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prvi latnikzgornjevipavski časnik

Srečno 2019!

Praznični decembrski čas

Da je december poseben mesec, lahko za-
čutimo na vsakem koraku. Spomnim se de-
cembra v otroštvu, ko smo vsako leto z veli-
kim veseljem pričakovala ta praznični čas, ki 
se je začel s prihodom Miklavža. V dneh po 
Miklavžu smo skupaj s starši ali starimi star-
ši pekli piškotke, izdelovali snežake in snežni-
ke iz papirja, v bližnjem gozdu nabrali mah za 
jaslice, izdelali praznične voščilnice in na bo-
žični večer okrasili smrečico. Velikokrat smo 
med zimskimi večeri vsi skupaj sedeli za do-
mačo mizo in igrali družabne igre. To so bili 
čudoviti časi ... 

Ko opazujem današnje otroke in odrasle, se 
sprašujem, kaj se je zgodilo v zadnjih letih? Si 
ljudje res ne znamo več vzeti časa in uživati 
v trenutku? So materialne dobrine res edina 
stvar, ki 'šteje'? Dandanes se praznike izkoristi 
predvsem za marketinške poteze. Trgovine so 
praznično okrašene že od začetka novembra, 
reklame pa prepričujejo, da prazniki brez ma-
terialnih izdelkov pač ne bodo prazniki. Otro-
ke želimo osrečiti z dragimi darili, ki nimajo 
nobenega osebnega pomena, pecivo raje kupi-
mo, prijateljem pa voščimo kar prek SMS spo-
ročila, ker je hitreje, kot če bi pošiljali voščil-
nice po pošti.

Z odraščanjem nekako izgubimo tisto otro-
ško veselje in navdušenje. Bolj kot se bližamo 
koncu leta, bolj bi radi postorili vse, kar nam 
ni uspelo čez leto. Ob koncu leta hitimo po 
opravkih in med hitenjem pozabimo na tiste 
malenkosti, ki so pomembne. Prihajajoči pra-
zniki so odlična priložnost, da se umirite in 
naredite nekaj zase. Izognite se brezglavemu 
nakupovanju daril in vašim najdražjim poda-
rite raje vaš čas, topel objem in prijazno bese-
do.

Želim vam lepe praznike v družbi tistih, ki jih 
imate radi. Želim vam, da bi v novo leto vstopi-
li napolnjeni s pozitivno energijo in otroškim 
veseljem. Želim vam zdravja in medsebojne-
ga razumevanja. Predvsem pa vam želim, da 
bi izkoristili vsak dan posebej in na koncu leta 
rekli: "Leto 2019 je bilo nepozabno".

Kristina Birsa

Obzidje, avtor David Ličen 

Srečno 2019!

OBZIDJE, avtor David Ličen

Zimska pravljica v grajskem parku
Galerija na prostem v grajskem parku vabi na ogled nove razstave. Času primerno predstavlja pravljič-
ne zimske motive, ki so jih v svoje objektive lovili člani Fotografskega društva Veno Pilon Ajdovščina.

Čeprav Vipavsko dolino redko pobeli sneg, pa so 
snežnih radosti toliko bolj vajeni na Gori. No, motivi, 
izbrani za razstavo v ajdovski galeriji na prostem, so 

tako z Gore kot tudi iz doline in z Vipavskih gričev. 
Zima je na ujetih fotografijah prikazana v vsej svo-
ji romantični lepoti ter je čudovita poživitev vesele-
ga decembra v grajskem vrtu. Avtorji fotografij so 
člani Fotografskega društva Veno Pilon Ajdovšči-
na - Marjan Cigoj, Tina Furlan, Oton Naglost, Erna 
Furlan, Miran Krapež in Anton Tratnik. 

Prav tu, v grajskem parku, je že in bo letošnji de-
cember v Ajdovščini še posebej bogat. Vreme služi 
organizatorjem – suha in mrzla zima je kot nalašč 
za drsališče, kjer se vsako popoldne tare radožive 
mladeži. Konec tedna se doživetjem na ledu pri-
družuje še božični semenj, 31. decembra pa bomo v 
grajskem vrtu nazdravili novemu letu. 

Povabljeni na sprehod skozi pravljični grajski 
park!

Pred nami je praznični paket z božičem, dnevom sa-
mostojnosti in enotnosti ter novim letom. Prazniki so 
priložnost, da za kratek čas pozabimo na vsakdanje skr-
bi in težave, trenutke sproščenosti in veselja pa je lepo 
deliti z drugimi - naj bo praznično razpoloženje vsepo-
vsod okoli nas. Še posebno pozornost namenimo tistim, 
ki jih imamo najraje.

Z vabilom na katerega od prazničnih dogodkov v naši 
občini vam želim sreče, zdravja in uspehov, ki si jih 
želite.

Je pa prednovoletni čas običajno tudi čas za oceno in 
presojo vsega doseženega in za nove načrte. To velja za 
naše zasebno življenje kot tudi za delo, ki ga opravljamo. 
Spoštovane občanke in občani, za našo občino lahko tr-
dim, da je naša smer razvoja premišljeno zastavljena in 
da je vredno na njej vztrajati in nadaljevati dosedanje 
delo. To navsezadnje izhaja iz jasne zaveze, ki ste mi jo 
podelili na volilno nedeljo. Za zaupanje se vam iskreno 
zahvaljujem in vam hkrati obljubljam, da bom tudi v bo-
doče deloval s srcem in razumom - v dobro vseh nas.

Prav tako mi dosežen rezultat na volitvah vliva doda-
tno energijo in motivacijo za uresničitev programa, ki 

Drage občanke in občani!
sem ga predstavil v kampanji in bo osnovno vodilo 
mojega delovanja v prihodnjih štirih letih. Delo bom 
usmeril v nova stanovanja, pametno občino, dodaten 
razvoj gospodarstva s posebnim poudarkom na turiz-
mu in kmetijstvu, urbanizacijo mesta, razvoj podeže-
lja, kulturo, šport, društveno dejavnost ter vzgojo in 
izobraževanje, pri čemer bom posebno skrb name-
nil mladim in starejšim. Imam pa še mnogo drugih 
idej in načrtov, kako občino narediti občanom še bolj 
prijazno.

Program bom uresničeval z izvoljenimi občinski-
mi svetnicami in svetniki, ki jim še enkrat čestitam 
in želim uspešen mandat. Prav tako čestitam vsem 
izvoljenim članom krajevnih skupnosti in njihovim 
predsednikom. Kot doslej bodo imeli sveti krajev-
nih skupnosti ključno besedo pri izboru naložb po va-
seh, da bodo le-te čim bolj pisane na kožo prebivalk 
in prebivalcev.

Še enkrat hvala za vašo podporo in srečno 2019.

Tadej Beočanin, župan Občine Ajdovščina
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Tadej Beočanin z drugim mandatom

Pestra sestava občinskega sveta
Na miklavževo je potekala prva oziroma ustanovna seja novoizvoljenega občinskega sveta. 
Predsednica Občinske volilne komisije Lea Chiabai je podala poročilo o rezultatih volitev in 
dodala, da so potekale brez vsakršnih zapletov in ob dobri volilni udeležbi (56,74 %). 

Tadej Beočanin je prejel 5.238 
glasov oziroma 59,41 %, to-
rej drugi krog ni bil potreben. 
Volivci so prepoznali številne 
spremembe v prejšnjem man-
datu kot vsestranski napre-
dek ajdovske občine in zavezo, 
da mnoge zastavljene projek-
te izpelje do konca. Po potr-
ditvi mandatov za svet in žu-
pana je Tadej Beočanin podal 
slovesno izjavo, da bo funkci-
jo župana opravljal po ustavi 
in zakonih, vestno in odgovor-
no ter v dobrobit vseh občank 
in občanov. 

Župan je nato imenoval dva 
podžupana - Mitjo Tripkovića 
za družbene dejavnosti in Iva-
na Krašno za gospodarstvo.

Pri volilni bitki za 26 sede-
žev v občinskem svetu sta SD 
in SDS osvojili največ glasov - 
če se izrazimo po športno, je 
zmago odločil fotofiniš. SD je 
ciljno črto prečkala s 14 glaso-
vi prednosti (1887 proti 1873). 
Bron je osvojila lista Burja s 
1609 glasovi. V svetu je devet 
starih članov, kar 15 pa novin-
cev, dva pa se po premoru vra-
čata v svetniške klopi (Suzana 
Krašna in Jožko Premrn). Svet 
je obveznim kvotam navkljub 
pretežno moški, enako kot 
pred štirimi leti si je le pet dam 
prislužilo zaupanje volilnega 

telesa. Prav zaradi kvot so bile 
kandidatke na strankarskih li-
stah praviloma na drugem in 
četrtem mestu, velja pa, da so 
nosilci list v privilegiranem 
položaju, čeprav je tudi res, da 
stranke na prvo mesto posta-
vljajo svoje vidne člane (ki pa 
se morajo ravno tako truditi za 
preferenčne glasove). Rezulta-
ti to tudi potrjujejo, saj je bilo 
izvoljenih 16 kandidatov, ki so 
bili na glasovnicah pod števil-
ko ena, so pa se v svet prebili 
kandidati tudi z drugega (Su-
zana Krašna, Bruna Kastelic) 
tretjega (Zvonko Vidmar, Val-
ter Polanc, Jožko Premrn, An-
dreja Škvarč, Dejan Škvarč, 
Adam Raspor), četrtega (Katja 
Mužina) in celo petega mesta 
(Bojan Mikuš), kar predstavlja 
skoraj 40 % svetnikov. 

Rekorder po preferenčnih 
glasovih je Uroš Štor (142) iz 
ZZP, ki je po številu preferenc 
zaostala zgolj za Listo Burja 
(Igor Česnik 120, Matjaž Bajec 
116). Burja je bila po oddanih 
preferenčnih glasovih po vseh 
enotah krepko nad polovico, v 
peti enoti pa je skoraj 70 % vo-
lilcev listi dodalo še preferenč-
ni glas. 

Tako je Občina Ajdovščina 
tudi po tej plati v samem vrhu.

Starostna struktura sveta je 

kar zrela, v povprečju 51,4 
let, le štirje so mlajši od žu-
pana Tadeja Beočanina, nihče 
ni mlajši od 30 let. V starostni 
skupini do 40 let je sedem čla-
nov, med 40 in 50 le trije, po 
osem pa med 50 in 60 in med 
60 in 70. Med slednjimi je se-
dem upokojenih. 

Samo mesto Ajdovščina bi 
lahko teoretično dobilo 11 
svetnikov, vendar jih je dejan-
sko 6. Po dva svetnika so do-
bili v Dolgi Poljani, Budanjah, 
Lokavcu in na Colu, po ene-
ga pa imajo Žapuže, Predmeja, 
Cesta, Plače, Ustje, Velike Ža-
blje, Dobravlje, Selo, Črniče, 
Skrilje, Stomaž in Brje. Trije 
svetniki so sočasno tudi pred-
sedniki svojih krajevnih sku-
pnosti (Lokavec, Velike Žablje 
in Žapuže).

Mimogrede, v svetu sta po 
dva s priimkom Krašna in 
Škvarč, trije pa so Vidmarji – 
Angel, Marjan in Zvonko, ki je 
kot najstarejši svetnik tudi vo-
dil prvo sejo sveta.

Občinski svet je imenoval 
Komisijo za mandatna vpra-
šanja, volitve in imenovanja 
– predsednik je Matjaž Ba-
jec, člani pa Ljubomir Vidrih, 
Uroš Štor, Jurko Pergar In Ja-
nez Tratnik. 

Sestava Občinskega sveta 2018 - 2022

Ljubomir Vidrih, Zvonko Vidmar, Mitja Tripković, Valter Polanc, Andreja Škvarč, 
Kazimir Čebron (SD), David Koren, Dejan Škvarč, Bojan Mikuš, Janez Tratnik, 
Alojzij Klemenčič, Miha Kapelj (SDS), Ivan Krašna, Matjaž Bajec, Igor Česnik, 
Bruna Kastelic, Katja Mužina (Burja), Jožko Premrn, Adam Raspor, Dragotin Što-
kelj (N.Si), Angel Vidmar, Uroš Štor (ZZP), Jurko Pergar (SMC), Marjan Vidmar 
(NSD), Suzana Krašna (Desus) in Nina Štrancar (Levica).

Seznam predsednikov krajevnih skupnosti

ZAP. ŠT. KRAJEVNA 
SKUPNOST IME IN PRIIMEK

1. AJDOVŠČINA Valentin KRTELJ

2. BATUJE Miha KRALJ

3. BRJE Egon MARC

4. BUDANJE Franc KRAŠNA

5. CESTA Erik ŠTRUKELJ

6. COL Maja MIKUŽ

7. ČRNIČE Suzana VIDMAR 
KOVŠCA

8. DOBRAVLJE Boris KALIN

9. DOLGA POLJANA Marjan CURK

10. GABERJE Jožef NUSDORFER

11. GOJAČE - MALOVŠE Martin ŠINIGOJ

12. KAMNJE - POTOČE Borut BRATINA

13. LOKAVEC Angel VIDMAR

14. OTLICA - KOVK Božidar ŠKVARČ

15. PLAČE Janez GROZNIK

16. PLANINA Terezija TERBIŽAN 
KOBAL

17. PODKRAJ Metod BIZJAK

18. PREDMEJA Neva DOSTIČIĆ

19. SELO Tomaž FURLAN

20. SKRILJE Špela PODGORNIK

21. STOMAŽ Borut ČRNIGOJ

22. ŠMARJE Franko KANTE

23. USTJE Matjaž STIBILJ

24. VELIKE ŽABLJE Dragotin ŠTOKELJ

25. VIPAVSKI KRIŽ Matjaž BRATAŠEVEC

26. VRTOVIN Vilko BRUS

27. ŽAPUŽE Zvonko VIDMAR 
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Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina 

Veličastno zaključili praznovanja 
70. obletnice
Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina je v letošnjem februarju dopolnila častitljivih 
70 let. Praznovanja ob okroglem jubileju je na zadnji novembrski petek zaključil slavnostni 
koncert v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini, na katerem so se predstavili prav vsi 
oddelki glasbene šole.

Glasbena šola Vinka Vodo-
pivca Ajdovščina je obeleževa-
nja okrogle obletnice naznani-
la na letošnji praznik kulture, 
učenci glasbene šole so na-
mreč v celoti oblikovali pro-
gram osrednje občinske kul-
turne proslave. Župan Tadej 
Beočanin je tedaj šoli izročil 
Jubilejno priznanje. Nato so 
se skozi vse leto na različnih 
prizoriščih vrstile prireditve 
in dogodki, bodisi z gostova-
nji šolskih glasbenikov, bodisi 
v celoti v organizaciji šole. Vse 
do vrhunca, slavnostnega kon-
certa na zadnji novembrski 
petek zvečer v Dvorani prve 
slovenske vlade v Ajdovščini. 

Na slavnostnem koncertu so 
se predstavili prav vsi oddel-
ki Glasbene šole Vinka Vo-
dopivca Ajdovščina, baletni, 
instrumentalni in pevski. Po 
uvodnem nastopu balerine je 
sledil nastop orkestra kitar in 
tamburic, nato ansambel har-
monik, pa godalni orkester s 
solistko, pianistko Emo Gre-
gorič – prav za ta namen je 

v dvorano pripotoval kon-
certni klavir. Sledil je nastop 
pevske skupine ob spremlja-
vi pihalnega orkestra, ki se je 
nato predstavil tudi v instru-
mentalni izvedbi. Zaključek 
je pripadel simfoničnemu or-
kestru. Med posameznimi toč-
kami pa je bil predvajan tudi 

dokumentarni film o zgodovi-
ni glasbene šole v Ajdovščini 
avtorja Alojza Lopiča. 

Bernarda Paškvan, ravna-
teljica šole, je govorila pred-
vsem o pomenu glasbe in glas-
bene izobrazbe za mlade, saj 
jim daje širino, razgledanost. 
Temu je v svojem nagovoru 
pritrdil tudi župan Tadej Be-
očanin: »Ob tem pa učenci ne 
osvajajo zgolj not, durov in 
molov, pač pa tudi dragocena 
spoznanja, pomembna za ži-
vljenje – da brez trdega dela ni 
uspeha in da zgolj talent še ni 
porok za odmevnejše dosež-
ke.« Predvsem pa je mladim 

Veliko zaslug za uspešen glasbeni spektakel imajo profesorji, ki so nastopajoče pripravili in jih vodili, bodisi kot mentorji in avtorji priredb, 
bodisi kot dirigenti orkestrov: Nada Kovač, Polona Praček, Andrej Kobal, Ante Radnić, Marko Prijatelj, Ana Knez, Katarina Perger in baletni 
učitelj Sergej Semenjuk. 

glasbenikom in šoli zaželel ve-
liko uspehov: »Naj bodo dvo-
rane, kjer boste nastopali, pol-
ne in da bi vse, kar počnete, 
delali z veseljem, z ljubezni-
jo, strastjo. Tako kot je to po-
čel skladatelj, po katerem nosi 
vaša šola ime. Vinko Vodopi-
vec je iz globoke ljubezni do 

slovenske zemlje in njenih lju-
di kot le redko kdo zadel zna-
čaj in čut primorskega člove-
ka – skozi glasbo.« Zbrane je 
nagovorila tudi predsednica 
Zveze slovenskih glasbenih šol 
Helena Meško, ki je poudari-
la kako pomembna je za razvoj 
glasbenega šolstva podpora lo-
kalnih skupnosti. 

Čeprav je bilo pričakovati 
poln avditorij, pa je obisk pre-
senetil prav vse – precej obi-
skovalcev je bilo namreč pri-
morano koncert spremljati kar 
iz avle, kajti dvorana je bila na-
polnjena do zadnjega kotička.

Tri fontane in 
pršilniki na 
Lavričevem trgu
Na Lavričevem trgu so gradbinci pred časom izkopali tri me-
tre globoko luknjo, ki pa ni povezana z gradnjo komunalne 
infrastrukture, pač pa z bodočo ureditvijo urbane opreme 
na trgu, konkretneje 'vodnega elementa'.

Na mnogih trgih po svetu igra 
voda pomembno vlogo, obi-
čajno v obliki fontan. Pogosto 
je obvezna postaja ('must-see') 
turističnih ogledov (fonta-
na Trevi v Rimu, Robbov vo-
dnjak v Ljubljani). Tudi ajdo-
vsko mestno jedro po prenovi 
ne bo brez 'vodnega elementa', 
saj sta rimsko Kastro oklepala 
tako Lokavšček kot Hubelj. Ne-
nazadnje je rimsko ime utrdbe 
Castrum ad Fluvium frigidum, 
z mrzlo reko pa je povezana 
tudi znamenita bitka med Te-
odozijem in Evgenijem, kate-
re razplet je krojila burja. Prav 

tako bo od burje (in mraza) od-
visno, kdaj bo brizgala voda kar 
iz treh fontan, ki jih bodo ume-
stili pred Sončno uro. Po fon-
tanah bo krožila voda iz pod-
zemnega bazena, ki so ga že 
zabetonirali. Pod površjem bo 
tudi strojnica in naprave za kr-
miljenje vode po fontanah. Ba-
zen bo lahko sprejel 13 kubi-
kov vode, ne zgolj za fontane, 
pač pa tudi za pršenje. Pršilni-
ki bodo nameščeni na latnikih 
ob robovih trga in bodo pred-
stavljali dobrodošlo osvežitev v 
vročih poletnih dneh.
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Most pod novo streho
V sklopu vzdrževanja objektov v svoji lasti je občina financi-
rala popravilo strehe nad prostori Društva Most, večja vzdrže-
valna dela pa je deležna tudi Rizzatova (Jochmannova) vila.

Streha nad prostori Društva 
Most na Gregorčičevi ulici je 
precej zamakala. Tudi tokrat se 
je potrdilo, da samo zamenjava 
nekaj strešnikov ne bo dovolj, 
toliko bolj, ker so bili korci že 
zelo stari, pa tudi letve je načel 
zob časa. Zato je bilo smiselno 
streho prekriti na novo - pri-
bližno 90 m2. Objekt je v lasti 
Občine Ajdovščina, ki je stro-
ške pokrila iz tekočega vzdrže-
vanja. Za okoli 8.000 evrov je 

WiFi4EU tudi v 
ajdovski občini
Evropska komisija je objavila izid prvega poziva pobude 
WiFi4EU za brezplačni dostop do brezžičnega interneta na 
javnih mestih. Bon za vzpostavitev omenjene povezave v vi-
šini 15.000 evrov bo dobilo 89 slovenskih občin, med njimi 
tudi Občina Ajdovščina.

Na prvi poziv Evropske ko-
misije, za katerega je nameni-
la skupaj 42 milijonov evrov, je 
prispelo več kot 13.000 prijav, 
izbrali pa so 2.800 občin. Pobu-
da WiFi4EU naj bi prispevala k 
cilju, da bi vsa evropska mesta 
in vasi na glavnih točkah jav-
nega življenja do leta 2020 do-
bila prosto dostopno spletno 
povezavo. 

Denarna podpora v znesku 
15.000 evrov na občino je na-
menjena izgradnji omrežij, ki 
se ne prekrivajo z zasebnimi 
ali javnimi brezplačnimi sto-
ritvami brezžičnega interneta 

popravilo opravila družba Elita 
Nagode iz Žapuž. 

Prav tako se v sklopu vzdrže-
vanja opravljajo dela na Rizza-
tovi vili v šturskem parku. Di-
mniki so že sanirani, žlebovje 
zamenjano ter nameščene nove 
obrobe na strehi. Sledijo notra-
nja slikopleskarska dela ter naj-
nujnejša popravila oken. Vrata 
in polkna bodo, zaradi boljšega 
sušenja, prebarvali spomladi.

(v parkih, na trgih, v javnih 
zgradbah, knjižnicah in zdra-
vstvenih ustanovah). 

Občine imajo na voljo pol-
drugo leto, da projekt zažene-
jo. Po besedah Janeza Furlana, 
vodje oddelka za gospodarstvo 
in razvojne zadeve, bo Občina 
Ajdovščina z evropskim denar-
jem skušala pokriti čim več jav-
nih površin - s poudarkom na 
turistično zanimivih krajih – 
TIC, Lavričev trg oziroma Ka-
stra, Vipavski Križ … Občine 
bodo morale točke vzdrževati 
najmanj tri leta.

Izobraževanje za razvoj in 
krepitev dejavnosti na kmetiji

Ste mladi prevzemnik? Raz-
mišljate o tem, da bi razvili la-
stno blagovno znamko, razširi-
li ali razvili turistično dejavnost 
na kmetiji? Ne veste, kako bi se 
tega lotili? Potrebujete nasvet?

Na Ljudski univerzi Ajdovšči-
na smo razvili nov program, ki 
ga bomo začeli izvajati v janu-
arju 2019. 

Program izobraževanja za 
krepitev in razvoj dejavnosti na 
kmetiji je namenjen: 

• kmetovalcem – nosilcem in 
potencialnim nosilcem kmetij-
ske dejavnosti, ki želijo ohrani-
ti dejavnost na podeželju; 

• posameznikom, ki želi-
jo ustvariti lastno blagov-
no znamko, potrebujejo po-
moč, informacije ter nasvete za 
uspešen nastop na trgu; 

• vsem, ki jih predlagane teme 
zanimajo. 

Program obsega 64 ur, raz-
deljen je na 4 module. Namen 
vsebinskih sklopov je pridobi-
vanje veščin za razvoj majhnih 
kmetij, ki so pomembne z vidi-
ka ohranjanja poseljenosti na 
podeželju, delovnih mest ter s 
tem uravnoteženega družbeno-
-ekonomskega razvoja pode-
želja. Udeleženci se v program 
lahko vključujejo po modulih 
oziroma lahko sodelujejo na 
posameznih tematskih delav-
nicah skladno z lastnimi inte-
resi, potrebami in željami. 

Izobraževanje bo namenjeno 

Projekt GREVISLIN

Prvo delavno srečanje
V Vili Vipolže v Brdih je konec novembra potekalo prvo srečanje projektnih partnerjev stra-
teškega projekta GREVISLIN, sofinanciranega s strani programa sodelovanja Interreg V-A 
Italija - Slovenija 2014 - 2020.

Srečanja se je udeležilo vseh 
14 partnerjev, 7 slovenskih in 7 
italijanskih, ter pridruženi par-
tnerji. Pod vodstvom vodilnega 
partnerja projekta, RRA sever-
ne Primorske Regijske razvoj-
ne agencije d.o.o. Nova Gorica, 
je srečanje potekalo v zname-
nju splošne predstavitve samega 
projekta, ki rešuje skupne terito-
rialne izzive na področju dolgo-
ročnega čezmejnega strateškega 
načrtovanja razvoja in varstva 
zelene infrastrukture, dolgoroč-
nega spremljanja stanja voda 
in biotske raznovrstnosti habi-
tatov. Tisti projektni partner-
ji, ki so vodilni za posamezen 
delovni sklop, pa so predstavili 
konkretne vsebinske aktivnosti 

spoznavanju značilnosti lokal-
nega okolja in kulturne dedi-
ščine, trendov v kmetijskem 
gospodarstvu, inovativnosti in 
skrbi za okolje, osnovam po-
slovanja in podjetništva, trže-
nju in promociji. Izkušeni pre-
davatelji bodo spregovorili o 
tem, kako skozi primere do-
brih praks iz tujine in Sloveni-
je, razumeti pomen lokalne de-
diščine, lokalnih produktov, 
lokalnih jedi, arhitekturne in 
krajinske ureditve, z namenom 
privabljanja turistov. Posveti-
li se bomo temam označeva-
nja izdelkov, HACCP načrtov, 
predelave rastlinskih živil, raz-
vijanja novih produktov, na-
stopanja na trgu, trženja preko 
socialnih medijev in še mnogo 
več. 

Program je za udeležence 
BREZPLAČEN, saj bo obliko-
van in pilotno izveden s po-
močjo sredstev iz Evropske-
ga kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (ukrep LEADER) 
preko Lokalne akcijske skupine 
Vipavska dolina. Več o progra-
mu si lahko preberete na www.
lu-ajdovscina.si.

Izkoristite priložnost, pridru-
žite se nam. Obvezne so pred-
hodne prijave preko spletne 
prijavnice na www.lu-ajdovsci-
na.si ali na telefonsko števil-
ko 05 366 47 52 (Anja Jamšek 
Furlan) ali na elektronski na-
slov anja.jamsek.furlan@lu-aj-
dovscina.si.

Anja Jamšek Furlan

implementacije projekta. 
Občina Ajdovščina bo skr-

bela za učinkovito izvedbo ak-
tivnosti z naslovom Zelena 
infrastruktura, ohranjanje in iz-
boljšanje stanja ogroženih vrst 
in habitatnih tipov ob rekah. Tu 
gre za razvoj modela pametnega 
kmetovanja za trajnostno kme-
tijstvo na območju Natura 2000, 
razvoj orodja za pametno upra-
vljanje trajnostnega kmetijstva 
ter ozaveščanje in izobraževanje 

o trajnostnem upravljanju na-
ravnih virov. Poleg tega si obči-
na od projekta obeta tudi izgra-
dnjo protipoplavnega nasipa in 
vzpostavitev razlivnih površin. 

Projekt se bo izvajal do no-
vembra 2021 in je skupaj vreden 
skoraj tri milijone evrov, pri če-
mer je Občina Ajdovščina ude-
ležena z 287 tisoč evri, od tega 
85 % sofinancira Evropski sklad 
za regionalni razvoj, 15 % pa je 
lastnih sredstev.
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Col

Odkritje spominskega obeležja
Na Colu sta Društvo veteranov Sever Severne Primorske in Območno združenje veteranov 
vojne za Slovenijo Ajdovščina in Vipava odkrili spominsko obeležje, posvečeno skupni akciji 
pripadnikov teritorialne obrambe (TO), ki je sledila eksploziji vojaškega skladišča v Črnem 
Vrhu nad Idrijo med osamosvojitveno vojno.

1. julija 1991 ob 2:35 je ek-
splozija uničila vojaško skladi-
šče v Črnem Vrhu nad Idrijo 
in povzročila veliko material-
no škodo tudi na stanovanjskih 
objektih. Po eksploziji so voja-
ki JLA, ki so varovali skladišče, 
odšli iz Črnega Vrha neznano 
kam. 

V iskanje vojakov so se vklju-
čili miličniki iz Idrije in Ajdo-
vščine ter posebna enota mili-
ce (PEM). Ob 9:00 sta oddelek 
PEM in 2. vod diverzantske-
ga odreda postavila zasedo na 
Colu in tam prijela vojake ju-
goslovanske vojske, ki so pobe-
gnili s kraja eksplozije. V nasle-
dnjih dneh je bilo zaradi suma, 
da je na begu še večje število 
vojakov jugoslovanske vojske, 
opravljenih še več iskanj na šir-
šem območju. 

Navzoče na slovesnosti je naj-
prej nagovoril Angel Vidmar, 
takratni komandir Policijske 
postaje Ajdovščina, predsednik 

Društva veteranov Sever Se-
verne Primorske in podpred-
sednik Združenja Sever. Slav-
nostni govor je pripadel Alojzu 
Kovšci, predsedniku Državne-
ga sveta Republike Slovenije, ki 
je orisal dogajanja v takratnem 
obdobju. Skupaj z Brankom 
Strletom, takratnim poveljni-
kom PEM ter Zmagom Stegov-
cem, ki je sodeloval v enoti TO, 
so odkrili spominsko obeležje, 

delo Primoža Breclja. 
Domači moški zbor Razpotje 

je pod vodstvom Martine Pe-
ljhan zapel šopek domoljubnih 
pesmi, dogodek pa je z izbrani-
mi besedami povezovala Alen-
ka N. Bizjak, prizorišče so po-
pestrili še praporščaki. 

Vid Šibelja
Foto: Nevenka Vidmar

 Izpraznjene prostore v ZD bodo preuredili v ambulante 

Fizioterapija odslej na Ribniku
Oddelek fizioterapije se je iz Zdravstvenega doma Ajdovščina že preselil na Ribnik, prav tako 
tudi Center za krepitev zdravja. Kako z avtomobilom priti do fizioterapije, prikazujejo rdeče 
puščice na priloženem zemljevidu. 

Podjetje Grapri je konča-
lo prenovo pritličja stanovanj-
skega bloka Bevkova 13 na Rib-
niku. Gre za 440 kvadratnih 
metrov površin, večina jih bo 
namenjena fizioterapiji, ki je 
doslej delovala v utesnjenih 
prostorih zdravstvenega doma. 
Na Ribniku bo zdaj na voljo 
skupni prostor za razgibava-
nje, telovadnica za večjo skupi-
no ljudi, novi prostori za elek-
tro in lasersko terapijo ter sobe 
za specialne obravnave (skupaj 
14), sprejemno pisarno, servi-
sne prostore s čajno kuhinjo 
… Na Ribnik se je preselil tudi 
Center za krepitev zdravja, ki 
mu večji prostori omogočajo 
nadgradnjo preventivnih pro-
gramov. Imel bo dve pisarni in 
predavalnico za izvajanje zdra-
vstvene vzgoje. 

Skupaj z zunanjo ureditvijo 
(gradnja podpornega zidu in 
nadstrešnice, prestavitev eko-
loškega otoka, parkirna mesta 
in ozelenitev), nakupom pro-
storov ter opremo je nalož-
ba veljala 875 tisoč evrov. Del 
je prispevala (125.000 €) Obči-
na Vipava, skoraj sto tisočakov 
je delež zdravstvenega doma 
(predvsem za opremo), ostalo 

pokriva Občina Ajdovščina iz 
proračuna, pri čemer lahko ra-
čuna na 200.000 € od države. 
Občina in Zdravstveni dom sta 
bila namreč uspešna na javnem 
razpisu Ministrstva za zdravje 
in pridobila dobrega pol mili-
jona nepovratnih evrov za po-
trebe Centra za krepitev zdrav-
ja, le da jih mora Zdravstveni 
dom nameniti za programe v 
prihodnjih dveh letih. 

Izpraznjene prostore fiziote-
rapije v Zdravstvenem domu 
bodo preuredili v nove ambu-
lante. Soočajo se namreč z veli-
ko prostorsko stisko, saj ambu-
lante v istih prostorih delujejo 
tako v dopoldanskem kot po-
poldanskem času in zato pro-
storov ne utegnejo niti dobro 
prezračiti.

Foto: Mateja Poljšak Čuk

Za sodelovanje z 
Norvežani
Ajdovščino je obiskal veleposlanik Kraljevine Norveške, nj. 
eksc. Olav Berstad. Sprejel ga je župan Tadej Beočanin in mu 
predstavil občino. Poudarek je bil na gospodarskem sode-
lovanju, turizmu in možnostih za sofinanciranje razvojnih 
projektov iz sredstev iz Norveškega sklada.

Norveški finančni mehani-
zem in Finančni mehanizem 
Evropskega gospodarskega 
prostora (EGP) sta poseb-
na sklada, v katere Norveška, 
Islandija in Lihtenštajn (ki niso 
v EU) namenjajo sredstva za 
zmanjševanje gospodarskih in 
socialnih razlik v srednji in juž-
ni Evropi. S pomočjo teh dveh 
mehanizmov je bilo v obdobju 
2009 – 2014 v Sloveniji izpe-
ljanih več kot 120 projektov v 
okvirni vrednosti 29 milijonov 
evrov. Tudi v obdobju 2014 – 
2021 gre za velik denar, skupno 
2,8 milijarde evrov, pri čemer 
je Slovenija upravičena do 37,7 
milijona evrov. 

Na prednostnem seznamu so 

projekti, ki prispevajo k rasti 
in zaposlovanju, odpravljanju 
podnebnih sprememb in od-
visnosti od energije ter zmanj-
ševanju socialne izključenosti. 
Prav tako spodbujajo dvostran-
sko sodelovanje. Zato se je po-
govorov z norveško delegacijo 
udeležil tudi vodja Oddelka za 
gospodarstvo in razvojne za-
deve Občine Ajdovščina Janez 
Furlan. Občina je namreč za-
dolžena za neposredno vzpo-
stavitev stikov med domačimi 
in norveškimi podjetniki. Sre-
čanje je organizirala Razvoja 
agencija ROD, ki pomaga pri 
iskanju partnerjev in oblikova-
nju projektov za razpise. 

Zamenjava golov
Zaradi varnosti otrok oziroma uporabnikov zunanjih igrišč bo 
Občina Ajdovščina zamenjala vse gole z novimi Elanovimi. 
Prvih šest igrišč že ima lažje in varnejše aluminijaste gole.

Ni bilo malo nesreč, tudi uso-
dnih, ko se je iz takšnih ali dru-
gačnih razlogov zvrnil gol in 
pod sabo poškodoval otroka in 
celo odraslega. Lesene ali ko-
vinske, celo doma narejene, v 
vsakem primeru pa težke in ne-
varne nadomeščajo z aluminija-
stimi. Tudi Občina Ajdovščina 
bo zamenjala okvirje rokome-
tnih (malonogometnih) vrat 

na vseh zunanjih igriščih. Do-
slej so jih zamenjali šest pa-
rov (Ajdovščina, Batuje, Cesta, 
Col, Planina, Ustje). Vključno z 
mrežo in montažo stane en gol 
kakšen cent manj kot tisoča-
ka. Gole dobavlja Elan Investa 
iz Begunj. V prihodnjem letu 
bodo zamenjali še preostalih 12 
golov na igriščih po občini.
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Razstava arhitekturnih projektov
V avli Dvorane prve slovenske vlade je na ogled razstava del članic in članov Društva primor-
skih arhitektov. V okviru razstave je potekalo tudi nekaj posebnih dogodkov, med drugim 
predstavitev nove prostorske zakonodaje.

Avlo Dvorane prve sloven-
ske vlade krasijo dela primor-
skih arhitektk in arhitektov. 
Ogledati si je moč različ-
ne projekte, tako idejne, kot 
tudi že izvedene, s poudar-
kom na ajdovskih dosežkih 
(Maja in Tanja Fučka, Biro 
Acma, Studio 3 - Vili Fabčič 
in Ines Kos). Veliko je javnih 
objektov, predvsem vrtcev in 
urbanističnih zasnov javnih 
prostorov – trgov, parkov in 
podobno. 

Na odprtju razstave je pred-
sednica Društva primorskih 
arhitektov Ines Bonutti pou-
darila pomen kvalitetnega in 
premišljenega urejanja pro-
stora. Društvo želi s tovrstni-
mi predstavitvami spodbuditi 
uporabnike k poglobljenemu 
razmišljanju o prostoru ter 
tako dvigniti kulturo biva-
nja, predvsem pa odnos do 
arhitekturnega dela. Poveda-
la je, da je razstava postavlje-
na v prostoru, ki je poseben 

arhitekturni biser Ajdovščine. 
Dvorano je načrtoval ajdovski 
arhitekt Svetozar Križaj in je 
eno od treh arhitekturnih del 
v občini, ki je zapisano v ana-
le slovenske arhitekturne zgo-
dovine. Kulturni del odpr-
tja razstave je ozaljšala pevka 
Maruša Kos. 

Razstava bo na ogled vse do 
začetka januarja 2019. Ar-
hitekti bodo veseli vašega 

obiska, predvsem pa vaših od-
zivov – zapišite vaša mnenja, 
vprašanja, pomisleke, pohvale 
v knjigo vtisov, ali pa na dru-
štveni mail: drustvo.primor-
skih.arhitektov@gmail.com. 
Za zaključek razstave namreč 
pripravljajo okroglo mizo, na 
kateri bo tekla beseda tudi o 
vseh vaših komentarjih. 

BOZICNO  NOVOLETNI 
SEJEM 2018

Nova Krajevna 
skupnost Plače

Vas Plače leži na sončni stra-
ni, ob vznožju Vipavskega Kri-
ža. Obdana je s plaškimi hribi, 
ki jo varujejo pred burjo, v zgo-
dovini pa naj bi imeli hribčki 
tudi obrambno funkcijo. 

V Plačah živi približno 250 
prebivalcev. Veliko je mladih 
družin, kar pomeni, da imamo 
v vasi tudi precej otrok. Stare 
prazne hiše se obnavljajo, gra-
dijo nove in vas dobiva podobo 
sodobnega primestnega nase-
lja s pridihom kmetijskega ob-
delovanja zemlje. V zadnjih le-
tih smo v Plačah pridobili Dom 
krajanov, ki Plačane povezuje v 
športnem, družabnem in izo-
braževalnem duhu. Dvorana 
pa nudi tudi prostor za silve-
strovanja, različne obletnice in 
praznovanja. Medgeneracijska 
povezanost starejših in mlaj-
ših prebivalcev se kaže tudi v 

delovanju Društva lisjaki, ki 
skrbi za razgibano družabno ži-
vljenje: letni piknik vseh vašča-
nov ob začetku poletja, čistilne 
akcije vasi in okolice, izleti itd. 

Letos smo se Plačani odločili, 
da ustanovimo svojo Krajevno 
skupnost in se v dogovoru loči-
mo od vasi, ki jih je povezovala 
KS Vipavski Križ. 

3. decembra, na rojstni dan 
Franceta Prešerna, smo člani 
sveta KS Plače imeli ustanov-
ni sestanek, na katerem smo iz-
volili novega in hkrati prvega 
predsednika, podpredsednika 
in tajnico. Sedemčlanski svet je 
z dobro voljo in pripravljeno-
stjo začel s svojim delom.

Irma Krečič Slejko 
v imenu članov sveta KS 

Plače

Člani prvega sveta KS Plače. Od leve proti desni: Rajko Ipavec, Alojzij Lemut (podpredse-
dnik), Irma Krečič Slejko, Janez Groznik (predsednik), Vanda Lulik, Ervin Stopar in Dorica 
Česnik (tajnica)

Praznični koncert ob dnevu samostojnosti in enotnosti

Življenja krog
Vabljeni na praznični koncert ob dnevu samostojnosti in enotnosti, z naslovom Življenja krog, 
na praznični 26. december ob 19. uri, v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini. Slavnostni go-
vornik bo predsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Ajdovščina – Vipava 
Ljubo Vidrih.

Letni časi se menjujejo, koli pisa-
ni potujejo, usojen nam je časa vr-
tiljak, ozremo se na poti nazaj, od-
raščamo od malih nog, kar vrti se 
vekomaj, je življenja krog … 

(Neca Falk, Življenja krog) 

Navdih za program praznič-
nega koncerta je skladba Nece 
Falk, Življenja krog. Oblikova-
li ga bodo mnogi glasbeniki, 
pevke in pevci. Osrednjo za-
sedbo sestavljajo trije preka-
ljeni mački: pevka Barbara Ši-
nigoj, basist Uroš Trebižan in 
kitarist Egon Boštjančič. Bar-
bara je glasbena pedagoginja 
in precej netipična slovenska 
pevka. Njen izrazito globok 
in prodoren vokal spominja 

na velike glasove soula, upo-
rablja ga tudi kot inštrument. 
Uroš Trebižan se uvršča med 
redke fretless basiste v Slove-
niji, sodeloval je že z mnogi-
mi glasbenimi skupinami raz-
ličnih žanrov, je tudi dirigent 
tamburaškega orkestra Dani-
ca iz Dobravelj. Egon Boštjan-
čič pa plava na ritmih brazil-
ske glasbe, prepoznaven je po 
mehkem, barvitem zvoku, ki 
ustvari intimno atmosfero. 

Osrednja zasedba bo na odru 
Dvorane prve slovenske glas-
be gostila mnoge goste. Sma-
al Tokk ('poročen' z Radmilo z 
Ribnika), ki ga v vipavskem na-
rečju igra umetniški direktor 

SNG Nova Gorica Marko Bra-
tuš, je s svojo prostodušno is-
krenostjo eden najbolj pro-
dornih domačih raperjev, v 
bistvu parodija raperja. 

Glasbeni pedagog Nejc Vrto-
vec je mojster na klavirski har-
moniki, ki se spogleduje s šolo 
legendarnega Slavka Avseni-
ka. Sodeluje z različnimi sku-
pinami in glasbeniki, kot sta 
na primer Primavera ali Joži-
ca Svete. 

Carlos Yoder je bil v svoji ro-
dni Argentini pianist, nakar 
ga je povsem prevzela indij-
ska glasba. Danes je tolkalist 
in živi v Lokavcu. Z glasbeni-
ki se bo predstavil tudi odde-
lek za petje na Šoli glasbe in 
umetnosti Ozlinka, ki ga v le-
tošnjem letu obiskuje več kot 
40 učencev, med njimi tudi ve-
liko mladih Ajdovk in Ajdov-
cev, ki jih bo mogoče slišati in 
videti na odru.
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Obvestilo za gostince 
Gostinski obrati in kmetije 

lahko poslujejo le s potrjenim 
obratovalnim urnikom. Redni 
obratovalni čas za vse gostin-
ske obrate je med 6. in 22. uro. 

Gostinski obrati, ki posluje-
jo v podaljšanem obratoval-
nem času, morajo obratoval-
ni urnik potrjevati vsako leto. 
Vlogo za izdajo soglasja k po-
daljšanemu obratovalnemu 
času morajo gostinci predlo-
žiti na občinsko upravo. 

K vlogi je potrebno priložiti 
mnenje krajevne skupnosti ter 
najemno pogodbo z lastnikom 
objekta oziroma soglasje lastni-
ka objekta, v katerem se gostin-
ski obrat nahaja, če gostinec ni 
lastnik gostinskega obrata ozi-
roma ima le-tega v najemu. 

Merila in pogoji za izda-
jo soglasja k podaljšanemu 

obratovalnemu času so določe-
ni v Pravilniku o merilih za do-
ločitev podaljšanega obratoval-
nega časa gostinskih obratov in 
kmetij, na katerih se opravlja 
gostinska dejavnost na obmo-
čju občine Ajdovščina (Uradni 
list RS, št. 93/2015 z dne 7. 12. 
2015). 

Pozivamo vas, da pravočasno 

oddate vlogo – »Obrazec za 
prijavo obratovalnega časa go-
stinskega obrata (kmetije)« z 
vsemi potrebnimi prilogami, ki 
so navedene zgoraj. 

Vlogo lahko oddate osebno 
na vložišče Občine Ajdovščina 
ali po pošti na naslov Občina 
Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 
5270 Ajdovščina.

Iz Pal v Kastro 

TIC se po sedmih letih 
vrača v mesto
Pred dobrimi sedmimi leti se je Turistični informacijski center Ajdovščina (TIC) preselil iz 
stolpa št. 12 v Hišo mladih v Pale. Zdaj se vrača v središče mesta, toda ne v stolp (danes je v 
njem vinoteka Faladur), pač pa v sosednjo stavbo, kjer je bila nekoč prodajalna čevljev Peko 
in ki je samevala že dolga leta.

Obisk Vipavske doline in Aj-
dovščine posebej skokovito na-
rašča, turistov je bilo do konca 
avgusta 14,6 % več kot v istem 
obdobju lansko leto, opravili pa 
so kar 41 % več nočitev. Veseli 
podatek, da se turist v naši do-
lini zadrži dalj časa - v povpre-
čju opravi dve nočitvi (še lani 
1,65). 

Občina Ajdovščina bo tudi v 
prihodnje še precej vlagala v 
turizem, pomagala z razpisi in 
subvencijami vsem, ki so se in 
se še bodo odločili za delovanje 

v turizmu, veliko pa se pričaku-
je tudi od prenove Lavričevega 
trga v Ajdovščini, ki bo obe-
nem postal tudi nov turistični 
produkt, zanimiv za marsika-
terega gosta. TIC na Prešernovi 
ulici točno na vstopu v Kastro 
bo obiskovalcem bistveno bolj 
pri roki kot pa precej oddaljene 
Pale. Stavba je tudi sicer zani-
miva zaradi svoje trikotne obli-
ke, ki jo na eni strani oklepa z 
repenskim kamnom tlakovana 
Prešernova ulica, ob desni stra-
nici pa na novo urejena potka 

vodi med vrtovi do parkirišča 
za starim mlinom. 

Občina je z lastniki stavbe 
podpisala najemno pogodbo, 
TIC pa se bo preselil, ko bodo 
prostori opremljeni. Osnov-
na dejavnost TIC-a je sicer res 
posredovanje vseh informacij, 
ki jih turisti potrebujejo, je pa 
ob tem tudi vozlišče vseh, ki se 
s turizmom v dolini ukvarjajo 
in bo na novi lokaciji zagotovo 
popestril življenjski utrip me-
stnega središča. 

Krožna cesta čez 
Križno Goro 
Občina Ajdovščina je skupaj z Občino Idrija uredila okoli 
900 m ceste od Cenca do Križne Gore. Po razširjeni cesti 
lahko odslej vozijo gozdarski kamioni, pomemben namen 
pa je tudi požarna varnost.

Prenovljena cesta, ki od Cen-
ca (križišče za Javornik) zavije 
proti Križni Gori, je zdaj pri-
merna za vožnjo gozdarskih 
tovornjakov. Pa tudi gasilske in 
druge intervencije na tem ob-
močju bodo bistveno bolj eno-
stavne, saj prenovljena cesta, 
skupaj s cesto od Križne Gore 
skozi Žagolič do Cola, tvori 
krožno pot. Za širjenje cestišča 
je bilo potrebno precej poseči v 
skalnato brežino, cestna povr-
šina je nasuta in utrjena, ure-
jeno je odvodnjavanje. Obno-
vljenih je približno 900 metrov 
poti od Cenca mimo Smrčka 
do Jerinovcev. Dela je opravi-
lo podjetje Transgradnja Kobal 

iz Višenj. Projekt sta skupaj fi-
nancirali Občina Ajdovšči-
na (23.000 evrov), ki je lastni-
ca večjega dela poti in Občina 
Idrija (8.000 evrov), za 300 me-
trov poti. 

Podobna dela se bodo v krat-
kem izvajala pod Čavnom, na 
gozdni poti proti Mali gori. Pri-
bližno kilometer strme poti od 
lovske koče do planinskega za-
vetišča na Mali gori bo razširjen 
in utrjen, primeren za vožnjo s 
terenskimi vozili. Namen tega 
urejanja pa je predvsem oskr-
bovanje koče. Dela bodo opra-
vljena pred tradicionalnim ve-
likonočnim pohodom.

Pot med ogradami
Uresničena je še ena pobuda iz prvega cikla participativne-
ga proračuna občine Ajdovščina – pešpot s Prešernove ulice 
do parkirišča za starim mlinom.

Vijugasta potka vodi med ka-
mnitimi zidovi ajdovskih vr-
tov, ki so nastali zunaj rimske-
ga obzidja. Vsega nekaj deset 
metrov dolga in poldrugi me-
ter široka pot je dobila na po-
menu po ureditvi velikega par-
kirišča za starim mlinom, saj 
predstavlja hitro bližnjico do 
Prešernove ulice, bodisi do Pi-
lonove galerije ali pa tržnice in 
okoliških lokalov kot tudi ne-
posredno do bodočega Turi-
stično informacijskega centra v 
nekdanjem Peku. Z ureditvijo 

pobude, ki jo je podala bližnja 
stanovalka Marjetka Bogataj, je 
bilo smiselno počakati na pre-
novo Prešernove ulice - zaradi 
višin in usklajenega videza. Pot 
je tlakovana z dvema vrstama 
pranega betona, kar daje poti 
živahnejši videz. Zaradi večje 
varnosti pešcev ali kolesarjev 
ponoči bodo namestili še ulič-
no svetilko. 

Vrednost del je znotraj okvira 
projekta Moja pobuda, dela pa 
je za 9 tisoč evrov izvedlo pod-
jetje Kolektor CPG.

Obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij v letu 2019 – poziv za oddajo vloge.
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Razlika je očitna 

 Glasbena šola kmalu pod streho
Delavci podjetje Elita Nagode iz Žapuž s pridom izkoristijo vsak vremensko kolikor toliko 
spodoben dan pri prenovi nekdanje stavbe 2 Osnovne šole Danila Lokarja v Glasbeno šolo 
Vinka Vodopivca. Dela dobro napredujejo in že na oko je razlika s prejšnjim izvajalcem več 
kot očitna. Elita Nagode je namreč nadomestila podjetje As Primus, s katerim je občina ko-
nec maja prekinila pogodbo.

Občina Ajdovščina je z druž-
bo AS Primus podpisala po-
godbo maja leta 2017, toda še 
dobro leto kasneje in manj kot 
teden dni pred pogodbeno do-
govorjenim rokom za pridobi-
tev uporabnega dovoljenja(!) 
izvajalec sploh še ni začel z iz-
vedbo strojnih in elektro insta-
lacij niti obrtniških del, zame-
njavo strehe, fasade in zunanje 
ureditve. Zato je občina (25. 
maja 2018) odpovedala pogod-
bo. Od pogodbene vrednosti 
1,6 milijona evrov je podjetje 
As Primus v letu dni opravilo le 
za dobrega pol milijona evrov 
del (rušitve, ojačanje konstruk-
cije, vgradnja oken in elektro 
priključek). 

Podjetje As Primus je potem 
skušalo doseči ničnost preki-
nitve pogodbe, vendar je no-
vogoriško sodišče ta zahtevek 
zavrnilo. Občina pa je proti 
cerkniškemu podjetju podala 
predlog za uvedbo prekrškov-
nega postopka po ZJN-3 pred 
Državno revizijsko komisijo ter 
uveljavljala svoj odškodninski 
zahtevek v pravdnem postop-
ku ter unovčila zavarovanje za 
dobro izvedbo v višini 10 % po-
godbene vrednosti. 

Po prekinitvi pogodbe je bilo 
potrebno ponovno izdelati po-
pise za dokončanje gradbeno 

obrtniških in instalacijskih del 
ter izvesti nov javni razpis, na 
katerem je bilo izbrano pod-
jetje Elita Nagode iz Žapuž za 
pogodbeno ceno 1.917.982 
evrov. Direktor podjetja Mar-
ko Nagode pravi, da so se do-
bro pripravili na zahtevno gra-
dnjo, kar se tudi na stavbi vidi. 
Streho prekrivajo po delih in 

so trenutno na dveh tretjinah. 
Najprej odstranijo pločevinaste 
plošče in namestijo novo lese-
no ostrešje. Kot se za Vipavsko 
dolino spodobi, nanjo pola-
gajo korčno kritino. Sočasno 
na zunanjih stenah postavlja-
jo izolacijo in ko bodo zaključi-
li fasado, bo stavba navzven že 

dobila končno podobo, vendar 
bo ogromno dela potrebnega še 
v notranjosti, saj je še povsem 
brez instalacij. 

Izvajalec se je s pogodbo zave-
zal, da bodo prenovljeno stav-
bo predali maja prihodnjega 
leta, tako da se bo glasbena šola 
lahko preselila v nove prostore 
do začetka novega šolskega leta 

septembra 2019. Do tedaj ve-
lja tudi podaljšan rok za kori-
ščenje že odobrenih sredstev iz 
evropskega kohezijskega skla-
da in od države. Občina se je 
namreč z Ministrstvom za in-
frastrukturo dogovorila za pre-
nos neporabljenih sredstev v 
prihodnje leto.

Vino je potrebno razumeti 
takšno, kakršno je
Zadnje čase lahko opazimo, kako so vipavski vinarji vedno več omenjeni kot prejemniki raz-
ličnih nagrad. S ponosom lahko rečemo, da ima Vipavska dolina ogromno dobrih in odličnih 
vin, ki konkurirajo ostalim ter tako pripomorejo k njeni prepoznavnosti.

Tudi na 21. festivalu vin, ki 
je med 15. in 16. novembrom 
potekal v Ljubljani, so se s 
svojimi vini predstavili raz-
lični vinarji iz naše doline. S 
svojimi brbončicami, so obi-
skovalci lahko okusili preko 
500 slovenskih in tujih vin. 

Med omenjenimi vini, pa 
sta prav posebno mesto za-
sedli vino barbera (2014) in 
zvrst Matura vinarja Mira-
na Kavčiča iz vasi Brje na vi-
pavskem. Svoja vina predsta-
vlja in prodaja pod znamko 
San Mártin. Vino je preje-
lo 1. mesto, zvrst pa 3. me-
sto med najbolje ocenjenimi 
rdečimi vini. Podobno vino, 
samo da je bilo letnik 2011, 
je pred štirimi leti bilo izbra-
no za županovo vino občine 
Ajdovščina. 

Nagradi, sta pohvala za ves 
trud in energijo, ki sta vlože-
na v vseh teh letih ter spod-
buda za naprej. Kot vinar Mi-
ran sam pravi: ˝Dobro vino 

lahko naredimo s pomočjo 
učbenika, za vrhunsko vino 
je potrebno že malo znanja, 
za velo vino pa je potrebno 
vložiti tudi srce in dušo.˝ 

Francetu Černigoju Jubilejno priznanje župana 
Občine Ajdovščina 

Izšel prenovljen Nace 
(ki ima dolge tace)
Lavričeva knjižnica Ajdovščina je v decembru 2018 izdala 
ponatis knjige Nace ima dolge tace, ki jo je uredil Franc Čer-
nigoj, ilustrirala pa Silva Karim. Na predstavitvi dopolnjene-
ga in prečiščenega besedila v nabito polni knjižnici je pod-
župan Mitja Tripković Francetu Černigoju izročil Jubilejno 
priznanje župana Občine Ajdovščina za dragocen prispevek 
v zakladnico ljudskega izročila.

Knjiga je zapis ljudskih pe-
smic, ugank, izštevank, naga-
jivk … ki so bile zbrane od za-
četka 90-ih let na območju 
Gore ter v gornji Vipavski do-
lini. Zasluge za to ima Franc 
Černigoj, pesnik, pisatelj in za-
pisovalec ljudskega izročila, 
urednik, nekdanji učitelj ma-
terinščine na OŠ Col. Knjigo 
je ilustrirala Silva Karim (tudi 
učiteljica colske šole), ki je za 
ponatis vse ilustracije narisa-
la na novo. Prenovljena izda-
ja je obsežnejša, dodani sta ji 
dve poglavji, med drugim tudi 
uganke, ki so otrokom še pose-
bej pri srcu. Velja pa poudari-
ti, da knjiga ni namenjena zgolj 
otrokom, pač pa tudi vsem 
ostalim bralcem, saj jih bo za-
gotovo nostalgično popeljala v 
otroštvo. 

Poldrugo stotnijo obiskoval-
cev v knjižnici so dodobra na-
smejali šolarji z Otlice, ki so 
pod mentorstvom Ivice Vid-
mar poustvarili odlomke iz 
knjige. S svojim obiskom je, še 
posebej oba ustvarjalca knjige, 
razveselila profesorica Dušica 
Kunaver, vneta zbiralka ljud-
skega gradiva, ki je pred 22 leti 

zapisala spremno besedo k pr-
vemu Nacetu. Že takrat je opo-
zorila, kako dragoceno je ohra-
njanje še dosegljivih ljudskih 
vrednot v času, ko »komaj še 
najdemo očanca, ki je še kosil 
s koso, mlatil s cepcem in po-
slušal pripoved svojega deda«. 

Da knjiga hrani poseben za-
klad, ljudsko dediščino, ki bi si-
cer odšla v pozabo, je v svojem 
nagovoru poudaril tudi pod-
župan Mitja Tripković: »Zato 
Nace zagotovo sodi v zakladni-
co slovenske nesnovne ljudske 
dediščine, vendar ne, da se bo 
tam na njen nabiral prah. Za-
služi si priti med bralce – mla-
de starše, vzgojitelje, razisko-
valce preteklega življenja …« 
Francetu Černigoju, ki je v no-
vembru praznoval 70. rojstni 
dan, je ob tej priložnosti izro-
čil Jubilejno priznanje župana 
Občine Ajdovščina. 

Prenovljeni Nace je izšel rav-
no v pravem času, da z njim 
obudimo še enega od nekdaj 
priljubljenih običajev – podar-
janje knjig. Založila ga je Lavri-
čeva knjižnica Ajdovščina, ob 
pomoči Občine Ajdovščina.
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Minister Jernej Pikalo 
v Ajdovščini
V Ajdovščini se je mudil minister za izobraževanje, znanost 
in šport Jernej Pikalo, ki si je ogledal šolski kompleks, pa 
tudi vrtec na Ribniku.

Ministru so predstavili že iz-
peljane naložbe v vzgojo in iz-
obraževanje - na območju Ce-
ste 5. maja nastaja zaokroženo 
območje, namenjeno izobraže-
vanju. Z novo stavbo OŠ Da-
nila Lokarja so se sprostili tri-
je objekti, dva sta namenjena 
novim vsebinam. Pravkar se 
nadaljuje prenova stavbe 2 v 
glasbeno šolo, v stavbi 1 pa že 
deluje Waldorfska šola. Na me-
stu potresno nevarne stavbe 3 
bodo nastala športna igrišča, 
namenjena tako srednji šoli 
(tudi kot zamenjava zemljišč, 
ki jih je Ministrstvo dalo za 
gradnjo šole) kot osnovni šoli. 
Kompleks se bo dodatno zao-
krožil z izgradnjo gimnastične 
dvorane ob Zavodu za šport, v 
katerem obe šoli koristita pro-
store za pouk športne vzgoje. 

Občina Ajdovščina ima po-
zitiven naravni prirast, bele-
ži priseljevanje, v srednjeroč-
nem obdobju načrtuje gradnjo 
stanovanj na Ribniku za 800 
ljudi. To vse pomeni, da bo 

potrebno zagotoviti dodatne 
prostore tako za predšolske kot 
za osnovnošolske otroke. Tre-
nutno so v vrtec vključeni vsi 
vpisani otroci, so pa nekate-
re vrtčevske stavbe stare in ne-
skladne z normativi. Samo za 
uskladitev z normativi bi mo-
rali zagotoviti dodatnih 12 od-
delkov, za povečanje vključe-
nosti otrok drugega starostnega 
obdobja s 75 % na 85 % še štiri 
oddelke … To je za občino ve-
lik finančni zalogaj, zato bi po-
moč države prav prišla. Toda 
ministrstvo že od leta 2011 ni 
objavilo razpisa za sofinancira-
nje gradnje vrtcev in šol. Mini-
ster je zagotovil, da bo do raz-
pisa prej ali slej prišlo. Občina 
Ajdovščina se bo nanj zagoto-
vo prijavila. 

Minister si je ogledal še star 
objekt vrtca na Ribniku. Gre 
za gradnjo iz 1982. leta, ki ne 
ustreza normativom. Vrtec 
obiskuje 227 otrok v dvanajstih 
oddelkih.

Projekt 'Primorci beremo' tudi 
letos navdušil
Že dvanajst let bralni projekt 'Primorci beremo' spodbuja k branju slovenskega leposlovja 
odrasle obiskovalce desetih primorskih knjižnic. Kar 976 Primorcev na tej in na oni strani 
meje je letos prebralo 7950 knjig slovenskih avtorjev. 

In kako smo se letos odreza-
li bralci Lavričeve knjižnice? V 
vseh enotah Lavričeve knjižni-
ce (Ajdovščina, Vipava, Pod-
nanos, Dobravlje in Potujoča 
knjižnica) so se bralci v veli-
kem številu odzvali na povabi-
lo knjižničark in knjižničarjev 
in pridno posegali po predlaga-
nih avtorjih in njihovih delih. 
Akcijo smo razširili tudi med 
stanovalce Doma starejših ob-
čanov v Ajdovščini in v Centru 
starejših Pristan v Vipavi, pri-
družili pa so se tudi uporabniki 
dnevnega centra ŠENT. V pro-
jekt Primorci beremo se je le-
tos vključilo kar 167 naših čla-
nov, 140 pa jih je projekt tudi 
zaključilo. To pomeni, da so od 
23. aprila do 9. novembra pre-
brali vsaj šest knjig izbranih 
slovenskih avtorjev, od tega 
pet proznih del in eno pesniško 
zbirko. Vsega skupaj so naši 
bralci prebrali 1365 sloven-
skih leposlovnih knjig. Za tak 
uspeh so prav gotovo zaslužni 
tudi knjižničarji za knjižničnim 
pultom, ki so znali svoje bral-
ce nagovoriti k branju. Tisti, ki 
so projekt zaključili, so dobi-
li priznanje in knjižno nagra-
do. Letos jim je Lavričeva knji-
žnica podarila knjigo 'Ajdovski 
Lokarji v prvi svetovni vojni', 
ki je delo domačih avtorjev. 

V njej je ponatisnjen roman 
'Leto osemnajsto' Danila Lo-
karja, objavljena so pisma dru-
žine Lokar in njihovih prijate-
ljev med prvo svetovno vojno, 
ki jih je prepisala in spremno 
besedo napisala Ivana Slamič, 
in pa prispevek zgodovinar-
ja Draga Sedmaka o življenju v 
Ajdovščini med prvo svetovno 
vojno. 

Gostja zaključnega večera je 
bila novinarka Mojca Širok, 
voditeljica TV Dnevnika, Od-
mevov in zunanjepolitične od-
daje Globus, ki je bila kar tri-
najst let dopisnica iz Italije in 
Vatikana. Za njen romaneskni 
prvenec 'Pogodba', ki je bil le-
tos v bralnem seznamu pro-
jekta, pa je kljub več izvodom 
v naši knjižnici nekajmesečna 

čakalna vrsta. Tudi sicer se nje-
ne knjige, ki govorijo o italijan-
ski mafiji, o političnem vzponu 
Silvija Berlusconija, o razme-
rah v Rimskokatoliški cerkvi 
po odstopu papeža Benedikta 
in prihodu papeža Frančiška, 
ukvarjajo s spremembami na-
čina življenja v sodobni družbi. 
Prijetna znanka z malih ekra-
nov je številno občinstvo nav-
dušila s sproščeno pripoved-
jo o svojem delu in seveda tudi 
o romanu 'Pogodba', pa tudi z 
odkritjem, da je malo tudi na-
ših korenin, saj je njena mama 
iz Ajdovščine. 

Vabimo vas, da se spomladi 
naslednje leto spet srečamo v 
bralnem projektu Primorci be-
remo z letnico 2019.

Zdenka Žigon

Drsališče v grajskem obzidju

Vabljeni na 200 kvadratnih metrov veliko ledena ploskev, ki se razprostira 
v grajskem obzidju. Drsališče je odprto med delavniki od 14. do 19. ure, ob 
vikendih, počitnicah in praznikih pa do 22. ure. Za spremljevalce so na vo-
ljo topli napitki in Mlinotestov kotiček.

Drsališče bo obratovalo do vključno 6. januarja.
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Obvestilo sobodajalcem
S 1. 1. 2019 začne veljati nov Od-

lok o turistični in promocijski ta-
ksi v občini Ajdovščina, na pod-
lagi katerega se spremeni višina 
turistične in promocijske takse.

 
Turistična taksa je pristojbina za 

prenočevanje, ki jo zavezanci pla-
čajo kot nadomestilo za ugodno-
sti, ki so jim na voljo na turistič-
nem območju in ki jih turisti ne 
plačujejo posebej. Promocijska 
taksa je pristojbina, ki je name-
njena za načrtovanje in izvajanje 
trženja ter promocijo celovite tu-

ristične ponudbe Slovenije. Promocijska taksa se obračuna poleg turistične takse in znaša 25 odstotkov 
zneska obračunane turistične takse. Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan v občini Ajdovščina 
bo s 1. 1 .2019 znašala 1,60 eurov, na osnovi slednje bo znašala promocijska taksa 0,40 eurov, skupna vi-
šina obeh taks pa 2,00 evra na osebo na dan. 

Predvideno z mesecem februarjem 2019 (za obračun turistične in promocijske takse za mesec janu-
ar in nato vse naslednje mesece) bo Občina Ajdovščina pričela sobodajalcem pošiljati obračun z višino 
obeh taks, ki jo je posamezni sobodajalec dolžan poravnati do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na po-
seben račun občine. 

Skladno z novim odlokom bodo po novem letu plačila turistične takse in posledično promocijske ta-
kse oproščeni: 

– otroci do sedmega leta starosti, 
– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih, 
– osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri 

zavarovancu ugotovljena invalidnost oziroma telesna okvara, ali fotokopije potrdila oziroma izveden-
skega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari, ali na podlagi član-
ske izkaznice invalidske organizacije, 

– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje 
otrok s posebnimi potrebami, 

– učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci strokovnih ekskur-
zij in podobnih oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojno-izobraževalne ustanove in so 
določene z letnim delovnim načrtom v okviru javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali študijske-
ga programa, 

– osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci letovanj, ki jih organizirajo dru-
štva, ki jim je bil podeljen status pravne osebe v javnem interesu, 

– osebe, ki prostovoljno odpravljajo posledice elementarnih nesreč, 
– pripadniki Slovenske policije v obdobju opravljanja nalog iz svoje pristojnosti, 
– osebe, ki so na začasnem delu in prebivajo v nastanitvenem obratu neprekinjeno več kot 30 dni, 
– tuji državljani, ki so po mednarodnih pogodbah oproščeni plačila turistične takse. 
Turistično takso v višini 50 odstotkov plačujejo: 
– osebe od 7. do 18. leta starosti, 
– osebe od 18. do 30. leta starosti, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih, vključenih v mednarodno 

mrežo mladinskih prenočišč (IYHF). 

Burja bus na obisku v 
Pragi in Italiji
V drugi polovici novembra je burja bus – poseben avtobus, 
ki po Evropi promovira Vipavsko dolino – obiskal Prago, kjer 
se je odvijal Czech Travel Market. Vrhunec pa je promocija 
Vipavske doline z burja busom dosegla v decembru z obi-
skom treh italijanskih mest.

Burja bus se je tri dni mudil v 
Padovi, tri dni v Bologni ter tri 
dni v Milanu. V Padovi in Bo-
logni je bil parkiran pred na-
kupovalnim centrom, v Mila-
nu pa v samem središču mesta, 
kjer je potekal tudi sprejem za 
novinarje in poslovne partner-
je. 'Road show' z burja busom 

Življenja krog
Praznični koncert 
ob dnevu samostojnosti 
in enotnosti

Sreda, 26. december, ob 19. uri
Dvorana prve slovenske vlade 
Ajdovščina 

Nagovor 

Ljubo Vidrih
predsednik Območnega 
združenja Veteranov vojne za 
Slovenijo Ajdovščina – Vipava

Nastopajo 
BaS trio z gosti
Smaal Tokk 
Nejc Vrtovec 
Carlos Yoder 
ter mnoge pevke in pevci

 

 

Dobrodošli!

po Evropi predstavlja inova-
tivno obliko promocije, s ka-
tero želimo čim bolje izkori-
stiti naziv Best in Europe 2018, 
ki ga je medijskega hiša Lonely 
Planet letos podelila destinaci-
ji Vipavska dolina in se konec 
leta izteče. 

TIC Ajdovščina

Trije ajdovski mušketirji

Zmagovalci v posebnostih 

Franko Bajc, 23 letnik iz Aj-
dovščine, je postal veliki zma-
govalec resničnostnega šova 
Kmetija na POP TV. S tem si je 
prislužil ček za 50 tisoč evrov. 
Poleg tega so ga bralci in bral-
ke portala Zadovoljna.si izgla-
sovali za najbolj seksi znanega 
Slovenca leta 2018. Franko je 
pred dvema letoma že nastopal 
v šovu Survivor. V sicer kratki 
zgodovini slovenskih resnično-
stnih šovov najdemo med zma-
govalci še enega Ajdovca, To-
maža Lisjaka v Gostilni išče 
šefa leta 2013. 

Ana Čufer, doma iz Dobra-
velj, vsestranska tekačica, je 

osvojila Zagrebčanko, najvišjo 
poslovno stavbo v hrvaški pre-
stolnici. 512 stopnic do vrha je 
premagala v treh minutah in 
desetih sekundah, drugo uvr-
ščeno je premagala za 15 se-
kund, pa tudi kar nekaj mo-
ških tekmovalcev. Čuferjeva je 

ponovila uspeh še ene Ajdov-
ke, Klementina Lemut je na-
mreč zmago v Zagrebu vknjiži-
la leta 2015. Ana ima v bogati 

zbirki podvigov med drugim 
tudi drugo mesto pri vzponu 
na planiško velikanko.

Ajdovski fotograf Nejc Bole je 
prejel priznanje za Naj poroč-
no fotografijo leta, ki jo podar-
ja revija Moja poroka. Naloga 

poročnega fotografa ni lahka, 
saj mora ohraniti spomine na 
enkratni dogodek, ki se ga je 
par veselil in vanj vložil več 
mesecev priprav. Skozi leta pa 
spomini bledijo, ostajajo le tre-
nutki, ujeti v fotografijah. Prav 
v tem pa se skriva velika odgo-
vornost poročnega fotografa.
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V Mlinotestu sledimo trendom sodobne in zdrave
prehrane, zato smo za vašo praznično mizo pripravili 
nov, edinstven izdelek – pirino orehovo potico.
Testo je narejeno izključno iz pirine moke, ohranili
pa smo tradicionalno orehovo polnilo, ki vsebuje
kar 23 % orehov.
Potico smo izdelali ročno, z ljubeznijo in mislijo na
toplino prihajajočih praznikov.

oglas latnik 274 x 384  -pirina potica.indd   1 29. 11. 2018   11:27:30
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NAGRADNA IGRA!

Naštejte vsaj 3 najznačilnejše nadeve, 
s katerimi lahko pripravimo potico.

Odgovore pošljite na mail 
info.latnik@gmail.com, najkasneje do 

26. decembra 2018 in zraven pripišite vaše 
podatke (ime, priimek, naslov).

Prvih deset pravilnih odgovorov bo 
prejelo NOVO Mlinotestovo 

PIRINO potico.
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OŠ Dobravlje

Literarno - glasbeni obisk
Letošnje literarno srečanje je bilo glasbeno obarvano, zato nas je popeljalo v ritme poezije, 
petja in plesa. Ločena nastopa za 1. triletje in 2. ter 3. triletje sta bila izvedena z različnim 
izborom pesmi. Tako so mlajši uživali v Gobjem plesu, Hudi mravljici itd., starejši učenci pa 
v Glosi, Dihi z mano in drugimi. Vtis učenke Nine Bole je sporočilo, kako so letošnji literarni 
obisk doživljali naši učenci. 

Konec oktobra sta našo šolo 
obiskala prav posebna go-
sta: Rok Terkaj, na kratko Tr-
kaj, in profesor Igor Saksida. 
Skupaj z udarnimi ritmi, su-
per urejenimi poezijami pa 
tudi ljudskimi pripovedkami 
sta v dobravski športni dvora-
ni pričarala prekrasno vzduš-
je. Zelo smo bili navdušeni, 

ko je Trkaj s preprostimi be-
sedami v manj kot minuti se-
stavil krasne rime, ki so nas 
dodobra nasmejale. Prostor 
se je tresel ob vsakemu nasle-
dnjem komadu, ki sta ga do-
vršeno zarepala, in dvignil vse 
učence na noge. Njegov pose-
ben čar je nasmejal še vse naše 
učitelje in učiteljice. Bil je tako 

vživet v dogajanje, da nismo 
mogli odmakniti oči od nje-
ga. Vsi smo se smejali, nekaj-
krat pa celo poskočili od stra-
hu. Kdo bi si mislil, da so lahko 
tudi profesorji tako legendar-
ni in poskočni! Na koncu pa so 
v ritmu zaplesali tudi nekateri 
naši učitelji in tudi gospa rav-
nateljica. Sedaj tudi razumem, 
zakaj vsi kličejo Roka Terka-
ja Trkaj, saj nam vsaka njego-
va nova pesem potrka na naša 
srca in iz nas iztisne vso do-
bro voljo. Veliko učencev bi se 
lahko strinjalo z mano, da sta 
bila najboljša literarna gosta na 
naši šoli do sedaj. Še vedno po 
šoli odmevajo njune pesmi in 
ne morem si pomagati, da ne 
bi vmes še sama malo za repa-
la. Res smo jima lahko hvale-
žni, da sta obiskala našo šolo in 
nam polepšala dan.

Nina Bole, 8. a

Foto: Gašper Samec

Miklavž prinesel 30 
rekordov

Plavalni klub Ajdovščina se 
je 8. decembra udeležil 27. 
mednarodnega mitinga Mi-
klavž v ljubljanskem Tivoli-
ju. Na tekmovanju je nasto-
pilo 500 plavalcev in plavalk 
iz sedemindvajsetih klubov iz 
Slovenije, Srbije in BiH. Aj-
dovski izkupiček je imeniten, 
saj so odplavali kar 30 oseb-
nih rekordov.

Barve ajdovskega kluba so 
zastopali: Luka in Žiga Orož, 

Iza in Gal Breški Čoklc, Anej 
Ferjančič, Vid Batagelj, Sara 
Ličen, Manuel Mislej in Tin-
kara Plešnar. Skupaj so od-
plavali 30 osebnih rekordov, 
na stopničke pa sta se v svojih 
starostnih kategorijah zavih-
teli Tinkara Plešnar na 50 m 
delfin s tretjim mestom, med-
tem ko je Sara Ličen stala na 
najvišji stopnički tako na 50 
m kot tudi na 100 m delfin. 

dk

RovtarRovtar
M E S N I C E 
          Želimo vam vesele

 božične praznike
in veliko sreče v 

novem letu
 2019!

ROSTEP D.O.O. POTOČE MESNICA ROVTAR 1 
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POPUSTI NA VSA 
KOLESA IN DODATNO 
OPREMO IZ ZALOGE

AKCIJA TRAJA DO 
RAZPRODAJE ZALOG

TRGOVINA KOBRA SPORT, Župančičeva 8 (na avtobusni postaji)

Srečno 2019!

Evropa na dosegu roke

Mesec november so na naši 
gimnaziji zaznamovali trije do-
godki, ki jim je skupno spo-
znavanje Evrope in predvsem 
njenih mladih. Po hodnikih in 
učilnicah vipavske gimnazije je 
odzvanjala spevna španščina, 
naši dijaki pa so slovensko be-
sedo ponesli v francoski Stras-
bourg in v latvijski Gulbene.

V okviru t. i. španske 

izmenjave smo v začetku no-
vembra na ŠGV gostili skupino 
dijakov iz IES San Isidoro de 
Sevilla, januarja pa bodo k njim 
v Španijo odpotovali škofij-
ci. Zelo pestro dogajanje, ki ga 
je koordinirala prof. Martina 
Podbersič Smrdel (na šoli skrbi 
za t. i. izmenjave), je vključeva-
lo tako delo v šoli kot tudi spo-
znavanje najprepoznavnejših 

kotičkov naše domovine: Po-
stojnske jame, Bleda in Ljublja-
ne (poleg Vipave, seveda).

Konec novembra pa je ŠGV z 
enotedenskim obiskom latvij-
ske gimnazije v kraju Gulbene 
v Latviji pričela dvoletno sode-
lovanje v okviru projekta Era-
smus+, poimenovanega TEAM 
(Together Everyone Achieves 
More – Skupaj lahko dosežemo 
več). V projektu poleg vipavske 
in latvijske gimnazije sodelu-
jejo še gimnazije iz južne Itali-
je, Češke, Španije in Portugal-
ske. Osrednji namen projekta 
je izmenjava t. i. dobrih praks, 
povezanih z evropskimi pro-
jekti, podjetništvom, prosto-
voljstvom … 

Na šoli že vrsto let sodelujemo 
v projektih, v katerih tako dijaki 
kot profesorji širimo svoje zna-
nje o Evropski uniji. V lanskem 
šolskem letu smo postali Šola 
ambasadorka Evropskega par-
lamenta (EPAS), z aktivnost-
mi pa nadaljujemo tudi letos. 
V novembru so tako tri dija-
kinje ŠGV odpotovale v Stras-
bourg in se udeležile Eurosco-
le, ki združuje mlade iz cele EU, 
jim na podlagi demonstracije 
EU parlamenta želi predstavi-
ti pomen skupnosti ter jim dati 
možnost debatirati, deliti svoje 
mnenje in ideje s sovrstniki iz 

drugih članic.
Zapisanemu pa seveda manj-

ka najpomembnejše – kaj te iz-
menjave dajo šoli in predvsem 
dijakom. Občutke vseh, ki so že 
izkusili evropsko avanturo ali 
pa jo še bodo, po svoje zaokro-
žuje razmišljanje dijakinje Kaje 
po vrnitvi iz Latvije: »Izmenja-
vo v Latviji bi ocenila z najvišjo 

oceno, saj sem izjemno uživa-
la, predvsem pa sem hvaležna, 
da sem imela možnost spoznati 
toliko različnih ljudi, splesti to-
liko prijateljskih vezi in seveda, 
da sem imela možnost spozna-
ti Latvijo, ki je drugače verjetno 
ne bi nikoli obiskala.«

Bojana P. Kompara

Zaupaj Mi v novem letu!
Saj veš, da nisi sam, 

saj veš, da ti ni treba vsega sam,
in veš, da ljubim tiste,
ki tvegajo in upajo … 

 (p. Pavle Jakop)

Za božične praznike in v novem letu vam iz Škofijske gimnazi-
je Vipava in našega dijaškega doma želimo zaupanja vase, zau-
panja v ljudi in v Življenje, želimo vam poguma, stvari narediti 
drugače, na novo in znova začeti, želimo vam, da bi zaupali in 
tvegali tudi vi ljubiti sebe in vse ljudi. 

Vladimir Anžel
ravnatelj

Škofijska gimnazija Vipava

Sinonim za varno in zanesljivo 
obratovanje energetskih postrojenj

Našim strankam, poslovnim 
partnerjem in zaposlenim 
želimo vesele prihajajoče 

praznike in veliko uspehov v 
letu 2019.

Ukvarjamo se:
- s kontrolo opreme pod tlakom,
- s kontrolo skladišč nevarnih tekočin,
- s storitvami s področja varnosti in zdravja 
 pri delu,
- z revidiranjem, projektiranjem, 
 inženiringom, nadzorom in svetovanjem s 
 področja investicijskih gradenj ter 
- neporušnimi preiskavami (NDT kontrolami).

OŠ Šturje

Miklavžev pohod
Pred nami so najlepši dnevi v letu, ki jih vsi z nestrpnostjo pri-
čakujemo. Še posebej se čarobnega meseca veselijo otroci. 
Njihova srca se vznemirijo ob misli na dobre može: sv. Miklav-
ža, Božička in Dedka Mraza. Veselijo pa se tudi prihajajočih 
brezskrbnih počitnic v krogu svojih družin. Uvod v praznični 
čas smo otrokom pripravili že malo prej. Že tretje leto zapo-
red skupaj s PD Ajdovščina prirejamo Miklavžev nočni pohod.

Približno sto petdeset otrok, 
njihovih staršev, starih staršev 
in prijateljev se je na večer 30. 
novembra 2018, zbralo pred 
osnovno šolo v Lokavcu. Pod 

vodstvom planinskih vodnikov 
PD Ajdovščina smo se počasi, v 
dolgi koloni vzpenjali proti cer-
kvici sv. Urbana nad Lokavcem. 
Med potjo nas je ujela tema in 
takrat so zasvetile naše svetilke. 
Še posebej otrokom se je zdela 
hoja v temi z lučkami zanimiva. 
Pot je bila prijetna, mraz je po-
pustil in zvok zvonov je ozna-
njal, da smo blizu cilja. Pred 

cerkvijo je otroke in tudi vse 
ostale čakalo presenečenje. Poz-
dravil nas je sam sv. Miklavž. 
Otroci so se zbrali okrog njega 
in med njimi je stekel prijeten 
klepet. Ker so bili otroci čez leto 
pridni, jih je Miklavž obdaril s 
sladkarijami, sadjem in drugimi 
dobrotami. Pogreli smo se tudi 
s čajem, ki so nam ga pripravili 
gostoljubni Lokavčani. 

Ob tej priložnosti bi se radi vsi 
učenci, zaposleni in mentorica 
planinskega krožka na OŠ Štur-
je Ajdovščina zahvalili PD Aj-
dovščina za nesebično pomoč 
pri vodenju in pripravi planin-
skih pohodov. Hvala tudi vam 
staršem, ki verjamete v nas in 
nam zaupate svoje otroke. 

V prihajajočem novem letu 
vsem želimo veliko zdravja, 
miru in osebnega zadovoljstva. 
Dragi planinci, vam pa še po-
sebej varen korak pri osvajanju 
vrhov in gibanju v naravi. 

Vesna Furlan, 
OŠ Šturje 
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Naložbo POŠ sofinancirata Republika 
Slovenija in Evropska unija iz 
Evropskega socialnega sklada.

S PODVIG-om do samoiniciativnosti in podjetnosti
Krepitev kompetence podjetnosti 

in spodbujanje prožnega prehajanja 
med izobraževanjem in okoljem 
v gimnazijah ali kratko PODVIG 
je petletni nacionalni razvojni 
projekt, v katerega je vključena tudi 
naša šola. Cilj projekta je razviti 
sistemski pristop do razvijanja 
kompetence podjetnosti med 
gimnazijci.

Vseživljenjsko učenje je zelo 
velikega pomena za vsakega 
državljana Slovenije, Evropske 
unije in tudi širše, celega sveta. 
Državljani se nenehno soočamo z 
novimi izzivi, ki od nas zahtevajo 
vrsto veščin in kompetenc. Zato 
sta Svet EU in Evropski parlament 
leta 2006 sprejela evropski okvir 
ključnih kompetenc, ena izmed 
njih pa je tudi kompetenca z 
nazivom samoiniciativnost in 
podjetnost.

V zadnjem desetletju so se 
članice EU različno odzvale na 
zgoraj omenjeni dokument. 
Nekatere so razvile posebno 

strategijo razvijanja kompetence 
samoiniciativnosti in podjetnosti, 
večji del EU pa se tej kompetenci 
ni posebej posvetil.

Letos spomladi smo v Sloveniji 
pričeli izvajati nacionalni razvojni 
projekt PODVIG, katerega cilj 
je razviti posebno strategijo 
za razvijanje kompetence 
samoiniciativnosti in podjetnosti.  
Na šolah bomo v naslednjih letih 
razvijali in preizkušali modele, 
ki bi lahko podprli razvoj te 
kompetence.

Poudariti je potrebno, da je 
podjetnost, ki jo velikokrat 
povezujemo zgolj s podjetništvom 
in finančnimi dobički, veliko več 
kot to. Podjetnost je skupek mnogih 
veščin, ki jih vsak potrebuje za 
uspešno življenje. To so veščine, 
ki državljanu omogočajo, da 
prepoznava priložnosti in jih zna 
tudi realizirati in s tem izboljševati 
svoj vsakdan in splošno stanje v 
družbi. Finančna pismenost je 
le ena izmed veščin, ki spadajo 

v ta okvir. Poleg nje sem sodijo 
tudi sposobnost načrtovanja 
in vodenja, prevzemanje 
odgovornosti, ustvarjalnost, vizija, 
delo v timih, sprejemanje tveganja 
in negotovosti, sposobnost opaziti 
priložnost, biti motiviran in 
vztrajen, delati z viri … Skratka 
– same veščine, ki nas bogatijo in 
nam omogočajo, da postanemo 
uspešni državljani. 

Verjamemo, da bomo zaposleni 
na SŠ Ajdovščina v prihodnjih letih 
obogatili svojo pedagoško prakso 
in dijake, ki se bodo vpisovali na 
našo šolo, še veliko bolje opremili 
za življenje in jih pripravili na 
izzive, ki jih čakajo izven šolskih 
klopi.

 
Matjaž Trošt, vodja projektnega tima 

na SŠ Ajdovščina

Športne prvakinje in prvaki
V četrtek, 29. novembra, je bilo v 

Novi Gorici zmagoslavno vzdušje. 
Pilonovci in pilonovke so postali 
področni prvaki in prvakinje v 
rokometu. 

V petek, 7. decembra 2018, 
pa je potekalo šolsko področno 
tekmovanje v košarki za dekleta. 

Po napeti tekmi v domači dvorani 
so pilonovke zmagale proti ekipi 
Škofijske gimnazije Vipava in se 
uvrstile na državno tekmovanje. 
Dijakom, dijakinjam in mentorju 
prof. Igorju Severju čestitamo in jim 
želimo veliko uspeha na nadaljnjih 
tekmovanjih.

Spremembe za mir
Projektni dan na Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina

Letos se spominjamo kar nekaj 
obletnic: 100. obletnice konca 1. 
svetovne vojne, 400. obletnice 
začetka 30-letne vojne, 50-letnice 
pomladi 1968, ob tem pa 
zaključujemo tudi Cankarjevo leto. 
V luči teh pomembnih dogodkov 
izjemnega pomena za tok zgodovine, 
smo letošnji projektni dan naslovili 
Spremembe za mir. 

Izpeljali smo ga 14. novembra 2018, 
na njem pa smo sodelovali vsi dijaki 
obeh programov ter vsi učitelji. 
Po tem, ko smo zjutraj prisluhnili 
nagovoru ravnatelja, smo si skupaj 
ogledali daljši posnetek. Ta se je 
začel s pregledom velikih globalnih 
sprememb od leta 1618 oziroma 
1918 vse do danes, sledila pa so 
pričevanja o različnih dogodkih, 
ki so se v tem obdobju zvrstili. Za 
konec te skupne uvodne ure smo 
izvedeli, kaj mir pomeni ljudem 
okrog nas – od tistih najmlajših do 
najstarejših – in tudi sami zapisali 
Misli za mir. 

Od tod dalje pa je pouk stekel v 
obliki delavnic. Raziskovali smo 
vojno in mir, se s pesmijo borili proti 

nasilju, kriptirali in dekriptirali, 
pletli evropske povezave, sledili 
vojnim reportažam, razbijali 
stereotipe in gradili medkulturnost. 

Pa poglejmo bolj podrobno … 
Ustvarili smo kaligrame, uprizorili 

recital iz Cankarjevih del in 
dramatizirali pesmi v domačem in 
tujih jezikih ter tako razvijali naše 
ustvarjalne in jezikovne zmožnosti 
ter bralno pismenost. Glasbeno 

smo se lotili pesmi proti vojni, 
Cankarjevih del, Johna Lennona, 
spoznali slovensko ljudsko vojaško 
pesem in celo ustvarili ter izvedli 
svojo lastno Pesem miru. S pomočjo 
vzgojiteljic iz vrtcev smo pripravili 
delavnico za otroke, s katero jih 
bomo v prihodnje učili komunikacije 
za mir. Po matematično smo se lotili 
Cankarjeve Zaklenjene kamrice in 
se poučili o kriptografiji. Načrtovali 
smo obisk Evropskega parlamenta 
v Bruslju in spoznavali pomen 
evropske povezave pri zagotavljanju 
miru. Pri zgodovini smo preučevali 
spremembe zadnjih 100 let in 
spoznavali korenine sedanje podobe 
Slovenije, Evropske unije ter sveta. 
Obiskal nas je tudi pričevalec 

nekega drugega časa, gospod Jaka 
Novak, in nam predstavil svojo 
življenjsko pot, življenje v taborišču 
ter občutke ob koncu vojne. Z 
begom v mir smo raziskovali 
migracije 20. in 21. stoletja ter rušili 
stereotipe o migrantih. Spoznali 
smo Edija Šelhausa, domačina in 
fotoreporterja v vojni in miru. Po 
geografsko smo raziskali pomen 
prometa v Ajdovščini in njeni okolici 
v času soške fronte ter predlagali 
vizijo prometa v občini z vidika 
trajnostnega razvoja. Opozorili 
smo na pomen planeta, te blede 
modre pike, ki je naša skupna last, 
ter na problematiko prekomernega 
izkoriščanja naravnih virov. Podučili 
smo se o temeljih prosocialnega 
vedenja: pomoči, altruizmu in 
empatiji. Ozavestili smo tudi pomen 
uvajanja tehnike EFT v vrtce za 
razvoj čustvene inteligence otrok. 
Za izredne razmere smo usvojili 
tehnike prve pomoči, posvetili smo 
se fairplay-u v športu in zarisali 
vzporednice z vojno. Dogajanje 
je skrbno dokumentirala skupina 
dijakov, ki so pripravili posnetek in 
zgovorne fotografije, ki si jih lahko 
ogledate v galeriji na šolski spletni 
strani. 

Poleg učiteljev, ravnatelja, 
pričevalca ter vzgojiteljic Ingrid Šelj, 

Judite Leban in Marjane Črnilogar 
je pri načrtovanju in izvedbi 
projektnega dne sodelovala tudi 
Natali Panič Nardin, naša nekdanja 
dijakinja, študentka Fakultete za 
družbene vede v Ljubljani. 

Skupaj smo torej dali miru 
priložnost, da nas za hip prevzame, si 
zamišljali, kakšen je naš svet bil pred 
sto in štiri sto leti, kakšen je danes in 
kakšen bi še lahko postal. Za en dan 
smo nase prevzeli odgovornost in 
načrtovali spremembe. Spremembe 
za mir. 

Med prireditvijo se nam je 
pridružil minister gospod Jernej 
Pikalo in nas dodatno spodbudil k 
tovrstnim dejanjem, ki so izjemnega 
pomena za globalno skupnost. Po 
njegovih besedah je prav zavedanje 
pomena miru in nevarnosti 
vojne tisto, kar pomaga razumeti 
razmere za krepitev gospodarskih, 
znanstvenih in medčloveških vezi 
po drugi svetovni vojni v okviru 
nastajajočih evropskih integracij. 
Na ta način je treba po ministrovih 
besedah razumeti tudi vsa dosedanja 
prizadevanja EU za mir.

Poslovili smo se s pesmijo. 
Nadaljevali bomo pretežno v 
šolskih klopeh, vendar smo domov 
zagotovo odšli bogatejši tudi za 

spoznanje, kako lahko s skupnim 
razmislekom in ozaveščenostjo 
doprinesemo k notranjemu in 
svetovnemu miru. Zdaj pa je na 
nas, da delimo svoja spoznanja 
z drugimi, saj z vsakim iskrenim 
odnosom utrjujemo temelje, na 
katerih počiva mir celotnega sveta.

Ravnatelj je ob zaključku povzel, 
da je minister obisk šole izkoris-
til tudi za to, da nas bolje spozna. 
Seznanili smo ga z vsemi razvojni-
mi projekti, v katere je vpeta šola, s 
sodelovanjem z lokalno skupnostjo, 
gospodarstvom ter izobraževalnimi 
in investicijskimi načrti, ki jih ima-
mo tako na področju razvoja pro-
gramov kot v skrbi za trajnostni raz-
voj. Minister je izrazil zadovoljst-
vo s širokim spektrom dejavnosti, 
v katere je šola vpeta, z urejenost-
jo prostorov in okolice, aktivnostjo 
dijakov in ambicioznostjo šole pri 
postavljanju načrtov za prihodnost. 
Veseli smo potrditve odličnega dela, 
načrtov in usmeritev.

Besedilo: 
Organizatorji projektnega dne
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Pilonovci poglabljali znanje o infekcijskih boleznih 
na mednarodni konferenci v Heidelbergu     

V sredo, 14. 11. 2018, smo se 
nekateri dijaki 4. b razreda ob 7.10 
odpravili v Nemčijo, z namenom, 
da bi se udeležili konference, ki 
jo je organiziral inštitut EMBL 

(Evropski laboratorij za temeljne 
raziskave molekularne biologije) 
v Heidelbergu. Med potjo smo se 
ustavili še v Münchnu, kjer nam je 
bivši dijak naše šole, Miha Černetič, 

razkazal Institut Maxa Plancka. 
Nato smo se odpravili še na ogled 
astronomskega centra “ESO 
Supernova Planetarium & Visitor 
Center”, kjer smo izvedeli veliko 
zanimivih dejstev s področja fizike 
in astronomije. Izkušnja se nam je 
zelo vtisnila v spomin, saj nam je 
Miha znanost prikazal na drugačen, 
interaktiven način.

V popoldanskih urah smo 
nadaljevali vožnjo do našega 
hostla Steffis, kamor smo prispeli 
okrog devetih zvečer. Naslednji 
dan smo se po zajtrku odpravili v 
središče Heidelberga, ki je znan kot 
univerzitetno mesto, saj je bila tukaj 
prva univerza, ustanovljena že v 14. 
stoletju. Pot nas je najprej peljala do 
mostu, ki nam je omogočil prelep 
razgled na stari del mesta. Zatem 
smo se povzpeli na tamkajšnji 
renesančni grad, ki nas je prevzel s 

Pilonovci obiskali Evropski parlament v Bruslju         

V sredo, 21. novembra 2018 smo 
se dijaki 4.a in 4.b razreda naše 
šole odpravili na obisk Evropskega 
parlamenta v Bruslju.

Na pot smo odšli tik po končanem 
pouku. Nekoliko napeti, a 
navdušeni smo se odpravili na 
letališče v italijanskem Trevisu, od 
koder smo poleteli do evropske 
prestolnice. Osrednji del naše 
ekskurzije se je odvil v četrtek, ko 
smo obiskali Evropski parlament. 
Krajši predstavitvi Evropske unije in 
njenega pomena je sledilo srečanje s 
Patricijo Šulin, slovensko poslanko 
v Evropskem parlamentu. Gospa 
Šulin je bila tudi razlog, da smo 
se v Bruselj odpravili, saj nas je tja 
povabila in sofinancirala naš obisk. 
V sproščenem pogovoru nam je iz 
prve roke predstavila svoje delo v 
tej vplivni instituciji, nas popeljala 
po njenih prostorih in predstavila 
možnosti, ki jih mladim ponuja 
Evropska unija. Za finančno 
podporo in čas, ki si ga je vzela za 
nas, se ji iskreno zahvaljujemo.

Dijaki smo se na obisk parlamenta 
pripravili že v okviru projektnega 
dne Spremembe za mir, ki smo ga 

na šoli izvedli 14. novembra 2018. 
Spoznavali smo institucije Evropske 
unije in njen vpliv na naše življenje. 
Odkrivali smo pomembnost 
odločitev, ki so sprejete v Evropskem 
parlamentu in videli, da nekatere, 
kot so npr. Erasmus+ in projekt 
Priložnosti EU, pravzaprav že zelo 
dobro poznamo.

Poleg parlamenta smo si imeli 
priložnost ogledati tudi glavne 
znamenitosti belgijske prestolnice. 
Največ naše pozornosti je pritegnil 
kipec Manneken Pis in pivnica 
Delirium, seveda pa nismo pozabili 
poskusiti slavnih belgijskih vafljev. 
V petek smo se odpravili v bližnji 
srednjeveški mesti Brugge in Gent. 

GIZ-ovci na velikem odru z Radijskim zborom Francije 
Na pobudo in idejo profesorice 

Karmen Ferjančič Žgavc smo se 
dijaki izbirnega modula Glasbeno 
izražanje v 4. letniku odpravili na 
tridnevno ekskurzijo v Pariz, glavno 
mesto prečudovite Francije. Kot 
spremljevalca sta se nam pridružila  
mentorica prof. Karmen Ferjančič 
Žgavc in prof. Samuel Farsure, ki 
nas je vodil po pariških ulicah. Iz 
Ajdovščine smo krenili na pot do 
letališča Treviso, od koder smo 
poleteli čudovitemu doživetju 
naproti. Nekateri od nas smo leteli 
prvič, zato je bila izkušnja posebej 
zanimiva. 

V Parizu nas je sprejela odlična 
dirigentka Martina Batič, katere 
korenine segajo prav v Slovenijo, 
natančneje v Ajdovščino. Kljub 
mnogim koncertom in projektom 
širše po Evropi in svetu je 

Ajdovščina še vedno njen prvi dom. 
Še isti večer smo si ogledali ogromno 
radijsko hišo Radia France ter eno 
najprepoznavnejših  znamenitosti 
Pariza, Eifflov stolp.

Za ogled mesta nismo imeli veliko 
časa, saj sta nas naslednji dopoldan 
čakali vaja in generalka z dirigentko 
Martino in profesionalnim zborom 
Radia Francije, s katerim smo skupaj 
nastopili. Vseeno nam je ostalo nekaj 

časa tudi za ogled znamenitosti: 
doživeli smo prečudovit sončni 
vzhod in razgled na mesto izpred 
Bazilike Srca Jezusovega, ogledali 
smo si Katedralo Notre dame, 
Elizejske poljane in Latinsko četrt. 
Popoldan pa je bil za nas nekaj 
izjemnega, saj nas je čakala posebna 
naloga. V veličastni dvorani radijske 
hiše smo prvotno prisluhnili 
koncertu radijskega zbora pod 
vodstvom dirigentke Martine Batič. 
Na koncu pa smo se jim na odru 
pridružili tudi mi. Skupaj smo 
zapeli slovensko ljudsko pesem Pa 
se sliš’, ki nas je v tujini še posebej 
zaznamovala. Nastop združenih 
generacij različnih narodnosti s 
slovensko pesmijo je na koncu 
požel bučen aplavz in navdušenje v 
dvorani. Med poslušalci je bila tudi 
sama direktorica Francoskega radia, 

predstavniki Veleposlaništva RS v 
Parizu in drugi gostje.

Čas je hitro minil, nam pa je ostala 
čudovita izkušnja za vse življenje. 

 
Velika zahvala pa gre tudi 

naslednjim sponzorjem: 
Društvo Gibalnice (Ilirska 
Bistrica), Plaz d.o.o. (Kranj) 
in SITOR d.o.o. (Pivka), ki so 
nam olajšali stroške potovanja. 

 

Doris Pirih, 4. č

svojo podobo. Tam smo si ogledali 
tudi grajski apotekarski muzej. 
Ker pa nam čas ni bil naklonjen, 
smo morali pohiteti na avtobus, ki 
nas je odpeljal v vodilni evropski 
laboratorij za temeljne raziskave 
molekularne biologije (EMBL). 
Po registraciji na konferenco z 
naslovom “Infectious Diseases: 
Past, Present and Future” se je začel 
program, ki je bil razdeljen na štiri 
seje. Na prvi smo izvedeli nekaj več 
o epidemijah v zgodovini človeštva, 
bolj natančno o razvoju nalezljivih 
bolezni ter o evolucijski zgodovini 
mikrobov.

Po kratkem premoru za 
»kafetkanje« smo se poglobili v 
probleme znanosti ter izvedeli, kaj 
lahko pričakujemo v prihodnje. 
Najbolj so nas presenetili odgovori 
na vprašanje: “Zakaj je vedno več 
ljudi odpornih na antibiotike?” Dan 
se je bližal koncu in sledila je le še 
večerja. Zadnji dan smo se na EMBL 
odpravili v zgodnjih jutranjih urah, 
saj se je tretja seja začela že ob 
devetih zjutraj. Predavanja v tem 

sklopu so bila namenjena predvsem 
družbenemu področju. Debata se je 
vrtela predvsem okrog cepljenja.

Po končani konferenci smo 
dobili možnost ogleda kampusa 
ter laboratorija, v katerem izvajajo 
poskuse na živalih. Na koncu pa 
so nam predstavili še EMBL kot 
ustanovo in kot organizacijo. Sledila 
je dolga pot domov, med katero 
smo imeli čas za izmenjavo mnenj 
in vtisov. 

Večina se nas je konference 
udeležila predvsem zaradi dejstva, 
da nam je sama tematika pri srcu 
in smo si želeli izvedeti nekaj več 
na naravoslovnem področju, kar 
nam bo mogoče koristilo tudi, ko 
bomo (v bližnji prihodnosti) sedeli 
za univerzitetnimi klopmi.

Vsi smo mnenja, da nam je 
konferenca razširila obzorja in je 
izkušnja, ki jo bi vsak izmed nas še 
enkrat ponovil.

Elena Koradin, 4. b 

Najprej smo se ustavili v Bruggu, 
obiskali tamkajšnjo pivovarno De 
Halve Maan in poskusili njihovo 
pivo. Nato smo se sprehodili po 
očarljivem mestu in se odpravili 
v Gent. Tam smo večino časa 
namenili ogledu mesta in uživali v 
nakupovanju. Sobotno jutro smo 
imeli prosto, popoldne pa namenili 
vrnitvi domov.

Ekskurzija v Bruselj je bila 
čudovita izkušnja, ki nam bo 

zagotovo ostala v spominu. Imeli 
smo edinstveno priložnost spoznati 
najpomembnejšo institucijo 
Evropske unije in si ogledati tri 
čudovita mesta, kar pa je ekskurzijo 
naredilo čarobno, so seveda 
spomini, ki smo jih tam ustvarili.

 
Tina Mozetič, 4.b
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Na Gočah smo degustirali Carolus 
z rdečimi očkami
V vasi Goče deluje pod okriljem Ljudske univerze Ajdovščina študijski krožek (ŠK) »Na vrtu«. 
Brezplačno druženje in učenje o vsem kar je povezano z vrtom, s pridelavo ter predelavo 
različnih pridelkov, poteka že drugo leto. V novembru so nam pripravili dogodek »Pridi in 
prinesi krompir«.

Dogodek, ki nas je nav-
dušil, je bil tako po vsebini, 
strokovnosti predavateljev 
in postrežbi vrhunski. Za-
hvaljujemo Damjani Benec, 
univ. dipl. inž. agronomije, 
Anji Godnič iz KS Goče, ude-
ležencem in vsem drugim, ki 
so pomagali pri njegovi izved-
bi. Hvala OŠ Draga Bajca, Po-
družnični šoli Goče, ki nam je 
odstopila prostore. 

Zbralo se je okrog 60 oseb iz 
vasi Goče, pa tudi iz Vrhpolj, 
Lož, Ajdovščine in od drugod. 
Prišli so tako otroci kot mla-
dina in starejši. Zadovoljni 
smo, ker so se nam pridružili 
tudi fantje in možje, ki se obi-
čajno težje odločijo za učenje. 

Gospa Anja je uvodoma po-
vedala nekaj osnovnih zani-
mivosti o delu ŠK »Na vrtu« 
in prisotne nasmejala z anek-
doto. Helena Furlan pa je pri-
nesla nov katalog programov 

Ljudske univerze Ajdovšči-
na in prisotne presenetila z 
marmelado iz aronije, ki so 
jo skuhali mladi udeleženci 
programa PUM - O v Učnem 
centru Brje. Predstavila je še 
vse letošnje študijske krož-
ke. ŠK Sivka deluje v Podragi, 
ŠK Zeliščna mavrica v Učnem 
centru Brje, ŠK Zorenja in ŠK 
Od nitke do čipke pa v Ajdo-
vščini. Študijski krožki so ve-
dno bolj prepoznana oblika 
učenja, ki v Sloveniji obsta-
ja 25 let in pod okriljem An-
dragoškega centra Slovenije v 
Ljubljani pravkar nastaja bro-
šura o delovanju krožkov po 
naši državi. V njih sodelujejo 
tudi odrasli, ki se običajno ne 
izobražujejo in se tako aktivi-
rajo, razvijajo sebe in okolje. 

Bistvo večera, znanje in iz-
kušnje o pridelavi krompirja, 
pa so nam podali Damjana in 
Uroš Benec ter zaposleni pod-
jetja Interseme. Predavatelji, 

strokovnjaki po teoriji in pra-
ksi so delili uporabna znanja 
za začetnike in tiste, ki krom-
pir uspešno pridelujejo že vr-
sto let. Povedali so več o tem 
kakšne podatke o krompirju 
najdemo na beli in modri eti-
keti v trgovinah, kako izbrati 

sorto in velikost gomoljev, ki 
nam bodo dali želeni pridelek, 
kako naj poteka nakaljeva-
nje in skladiščenje. Opozori-
li so nas na prisotnost strupe-
nih akrilamidov v krompirju. 
Izvedeli smo kakšne so pred-
nosti ter slabosti posameznih 
sort, bolezni, škodljivci in po-
škodbe krompirja ter kako se 
jim izogniti. Svetovali so nam 
katere pomembne agroteh-
nične ukrepe, kot sta kolobar-
jenje ter osipavanj, je dobro 
izvajati. Izvedeli smo še kaj se 
na področju žlahtnenja sort 
dogaja v Evropi, da imamo 
že okrog 4000 sort krompirja, 
katere so odporne na plesen 
in visoke temperature, kateri 
krompir je kulinarični hit, pa 
še kaj. Nekdo od udeležencev 
je na dogodek prinesel zaboj-
ček krasnega, debelega krom-
pirja z Nanosa, drugi nam je 
pokazal sladek krompir (kar 
je seveda čisto svoja zadeva). 

Gospa, ki je kot zanimivost 
prinesla bolan gomolj krom-
pirja, je strokovnjake spodbu-
dila, da so skupaj iskali vzroke 
za bolezen. Predavateljica Da-
mjana pa je pred zaključkom 
spomnila tudi na druge mo-
žnosti uporabe krompirja, za 
maske za obraz in nego rok, 
za uporabo proti glavobolu.

Tisti večer smo degustira-
li praženi krompir sorte Ca-
rolus, ki ima rdeče očke. Naše 
veselo druženje se je namreč 
zaključilo ob veliki ponvi pra-
ženega krompirja, ki so ga 
pripravili zaposleni podje-
tja Interseme in ob sladkih 
dobrotah udeleženk krožka, 
ki so med sestavine vključile 
krompir. Tudi grozdja in do-
mače kapljice ni zmanjkalo. 
Razvezali so se nam jeziki in 
vsak je povedal kaj zanimive-
ga o krompirju, izmenjali smo 
izkušnje, mnenja in pobu-
de za nadaljnje delo ŠK. Gle-
de na izvedeni dogodek lah-
ko rečemo, da bomo o ŠK »Na 
vrtu« na Gočah gotovo še ve-
liko slišali.

Na Ljudski univerzi Ajdo-
vščina, si želimo še večjega 
povezovanja med udeležen-
ci vseh ŠK in za prihodnost 
načrtujemo skupne dogodke, 
aktivnosti. Načrtujemo, da 
bomo povečali učinke nefor-
malnega izobraževanja: pove-
čali število udeleženih v vseži-
vljenjskem učenju, vzpostavili 
in okrepili socialne vezi odra-
slih ter z znanji okrepili nji-
hov položaj na trgu dela. 

Vabimo vas, da spremljate 
naše objave na www.lu-ajdo-
vscina.si in se nam pridruži-
te. Informacije dobite tudi na 
telefon 05/36 64 753, 041 437 
785 ali na info@lu-ajdovsci-
na.si.

Helena Furlan

Teden globalnega 
učenja
Med 18. in 25. novembrom 2018 je v Sloveniji že dvanajsto 
leto potekal Teden globalnega učenja (TGU). Osrednja tema 
Tedna globalnega učenja 2018 so bili cilji trajnostnega ra-
zvoja, slogan tedna pa je: »Svet se spreminja. Kaj pa mi?«.

Na Ljudski univerzi Ajdo-
vščina smo v programu PUM-
-O v okviru Tedna globalne-
ga učenja pripravili delavnice, 
ki so potekale vsak dan med 9. 
do 13. uro. V ponedeljek, 19. 
novembra, je pod vodstvom 
Nataše Mohorčič potekala de-
lavnica izdelave naravne koz-
metike in čistil. Udeležen-
ci delavnice so spoznali, kako 
lahko doma iz čisto preprostih 
surovin pripravimo zelo učin-
kovita in zdravju neškodljiva 
čistila, ki so veliko boljša od 
kupljenih kemičnih sredstev. 

Drugi dan smo izdelovali 

novoletne voščilnice iz reci-
kliranega materiala. Odvečen 
in na videz odpaden materi-
al je lahko zelo uporabna za-
deva. Če zdraven dodamo še 
malo domišljije in kreativnosti 
lahko ustvarimo izredno zani-
mive stvari. Tako so udeležen-
ci programa PUM-O izdelali 
voščilnice, ki jih bo za simbo-
ličen znesek mogoče kupiti na 
posebni decembrski Facebo-
ok dražbi in njihovi novoletni 
stojnici. 

S sredinim delom globalne-
ga učenja, so PUM-ovci sle-
dili pravilu, da če se svet spre-
minja, se moramo tudi ljudje 
spremeniti. Prvi korak k temu 
je zagotovo narejen, če po-
skrbimo za svoje zdravje. Na 
PUM-O Ajdovščina smo ta 
dan posvetili telesni aktivnosti 
in zdravi prehrani. Pripravili 
smo zdravo malico in izvedli 
telovadbo za krepitev zdravja. 

V četrtek, je potekala filmska 
delavnica z diskusijo. Udele-
ženci so si ogledali film Tudi 
mi smo del sveta, ki prikazu-
je izbrane projekte slovenskih 
nevladnih razvojnih in huma-
nitarnih organizacij v Afriki 
in na Zahodnem Balkanu. Po 
ogledu filma je sledila zanimi-
va diskusija, na kateri so ude-
leženci podali svoje mnenje o 
videnem filmu. 

Teden globalnega učenja 
smo zaključili z delavnico z 
naslovom Glasba in okolje., 
ki je potekala pod vodstvom 
Mojce Krapež Na njej so se 

udeleženci pogovarjali, kako 
lahko glasba vpliva na člove-
kovo ozaveščanje o okoljskih 
problemih. Odkrivali so glas-
bene parametre, ki pripomo-
rejo k dojemanju dogajanja 
okoli nas in na podlagi glasbe-
nih primerov obujali spomi-
ne na izvajalce, ki so s svojimi 
sporočili prodrli na globalni 
ravni. 

Letošnji Teden globalne-
ga učenja je zopet opozoril na 
različnosti in neenakosti, ki jih 
je mogoče najti tako na lokalni 
kot globalni ravni. Pripravlje-
ne delavnice so udeležence in 
lokalno skupnost pozvale k ra-
zumevanju osrednjih idej glo-
balnega državljanstva in glo-
balnega trajnostnega razvoja 
ter še enkrat pokazale, da je 
vseživljenjsko učenje temelj za 
razvoj znanja prihodnosti. 

Ksenja Sulič
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Umetnost in znanje z roko v roki
Na Ljudski univerzi Ajdovščina so v letu 2018 zvrstile številne razstave, na katerih so se lo-
kalni javnosti s svojimi deli predstavili umetniki, fotografi, kiparji, slikarji in grafiki. Razstave 
so privabile številne obiskovalce, ki so si dela z velikim zanimanjem ogledali, o njih govorili 
in si izmenjali mnenja. 

Letošnji sklop razstav je v 
mesecu januarju otvorilo Fo-
tografsko društvo upokojen-
cev, ki se je predstavilo s fo-
tografijami svojih članov. 
Fotografije so prikazovale le-
pote Ajdovščine in Vipavske 
doline, kakor jih je zaznalo fo-
tografsko oko. Tej razstavi je v 
mesecu februarju sledila raz-
stava Študijskega krožka Kre-
ativno šivanje, na kateri si je 
bilo mogoče ogledati dela čla-
nic krožka.

V mesecu marcu se je s svo-
jimi deli predstavila mlada in 
nadobudna magistra grafike, 
Nika Božič. Nika snuje ideje 
za notranje opremljanje ambi-
entov ter kreira dekoracije na 
raznovrstnih banketih ter pri-
reditvah. Njena razstava je no-
sila naslov »Energija platfor-
me«. Z njo je želela likovno 
prikazati svoje notranje doži-
vljanje življenja in vsakodnev-
nih situacij. Likovna dela so 
bila sestavljena iz več tehnik. 
Glavni element pa je predsta-
vljala risba, ki je sporočala s 
prepletanjem različnih barv.

S kratko enotedensko raz-
stavo so se v mesecu aprilu 
predstavile Čipkarice, ki so na 

ogled postavile svoje umetni-
ne. Razstava je bila pomemb-
na zato, ker je opozorila na 
pomen kulturne dediščine. 
Hkrati pa tudi prinesla po-
novno zanimanje za tovrstno 

spretnost med obiskovalci raz-
stave. Tej razstavi je sledil od-
mik v rajske utrinke narave, ko 
jih je skozi objektiv ujel foto-
graf Boštjan Rančigaj iz Celja. 
V fotografije so bili zajeti pov-
sem vsakdanji motivi, s kate-
rimi je avtor razstave opozoril 
na to, da je lepota narave ves 
čas pred nami. Če jo želimo 
odkriti, moramo najprej naj-
ti notranjo lepoto v sebi, šele 
nato nam jo bomo lahko pre-
poznali v naravi. 

Zanimive razstave je po-
nudil tudi letošnji Teden 

vseživljenjskega učenja. V me-
secu maju in juniju so se na 
Ljudski univerzi Ajdovščina 
predstavili trije razstavljavci. 
Najprej je svoja kiparska dela 
na ogled postavil kipar Matija 

Repič, ki je član kamnoseške 
skupine iz Manč, ki deluje pod 
okriljem Društva MOST. S ka-
mnoseštvom se ukvarja ljubi-
teljsko že od leta 2002. Na raz-
stavi je predstavil opus svojih 
del. V kamnu so bile prikazane 
različne oblike in motivi. Obi-
skovalci so si lahko ogledali iz-
delke v katerih je bila prikaza-
na vsa lepota kamna kot jo je 
podarila narava. Prav te lepote 
so večkrat skrite, zato jih avtor 
skozi preoblikovanje vdihne v 
novo življenje. Nato se je s fo-
tografsko razstavo predstavila 

članica Fotografskega društva 
Veno Pilon Ajdovščina, Erna 
Furlan. S svojimi fotografi-
jami je navdušila obiskoval-
ce. Zadnja v sklopu razstav 
TVU 2018 je bila razstava, ki 
jo je pripravilo Društvo Nor-
ma 7 v sodelovanju z prizna-
nim slikarjem, pesnikom in 
pisateljem Benjaminom Žni-
daršičem Benom pripravi-
lo samostojno likovno razsta-
vo. Posebnost razstave je bila 
v slikah, ki so bile naslikane z 
usti. Avtor slik, si je pred leti 
pri padcu poškodoval hrbteni-
co in od tedaj je slikanje posta-
lo njegov način življenja. 

Poletni del razstav je bil na-
menjen predstavitvi fotografij 
članov Fotografskega društva 
Veno Pilon Ajdovščina. Naj-
prej se je s svojimi fotografi-
jami predstavila Tina Furlan. 
Njena razstava je nosila naslov 
»Do koder mi seže pogled«. Iz-
jemnost razstavljenih fotogra-
fij je v dojemanju razsežno-
sti narave. Pogled v naravo ni 
le tisto, kar lahko zaznamo s 
prostimi očmi, temveč lahko 
naš pogled seže mnoge dlje, če 
znamo lepotam, ki nam jih na-
rava ponuja, prisluhniti. S svo-
jimi deli se je predstavil tudi 
fotograf Aleš Lemut. Svojo 
razstavo je poimenoval »V je-
dru glasbe«. Fotografije so obi-
skovalcem ponudile edinstven 
vpogled v svet glasbe. 

V mesecu septembru so svoje 

fotografije na ogled predstavi-
li člani Fotografskega društva 
upokojencev Ajdovščina, ki so 
letos praznovali 10. obletnico 
obstoja. Na razstavi si je bilo 
mogoče ogledati dela, ki so iz-
pod njihovih objektivov nasta-
la pred desetimi leti, in dela, ki 
so nastala za namen praznova-
nja obletnice Društva upoko-
jencev Ajdovščina. 

V mesecu oktobru se je s svo-
jimi risbami predstavil mlad 
umetnik Rok Černic. Razstava 
z naslovom "Rast" je ponudi-
la vpogled v avtorjeva izbrana 
dela, ki prikazujejo čas ujetosti 
v nadresničnost, kjer fizikalne 
lastnosti ne obstajajo in je do-
voljeno čisto vse.

V mesecu novembru se je na 
Ljudski univerzi Ajdovščina 
predstavljal član Fotografske-
ga društva Veno Pilon Ajdo-
vščina, Miran Krapež. Na raz-
stavi z naslovom: »Menda je 
bil na delu hudič«, fotografi-
je prikazujejo znamenitost Vi-
pavske doline, Otliško okno v 
vsej svoji lepoti. Avtor je foto-
grafije zbiral celo leto in nje-
govo pestro fotografsko oko 
je zajelo res magične in na po-
gled skoraj pravljične lepote te 
naravne znamenitosti. 

V letu 2019 sledijo nove raz-
stave. Njihova vsebina naj za-
enkrat ostane skrivnost. Va-
bljeni, da si jih ogledate. 

Ksenja Sulič

Pestro poletno-jesensko dogajanje v učnem centru Brje
V Učnem centru Brje so se od junija do novembra 2018 odvijale teoretične in praktične delavnice, ki so privabile lepo število obiskovalcev vseh generacij, iz 
širšega območja goriške regije. 

V mesecu juniju je poteka-
la praktična učna delavnica ob 
teoretičnih podlagah na temo 
kuhanja marelične marmela-
de. Delavnico je vodila Mojca 
Slokar, pratik z bogatimi izku-
šnjami izdelave domačih mar-
melad in sokov. Udeleženci so 
na delavnici kuhali marelič-
no marmelado po stari recep-
turi, pripravilo pa se je tudi ne-
kaj vzorcev marmelade, v katere 
se je vmešalo mešanico zelišč. S 
tem je marmelada pridobila na 
dodatnem okusu. 

Konec junija in v začetku julija 
sta v Učnem centru Brje potekali 
delavnici žetve in destilacije siv-
ke. Obe je vodila Danica Gračan 
Jevtič, ki ima na Brjah svoj nasad 
sivke. V njem goji preko 30 raz-
ličnih vrst sivk. Udeleženci so se 
v prvem delu delavnice najprej 
seznanili s praktičnimi nasveti 
o gojenju sivke, njeni uporabni 
vrednosti v medicini in kulina-
riki ter o tem, katera vrsta sivke 
je na podnebje Vipavske doline 
najbolj odporna. V drugem delu 
delavnice so udeleženci skupaj 
z predavateljico odšli do njive, 
kjer so poželi sivko. Po žetvi je 
sledil prikaz destilacije sivke. 

V juliju je bilo v Učnem centru 

Brje precej živahno, saj je tam 
potekala praktična delavnica na 
temo sušenja sadja, ki dozori v 

poletnih mesecih. Na delavni-
ci so udeleženci pod vodstvom 
Vere Kodrič spoznavali načine 
sušenja sadja in ugotavljali zakaj 
je ta najstarejši način konzervi-
ranja sadja tako zelo priljubljen 
še danes.

V mesecu avgustu je pod vod-
stvom Mojce Slokar poteka-
la teoretična in praktična učna 
delavnica na temo predelave 
breskev v kašast sok in marme-
lado. Na delavnici so udeleženci 

spoznali tehnološki postopek 
pridelave breskovega soka in se 
seznanili, kako lahko s pomočjo 

jabolčnega pektina pripravimo 
bolj trdno strukturo breskove 
marmelade. 

Preden se je poletje prevesilo 
v jesen, je v Učnem centru Brje 
zadišalo po Aroniji. Ta nenava-
den in med ljudmi ne tako zelo 
poznam sadež je na delavni-
co privabil številne obiskovalce. 
Udeleženci so se pod vodstvom 
Mojce Slokar in Nataše Mohor-
čič seznanili s postopki pridela-
ve marmelade in soka iz aronije. 

V mesecu oktobru sta pod vod-
stvom Mojce Slokar in Rober-
ta Bolka potekali dve praktič-
ni delavnici na temo pridelave 
jabolčnega soka. Udeleženci so 
spoznali tehnološki postopek 
pridelave jabolk, kot ga omogo-
čajo stroji v Učnem centru Brje. 

V mesecu novembru je poteka-
la delavnica na temo sušenja ka-
kijev in jabolk. Vodila jo je Vera 
Kodrič, ki je v teoretičnem delu 
predstavila, kako je pričela su-
šiti različno sadje in kakšne na-
pake so se pri tem delu pojavlja-
le. Udeležencem je na preprost 
način predstavila, zakaj sušimo 
sadje, kako so sadje sušili včasih, 
kako sušimo sadje danes, kaj se 
dogaja pri sušenju, katere vrste 
sadja lahko sušimo, kako sušimo 

posamezne vrste sadje, kako po-
sušeno sadje shranimo in načine 
uporabe suhega sadja. Da bi pre-
verili, kako jim je sušenje jabolk 
in kakijev uspelo so se čez 4 dni 
ponovno zbrali v Učnem centru 
Brje, kjer so posušeno sadje tudi 
poskusili. Udeleženci izobraže-
vanja so bili z videnim in sliša-
nim izjemno zadovoljni.

Ob zaključku še povabilo vsem, 
ki želite pridobiti nova znanja in 
predelati lastno sadje na strojih 
v Učnem centru Brje, da se nam 
ponovno pridružite v mesecu ja-
nuarju 2019, ko bo potekalo pre-
davanje na temo cepljenja sa-
dnega drevja, podlage različnih 
sadnih vrst in gojitvene oblike. 

Ksenja Sulič
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KK Ajdovščina

Košarkaški derbi 

V soboto, 24. novembra, je 
bil dan za košarkarski derbi. 
V Ajdovščino je prišla vedno 
neugodna Idrijska Hidria. Aj-
dovci so tekmo odprli z rezul-
tatom 7 – 3 in skozi celotno 
tekmo pokazali boljšo igro. 

Uspešni kamnoseki društva MOST
»Nekoga moraš imeti rad, pa čeprav trave, reko, drevo ali kamen …«(Ivan Minatti). Skupina 
članic in članov Društva Most - Univerza za tretje življenjsko obdobje v Ajdovščini, se je že 
leta 2005 odločila, da bo njihova ljubezen kamen. Nekdo je dejal, da je to trd material, a ko 
ga pobožaš začutiš, da je nekaj v njem. Začutiš, da mu lahko daš dušo, da zaživi v obliki, ki 
mu pripada. Ko primeš orodje, postane kamen del tebe, se prepusti tvoji domišljiji in rokam.

Začetki kamnoseške skupine 
niso bili lahki. Ker niso ime-
li svojega prostora so se precej 
selili. Naposled se je skupina v 
Vrhpolju razdelila na dva dela. 
En del kamnosekov je ostal 
v Vrhpolju, drugi pa je odšel 
v Manče pri Vipavi, kjer so si 
uredili prostore, kjer se enkrat 
tedensko celodnevno družijo in 
ustvarjajo. Pod vodstvom Maj-
de Gorup in idejnim vodjem 
Florjanom Bajcem, so ustva-
rili dela, ki se predstavljajo na 

številnih razstavah. 
Pomembni so tudi rezulta-

ti 13-letnega sodelovanja s ka-
mnoseki in društvi iz Zagrada 
in Skulturo 2001 iz Štandreža. 

Prvi koraki sodelovanja z Za-
gradom so se začeli leta 2005, 
pod kozolcem toplarjem z do-
lenjskim kamnom, ki ga je po-
nudil Franc Kocjan. Na Do-
lenjsko odhajajo radi, saj jim 
je ustvarjanje z dolenjskim ka-
mnom izziv. Vzljubili so pri-
jazne gostitelje in dolenjsko 

pokrajino. Sedaj skupaj nasto-
pajo tudi na raznih projektih 
v Sloveniji in zamejstvu. Sledi-
lo je redno vključevanje v ra-
zne kiparske kolonije in sode-
lovanje pri projektih občin in 
krajevnih skupnosti. Marsi-
kje vidimo sled kamnosekov 
iz Manč. Razstavam se večkrat 
priključijo tudi ostale ustvarjal-
ne dejavnosti društva Most. 

Preko dvajset kamnose-
kov društva Most se ljubitelj-
sko ukvarja s kamnoseštvom 
in kiparstvom. Skupaj ustvar-
jajo enkratne izdelke, ki ima-
jo priznano umetniško vre-
dnost. Skupina je odprta za vse 
nove člane, ki bi se želeli nauči-
ti kako kamen obuditi k življe-
nju. Tudi če ste že v tretjem ži-
vljenjskem obdobju se vam bo 
odprl nov svet, ki ga v času za-
poslitve niste imeli časa videti.

Nekaj projektov si lahko ogle-
date v priloženi galeriji.

Silvester (po arhivu 
Marjana Polanca)

Srečanje ob glasbi

13. november je bil čisto na-
vaden dan, ovit v pusto sivino 
jesenskega dne. V Domu sta-
rejših občanov Ajdovščina pa 
smo se odločili, da odženemo 
sivino in dan preživimo obda-
ni z glasbo in svojci. 

V popoldanskem času smo se 
zbrali v večnamenskem prosto-
ru, kjer sta se predstavila dom-
ski pevski zbor 'Vipavski vrabč-
ki' s svojo zborovodkinjo Nives 
Ferjančič in domska glasbena 
skupina 'Žoga bend'.

Vsem smo pokazali, da je naša 
volja do glasbe neomajna in da 
ta ljubezen ne bo nikoli mini-
la. Po pozdravu gospe direkto-
rice Tanje Stibilj Slemič pa je za 
dobro voljo in tudi za ples za-
igral ansambel Špadni fantje 
– zmagovalci Števerjanskega 

festivala. Koliko neverjetne-
ga ponosa in veselja se je med 
nastopom pokazalo predvsem 
med stanovalci, ki so člani 
'Žoga benda'. In kako neverje-
ten je občutek vseh svojcev, ki 
vidijo svoje starše ali stare star-
še, ki igrajo na bobne z znani-
mi glasbeniki, kakor so Špadni 
fantje. Doživetja in ti spomini 
imajo neprecenljivo vrednost. 

Ob zaključku dogodka smo se 
lahko vsi posladkali s pecivom, 
ki so ga napekle pridne roke sa-
mih delavcev. 

Takih trenutkov res ni v ži-
vljenju veliko, so pa vsekakor 
dragoceni in se človeku vtisne-
jo v spomin za celo večnost. 

 
Mojca Klavžar; 

delovna terapevtka

(primeren�za�koline,�sajenje�in�ozimnico)

gsm031507429
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Zahvaljujemo se vsem, ki ste
 v naših pridelkih prepoznali

 kakovost in domačnost, 
obenem pa vam želimo 
miren božič in uspešno

novo leto 2019!

�DOMAČ�RDEČ�ČESEN�DOMAČ�RDEČ�ČESEN

Tekmo so na koncu suvereno 
zaključili s triindvajsetimi toč-
kami razlike. 

Najboljša strelca sta bila Ma-
tic Pristopnik s 16 točkami 
in Teo Kovšca s 15 točkam. 
Domačemu občinstvu sta se 
predstavila tudi novinca v eki-
pi Andrej Volk in Milovan 
Radmanović. Andrej je prine-
sel veliko svežine v napadu in 
ob debiju dosegel 10 točk. Mi-
lovan je s svojo igro pokazal, 
da bo zelo pomemben člen v 
ajdovski obrambi - na tekmi je 
dosegel 3 točke. 

Termin od 14. do 17. januar 2019

JANUAR 2019



DOGODKI        19
Petek, 21. december 2018 • številka: 204

Najboljše vino je v Podragi doma

15. in 16. novembra je pote-
kal največji festival vin v Lju-
bljani – 21. Slovenski festival 
vin, na katerem se je predsta-
vilo 150 vinarjev z več kot 500 
vini. V okviru festivala je po-
tekalo strokovno ocenjeva-
nje prijavljenih vin, katerega 
je vodila predsednica prof. dr. 
Tatjana Košmerl. V kategori-
ji belih vin je prvo mesto dose-
gel Tomas - Tomaž Fabčič iz 
Podrage z zvrstjo belih sort la-
škega rizlinga, pinele, zelena in 
malvazije pod imenom STIK. 
Ime STIK predstavlja 4 v ste-
klenici združene Vipavske sor-
te, oziroma Stik 4ih sort. Ne 
smemo pa zanemarit dejstva, 
da je v bistvu to pravi Vipavec.

 Na kmetiji, ki je v samem 
centru Podrage, obdelujejo 
približno 10 ha vinogradov na 
katerih pridelujejo tako bela 
kot rdeča vina. Rdeče vina za-
stopajo cabernet sauvignon, 
cabernet franck in merlot, ter v 
zadnjem času vse bolj opevana 
barbera, ki se kot sorta vse bolj 
prebija v sam vrh odličnih vin. 

Med belimi nosijo poglavitno 
vlogo vipavske sorte pinela, ze-
len, malvazija, glavnino v kle-
ti pa predstavlja laški rizling. 

Lege kjer zorijo te sorte so za 
vipavske razmere zelo visoke. 
Laški rizling zori na legi Galav-
na, to je lega nad Podnanosom, 
ostale štiri sorte pa na legi Rav-
no Brdo. Na obeh legah je nad-
morska višina približno 250m. 

Kmetija ponuja vinske degu-
stacije, tudi za večje skupine, 
ogled kleti. 

Ajdovščina: Goriška cesta 62, 5270 Ajdovšcina 

www.lozej.si
t: (05) 36 64 180, (05) 36 64 184, f: (05) 36 64 190 

- ognjemetne baterije
- rakete
- vrtavke
- fontane
- helikopterji
- vulkani

tel.: 05 36 62 099Goriška cesta 23b
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- ognjemetne baterije
- rakete
- vrtavke
- fontane
- helikopterji
- vulkani
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singalna pištola

kupon

-20 % na

 PIROTEHNIČNI
 izdelek 

po vaši izbiriVsak kupon je vnovčljiv le enkrat v času od 15.12. do 30.12.2018.

Vina se na kmetiji Tomas pri-
delujejo že vse od leta 1883, ko 
sta temelje kmetije postavila 
Josip in Marija Fabčič. Ljube-
zen in znanje do vinogradni-
štva se od takrat naprej prena-
šata iz generacije v generacijo. 
Tako že šesta generacija pride-
luje izvrstna vina na istih legah. 

Kot vsaka kmetija na Vipa-
vskem je bila tudi ta povezana 
z Vipavsko Kletjo. Leta 1980 
se je Borut, tedanji gospodar 
kmetije, odločil za samostoj-
no pot, ki jo je nadaljeval vse 
do leta 2004, ko je kmetijo kot 
mladi prevzemnik sprejel To-
maž. Njegove smernice pri vi-
nogradništvu in vinarstvu so 
združevati tradicionalne me-
tode kletarjenja in vinarstva z 
modernimi. To se pravi v kle-
ti ustvariti kompromis med 
tradicijo in starim znanjem 
in sodobnimi preizkušenimi 
prijemi. 

Marjan Krpan
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Muzikal Briljantina je obiskovalce navdušil, ploskanje po predstavi kar ni ponehalo

Zaključek leta s pesmijo

Vrhunska predstava pa ni bila 
edini razlog za srečanje zaposle-
nih ajdovskega Mlinotesta. Pod-
jetje s skoraj 700 zaposlenimi se 
ob koncu leta tudi tako zahvali 
vsem zaposlenim, še posebej pa 
jubilantom. Jožica Kosmač in 
Mirko Kobal, ki sta v podjetju že 
polnih 40 let, sta bila zelo vesela 
umetniške slike sodelavca Milo-
ša Marca, vsi, ki so v podjetju že 

30 let, pa so prejeli ure. Leta na-
zaj je bila prav ura darilo ob de-
lovnih jubilejih zaposlenih, da-
nes pa je le še malo podjetij, ki se 
tudi na ta način zahvalijo svojih 
sodelavcem. 

In ker je Mlinotest podjetje, v 
katerem vedo, kako pripravi-
ti vrhunsko pogostitev, saj ima-
jo v svoji sestavi tudi novogori-
ško Pecivo in njegovo catering 

ponudbo, pogostitev več kot 
1000 obiskovalcev ni nikogar 
spravila v zadrego, obratno, 
druženje je bilo vsem v veselje. 

Odlična predstava, dobra 
družba in okusna hrana so pravi 
recept za uspešen dogodek ko-
lektiva, ki se zaveda, da si zapo-
sleni želijo tudi sprostitve in do-
brih odnosov v podjetju. Poletni 
Mlinofest, prednovoletno sreča-
nje in še kakšen izlet gotovo pri-
pomorejo in so dober zgled tudi 
za druge sredine. 

Športno dvorano Police v Ajdovščini so tokrat napolnili zaposleni, njihovi družinski člani in ožji poslovni partnerji Mlinotesta, ki pa se niso zbrali na ogledu 
rokometne tekme, ampak na tradicionalnem prednovoletnem druženju. Da imajo v Mlinotestu radi glasbo in ples, ki se harmonično prepleteta v muzikal, 
so dokazali že z ogledi predstav v preteklih letih – ogledali so si že legendarno uspešnico Mamma Mia, Cvetje v jeseni in Vesno, letos pa Briljantino. Vse pred-
stave so odlično režirane, odplesane in odpete in mnogi obiskovalci so si na tihem brundali nekaj desetletij stare, a še vedno znane melodije.

Obiskovalci so si za začetek ogledali Mlinotestov predstavitveni 
film, ki ga je soustvarjala mlada ekipa Redvision iz Vipavske do-
line in s katerim se podjetje predstavlja tudi v oglasnih sporočilih 
Dobrodošli za našo mizo. V njih izpostavlja družabnost in gosto-
ljubnost primorskih ljudi, predvsem pa kulinarične dobrote, ki jih 
Mlinotest kot pomembno slovensko živilsko predelovalno podjetje, 
znano po kakovosti in inovativnosti izdelkov postavlja ne samo na 
jedilnike v Sloveniji ampak vse bolj tudi v tujini. 

Danilo Kobal, predsednik uprave Mlinotest in jubilanta Mirko Kobal in Jožica Kosmač

Briljantina je od leta 1978 
ena najuspešnejših predstav 
na vseh svetovnih odrih. Se-
daj je na ogled tudi v sloven-
ski različici, za kar je poskrbel 
producent Jurij Franko, pesmi 
je odlično prevedel glasbenik 
in kantavtor Tomaž Domicelj, 
dialoge pa je na duhovit na-
čin poslovenil Boštjan Gorenc 
– Pižama. Ko k temu doda-
mo veliko talentiranih mladih 
igralk in igralcev, ki so hkrati 
tudi odlični plesalci, plesalke, 
pevci in pevke, predstava nav-
duši vse. 

Naj vam novo leto prinese
nove ugodnosti,

nove uspehe in svež zagon.

Lepe božične praznike in
srečno 2019!

Knjigovodstvo Marčela Čermelj
gsm: 041 345 394
knjigovodstvo.cermelj@gmail.com

Kovinarstvo Viktor Čermelj
gsm: 041 705 395

kovinarstvo.cermelj@gmail.com

Skupaj smo reševali izzive in dosegali uspehe. 
Prisrčno vas vabimo k sodelovanju tudi v prihodnje. 
Življenje namreč niso samo dnevi, ki so minili, ampak 
tudi tisti, ki jih preživimo v jeseni življenja. 

Dovolite nam, da se zahvalimo za sodelovanje ter 
vam in vašim najbližjim zaželimo miren božič ter vse 
najlepše v novem letu 2019. 

Zarja na Češkem
Veliko priprav je bilo potreb-

nih za potovanje Dramsko pev-
ske skupine Zarja na Češko. Na 
srečo pa nam je pri vsem po-
magala gospa Alena Šamonilo-
va. Alena je študirala v Ljublja-
ni, se zaljubila v Slovenijo in 
ohranila stike in vzdržuje Če-
ško – Slovensko navezo. Rada 
pripelje pevske skupine k nam 
v goste, najraje pa vodi skupine 
v naše gore. Z Aleno nas je po-
vezal Miran Rustja.

Konec novembra je naša sku-
pina z veselo družbo odpotova-
la na Češko. Naša prva postaja 
je bila v Brnu - drugem najve-
čjem mestu na Češkem, kjer 
smo si pod vodstvom Benjami-
na Bajta, ogledali Jakobovo cer-
kev, Narodno gledališče, Glav-
ni trg, Zelenyi trg ter gotsko 
katedralo Sv. Petra in Pavla, 
kjer zvonovi bijejo ob 11. uri. 

Naš prvi nastop je bil v občini 
Chudcice. Pevki nastop nam je 

obogatil solist Bojan Pergar, ki 
je z nami vadil prav za Češko. 
V nastop smo vključili tudi ša-
ljivo igro in za konec predstavi-
li našo domovino in Vipavsko 
dolino v sliki in besedi. Pri tem 
je pomagala gospa Alena s pre-
vodom. Fotografije smo veči-
noma prispevali fotografi Pri-
morski škljoc. Prireditev je 
spremljal župan Vladimir Ka-
lus in se nam v imenu vseh pri-
sotnih zahvalil in obljubil, da si 
bo lepote naše domovine tudi v 
živo ogledal. Večer se je nada-
ljeval v znamenju Češko - Slo-
venskega petja in druženja. 

Naslednji dan je bil namenjen 
ogledu Prage. V čudovitem 
mestu smo obiskali Hradčane 
- velikanski grajski kompleks 
(po Guinnessovi knjigi rekor-
dov največji grad na svetu) ter 
znamenite Zlate ulice. Ogleda-
li smo si delček, več kot tisoč 
let stare prestolnice in Karlov 

most, ki so ga zgradili leta 1367. 
Most je okrašen s kipi svetni-
kov, med njimi je tudi Sv. Janez 
Nepomuk, ki so ga prav s tega 
mostu vrgli v Vltavo. Sledil je 
ogled staromestnega trga s sta-
ro mestno hišo, astronomske 
ure iz 15. st., spomenika Jana 
Husa in pomembnih palač ter 
cerkva. Vaclavske Namesti, so 
kraj, kjer mestno srce najmoč-
neje utripa. Pod 'konjem' (Va-
clavov spomenik) je priljublje-
no zbirališče Pražanov. 

V nedeljo smo se odpeljali v 
Klecany, kamor nas je povabil 
župnik Pavel Kuneš. S petjem 
smo sodelovali pri maši in bili 
prav prijetno presenečeni nad 
njenim potekom, ki se precej 
razlikuje od našega v Sloveniji. 
V sproščenem vzdušju je tekel 
pogovor med otroci, odrasli-
mi in župnikom, ki so priha-
jali pred oltar in pripovedova-
li svoje zgodbe. 

Sledil je naš koncert in pova-
bilo v farovž, kjer smo spoznali 
župnika tudi kot lutkarja, glas-
benika in slikarja. Spoznali smo 
tudi gospo iz Ljubljane, ki živi 
v Pragi in prihaja v Klecany k 
nedeljski maši. Polni lepih vti-
sov smo se vračali proti domu. 
Izpolnili smo naše poslanstvo, 
ki je bilo: predstavitev naše do-
movine in nas samih s sloven-
sko pesmijo, fotografijami in 
besedami. 

Nevenka Vidmar 
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OPTIKA IBIS
Goriška cesta 26, 5270 Ajdovščina, Telefon: 05 366 33 37 

vam želi lepe praznične dni, v 
prihodnjem letu pa veliko 
zdravja in osebne sreče.

Vesel božič in srečno 
2019!

Gospodinji, ki navdušujeta na 
gledališkem odru
Vanda Marc in Boža (Natalija) Kete sta običajni gospodinji s Planine pri Ajdovščini, ki vsak-
dan preživita za štedilnikom, deloma na njivi in v hlevu. Ko pa se začnejo dnevi krajšati in ve-
čina njunih sovrstnic prime v roke kvačke, se Vanda in Boža odpravita na gledališke vaje. Sta 
najstarejši članici Društva gospodinj in dramske skupine s Planine pri Ajdovščini, ki s strastjo 
osvajata odre po vsej Sloveniji in z nagajivim nasmehom zabrusita, da njun čas šele prihaja!

Tako Boža kot Vanda sta v 
Društvu gospodinj že vse od 
začetka, zdaj dobrih 14 let. 
Boža je začela v gospodinj-
skem oddelku, kjer je mlaj-
šim kolegicam predajala svoje 
dolgoletne izkušnje iz profe-
sionalne kuhinje, Vanda pa 
je pristna kmetica, ki si vsled 
življenjskih okoliščin v svo-
ji mladosti niti pomisliti ni 
upala, da bi kdaj nastopila v 
gledališču.

Takoj ob ustanovitvi Društva 
je Vandin talent prepoznal 

režiser Dušan Česen in jo po-
vabil k sodelovanju. »Prepri-
čana sem bila, da me bo na 
odru povozila trema,« pripo-
veduje Vanda, »zato sem svoje 
tekste ponavljala kar med mol-
žo v štali!« Pošali se še, da so 
krave v tistem obdobju dajale 
več mleka, gledalci pa so že ob 
njenem prvem prihodu vedeli: 
»Zvezda je rojena!« 

Danes je dovolj, da Vanda 
samo stopi na oder, in že iz 
dvorane prihajajo salve smeha. 
Morda tudi zato, ker ji tako v 

zaodrju kot tudi na odru dela 
družbo njena prijateljica Boža. 
Izkušena kuharica in vedno 
urejena dama ni dolgo zdrža-
la le ob loncih. Že drugo leto 
delovanja dramske skupine se 
je pridružila igralcem in posta-
la del ekipe. Od takrat Boža in 
Vanda ostajata neločljivi dvo-
jec, ki najbolj navduši prav, ko 
na odru ostane s svojim dialo-
gom. »Res sva predani igri. A v 
tej srčnosti, se marsikdaj zgo-
di, da delček dialoga pozabiva 
ali pa … predelava!« hudomu-
šno pripoveduje Boža. »Prav 
zato je vsaka od predstav edin-
stvena in unikatna,« še doda, 
pogleda Vando in se enogla-
sno zakrohotata. 

Društvo gospodinj vas vabi, 
da ju nagradite z glasnim 
aplavzom na eni od predstav 
MOŽA JE ZATAJILA! Pred-
stavo si lahko ogledate 26. 
decembra na Planini pri Aj-
dovščini (Dom krajanov), 6. 
januarja v Ajdovščini (Dvo-
rana prve slovenske vlade) in 
13. januarja v Vipavi (Kultur-
ni dom).

Mateja Rosa

Najboljši igralci 
Taroka

V začetku decembra je špor-
tno društvo Tarok Tagoss 
Lože, organiziralo Super ma-
sters najboljših 30 igralcev ta-
roka v državi.

Prvo mesto je osvojil Alojz 
Markič. Drugo mesto je pripa-
dlo Igorju Filipančiču. Tretje 
mesto pa je zasedel Loris Šu-
kljan. Društvo se zahvaljuje 

vsem, ki so pomagali pri izved-
bi dogodka. 

Zadnji letošnji večer taroka bo 
društvo izvedlo v petek , 21. de-
cembra, ob 17:00, v baru Vogal 
na župančičevi v Ajdovščini.

Začeli pa so tudi že z zbira-
njem prijav novih članov za 
igranje na državnem prvenstvu 
leta 2019.

1. mesto - Alojz Markič

2. mesto - Igor Filipančič

KLEPARSTVO
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Cenjene stranke,
zahvaljujemo se Vam za 

zaupanje.
Želimo Vam vesel božič in 

uspehov polno novo leto 2019.

Kleparstvo Nemec

Lokavec 70
5270 Ajdovščina, Slovenija

t. +386 5 364 22 01
f. +386 5 368 19 49

e-mail: 
kleparstvonemec@siol.net
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Moto klub v novi pisarni

Po letu in pol neprestanega tru-
da je Moto Klub Q VEJTR WAJ-
DUŠNA, 30. novembra, svečano 
otvoril klubsko pisarno s pripa-
dajočim manjšim skladiščem v 
drugem nadstropju bivšega bi-
vanjskega objekta Vojašnice 
Srečko Kosovel na Vipavski cesti 
11a v Ajdovščini. Prostore nam 
je odobrila Občina Ajdovščina 
za obdobje treh let z možnostjo 
podaljšanja pogodbe. 

Nepričakovano smo sicer pre-
jeli prostore bivše kopalnice, kar 
je posledično pomenilo dolgo-
trajno prenovo prostora in ve-
čji finančni vložek, da smo lahko 
prostore preuredili v pisarniške 
namene. Večina članov moto 
kluba je tako ali drugače pri-
spevala k sedanjemu izgledu pi-
sarne, bodisi s prostovoljnim 
delom, materialom ali z logi-
stično podporo v obliki pijače in 

AK Ajdovščina Motorsport

Konec sezone in vabilo na druženje

Kljub vremenskim razmeram, 
ki smo jih bili deležni na rally-
-ju v Idriji, smo lahko oba dne-
va spremljali odlične nasto-
pe tekmovalcev AK Ajdovščina 
motorsport. 

Koren Tine in Medvešek Tja-
ša sta navduševala z že zelo zna-
nim Zastavinim dirkalnikom. 
Martin Štucin, voznik edin-
stvenega dirkalnika Škoda Feli-
cia Kit Car je skozi zadnjo dirko 
sezone zgolj še potrdil, da upra-
vičeno zaseda prvo mesto v sku-
pnem seštevku državnega pr-
venstva za vozila divizije 1. V 
Idriji sta si s sovoznikom Maver 
Gregorjem privozila skupno 3. 
mesto in dokazala svojo kon-
stantnost in odličnost.

Z odličnimi nastopi nam je 
dirko popestrila tudi ekipa z na-
šim sovoznikom Kristjanom 
Prelazom, ki je ponovno se-
del v Volkswagnovem dirkalni-
ku ob Lampe Alenu. Z le nekaj 

sekundami zaostanka sta dir-
ko zaključila na 4. mestu divizi-
je 1. Ob začetku letošnje sezone 
smo bili deležni povratka Štran-
car Kristjana in Kogej Marije, 
ki smo ju letos nekajkrat spre-
mljali v njunem novem dirkal-
niku MG ZR 105. Skozi celotno 
dirko v Idriji sta pokazala nekaj 
odličnih predstav, vse do zadnje 
hitrostne preizkušnje, kjer sta 
žal odstopila.

V Idriji smo srečali tudi eki-
po z našo sovoznico Kobal Re-
beko, ki že nekaj let bere ovinke 
Buh Domnu v dirkalniku Peu-
goet 205 1.3 rallye. Sam sobotni 
del voženj se je za ekipo odlično 
iztekel, a so se žal že na prvem 
HP v nedeljo pokazale njima že 
znane težave. Kljub temu je eki-
pa HP Dole 1 uspešno zaključi-
la vožnjo in naposled zaradi na-
stalih težav predčasno zaključila 
s tekmovanjem. 

V tej sezoni se je pravi preobrat 

zgodil v ekipi Marjan Kobal – 
Bogdan Franetič. Voznik in 
sovoznik sta kar nekajkrat za-
menjala sedeže v njunem dir-
kalniku VW Polo in dirko uspe-
šno zaključila.

Z nami pa je bila še ena le-
gendarna ekipa, ki se sama ve-
likokrat poimenuje kot 'najtež-
ja ekipa na startu', z voznikom 
Potrata Matijo in sovoznikom 
Nabergoj Markotom. Kljub te-
žavam z avtomobilom se je eki-
pa z ogromnim nasmehom na 
obrazih uspešno prebila vse do 
cilja.

Iskrene čestitke vsem ekipam 
za vse dosežene rezultate in iz-
polnjene cilje. S pomočjo odlič-
nih rezulatov ekip, smo si sko-
zi celotno sezono privozili kar 
nekaj odličnih mest. Na podlagi 
vseh točk je klub AK Ajdovščina 
Motorsport v sezoni 2018 sku-
pno v kategoriji Rally zasedel 
odlično 3. mesto! 

Ob zaključku odlične sezo-
ne vas vabimo, da se nam pri-
družite tudi 22. decembra, ko 
se bomo še zadnjič letos preda-
li druženju ob vonju bencinskih 
hlapov. Vsi lepo vabljeni na par-
kirišče Avto Krke, pred Sena ba-
rom, od 14h dalje. Deležni boste 
razstave nekaterih dirkalnikov 
vipavske doline. Sledilo bo dru-
ženje ob jedači in pijači ter obu-
janju foto in video spominov 
sezone.

AK Ajdovščina Motorsport
Foto: Marko Stopar in 

Branko Frelih

DI Ajdovščina - Vipava

Zaključek uspešnega 
leta 2018

V soboto, 15. decembra, so 
se člani DI Ajdovščina – Vipa-
va zbrali v kulturnem domu v 
Vipavi, da se skupaj poslovi-
jo od starega in nazdravijo no-
vemu letu. V uvodnem govoru 
je predsednica društva, Manica 
Jerkič, s ponosom povzela do-
godke, ki so jih izvedli v dru-
štvu v iztekajočem letu. Zahva-
lila se je vsem članom društva za 
prostovoljno delo, vsem spon-
zorjem, ki podpirajo delova-
nje društva in občini Vipava in 
Ajdovščina. 

V čast ji je bilo najaviti novo 
izvoljenega župana občine Vi-
pava, g. Kodelja Gorana. 

Župan je spregovoril o svojih 
načrtih dela v občini Vipavi in 
poudaril, da je ena od njegovih 
prioritet narediti občino prija-
zno invalidom, starejšim obča-
nom in otrokom s posebnimi 
potrebami. 

Ob glasbi so se člani radi za-
vrteli in vsaj za trenutek poza-
bili na svoje skrbi. Zabavni del 
je zapolnila komedijantka in jih 
nasmejala s svojimi prigodami. 
Najmlajši člani plesne skupine 
ADC so jim zaplesali nekaj svo-
jih plesnih točk in poželi velik 
aplavz. Udeleženci so se zabava-
li tudi ob družabni igri. Prese-
nečenje večera je bil nastop dal-
matinske klape Cambi, ki jim je 
zapela nekaj pesmi. 

Večer se je prevesil v noč in 
prijetna glasba je vabila na ple-
sišče od katerega se člani kar 
niso mogli ločiti. Počasi, počasi 
kot snežinke so člani veseli od-
hajali domov. 

Vsem članom in članicam 
DI voščimo vesel Božič, v no-
vem letu 2019 pa veliko sreče in 
zdravja!

L.Š.

Foto: Robert Ferjančič

Želim vam 
lepe praznike 

in 
srečno v letu 

2019!

MARKETING
Robert Ferjančič s.p.
g: 041 675 948 e: robert.f@siol.net

prigrizkov za pridne in delovne 
člane. 

Pisarna bo v prvi vrsti name-
njena druženju članov kluba in 
njegovemu delovanju ter organi-
ziranju motorističnih dogodkov. 
V zimskem obdobju se bo v njej 
organiziralo potopisna predava-
nja članov in njihovih prijate-
ljev in predavanja o varni vožnji 
s teoretičnim prikazom spretno-
stne vožnje, kar se bo v toplejših 
spomladanskih dneh preselilo v 
praktični del na zunanje površi-
ne v Palah. 

Ob tej priliki bi se rad zahva-
lil vsem podpornikom, sponzor-
jem ter vsem članom, prijateljem 
in simpatizerjem kluba za vašo 
požrtvovalnost. Več informacij 
o delovanju pisarne dobite preko 
elektronske pošte kluba: 
qvejtr@gmail.com

Elvis Marc, 
predsednik Moto kluba 

Salon pohištva NOVA OPREMA 
iz Vipave se vsem svojim kupcem 
zahvaljuje za izkazano zaupanje 

in jim vošči 
lepe božične praznike in srečno v 

letu 2019!

Dobrodošli v Salonu pohištva Nova 
oprema tudi v letu 2019!
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Zavod za šport Ajdovščina v 
odlični kondiciji!
Zavod za šport Ajdovščina je javni zavod, ki je bil ustanovljen z namenom razvoja športa v 
Občini Ajdovščina. V zadnjih desetih letih se zavod uspešno razvija pod vodstvom direktorja 
Uroša Pintarja, ki s skupino zaposlenih dosega odlične poslovne rezultate.

Zavod za šport Ajdovščina se 
lahko pohvali z zelo dobro obi-
skanostjo. Povečanje števila 
uporabnikov na vseh segmentih 
pripisujejo predvsem vlaganju v 
infrastrukturo. 

»Infrastruktura mora biti var-
na, kvalitetna, primerno vzdrže-
vana in prijazna uporabnikom 
- le tako se uporabniki z vese-
ljem vračajo. Vzemimo za pri-
mer letno kopališče. V zadnjih 
letih smo ga preuredili tako, da 
je prijazno družinam in števi-
lo uporabnikov se je podvojilo. 

Deset let nazaj smo imeli 12.000 
uporabnikov na sezono, danes 
pa je številka narasla na 25.000 
uporabnikov. Podobna zgod-
ba je tudi s pokritim bazenom 
in fitnesom. Bazen je v dopol-
danskem času namenjen šolam 
iz različnih regij, popldan pa je 
rezerviran za klube, organiza-
cije in zunanje uporabnike. Fi-
tnes pa ima v zadnjih treh letih, 
odkar upravljamo z njim, 200% 
povečano število uporabnikov,« 
nam je povedal g. Pintar.

Številke potrjujejo, da se v Za-
vodu za šport sprejemajo pravil-
ne odločitve pri skrbi in razvoju 
športne infrastrukture.

V zadnjem obdobju se veli-
ko ukvarjajo tudi s turizmom 
in promocijo svojih storitev. Ne 
smemo pozabiti, da je dejav-
nost Zavoda za šport Ajdovšči-
na zelo razvejana. Poleg delo-
vanja na področju športa, je g. 
Pintar odgovoren tudi za delo-
vanje Mladinskega kulturne-
ga centra in mladinskega hote-
la ter seveda kampa Ajdovščina. 
Tudi na področju turizma se 
lahko zavod pohvali z osuplji-
vimi številkami. Nočitve v mla-
dinskem hotelu iz leta v leto na-
raščajo in letos bodo ponovno 
zabeležili rekordno številko, ki 

bo presegala 3.500 nočitev. Le-
tos so od Turistične zveze Slove-
nije prejeli tudi priznanje za 3. 
mesto v kategoriji 'Naj mladin-
ski hotel v Sloveniji'.

V kampu Ajdovščina je bila v 
letu 2016 rekordna obiskanost z 
675 nočitvami, v letu 2017 je bil 
ta rezultat bistveno večji (1765 
nočitev), letos pa se je števil-
ka ustavila na osupljivih 3639 
nočitev. 

Zanimiv je pogled na me-
stni stadion Ajdovščina, kjer 
se praktično vsak vikend nekaj 

dogaja, na stadionu pa plapola-
jo zastave različnih držav. Kako 
vam to uspeva? »Ob prevzemu 
mestnega stadiona Ajdovščina 
2011, ko je NK Primorje doživel 
razpad, je bilo potrebno hitro 
zavihati rokave, saj smo ime-
li novo športno infrastrukturo, 
ki jo je bilo nujno podati v po-
gon. Z odličnim sodelovanjem 
Nogometne zveze Slovenije, s 
katero sodelujemo že daljše ob-
dobje, nam je do danes uspe-
lo v Ajdovščino pripeljati več 
kot 30 različnih reprezentanc, 
pretežno mladih selekcij, naj-
bolj odmevna je vsekakor bila 
tekma med Slovenijo in Bra-
zilijo. Izvajamo tudi priprave 

reprezentanc in ekip, torej izva-
jamo športni turizem, po kate-
rem smo tudi prepoznavni. Ne 
smemo pa pozabiti, da je stadi-
on na voljo domicilnemu dru-
štvu ND Primorje in da na njem 
igra poleg članske ekipe tudi 
mladinski pogon,« nam je zau-
pal g. Pintar.

V upravljanju imajo še ostale 
objekte, ki so na polno zasede-
ni, kot so: velika dvorana, mala 
dvorana, trim kabinet, igrišče z 
umetno travo, wellnes center s 
turško, infrardečo in finsko sav-
no, večnamensko igrišče, po-
možno igrišče in mladinski cen-
ter. Med njihovo ponudbo pa 
lahko najdemo tudi organiza-
cijo praznovanja otroških roj-
stnih dni ter organizacijo tra-
dicionalnih dogodkov kot so: 
Majski tek, City games in Špor-
tne počitnice za otroke. Ravno 
športne počitnice za otroke so 
edinstvene na slovenskih tleh. 
Iz leta v leto se število otrok po-
večuje, v letu 2018 so jih gostili 
preko 800 iz vseh koncev Slove-
nije. Prepoznavnost Ajdovščine 
pa širijo tudi z organizacijo raz-
ličnih mednarodnih tekem in 
dogodkov.

In kakšni so načrti za 
prihodnost? 

Uroš Pintar: »V prihodnjih le-
tih si želimo predvsem izgra-
dnjo gimnastične dvorane, ki bi 
predstavljala dodatno športno 
ponudbo za domače uporab-
nike in goste ter razbremenila 
prostorsko stisko osnovne šole. 
Velike načrte pa imamo tudi v 
smeri športnega turizma. Pred-
vsem bi radi nadgradili kamp in 
obiskovalcem ponudili dodatne 
apartmaje ter izgradnjo športne 
dvorane in športnega hotela. 

Vse zgoraj omenjeno pa ne bi 
bilo možno brez odličnega ko-
lektiva, ki ga v zavodu imamo. 
Za konec bi se torej rad zahvalil 
vsem zaposlenim za predanost 
in odlično opravljeno delo.«

Kristina Birsa

1. memorial 
Marka Nardina

7. novembra letos se je v veliki 
dvorani Športnega centra Po-
lice v Ajdovščini odvijala vsa-
koletna lokostrelska tekma za 
Dvoranski pokal, ki je bila le-
tos posvečena Marku Nardi-
nu, enemu od ustanovnih čla-
nov našega kluba, ki nas je žal 

veliko prezgodaj zapustil. 
Tekmovanje je kot vedno po-

tekalo gladko, hitro, brez za-
stojev in zapletov, v prijetnem 
vzdušju. Sodelovalo je 186 lo-
kostrelcev iz 29-ih slovenskih 
klubov, med nami pa je bilo 
tudi nekaj gostujočih tekmo-
valcev iz sosednje Hrvaške. 

Tudi letos naši lokostrelci niso 
razočarali. Osvojili so lep kup-
ček odličij in s tem dokazali, da 
delamo dobro in v pravo smer. 
Prvi mesti sta si tako pristrelja-
la med veterani Robert Kranjc 
in med dečki Ticijan Paljk, oba 
z golim lokom. Druga mesta 
so osvojili Tilen Premrl med 

dečki in Metka Obljubek med 
deklicami z ukrivljenim lo-
kom, Tonija Kobal med kade-
tinjami z golim lokom, ter Ja-
nja Ferjančič med članicami, 
prav tako z golim lokom. Tre-
tje mesto je med kadetinjami 
z ukrivljenim lokom suvereno 

osvojila Nina Čermelj. 
Tudi vsi ostali sodelujoči čla-

ni Budanjskih lokostrelcev so 
tekmo odlično odstreljali. V 
skupnem seštevku Dvoranske-
ga pokala imamo tako kar ne-
kaj članov na najvišjih mestih, 
kot klub pa smo na odličnem 
petem mestu, takoj za petami 
najboljšim in najmočnejšim 
klubom pri nas. Z našo vizi-
jo trdega dela za boljše uspehe 
gremo kot vedno samo naprej, 
novim dosežkom in zmagam 
naproti. Kdo ve, mogoče smo 
zelo blizu novemu državnemu 
rekordu....

Budanjski lokostrelci
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Svetovni festival plesnih talentov

ADC v Italiji
V italijanskem Bergamu je potekalo plesno tekmovanje 
Best Dance talents World cup, ki se ga je udeležil tudi aj-
dovski plesni klub ADC. Mladi plesalci so se domov vrnili s 
polnimi rokami odličij.

Tekma je potekala v nape-
tem vzdušju, saj se je za zma-
govalne stopničke potegova-
lo veliko talentiranih mladih 
plesalcev z vsega sveta. Bar-
ve ADC-ja so zastopali solista 
Lana Gorkič in Tim Vodopi-
vec, dvojica Katjuša Gorkič in 
Evelin Bajc ter pionirska for-
macija Bandits in skupina iz 
Goriških Brd. Lana je v ka-
tegoriji hip hop solo pionirji 
dosegla 1. mesto in prav tako 
je v isti kategoriji Tim dosegel 
2. mesto. Katjuša in Evelin 
sta v kategoriji med dvojica-
mi mladinci zasedli 2. mesto. 

Skupina Bandits, v kate-
ri so plesali Matic Kolar Tra-
tnik, Blaž Kolar Tratnik, Tim 
Vodopivec, Mina Tudjina 

Perger, Kiara Smrdel Grego-
rič, Jana Bratina, Anaja Go-
lja, Tjaša Kosmač, Kristina 
Lozar, Lana Gorkič in Lana 
Pejakić, je osvojila prvo me-
sto, prav tako skupina iz Brd 

Med 8. najboljšimi na Balkanu Igralke so pred velikim iz-
zivom, saj prvič sodelujejo v 
nekem mednarodnem tek-
movanju. Za ta namen smo 
se okrepili s tremi igralkami 
iz KK Pivka, pomaga pa nam 
tudi njihov trener. 

Poleg štirih slovenskih ekip 
(Vipava, Ilirija, Ježica, Celje) 
sodelujejo še Budučnost/Lov-
čen in Primorje Herceg Novi 
(Črna Gora), Crvena Zvez-
da (Srbija), Jedinstvo Tuzla 
(BIH), Medveščak, Trešnjev-
ka, Brod na Savi, Ragusa, Fol-
ka Borovje, Vodice (Hrv) ter 
madžarski PVSK in Kanizsa 
Student. 

Za našo ekipo se je tekmova-
nje začelo 14.10.2018 v Pod-
gorici, glavnem mestu Črne 
Gore. Naša dekleta so bila na 
prvem turnirju zelo zadrža-
na in niso prikazala dobre ko-
šarkarske predstave. Posledica 
tega sta bila dva visoka pora-
za proti Budučnosti in Pri-
morju iz Herceg Novega. Že 
na drugem turnirju v domači 
Vipavi (11.11.2018) pa je eki-
pa pokazala povsem drugačen 
obraz. Po dveh odličnih pred-
stavah so bila dekleta boljša od 
hrvaških ekip Folka Borovje iz 

Košarkarski klub Vipava je na podlagi odličnih rezultatov iz prejšnjih tekmovalnih sezon 
dobil povabilo za nastopanje v Ženski Jadranski ligi (WABA - Women Adriatic Basketball 
Association) v kategoriji starejših pionirk U15 v sezoni 2018/2019. 

Šola zdravja praznuje 
tretji rojstni dan
V novembru leta 2015 smo začele zadržano, z radovedno-
stjo. Kaj je tisto kar vsako jutro pol osmih druži nekaj tisoč 
Slovencev? Dvomljivi Ajdovci tega nismo bili navajeni. Raz-
gibamo se z raznimi deli, na svojem vrtu, hoji po polju ali k 
izviru Hublja.

Po treh letih si znamo odgo-
voriti. Vedno več nas je. Naj-
bolj so za to zaslužne naše pro-
stovoljne vaditeljice. Pia, Leja 
in Vesna. Stremijo k popolno-
sti gibov in vaj, ki jih razlaga 
nevrolog in manualni terapevt 
dr. med. Nikolay Grishin. Pre-
proste so, nezahtevne, a učin-
kovite. Primerne za vse sta-
rosti. Naša najstarejša članica 
šteje 82 let. Strogo se držimo 
našega kodeksa, kolikor in ka-
kor kdo zmore. S tisoč gibi vsa-
ko jutro prebudimo naše telo in 
um. Ne znojimo se in ne trpi-
mo. Občutek, da smo razgiba-
ne, da lahko skrbimo zase in 
celo za druge, nam daje voljo 
in moč. Naša šola ni obvezna. 
Včasih se nam ne ljubi ali ima-
mo kaj drugega. Nič hudega, 

saj se vaje ponavljajo. Prava 
prednost je, da telovadimo zu-
naj, vsak dan, od ponedeljka do 
petka, med 7.30 in 8.00 uro. 

Pomembno je tudi druženje. 
Po kratkem ogrevanju, teku, se 
primemo za roke in sosedo pri-
jazno pozdravimo z imenom. 
To je tisto nekaj več. Ime člove-
ka je zanj najlepša beseda. 

Neka pozitivna energija, ki 
jo tako primanjkuje med lju-
dmi, je med nami. Ali je za to 
kriva telovadba, svež jutranji 
zrak, druženje ali dobre misli, 
ki jih prenesemo od sonca in 
zemlje nase, ali kaj drugega? Ni 
pomembno. 

Pomembno je, da nam je lepo. 
Pridružite se nam. 

Marjeta Žigon

s plesalkami Anika Makorič, 
Ema Kandus, Eva Kodermac, 
Maja Marinič, Maja Purgar, 
Neža Černe, Urška Podvr-
šček. Obe skupini sta prejeli 
nagrado "Best talent". Obteže-
ni z medaljami, pokali in di-
plomami smo se domov vrnili 
polni vtisov in zelo zadovoljni. 

Skupina bandits se zahvalju-
je vsem svojim sponzorjem 
in donatorjem za podporo in 
svojo dobrosrčnost.

ADC

Zagreba in Vodic iz Šibenika 
ter napovedala boj za polfinal-
ni turnir. Na tretjem turnir-
ju, ki je bil 10.12.2018 v Tuz-
li, so se dekleta pomerila proti 
neposrednemu nasprotniku za 
uvrstitev med osem najboljših 
ekip, dubrovniški Ragusi. Ob 
bučni podpori navijačev so s 
fanatično borbenostjo izničile 
prednost nasprotnic in 18 se-
kund pred koncem povedle za 
eno točko ter dosegle odločil-
no zmago za napredovanje. Na 
drugi tekmi so rutinirano pre-
magale še domače Jedinstvo iz 
Tuzle in si dale duška s prosla-
vljanjem uspešno zaključene-
ga turnirja. 

Na začetku novega koledar-
skega leta sledi še tekma pro-
ti ljubljanski Iliriji ter polfi-
nalni turnir, na katerem bosta 
možna nasprotnika zagreb-
ška Trešnjevka ali beograjska 
Crvena Zvezda. Cilj letošnje-
ga tekmovanja je že presežen, 
naše igralke pa čakata še naj-
manj dve močni tekmi in mo-
žnost novega dokazovanja. 

 
Ivan Ivanov 



Tehnični pregledi v AMZS, 
člani imate 20 % popusta!

amzs.si
    amzs.si

AMZS Ajdovščina, goriška cesta 75, 5270 Ajdovščina. t: 05 364 42 10, del. čAS pon - pet: 7-19, sob: 8-12 
AMZS Vipava, goriška cesta 13, 5271 vipava. t: 05 367 11 99, del. čAS pon-pet: 8-16, sre: 8-18, sobota: zaprto

tehnični pregledi, homologacije,  
registracije, zavarovanja, članstvo
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Ko zapade prvi sneg
Za Vipavsko dolino ni značilna debela snežna odeja. Če pa nam teta Zima vendarle po-
dari kakšen dan snega, marsikdo spozna, da na sneg ni ustrezno pripravljen. V garaži ni 
lopate za kidanje snega, na vozilu ni zimskih pnevmatik, verige v prtljažniku pa se same 
tudi ne namestijo na pnevmatike. 

Za vzdrževanje in čiščenje lokalnih cest, ulic, parkirišč in javnih poti, na območju ob-
čine Ajdovščina in občine Vipava skrbi Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina. 
Dovoze do hiš pa si moramo občani očistiti sami, zato je potrebno v dneh, s snežno 
odejo, vstati bolj zgodaj kot običajno. 

Komunala Ajdovščina izvaja zimsko službo od 15. novembra do 15. marca. V času 
sneženja in zmrzali, zagotavljamo prevoznost cest in javnih poti z rednim pluženjem 
in posipanjem. Zaradi velikih vremenskih razlik med dolino in višje ležečimi kraji na 
Gori, je organizacija zimske službe zahtevna naloga. Ko so v dolini temperature še nad 
ničlo, je v višje ležečih krajih že potrebno izvajati preventivno posipanje ali celo pluže-
nje cestišča. 

Na območju obeh občin vzdržujemo 341 km cest. Za vzdrževanje občinskih cest skr-
bi pet traktorskih in ena kamionska ekipa ter enajst pogodbenih izvajalcev, ki izvajajo 
zimsko službo na območju Gore. 

Posipanje in pluženje cest izvajamo po prednostnem vrstnem redu:
1. pomembnejše lokalne ceste, zbirne mestne in krajevne ceste
2. ostale lokalne ceste, mestne in krajevne ceste
3. javne poti, parkirišča, kolesarske steze
4. površine za pešce

Da bomo zimsko službo lažje in bolj kakovostno opravljali, prosimo vse občane, da po-
skrbite za prehodnost javnih poti. Le tako bo namreč traktor s plugom lahko očistil ce-
lotno širino poti do vašega zaselka oziroma posamezne hiše. 
Večkrat se je namreč pripetilo, da so plužne službe naletele ob cesti na skladovnice drv, 
električne pastirje ali neprimerno parkirana vozila, ki so ovirala pluženje. 

Sol za posipanje dvorišč
Sol za posipanje dvorišč lahko občani naročite oz. prevzamete pri predstavnikih kra-
jevnih skupnosti. V Operativnem centru Komunalno stanovanjske družbe Ajdovšči-
na, Tovarniška cesta 5c, se sol za posipanje izdaja samo na podlagi naročilnice.

Za vse informacije o izvajanju zimske službe smo dosegljivi na tel. št. 031 648 215.
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OŠ Šturje

Novoletna prireditev z bazarjem

Na tradicionalni novoletni pri-
reditvi so v torek, 11. decembra, 
zasijale zvezde. To je bila rde-
ča nit prireditve. Zvezde že od 
nekdaj vabijo sanjave poglede 
v nebo in ob zvezdnih utrinkih 
si ljudje zaželimo sreče, uspe-
ha, zdravja, ljubezni, miru…. V 
avli šole so ob novoletni smre-
čici svetile zvezde, na katere so 
otroci zapisali svoje novoletne 
želje. Te niso nujno povezane 
samo z materialnimi dobrina-
mi, ampak iskreno izražajo tudi 
želje po prijateljstvu, razumeva-
nju, strpnosti in družinski sreči.

S kratkimi igranimi prizori in 
deklamacijami so učenci od 3. 
do 9. razreda prikazali, po čem 
hrepenijo otroci danes, kam se-
gajo njihove sanje, upanje in 
hrepenenje: pomagati drugim 
kot zvezdica Zaspanka, izraža-
ti ljubezen in prijateljstvo kot 
Mali princ, ki je podaril prijate-
lju zvezde, ki se smejijo, napre-
dovati in ustvarjati, nasmejati 
in širiti dobro voljo. Biti sku-
paj in postaviti zvezdo na vrh 
drevesca. 

Program so soustvarjali tudi 
plesalci otroških ljudskih plesov 

skupaj s člani Društva upokojen-
cev Ajdovščina, plesalci plesnih 
skupin, mladi člani Orffove sku-
pine, oba otroška pevska zbora, 
mladinski pevski zbor, člani iz-
birnega predmeta ansambelska 
igra in vokalna skupina. Zbrane 
je nagovorila ravnateljica, ki je v 
svojem novoletnem voščilu po-
vezala skrivnostni pomen zvezd 
in naše želje.

Po prireditvi se je dogajanje 
preselilo v avlo, kjer so ob mizah 
učenci vseh razredov ponujali 
svoje izdelke: voščilnice, svečni-
ke, okraske, igre, pecivo, venč-
ke… Pod skrbnim vodstvom 
razrednikov in drugih učiteljev 
so jih izdelali v prvih decem-
brskih dneh. Za šolski sklad so 
zbrali 1971 evrov prostovoljnih 
prispevkov.

Likovno podobo zvezd so 
ustvarili Anuša Blažko in učen-
ci izbirnih predmetov likovno 
snovanje in umetnost. Da so se 
svetile oči otrok in da so učen-
ci nastopili na odru šolske pri-
reditve, so poskrbele Nina Ru-
stja, Elizabeta Kodele in Irena 
Čermelj.

Irena Čermelj

Varuhinja človekovih
pravic v Ajdovščini

Sreda, 9. 1. 2019

Pogovor z varuhinjo in svetovalci
ter prijava kršitev

            
Prijavite se na 030 720 225 

do 7. 1. 2019 do 15. ure 
*Če potrebujete tolmača za znakovni jezik, 

nam sporočite v pisni prijavi na info@varuh-rs.si.
Naglušnim omogočamo pogovor ob pomoči indukcijske zanke.Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic

(Fotogra�ja: Stane Jerko)

Prostori občine
Cesta 5. maja 6/a

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

Veliko sr
ece v 

novem letu 2019!

Spomin na Mislejevo 
Milko iz Goč

Leto se počasi poslavlja, in 
ob koncu leta se radi spomni-
mo na svoje sorodnike, sosede, 
prijatelje in vaščane od blizu in 
daleč. Gočani smo se v zadnjih 
dneh spomnili na Milko Misle-
jevo - najstarejšo Gočanko ži-
večo v Kaliforniji. Rodila se je 
davnega 26. septembra 1913 
na Gočah, kmečkim staršem 
mami Barbari Vovk poročeni 
Mislej in očetu Janezu Misle-
ju. Mamo je izgubila zelo zgo-
daj pri dopolnjenih petih letih. 
Goče je zapustila v mladih le-
tih. Najprej je zbežala v Italijo 

in nato v Ameriko, po boljše ži-
vljenje in svobodo. Milka je ži-
vela v mestu Fontano v Kali-
fornji, domov pa se je večkrat 
vrnila. Dva meseca pred svojim 
105. rojstnim dnevom in ravno 
sto let po smrti njene matere je 
ugasnilo tudi njeno življenje. 
Sorodniki, sosedje in prijatelji 
smo se od nje poslovili s sveto 
mašo na Gočah v cerkvi svtega 
Andreja. 

Po pripovedovanju 
zapisala Anja G.

Film o Milanu 
Klemenčiču

V petek, 14. decembra, je bil v 
dvorani Društva MOST UTŽO, 
predstavljen igrano dokumen-
tarni film, ki govori o Milanu 
Klemenčiču, soustvarjalcu te-
meljev slovenskega lutkovne-
ga gledališča. "Mojster in nje-
gov Gašper" je dokumentarna 

pripoved, ki sta jo zasnovala 
Matjaž Laboda in režiserka ter 
scenaristka Magda Lapajne. Po 
filmu je bil razgovor z režiser-
ko, v katerem je sodelovala tudi 
dr. Ana Kranjc.

Silvester
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NOVOLETNO 
SREČANJE NA PLAZU

Planinsko društvo Vipava 
vabi na 25. novoletno 

srečanje na vrhu Plaza. 
1. januarja vas cel dan 
pričakujemo s prijazno 
besedo in toplim čajem.

Vabljeni!

KK Ajdovščina

Tudi letos smo gostili Sončkov dan
V soboto, 1. decembra, je v 

Ajdovščini potekal prvi del 
Sončkovega vikenda. Na tur-
nirju smo barve našega klu-
ba zastopali z dvema ekipama 
fantov selekcije U11 (fantje 
letnika 2008 in 2009) . Pome-
rili smo se proti ekipam Pan-
ter Skopje iz Makedonije, KK 
Realway Sarajevo in KK Ba-
sket 2000 Banja Luka iz Bo-
sne. Pravi užitek je bil gleda-
ti predstave fantov na igrišču, 
saj so v izjemno izenačenih in 
napetih tekmah prikazali kar 
nekaj košarkarskega znanja in 
tisto pravo borbenost za vsa-
ko žogo. Lepih potez na tek-
mah ni manjkalo tako na eni 
kot na drugi strani. O zanimi-
vih tekmah in napetih konč-
nicah pričajo tudi rezultati, 
čeprav le-ti v teh kategorijah 
sploh niso pomembni, saj se 
nobena od vseh odigranih te-
kem ni končala z več kot tre-
mi koši razlike. Pohvalno je 
fair-play navijanje staršev s 

tribun, kar je fante še dodatno 
spodbudilo in so komaj čakali 
tekmovanje naslednjega dne.

Super sobotni dan se je 
nato nadaljeval tudi v nede-
ljo, ko smo se s štirimi eki-
pami fantov selekcije U9 in 
U11 odpravili na Sončkov 
dan v Novo Gorico in okoli-
ške kraje, kjer turnir poteka v 
organizaciji ŠD Sonček. Vsa-
ka ekipa je odigrala najmanj 
3 tekme. Še posebej lepa iz-
kušnja Sončkovega dne je bila 
za fante selekcije U9, ki so se 
prvič srečali s tem turnirjem 
in so si košarkarsko znanje z 
igranjem tekem šele začeli na-
birati, saj je bila za marsikoga 
to sploh prva tekma. 

Sezona v ligaškem tekmova-
nju KZS za najmlajše selekci-
je se začne po novem letu in 
motivacija na treningih, ki je 
že tako velika, je še dodatno 
poskočila. 

Jure Kogoj

Otroci vojne, sirote ali junaki nekega časa? 

Mladinski dom Toneta Tomšiča
Mladinski dom Toneta Tomšiča v Št. Petru na Krasu, sedaj je to Pivka, je bil ustanovljen leta 
1945 v podržavljeni Windischgrätzovi vili obdani z lepim vrtom, cvetjem in gredicami. Tu je 
bivalo kakih sto in več deklic in dečkov iz vse Primorske. Bili so brez očeta ali matere ali celo 
brez obeh. Zato so dobili ime 'Otroci vojne'. Dom vojnih sirot je deloval do leta 1951. Po zaprtju 
doma so tiste otroke, ki se niso imeli kam vrniti, preselili na Dobrno in od tam tudi drugam.

V domu so otroci prejemali 
hrano in oblačila, a vse to ni na-
domestilo bližine mame in oče-
ta. Disciplina je bila ruska in to 
taka, da si sedanji otroci tega 
sploh ne morejo predstavljati. 
V domu je vladal vojaški red, 
kar se jim je poznalo vse življe-
nje. Vsi otroci so morali tudi 
delati - v kuhinji, na vrtu, čisti-
li so sobe, stranišča, hodnike ...

V glavnem so bili to otroci iz 
zelo revnih družin, ki so bili 
doma večkrat lačni kot siti.

Preživeli osemdesetletniki, bi-
vši gojenci tega doma, so se no-
vembra 2018 prvič srečali po 
sedemdesetih letih v Pivki, kjer 
sta jih zbrala Ernest Margon in 
Vladimir Grželj. Od 122 otrok 
jih je še živih 25. Se razume, da 
se po tolikih letih niso več pre-
poznali. Skupaj so si ogledali 
zapuščeno vilo in Park vojaške 
zgodovine.

Med gojenci tega doma in 
med pobudniki za prvo sre-
čanje, je bil tudi vipavski ro-
jak Silvo Vidrih iz Lož pri Vi-
pavi, sedaj bivajoč v Šempetru 
pri Gorici, ki mi je pripovedo-
val svojo žalostno zgodbo vojne 
sirote tako in drugače. Zgodba 
me je ganila do solz, zato sem jo 
zapisala: 

 "Kot otrok sem bil brez star-
šev. Živel sem v Ložah pri 

Vipavi pri stari materi in ne-
poročenemu stricu. Naši do-
mačiji so rekli 'pri Urbanovih'. 
Oče je zbežal, mamo pa so mi 
leta 1943, ko sem imel šest let, 
ubili partizani. To me je zazna-
movalo za vse življenje. Povsod 
sem jo videl in iskal vsako sled 
za njo. Končno sem po dolgi in 
težki poti našel njen grob, 23 let 
po njeni smrti, in jo prekopal 
na domače pokopališče. Z oče-
tom sem se kasneje srečal samo 
dvakrat. Živel je na Občinah pri 

Trstu. Ker so bili doma siroma-
šni, so me dali v Mladinski dom 
za vojne sirote v Pivko, kjer sem 
preživel dve leti. V lepem spo-
minu imam druženje s prija-
teljema v tem domu, doma iz 
Trsta, za katera sem pozneje iz-
vedel, da sta se preselila v Ame-
riko. Lepi spomini so mi osta-
li tudi na izlete, na skrivanje v 
vojaških rovih, na mnoge na-
stope na odru in na druge otro-
ške vragolije. Sicer pa je v domu 
vladal vojaški red in disciplina. 

Iz Pivke so me leta 1946 odpe-
ljali v Dovje pri Mojstrani, kjer 
sem pasel krave in čistil hlev na 
domačiji Cirila Kosmača. Tisto 
leto so moji gospodarji v Dov-
jem pisali mojim domačim v 
Lože, da naj za mene pošlje-
jo oblačila in obutev za zimo, 
ki prihaja. Mojemu stricu to 
ni bilo všeč in je odgovoril, da 

če si ta pastir ne zasluži oblačil 
in obutve za zimo, naj pride ta-
koj nazaj domov v Lože in tako 
se je res zgodilo. Domov me je 
pripeljal oče znane vzgojiteljice 
in pozneje dopisnice Primor-
skih novic Duše Ferjančičeve, 
ki je bila doma v mlinu pri Mo-
čilniku pred slapenskim mo-
stom. Pri stricu sem ostal do 
odhoda k vojakom leta 1957 v 
Srbijo, toda to je že moja dru-
ga zgoda."

Magda Rodman
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Vesele božične praznike 

in veliko dobrega

 v letu 2019. 

Goriška cesta 75
(pri tehničnih pregledih AMZS)
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Ajdovščina 5270, Goriška cesta 75   Lucijan Vovk s.p. 

URNIK: pon - pet  8 - 17, sobota od 8 - 13 nedelja in prazniki zaprto 
(V primeru slabega vremena si pridržujemo pravico za zaprtje avtopralnice.)

transportlupo@gmail.com

*kupon ne velja za kombije in tovorna vozila.

S KUPONOM „AMZS“ VELJA OSNOVNO PRANJE
OS. VOZIL ne velja za tovorna vozila in kombije
(KUPON ODDAJTE PRED PRANJEM VOZILA)

c en i k

Obnova žarometov                                                  20€

Osnovno pranje os. vozil                                         8€

PREMIJUM pranje os. vozila                               10€

Ročno pranje os. vozil                                            10€

Predpranje osebnih vozil                                        5€

Pranje tepihov                                                               2€

Notranje čiščenje os. vozil                                   15€

Komplet čiščenje os. vozil                                    25€

Globinsko čiščenje vozil 1/h                               20€

Tovorna vozila ali kombi                                      15€(zunanje pranje)

(komplet)Tovorna vozila ali kombi                                      30€

avtopralnica 

go wash
by Lupo

(itntenzivno čiščenje platišč,  brisanje vozila,  pragov in mazanje gum)

(ne vključuje brisanja vozila ter mazanja gum)

cenik velja od 1.1. 2019

Najhitrejša 
pralnica
v mestu.
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Ohranjajmo mejice in mokrišča
Mejice so ozki pasovi dreves in 

grmovja, ki razmejujejo različna 
življenjska okolja. Njihov prvo-
tni namen je bil razmejevanje la-
stniških parcel in ograjevanje pa-
šne živine, kmalu pa je bila znana 
tudi njihova uporabna vrednost 
pri zmanjševanju vetrne erozi-
je in izsuševanju prsti. Mejice in 
mokrišča lokalno blažijo vplive 
podnebnih sprememb, blagodej-
no vplivajo na naše počutje, zago-
tavljajo ekosistemske storitve za 

človeka in so zatočišče mnogim 
ogroženim živalskim in rastlin-
skim vrstam.

Mejice ob vodotoku imenuje-
mo obrežna vegetacija. Koreni-
ne lesnatih rastlin preprečujejo 
odnašanje prsti in utrjujejo rečne 
bregove, s čimer ščitijo pred po-
plavami, hkrati pa upočasnjuje-
jo pronicanje kemikalij v vodo in 
tako ščitijo podtalnico. V mejicah 
se zadržujejo za kmetijstvo kori-
stne živali. Ujede, lisice in kače 
plenijo glodavce, dvoživke, ku-
ščarji in plenilske žuželke pa jedo 
različne nevretenčarske škodljiv-
ce. Cvetoče rastline v mejicah za-
gotavljajo nektar in cvetni prah, 
kar pozitivno vpliva na pestrost 
in število opraševalcev, ki so iz-
redno pomembni za oprašitev 
pridelka. 

Mokrišča so vse površine, kjer 
se vsaj del leta zadržuje voda, s 
čimer je povezana tudi tamkaj-
šnja prisotnost različnih rastlin-
skih in živalskih vrst. Ne glede 
na to, ali gre za tekoče ali stoje-
če, stalne ali začasne vode, so mo-
krišča pomembna zaloga pitne 
vode, saj zagotavljajo in stabilizi-
rajo podtalnico. Delujejo kot na-
ravne čistilne naprave, ki iz vode 

odstranjujejo mnoge škodljive 
snovi, ki jih v okolje vnaša člo-
vek. Stabilizirajo lokalno klimo in 
blažijo posledice ekstremnih vre-
menskih pojavov. Ob poplavah 
zemlja zadržuje vodo, v sušnem 
obdobju pa jo oddaja in s tem 
hladi okolico. V bližini mokrišč 
ne prihaja do prekomernega iz-
suševanja prsti. Nekatere živali v 
mokriščih najdejo stalen življenj-
ski prostor, druge se vanje zate-
kajo občasno ali le v delu svojega 

življenjskega cikla (npr. gnezde-
nje, mrestenje, razmnoževanje, 
vzreja mladičev, v času selitev in 
počitka med selitvami), ne naza-
dnje so mokrišča tudi pomemben 
vir pitne vode za mnoge okoliške 
živali.

Intenzivno kmetijstvo in urba-
nizacija povzročata izgubo na-
ravnih življenjskih prostorov, kar 
predstavlja grožnjo populacijam 
številnih rastlinskih in živalskih 
vrst. Mejice in mokrišča predsta-
vljajo eno izmed pomembnejših 
točk biodiverzitete predvsem v 
kulturni krajini – pokrajini, ki jo 
soustvarjata narava in človek. 

Mejice in mokrišča niso po-
membne le z vidika uravnavanja 
vode v okolju, preprečevanja vetr-
ne in vodne erozije prsti ter ohra-
njanja biodiverzitete, ampak so 
hkrati velik ponor ogljikovega di-
oksida, ki prispeva h globalnemu 
segrevanju podnebja. Ohranjanje 
mejic in mokrišč lahko torej vidi-
mo kot eno izmed pomembnih 
strategij prilagajanja podnebnim 
spremembam in ohranjanja eko-
sistemskih storitev. 

V okviru projekta »MEJ-MO 
JIH! - Pomen ohranjenih ME-
Jic in MOkrišč za prilagajanje 

podnebnim spremembam in 
ohranjanje biodiverzitete«, ki na-
slavlja pomen in ohranjanje me-
jic in mokrišč, smo v izobraže-
valnem sklopu, v katerega smo 
vključili 10 šol iz različnih regij, 
sodelovali tudi z Osnovno šolo 
Danila Lokarja Ajdovščina. Z 
učenci 7. razredov smo v sklo-
pu naravoslovnega dne poskušali 
poiskati prezrta življenjska okolja 
v okolici šole ter živali in rastline, 
ki v njih živijo. Na šoli smo izvedli 
tudi javno predavanje, kjer se je 
odprlo tudi nekaj lokalnih zgodb, 
opažanj in izkušenj ob posegih v 
naslovljene življenjske prostore. 

Primer Ajdovščine oz. Vipa-
vske doline širše nam zgodovin-
sko gledano nazorno kaže kaj 
lahko povzroči nepremišljenost 
ali pa izguba znanja o vlogi me-
jic v kmetijski krajini. V preteklo-
sti smo lahko brali ali pa od do-
mačinov poslušali o vetrni eroziji, 
ki je sledila izsekavanju mejic in 
tako so morali kmetje sami izku-
siti, da mejice kot linijske struktu-
re krajine nikakor niso same sebi 
v namen, temveč še kako vplivajo 
na okoliške površine in uravnava-
jo razmere v okolju na mnogote-
re načine. 

Z vidika biodiverzitete pa je zgo-
vorna informacija, da so ornitolo-
gi zasaditev mejic v Vipavski do-
lini prepoznali kot enega izmed 
nujnih korakov za zagotovitev 
gnezdišč črnočelega srakoperja 
– močno ogrožene vrste. Pomi-
slimo torej naslednjič, ko opazi-
mo kakšno prezrto mejico ali kal 
v našem kraju, da vsaka poseka-
na mejice in vsako izsušeno mo-
krišče vpliva tako na človeka kot 
na mnogotere živali, ki so odvisne 
od ohranjanja teh okolij. 

Anja Zamolo, 
Nadja Osojnik

Prispevek smo pripravili v okviru projekta 
»MEJ-MO JIH! – Pomen ohranjenih MEJic 
in MOkrišč za prilagajanje podnebnim 
spremembam in ohranjanje biodiverzitete«, 
ki ga izvaja Herpetološko društva – Societas 
herpetologica slovenica skupaj s Centrom 
za kartografijo favne in flore. Projekt je 
financiran s strani Eko sklada (Slovenskega 
okoljskega javnega sklada) in Ministrstva za 
okolje in prostor Republike Slovenije. 

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB 
AJDOVŠČINA - VIPAVA

Tudi v prihodnje ostajamo zvesti 
zagovorniki vrednot za katere so se 

borili naši borci, partizani.

Želimo vam dobro, zdravo, 
zadovoljno in veselo leto 2019.

POHOD: SPOZNAJMO SOSEDA S CESTE, IZ 
VIPAVSKEGA KRIŽA, MALIH ŽABELJ IN PLAČ

Dobimo se v nedeljo, 6. januarja 2019, ob 8:30, pred Domom 
krajanov Cesta. Parkirišče bo urejeno na želežniški rampi ob ce-
sti, ki pelje v Vipavski Križ. Pohod bo predvidoma trajal okrog 4 
ure, zaključili pa ga bomo na Placu v Vipavskem Križu, z mali-
co, žigosanjem popotniškega dnevnika in prijetnim druženjem.

Vabljeni!

Tudi letos se kuha na 
OŠ Šturje

V sredo, 14. novembra, je 
skupina Šturskih gurmanov, 
ki so jo sestavljali Patricija 
Bevk, Kaja Černigoj Hrova-
tin, Julija Červ, Zara Odar, 
Leo Pižent, in Lara Valič, pri-
pravljala degustacijsko kosilo 
za sovrstnike. 

Gurmani so sošolcem po-
stregli s sladko repo na pope-
čenih blekih s čipsom in pe-
stom, pripravljenim iz repnih 
listov, ter s skutinimi cmoki 
z žajbljem. Priprava zdravega 
kosila je bila uvod v kuharsko 
tekmovanje v poznavanju av-
tohtonih jedi v okviru projek-
ta 'Kuhna pa to'. 

 Organizatorka projekta 
Anka Peljhan, ki je spremljala 
pripravo jedi, je ocenila, da so 
bile jedi izjemno okusne in do-
vršeno pripravljene. V prilogi 
časopisa Nedelo, v rubriki Od-
prta kuhinja, pa je med dru-
gim zapisala tudi, da Šturski 
gurmani že 8 let postavljamo 
standarde v izbiri jedi, uporabi 
sestavin in končni podobi jedi, 
na katere bi bila ponosna tudi 
vsaka boljša restavracija.

Učence pri kuhanju vodi 
mentorica Petra Ušaj.

Šturski gurmani

Srečno v novem letu 2019!
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Lokavec in čas
Tudi hiše pišejo pripovedi, a le malokdo zna brati to abecedo. Poskus učenja te nenavadne 
abecede, vsebinsko pa enako bogate, je Društvo 'DOLI' pričelo leta 2007 v sodelovanju z 
Goriškim muzejem. Mlade raziskovalce Podružnične šole Lokavec in posamezne krajane 
Lokavca je društvo 'učilo brati', kaj Lokavške hiše pripovedujejo. 

Skupaj smo pričeli z razisko-
vanjem in zbiranjem fotogra-
fij, ki se nanašajo na zaledje So-
ške fronte in leta 2015 izvedli 
prvi tematski pohod na obmo-
čju Lokavca in Ajdovščine. Ta-
krat smo v časopisu 'Lokavec 

in čas' objavili pričete raziska-
ve, ter k sodelovanju pritegnili 
zgodovinarja Draga Sedmaka. 
Zadnja štiri leta smo v društvu 
raziskovali in skušali čim več 
odkriti in dodati k že pozna-
nemu in ugotovljenemu. V le-
tošnjem letu, smo tako sklenili, 
da bomo sam pohod razširili in 
poleg območja Lokavca in Aj-
dovščine vključili še območje 
Štanjela. 

11. novembra, smo v do-
poldanskem času posveti-
li sv. Mašo vsem padlim v prvi 

svetovni vojni in za tem v dvo-
rani Edmunda Čibeja predsta-
vili knjigo 'Križ, obrnjen proti 
domovini'. Knjigo so predsta-
vili avtorji Boris Blažko, Alenka 
Furlan in Drago Sedmak. Pred-
stavitev je povezoval in vodil 

Bogomir Furlan, kulturno pa 
jo je popestril oktet Castrum. 
Odlomke iz dnevnika Antona 
Kobala in njegove pesmi je pre-
birala članica društva in sekci-
je za Dramsko kulturo in do-
moznanstvo Alenka Kompara. 
Knjigo smo v isti zasedbi pred-
stavili tudi 17. novembra v Šta-
njelu v galeriji Lojzeta Spacala. 
V začetku naslednjega leta, na-
tančneje 15. januarja pa se bo 
knjiga, tokrat tretjič predstavila 
še na Gradu Kromberk v okvi-
ru Torkovih večerov, ki jih pri-
reja Goriški muzej. 

25. novembra smo izvedli še 
letošnji tematski pohod po za-
ledju Štanjela. Pohod de je za-
ključill z ogledom razstave fo-
tografij iz prve svetovne vojne, 
ki jo je pripravil in zbral zbira-
lec Andrej Švagelj iz Štanjela. 

Boris Blažko

Srečanje občanov občine Vipava, 
starejših od 80 let

Rdeči križ Ajdovščina je or-
ganiziral tradicionalno sre-
čanje vipavskih občanov, sta-
rih 80 in več let, novembra v 
Osnovni šoli Draga Bajca Vi-
pava, ki nas vsako leto prijazno 
gosti. Zbralo se je kar 50 starej-
ših. Častni pokrovitelj dogod-
ka je bil župan občine Vipa-
va mag. Ivan Princes, ki se je 
žal opravičil za izostanek. Ude-
ležence sta pozdravila gostitelj 
srečanja, predsednik RK Rajko 
Troha, in v imenu šole ravna-
teljica Mojca Pev. Zbrani smo 
se sprostili in razvedrili ob na-
stopu otroškega pevskega zbo-
ra Podružnice Podnanos, ki ga 
vodi zborovodkinja Vida Tro-
št Vidic; prisluhnili smo recita-
cijam in ugankam tretješolk, ki 
so jih za nas pripravile skupaj 
z učiteljico Nadjo Rodman Ko-
radin; občudovali smo plesni 
nastop Folklornega društva Vi-
pava v tradicionalnih vipavskih 

nošah ob spremljavi godcev ter 
zamigali ob poslušanju harmo-
nikaša Matija Stibilja in kvarte-
ta Pod skalco. 

Po krajšem programu smo 
druženje nadaljevali ob kosi-
lu, kjer so pri strežbi velikodu-
šno pomagali mentorica Ma-
rija Mikuž Papež s starejšimi 
učenci, ki so se spretno suka-
li s pladnji po polni jedilnici. 

Najlepša hvala kuharicam za 
zelo okusno kosilo, ki je zadi-
šalo po Martinovem. Prav tako 
se zahvaljujemo vsem nastopa-
jočim in prostovoljcem. Iskre-
na hvala Osnovni šoli Draga 
Bajca Vipava, ki nas že vrsto let 
gosti v njenih prostorih in pro-
gram olepša s čudovitimi na-
stopi otrok. 

Irena Žgavc

Eden od preventivnih ukrepov 
je tudi zavarovanje, ki zagotavlja 
varnost in obstoj kmetije. 

Agro Zavarovalnica je edi-
na specializirana kmetijska za-
varovalnica v Sloveniji, ki po-
nuja široko paleto prilagojenih 
zavarovalnih rešitev. Avstrij-
ska zavarovalnica (Österreichi-
sche Hagelversicherung VVaG) 
deluje že od leta 1946, v Slove-
niji pa je odprla svojo podru-
žnico leta 2013. Zavarovanja se 
lahko sklepa na področju polje-
delstva (toča, poplava, pozeba, 
suša, vihar, škoda po živalskih 
škodljivcih …), živinoreje (mr-
tvorojenost, bolezen, nezgoda, 
usmrtitev v sili, neuporabnost 
klavnega trupa …), sadjarstva 
(toča, vihar, teža snega, pozeba 
…), vinogradništva (toča, gni-
loba, pozeba …) in hmeljarstva 
(toča, vihar …).

V decembru se je na Osmi-
ci Jože Černigoj v Lokavcu od-
vijalo sproščeno druženje med 

vodilnimi pri Agro Zavaroval-
nici in njihovimi strankami. Za-
varovalnica vsako leto poskrbi 
za srečanje in izmenjavo mnenj 
s pomočjo katerih lahko nadgra-
dijo svoje produkte in poskrbijo 
za zadovoljne stranke.

Srečanja sta se udeležila tudi 
Jože Černigoj in Boris Ferjančič, 
ki imata svoje vinograde zavaro-
vane že vrsto let, pred dvema le-
toma pa sta se odločila za prestop 
k Agro Zavarovalnici. Za prestop 
sta se odločila predvsem zaradi 
korektne ponudbe, danes pa sta 
zadovoljna uporabnika. »Naš vi-
nograd je pred enim letom pri-
zadela toča. Zavarovalnica se je 
takrat hitro odzvala in izpolnila 
moja pričakovanja,« nam je zau-
pal Jože Černigoj.

Vse, ki vas zanima kaj več, vas 
vabim da si ogledate njihovo 
spletno stran www.agrozavaro-
valnica.si ali pa kontaktirate nji-
hovega zastopnika Aleksandra 
Valiča (tel.: 040 295 009).

Druženje v Lokavcu
Sprememba klimatskih pogojev in z njo povezani vremen-
ski ekstremi v zadnjih letih kmetovalce postavljajo pred 
nove izzive, katerih razsežnosti vnaprej ne morejo predvide-
ti, lahko pa s preventivnimi ukrepi omilijo njihove negativne 
učinke. 

Od leve proti desni: Boris Ferjančič, Aleksander Valič in Jože Černigoj

Vsem poslovnim partnerjem se zahvaljujemo za 
uspešno sodelovanje v letu, ki odhaja.

V letu, ki prihaja pa želimo vsem ki se ukvarjate s 
kmetijsko pridelavo v Vipavski dolini

VESEL BOŽIČ IN
SREČNO NOVO LETO 2019.

Nina Krašna, 
051 321 368

Matej Hosta dr. vet. med.

031 612 777
dr. vet. med.
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Ajdovščina
Goriška 64, obrtna cona Gmajna, 

Tel: 05/ 850 15 06

ODPIRALNI ČAS:
pon - pet: 8:00 - 17:00

sob: 8:00 - 12:00

Ugodni nakupi za člane kluba Kalia!
Včlanite se lahko na vseh prodajalnih mestih 
Kalia ali na www.kalia.si

Pestra ponudba ptičjih krmilnic in ptičje hrane

 Želimo vam vesele praznične dni, v novem letu 2019, 
pa obilo zdravja, sreče, zadovoljstva in miru.

100. obletnica konca prve svetovne vojne na Krnskem jezeru 

Ajdovski planinci na proslavi

Turobno, megleno jutro nas 
je spremljalo, ko smo zjutraj 
zapuščali Vipavsko dolino in 
se odpeljali proti Lepeni. Prvi 
sončni žarki so bodli skozi go-
ste oblake. Nadeli smo si na-
hrbtnike in vzeli pot pod noge. 
Stopali smo v skoraj nepretrga-
ni koloni, vsak s svojimi misli-
mi in občutji. Kajti to je prav 
poseben pohod - pohod v spo-
min na strašno morijo in tr-
pljenje ljudi v prvi svetovni voj-
ni. Kaj so doživljali ljudje, ki so 
gradili pot po kateri smo stopa-
li in klesali besede v kamen? V 
soncu, dežju, snegu - krog njih 
pa svinčena toča. Na poti so bili 
z nami in mi z njimi. Skupaj 
smo prišli na proslavo, ki je po-
tekala ob Krnskem jezeru, ob-
dana s kulisami gora. Prelepa 

Ob stoti obletnici konca prve svetovne vojne, je Planinsko društvo Ajdovščina organiziralo 
pohod h Krnskemu jezeru, kjer je bila sicer vsakoletna proslava zaradi okrogle obletnice še 
posebej slovesna. Proslave se je udeležilo veliko število pohodnikov, ki so v lepem, sončnem 
vremenu prihajali iz vseh smeri. 

naša domovina. Vse besede in 
pesmi so izzvenele v spomin na 
padle in v eni sami želji, naj se 
kaj takega ne ponovi. In prav 

zato smo prišli in bomo še pri-
hajali, v spomin in opomin, 
kako velika vrednota je mir.

MG

Naj bo pot v NOVO, 
srečna vse LETO!

Prvi tečaj CPP v novem letu se prične 7.1.2019 ob 17h.
 

Tečaj CPP bo organiziran tudi med zimskimi počitnicami.
 

Tečaj in ure vožnje opravljene pri drugi šoli vam priznamo 
brezplačno.  Z vožnjo lahko pričnete takoj.

 Info: 040 188-262 ali avto.almira@gmail.com
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Leto se je hitro obrnilo nao-
koli in spet je tu ta veseli pra-
znični december. Z njim pa 
pridejo dnevi upanja pričako-
vanj in obdarovanj. Z decem-
brom pa vstopa k nam prvi 
Sveti mož Miklavž. Tudi le-
tos je obiskal naše stanoval-
ce v Domu starejših občanov 
Ajdovščina v spremstvu vipa-
vskih Tamburjašev, angelov 
in parkeljna. S stiskom roke 
in prijazno besedo je pozdra-
vil vse stanovalce in jim raz-
delil darila. Melodije ki so jih 
ustvarile tamburice vipavskih 

Dobri možje obiskali otroke in odrasle
Miklavž v DSO Ajdovščina

Tamburjašev jim je pričaral 
pravo veselje, iskrivost v očeh 
in prinesel razposajenost na 
njihove obraze. To so bili tre-
nutki, ki so jih spomnili na 
svoje otroške dni. Večer je mi-
nil v veselem vzdušju, nato se 
je Miklavž poslovil in v njiho-
vih srcih pustil prijeten spo-
min na ta večer.

Ksenija Blazetič 

Slapenski otroci v družbi Miklavža
Kot se spodobi, je otroke s Slapa 

tudi letos obiskal sveti Miklavž. 
Ker ima v tem času zaradi velike-
ga števila pridnih otrok res veliko 
dela, nas je letos na Slapu obdaril 
že v torek, četrtega decembra. 

Slavnostna sveta maša se je zače-
la ob 18. uri, po njej pa je iz nebes 
prišel Miklavž in pridnim otro-
kom podaril majhno malenkost, 
ki jih bo do naslednjega leta opo-
zarjala, kako pomembno je delati 
dobra dela. Seveda so poleg otrok 
darila prejeli tudi vsi tisti, ki so so-
delovali pri organizaciji miklavže-
vanja in tisti, ki so se v župniji iz-
kazali med letom. 

Na tem mestu bi se radi prosto-
voljci programa Popoldan na Sla-
pu, ki smo dogodek organizirali, 
zahvalili vsem dobrim ljudem, ki 
ste nam pri tem pomagali na tak 
ali drugačen način. Upamo, da se 

Obisk Božička pri otrocih v Žapužah

Letos se je z obiskom Žepo-
vskih otrok Božičku kar mu-
dilo, saj se je ustavil v Žapu-
žah že 8. decembra. Rekel je, da 
ima mnogo otrok za obdarit in 
so bili prav oni med prvimi na 
vrsti. 

V pričakovanju kočije s ko-
nji so se otroci trudili z ustvar-
janjem izdelkov iz umetne 
mase ter naravnih okraskov, 
pod vodstvom predsednice 
društva DEŠK, Janje Zavadlal 
Blažič. Nastalo je mnogo pi-
sanih izdelkov, ki so jih mora-
li še osušiti za trajno uporabo. 

Na vrhuncu pričakovanja, ko 
se je sonce že globoko skrilo, je 
otroška skupina, pod vodstvom 
Maje Šeme, zaplesala tri razgi-
bane plese. Vsi skupaj so nato 
pozdravili bradatega dobrega 
moža, ki se je pripeljal s konji.

Po kratkem pogovoru o pri-
dnosti in razigranosti malčkov 
v preteklem letu je vsak prejel 
praktično darilce iz rok Božič-
ka. Zahvala je bila glasna in z 
vabilom za naslednje leto so se 
poslovili. 

Aleš Brecelj

kmalu spet srečamo, do takrat pa 
vam želimo samo še vesel božič in 
srečo v novem letu. 

 
Tadej Kobal
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 Izjemna novica

Odvržene pločevinke

Na naš časopis se je obrni-
la bralka, ki je opazila, da se na 
poti iz Dobravelj proti Pikčem, 
v razmaku 50 metrov, redno 
odmetava prazne pločevinke 
piva v obcestni jarek. Skoraj 
prepričana je, da gre za eno in 
isto osebo.

"Nekako sem si naredila pred-
stavo, da pride oseba po služ-
bi v trgovino, kupi pivo, ga po 
poti domov spije in na omenje-
nem mestu odvrže v obcestni 
jarek. Osebi bi se rada zahvalila 

za onesnaževanje naše okoli-
ce. Družina, prijatelji in lokal-
ni prebivalci so gotovo zelo 
ponosni na to osebo, ker tako 
lepo prispeva svoj delež za či-
sto okolje," je še dodala bralka.

Seveda to ni edini primer. 
Smeti je vedno več in vedno 
bolj uničujejo našo Zemljo. 
Vsak posameznik lahko poskr-
bi, da vsaj malo obvaruje naše 
okolje in ohrani prostor, kjer 
bodo lahko živeli naši potomci.

V nedeljo, 23. decembra, 
se bodo starodavne kriške 
gase znova preselile 2019 
let nazaj v sam Betlehem in 
obiskovalcem ponudile žive 
jaslice. Tudi letošnja Božič-
na zgodba bo potekala v več 
uprizoritvah. 

Božična zgodba
Prva skupina bo v kriški 

Betlehem krenila ob 17.00 
uri. Pod režijo in besedi-
lo gledališke uprizoritve se 
tudi letos podpisuje Nejc 
Furlan. V glavnih vlogah ter 
v organizacijskem odboru 
pa se predstavljajo prebival-
ci Križa ter okoliških vasi. 
Vzporedno z gledališkim 
dogodkom bo na voljo tudi 
brezplačen ogled razstave 
jaslic, ki bo v domu kraja-
nov od 23. decembra do 7. 
januarja. Ravno tako pa si 
bo mogoče ogledati tudi ja-
slice, ki jih bodo po vsem 
Vipavskem Križu postavili 
krajani.

Vabljeni!

OBVESTILO!

Naše člane in druge uporabnike obveščamo, da bosta knjižni-
ci v Ajdovščini in Vipavi dan pred praznikom, v ponedeljek, 24. 
decembra in v ponedeljek, 31. decembra odprti od 8.00 do 
13.00. Vsem voščimo prijazne in mirne praznike!

Kolektiv Lavričeve knjižnice

Zahvala volivkam in volivcem

Letošnje volilno leto v kate-
rem smo izvolili poleg pred-
sednika države, kasneje na 
elektorski način državni svet 
in na predčasnih volitvah dr-
žavni parlament ter nazadnje 
še župane in lokalno samou-
pravo, se počasi izteka.

Spomladi naslednje leto 
nas čakajo še ene, sicer lažje, 
evropske volitve in upajmo, 
da bo nekaj časa volilni mir. 
Seveda zato, da bo vsaj del 
teh silnih obljub, ki smo se 
jih naposlušali, meso posta-
le. Predvolilni čas je namreč 
namenjen volitvam samim in 
politična srenja takrat ne dela 
s polno paro za javni, pač pa 
tudi za svoj, posebni interes. 
Za zmago na volitvah. Povsod 

je tako. Sedaj so karte razde-
ljene in vsaj par let (tri, šti-
ri) potrebujemo čas za re-
sno delo. Tako v državi kot v 
občini.

Še pred tem pa sem kot 
predsednik Občinske organi-
zacije SD - Socialnih demo-
kratov Ajdovščina, dolžan za-
hvalo vsem, ki ste pripomogli 
k naši zmagi na lokalnih vo-
litvah. Tisoč osemsto sedem 
in osemdeset glasov (1887) 
za naše kandidate za svetni-
ce in svetnike občinskega sve-
ta je najboljši rezultat, ki ga je 
socialna demokracija kadar 
koli dobila v naši občini in ki 
nas uvršča na prvo mesto. Is-
krena zahvala gre tudi našim 
kandidatkam in kandidatom 
samim, ki ste zastavili svoja 
imena in nagovarjali bližnje. 
Hvala simpatizerjem in akti-
vistom za nesebično pomoč, 
hvala najetim obrtnikom za 
opravljene storitve.

Gotovo je k naši zmagi za 
sedeže v občinskem svetu 

pripomogel tudi Tadej Beo-
čanin, naš župan, ki je dobro 
poznavajoč razmere sestavil 
zmagoviti volilni program, ki 
je tako postal program dela 
občine za naslednja štiri leta. 
Hvala Tadej.

Ob tem pa se mi vseeno zdi, 
da tudi v naši občini pri lju-
deh dozoreva spoznanje, da 
je družba boljša, če je soci-
alno pravična in povezana. 
Če je načelo enakih možno-
sti za vse, vedno na prvem 
mestu. Če se lahko šolajo in 
došolajo tudi otroci iz dela-
vskih in kmečkih družin. Če 
je dela dovolj za vse in če se 
ne sledi zgolj in samo profitu. 
Enak in učinkovit dostop do 
zdravstvenih storitev, kori-
sti vsem. Tudi delodajalcem. 
Spodobne pokojnine koristijo 
- otrokom. Kam mislimo da 
dajo upokojenci denar, če ne 
otrokom in vnukom ? 

Namesto strahovom, nadu-
tosti in navidezni večvredno-
sti, je treba dati veljavo nava-
dnemu življenju slehernika. 
To je socialna demokracija. 
Vsem, vse najboljše v novem 
letu !

Mitja Tripković

plačan oglas


