. 
Velik povdarek je tudi na pri-
vabljanju tujih obiskovalcev in 
predstavitvi lepot Vipavske do-
line ter vsaj za nekaj dni napol-
niti turistične kapacitete.

Dominik Vrčon
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3. mednarodni festival Castra

Zgodba o mednarodnem fe-
stivalu akvarela Castra se je 
začela leta 2015. Že prvo leto 
je bil mednarodni odziv izje-
men, enako je tudi letos, ko 
je že tretjič na vrsti veliki for-
mat. V zadnjem letu, dveh se 
je v Evropi in po svetu 'zgo-
dilo' kar precejšnje število no-
vih bienalov akvarela, kar nas 
postavlja v povsem drugačen 
položaj kot pred petimi leti, 
ko smo bili eni redkih organi-
zatorjev tovrstnega dogajanja. 
Veseli nas, da se je letos prija-
vila več kot polovica povsem 
novih akvarelistov, kar samo 
potrjuje, da smo s svojim de-
lom in vrhunsko organizacijo 
Castro postavili med vodilne 
bienale akvarela v svetu. 

Na natečaj, ki je odprt za vse 
umetnike in v vseh tehnikah 
akvarela, smo v prvem kro-
gu v elektronski obliki preje-
li 577 likovnih del iz 39 držav. 

Strokovna žirija, ki so jo se-
stavljali umetnostni zgodo-
vinarji in likovni kritiki Ale-
ksander Bassin, predsednik 
žirije, dr. Nelida Nemec in 
Barbara Savenc ter slikar-
ji Lucijan Bratuš, Azad Ka-
rim, Bogdan Vrčon, Tea Curk 
Sorta in Vladimir Bačič je na 
razstavo sprejela 165 avtor-
jev iz 39 držav. Razstava Ca-
stra 2019 sicer prinaša razno-
vrsten, hkrati pa kakovosten 
izbor akvarelov. 

V izbor smo skušali zaje-
ti vse tehnike, motive in kon-
cepte akvarela, nismo se osre-
dotočili samo na 'všečnost' 
upodobljene pokrajine ali 
portreta, ampak smo upošte-
vali tudi izvirnost ideje ter 
pristop k reševanju likovne-
ga problema. Skozi to prizmo 
smo poiskali in nagradili dela, 
ki izstopajo in si zaslužijo na-
grade in diplome. 

Dobitniki nagrad letošnje 
Castre 2019 so Fatemeh Za-
hab Saniei iz Irana, Marene 
Lasagabaster in Conchi Oror-
bia iz Španije, Corneliu Dra-
gan-Targoviste iz Romunije, 
Živko Toplak iz Hrvaške, na-
grado za samostojno razstavo 
v Lokarjevi galeriji pa je prejel 
Žarko Vrezec. 

Žirija je podelila tudi dva-
najst diplom. Te prejme-
jo Catherine Rey iz Franci-
je, Goran Žigolić iz Hrvaške, 
Hanna Chapurnaja-Aleinik iz 
Belorusije, Juan Saturio San-
tos iz Španije, Julia Aksenova 
Sergeevna iz Rusije, Junsung 
Back iz Južne Koreje, Magda-
lena Kalieva iz Bolgarije, Nai 
Mu Ko iz Tajvana, Olga Lebe-
deva iz Rusije, Roman Planko 
in Silva Karim iz Slovenije ter 
Ze Ze Lai iz Hong Konga. 

Svečana otvoritev letošnje 
Castre 2019 je bila v Dvorani 

Avtor: Roman Planko

Avtor: Fatemeh Zahab Saniei

1. slovenske vlade v Ajdovšči-
ni. Samo otvoritev je pope-
stril mojster akvarela iz Mo-
skve Boris Arutunjan, ki je na 
odru v živo ustvarjal akvarel, 
ki ga je lahko publika nepo-
sredno spremljala na zaslonu 
dvorane, saj ga je ves čas sne-
mala kamera. 

Otvoritve se je poleg veči-
ne slovenskih akvarelistov, ki 
razstavljajo svoja dela v gale-
riji, udeležilo tudi veliko raz-
stavljalcev iz tujine, kar nas še 
posebej veseli. Prav neverje-
tno se sliši, da so samo zaradi 

Avtor: Corneliu Dragan-Targoviste

Castre prišli k nam celo iz Bo-
livije in Mehike, sicer pa iz 
Rusije, Ukrajine, Litve, Bolga-
rije, Italije in Hrvaške. Vsi ti 
ustvarjalci so aktivno ustvar-
jali tudi na tridnevnem 15. 
mednarodnem ekstemporu 
Vipavski Križ 2019, ki je le-
tos prvič prvi dan prvič vklju-
čil tudi Vipavo, saj le ta nudi 
obilje pravih motivov za vsa-
kega ustvarjalca. 

Razstava bo na ogled v Lo-
karjevi galeriji do 6. oktobra. 

 
Vladimir Bačič

Avtor: Conchi Ororobia
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Umetniki za karitas so odrinili na globoko
Od 19. do 23. avgusta je na Sinjem vrhu nad Ajdovščino potekala 25. mednarodna likovna kolonija 'Umetniki za karitas' pod naslovom 'Odrinimo na glo-
boko'. Rezultat tega druženja je možno videti v Sinjevrškem ateljeju do konca septembra. 74 avtorjev je ustvarilo 117 likovnih del, ocenjena vrednost pa 
presega 40.000 Eur. 

Udeleženci 25. 'srebrne' 
mednarodne likovne koloni-
je Umetniki za karitas so bili: 
Lojze Čemažar, Klementina 
Golija, Joso Knez, Nikola Mar-
ković, Nikolaj Mašukov, Nori-
aki Sangawa, Veljko Toman 
in Nina Zuljan. Za dan ali dva 
so se pridružili tudi člani stro-
kovnega sveta, nekateri, kot 
Silva in Azad Karim, Jože Bar-
tolj, Lucijan Bratuš in Tone 
Seifert spremljajo kolonijo od 
samega začetka, prav tako tudi 
umetnostna zgodovinarka in 
likovna kritičarka Anamari-
ja Stibilj Šajn. Tekom let so se 
pridružili še Mira Ličen, Bog-
dan Soban, Milena Gregorčič, 
Janez Štros in Igor Zimic. 

Razstava je obogatena s sli-
kami bivših udeležencev in 
različnih darovalcev, ki jih je 
bilo letos kar 51. Imena vseh 
bodo objavljena v katalogu. 
Na tej tisoč metrski gori smo 
doživeli pester in barvit te-
den. Dokaz, da je bil to delov-
ni teden so nedvomno nasta-
le slike, vse skupaj je v torek 
pod večer obogatila skupna 

sveta maša v cerkvi Ange-
lov varuhov na Otlici, v sredo 
pa okrogla miza o zgodovini 
Umetnikov za karitas in izzi-
vih umetnosti in dobrodelno-
sti v družbi. Okroglo mizo je 
vodil kulturni urednik na ra-
diu Ognjišče Jože Bartolj, so-
delovali smo Kristjan Vidmar, 
kot gostitelj, Anamarija Stibilj 
Šajn, ki je zastopala umetniški 
vidik samega projekta, pa ure-
dnik Novega glasa Jurij Paljk, 
ki je predstavljal številne lju-
di, ki Umetnikom za karitas 
odpirajo vrata razstavišč, kot 
voditeljica projekta Jožica Li-
čen sem predstavila dobrodel-
no noto, ki ni samo daj – dam, 
torej ponudba in nakup slik, 
temveč širjenje duha umetno-
sti in dobrodelnosti. Zanimiv 
je bil predvsem odgovor ume-
tnikov, ki so v razpravi izpo-
stavili pojem 'skupno dobro', 
kajti vojne, ki jih podpira oro-
žarski lobi in uničevanje nara-
ve ne vodijo nikamor. 

Vsakoletni četrtkov 'dan od-
prtih vrat' je višek kolonije 
Umetniki za karitas. Ta dan se 

udeležencem pridružijo tudi 
drugi ustvarjalci. Razdeljeva-
nje platen, beleženje daroval-
cev in ustvarjenih slik je kar 
velik zalogaj, skupni obed tke 
prijateljske vezi, za kar poskrbi 
tudi gostoljubna družina Vid-
mar. Tudi tokrat je bilo tako. 
V kulturnem programu so v 

15. mednarodni ekstempore 
Zadnja leta mednarodno likov-

no druženje umetnikov v Vipa-
vskem Križu dobiva novo podo-
bo. Sočasno, z uradno otvoritvijo 
razstave mednarodnega festiva-
la akvarela Castra 2019, se je že 
tretje leto zapored v Vipavskem 
Križu, med 23. in 25. avgustom, 
zgodil mednarodni ekstempore 
akvarelistov s pisano mednaro-
dno udeležbo. 

Letošnji ekstempore je prerastel 
v pravi tridnevni mednarodni 

festival akvarela, saj je bilo to-
kratno prizorišče, poleg Vipa-
vskega Križa, tudi Vipava. Dober 
glas seže daleč, tudi na tuje kon-
tinente. In prav to se dogaja Ca-
stri. Slikovita Vipavska dolina s 
svojo arhitekturo, kulturo, nara-
vo in seveda vrhunsko organizi-
ranim mednarodnim festivalom 
akvarela Castra, postaja zaželena 
destinacija, ne samo za sodelo-
vanje na razstavi v Lokarjevi ga-
leriji, temveč tudi za večdnevno 

besedi in pesmi nastopili do-
mačini – Gorjani, od najmlaj-
ših do najstarejših. Pozdravila 
sta tudi Cveto Uršič, generalni 
tajnik Slovenske karitas in Re-
nato Nucero, direktor Škofij-
ske karitas iz sosednje Gorice. 

Župan občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin je spregovo-
ril o Sinjem vrhu, kot eni naj-
lepših točki v občini, kjer člo-
vek začuti svobodo do neba in 
morja. Umetniki, kot ustvar-
jalci vizij in iluzij, so z daro-
vanjem talenta in časa dokaz, 
da v naši potrošniško naravna-
ni družbi le ni vse tako črno. 
Zahvalil se je tudi sodelavcem 
Karitas, ki vedo, da človek ne 
živi samo od kruha in je prav 
umetnost dodana vrednost 
človekoljubja. 

Koprski škof Jurij Bizjak se je 
dotaknil svetopisemskega spo-
ročila o čudežnem ribolovu, ki 
se konča tako kot piše "in so 
potegnili čolne h kraju in šli za 
Gospodom". To je zaželel tudi 
sodelavcem Karitas in vsem 
navzočim, da bi v ključnih tre-
nutkih pogumno vrgli mreže. 

Sledila je predstavitev ude-
ležencev kolonije in nastalih 
del in končno ogled postavlje-
ne razstave. Nekatera dela so 

navzoče že ta večer nagovorila 
in so kar šest slik že rezervirali. 

Darovani znesek od likovnih 
del bo šel v sklad Karitas za 
pomoč mladim, ki bodo preko 
programa Popoldan na cesti in 
Centra Bogdana Žorža za mla-
de iskali svoje mesto v družbi. 

Mednarodna likovna koloni-
ja Umetniki za karitas je prvi 
del celotnega projekta, ki med 
ljudmi zaživi s potovanjem 
razstav in odkupom likovnih 
del. Prav potujoče razstave so 
del karitativne dejavnosti, saj 
med širše množice prinaša-
jo sporočilo lepote in dobrote. 
Na Sinjem vrhu bo razstava do 
konca septembra, oktobra se 
seli v Pretorsko palačo v Ko-
per, novembra bodo dela po-
stavljena ob osrednji prireditvi 
Škofijske karitas Koper v dvor-
cu Lanthieri v Vipavi ter na 
Klicu dobrote v Celju, decem-
bra pa v galeriji Ars v Gorici. 

Tako sta si tudi letos lepota 
in dobrota podajata roko. 

Jožica Ličen, 
voditeljica projekta 
Umetniki za karitas

ustvarjalno druženje s kolegi pa 
tudi za odkrivanje lepot naše 
doline. 

Na letošnjem ekstemporu so 
ustvarjali Claudia Delgadillo iz 
Bolivije, Magdalena Kalieva iz 
Bolgarije, Gudovskis in Joana 
Lukiene iz Latvije, Elvira Kristel 
Pena Trujillo iz Mehike, Eve Ma-
zur iz Poljske, Boris Arutjunjan, 
Diana Akhmetzyanova, Ekateri-
na Shilayeva, Elena Muravyeva, 
Irina Pavlova in Julia Aksenova 

iz Rusije, Iliya Berlusov iz Ukra-
jine ter Ana Kogoj, Ana Vidmar, 
Blanka Božič, Damijan Finc, 
Silva Copič, Damjana Plešnar, 
Marta Frei, Jakob Klemenčič, 
Janez Ovsec, Janez Slabe, Lara 

Kobal, Lucijan Bratuš, Petar La-
zarević, Silvana Lautar, Vinko 
Bogataj, Slobodan Milojević, Ro-
man Planko in Zora Završnik 
Črnologar iz Slovenije.

Vladimir Bačič
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Planinsko srečanje 
invalidov na Kopah

3. avgusta 2019 smo se člani 
Društva invalidov Ajdovščina 
– Vipava v jutranjih urah z av-
tobusom podali na Kope. Na-
povedan je bil vroč poletni dan, 
torej dan kot naročen, da odi-
demo iz vipavske doline. Pod 
okriljem Društva invalidov Slo-
venj Gradec, ki letos praznuje 
50 let uspešnega delovanja, ter 
50 let delovanja krovne orga-
nizacije ZDIS, je potekalo vse 
slovensko planinsko srečanje 
invalidov. Udeležba je bila izje-
mna, saj je bilo prisotnih pribli-
žno 2500 težjih invalidov. Tako 
prijetno in slovesno je bilo tudi 
vzdušje. 

Po nagovoru župana Slovenj 
Gradca, župana Mislinje, pred-
sednice DI Slovenj Gradca, gen. 
sekretarja humanitarne organi-
zacije Karitas in podpredsedni-
ka ZDIS, kateri so nam poveda-
li nekaj vzpodbudnih besed in 
se s spomini povrnili v prehoje-
no pot zadnjih petdesetih let, je 
sledila podelitev simboličnega 

Podnanoški planinci na taboru
Člani planinskega društva 

Podnanos vsako leto, že 35 let 
zapored, organiziramo Vzgoj-
no – izobraževalni planinski ta-
bor za osnovnošolsko mladino. 
Letos je ta potekal od 27. juli-
ja do 3. avgusta v Robanovem 
Kotu. Že pred odhodom na ta-
bor smo se zavedali, da nam bo 
težave povzročalo slabo vre-
me, saj je vremenska napoved 
za prve dni obetala dež. Kljub 
temu smo se v soboto zjutraj 
navdušeni in polni pričako-
vanj pognali na avtobus, ki nas 
je s placa v Podnanosu odpeljal 
proti tabornemu prostoru. 

Ko smo prispeli nas je čakalo 
še veliko dela s postavljanjem 
šotorov, saj se je letošnjega ta-
bora udeležilo kar 50 otrok 
in več kot 40 odraslih. Med-
tem ko so najstarejši otroci 

darila vsem najstarejšim ude-
leženim članom po posame-
znih društvih. Ta čast je iz na-
šega društva doletela g. Strnada 
Jožeta, ki mu želimo še mnogo 
zdravih let. Sledila je podelitev 
športnih priznanj invalidom, ki 
so v posameznih športnih di-
sciplinah tekem dneva dosegli 
najboljši rezultat. 

Ob dobri hrani in pijači so se 
nekateri člani zavrteli ob zvo-
kih ansambla Okej, drugi so 
prisostvovali Sv. maši, neka-
teri so se s sedežnico povzpeli 
na vrh Kop do jezera. Čas je v 
družbi sebi enakih še prehitro 
minil. 

Dobro razpoloženi smo s Kop 
odhajali z nasmehom in upa-
njem, da se čim prej ponovno 
srečamo in poveselimo. 

Zahvala sponzorjem in dona-
torjem, ki so nam pomagali pri 
izvedbi tega dogodka!

DI Ajdovščina – Vipava

pomagali pri postavitvi le teh, 
smo se z mlajšimi tremi sku-
pinami odpravili na krajši po-
hod do Robanove planine. Že 
na poti nazaj nas je ulovil dež, 
a nam ni pokvaril dobre vo-
lje, saj se je tabor šele začel. Že 
prvi večer smo se zbrali ob ta-
bornem ognju, kjer nas je na-
govoril predsednik društva in 
tudi vodja letošnjega tabora, 
Boštjan Nabergoj, zatem pa so 
sledile spoznavne igre, saj so 
se tudi letos taboru pridružili 
novi, nekaterim še nepoznani 
obrazi. Prvo noč sta se šepeta-
nje in smeh otrok v šotorih sli-
šala do poznih ur, saj so si otro-
ci hiteli izmenjevati vse poletne 
dogodivščine, ki so jih dožive-
li do tedaj. 

Sledila je nedelja, ki smo jo 
večinoma preživeli v šotorih 
ali v jedilnici, kjer smo se igra-
li tombolo in organizirali tek-
movanje v družabnih igrah. V 
ponedeljek zgodaj zjutraj smo 
se odpravili na krajši pohod 

po Logarski dolini. Starejši dve 
skupini sta se odpravili do sla-
pa Rinka, mlajši dve pa le do 
Doma planincev. Za nazaj smo 
si v Solčavi ogledali še film in 
razstavo o Potočki zijavki, nato 
pa se odpravili v tabor. V torek, 
sredo in četrtek nam je sončno 
vreme le omogočilo, da smo iz-
vedli pohode. Prva, najstarejša 
skupina, se je v torek odpravi-
la na Raduho, naslednji dan na 
Brano, a vrha niso videli, saj so 
se morali zaradi temnih obla-
kov vrniti v dolino. Potrti pla-
ninci pa so si želeli še eno kon-
kretno turo, ki so jo uspešno 
izvedli v četrtek, ko so brez te-
žav osvojili vrh Ojstrice. Druga 
skupina je uspešno izvedla vse 
pohode, osvojili so Ledinski 
vrh, Strelovec in Raduho, tre-
tja skupina pa se je podala na 

Na tradicionalnem 
križarjenju

Gočani so praznični četrtek 
(15. avgusta) izkoristili za že 
tradicionalno križarjenje ob 
slovenski obali in ribji piknik. 
Z Goč so se odpeljali z avtobu-
som do Izole, kjer so se vkrca-
li na barko. Na prijetni plov-
bi, z vmesnimi postanki, ki so 
jih namenili kopanju, so razi-
skovali obalna mesta z morske 
perspektive in se najedli dobro 

pripravljenih morskih dobrot. 
Za prijetno vzdušje na palubi 
je dodatno poskrbel tudi har-
monikaš. Ob postanku v Pira-
nu je bilo nekaj prostega časa 
za kavico, sladoled, sprehod po 
znani piranski promenadi ter 
ogled piranske cerkve. Obisk 
slovenske obale je vedno lepo 
doživetje! 

Anja Godnič

Okrešelj, Raduho in do Koče 
na Klemenči jami. Najmlajši so 
izvedli pohod do Potočke zijav-
ke, do Koče na Klemenči jami 
in na Okrešelj, obiskali pa so 
tudi pravljično deželo v Logar-
ski dolini. 

Popoldneve po pohodih smo 
si popestrili s kopanjem v reki, 
športnimi in družabnimi igra-
mi, izdelovanjem razglednic, 
pisanjem medalj in planinsko 
šolo. Predzadnji dan, v petek, 
smo imeli prosti dan. Dopol-
dne smo organizirali orienta-
cijski tek po Robanovem Kotu, 
popoldne pa smo se pripra-
vljali na zaključni večer in po-
slušali predavanje o trailu, ki 
ga je pripravil eden izmed čla-
nov planinskega društva. Večer 
je bil sestavljen iz neuradnega 
in uradnega dela. Izvedli smo 
tako imenovani 'festival Me-
lodij hribov in planin', kjer so 
se otroci v manjših skupinah 
predstavili s pesmijo, sodelo-
vali pa smo tudi mladi. Zatem 

je sledil uradni del, poslovil-
ni govor vodje tabora, zahvala 
vsem ter podelitev medalj. Oto-
žni, ker smo vedeli, da je to za-
dnji večer ob tabornem ognju, 
se nismo še želeli posloviti in 
smo ob spremljavi kitare zape-
li še nekaj pesmi, nato pa se od-
pravili spat, saj smo vedeli, da 
nas zadnji dan čaka še pospra-
vljanje tabornega prostora. V 
soboto je bil tabor pospravljen 
v nekaj urah, ostale so le še za-
plate rumene poteptane tra-
ve, kjer so stali šotori, in odtisi 
čevljev v blatu. Natovorili smo 
kamion s prtljago in se podali 
proti domu. Niti na avtobusu 
otroci niso nehali prepevati pe-
smi, ki so po taboru odmevale 
ves teden. 

Zahvala za uspešno izveden 
tabor gre vsem vodnikom, ki so 

strokovno vodili otroke po hri-
bih in uspešno brez poškodb 
pripeljali otroke v dolino, ku-
harjem, ki so poskrbeli, da so 
bili naši želodčki vedno pol-
ni, mladini za animiranje otrok 
in vsem ostalim, ki so tako ali 
drugače pripomogli k izvedbi 
tabora. Hvala tudi vsem spon-
zorjem, ki so s svojo podporo 
prav tako omogočili, da je bilo 
naše taborjenje uspešno in do-
kazali, da se radi odzovejo na 
naše prošnje. 

Na vprašanje ali bodo drugo 
leto še prišli na tabor, so prav 
vsi otroci jasno in glasno odgo-
vorili ja. Vsak se je domov vrnil 
z novimi zgodbami, ki jih bo 
delil z drugimi, z novim zna-
njem in morda tudi z novimi 
prijatelji. Prav vsak je bil vesel, 
da se je tabora udeležil, čeprav 
je ta poletni teden spet prehitro 
minil. 

 
Marjetka Frelih
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Obnovljena kapelica 'Pri pili'
V juniju se je ob kapelici 'Pri 

pili' zbrala zanimiva druščina 
vaščanov v glavnem iz Gaberij, 
Planine, nekaj pa tudi iz Erze-
lja in Slapa. 

Kapelico je leta 1893 postavila 
družina Poljšak iz Gaberij, po 
domače se jim je reklo Bizjako-
vi. V tistem času so bili precej 
premožni saj so imeli svoj mlin 
in mnogo vinogradov, njihovi 
otroci pa so že takrat študirali. 
Danes od njihove družine nih-
če več ne živi v vasi. 

Po drugi svetovni vojni je 
bila kapelica zapuščena vse do 
leta 1993, ko jo je obnovil Jože 
Marc iz Planine 67a. 

Gaberci so po 26-ih letih ugo-
tovili, da je spet potrebna 'po-
mladitve'. Obnovili so streho, 
omet in jo pobelili. Obnovili 

so tudi kip Matere Božje in v 
stranske niše postavili na les 
narisana dva svetnika (sv. Pa-
vla in sv. Petra). In zakaj prav 

ta dva svetnika? Zato, ker je ena 
niša obrnjena proti planinske-
mu hribu sv. Pavla, druga pa 
proti hribu sv. Petra, kjer je ne-
koč stala cerkvica posvečena 
prav temu svetniku in je prilju-
bljena točka sprehajalcev iz er-
zeljske ali gabrske smeri. Nad 
sv. Pavlom je narisana obstoje-
ča cerkvica, nad sv. Petrom pa 
obeležje na hribu, kjer je stala 
cerkvica, križ in zvonček. 

Tod mimo vodita dve temat-
ski poti, erzeljska 'Med izvi-
ri in zaselki' in gabrska 'Kro-
žna pot mimo osmih kapelic'. 
Eden od smerokazov pa mimo-
idoče usmerja tudi proti Sla-
pu, po poteh 'Med slapovi in 
vinogradi'. 

Zidarska dela je izvedel Da-
mjan Štrancar, pleskarska dela 
"Pertini"- Aleksander Marc, 
oba s Planine. Slike je narisa-
la Dora Jež Čehovin iz Zg. Bra-
nice. Vse skupaj so finančno 
omogočili Gaberci, končni bla-
goslov pa je opravil domači žu-
pnik Marko Sabotič. 

En velik hvala vaščanom, ki so 
poskrbeli, da bo ta skupna kul-
turna dediščina še naprej poz-
dravljala vse mimoidoče, ki se 
iz tega ali onega razloga poda-
jajo po teh lepih vijugastih po-
teh med vinogradi. 

 
Tatjana Rener

Nedeljski popoldan 
Nočnih ptic
Zgodil se je 16. junija 2019 Na livadi, v prelepem vrtu nek-
danje restavracije Primorje, kjer se ob novih gostincih še 
vedno zbirajo Ajdovci in Šturci, ob hrani in kakšnem požirku 
spletajo stare in nove zgodbe, obujajo spomine na čase, ki 
jih ni več, in spletajo nove. Kaj vse je videl grajski vrt in kaj 
vse se zasaja vanj v naših dneh! Tudi zgodba Nočnih ptic.

Leta 1969 so se združili mla-
di glasbeniki Valter Trebižan 
(kitarist in pevec), Stojan Ko-
ren (bas kitarist, pevec, troben-
tač), Benedikt Kobal - Dedo 
(bobnar), Mitja Perenčevič - 
Miki (pevec, harmonikaš) in 
Milan Krapež (organist, klari-
netist) v skupino Nočne ptice. 
Njihov vzornik je bila skupina 
Bele vrane, ki je zavestno hote-
la biti drugačna in je v sloven-
ski glasbeni prostor prinaša-
la novo glasbo ter to poudarila 
tudi s svojim imenom. Nočne 

ptice so ji sledile in s svojim 
imenom in igranjem ustvarjale 
nov glasbeni svet. Zbirali so se 
v Budanjah, pri Dedotu, na vaje 
kolesarili in se, kot prave nočne 
ptice vračali vsak na svoj dom. 
Ob 50-letnici jih je združil Miki 
Perenčevič, na kraju "zločina": 
pred davnimi leti so Na livadi 
igrali za ples. Vrt pa je bil ko-
maj dovolj velik za vse, ki so se 
zbrali in so vsaj malo krivi, da 
skupina ni več nastopala. Noč-
ne ptice so postali dnevne pti-
ce, se zaposlili, bili v JLA, se po-
ročili, prihajali so otroci, rešiti 
je bilo treba stanovanjske pro-
bleme, zaslužiti za preživetje 
in nekaj več. Glasbo in večerne 
vaje je zamenjal nočni jok po-
tomcev, brezskrbna mladost je 
prehajala v zrelost, a svoje mu-
zike niso pozabili. Leta 2010 so 
ponovno prijeli za instrumen-
te in igrali ter peli na Koncer-
tu generacij, znova 2013, pred 
šestimi leti. Takrat so spozna-
li, kako pomembna so njiho-
va druženja, koliko skupnega 
imajo, kljub različnim življenj-
skim potem, kako jih je glas-
ba povezala in kako je vredno 
svojo mladost sporočati naprej. 
Družijo se in zabavajo svoje 
družine. Mikijeva ideja je bila, 
da združi ob 50-letnici glas-
benega ustvarjanja sivoglave 

glasbenike in njihove družine, 
da obudi mladostni čas Noč-
nih ptic, da je Livada najpri-
mernejši prostor, kjer se bodo 
povezale generacije. Uvod v 
glasbeni popoldan je pripadal 
Nočnim pticam, zaradi drugih 
obveznost je bil odsoten le Mi-
lan Krapež. Zaigrali so skladbe 
iz sedemdesetih let prejšnjega 
stoletja in doživeli navdušenje, 
prave ovacije žena, otrok, ze-
tov in snah, in več kot dvajsetih 
vnukov ter vseh drugih, ki so se 
zbrali. Celo z Nizozemske, kjer 

se je ugnezdil nov rod. 
Inštrumente so vzeli v roke 

potomci in priženjeni mladin-
ci. S profesionalnim igranjem, 
polni energije so ustvarili ad 
hoc koncert, igrali skladbe raz-
ličnih stilov, od rocka do popa, 
folka in hard rocka. Glasba in 
ljubezen do nje je dediščina, ki 
so jo Nočne ptice vsadile v na-
slednike, petje najmlajših pa 
je dokaz, da bo glasba živela 
... Ploskanje, vzkliki, veselje so 
kipeli v nebo: glasba je pove-
zala rodove med seboj, petde-
setletnica je bila dokaz, da nas 
glasba pomlajuje, ohranja žive, 
da se pozitivna energija preta-
ka po naših žilah, možganih in 
srcih. 

Iz roda v rod gre pesem. Si-
novi in hčere posnemajo star-
še, vnuki vstopajo v svet glas-
be, ki jo razume cel svet in ki 
presega besedne pregrade. Ra-
dost, radost, ponavljamo za Be-
ethovnom. Zdaj, ta hip, v tre-
nutku praznovanja, v dneh, 
ki prihajajo. Glasba spremlja 
Nočne ptice in njihove sopo-
tnice ter potomce vse dni, pri-
naša nasmeh na njihove obra-
ze in blaži bolečino, ki, žal, tudi 
pride. Mikiju se je treba zahva-
liti za organizacijo in zdaj samo 
čakamo, da nas spet združi. 

 AT

Knjižnica znova po rednem 
letnem urniku

Z iztekom avgusta se Lavričeva 
knjižnica in njene enote vrača-
jo v ustaljeni delovni ritem. Po-
leti so zaposleni izpeljali števil-
na strokovna opravila, za katera 
med letom ni bilo časa, nekatere 
servise, med drugim bibliobu-
sa, popravila, pobeljena je bila 
osrednja knjižnica, nameščen 
nov napis na pročelju in drugo. 

Knjižnica bo po rednem urni-
ku začela obratovati v ponede-
ljek, 2. septembra. 

Redni urniki so objavljeni na 
spletni strani LKA (www.ajd.
sik.si), na oddelčnih tablah, na 
knjižnih kazalkah in na potrdi-
lih, ki so izdana za vračilo in iz-
posojo gradiva. 

Potujoča knjižnica bo šla na 
pot v ponedeljek, 2. septem-
bra. Obiski potekajo po letnem 
urniku, ki je objavljen na sple-
tni strani knjižnice, o njih ob-
veščajo plakati in zloženke. V 
novi sezoni smo dodali novo 

postajališče na Kovku, bibliobus 
se bo tu prvič zaustavil v sredo, 
4. 9. med 11.40 in 12.00.



Mlinotest Trgovina Ajdovščina,
Tovarniška cesta 14,
urnik: od ponedeljka do petka
od 6.30 do 19.00,
sobota od 6.30 do 12.00

MLINOTEST ŽIVILSKA INDUSTRIJA d. d., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina

Podpiramo lokalno - velika izbira domače jedače
in domače pijače lokalnih proizvajalcev.

Primorska špajza

Že zgodaj zjutraj pridne roke peka Franka
zamesijo kruh in kmalu iz pekarnice zadiši
po pravem domačem kruhu.

Domači hleb 

Prava mera dobrega – natehtajte si pravo mero sami.
Želiš prispevati k ohranjanju narave? V trgovini omogočamo, da 
nakupuješ lokalna in kvalitetna živila s svojo embalažo.

Zero Waste - izdelki brez embalaže

www.mlinotest.si
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Soccerossi že tretjič slavili na 
lokavškem futsal turnirju

Da je nogomet – ta preprosta 
igra, pri kateri se dve ekipi po-
dita za žogo, pa naj si bo pred 
domačo hišo, na travniku, igri-
šču ali v dvorani – eden najbolj 
priljubljenih športov, lahko 
potrdimo tudi člani športne-
ga društva Slano blato, saj smo 
letos že osmič zapored organi-
zirali futsal turnir. Turnir, ki je 
potekal v petek, 28., in sobo-
to, 29. junija 2019, je tradicio-
nalni dogodek, ki igralcem dvi-
guje srčni utrip, navijačem pa 
glas, saj se med njimi razvija-
jo večne debate in nauki o tem, 
"kako bi moral sodnik soditi«, 
»kako kdo igrati« ter »kdo bo 
zmagal«. 

Lokavško nogometno dogaja-
nje se je začelo v petek pozno 
popoldne, ko sta na asfaltno 
igrišče pred dvorano Edmun-
da Čibeja stopili prvi dve ekipi 
iz skupine A – Lokavec in Vrh-
polje. Po prvi odigrani tekmi 
turnirja so se zmage razveselili 
domačini, za njimi pa so svojo 
drznost, odločnost, borbenost 
in željo po zmagi pokazale še 
ostale ekipe prvega tekmoval-
nega dne: Podgrič, Six pack in 
Šola vožnje Stop. Po koncu te-
kem je po pregledu rezultatov 
postalo jasno, da se v četrtfina-
le tokrat žal ne bo uspelo uvr-
stiti fantom iz domače ekipe. 
Medtem ko je bilo med njimi 
čutiti nekaj razočaranja in sla-
be volje, so se ostali nogometa-
ši veselili napredovanja in bili 
z mislimi že pri izzivih nasle-
dnjega dne. 

Sobota je v prvem delu tekmo-
vanja postregla s sproščenim in 
razigranim ozračjem, ki so ga 
z zanimivimi tekmami ustva-
rile ekipe skupine B: Triglav-
Ke, Sila, Bar Štrukelj, Optimi-
sti in Socceross. Izmed naštetih 
ekip je bila ravno Sila tista, ki je 
imela malo manj moči, sreče in 
pravih potez, s katerimi bi lah-
ko premagala ostale igralce in si 

zagotovila korak bližje zmagi. 
V četrtfinale se je tako uvr-

stilo osem najboljših ekip, ki 
so se ob glasnem vzpodbuja-
nju navijačev iz tribun trudile 
za čim boljše rezultate. Nogo-
metaši so med tekmami iskali 
prave priložnosti in skušali po-
krivati močne nasprotnike, saj 
so se vseskozi zavedali, da vsa-
ka napaka vodi do poraza, po-
raz pa do izpada iz tekmovanja. 
Preboj v polfinale so si po šte-
vilnih preobratih in zapletih, 
ki so bili zanimivi tudi za no-
gometno nevešče gledalce, pri-
igrale ekipe Vrhpolje, Six pack, 
Socceross in Šola vožnje Stop. 

Po dveh napetih polfinalnih 
obračunih smo dobili konč-
na finalista, še pred finalom pa 
smo si v dobrem vzdušju ogle-
dali tekmo za tretje mesto. Z 
rezultatom 3:2 so slavili Vrh-
poljci, nehvaležno četrto me-
sto je zasedla ekipa Šola vožnje 
Stop. Sledil je le še finale med 
ekipama Socceross in Six pack. 
Čeprav so vsi fantje pokaza-
li dinamičen nogomet z dobro 
a na trenutke agresivno igro, 
pa so bili člani skupine Socce-
ross tisti, ki so se bolje prebija-
li skozi obrambo ekipe Six pack 

in tako poskrbeli za vodstvo ter 
že tretjo zaporedno zmago v 
Lokavcu. 

Nekaj čez polnoč je zbrane 
nagovoril predsednik KS Lo-
kavec Angel Vidmar, nato pa 
sta predsednik športnega dru-
štva Slano blato Bojan Pergar 
in koordinator turnirja Adri-
jan Kompara razglasila rezul-
tate in podelila pokale ter na-
grade najboljšim ekipam. Poleg 
ekip so bili nagrajeni še trije 
posamezniki, ki so skozi turnir 
opozorili nase s svojimi odlič-
nimi predstavami. Lovoriko za 
najboljšega strelca si je pristre-
ljal Matjaž Trkman, za najbolj-
šega vratarja pribranil Danijel 
Petković, naj igralec letošnjega 
turnirja v Lokavcu je postal Al-
din Karabegović. 

Športno društvo Slano blato 
se zahvaljuje vsem ekipam za 
udeležbo, sodniku Emilu Đu-
kiću za pošteno sojenje, navi-
jačem za športno navijanje, KS 
Lokavec ter vsem, ki ste nam pri 
izvedbi turnirja pomagali bodi-
si s finančnimi sredstvi, nagra-
dami ali pridnimi rokami. 

 
ŠD Slano blato

Ajdovski planinci v 
Karnijskih Alpah

Vodnika Vladimir Lemut in 
Srečko Vidmar sta ajdovske 
planince popeljala v osrčje Kar-
nijskih Alp. Cilj je bila 2238m 
visoka gora Creta di Colline-
ta/Cellon na meji med Italijo 
in Avstrijo. Naše izhodišče je 
bil prelaz Plockenpass. Po slabi 
uri hoje smo se razdelili v dve 
skupini. Na goro namreč vodi 
več poti, tako lahka, kot tudi 
zelo zahtevne. Tisti vešči ple-
zanja po feratah, so se odločili 
za jeklenice. Ostali pa smo pot 
nadaljevali po vojaški mulatje-
ri, ki je nastala zaradi potreb 

fronte, ki je potekala ravno čez 
Cellon. Pot se je v ključih vzpe-
njala proti vrhu. Ob poti smo 
opazovali ostanke iz prve sve-
tovne vojne, ki so pričali o gro-
zotah in nesmislu vojne. Malo 
pod vrhom, ki ga je označeval 
velik križ, smo se srečali z na-
šimi planinci, ki so se na goro 
povzpeli po ferati. Skupaj smo 
nadaljevali pot in vsi prišli na 
cilj. Nagrajeni smo bili s pre-
lepimi razgledi na osrednji del 
Karnijskih Alp.

gm

PE Nova Gorica t. +386 (05) 333 40 77

PE Postojna       t. +386 (05) 726 21 96
PE Koper            t. +386 (08) 205 65 37

www.megaterm.si
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Športne počitnice popestrile 
poletno dogajanje v Ajdovščini

Zavod za šport Ajdovščina 
je zaključil z velikim poletnim 
projektom Športne počitnice 
2019! 

V šestih terminih, kjer so otro-
ci lahko izbirali kar med trinaj-
stimi različnimi programi, se je 
le teh udeležilo 865 otrok. Šte-
vilka pove vse. Ogromno otrok 
se je vključilo v naš projekt in 
ponovno smo pričarali čudovi-
te počitnice ter polepšali pole-
tje otrokom tako iz naše občine 

kot širom po Sloveniji. 
Letos je bila na voljo pestra 

ponudba športnih panog kot 
so: plavalni tečaj, cici kamp, 
gimnastični kamp, košarkaški 
kamp, rokometni kamp, nogo-
metni kamp, nogometni kamp 
za dekleta, 4 kros kamp, tri-
atlon kamp, plavalni kamp, 
kamp taborjenje, lokostrelski 
kamp, plesni kamp ter muzi-
kal kamp. Zahvala gre obči-
ni Ajdovščina, Športni Zvezi 

Ajdovščina, vsem društvom, ki 
so pristopili k projektu in se ak-
tivno vključila, Zavarovalnici 
Vzajemna in ostalim podpor-
nikom, ki so na kakršen koli 
način pripomogle k bogatejši 
vsebini programov. 

Posebna zahvala pa gre star-
šem otrok, ki nam otroke zau-
pajo in cenijo naše delo. 

Se vidimo prihodnje leto!

Močna mednarodna nogometna 
tekma v Ajdovščini

Zavod za šport Ajdovščina je v 
sodelovanju z Nogometno zve-
zo Slovenije pripravil odmeven 
nogometni dogodek, kjer so se 
predstavile bodoče nogometne 
zvezde. 

Slovenska reprezentanca do 
19 let je na mestnem stadio-
nu v Ajdovščini odigrala moč-
no mednarodno tekmo pro-
ti izbrani vrsti Italije. Izbranci 
Agrona Šalje so samozavestno 

krenili v dvoboj in v prvem 
delu srečanja imeli pobudo, ki 
je trajala do 18. minute, ko je 
Italijane v vodstvo popeljal Pic-
coli. Slednji je bil natančen tudi 
v 39. minuti, ko je zadel z glavo 
po podaji Petrellija. Slovenija je 
kmalu zatem odgovorila preko 
Prelca, ki je z agresivnim pokri-
vanjem odvzel žogo italijanske-
mu branilcu in postavil rezul-
tat polčasa. Slovenija je dobro 

odprla tudi drugi del in kmalu 
prišla do izenačenja. Znova je 
bil natančen Prelec, ki je uspe-
šno realiziral enajstmetrovko v 
51. minuti. Nadaljevanje je po-
novno pripadlo Italijanom, ki 
so povedli v 71. minuti, ko je 
oster predložek z desne strani 
unovčil Rovagla, medtem ko je 
končni rezultat tekme postavil 
Salcedo v 88. Minuti.

Prve Vaške igre med 
zaselki Lokavca

Športno društvo Slano bla-
to je bilo ustanovljeno z name-
nom povezovanja prebivalcev 
krajevne skupnosti Lokavec, 
spoznavanja sokrajanov, nad-
grajevanja sosedskih odnosov 
in medgeneracijskega sodelo-
vanja. Za uresničitev njegovega 
poslanstva skrbimo aktivni čla-
ni, ki družabno življenje na vasi 
ohranjamo z organiziranjem 
različnih prireditev, dogodkov 
in delovnih akcij. Večina teh je 
že tradicionalnih, vselej pa po-
skušamo v naš letni program 
uvrstiti še kaj novega. In tako 
smo 22. junija 2019 organizira-
li prve Vaške igre med zaselki 
Lokavca. 

Dež, veter, črni oblaki, strele 
in grmenje. Nič od naštetega ni 

zaustavilo članov petih ekip, ki 
so se polni energije in nasme-
janih obrazov na dan dogodka 
zbrali pred dvorano Edmun-
da Čibeja. Ekipe, sestavljene iz 
dveh tekmovalk in treh tekmo-
valcev, so zastopale naslednje 
lokavške zaselke: Čohe, Kaluše, 
Brith ter Kompare. 

Uvodni pozdrav predsedni-
ka športnega društva Slano bla-
to Bojana Pergarja in nagovor 
predsednika krajevne skupno-
sti Lokavec Angela Vidmar-
ja sta oznanila začetek tekmo-
vanja za naslov najboljšega 
zaselka v vasi. Ekipe so ime-
le možnost, da svojo natanč-
nost pokažejo že v prvi igri, ko 
so morali moški z vožnjo žen-
sk v samokolnici premagova-
ti ovire, ob tem pa do cilja pri-
peljati čim več vode v lončkih, 
ki so jih imele tekmovalke v ro-
kah. Po tej igri sta sledili še dve: 
tek na smučeh in hitri gasilec, 
pri kateri so morali štirje čla-
ni ekipe čim hitreje prinašati 

vodo do gasilske vodne črpal-
ke, kjer jih je že nestrpno čakal 
peti član. Ta je moral s črpa-
njem vode in mirno roko pra-
vilno usmeriti curek ter izbiti 
posodo iz podstavka. 

Po treh odigranih zabavnih 
igrah, ki so v ekipah prebudi-
le ravno pravšnji tekmoval-
ni duh ter poskrbele za obilico 
smeha, dobre volje in sprošče-
nega druženja, smo dogajanje 
zaradi izredno slabega vreme-
na preselili v dvorano Edmun-
da Čibeja. Tam nas je pričakal 
vedno dobrovoljen član špor-
tnega društva Slano blato Peter 
Kompara, ki je tekmovalcem 
in navijačem prikazal temelj-
ne postopke oživljanja in pra-
vilno uporabo avtomatskega 

defibrilatorja. Poučnemu pre-
davanju sta sledili še dve igri – 
prva je bila miselna, sledilo je 
skakanje v vrečah. 

Na koncu je prvo mesto pri-
padlo ekipi iz zaselka Kompari, 
drugo mesto Brithu, na tretjem 
so pristali Čohi, na četrtem tek-
movalci iz Kaluš, na petem pa 
ekipa Brith penzionisti.

Organizatorji se zahvaljujemo 
vsem ekipam in navijačem, ki 
so se navkljub slabim vremen-
skim razmeram udeležili do-
godka, KS Lokavec za prostor 
in pogostitev, Petru Kompari 
za poučno predavanje ter va-
ščanoma Juriju Luliku in Pri-
možu Černigoju za vso pomoč. 

Želimo si, da se nam na nasle-
dnjih igrah pridružijo vsi zasel-
ki s svojimi ekipami, obenem 
pa upamo, da bodo prve Vaške 
igre med zaselki Lokavca leto-
šnjim tekmovalcem in navija-
čem ostale v spominu kot naj-
boljši žur v dežju tega poletja. 

ŠD Slano blato
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Pesem prijateljstva na Čavnu
Ajdovski planinci so v nede-

ljo, 4. avgusta, organizirali že 
tradicionalni poletni pohod na 
Čaven. Umito nedeljsko jutro 
je vabilo pohodnike od blizu 
in daleč. Prihajali so po različ-
nih smereh in mnogi so pot na-
daljevali naprej. Prostor pred 
kočo Antona Bavčerja na Čav-
nu je bil praznično polepšan, 
zastave pa so plapolale v ra-
hlem vetriču. Človeku, ki še zna 
videti lepote narave in občutiti 
njeno mogočnost in skrivnost, 

se zazdi, da je to pravi raj, blaga 
spokojnost in mir. 

Ob deseti uri je pred kočo za-
igrala harmonika in naznani-
la kulturno prireditev, s katero 
so želeli ajdovski planinci na-
graditi številne pohodnike, ki 
so se jim že 26-krat pridruži-
li na letnem pohodu. V kultur-
nem programu so sodelovali: 
dijaki Srednje šole Veno Pilon 
iz Ajdovščine, trio veselih fan-
tov, Erik in Nejc s svojima har-
monikama ter Tajda z milim 

glasom svoje violine.
Predsednik Planinskega dru-

štva Ajdovščina Cvetko Ušaj je 
poudaril pomen planinstva za 
vzgojo in življenje mladine. Is-
točasno so predstavili tudi nov 
defibrilator, ki so ga pomaga-
li kupiti sponzorji. To napra-
vo, življenjskega pomena, je na 
Čavnu predstavila in demon-
strirala uporabo, predstavni-
ca RK iz Ajdovščine. Nihče ne 
želi, da bi aparat kdaj potrebo-
vali, vendar se zavedamo, da je 
življenje nepredvidljivo. 

Po kulturnem programu so 
se nekateri pohodniki pridru-
žili prof. Ireni Breščak, ki je z 
navdušenjem predstavljala bo-
gato čavensko floro. Orienta-
cija ima v planinah pomemb-
no mesto, zato so pohodniki z 
Marijo Kovač reševali nekatere 
njene zanke. 

Zagnani kolesarji so pognali 
kolesa za Ožbejem Marcem po 
najlepših odsekih nove kole-
sarske poti. Na Čavnu se je ve-
liko dogajalo; predvsem pa so si 
pohodniki vzeli čas za prijate-
lje, za oddih in razvedrilo, tako 
bo lažje tekel prihajajoči teden. 
Ajdovski planinci niso pozabi-
li na starejše pohodnike, ki so 
se jim gore začele oddaljevati. 
Z organiziranim prevozom so 
lahko tudi oni občutili veselje 
in na Čavnu uživali praznik aj-
dovskih planincev, katerih člen 
so.

Irena Šinkovec

G E O D E T S K I  N A Č R T  Z A  G R A D N J O

D O L O Č I T E V  M E J E  P A R C E L E

P R I D O B I T E V  H I Š N E  Š T E V I L K E . . .

GEODELA
Marko Breščak s.p.
geodetske storitve, svetovanje

 

041 283 829

 

Goriška c. 25a, Ajdovščina

e-mail: info@geodela.si

splet:  www.geodela.si

UGODNO in ZANESLJIVO!

geodela Izdatna spodbuda 
za izobraževanje 
zaposlenih 45+
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad 
Republike Slovenije je objavil javno povabilo za zbiranje 
ponudb v okviru programa »Celovita podpora podjetjem za 
aktivno staranje delovne sile« za podporo podjetjem pri pri-
pravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih 
ter krepitvi njihovih kompetenc. Skupna vrednost povabila 
je 10 milijonov evrov.

Posamezno podjetje lahko 
pridobi za pripravo strategije 
upravljanja starejših zaposle-
nih povrnjenih do 3.000 evrov 
stroškov, za udeležbo zaposle-
nih v motivacijskih programih 
in usposabljanjih pa kar 1.800 
evrov na zaposlenega. V moti-
vacijske programe lahko pod-
jetja napotujejo svoje zaposle-
ne glede na želje in interese, 
vezane na dvig njihove moti-
vacije, boljšega počutja in po-
sledično zavzetosti in občutka 
pripadnosti podjetju. Zapo-
sleni se lahko vključujejo v 

programe usposabljanja na po-
dročju osebnega in kariernega 
razvoja ter pridobivanja različ-
nih kompetenc, ki izboljšujejo 
njihovo usposobljenost za delo. 

Ljudska univerza Ajdovščina 
nudi podjetjem celovito pod-
poro in strokovno pomoč tako 
pri prijavi na razpis, kot kasne-
je pri izdelavi strategije ter iz-
vedbi motivacijskih programov 
in usposabljanj (05 366 47 50 
ali info@lu-ajdovscina.si.) 

Ljudska Univerza 
Ajdovščina

    

 T: 08 20 56 820       M: 041 497 170      www.lineaflex.si 
 

Sirinas d.o.o., Lavričev trg 3, Ajdovščina 
 

Pon-pet:   9h - 15h 
Izven delovnega časa: 
PO DOGOVORU 
 

Spalni studio 

dvižno dno 
podnice 
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Odlitki Križanega na pokopaliških križih v naši okolici in 
nekaterih drugih krajih v jugozahodnem delu Slovenije

Na področju upravnih enot 
Ajdovščina, Divača in Ilirska 
Bistrica srečamo na nekate-
rih pokopaliških križih odlitke 
Križanega, ki vsi v višino meri-
jo okoli 83 cm. Kristusovo telo 
v obliki črke Y je na križ pribito 
s štirimi velikimi žeblji (se pra-
vi, vsaka noga posebej), drape-
rija, ki je na telo privezana z vr-
vicama, v predelu dimelj tvori 
značilen vozel. Kristus glavo 
poveša na svojo desno ramo, 
kamor padajo tudi prameni las, 
oči ima zaprte; mrkost izraza 
poudarjata gubi med obrvmi. 
Krona iz dveh prepletenih vejic 
ima velike trne. Mišičasti roki 
sta stisnjeni v pest (kazalca čez 
palca), koleni se stikata, prav 
tako široki stopali. Napisni zvi-
tek nad korpusom je povsod, 
razen v enem primeru, v obliki 
od zgoraj navzdol in od spodaj 
navzgor zavite ploščice ter na-
pisom s črkami baročne tipo-
grafije J. N. / R. J. 

Iz tega osnovnega modela iz-
hajata dve varianti, in sicer je 
lahko ob Kristusovem desnem 
boku vihrajoča draperija ali pa 
vozel. Prvi skupini pripadajo 
korpusi v Velikih Žabljah, Do-
bravljah in Sanaboru na Ajdo-
vsko-Vipavskem, v Starodu 
na Ilirskobistriškem, v Kači-
cah na Divaškem in primerka 
s postojnskega konca v Oreh-
ku in Štivanu (Matenja vas). 

Drugi varianti pripadata kri-
ža iz vremske župnije v Vrem-
skem Britofu in Škofljah. Ker 
so nekateri odlitki polihromi-
rani, njihova identičnost ni ve-
dno tako očitna, kot bi sicer 
pričakovali glede na to, da gre 
za izdelke narejene po enakem 
kalupu.

Prvi trije omenjeni odlitki vi-
sijo na kamnitem križu. Križ s 
trilistno zaključenimi kraki v 
Velikih Žabljah stoji na viso-
kem, zgoraj prirezanem pira-
midastem podstavku; na spre-
dnji strani le-tega je vklesana 
stilizirana mrtvaška glava s 
prekrižanima kostema in napis 
TA KRIŽ JE KUPIL/ ANDREJ POL-
ŠAK/ LETA 1879 (1869?). Odlitek 
in napisni zvitek sta pobarvana 
srebrnkasto. Zelo podoben križ 
z reliefom prekrižanih kosti na 
kamniti bazi je v Sanaboru, kjer 

tako korpus kot zvitek načenja 
rja. Križ v Dobravljah ima na s 
stopnicama obdanem kvadra-
stem podstavku s profiliranim 
zgornjim robom relief prekri-
žanih kosti in pod njima vreza-
no letnico 1889. Litoželezni del 
je pobarvan bronasto. Betonski 
križ s pločevinastim hrbtiščem 
v Starodu ima na podstavku 
vrezano letnico 1935, pokriva 
ga dvokapna konkavno uslo-
čena pločevinasta strešica. Bel-
kast korpus s sivkasto opasico 
je recentno pobarvan. (Mimo-
grede omenimo, da se je v Sta-
rodu število prebivalcev od 2. 
polovice 19. stoletja do danes 
zmanjšalo skoraj za šestkrat, 
leta 1869 jih je bilo 293, leta 
2010 pa le še 52). Križa v Vrem-
skem Britofu in Škofljah sta li-
toželezna; korpus v Škofljah je 
bil morda sprva pozlačen. Križ 
v Kačicah je lesen, vstavljen v 
kamnit podstavek, na katerem 
je vklesana letnica 1877, Kri-
žani je polihromiran. Križa v 
Orehku in Štivanu sta lesena, 
vstavljena v betonski oz. ka-
mnit kvadrast podstavek, v Šti-
vanu je nosilec kovinski. Oba 
odlitka z zvitkoma (v Orehku 

dvorogeljna zastavica z napi-
som I. N./ R. I.) sta bila recentno 
prebarvana z neustrezno barvo, 
kar ju precej degradira.

Vsi imenovani izdelki so si-
cer na prvi pogled zelo podob-
ni modelu št. 9 iz katalogov Sal-
move livarne v Blanskem na 
Moravskem, tako iz starejše-
ga kataloga iz sredine 19. sto-
letja, kjer so mere podane še v 
starih dunajskih oz. avstrijskih 
merah v palcih oz. colah (''), 
kot iz mlajšega z merami v me-
tričnem sistemu iz časa po letu 
1872. A ti korpusi so bili neko-
liko večji, višine 97 cm (37''), in 
tudi sicer je nekaj manjših od-
stopanj, npr. roki sta tam ukri-
vljeni v obliki črke U in ne V, 
peti se ne stikata, pač pa le pal-
ca, Kristus glavo sicer nagi-
ba v svojo desno, a ne tako 
poudarjeno. 

Naših odlitkov tako ne mo-
remo neposredno povezati z 
blansko livarno, za katere fi-
guralne izdelke je na splošno 
značilna antikizirajoča lepota 
brez ekspresivnih poudarkov. 
Zelo verjetno pa so bili izdela-
ni v našem najpomembnejšem 
obratu umetniškega liva, v Au-
erspergovi livarni v Dvoru pri 
Žužemberku, ki predstavlja za-
četke industrijskega obliko-
vanja pri nas in je za predloge 
večkrat uporabila kataloge Sal-
move livarne ali tudi kar njiho-
ve izdelke. Korpusa in zvitka v 
Vremskem Britofu in Škofljah 
(zvitek poškodovan) na lito-
železnih križih sta enaka od-
litku na litoželeznem križu na 
nagrobnem znamenju družine 
Krajec na pokopališču v Šmi-
helu (iz 80-ih let 19. stoletja), 
naselju, ki je od 1979. priklju-
čeno Novemu mestu. Glede na 
večje število ohranjenih poko-
paliških litoželeznih izdelkov 
se zdi, da je dvorska livarna 

Velike Žablje, pokopališki križ (foto: Simo-
na Kermavnar)

Velike Žablje, detajl litoželeznega korpusa 
(foto: Simona Kermavnar)

Škoflje, pokopališče, detajl litoželeznega 
korpusa (foto: Simona Kermavnar)

Dobravlje, pokopališki križ, izrez (foto: 
Simona Kermavnar)

Kačice, pokopališki križ (foto: Simona 
Kermavnar)

Novo mesto, Šmihel, nagrobnik družine 
Krajec z litoželeznim križem (foto: Simona 
Kermavnar)

imela tam že kar monopol, kar 
pa z ozirom na njeno bližino 
in okoliščine niti ni preseneče-
nje. Ena najznamenitejših ple-
miških družin na Dolenjskem v 

19. in 20. stoletju, Langerji pl. 
Podgoro, katerih središče po-
sesti je bilo v danes izginulem 
dvorcu Poganice pri Novem 
mestu, naj bi bili celo v sorod-
stvu z Auerspergi (domneva 
se, da je bil Franc Ksaver Lan-
ger nezakonski sin grofa Au-
ersperga s Križa pri Komendi) 
(Preinfalk). 

Med ohranjenimi litoželezni-
mi izdelki v Šmihelu omenimo 

sledeče: zraven župnijske cer-
kve je stebrni nagrobni spo-
menik Franca Henrika Lan-
gerja (†1861) in njegove žene 
Jožefe Tekle, roj. pl. Lehmann 
(†1855), iz okoli leta 1861, na 
vrhu katerega stoji putto s kri-
žem, sidrom in srcem, simboli 
vere, upanja in ljubezni; v po-
kopališko obzidje so vstavljeni 
med letoma 1838 in 1878 uli-
ti trije litoželezni nagrobniki 
češke družine Smola (Karl Fi-
lip †1838, Anton †1844, Ka-
rolina †1878); v cerkveno zu-
nanjščino je vzidan litoželezen 
nagrobnik Notburge baronice 
Taufferer (†1828), ki ga je dal 
postaviti njen nečak Edvard ba-
ron Schweiger (†1852) enkrat 
pred 1852; na zunanji steni žu-
pnišča visi večji nagrobni križ 
z nekdanjega pokopališča, ki 
je bilo prej ob župnijski cerkvi. 
Ponudba livarne iz leta 1851 z 
risbami in cenami (hrani NUK 
v Ljubljani) vključuje tudi prve 
štiri tu omenjen spomenike.

Tu obravnavane korpuse bi 
verjetno lahko datirali že v sre-
dino 19. stoletja, v čas, ko je bila 
dvorska livarna še na vrhuncu. 
Leta 1836 je namreč dobila na-
ziv Cesarsko-kraljeva privilegi-
rana tovarna za litoželezno in 
kovano blago kneza Auersper-
ga kot ena vodilnih proizva-
jalcev v habsburški monarhiji, 
a 1896. so jo zaradi nerenta-
bilnosti zaprli. V Vremskem 
Britofu je bil križ najverjetne-
je postavljen leta 1855, ko je 
bilo pokopališče zaradi moč-
no povečanega števila umrlih 
kot posledica kolere s prosto-
ra okoli cerkve za malenkost 

prestavljeno, in sicer na dana-
šnjo lokacijo; tudi litoželezni 
križ v podružnici v Škofljah je 
bil verjetno nabavljen približno 
takrat. V Velikih Žabljah, Ka-
čicah in Dobravljah so bili od-
litki, sodeč po na bazah križev 
vklesanih letnicah, tja posta-
vljeni konec sedemdesetih oz. 
osemdesetih let 19. stoletja.

Z nadaljnjimi raziskavami 
se bo evidentirano število to-
vrstnih odlitkov Križanega na 
naših pokopališčih gotovo po-
večalo, zlasti pa jih je glede na 
okoliščine pričakovati na Do-
lenjskem. Že po oddaji članka 
uredništvu sem bila obvešče-
na, da je bil letos maja resta-
vriran tovrsten odlitek na po-
kopališkem križu v Dolgi vasi 
pri Kočevju (lokacija v bližini 
Dvora potrjuje zgornje predvi-
devanje), delo je profesionalno 
opravil Zoran Flander.

Izbor uporabljene literature
Matija Žargi, Železarna na Dvoru in 
Prešernov nagrobnik v Kranju, Kroni-
ka, 1990, 3, str. 108−113; Matija Žar-
gi, Kovina, v: Gradovi minevajo, fabri-
ke nastajajo. Industrijsko oblikovanje 
v 19. stoletju na Slovenskem (katalog 
razstave), Ljubljana 1991, str. 13−31; 
Isti, Kovina/ Metal, v: Gradovi mi-
nevajo, fabrike nastajajo. Industrij-
sko oblikovanje v 19. stoletju na Slo-
venskem (katalog razstave), Ljubljana 
1991, str. 78−101; Marinka Dražume-
rič, France Baraga, Ciril Plešec, 700 let 
župnije Novo mesto – Šmihel, Novo 
mesto 1995; Klelija Potokar, Vrem-
ska dolina med Krasom in Brkini, Di-
vača 2008; Mariano Rugále, Miha Pre-
infalk, Blagoslovljeni in prekleti, 2: Po 
sledeh mlajših plemiških rodbin na 
Slovenskem, Ljubljana 2012, str. 84-
91; Upravna enota Ajdovščina. Občini 
Ajdovščina in Vipava, 1, 2, ur. Helena 
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bljana 2016, str. 228-254, 326-327.

Simona Kermavnar
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Spačkarskih pisanih 40

Le kdo jih ne pozna?! Spačka 
in Diano, mogoče malo manj 
Amija, Meharija, Pujsa, Žabo. 
Zanimivi, posebni, lepi, čeprav 
morda ne vsakomur. Sama se, 
kot nekdanja lastnica štirih 
Dian, vedno raznežim, ko do 
mene priplava glasek mimovo-
zečega vozila z dvocilindrskim 
motorjem. Spomin me ponese 
v čas, ko sem med vožnjo skozi 

malo vetrobransko steklo svet 
zaznavala drugače kot skozi šipe 
drugih vozil. In spomnim se v 
pozdrav mahajočih otrok, ki jim 
je na obrazu zažarel nasmeh, ko 
sem vozila za šolskim avtobu-
som ali mimo avtobusnih po-
stajališč na poti v službo. 

Citroen letos praznuje 100-le-
tnico obstoja znamke teh le-
gendarnih avtomobilov, ki so 
s svojo francosko ležernostjo 
in predvsem zaradi tega, ker so 
narejeni tako, da služijo udo-
bju voznika in potnikov v njih, 
prepričana pa sem, da na tem 
mestu lahko omenim tudi eks-
travaganco, ki spremlja obliko-
vanje Citroenovih vozil od sa-
mega začetka, marsikomu zlezli 
pod kožo. 

Citroen klub Slovenije je bil 
ustanovljen 15. februarja 1992, 
korenine delovanja kluba pa se-
gajo v leto 1965, ko je bil ustano-
vljen YU AS Klub s sedežem v 
Beogradu. To je klub ljubiteljev 
legendarnih 2CV vozil in danes 
delovanje kluba zajema številne 
aktivnosti, predvsem povezane 
z negovanjem in ohranjanjem 
etnografsko kulturne dediščine, 

izboljšanja vozniške kulture ter 
seveda nepogrešljivim aktivnim 
preživljanjem prostega časa, v 
katerem se stkejo mnoge prija-
teljske vezi. Vsako leto organi-
zirajo tradicionalna srečanja, ki 
se jih udeležujejo cele družine, 
najbolj pa so poznana bienalna 
romanja spačkarjev na svetovna 
srečanja. Formalno je klub raz-
deljen na devet sekcij, ki so po-
sejane po vsej Sloveniji. 

Za goriško sekcijo je letošnje 
leto še posebej praznično, saj 
združenje beleži 40 let obstoja. 
Ob tem prazniku so člani (sek-
cija šteje 74 članov in 26 otrok 
s približno 80 vozili) organizi-
rali tridnevni shod na Preser-
jah, kjer so se zbrali ljubitelji Ci-
troenovih vozil iz cele Slovenije, 

pa tudi iz Hrvaške (tri vozila) 
in Italije (dve vozili). S kar 111 
vozili se je na srečanje pripelja-
lo približno 230 udeležencev. 
Tam so potekale otroške igre, 
igre za odrasle, razna tekmova-
nja, kot poznavanje avtomobil-
skih delov, srečelov, koncert in 
še marsikaj. 

Tridnevno druženje so spač-
karji v nedeljo, 23.6.2019, do-
poldne zaključili s panoram-
sko vožnjo, ki se jo je udeležilo 
44 vozil in približno 120 članov, 
cilj pa je bil Lokavec, natančne-
je zaselek Kuši, kjer so obiskali 
Kovaški muzej Mihaela Kusse 
in Klub Štala. Tam je udeležen-
ce raida čakalo presenečenje 
- odprtje razstave 'Pisanih 40' 
avtorice Nataše Gregorič, magi-
strice umetnosti iz Šempetra pri 
Gorici, sicer pa tudi dolgoletne 
članice Citroen kluba in v letih 
2001 do 2005 tudi predsednice 
novogoriške sekcije. 

Gregoričeva v galeriji Kluba 
Štala razstavlja svoje ilustracije 
z umetniškim navdihom spač-
karskega načina življenja. Prav 
tako pa je v izbor razstavljenih 
del umestila tudi fotografski 
kronološki pregled novogori-
ške sekcije. Arhivske fotografije 
in gradivo so prispevali številni 
člani kluba. Odprtje razstave je 
glasbeno pospremil Gal Furlan. 
Brata Stanislav in Janez Černi-
goj pa sta obiskovalcem prika-
zala, kako sta pred leti vsako-
dnevno kovala razne predmete 
in orodje. 

 
Razstavo 'Pisanih 40' si v Klu-

bu Štala lahko ogledate med po-
tekom dogodkov, ki jih v KUD 
Kussa organiziramo, veseli pa 
bomo tudi vaše najave in obiska 
izven teh terminov. 

Dogodki v Klubu Štala so ob-
javljeni na FB strani: KUD Kus-
sa in raznih medijih, dosegljivi 
pa smo tudi na e-mail: drustvo-
kussa@gmail.com in tel. št. 031 
494 852 Gal, 040 278 600 Stane 
in 051 31 31 63 Beti. 

Beti Černigoj

Nina Krašna, 
051 321 368

Matej Hosta dr. vet. med.

031 612 777
dr. vet. med.

Niste zdravstveno 
zavarovani?

RKS – Območno združe-
nje Ajdovščina je že v začetku 
leta obveščalo, da bo še okrepi-
lo pomoč socialno ogroženim 
osebam pri urejanju obvezne-
ga in dodatnega zdravstvene-
ga zavarovanja. Združenje se 
je namreč uspešno prijavilo na 
razpis ministrstva za zdravje s 
programom 'Zdravstvo za vse', 
namen katerega je neposredna 
pomoč, svetovanje in oskrba 
oseb brez urejenega zdravstve-
nega zavarovanja. 

Rdeči križ tako vabi osebe, ki 
nimajo urejenega obveznega ali 
dodatnega zdravstvenega zava-
rovanja in imajo stalno ali za-
časno bivanje na območju ob-
čin Ajdovščina ali Vipava, da 
se oglasijo pri nas na Tovarni-
ški 3g v Ajdovščini ali nas po-
kličejo na 051 430 722 ali 05 
366 4930. Skupaj bomo poiska-
li možnosti, kako urediti zdra-
vstveno zavarovanje, oziroma 
bo združenje glede na socialno 
ogroženost osebe pomagalo pri 

njegovem plačilu za dogovorje-
no obdobje nekaj mesecev, pol 
leta ali več. Doslej smo poma-
gali starejšim osebam z nizkimi 
pokojninami, zaposlenim ose-
bam, ki se preživljajo s skro-
mnimi prihodki, ter tujcem 

brez dovoljenja za stalno biva-
nje. Prav tako si s preventiv-
nimi aktivnostmi, kot so brez-
plačne meritve krvnega tlaka, 
sladkorja in holesterola, brez-
plačna predavanja z zdravstve-
no vsebino in podobno, priza-
devamo za promocijo zdravja 
in zdravega načina življenja 
med ranljivimi skupinami ljudi 
in tudi širšo javnostjo. 

 RKS – OZ Ajdovščina



RAZNO        27
Petek, 30. avgust 2019 • številka: 211

NOVO V AJDOVŠČINI 

SAMOPOSTREŽNA PRALNICA PERILA LOUNDRY LAND

pranje perila 10kg = 4€
pranje perila 20kg = 7€
sušenje perila 10min = 1€

Plačilo je mogoče z bankovci ali kovanci, 
v avtomatu za žetone.

ODPRTO VSAK DAN od 7.00 do 22.00
TUDI SOBOTE, NEDELJE IN PRAZNIKE

Sedma Noč pod Čavnom s skupino Čuki
Organizacija Noči pod Čav-

nom, tradicionalne lokavške 
prireditve, je podobna gradnji 
stanovanjskega objekta, saj 
zahteva dobro izdelan načrt, 
intenzivne in obsežne priprave 
ter zanesljivo in aktivno ekipo 
za brezhibno izvedbo dogodka.

Zagotovo smo vsi člani špor-
tnega društva Slano blato na 
sobotno jutro, 24. avgusta 
2019, najprej pogledali skozi 
okno, nato pa na televiziji, ra-
diu in internetu sledili različ-
nim vremenskim napovedim. 
Čeprav nam te niso bile najbolj 
naklonjene, je vsem dobro po-
znana vipavska burja le usliša-
la naše želje in z močnimi sun-
ki pregnala nevihtne oblake ter 
dež. 

Dogajanje letošnje Noči pod 
Čavnom se je pričelo v dvora-
ni Edmunda Čibeja z otvori-
tvijo notranje plezalne stene s 
previsom, ki smo jo v Lokav-
cu pridobili v okviru projek-
ta Moja pobuda. Poleg župana 
občine Ajdovščina Tadeja Be-
očanina, predsednika Krajev-
ne skupnosti Lokavec Angela 

Vidmarja in glavne pobudnice 
postavitve stene Katje Zagorc 
je novi športni napravi skupaj z 
obiskovalci zaploskal tudi prvi 
Slovenec, ki se je povzpel na 
vse najvišje vrhove celin – Viki 
Grošelj. Dvorana ni bila pol-
na le ljubiteljev adrenalina, ki 
so se imeli možnost preizkusi-
ti v plezanju ob prisotnosti in-
štruktorjev, temveč tudi otrok, 
ki so že nestrpno čakali nastop 
čarodeja Joleta Coleta. Njiho-
vi vzkliki navdušenja in buč-
ni aplavzi po vsaki čarovniji in 
triku so bili dokaz, da jih je ta 
s svojimi nepozabnimi magič-
nimi predstavami popolnoma 
navdušil. 

Po prvem delu prireditve se je 
dogajanje preselilo pod temno 
nebo poletne noči, na igrišče 
pred dvorano Edmunda Čibe-
ja. Program je bil kot ponavadi 
raznolik in pester. Ob otroških 
pesmih skupine Čuki so se na 
plesišču najprej veselo vrteli in 
marsikatero z njimi zapeli naši 
najmlajši, prav dobra glasba pa 
je dvignila razpoloženje tudi 
med starejšimi obiskovalci, ki 

so se prepustili prijetnim me-
lodijam letošnjih glasbenih go-
stov in nemudoma zamenja-
li sedišče za plesišče. Čuki so 
med svojim nastopom na oder 
povabili več oboževalcev in z 
njimi zapeli ali zaplesali, malo 
manj pogumnim in sramežlji-
vim pa izpolnjevali glasbene 
želje. Prav pesem Krokodilčki 
je bila tista, ki so si jo obisko-
valci največkrat zaželeli sliša-
ti. In četudi je to ena najstarej-
ših pesmi skupine Čuki, je med 
mladimi, po videnem in sliša-
nem sodeč, še vedno ena izmed 

najbolj priljubljenih. Vetrovno, 
a kljub temu čudovito noč so s 
svojim plesnim programom še 
dodatno popestrili plesalci Ple-
snega centra ADC in plesalke 
plesne skupine Ajda, vesele in 
razigrane dame, ki v plesu vi-
dijo priložnost za zabavo, dru-
ženje in sprostitev. Tudi letos 
so lahko obiskovalci prireditve 
svojo srečo preizkušali v šaca-
nju pršuta in bogatem srečelo-
vu. Pri slednjem so imeli sre-
čo vsi, ki so kupili srečko, saj 
so bile vse dobitne, medtem ko 
so bili med tistimi, ki so šacali 

pršut, kar štirje taki, ki so na-
povedali njegovo pravilno težo. 
Na koncu je odločal žreb in la-
stnica pršuta je postala ženska.

Noč pod Čavnom se je preve-
sila v jutro, Čuki so odpeli še 
zadnje pesmi, obiskovalci pa so 
polni nepozabnih spominov, 
novih poznanstev in nasmeja-
nih lic odhajali proti domu. 

Da so tudi v Lokavec končno 
»prileteli« Čuki, nismo zaslužni 
samo člani Slanega blata, am-
pak tudi vsi tisti, ki nam poma-
gate z zbiranjem starega papirja 
in železa, vsi sovaščani, ki nam 
vedno brez pomislekov in želje 
po plačilu priskočite na pomoč, 
vsi, ki nam prinašate in pokla-
njate dobitke za srečelov in vsi, 
ki nas s svojimi donacijami fi-
nančno podpirate. Iskreno se 
zahvaljujemo še KS Lokavec, 
predvsem pa vam, dragi obi-
skovalci. Ostanite naši še na-
prej, saj ste pomemben dejav-
nik naše rasti in obstoja. 

Se vidimo naslednje leto! 

ŠD Slano blato
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Začenja se 22. leto 
delovanja društva 
Most

Zaključujejo se dnevi letnih 
dopustov in kot vsi, se tudi dru-
štvo Most pripravlja na novo 
študijsko leto, kjer se bodo čla-
ni začeli družiti in ustvarja-
ti po svojih željah, v različnih 
krožkih in skupinah. Nekate-
re skupine se bodo dopolnile z 

novimi člani, nekatere bodo na 
novo oblikovane. 

Gospodinjstva Ajdovske in 
Vipavske občine bodo v začet-
ku septembra prejela gradivo, 
kjer bo predstavljena vsebina 
delovanja društva v sliki in be-
sedi. Slogan 'skrbim zase' nas 
opozarja, da v teh letih ali ko 
se jim bližamo, moramo raz-
mišljati o aktivnem in umskem 
napredovanju ali vzdrževa-
nju svojih sposobnosti. To od-
ločitev moramo sprejeti sami. 
V aktivnostih društva so na 
razpolago številne dejavnosti: 
sproščena izobraževanja, likov-
no in kamnoseško ustvarjanje, 
ohranjanje spomina, literar-
no ustvarjanje, zgodovina, ple-
si raznih zvrsti, astronomija, 

Folklorno društvo Vipava v Splitu

Folklorno društvo Vipava je, 
na povabilo predsednice Tu-
rističnega društva Notranjske 
Cerknica - gospe Magdalene 
Mekina, sodelovalo na 10. dne-
vih Nostalgije v Kaštel Stari pri 

Beremo v naročju staršev
V Lavričevi knjižnici z jesenjo 

ponovno pričenjamo s študij-
skim krožkom Beremo v naro-
čju staršev. Namenjen je mla-
dim staršem na starševskem 
dopustu, udeležite pa se ga sku-
paj z otrokom. V okviru dese-
tih srečanj boste spoznali, kako 
z otrokom narediti prve kora-
ke v svet pravljic in slikanic, v 
glasbeni, likovni in gledališki 
svet. 

V okviru programa 'Z igro do 
pismenosti' se bomo seznanili s 
pojmom družinske pismenosti. 
Spoznavali bomo, kako lahko 
otroku od najnežnejše staro-
sti pomagamo razvijati različ-
ne spretnosti, da bo kasneje 

Splitu. Skupaj smo se v četr-
tek 27.6. odpravili z avtobusom 
proti Splitu. 

TD Cerknica je pobratena z 
Kaštelom, zato že tradicional-
no vsako leto sodelujejo pri 

programu Nostalgije, kjer se 
predstavijo domači obrtniki, 
kulinarika in ples. TD Cerkni-
ca se predstavi s svojo kulina-
riko notranjsko cerkniške regi-
je, plesalci folklore pa prikažejo 
plese. FS Vipava se je predsta-
vila z vipavskim plesom Pod 
skalco, sodelovala in zapela pa 
je tudi v jutranji oddaji HRT - 
Dobro jutro hrvatska. 

Priložnost smo si imeli ogle-
dati koncert njihove doma-
če folkorne skupine 'Jedinstvo 
Split', ki letos praznuje 100 let 
svojega delovanja in imeli kaj 
videti in slišati. Na večernem 
druženju ob prazniku Sv. Petra 
in Pavla pa smo pokušali do-
mače dobrote Kaštelanov in se 
zavrteli ob dobri glasbi. 

Seveda smo si vzeli tudi čas za 
skupne jutranje kavice, kopa-
nje v toplem morju in za ogled 
lepega mesta Split. 

Tri dnevno druženje in pra-
znovanje s Kaštelani in TD 
Cerknica nam bo ostal v traj-
nem spominu, saj smo skupaj 
preživeli res nekaj lepih sku-
pnih trenutkov s polno zabave 
in smeha.

Majda Cankar

branje, pisanje in računanje v 
šoli kar najlažje steklo. 

Srečevali se bomo enkrat te-
densko. Srečanje traja pribli-
žno eno šolsko uro. S seboj 
lahko pripeljete tudi dedka ali 
babico, ali koga drugega, ki je 
oziroma bo po izteku starše-
vskega dopusta veliko skupaj z 
vašim otrokom. In tudi če ima-
te še kašnega starejšega otroka, 
ga le pripeljite s seboj. V knji-
žnici bomo poskrbeli tudi za 
njega. 

In kaj počnejo ta čas vaši otro-
ci? Najmlajši spijo, večji se pla-
zijo naokrog in se igrajo z naši-
mi igračami, tisti, ki poskušajo 
prve korake, se že sprehajajo po 

prostoru in družijo z drugimi 
otroki. Po potrebi lahko med-
tem svojega otroka tudi nahra-
nite in previjete. 

Naš krožek je tudi priložnost 
za srečanja z drugimi starši, s 
katerimi boste lahko izmenja-
li izkušnje in spoznanja. Prvo 
srečanje bo v četrtek, 19. sep-
tembra 2019, ob 10 uri v La-
vričevi knjižnici Ajdovščina. V 
veselje nam bo, če boste vabilo 
posredovali tudi drugim mla-
dim staršem, ki jih poznate. 

 
Veselimo se srečanja z vami 

in vašim otrokom!
Lavričeva knjižnica 

Ajdovščina

kitara, pohodništvo različnih 
zahtevnosti, kolesarjenje, razne 
telovadbe, druženja, skratka, za 
vsakogar se nekaj najde. Veči-
no aktivnost nam omogočajo 
lastni prostori z vso ustrezno 
opremljenostjo. Vključujemo 
se na razstave, javne nastope, 

sodelujemo s prijateljskimi 
društvi doma in v zamejstvu. 
Posamezne skupine prejemajo 
številna priznanja za svoje delo. 

Od 3. do 9. septembra bo vpis 
v društvo oziroma opredelitve, 
kje bomo aktivni. Vpisni teden 
bo v dvorani društva spremlja-
la tudi razstava nekaterih del 
članov. Še prej, pa se bo od 26. 
avgusta do 2. septembra v avli 
trgovskega centra Mercatorja 
v Ajdovščini, na TV zaslonu in 
s slikovno razstavo predstavi-
lo društvo. Dobrodošli v druž-
bi mlajših in starejših oziroma 
vseh tistih, ki nam ni vseeno, 
kako preživljamo to življenjsko 
obdobje. 

Silvester
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15. veteranski pohod iz Nanosa na Triglav

Pohoda se je udeležilo in 
uspešno zaključilo vseh 11 po-
hodnikov veteranov. Od tega 
sedem veteranov OZVVS Aj-
dovščina / Vipava in štirje pri-
druženi člani za vrednote NOB 
OZ Ajdovščina / Vipava. Po-
hod smo pričeli v ponedeljek 
s skupnim startom izpred Voj-
kove koče na Nanosu in nje-
nih obeležij vojn leta 1991, Tigr 

Veterani vojne za Slovenijo območnih združenj OZVVS Ajdovščina/Vipava, ter pridruženi člani za vrednote OZ NOB Ajdovščina/Vipava, smo se po letu dni 
ponovno odpravili na to dolgo pot proti Triglavu, ki smo jo vodili pod geslom: "Po poteh spomina in opomina obeh vojn med 1941-1945, ter 1991!". Cilj in 
vrednota pohoda sta udeležba, ter srečanje vseh pohodnikov veteranskih območnih organizacij iz različnih krajev Slovenije na vrhu Triglava, s proslavo na 
Kredarici. Vsi pohodi pa so posvečeni v čast prvega pristopa partizanske patrulje na vrh našega očaka leta 1944 in njegove osvoboditve, ter osamosvojitve 
Slovenije leta 1991. Zaključek in vrhunec zadnjega dejanja smo zaključili v soboto z glavno oz. osrednjo proslavo na Rudnem Polju na Pokljuki.

in spomenika Janka Premrla-
-Vojka. Kot gost nas je v pr-
vem dnevu od starta do cilja 
častno spremljal tudi nekdanji 
župan občine Ajdovščina tova-
riš Marjan Poljšak. 

Pot nas je v prvem svežem 
dnevu vodila po južnem robu 
Nanoške planote, kjer smo 
kmalu uzrli več Gamsjih tro-
pov divjadi. Nadaljevali smo v 

Vipavsko dolino proti cerkvici 
Sv. Nikolaja, na Gradišče. Tudi 
tu nas je sprejel nekdanji žu-
pan občine Vipava g. magister 
Ivan Princes. Nadaljevali smo v 
Vipavo, Žapuže kjer smo ime-
li večji postanek. Po dobrem 
kosilu z domačimi dobrotami 
smo nadaljevali v zaselek Griv-
če, Izvir Hublja, ter se v Gore-
njah povzpeli pod goro po sta-
ri »Reslerjevi« cesti do Iztokove 
koče pod Golaki, kjer je bil za-
ključek prvega dne. 

Naslednji dan smo zgodaj zju-
traj štartali proti Tolminu. Pot 
nas je vodila na Malo Lazno, 
Lokve, v Čepovan in Čepo-
vansko dolino, ter po najdalj-
šem spustu do Mosta na Soči in 
Tolmina. Po daljšem počitku v 
kampu 'Siber' smo se odpravi-
li mimo Tolminskih korit, na 
Planino v Pologu, kjer so nam 
tamkajšnji lovci in naši prijate-
lji prepeljali nahrbtnike do lo-
vske koče. Sami smo s strmim 
vzponom do izvira Tolminke 
nadaljevali do Lovske koče na 
»Vrtičih. 

Tretji dan, prav tako zgodaj 
kot preostale dni, smo priče-
li z najstrmejšim dnem poho-
da v visokogorje. Pot nas je vo-
dila po strmi poraščeni skalni 
polici v cikcak 'mulatieri' na se-
dlo Prehodci. Od tu smo prešli 
po planinski poti do ostankov 
nekdanjih italijanskih utrdb 
'Na Lepočah', ter nadaljeva-
li na Bogatinsko sedlo do koče 
na Komni. Na tej točki smo se 
srečali s prijatelji pohodniki iz 

Radovljice, Cerja in Kuma. 
Četrti dan smo nadaljevali 

pohod po dolini Triglavskih je-
zer, čez mukotrpne Hribarice, 
vse tja do koče na Doliču. 

Peti dan je bil dan vzpona na 
vrh Triglava. Kmalu potem, ko 
smo iz strme strmine prešli čez 
rob na Triglavske pode in ko 

se je Dolič pod nami izgubil, 
smo ga uzrli. Oh kako je lep, 
čeprav blizu, pa vendar le še 
daleč. Pred meliščem in vsto-
pom v steno smo se navezali, 
pregledali vozle, glave zaščitili 
s čeladami in že smo bili v pr-
vih klinih. Skala je bila po noč-
nem dežju mokra in nevarna, 
kar sem ob izstopu iz Trigla-
vske škrbine okusil tudi sam. 
Nedolžen zdrs in močan padec 
na levo golen mi je povsem vzel 
moč. Nato je padel še drugi, na-
kar smo ubrali drugo smer in se 
spolzki skali izognili. 

Po dobri uri plezanja v 'Tri-
glavski Škrbini' in JZ grebenu 

vršne Triglavske piramide smo 
skupaj dosegli vrh naše domo-
vine. Po veselju in ovekove-
čenju pristopa je kmalu sledil 
spust na Kredarico. 

Šesti dan smo še pred sončnim 
vzhodom utrujeni odšli pre-
ko 'Kalvarije', in Vodnikovega 
doma na Rudno Polje na Po-

kljuki. Kako prijeten je bil tuš 
v tamkajšnjem vojaškem cen-
tru, ko je vse več obiskovalcev 
z avtobusi in avtomobili priha-
jalo na osrednjo prireditev. Sle-
dnja se je v prelepem vremenu 
pričela z mimohodom vseh po-
hodnikov po skupinah, prapor-
ščakov veteranskih, borčevskih 
in domoljubnih organizacij. 
Slavnostni govornik je bil za-
mejski Slovenec in predsednik 
združenja partizanov iz Dober-
doba g. Patrik Zulian. Posebne 
pozornosti pa so bili deležni vsi 
pohodniki, saj so pohodniki iz 
Radovljice in Kuma slavili svoj 
10 jubilejni pohod. Naš Nanos 
pa 15-tega. 

Z Nanosa na Triglav smo ho-
dili: Valter Likar iz Podrage 
(vodja pohoda), Anton Kreše-
vec in Stanislav Rovtar iz Ka-
menj, Marjan Vidmar iz Kov-
ka, Marjan Vidmar iz Ustij, 
Zmago Stegovec iz Ajdovšči-
ne, Ivo Saksida iz Zalošč, Mar-
tina Vodopivec iz Žapuž (njen 
oče je bil v skupini, ki je leta 
1944 nesla zastavo na Tri-
glav), Fras Borut iz Dolge Po-
ljane, Božo Vidic iz Predmeje 
in Katja Žagar iz Nove Gorice. 
Za posebno logistično oskrbo s 
prevozom pa sta za nas skrbe-
la Danilo Vodopivec »Dani« iz 
Žapuž in predsednik pokrajin-
skega odbora PO ZVVS za se-
verno Primorsko g. Jožef Čle-
kovič iz Sela. 

Zahvaljujemo se vsem pod-
pornikom ki so nam kakor-
koli pomagali pri izvedbi tega 
pohoda.

 
Valter Likar; 

vodja pohoda
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Zveza kulturnih društev Ajdovščina vabi na vrhunske koncerte mladih glasbenikov v 
Lavričevi knjižnici v Ajdovščini in v Grajski kleti v Vipavskem križu.

SIN-HAR-MONO (Lavričeva knjižnica v Ajdovščini)
Petek, 6.9.2019, ob 20.00

Nejc Grm, harmonika

GOSPE IN GOSPODJE (Grajska klet v Vipavskem križu)
Petek, 13.9.2019, ob 20.00 • Kvartet kontrabasov Slovenske filharmonije

Mateja Murn Zorko, Grega Rus, Maksim Bogdanov, Blaž Zupan

VOZI ME VLAK (Lavričeva knjižnica v Ajdovščini)
Petek, 20.9.2019, ob 20.00 • Ženska vokalna skupina Lipa

Irma Hostnik, Katja Kotar Odlazek, 1. sopran
Eva Dobravec, Ana Kolarič, 2. sopran

Urša Poglajen, Zala Pavšič, 1. alt
Špela Pavlič Kos, Mateja Potrebuješ Simonič, 2. alt

Umetniški vodja: Erik Šmid

RAZKRITE PESMI (Grajska klet v Vipavskem križu)
Petek, 27.9.2019, ob 20.00 • Kontrabant

Béla Szomi Kralj, harmonika, klasična kitara, buzuki, vokal
Dušan Železnikar, kitara, buzuki, kljunasta flavta, vokal

Pál Szomi, bobni, cajon, kitara, vokal
Gašper Povše, violina, mandolina, vokal

Matijas Severhen, bas čelo, bas kitara, bobni, vokal
Kika Szomi Kralj (občasna gostja), vokal, klarinet, blok flavta

Koncerte z besedo povezujeta Tina Uršič in Dejan Pevčević.

Vstopnine ni!
Vabljeni!

Jesenske serenade 
že 14. leto

11. Bobarska noč v Višnjah je uspela
Tudi letos je v nedeljo, 4. 8. 

2019, v Višnjah nad Colom po-
tekala najboljša veselica - vsaj 
tako je bilo slišati med obisko-
valci. Posebnost naše ponud-
be je bobova enolončnica, ki jo 
odlično pripravi Lojze B. Čla-
ni društva ŠKD Bob jo vsako 
leto brezplačno nudimo obi-
skovalcem veselice, dokler je 
ne zmanjka. Stročnica bob 

predstavlja simbol naše vasi. Po 
njej smo prebivalci Višenj zna-
ni kot "Bobarji". Za nas ta vzde-
vek nikakor ni žalitev, temveč 
ponos. 

Bob naj bi po nekaterih po-
datkih gojili in uživali že več 
tisočletij. Spada v popolnoma 
drug rod kot fižol, zaradi česar 
imata tudi popolnoma različni 
botanični imeni, različen način 

Katjuša Kosovel že s 
peto izdano knjigo 

Katjuša Kosovel iz Črnič je 
nadobudna ustvarjalka, ki je do 
sedaj izdala že pet knjig – dve 
pesniški zbirki in dve knjigi z 
zbranimi lepimi mislimi. Zače-
la je z objavo svojih pesmi, mi-
sli, nagradnih iger in dobrodel-
nih licitacij na Facebook strani, 
ki jo je poimenovala Ulica lepih 
misli. Sledi ji že skoraj šestdeset 
tisoč podpornikov. Pred krat-
kim je izšla njena peta knjiga – 
slikanica za otroke. 

Njena peta knjiga z naslovom 
Zgodba, ki se je morala zapisati 
v pravljico; Zajček Bono je plod 
njenega materinskega pogleda. 
Kot je povedala sama, je pesmi 
napisala za vse otroke, in sicer 

z namenom, da bi iz njenih pe-
smi izluščili najlepša sporočila, 
ki jim bodo koristila za vse ži-
vljenje. Vsa poučna sporočila 
so zapisana v pravljico, preple-
tena s pesmicami, tudi kakšna 
uganka se najde vmes. Glavni 
junaki pravljice so gozdne ži-
vali, ki nas učijo o pomembno-
sti narave, ljubezni, sprejema-
nju drugačnosti, razumevanju, 
hvaležnosti, potrpljenju. 

Knjiga je ročno delo in ima 
obenem tudi dobrodelno noto 
– ob nakupu boste podarili en 
evro Zvezi prijateljev mladine. 
Ilustracije je prispevala Nejka 
Selišnik. 

rasti in zunanji izgled. Po oku-
su so zrna boba precej podobna 
fižolu, imajo pa debelejšo lupi-
no, ki se jo zelo enostavno od-
strani. Bob se lahko v kulinari-
ki uporablja na razne načine, 
npr. v solatah, boranjah, rižo-
tah, juhah itd. Kuhano zrnje se 
lahko pretlači in iz njega nare-
di pire, nekuhano (suho) zrnje 
pa se lahko zmelje v moko in 

dodaja k jedem za zgoščevanje 
ali za obogatitev. 

Na veselici je dišalo po divja-
činskem golažu s polento, odoj-
ku, peki piščancev, čevapčičev 
in klobas, ocvrtem krompirč-
ku itd. V poznih popoldanskih 
urah smo obiskovalce postregli 
z brezplačno kavo, ki so jo ra-
znosili naši pridni natakarji in 
natakarice, otroke pa smo raz-
veselili s sladoledom. Poseb-
nost ponudbe na naši veselici je 
tudi domač kruh in žemljice, ki 
jih spečejo pridne roke vaških 
gospodinj; naši dobri mojstri 
peke pa skrbijo za obilne porci-
je odlično pečenih čevapčičev. 

Za dobro glasbo in odličen 
žur je letos poskrbel ansambel 
Nemir. Šest fantov z Dolenjske 
je pridno igralo in pelo različ-
ne zvrsti glasbe. Plesalo se je na 
narodno-zabavno, dalmatin-
sko in celo rock glasbo. Mla-
dina je plesala do poznih ju-
tranjih ur, tudi ko je ansambel 
že zaključil z igranjem. Fantje 
so vzeli harmoniko s kovčka in 

žur se je nadaljeval. Naši pridni 
redarji so uspešno skrbeli za 
varnost in za polna parkirišča. 

Tudi letos smo na veselici 
igrali igro, katere nagrada je bil 
domač sušen pršut, ki ga vsako 
leto podari član našega društva 
Ivan K. Oddali smo ga v sose-
dnjo vas Podkraj. Zmagova-
lec je uspešno ocenil najbližje 
število bobovih semen v vreč-
ki, ki je visela poleg pršuta na 
mlajčku. 

Člani društva Bob se ob tej pri-
liki zahvaljujemo vsem spon-
zorjem, vaščanom in vsem, ki 
nam kakorkoli po svojih mo-
čeh pomagate pri organizaciji 
in izvedbi veselice. Zahvaljuje-
mo se tudi vsem obiskovalcem, 
ki nas podpirate in nam dajete 
zagon za naprej. In hvala vsem 
članom društva ŠKD Bob, saj 
znamo stopiti skupaj in s sku-
pnimi močmi organizirati 
menda najboljšo veselico. 

 
Tadeja Bajc 
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Medvedja sapa in 
medvedja šapa

Sem vedel, da bo prej ali slej 
do tega prišlo. Tako ali druga-
če. Zaenkrat tako in ne druga-
če, ko je dedka pogrizla med-
vedka. Medvedov je zmeraj več, 
torej tudi srečanj z njimi. Ko 
greste v gozd, ki je menda nji-
hovo naravno okolje, potrkajte 
na prvo drevo preden vstopite. 
V znak spoštovanja, ko vstopa-
te v bivališče k sosedom med-
vedom. Tudi če greste na svo-
jo parcelo. Odslej ne bo nič več 
tako kot je bilo. 

Odkar je postal minister za 
okolje Simon Zajc, se je treba 
navaditi živeti z zvermi kot so 
medvedi in volkovi (ministro-
ve besede). Za plahega zajca je 
povsem logično da je potegnil z 
zvermi. Eden od ukrepov 'spe-
cialne vojne' proti človeku je pri 
nas tudi dejstvo, da se ne govo-
ri več o odstrelu živali, temveč 
počlovečeno, o odvzemu.

Recimo o odvzemu volkov. S 
čim se jih pa bo odvzemalo, s 
pinceto? Kolikor jaz vem je lo-
vec rešil Rdečo Kapico in ba-
bico s tem da je volka ustrelil, 
sicer bi ta 'odvzel' tudi Kapico 
in babico. Takoj ko so volkovi 
(specialno v naši državi) dobili 
človekove pravice, so začeli od-
vzemati kmetom drobnico iz 
njihovega nenaravnega okolja. 
Ker so rojeni za poklic mesar-
ja, v nočni izmeni pokoljejo kar 
po več deset ovac. Čeprav bi se 

krdelo nasitilo že od ene umor-
jene ovce. Ampak kot pravijo 
naravovarstveniki, je to v skla-
du z volčjo naravo in je tako 
edino pravilno. Trpljenje raz-
trganih ovac ni nič proti temu, 
kot če nekdo sredi ulice brcne 
nadležnega psa ki se mu zaga-
nja pod noge. In ga je treba to-
žiti zaradi mučenja živali.

Ampak vsega tega bo enkrat 
na mah konec. Ko se bodo vol-
kovi naenkrat preobjedli ov-
čjega mesa, in bo medved bolj 
na trdo zagrabil kakšnega otro-
ka in ga malce stresel. Takrat jo 
bo minister Zajc ucvrl kar se da 
proč od odgovornosti. Predse-
dnik vlade bo navihano nare-
dil naučeno grimaso češ "saj ste 
vedeli da sem poklicni šaljivec, 
kaj ste me pa izvolili za pred-
sednika vlade?" In nihče ne bo 
nenadoma nič kriv in nihče ne 
bo za nič odgovarjal. 

p.s.: Lahko se je v javnosti ju-
načiti da si doživel in preživel 
srečanje z medvedom. Vem 
pa, da si večina tega ne želi in 
ne potrebuje. Pisati in govori-
ti, da so volkovi, medvedi, risi 
in po novem šakali potrebni za 
ravnovesje v naravi je navadna 
neumnost za katero ni zdra-
vila. Razen mogoče naslednje 
volitve. 

Marijan Božič

Marjan Cigoj razstavljal v Ajdovščini
Avla Mercator centra Ajdovščina, je bila v juliju naravoslovno obarvana, saj je svoje fotogra-
fije na ogled postavil priznani naravoslovni fotograf Marjan Cigoj. 

Marjan je domači fotograf, 
doma iz Ajdovščine in verjetno 
v lokalnem okolju ni človeka, ki 
je vsaj malo povezan z naravo, 
da Marjana ne bi poznal. Pa ne 
samo preko fotografije. Mar-
jan Cigoj je avanturist, človek, 
ki rad raziskuje, se spopada z 
različnimi izzivi in se poizku-
ša na več področjih. In česar se 
loti, to naredi z odliko, saj ima 
neverjeten občutek ustvarjalca. 
Smisel za prostor in kompozi-
cijo je pokazal že pred časom, 
ko se je preizkusil v slikarstvu, 
kot modelar se je lotil in izdelal 
celo jadrnico, njegova nemir-
na žilica pa ga je popeljala celo 
med pilote športnega letalstva 
in uspešne jadralne padalce. 
Ko noge niso bile več tako ela-
stične kot v mlajših letih, je raz-
lične hobije nadaljeval na tleh, 
kjer je še danes aktiven in zelo 
strasten ribič in fotograf. 

Na kratko opisan njegov ne-
mirni in radoveden značaj nam 
vsem nam, ki Marjana pozna-
mo, pomaga razumeti tudi nje-
govo priljubljenost med prija-
telji in znanci. Hvalevredna je 
njegova nesebična pomoč pri 
širjenju znanja na vseh prej 
omenjenih področjih. Vsako 
delo, ki mu je zaupano opravi 
vestno in z odliko, polovičar-
stva Marjan ne pozna. 

Marjan Cigoj je v fotograf-
skem svetu poznan širši slo-
venski javnosti, veliko nagrad 
je za svoje fotografije prejel tudi 
na mednarodnih salonih. Pred-
vsem velja za dobrega pozna-
valca vseh vrst ptičev, včasih 
se človeku ob pogovoru z njim 

zazdi, kot, da ima pred sabo 
odprt kak ptičji leksikon. 

Razstava, je samo kamenček 
mozaika, ki ga avtor skrbno in 
zavestno sestavlja že vso svo-
jo fotografsko kariero. Pred-
vsem se Marjan posveča foto-
grafiranju narave, čeprav mu 
ni tuja nobena zvrst fotografi-
je. Vsekakor velja omeniti, da 
je bil Marjan eden prvih, ki se 
je začel ukvarjati z digiskopi-
jo in jo skupaj s še nekaterimi 
svojimi prijatelji, razvil na viš-
ji nivo. Tudi makro fotografi-
ja je njegova prava strast. Nič 
pa pri njem ne zaleže toliko 
kot fotografiranje ptičev. Izre-
dno zanimiva in prav toliko te-
žavna zvrst fotografije. Težki 
terenski in vremenski pogoji, 
nabava specifične fotografske 
opreme in veliko prevoženih 
kilometrov za fotografiranje 
morda samo ene drobcene pti-
ce, Marjanu ne predstavljajo 
ovire. Fotografije ptic, ki ne ži-
vijo v njegovi neposredni bli-
žini, se odpelje iskat na daljne 

hrvaške otoke, v italijanske ob-
morske lagune, v visoke Alpe, 
celo Islandija je bila že večkrat 
njegov izgovor za dopust, le za-
radi določenih vrst ptic, ki tam 
živijo. 

Čeprav s skromnostjo, ven-
dar prežeto s ponosom Marjan 
pove, da ima v svojem ornito-
loško obarvanem fotografskem 
arhivu, več kot 330 vrst evrop-
skih ptičev. Vsaka nova vrsta, 
ki jo fotograf želi fotografira-
ti po tako veliki številki je ga-
raško delo in hkrati praznik ko 
želeno ujame v objektiv. Mar-
jan se tega zaveda, vendar vse 
to počne iz strasti in veselja. 
Vse zaradi zgodbe, ki jo piše s 
fotoaparatom že dolgo vrsto 
let. In ta neprecenljiva zgodba 
je na ogled v galerijah na nje-
govi spletni strani, ki ji skoraj 
vsak dan doda kako novo stran, 
nam pa se lahko ob spoznava-
nju te enciklopedije lahko le ce-
dijo sline. 

Ob pogledu na njegovo delo 
razmišljajmo o tem, koliko 
znanja in žrtvovanega časa je 
potrebno za samo eno samca-
to, a seveda tako vrhunsko fo-
tografijo. Razmišljajmo o tem, 
da je ta živa narava vedno in 
stalno ob nas in z nami. Raz-
mišljajmo o ohranitvi te lepo-
te in z naravo skrbno ravnaj-
mo. Vsako ohranjeno gnezdo 
mladičkov, nam bo ponudi-
lo možnost za nešteto čudovi-
tih slik, nešteto čudovitih jutra-
njih zvokov z bližnjih dreves … 
Mar ni to tisto kar nam priva-
blja nasmeh na obraz?

Miran Krapež

prvi latnikzgornjevipavski časnik
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Živahno poletje na Gori
Člani društva ŠKTD Sinji Vrh 

smo v letošnje poletje vstopi-
li zelo aktivno. Že prvi dan po-
čitnic smo pričeli s športnim 
kampom za otroke, ki se ga je 
udeležilo 28 otrok, ki so bili 
razdeljeni v 4 skupine, vsaka 
skupina pa je imela 2 mentor-
ja. Vsi udeleženci so ves teden 
bivali v taborniškem domu na 
Kovku. V okolici so poteka-
le različne aktivnosti, otroci pa 
so se najbolj razveselili vodnih 
iger ter vodnega tobogana, ki je 
bil v vročih junijskih dneh pra-
va osvežitev. Poleg tega smo za 
otroke pripravili orientacijski 
tek, izvedli veliko štafetnih iger 
in iger z žogo, naredili smo kar 
nekaj kilometrov s kolesi in se 
ves teden lepo imeli. Otroci so 
tako aktivno vstopili v počitni-
ce brez računalnikov in telefo-
nov, za starše pa je bil to tudi 
teden oddiha, saj so bili otro-
ci dan in noč v naši oskrbi. Ob 
tem se vsem staršem zahvalju-
jemo za zaupanje. 

Ko je bilo kampa konec, pa 
so se že pričele priprave za dve 
prireditvi ob koncu poletja. V 
nedeljo, 25. avgusta smo na-
mreč izpeljali že 8. tek na An-
gelsko Goro. Vreme nam je 
bilo tokrat res naklonjeno, saj 
so bili pogoji idealni tako za 
tekmovalce kot tudi za nas or-
ganizatorje. Lepo število tek-
movalcev se je podalo od izvi-
ra Hublja mimo Otliškega okna 
do cilja v središču Otlice. Vide-
li smo ponovno zmago Simo-
na Aliča, ki pa je tudi tokrat za 
malo zgrešil svoj rekord pro-
ge, ki ga ima še vedno iz prve-
ga teka leta 2012 s časom 26:05. 
Letos je dosegel čas 26:48, dru-
go mesto je zasedel Gašper Bre-
gar, tretji pa je bil Anej Likar. 
V ženski kategoriji se je na naj-
višjo stopničko podala Varine-
ja Drašler s časom 34:03, dru-
ga je bila Mihaela Tušar, tretja 
pa Urša Trobec. Po članskem 
teku smo izvedli še otroški tek 
na krajši razdalji. Med mlajšimi 

dečki je zmago proslavil Luka 
Močnik, drugo mesto je zase-
del Andraž Velikonja, tretje 
pa Tilen Likar. Med deklicami 
pa je bila najhitrejša najhitrej-
ša Anuška Gruden pred Nejo 
Močnik in Zalo Likar. Seve-
da čestitke tudi vsem ostalim 
tekmovalcem, ki so se potrudi-
li vsak po svojih najboljših mo-
čeh. Vzdušje ob progi in v cilju 
je bilo navijaško, prav tako je 
bilo živahno v dvorani ob raz-
glasitvi in podelitvi medalj in 
pokalov najboljšim. Za pope-
stritev na podelitvi so poskrbeli 
domači glasbeniki Sanja Krivec 
in Angelski trio (tokrat duo), 
kot vsako leto pa je za povezo-
vanje in navijaško vzdušje po-
skrbela Sanda Hain. 

Ta vikend nas čaka še naša 
največja prireditev (Šagra), ki 
jo bomo pričeli že v soboto, 31. 
avgusta 2019 ob 19. uri v avli 
Osnovne šole na Otlici. Vstop 
je prost! Vabljeni!

ŠKTD Sinji Vrh

Pobiranje krompirja 
po starem

Tik pred napovedanimi ne-
vihtami, ko je bil krompir zares 
suh in je dozorel je gospodinja 
Minka poklicala celo 'žlahto' 
Kobalov iz okolice Višenj in 
sporočila, da se v ponedeljek 
pobira krompir v Črničah. Jor-
dan Cigoj iz turistične kmeti-
je Arkade je pripeljal star trak-
tor s priklopljenim 'drevesom 
z roglji' namenjenim za oranje 
krompirja. Ob pol sedmih zve-
čer so bili prvi grmi krompirja 
že zunaj. 

Skupaj se je na njivo poda-
lo 15 odraslih ter 10 otrok, ki 
so z vedri hiteli in kar tekmo-
vali kdo bo nabral večjo količi-
no krompirja. Na koncu njive 
je bilo pripravljenih 50 zabo-
jev, ki so bili v slabi uri polni. 
Gospodar Ivan je dobro ocenil 

letino, ki je bogato obrodila, 
tako da je bila vsa pripravljena 
embalaže na koncu polna. 

Na pobiranje so prišli od bli-
zu in daleč sorodniki ter sosed-
je, ki jim mnogo pomeni sode-
lovanje pri takih opravilih na 
kmetiji. Po zaslugi dobre or-
ganizacije je ostalo dovolj časa 
po zaključku dela še za druže-
nje ob hladni pijači ter okusni 
ocvirkovki. 

Kljub temu da imamo vsi 
mnogo svojih opravil, je lepo, 
ko se zbere družba in z ročnim 
delom prispeva k ohranjanju 
običajev v času, ko delajo sko-
raj vse že stroji. Zadovoljstvo 
nad dobro letino pa je odlično 
vidna tudi na fotografiji.

Aleš Brecelj

Terenska 
krvodajalska akcija

Rdeči križ Ajdovščina vas 
vabi na terensko krvodajalsko 
akcijo, ki bo potekala v pone-
deljek, 23. septembra, in torek, 
24. septembra, od 7. do 13. ure 
v prostorih Ljudske univerze 
Ajdovščina. V sredo, 25. sep-
tembra 2019, pa bo potekala od 
7. do 13. ure v športni dvorani 
Vojašnice Janka Premrla Voj-
ka v Vipavi (dvorana ima ločen 
vhod za zunanje obiskovalce s 
parkirišča za vojašnico). 

Kri lahko darujete vsi, ki ste 
dobrega zdravja, stari od 18 do 
65 let in imate več kot 50 kilo-
gramov. Moški lahko kri daru-
jete vsake tri in ženske vsake 
štiri mesece. Več informacij o 
krvodajalstvu in vsak dan osve-
žen podatek o stanju zalog krvi 
po krvnih skupinah najdete na 
spletni strani 
http://www.daruj-kri.si/. 

Prosimo vas, da na odvzem ne 
pridete tešči, ampak pred tem 
pojeste nemasten obrok (tudi 
brez mleka ali mlečne kave), na 
primer kruh, marmelado, med, 
sadje in podobno. Popijete lah-
ko na primer sok, čaj ali črno 
kavo. Po odvzemu vam bomo 
postregli z malico. 

Prav tako vas prosimo, da s 
seboj prinesete veljaven osebni 
dokument s fotografijo. 

Za vse dodatne informacije 
smo vam na voljo na telefon-
ski številki 05 366 4930 ali 051 
430 722 oziroma na ajdovscina.
ozrk@ozrks.si. 

Že vnaprej se zahvaljujemo 
vsem, ki boste solidarni in se 
boste udeležili prihajajoče te-
renske krvodajalske akcije. 

Lepo vabljeni!


