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Po Vertovčevih poteh

V

nedeljo se je odvijal že tradicionalni Vertovčev pohod. Krožna
pot z začetkom pred vasjo Ustje
se je nadaljevala skozi Dolenje do Sv.
Marjete, preko Planine, kjer je Matija
Vertovec služboval, čez Ostri vrh do Jakulinov, kjer je bil rojen, v Šmarje kjer

latnik

je bila v cerkvi Marijinega imena maša.
Sledila je krajša slovesnost pred spomenikom Matiji Vertovcu - po okrepčilu še
vzpon na Vrtovče in ob lepih razgledih
spust do izhodišča. Društvo Matija Vertovec, ki je poskrbelo za organizacijo,
je že 17. leto zapored uspešno opravilo

Nasmeh za lepši dan

svojo nalogo. Poti so bile lepo prehodne
in označene, bogata pa je bila tudi ponudba hrane in pijače, ter lokalnih pridelkov, ki so jih ponujali na stojnicah.
Odlično izkoriščena nedelja. Se vidimo
naslednje leto!
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Jernej Žorž - Lidlov mladi vinar
Prejšnji teden se je zaključil natečaj 'Lidlov mladi vinar'. Med skoraj 50 prijavljenimi tekmovalci je laskav naziv prejel Jernej
Žorž iz Vinske kleti Žorž, ki je prepričal z vinom avtohtone slovenske sorte zelen.

Z

magovalec Jernej je izšolan vinogradnik in vinar. Leta 2008 je
prevzel domače vinogradništvo
in postal glavni enolog in kletar. Njihova
kmetija na Slapu je ena večjih v Vipavski
dolini, saj pridelujejo grozdje na površini 12 hektarjev, letno pa pridelajo med
50.000 in 60.000 litrov vina.
»Že novica, da sem postal finalist me
je izredno razveselila. Postati zmagovalec pa je nekaj čisto drugega, to je res lep
občutek. S sodelovanjem v natečaju sem
dobil možnost svojo blagovno znamko
predstaviti širni Sloveniji in s tem dokazati, da so naša avtohtona vina pomembna«, je dejal Jernej.
Kot zmagovalec je prejel tudi možnost
izobraževanja na svojem področju v tujini v višini 1.200 evrov.
Med štiri finaliste sta se uvrstila še dva
vipavska vinarja, Marko Benčina iz Lož z
Merlotom in Klemen Čehovin iz Gaberji
z Berbero. Vina vseh štirih finalistov so
od 13. novembra naprej na voljo v vseh
Lidlovih trgovinah po Sloveniji do razprodaje zalog, predstavili pa so se tudi v
Lidlovem salonu na 20. Slovenskem festivalu vin.
KB

Kdaj ste se nazadnje iz srca
nasmejali, ali pa podarili nasmeh sočloveku?
Nasmeh ima zelo pozitiven
učinek na nas same in na druge (tiste, ki se jim nasmehnemo). Pristen nasmeh pomiri,
spodbuja in izraža spoštovanje.
Sama se zelo rada nasmehnem,
še raje pa prejmem nasmeh, ki
mi polepša dan. Ljudem, ki so
vedno slabe volje in ki širijo negativno energijo pa se, če je le
mogoče, raje izognem.
Vsak ima kdaj slab dan, zato
pa je še toliko bolj pomembno, da se tega zavedamo in ne
dovolimo, da se slabi dnevi ponavljajo dan za dnem. Če bi se
ljudje ob konfliktnih situacijah
zadržali in namesto žaljivih besed podelili nasmeh, bi bil svet
lepši.
Današnji tempo življenja je
'prisilil' ljudi, da dan za dnem
hitijo in pozabijo uživati v
drobnih trenutkih. Služba, družina, skrb za dom ... vse postavljamo pred sebe in se zato pozabimo sprostiti. Ključno je, da
si znamo utrgati trenutek zase
v vsakem dnevu posebej. Počnimo, kar nas veseli in osrečuje in le tako bomo lahko srečni.
Ko bomo srečni, se bomo več
smejali in nezavedno osrečevali
tudi druge.
P.S.: Bližajoči se prazniki so
čudovita priložnost za počitek,
druženje z najbližjimi in sprostitev. Sami izdelajte novoletne
voščilnice in jih z lepimi željami pošljite osebam, ki vam veliko pomenijo. Nasmeh na njihovih obrazih je zagotovljen!
Kristina Birsa
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pogled na Lavričev trg

Ureditev starega mestnega jedra - Kastre v Ajdovščini
Pri ozelenitvi Lavričevega trga
izhajamo iz dvojne zasnove:
ohranitev obstoječih dreves, ki
predstavljajo zelene volumenske
vertikale v prostoru ter novo
postavljenih latnikov, ki predstavljajo
zelene volumenske horizontalne linije.
Preostala drevesa na Lavričevem
trgu, ki so še v dobrem stanju,
ohranjamo, nekatera pa zamenjamo
za sorodne vrste. Zeleni sistem na
robu mestnega jedra se v čim večji
meri ohranja, oziroma se kolikor je
možno razširi, da pride staro mestno
jedro – Kastra še bolj do izraza.
Ob preureditvi tlakovanih površin se
uredi tudi nova ulična razsvetljava.
Glavnino osvetlitve se uredi na
fasadah ter na novo postavljenih
latnikih. Mestoma se predvidi tudi
kandelaberska svetila. Dodatna
osvetlitev Lavričevega trga je
predvidena s kandelaberskimi svetili
v liniji z latniki. Urbana oprema je
zasnovana tako, da omogoča dobro
funkcionalno uporabo, da sooblikuje
urbane prostore in da je trajna.

tloris Lavričevega trga_merilo 1:200
izvajalec del
Kolektor CPG d.o.o., Nova Gorica
strokovni nadzor nad gradnjo
Edil inženiring d.o.o., Nova Gorica
izvajalec arheoloških raziskav in nadzora
Magelan skupina d.o.o., Kranj
projektant
Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o.,
Ljubljana

pogled pri fontanah

4

OBČINA AJDOVŠČINA

Ureditev komunalne
infrastrukture v Kastri

P

renova starega mestnega jedra – Kastre, ki se bo izvajala
od sredine novembra 2017 do
predvidoma konca avgusta 2018, obsega celovito komunalno, prometno
in arhitekturno prenovo Prešernove
ulice od križišča z Goriško cesto in
preureditev Lavričevega trga. V sklopu prenove bo nameščena tudi urbana oprema.
Občina Ajdovščina bo financirala
celovito prenovo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, javne razsvetljave, arheološka dela in strokovni
nadzor ter arhitekturno prenovo ulic
z urbano opremo.

Kanalizacija in vodovod

Na območju Prešernove ulice in Lavričevega trga bo v celoti prenovljeno
javno vodovodno omrežje in urejen
ločen sistem za odvajanje meteornih
voda in fekalne kanalizacije. Obnovljeni bodo vsi vodovodni in kanalizacijski priključki, od javnih vodov do
stavb.
Izvajalec prenove vodovodnih priključkov bo Komunalno stanovanjska
družba d.o.o. Ajdovščina.

Električno omrežje

Električno omrežje, ki sedaj poteka po zraku, bo podjetje Elektro Primorska Nova Gorica prestavilo pod
zemljo. Zato morajo biti števci električne energije postavljeni na fasado
objektov. Tisti, ki bi želeli povečano
odjemno priključno moč oz. spremembo iz enofaznega v trifazni priključek, morajo izpolniti vlogo za izdajo soglasja.

Telekomunikacijsko
omrežje

Izgradnjo
telekomunikacijskega
omrežja bosta financirala Telekom
Slovenije d.d. in Omrežje d.o.o. Trzin.
Iz obstoječih tras, ki sedaj potekajo večinoma prostozračno po fasadah
objektov, bo omrežje prestavljeno v
kabelsko kanalizacijo. Hišni priklopi
bodo večinoma izvedeni iz novih jaškov, na stavbah se bo cev zaključila
v Telekom oz. CATV omarici približnih dimenzij 25 x 21 x 8 cm (višina,
širina, globina).
Priključitev na optično omrežje
(izgradnjo do objekta naročnika in

izvedbo optične hišne inštalacije) je za
lastnike stavb brezplačna, ker stroške
krijeta oba lastnika omrežij.

Plinovodno omrežje

Investitor plinovodnega omrežja
je podjetje Adriaplin d.o.o. Ljubljana. Trasa plinskega priključka poteka pravokotno na glavni vod v ulici
do objekta, kjer se zaključi s požarno pipo v protipožarni plinski omarici na fasadi objekta. V primeru, da bo
le-ta na čelni fasadi objekta, mora biti
izvedena podometno (vgrajena v fasado); če pa je omarica montirana na
stranski fasadi, je lahko tudi nadometna (samo pritrjena na fasado). Omarica mora biti postavljena tako, da je
dostop do omarice vedno mogoč. Dimenzije omarice bodo 50 × 50 × 25
cm (višina×širina×globina). Spodnji
rob omarice mora biti najmanj 40 cm
od nivoja tal, omarica mora biti odmaknjena 50 cm od oken in vrat.
Priporočamo, da se odločite za montažo hišnega plinskega priključka med
prenovo Kastre, saj kasnejša priključitev na plinsko omrežje ne bo več mogoča zaradi celovite prenove tlakovanja ulic in trga.
O lokaciji omaric, ki bodo nameščene na stavbah (za elektriko, plin, TK),
se bomo individualno pogovorili z lastniki objektov na sestanku po predhodnem dogovoru.

Javna razsvetljava

Ob preureditvi tlakovanih površin
se uredi tudi nova ulična razsvetljava z
nastavki za novoletno okrasitev. Luči
bodo oblikovno usklajene z ostalo urbano opremo. Določene svetilke javne razsvetljave so predvidene tudi na
fasadah objektov. Za namestitev svetilk in nastavkov za novoletno okrasitev ter drogov za zastave bomo zaprosili lastnike, kjer je to predvideno.

Arheološke raziskave

Med gradnjo se bodo izvajale arheološke raziskave. Večina zemeljskih del
bo po ocenah opravljena z ročnim izkopom, saj se celotno območje posega
nahaja znotraj kulturnega spomenika Arheološko najdišče Castra (EŠD
3) in Ajdovščina – Mestno jedro (EŠD
1562).
Arheološke raziskave se bodo

Krožišče pri
pokopališču

G

radbeniki so počakali, da je
minil dan mrtvih in z njim
gneča pri ajdovskem pokopališču, nakar so začeli s prvimi deli
pri gradnji novega krožišča. Zato je
zaprt del Goriške ceste, obvoz pa
poteka po Gregorčičevi ulici mimo
pokopališča.
Krožišče, ki se gradi na območju nekdanje cestne baze, bo razrešilo številne prometne zagate v tem
delu Ajdovščine. Povezovalo bo Goriško z Lokavško cesto ter Gregorčičevo ulico in območje obrtne cone.
Predvsem bo olajšalo tovorni promet proti Lokavcu in na Goro. Zadnji konec Gregorčičeve ulice (ki
se zdaj priključuje na Goriško cesto

pod nevarno ostrim kotom) bo po
ureditvi krožišča zaprt za promet,
kar bo priložnost za ureditev ploščadi pred starim vhodom na pokopališče. Novo krožišče bo urejeno s
pločniki in javno razsvetljavo.
Naložbo v krožišče skupaj izvajata
Občina Ajdovščina in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo.
Vrednost del znaša 536.000 evrov,
na občino Ajdovščina pa odpade nekaj manj kot polovica naložbe. Izvajalec del je koprski Grafist, ki je na
javni razpis poslal najbolj ugodno
ponudbo. Kdaj se bo moč zapeljati
skozi novo krožišče, bo sicer precej
odvisno od vremena, morda že pred
pomladjo.

izvajale do globine sterilne geološke
osnove, oziroma do globine, kjer ni
več zaslediti antropogenih dejavnosti.
Izjema bodo lahko območja, kjer je na
osnovi odkritja izjemnih najdb sprejeta strokovna odločitev o ohranitvi arheoloških najdb na mestu odkritja.

Zapore cest

Prešernova ulica bo najprej zaprta od začetka na Goriški cesti (pri pekarni) do prehoda za pešce pri frizerskem salonu oziroma cvetličarni. Na
Lavričev trg bo moč priti od krožišča
pri policiji.
Po približno mesecu dni, bo zaprt
tudi krak od krožišča pri policiji in
Prešernova v celoti.
Dostop na Lavričev trg bo mogoč po
Gregorčičevi ulici (od spomenika), ki
bo postala dvosmerna.
To seveda velja za motorni promet,
medtem ko bo Lavričev trg ves ta čas
dosegljiv peš, najlažje s parkirišča za
starim mlinom (skozi grajsko pasažo).
Prometne zapore lahko spremljate
na spletni strani občine Ajdovščina http://www.ajdovscina-promet.si/.
Lastnike oziroma najemnike nepremičnin v Kastri bo občina sproti obveščala o bodočih posegih. V pomoč
bo tudi koordinatorka, ki jo je imenoval župan, in bo skrbela za komunikacijo med izvajalcem in stanovalci.
Občina Ajdovščina bo do konca meseca novembra pripravila potrebne
pravne podlage za dodelitev subvencije, lastnikom stavb v območju starega mestnega jedra Kastra v višini do
100% stroškov za izvedbo novih elektro in plinskih priključkov, tako da
bo priključitev na novo omrežje za lastnike stavb v primeru potrditve na
občinskem svetu brezplačna.

Kontaktne osebe na Občini Ajdovščina
Strokovni vodja investicije Peter
Kete, 05-365-91-31 peter.kete@ajdovscina.si.
Menedžerka mestnega središča +
stiki z lastniki/najemniki nepremičnin Barbara Kranjc,
041 616 683 barbara.kranjc@ajdovscina.si.

Do Otliškega okna po
stopnicah

O

tliško okno bo poslej lažje dostopno – obiskovalcem bo omočeno še boljše doživetje ob ogledu, saj se bodo
lahko varno spustili do te naravne znamenitosti. Na pobudo občanov v okviru participativnega
proračuna je Občina Ajdovščina
financirala ureditev okolice okna,
med drugim tudi lesene stopnice.
Otliško okno obišče veliko pohodnikov, saj je mimo speljana tudi Slovenska planinska pot
(transverzala). Ob poti je počivališče z informativnimi tablami, ki
je dobilo novo mizo in klopi. Le

redki obiskovalci pa so se do odprtine v steni tudi spustili, saj je
teren precej strm. Varen spust nekaj deset metrov niže in imeniten
razgled na Vipavsko dolino poslej omogočajo stopnice iz lesenih klad.
Ureditev okolice te naravne
znamenitosti je deseti zaključen
projekt iz Moje pobude - participativnega proračuna Občine
Ajdovščina. V proračunu za leto
2017 je bilo predvidenih 183.000
evrov za 18 projektov, izpeljanih
je torej deset v skupni vrednosti 104.000 evrov, šest jih je še v
delu in bodo do konca leta končani, dva pa sta prenešena v naslednje leto.
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Tri milijone evrov za redke živali Novo priznanje za table
ob reki Vipavi
v Vipavskem Križu
'VIPava', projekt za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski
dolini bo prejel finančno podporo Evropske unije v višini 3,3 milijona evrov. Od tega bo 80 odstotkov
sredstev prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj, 20 odstotkov pa Republika Slovenija.

Hribski urh

C

ilj projekta je izboljšati stanje nekaterih ogroženih in
evropsko pomembnih živalskih vrst v Vipavski dolini in na
njenem robu. Ajdovska občina v
projektu sicer vrednostno ni prav
močno zastopana (180.000 €), zato
pa toliko bolj s habitati redkih vrst.
Za dvoživke (laško žabo, velikega
pupka in hribskega urha) ter močvirskega krešiča bodo vzpostavili
pretočnost rokava reke Vipave pod
Brjami. Ob rokavu bodo uredili kale.
Za vidro bodo izkopani trenutno zasuti rokavi reke Vipave pri Dolenjah,
vzpostavljen bo stalni pretok vode
skozi Novakovo mlinščico, namesto
enostopenjskih pregrad bodo uredili kaskadne drče. Domorodni želvi,
močvirski sklednici, bodo pomagali
že s tem, da bodo izlovili tujerodne

invazivne vrste želv ob reki Vipavi.
Prav tako bodo namesto tujerodnih
rastlinskih vrst na obrežju reke zasadili avtohtono vegetacijo. Na Ajdovskem polju bodo za črnočelega
srakoperja postavljene lovne preže
ter zasajene mejice in cvetni pasovi.
Za podporo konkretnim naravovarstvenim ukrepom bo urejena
učna pot ob reki Vipavi. Obiskovalcem bo na voljo tudi interpretacija o
pomenu omrežja Natura 2000.

Ajdovski oblikovalki Tea Goljevšček in Urška Černigoj sta za zasnovo turistično informativnih tabel v Vipavskem Križu prejeli še eno
priznanje - Društvo oblikovalcev Slovenije je njuno delo nagradilo
kot oblikovalski presežek leta. Že pred časom so bile table, ki
pripovedujejo zanimive zgodbe o Vipavskem Križu, uvrščene na
letošnji grafični bienale Brumen.

T

Vidra

Projekt sledi izhodiščem Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje
2014-2020 in je eden od prednostnih
projektov za izvedbo v okviru Programa upravljanja območij Natura
2000 (2015–2020).

ea Goljevšček in Urška Černigoj sta za Legende Vipavskega Križa – označevalne
table na velikih in sicer motečih
elektroomaricah v Vipavskem Križu
prejeli priznanje Društva oblikovalcev Slovenije društva za oblikovalski
presežek. Šest ilustracij se vizualno
dopolnjuje s sistemom okoliških
kamnitih zidov. Žirija je še zapisala,
da »omenjena grafična podoba kaže
visoko stopnjo subtilnosti in zrelosti
avtoric, ki abstraktnost uvedeta dovolj zadržano, da je razumljiva tudi

manj zahtevnemu opazovalcu.«
Naročnik tabel je bila Občina Ajdovščina, avtor besedil je Borut Koloini, prevedel jih je Marko Ipavec.

Na odru kar osem zborov

Tudi pevec je zaklad

Veliki pupek

Vodilni partner projekta je Zavod
za ribištvo Slovenije, partnerji pa še
Zavod RS za varstvo narave, Društvo
za opazovanje in proučevanje ptic
Slovenije, Direkcija Republike Slovenije za vode ter občine Ajdovščina,
Miren-Kostanjevica in Nova Gorica.

Črnočeli srakoper

Na odru dvorane krajevne skupnosti Budanje se je pred dnevi zvrstilo kar 8 pevskih sestavov, ki so nadvse prepričljivo pospremili na
svetlo zbornik z naslovom 'Tudi pevec je zaklad'. Zbornik namreč
opisuje (zborovsko) petje v Budanjah in Dolgi Poljani nekoč in
danes.

Vinski vodič Slow Wine 2018

Županovo vino je 'Veliko vino'
V martinovanjskem času je prispela iz Toskane izjemna vinska vest - Štokljeva Planta bela, ki jo je
Tadej Beočanin aprila izbral za županovo vino, je na ocenjevanju italijanskega vodnika Slow Wine
prejela prestižno oznako 'Grande vino'.
in 'Bankovec' (dobro razmerje med
ceno in kvaliteto). Nagrade za vina
so ravno tako razdeljene v tri skupine: Vino Slow je vino, ki najbolj izraža terroir (poreklo) in kakovost;
naziv Grande Vino pridobijo vina
z odličnim organoleptičnim profilom, Vino Quotidiano pa je vino z
najboljšim razmerjem med ceno in
kvaliteto.
In v tej močni in veliki konkurenci skoraj dva tisoč kleti, med njimi
tudi najboljših italijanskih, je oznako 'Seklenica' prejelo tudi Posestvo
Štokelj, kar dokazuje, da so vsa Štokljeva vina izkazala visoko kvaliteto. Planta bela 2015, ki je tudi

V

odič Slow Wine je v Italiji in
tudi širše gotovo najbolj aktualen in priznan vodič po
najboljših italijanskih in seveda tudi
delu slovenskih vin, ki jih italijanski
uredniki vključujejo v vodič. Na vodič se zanašajo in obračajo številni
poznavalci in ljubitelji vin: vinarji,
kritiki, vinski trgovci, sommelierji,
hotelirji, ljubitelji, enologi …
V vodiču je predstavljenih 1.947
kleti, ki so na degustacijo poslali
24.000 vini. Najboljše kleti so izpostavljene in označene na tri načine:
'Polžek' (predstavljajo vrednote gibanja SlowFood), Steklenica (visoka
kakovost vseh predstavljenih vin)

županovo vino občine Ajdovščina,
je prejelo nagrado Grande vino (veliko vino), kar pomeni, da je Planta navdušila z visoko kvaliteto. Konkurenca je huda, raven ocenjevanja
pa zelo visoka, saj je to nagrado prejelo le 175 vin! Poleg Štoklja je različne nagrade prejelo še 8 slovenskih
kleti iz vinorodne dežele Primorske
(med njimi Guerila s Planine), ki so
se s svojimi nagrajenimi vini predstavile na degustaciji Slow Wine v
Montecatini terme skupaj še s 500 v
vodiču nagrajenimi kletmi.
šš

»Blagor hiši, kjer se petje sliši!« je
znano slovensko reklo in očitno je
bilo v Budanjah takšnih hiš veliko,
saj zbornik opisuje kar 11 pevskih
sestavov. Nekateri so sicer že prenehali z delovanjem, se jih pa je na
predstavitvi zbornika na odru zvrstilo kar osem: Grlice, Šumljak, Borea, AMI, mešani in otroški cerkveni zbor, otroški zbor iz Dolge
Poljane in šolski zbor Budanje.
Vsem je skupno, da se po svojih najboljših močeh trudijo s čim bolj kakovostnim petjem polepšati trenutke sebi, svojim sovaščanom, pa tudi
širšemu občinstvu. V njih prepevajo
tako fantje in možje, dekleta in žene,
pa tudi otroci. Večina se jih s petjem

ukvarja ljubiteljsko, so pa med njimi
tudi izšolani pevski glasovi, nekaterim pa je petje postalo poklic.
Zbornik se seveda posveča tudi
zborovodjem, ki jih tolikšno število zborov potrebuje in v Budanjah
te potrebe vseskozi pokrivajo iz lastnih vrst.
Tokratni zbornik zaključuje trilogijo publikacij, posvečenih bogatemu kulturnemu utripu Budanj,
saj sta pred časom že izšla zbornika z ljudskimi napevi (Pesem je zaklad) in poezijo domačih ustvarjalcev (Pesnik je zaklad).
Pod zbornik se podpisuje skupina
kulturnih zanesenjakov pod okriljem vokalne skupine Šumljak.
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Lepo vreme privabilo nekaj tisoč Novičke TIC
pohodnikov
Ajdovščina
Že 17. pohod po Vertovčevih poteh je minil v čudovitem, sončnem vremenu, ki je na Vipavske griče
privabilo kar okoli 7.000 pohodnikov iz vse Slovenije. Društvo Matija Vertovec se je znova izkazalo
z organizacijo zahtevne turistično-rekreativne prireditve. Napovedan je že prihodnji, 18. pohod po
Vertovčevih poteh, ki bo v nedeljo, 18. novembra 2018.

P

ohodnike so očarali krasni
razgledi, pohvalili so dobro
pripravljene poti, po katerih
se je dalo lepo hoditi, predvsem pa
jih navdušuje prijaznost domačinov. Prav to mnoge privablja, da se
iz leta v leto vračajo – mnogo planinskih in turističnih društev si je že
sinoči zabeležilo datum prihodnjega
pohoda. Je pa vsako leto tudi ogromno novih pohodnikov, ki prvič
odkrivajo Vipavsko dolino in njene
posebnosti. Tako je TIC Ajdovščina,
ki vsa ta leta skrbi za informiranje
pohodnikov, na letošnjem pohodu
dopolnjeval zaloge promocijskih
zgibank o Vipavski dolini, ker so
sproti pošle.
Pohodna pot je bila letos dopolnjena z novo turistično-informativno tablo v Dolenjah, na kateri se je
Društvo Matija Vertovec poklonilo svojemu ustanovitelju Stanislavu Bačarju. Pohodniki pa so si lahko
ogledali tudi priložnostno razstavo v Vertovčevi sobi, letošnji najpomembnejši društveni pridobitvi.
Prireditveni prostor osrednje slovesnosti ob Vertovčevem spomeniku pod cerkvijo v Šmarjah so uredili
člani Turističnega društva Vinoreja Šmarje, v kulturnem programu
pa so sodelovali harmonikaši Glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdovščina. Odlično dobrodošlico pohodnikom so priredili tudi domačini
na Planini, člani Turističnega društva Vrtovče v svoji vasi, gospodarji Vertovčeve domačije na Jakulinih

in mnogi drugi. Bogato obložene
stojnice, ki so ob koncu pohoda pod
mogočnim hrastom pričakale pohodnike, so se hitro praznile.
Društvo Matija Vertovec se zahvaljuje vsem prostovoljcem, ki so
omogočili, da je letošnji pohod minil v tako krasnem vzdušju: domačinom, ki so kuhali in delili čaj in
kavo, društvu Numulitus za ureditev prizorišča pod hrastom, članom

Odmevi pohodnikov na socialnem omrežju Facebook:
Matjaž: Vse čestitke prizadevnim organizatorjem in vsem sodelujočim
ponudnikom na poti in cilju, vse ste imeli 100 % pod kontrolo. Tudi vreme. Bravo in se vidimo. Kmetiji Pipan s Planine pa za super sendviče s
svežo hrustljavo kajzerico in odličnim domačim pršutom.
Majda: Pohvala velja tudi zelo lepo označeni poti in razširjeni ter lepo
nasuti trasi. Prav zato postaja vaš pohod eden najpriljubljenejših med
pohodniki.
Nadja: Zelo lep pohod, prvič in, najbrž, ne zadnjič. Pohvale organizatorjem, dobro označeno, zelo prijetno vzdušje in prav posebna ponudba
ob poti. Še vreme je bilo res lepo.
Slavica: ...super ste - eden naj naj pohodov.
Joži: Čudovito in pogostitev enkratno. Se vidimo naslednje leto.
Karolina: Lepo je bilo.

V

martinovem
novembru
smo se v TIC Ajdovščina
udeležili nekaterih dogodkov, povezanih z vinom. Prvo novembrsko soboto smo Vipavsko
dolino predstavljali obiskovalcem
Ljubljanske vinske poti (na fotografiji), ki jo vedno obišče tudi
mnogo tujih turistov. Skupaj s kolegicami iz TIC Vipava smo se udeležili jubilejnega, 20. Slovenskega
festivala vin v sklopu salona Okusi
Vipavske. Na nedeljo po Martinovem smo bili z info stojnico prisotni na 17. Pohodu po Vertovčevih poteh, ki je najbolj množična

pohodniško-turistična prireditev v
Vipavski dolini.
Da bodo obiskovalci naše doline
čim bolj obveščeni o lokalnih zanimivostih, se letošnjo jesen v TIC
Ajdovščina intenzivno posvečamo
izdelavi turistično-informacijskih
tabel. Dve tabli sta že postavljeni
na Otlici in Predmeji, s tablo o predlogih za kolesarjenje po Vipavski
dolini smo opremili kolesarsko info-točko ob Hublju v Ajdovščini.
Do konca leta bodo nove turistične
info table dobili še v petih krajih v
okolici Ajdovščine.
TIC Ajdovščina

Prostovoljnega gasilskega društva Selo, ki so pomagali pri urejanju parkiranja, ekipam Gorske reševalne službe Tolmin, skupina
Ajdovščina in Prve pomoči Rdečega
križa Ajdovščina, ki so varovale pohodnike na poti in mnogim drugim,
ki ste poskrbeli za dobro razpoloženje na letošnjem pohodu.
sh

Na Ljudsko univerzo
po znanje

L

judska univerza Ajdovščina
bo tudi v novem letu ponudila številne možnosti za izobraževanje zaposlenih. V okviru
projekta Pridobivanje temeljnih in
poklicnih kompetenc, ki ga delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport bomo izvedli številne tečaje,
namenjene zaposlenim, predvsem
tistim nad 45. letom starosti.
V dolgih zimskih večerih si lahko
vzamete čas za pridobivanje novih
znanj, ki vam bodo koristila pri vašem delu ali v vsakdanjem življenju.
Že januarja bomo na Ljudski univerzi Ajdovščina začeli z nadaljevalnimi jezikovnimi tečaji angleščine, italijanščine in nemščine, znanje

pa bomo pridobivali tudi v računalniških tečajih – posvetili se bomo
predvsem spoznavanju trikov za
hitre rešitve iz zagat v programu
Excel, naučili pa se bomo tudi dela z
družbenimi spletnimi omrežji.
Pri nas si lahko zaposleni poiščete
veliko priložnosti za širjenje znanja,
saj vam ponujamo programe učenja
iz različnih področij, npr. zdravo življenje, učinkovito komuniciranje,
računalniško in digitalno opismenjevanje ter še veliko več.
Novo leto prinaša nove priložnosti in veliko novosti, zato nas redno
spremljajte na naši spletni strani
www.lu-ajdovscina.si ali nas pokličite na 05 3664 750 in povprašajte o
vsebinah, ki vas zanimajo. Preženite
zimo z novimi znanji!

OBČINA AJDOVŠČINA

Vipavska dolina
zvezda festivala vin

Vipavska dolina je dežela tisočerih okusov, prav vsak letni čas s
seboj prinese nova doživetja, ki jih naši obiskovalci znajo ceniti,
predvsem pa prepoznati. Da je tudi jesen še kako bogata z okusi
v naših krajih, so se v petek prepričali številni obiskovalci, ki so v
ljubljanskem Hotelu Slon obiskali 20. Slovenski festival vin. Zvezda
letošnjega dogodka je bila namreč prav Vipavska dolina.
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Uspešno zaključen drugi del
uvodnih usposabljan

V zadnjem času se v medijih nikjer več ne govori o zategovanju pasu, o varčevanju. Slovenija je dobila
nov zagon in tako je manjše število mladih in drugih kategorij brezposelnih mogoče zaznati tudi v
Goriški in Obalno-kraški regiji. A to še ne pomeni, da lahko počivamo na lovorikah. Prav v tem času bi
morali namreč sočasno vlagati in varčevati za ponovne slabe čase. Glavna zakonitost trga in sveta je
namreč ta, da se vse dogaja v ciklih.

Graf 2: Ali ste pred usposabljanji razmišljali o
samostojni podjetniški poti? (n = 12)

V

petek in soboto je v Ljubljani potekal že 20. Slovenski
festival vin, festival vseh festivalov, kot mu mnogi tudi rečejo.
Letos pa je bil še prav poseben, saj
je za enega izmed vrhuncev poskrbela Vipavska dolina, ki je v Hotelu
Slon gostom ponudila naše najboljše okuse. Festival je ob svojem jubileju uresničil tisto, kar se je zdelo
neuresničljivo – združil slovenski
vinsko sceno, ki je rasla, se razvijala in živela z in ob festivalu. Poleg
povabljenih vinarjev so na festivalu
gostovale tudi številne druge, sorodne vinske prireditve iz cele države,
ki so ponazarjale 20 let vinskih prireditev v Sloveniji. Letošnji festival
je bil zato tako velik, da sta ga gostila
kar dva hotela v centru Ljubljane –
Grand hotel Union in hotel Slon, saj
se je predstavilo več kot 200 vinarjev
– domačih in tujih.
Na slovenski festival vin, v slovensko prestolnico, je Vipavska dolina
prinesla delček svoje bogate kulinarične tradicije in utrinke slovitega festivala Okusi Vipavske, ki že 11
let poteka na dvorcu Zemono. Salon
Okusi Vipavske je predstavil vipavske vinarje, ponudnike vipavskih
dobrot in turistično informacijske
centre Vipavske doline. V ospredju predstavitve pa je bila Vipavska
dolina kot izjemen vinorodni okoliš
z edinstvenimi vinskimi sortami in
značilnim teritorijem. Ob 18. uri se
je v Hotelu Slon pričel program, ki
je predstavljal vrhunec salona. Pod
taktirko Razvoje agencije ROD Ajdovščina so se predstavili vrhunski
mojstri kulinarike iz Vipavske doline, ki s svojimi kreacijami presegajo tradicijo in ustvarjajo nov kulinarični svet. Goste so razvajali Denis
Ibrišimović in Tomaž Škvarč Lisjak
iz Gostišča Podfarovž, Tomaž Kavčič iz Dvorca Zemono, Dean Čebron iz Gostilne Rahela, Leon Lisjak
iz Domačije Lisjak 1956, Aleš Škrlj
in Sebastjan Pintar iz Restavracije
Mama ter Aleš Šibav iz Restavracije Grad Kromberk. Na vipavski tržnici pa so bili poleg tudi Ovčjereja
Kandus, Predelava in mesnica Tomaž Faganel, Domače dobrote Metka in Oljčno olje Ortaona.

Seveda pa ni manjkala vrhunska
vinska kapljica Vipavske doline: Posestvo Štokelj, Kmetija Bizjak, Jamšek 1887, Peter Lisjak, Turistična
kmetija ''Malovščevo'', Garbari Milan, Lavrenčič – Estate, Kmetija Furlan, Posestvo Rouna, Tomaž Fabčič,
Sveti Martin, Vina Dornberg, Posestvo Čehovin, Petrič - vina s tradicijo, Vina Zgonik, Vinska klet Miška, Vina Guštin, Ivan Bric, Peter
Ferjančič, Posestvo Berce in Vinska
klet Koron. Da je bil dogodek izvrstna promocija Vipavske doline je
prepričana tudi Brigita H. Štolfa, direktorica Razvojne agencije ROD
Ajdovščina: »Delček Vipavske doline smo pripeljali v prestolnico naše
domovine, da bi lahko obiskovalci
pokušali najboljše kar Vipavska dolina premore. Vino. Kulinariko. Doživetja. Ljudje, ki ustvarjamo na območju izpod Nanosa pa vse do izliva
reke Vipave v Sočo vztrajno, ponosno, neomajno in uspešno rišemo
destinacijo Vipavsko dolino na turistični zemljevid. Ponosni smo na to,
da smo drugačni, edinstveni in neustrašni. Zato dobrodošli v Vipavsko
dolino ... vedno, ko vam srce poželi doživeti ... vse drugače. In to vse
leto!« Podobnega mnenja je bila tudi
državna sekretarka na Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvu in prehrano, mag. Tanja Strniša, ki je salon
obiskala v spremstvu ajdovskega župana Tadeja Beočanina: »Okusi Vipavske, eden od salonov v okviru 20.
Slovenskega festivala vin, je ponudil
najboljše ob odlični hrani. Kjer se
okusi lokalnih kulinaričnih specialitet zlijejo z mavrico vrhunskih vinskih tonov, je doma turizem za najbolj petične goste.«
Tudi vsi ostali, ki so sodelovali in
soustvarili ljubljansko predstavitev
Vipavske doline, se strinjajo, da so
prav tovrstni dogodki izjemna priložnost za še večjo prepoznavnost
doline, kot vrhunske turistične destinacije. Navsezadnje o tem priča
tudi statistika, ki kaže, da je bilo leto
2017 odlično leto, ki je Vipavsko
dolino dokončno utrdilo kot eno od
turističnih odkritij v Sloveniji.
Tanja Krapež,
foto Jure Makovec

Graf 3: Ali sedaj razmišljate o možnosti samostojne podjetniške poti oz. ali vas slednja
sedaj bolj mika?

N

a Inštitutu za mladinsko
politiko smo se tako odločili, da zavihamo rokave in ponovimo že uspešno izvedena uvodna usposabljanja. V
lokalnih in drugih medijih ter po
raznih drugih kanalih smo mlade obvestili o našem projektu in
o začetku uvodnih usposabljanj,
ki so potekala v Hiši mladih v
Ajdovščini.
Odziv je bil dober, saj se je prijavilo več kot 20 mladih iz Goriške
in Obalno-kraške regije. V sredini
oktobra 2017 je tako skupina mladih, ki si želi zaposlitve v svojem
lokalnem okolju, obiskovala ciljno
usmerjena usposabljanja, katerih
namen je bil krepitev znanj in kompetenc mladih ter povezovanje mladih z lokalnim trgom dela. Kvaliteten program s široko paleto tematik
in odlični predavatelji so udeležence prepričali, da so bila usposabljanja tudi med visoko izobraženimi perspektivnimi mladimi dobro
sprejeta.
Mladi udeleženci pa so izpostavili tudi dejstvo, da so tekom predavanj pridobivali na samozavesti ter
s pomočjo aktivnega sodelovanja
začeli močneje verjeti vase. Prav samozavest in motivacija sta ključnega pomena, ko govorimo o začetku
kakršnekoli poti. Pa naj bo to začetek pisanja diplomske naloge ali
prvi vstop na trg dela. Marsikateri
kadrovik v podjetju pove, da se pri
izboru kandidatov vse večkrat srečujejo z nesamozavestnimi in pasivnimi kandidati, ki ne verjamejo vase
in zato velikokrat pridejo na razgovor v spremstvu staršev.
Takšne situacije so skrb vzbujajoče a nas po drugi strani ženejo, da
mladim iskalcem zaposlitve pomagamo prav na začetku, ko je navadno najtežje.
Iz spodnjega grafa (graf 1) je
razvidno, da so udeleženci uvodnih usposabljanj stopnjo svoje samozavesti v odnosu do trga
dela, po koncu usposabljanj vrednotili zelo visoko.

Graf1: Na lestvici od 1 do 5 ocenite stopnjo
vaše samozavesti (v odnosu do trga dela)
pred in po usposabljanju (pri čemer 1 pomeni zelo nizka, 5 pa zelo visoka samozavest)
(n = 12)

Zadovoljstvo udeležencev in dvig
njihove samozavesti je rezultat izbranih tematik in področij, ki so jih
usposabljanja zajela. Slednja so bila
skrbno izbrana in so upoštevala pričakovanja lokalnih delodajalcev ter
organizacij. Izbrani strokovnjaki
različnih področji so mladim predajali teoretična in praktična znanja,
ki jih delodajalci navajajo kot ključna za zaposlitev v njihovem podjetju, oz. znanja, ki mlademu kadru
na začetku poklicne poti najpogosteje primanjkujejo.
Med izbranimi tematikami je bil
del posvečen tudi podjetniški delavnici. Iz spodnjih dveh grafov je tako
razvidno, da se je razmišljanje o samostojni podjetniški poti med udeleženci po koncu uvodnih usposabljanj povečalo za 25%.
Projekt Lokalno partnerstvo za povečanje zaposlovanja mladih na lokalnem trgu dela se po opravljenem
prvem koraku še ne poslavlja. Osvojena znanja in veščine bodo udeleženci sedaj preizkusili še v praksi
– najprej pri mladinskih in drugih
lokalnih nevladnih organizacijah,
nato pa pri potencialnih delodajalcih, kjer bodo pod vodstvom mentorja spoznavali posamezno delovno mesto.
Vse mlade, stare od 15 do 29 let,
ki iščete zaposlitev zato vabimo, da
se nam pridružite. Prijave: http://
www.mladi-in-obcina.si/
(podstran Lokalno partnerstvo za zaposlovanje mladih). Več informacij na
info@institut-imp.si.
V naslednjih mesecih mladim nudimo nove izzive:
Praktične izkušnje pri mladinskih

in drugih nevladnih organizacijah: v
mladinskih in drugih nevladnih organizacijah bodo mladi z aktivnim
sodelovanjem pri izvedbi konkretnih projektov krepili kompetence,
kot so timsko delo, samoiniciativnost, prilagodljivost, odgovornost kompetence torej, ki so dobrodošle
na vsakem delovnem mestu.
Usposabljanje pri posameznemu
lokalnemu delodajalcu: udeleženci
bodo vključeni v praktično usposabljanje pri posameznemu lokalnemu delodajalcu, pri katerem bodo
pridobili znanja in izkušnje za potencialno zaposlitev. Usposabljanje
bo potekalo pod mentorstvom.
Prijaviš se lahko, če ustrezaš pogojem:
•starost od 15 do vključno 29 let,
•aktivni iskalec / aktivna iskalka
zaposlitve,
•stalno prebivališče v Goriški ali v
Obalno-kraški regiji.
Vabljeni k spremljanju spletne
strani Inštituta za mladinsko politiko www.mladi-in-obcina.si ter facebook strani https://www.facebook.
com/institut.IMP/. Dodatne informacije: Inštitut za mladinsko politiko, tel.: 040 657 676 ali nina.cargo@
institut-imp.si ali matjaz.zgonik@
institut-imp.si

»Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz
Evropskega socialnega sklada.«

Vir grafov: Vprašalnik - Evalvacija
uvodnih usposabljanj, Inštitut za mladinsko politiko
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Občinski svetniki

Ivan Krašna – ZZP

Moja rojstna vas so Budanje. Rodil sem se in otroštvo preživel pri
Mihovih na Krašnovski. Nedaleč
od rojstne hiše sva si z ženo, Planinko, zgradila novo hišo. Letos
mineva 20 let, odkar sva se z najino družino preselila vanjo. Po izobrazbi sem inženir informatike,
skoraj celotno delovno dobo pa
sem zaposlen na Telekomu Slovenije, kjer sem opravljal več med
seboj dokaj različnih del. Trenutno se ukvarjam z digitalizacijo
tehnične dokumentacije ter vodenjem projektov izgradnje optičnih
omrežij po posameznih vaseh.
Ker je v znanju moč sem se odločil še za študij gospodarskega inženiringa na poslovno tehniški fakulteti v Novi Gorici in vse kaže,
da bom tja do konca leta, tudi diplomiral.
Z ženo imava tri otroke. Najstarejši, Mitja, je pravkar diplomiral
in je že zaposlen. Srednja, Meta,
je študentka, najmlajši, Dominik,
pa obiskuje sedmi razred osnovne
šole Šturje.
Žena Jožica je zaposlena na naši
trsničarski kmetiji. Smo člani Trsničarske zadruge Vrhpolje. Že kar
nekaj let opravljam funkcijo predsednika upravnega odbora naše
zadruge.
Kondicijo poskušam vzdrževati
s kolesarjenjem, včasih sem precej
zahajal v hribe. Že kar nekaj let pa
septembra s super družbo jadramo
med jadranskimi otoki.
Že od mladih let aktivno sodelujem v domači vasi. Kot ostali fantje v Budanjah sem postal bolj aktiven član na 'Fantovšni' – sprejem
med fante. Predsednik fantov sem
bil leta 1990, član oz,. predsednik
KS pa v letih 1998-2002. Vsake toliko skupaj z odlično, a vsakokrat
vsaj malce drugačno ekipo, organiziramo krajevno prireditev oz.
izpeljemo kak projekta v okviru
domače vasi.
V občinski svet ste bili izvoljeni na listi Zveze za Primorsko,
ki je prav prejšnji teden obhajala srebrni jubilej – 25 letnico

ustanovitve. Menite, da se je kot
regionalna stranka dovolj usidrala v zavest Primorcev?
25 let ni kratka doba za stranko.
Stranka je pač tako močna, kot so
delavni njeni člani in simpatizerji. Zagotovo pa lahko rečemo, da
vodstvo idejo o večji samostojnosti regij, predvsem seveda Primorske, ne samo propagira, ampak
tudi živi. In to od Primorske hranilnice naprej.
V ajdovskem občinskem svetu
ima ZZP dva svetnika – se vajin
glas dovolj sliši?
Skupaj z Aleksandrom (Lemutom) imava v občinskem svetu
1/13 glasov, kar ni ravno veliko.
Seveda so nekatere ideje sprejete,
druge pač ne. Gotovo bi si želela
večjega vpliva, sem pa prepričan,
da tako razmišljajo tudi kolegi z
ostalih strank in list.
Kot svetniška skupina nastopate skupaj s svetnikom Liste obrti in podjetništva (Igor Furlan)
in svetnico Liste Čaven (Marija
Trošt) …
Z Marijo pa sva sokrajana in se
seveda odlično poznava. Z Igorjem sva soborca v občinskem svetu že polnih 15 let. Pi marsikaterem vprašanju sva se odlično ujela
že v prejšnjih mandatih, tako da
odločitev, da sodelujemo v svetniški skupini, res ni bila težka. V
vseh treh letih sodelovanja nismo
imeli nikakršnih konfliktov. Naši
sestanki pred sejo so učinkoviti in
jedrnati, nikoli pa se ne končajo z
dekretom, kako je potrebno glasovati na seji. Vsak pove svoje mnenje in v skladu z njim tudi glasuje.
Tako bo tudi do konca mandata.
Sicer pa ste med svetniki že veteran in zato dobro poznate delovanje sveta in občine nasploh.
V občinskem svetu sem že četrti
mandat, prej pa sem bil en mandat
v svetu krajevne skupnosti, ki sem
ga dve leti tudi vodil. Prav delovanje v svetu KS je odlična podlaga
za delo v občinskem svetu in menim, da bi vsi kandidati, ki kandidirajo v občinski svet morali skozi to 'šolo'.
Na sejah sveta se običajno oglašate z vprašanji ali pobudami glede infrastrukture, nekako v skladu z vašo profesijo. Po drugi
strani pa ste zelo dejavni na kulturnem področju …
Področje infrastrukture mi je
res najbolj blizu. V prvih letih delovanja v občinskem svetu smo
pogosto družinski nedeljski izlet združili z ogledom predvidene

investicije v kaki od krajevnih skupnosti širom občne. Danes to skorajda ni več potrebno, saj večino
občine odlično poznam, pa tudi
satelitski posnetki in razne aplikacije nam posredujejo informacije,
o katerih smo pred leti lahko samo
sanjali.
Zelo se strinjam z mislijo, ki mi
jo je zaupal eden od mojih predhodnikov na mestu predsednika
sveta krajevne skupnosti. Rekel je:
»Krajevna skupnost ni le beton in
asfalt. Tudi to, a še zdaleč ne le to!«
Tega se poskušam držati vsa ta
leta, zato sem vesel vse infrastrukture, ki smo jo uredili v Budanjah,
še bolj pa sem ponosen na vse kulturne dogodke in projekte v katerih sem bil udeležen. Včasih kot
ustvarjalec, včasih kot obiskovalec.
Prav pred kratkim ste se podpisali kot soavtor zbornika Pevec je
zaklad. To ni bilo vaše prvo delo
…
Na predstavitvi zbornika je sodelovalo kar osem pevskih sestavov – to je za eno vas (oziroma
faro) izjemno.
Res je, to ni prvo delo. Tokrat
smo se tretjič posvetili našim

pevcem
V Budanjah, in seveda Dolgi Poljani, se veliko in dobro poje. Pa
ne samo sedaj, tako je že kar precej časa. V zborniku smo opisali 11
pevskih sestavov. Večina med njimi je aktivna tudi danes, in jasno
je, da je bilo na prireditvi kaj slišati. Seveda smo se posvetili tudi
petnajstim pevovodjem, ki so tesno povezani z obema krajema in
našimi zbori. Grlica, Šumljak, cerkveni zbor, pa tercet AMI in ponovno obujeni oktet Borea so gotovo sestavi, ki imajo kaj pokazati
in prepričan sem, da bo tako tudi
v prihodnje. Vsi odrasli zbori se
trudijo graditi na mladih in povprečna starost (mladost) pevcev
je res zavidanja vredna. Nastopili
so tudi trije otroški zbori: zborček
najmlajših iz Dolge Poljane, šolski
zbor podružnične šole Budanje ter
otroški cerkveni zbor.
Radi pojete?
Pevci rabijo poslušalce. Jaz sem
(razen pod tušem in v kaki kleti)
med njimi. Ko je Bog delil pevske
talente, nisem bil ravno v prvih vrstah.
Ste podedovali tudi pesniško žilico?

zakladom, vmes pa še mlinom in
žagam. Prvi projekt je imel naslov Pesem je zaklad. Takrat smo
v improviziranem studiu posneli 86 starih pesmi, ki so se nekoč
pele v Budanjah. Izdali smo knjigo ter glasbeno in multimedijsko
zgoščenko. Nato smo se lotili naše
tehnične dediščine. Pripravili smo
knjigo o mlinih in žagah na potoku Šumljaku, v kateri smo obdelali sedem lokacij ob našem potoku,
kjer je nekoč stalo 7 mlinov, 5 žag
in 4 stope. Sledila je zbirka pesmi
Pesnik je zaklad, za katero je svoje pesmi prispevalo 20 avtorjev iz
Budanj in Dolge Poljane.
Tokrat pa smo se posvetili našim

Nekaj pesniške žilice res imam,
marsikatera rima je že nastala.
O kaki zbirki (še) ne razmišljam.
Tudi tatu, ki je napisal nekaj sto
pesmi, smo prvo knjigo pripravili
za njegov 60. rojstni dan, tako da
bo še dovolj časa ...
V Budanjah na splošno ni dolgčas, marsikaj se dogaja … (mladi,
igrišče …)
Res se kar precej dogaja, si pa želim, da bi se še več. Mladih je veliko in preko fantovske organizacije
so odlično povezani. Smo verjetno edina vas, kjer imamo že vsaj
sto let predsednika fantov, katerega vsako leto znova izvolijo fantje konec novembra, ko pripravijo

Tekaški izziv 100 ob Mrzli reki

Š

portno društvo Tekači Vipavski doline bo 9. decembra,
za zaključek tekaške sezone,
organiziralo edinstveni tekaški izziv
100 ob Mrzli reki.
Tek je namenjen najbolj vztrajnim
ultramaratoncem, saj se bodo pomerili
na 100, 75 in 50 kilometrskih preizkušnjah. Tekmovalci bodo morali preteči
11, 16 ali 21 krogov na trasi priljubljene
ajdovske tekaške poti pod hitro cesto.

Progo pa bo možno preteči tudi v pet
članskih štafetah ali tri članskih ekipah.
Pobudo za svojevrstno tekaško prireditev je dal ajdovski ultramaratonec,
ekstremni kolesar in vsestranski športnik ter član Športnega društva tekači
Vipavske doline Andrej Zaman.
Začetek je napovedan za 7. uro zjutraj, ko se bodo na 100 kilometrsko
progo podali ultramaratonci, start na
75-kilometrsko progo bo ob 10.00, na

50-kilometrsko pa ob 12.00. Prireditev
se bo zaključila ob 19.15 v OŠ Šturje z
razglasitvijo rezultatov in s podelitvijo
nagrad najboljšim tekačem. Organizacijski odbor vabi k sodelovanju prostovoljce, ki so pripravljeni pomagati
kot redarji, pomočniki pri strežbi
hrane, v startno ciljnem prostoru, na
okrepčevalnicah, fotografe in drugo
spremljevalno ekipo.

tradicionalno 'fantovščino', na kateri se krsti in med fante sprejme
tiste, ki so zaključili osnovno šolo.
Prvotna naloga te organizacije je
bila postavljanje 'klwn', sedaj pa
skrbijo za kup dejavnosti v vasi zraven so pri večini prireditev. Že
dolgo pa to seveda ni le fantovska
organizacija, saj so zelo aktivna
tudi dekleta. Predsednik fantov je
praktično vodja vse mladine.
Na športnem področju so bile
Budanje nekoč znane po balinarjih, trenutno so v ospredju drugi športi.
Verjetno je naš najbolj znan
športnik poklicni kolesar Kristjan
Koren. Nasploh je veliko Budanjcev navdušenih kolesarjev. Letošnje romanje s kolesi na Brezje je
bilo že deseto po vrsti. Veliko sokrajanov je tudi navdušenih planincev. Število tistih, ki so poleg
Triglava obiskali tudi druge dvatisočake, je presenetljivo veliko.
Zelo dejavni so naši lokostrelci.
Zelo so dobri, tako po tekmovalni kot organizacijski plati. Njihovo
strelišče ob športnem parku Budanje je res zgledno urejeno.
Če se še malo pomudiva pri zgodovini – se tradicija legendarnih
'škatlarjev' nadaljuje, seveda v
novodobni preobleki – oziroma,
so imenitne lege dovolj izkoriščene?
Budanjci nismo nikoli imeli veliko zemlje, zato smo v teh značilnih škatlah, po katerih smo dobili
ime, prevažali tako sadje iz lastnih
sadovnjakov, kot tudi tisto, ki so
ga marljivi predniki pokupili v vaseh po Vipavski dolini. To so potem prevažali v kraje v notranjosti Slovenije.
Sama pridelava sadja v Budanjah
seveda ne dosega tisočev ton, kar
pridelamo pa je odlično. Spomnimo se samo na našo budanjsko
marelico. Marelični nasadi zagotovo zavzemajo največ površin v
okolici vasi.
Spogledujete se z abrahamom –
kako ga boste obeležili?
V odlični družbi prijateljev in sorodnikov, ob dobri kapljici in super muziki
Še kakšna misel za konec …
Trudim se držati misli: »Vedno
se mora nekaj dogajati!« Res se
je dogajalo in še vedno se. Ker pa
skoraj nikoli nisem samo opazovalec, je pa včasih kar malo preveč
naporno ...
Edo Pelicon
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'Potovanja' Braneta Jazbarja,
petomajskega nagrajenca

V Galeriji Vipavski Križ je bila konec oktobra ob navzočnosti kakih dve sto obiskovalcev odprta razstava likovnih del Braneta Jazbarja, ki jo je avtor naslovil 'Potovanja'. Na njej je namreč prikazal slike
in risbe, ki izvirajo iz slikarjevih številnih potovanj po svetu, kjer se srečuje z zanimivimi kraji, ljudmi
in naravo.

J

azbarja na potovanjih zanimajo
kulturna in naravna dediščina
krajev, ki jih obišče, naravne znamenitosti, zgodovina in umetnost
ter etnološke posebnosti tamkajšnjih
prebivalcev. Vse te doživete vtise kasneje po vrnitvi domov, v tišini svojega ateljeja, še enkrat podoživi in jih
upodobi na različne načine. Na potovanjih si pri beleženju zanimivih tem
in motivov pomaga s fotoaparatom,
svoje vtise s posameznih potovanj
pa kasneje izrazi z različnimi likovnimi tehnikami, od črno-belih risb
na papirju s flomastri do slik, naslikanih z akrilnimi barvami in celo do
poslikanih kamnov. Precejšnji del
teh risb s tehniko sitotiska pretvori v
grafike in jih poveže v grafične mape.
Slikarjeva podoživljanja se dogajajo
na več ravneh, ponekod jih 'beremo'
kot napet strip, drugje jih razpoznamo kot poglobljene študije različnih
motivov in vsebin. Vsekakor mu ti
kontrasti ustrezajo in ga izzivajo k
ustvarjanju čim bolj prepričljivih

Foto: Romeo Štrakl

zgodb. Večinoma jih poskuša vstaviti
v okvire dinamičnih kompozicij, seveda pa je vse odvisno od posamezne
teme, kako jo sprejme, kako ji najde
ustrezno obliko vizualne podobe. Pri
tem je vsekakor domiseln, kajti vodi
ga želja po izvirnosti. Ne želi se zapreti v nek ponavljajoči se sistem, ampak
vedno znova išče novosti, s katerimi
bi presegel že narejeno, že videno.
V Galeriji Vipavski Križ so na ogled
likovna dela s potovanj po Južni Ameriki ('Od inkovskih poti do Ognjene
zemlje') iz Nepala so 'Impresije izpod
Himalaje', iz Avstralije in Nove Zelandije je cikel 'Med Aborigini in Maori', iz Afrike, kjer ga je navduševal
živalski svet, so 'Afriške avanture', z
otoka Sokotra je sklop 'Osupljivi Galapagos Indijskega oceana' in končno
so še 'Oljke z Malorke' z območja Balearskih otokov.
Kot rečeno, je v teh njegovih podobah mogoče razpoznati izjemno kulturno in naravno bogastvo obiskanih dežel, etnološko dediščino starih

•sejem lokalnih ponudnikov izdelkov, pridelkov in unikatnih izdelkov
•pester otroški program – ekipa Fuldoro: Tačke na patrulji in KUKUC
gledališče: Praznična mineštra; ples in delavnice za otroke
•PRIHOD BOŽIČKA
•Nastop glasbenih skupin
PESTRO BO, SE VIDIMO V DECEMBRU NA LAVRIČEVEM TRGU!

MIKLAVŽEVANJE 2017

Foto: Iztok Premrov

prebivalcev in bogastvo živalskega in
rastlinskega sveta. Ta dela nimajo potopisnega značaja, ampak razpoznavamo kot slikarjeva poglobljena doživljanja obiskanih pokrajin. Na tej
razstavi, ki je nekako posvečena slikarjevi sedemdesetletnici, je strnjen
del Jazbarjevega likovnega delovanja, drugi – slikarski cikel z naslovom
'Mediteran', bo sredi decembra prikazan v ajdovski Pilonovi galeriji. Treba
je reči, da gre za dva povsem različna
likovna svetova, ki ju s svojim ustvarjanjem slikar še vedno dopolnjuje.
Njegova 'Potovanja' so kot vrsta spreminjajočih se pogledov umetnika na
svet, z akrilnimi slikami na platno pa
pretežno obravnava pokrajino iz domačega okolja.
Ob otvoritvi, na kateri je avtor sam
slikovito pripovedoval o svojih doživetjih in vtisih s potovanj, je bila predstavljena tudi Jazbarjeva monografija
s podnaslovom Od vipavske burje do
Ognjene zemlje. V njej je predstavljeno slikarjevo življenje in ustvarjanje,
tudi bogata športna kariera, ki jo je
posvetil rokometu. V posebnem poglavju je predstavljeno tudi njegovo
pedagoško delo, posebej pa sta razčlenjeni in opisani obe njegovi slikarski
preokupaciji, cikel 'Mediteran', posvečen rodnemu okolju, in 'Potovanja'', s katerimi trenutno razveseljuje obiskovalce Galerije Vipavski Križ.
Iztok Premrov

OBVESTILO ZA GOSTINCE - OBRATOVALNI ČAS GOSTINSKIH OBRATOV IN
KMETIJ V LETU 2018 - POZIV ZA ODDAJO VLOGE
Gostinski obrati in kmetije lahko poslujejo le s potrjenim obratovalnim urnikom. Redni obratovalni čas za vse
gostinske obrate je med 06.00 uro in 22.00 uro. Gostinski obrati, ki poslujejo v podaljšanem obratovalnem
času, morajo obratovalni urnik potrjevati vsako leto. Vlogo za izdajo soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času morajo gostinci predložiti najmanj 15 dni pred iztekom koledarskega leta na občinsko upravo.
K vlogi je potrebno priložiti mnenje krajevne skupnosti ter najemno pogodbo z lastnikom objekta oziroma
soglasje lastnika objekta, v katerem se gostinski obrat nahaja, če gostinec ni lastnik gostinskega obrata oziroma
ima le-tega v najemu.
Merila in pogoji za izdajo soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času so določeni v Pravilniku o merilih za
določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 93/2015 z dne 07.12.2015).
Pozivamo vas, da pravočasno oddate vlogo – »Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega 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.

Kot je to že navada, bo tudi letos
Mladinski center Hiša mladih poskrbel, da se bodo najmlajši srečali z Miklavžem. Prvi izmed decembrskih dobrih mož bo Ajdovščino
obiskal v torek, 5. decembra 2017, v
Dvorani prve slovenske vlade.

Program dogajanja:
15.00 do 18.00 - MALI MIKLAVŽEV SEJEM
16.00 do 17.00 - DELAVNICE IN ANIMACIJE ZA OTROKE (MDPM AJDOVŠČINA IN MC HIŠA MLADIH AJDOVŠČINA)
17.00 PREDSTAVA: SEVERNI SIJ - ŽIVA RISANKA - Trije pripovedovalci,
en risar, ena glasbenica. Tri pravljice iz severnih dežel, ki tako zvočno kot likovno nastajajo vsakokrat sproti pred zbranim občinstvom. Severne dežele so mrzle,
razen takrat, kadar so tople. Gorate so, razen tam, kjer se prelijejo v morje. V njih
živijo pametni ljudje, ki včasih naredijo tudi kakšno neumnost, in čudežna bitja,
ki spletajo svoje zgodbe z njihovimi. Tako gredo stvari na severu, zdaj po svetlem,
zdaj v temí, in kdor ima za prdec sreče, ga obsije še severni sij (Produkcija Kulturno društvo Pripovedovalski Variete).
18.00 PRIHOD MIKLAVŽA (KŠD Vrnivec Cesta)
Vstop prost!
Organizator: Mladinski center Hiša mladih
Podporniki: MDPM Ajdovščina, Občina Ajdovščina, Zavod za šport Ajdovščina

Ljudska univerza Ajdovščina

Za nove začetke

N

a Ljudski univerzi Ajdovščina smo v novembru začeli izvajati projekt
PROD-UK, ki predstavlja program
projektnega učenja za opolnomočenje odraslih za približevanje in
vstop na trg dela ter dejavno sodelovanje v družbi. V sklopu projekta
bomo izvedli dva 11-mesečna programa socialne aktivacije za skupino brezposelnih, mlajših od 49 let.
S projektnimi aktivnostmi krepimo
socialne, funkcionalne in delovne
spretnosti udeležencev, jih spodbujamo k večji vključenosti v družbo
ter krepimo njihov zaposlitveni potencial. V projektu se povezujemo z
različnimi organizacijami, ki s svojimi vsebinami in različnimi metodami dela pripomorejo k raznolikosti
in zanimivosti programa.
V tem času smo za udeležence pripravili zaposlitvene delavnice za prepoznavanje poklicnih interesov in
načrtovanje poklicne kariere. Obiskali smo Območno obrtno-podjetniško zbornico v Ajdovščini in se
seznanili z lokalnim zaposlitvenim

trgom in delodajalci. Lepo so bile
sprejete tudi delavnice osebne rasti in učinkovite komunikacije. V
skupini vlada prijetno in sproščeno vzdušje, udeleženci so zelo spretni tudi v kuhinji, kjer radi pripravijo kakšno okusno jed. V prihodnjih
mesecih načrtujemo praktične vsebine samooskrbe s področja vrtnarstva in zeliščarstva na našem »Urbanem vrtu«. Program je zasnovan
tako, da omogoča prilagodljivost
vsebin glede na potrebe udeležencev. Pričakujemo, da se bo najmanj
četrtina udeležencev po končanem
dolgem programu socialne aktivacije vključila v različne programe ali
oblike vključevanja v družbo in približevanja trgu dela. Program se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske
politike v obdobju 2014-2020, sofinanciran je s strani Republike Slovenije in Evropskega socialnega sklada.
Urška Brežnjak
Foto: Samo Trebižan
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Folklorno društvo Vipava

OŠ Vrhpolje

Intenzivne vaje

Razstava zelenjave

»Tako smo v petek, trinajstega, naložili v avtomobile vsak svojo
prtljago in se odpeljali proti Štajerki» se glasi ena izmed misli, ki so
jih zapisali plesalci po intenzivnih vajah v Termah Topolšica.

Ž

e pred časom je bila izražena želja po intenzivnih vajah izven dvorane v Vipavi,
kjer imajo po navadi vaje plesalci
in godci Folklornega društva Vipava. Vaje, na katerih bi se lahko odtrgali od vsakodnevnih težav in se
posvetili samo folklori in druženju.
Žal se je vedno ustavilo pri financah.
Folklorno društvo je zato nekaj časa
trdo delalo in imelo zelo veliko nastopov, vendar so spoznali, da bi jim
izpopolnjevanje, druženje in sprostitev prišli prav. Tako so se na že
omenjeni petek, 13.10.2017, odpravili v Terme Topolšica. Plesalci so
s sproščenostjo in odlično energijo
prevzeli dvorano v hotelu in pod
strokovnim vodstvom mentorja ponovili stare plese ter se naučili tudi
nov koroški narodni ples. Po vajah
so se plesalci lahko
osvežili v bazenu ali šli na sprehod
po Topolšici. Intenzivne vaje so zaokrožili z nastopom v soboto zvečer, ko so zaplesali Upokojenskemu

društvu Ajdovščina. Nastop je bil
poseben, saj so se plesalcem in godcem kasneje pridružili tudi otroci
s posebnimi potrebami, ki so s folklorniki zaplesali in zapeli. Nekateri
plesalci so tudi
nedeljo izkoristili za sprostitev v
bazenu ali na sprehodu, nato pa se
podali v našo prelepo Vipavsko dolino.
Člani folklornega društva so si
enotni: skupni vikend jih je še bolj
povezal med seboj v plesu in glasbi. Vsi si želijo, da bi bilo takih sproščenih trenutkov, polnih veselja in
smeha, še več. Tovrstne vaje bi morali še ponoviti, saj so temelj za dobro delovanje društva tudi v prihodnosti. Zaključujemo še z eno
mislijo plesalca, ki še kako drži:
»Plesalci društva moramo biti ponosni, da prenašamo kulturno dediščino naših prednikov».
Andreja Petrič
Foto: Andrej Kodelja

T

eden dni pred jesenskimi
počitnicami je bil za učence šole Vrhpolje zaznamovan s pripravo razstave z naslovom
Zelenjava.
Tako učitelji, kot učenci, smo iskali ideje, kaj vse bi za razstavo pripravili. 'Deževale' so dejavnosti, druga
za drugo in tako so nastali številni
likovni in literarni izdelki, nekateri v času pouka in naravoslovnega
dne, drugi pa med podaljšanim bivanjem.
Ob vstopu v našo jedilnico si lahko ogledate plakate, na katerih
smo slikovno prikazali zelenjavo,
pri kateri uživamo samo nadzemni ali podzemni del rastline ter
najrazličnejše zelenjavne jedi. Eno
smo celo pripravili in okusili. To
je zelenjavna jed 'bulgur'. Različno
zelenjavo smo tudi slikali, risali,
upodabljali vrtne gredice ter čudovito urejene vrtove polne zelenjave.
Razstavo so popestrile lutke iz koruze
ter sočna zelenjava z domačega vrta.

Društvo upokojencev Vipava

Praznovanje 'martinovega'
Društvo upokojencev Vipava je letos 27. 10. 20l7 organiziralo »zgodnje« praznovanje martinovega, ko se mošt spremeni v vino. Prijavljeni člani smo se z avtobusom, ki ga je varno vozil šofer
Francelj, odpeljali proti Krasu.

P

oseben užitek so nam bili
med vožnjo pogledi na živo
pisane jesenske barve našega lepega Krasa, ki jih ob prvi
slani ne bo več.
Naša prva postaja je bila v Lokvi, kjer smo si ogledali največjo

slovensko pršutarno, ki nam je
postregla z degustacijo svojih dobrot.
Čas med vožnjo smo na avtobusu izkoristili za predstavitev vipavskega ljudskega pesnika Janeza Krhneta (l884-1958) in slišali

nekaj njegovih pesmi, med katerimi posebej izstopa pesem z naslovom »Sodom«. Martinovanje
smo nadaljevali z ogledom Lipice in razstavljenih kočij. Sledilo je veselo druženje z zabavnim
programom na turistični kmetiji
Francinovih v Avberju. Tam nas
je po odlični večerji zabaval glasbenik in šaljivec Goran Velikonja. Ocenil je našo starost in nam
postregel z glasbo naše mladosti.
Zato smo lahko nekaj ur spremenili v mladost in dan v noč, ter
ta večer za nekaj časa pozabili na
vsakdanje delo in skrbi. Ob taki
glasbi nas je spravil vse na plesišče, kjer smo z njim tudi zapeli.
Pri vratih so nas dolgo časa z zanimanjem opazovali mladi študentje iz Kitajske, ki so se ob istem času mudili pri Francinovih.
Povabili smo jih naj se nam pridružijo, kar so tudi storili. Kmalu nam je naš muzikant naznanil, da nam bi radi ti mladi gostje

Tu se najdejo tudi 'zelenjavne'
zgodbice in pesmi, ki so jih sami
napisali učenci. Upamo, da smo
z razstavo ZELENJAVE in dejavnostmi, ki so bile povezane z njo,
navdušili vse sodelujoče, da bodo
vedno poskrbeli, da na domačih

iz Kitajske zapeli nekaj po kitajsko, kar smo z veseljem pozdravili. Naš odlični muzikant je takoj
prilagodil inštrumente za njihovo
glasbo in tako sta nam dve mladenki lepo zapeli v kitajščini dve
pesmi, kar smo z velikim veseljem v tišini spremljali do konca
njunega nastopa in ju nagradili z
bučnim aplavzom.
Sledila je še učna ura. Našim
mladiim gostom smo priskrbeli soplesalce in jih naučili plesati
polko. Gostje so takoj »pogruntali« takte našega slovenskega plesa in kmalu osvojili novo znanje
v veselje njim in nam. Tu nobena
visoka leta niso bila ovira. Medgeneracijsko sožitje je bilo na višini brez posebnih predavanj in
predhodnih načrtov in je odmevalo dolgo v noč. To je bila tudi
izvrstna in originalna predstavitev dveh kultur Slovenije in Kitajske in to nepričakovano in brezplačno, zato pa tudi bolj doživeto
in originalno.
Tako smo se na naše domove vrnili zadovoljni z nepozabnimi spomini, ki nas bodo še dolgo
spremljali v upanju, da se nam kaj
takega ali podobnega še zgodi.

MR

jedilnikih nikoli ne bo primanjkovalo zelenjave; saj je vendar takooo dobra!!!
Učenci in učitelji
šole Vrhpolje

VINSKI VEČER
v
VINOTEKI VIPAVA:

Jagodna kožica in vino
petek, 24. november 2017
ob 19:00
Rdeča nit vinskega večera bo
jagodna kožica in vino:
Kaj vse prinaša jagodna
kožica v naše vipavske z
godbe belih in rdečih vin?
Večer bo vodil Matjaž
Lemut iz posestva Tilia, na
večeru bomo poizkusili
10 vin.
Vstopnina: 10€
info: tic.vipava@siol.net

OBČINA VIPAVA

Vipava na kulturni
poti Leonarda da
Vincija

Martinovanje v Podragi

Leonardo da Vinci je leta 1500 obiskal Vipavo, kar jo uvršča na zemljevid krajev, kjer je deloval ta znameniti mož. Vipava bo igrala
pomembno vlogo na novi evropski kulturni poti.

V

P

obudo za ustanovitev nove
evropske poti je dalo Leonardovo rojstno mesto Vinci ob bližajoči se 500 - letnici smrti
(1452 – 1519) tega vsestranskega
genija: izumitelja, znanstvenika,
anatoma, inženirja, arhitekta, slikarja in kiparja. Župan Občine
Vipava mag. Ivan Princes je prepoznal izjemno priložnost in čast,

ki so jo s povabilom med ustanovitelje nove evropske kulturne poti
Vipavi izkazali pobudniki in njihov predstavnik g. Leonardo Paglianti, predsednik Zgodovinsko
- znanstvenega odbora o življenju
Leonarda da Vincija. Pogovori in
srečanja so bili uspešni in začelo se
je skupno mednarodno sodelovanje. Poleg Vipave bo k združenju
‘’DA VINCIJEVE POTI’’ z namenom vključitve v ‘’Evropske kulturne poti’’ Sveta Evrope pristopil
še rojstni kraj Leonarda da Vincija
- Vinci iz Italije in kraj, kjer je Leonardo preživel zadnja leta svojega življenja - Amboise v Franciji.
V Lanthierjevem dvorcu je jeseni potekala konferenca o Leonardu da Vinciju, na kateri je g. Alessandro Vezzosi - svetovno priznan
leonardist, direktor muzeja Museo Ideale Leonardo da Vinci - govoril o da Vinciju in njegovem življenju. Zapisi znanega umetnika
pričajo o tem, da so njegove poti
vodile tudi na slovensko ozemlje
v Vipavo. Da Vinci je Vipavo obiskal leta 1500, ko mu je Beneška
republika naročila izvedbo študije

za zaščito območja pred turškimi
vpadi. Reka Vipava je bila v skladu
z njegovimi načrti primerno sredstvo za zagotavljanje učinkovite
obrambe. Izviri reke Vipave, ki jih
obiskal tudi Leonardo da Vinci, so
dandanes ena glavnih turističnih
znamenitosti Vipave.
Veseli smo, da je izmed številnih krajev, kjer je Leonardo da

Vinci deloval, posebno mesto dobila prav Vipava. Mednarodnega
srečanja v Vinciju in Lucci, kjer so
jeseni potekali pogovori in predstavitev nove evropske kulturne poti sta se udeležila tudi župan
Občine Vipava Ivan Princes in
podžupan Jožko Andlovic in obeta
se zanimiv projekt, ki je zelo zanimiv za našo turistično destinacijo,
ter je enkratna priložnost za predstavitev bogate kulturne dediščine Vipave. Vipava, ki je znana tudi
kot slovenske Benetke, ker ima
kot vodno mesto kar 25 mostov, je
skupaj s predstavniki mest Vinci
in Amboise zgradila nov most prijateljstva. Načrtujemo že skupne
aktivnosti in povezovanje med posameznimi kraji, župan pa napoveduje, da bomo v Vipavi dobili še
en most, ki bo narejen po načrtih
Leonarda da Vincija – maketo mostu Salvatico.
Iris Skočaj,
Zavod za turizem TRG Vipava
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okviru prireditve Vinski
hrami Vipavske doline med
martinom in božičem 2017
je v Podragi in sicer v organizaciji
društva Mala Moskva, potekalo praznovanje svetega Martina, ki predstavlja praznik vina. Prireditev je na
martinovo soboto potekala že čez
dan; ob dvanajsti uri je namreč v vas
prispela furenga Konjeniškega društva Sveti Štefan Vipavska dolina. V
tem delu prireditve so na svoj račun
prišli predvsem mlajši obiskovalci,
saj so se lahko družili s konji, česar
so se močno razveselili. Otroci so se
lahko s konjsko vprego celo peljali.
Prijazni kočijaži so jih namreč sprejeli na svojo kočijo in in jih odpeljali
na vožnjo po ulicah Podrage, kar je
bilo zanje izjemno doživetje. Bolj
pogumni otroci pa so lahko konje
tudi zajahali.

Konjeniki so skupaj z znanim
župnikom iz naše zgodovine Matijo Vrtovcem blagoslavljali mošt,
da bo letošnja vinska letina še
boljša. Po zajtrku so se izpred
Fame v Vipavi odpravili do Podnanosa, obiskali so Podrago, kjer
so se dobro okrepčali in nadaljevali pot skozi Manče in Lože do
Slapa. Povorko so zaključili v Vipavi. Prireditev je letos potekala
prvič. Številni obiskovalci, ki so v
Podrago prišli ne samo iz širšega
Vipavskega območja, marveč celo
iz drugij regij države, so lahko poskusili predvsem letošnja - mlada
vina, degustirati pa je bilo mogoče tudi nekaj vin preteklih letnikov naslednjih domačih pridelovalcev. Predstavili so se: Vina
Žvanut, Rok Furlan, Igor Rener, Primož Furlan, Cultus, Vina

Žgur, Kmetija Furlan in Vina Janežič. Premierno pa so lahko obiskovalci poskusili tudi vina Kombinata Ridžoperš, ki predstavlja
novega ponudnika zlate kapljice
v vasi.
Poleg degustacij mošta je organizator poskrbel za tradicionalno
primorsko hrano, piko na i pa so,
kot vedno, predstavljale jesenske
slaščice, ki so jih pripravile pridne podraške gospodinje. Obiskovalci so si bili tudi letos edini,
da je vinska ponudba v Podragi
izjemno dobra in odlične kakovosti, kar to malo vasico zgornje
Vipavske doline uvrša visoko na
vinski zemljevid vrhunskih pridelovalcev slovenskih vin. Glede na
prijazen sprejem domačinov po
besedah predsednika Konjeniškega društva sv. Štefan iz Zgornje
Vipavske Rafaela Premrla, načrtujejo, da bo Furenga sv. Martina
postala tradicionalna. Hvaležni so
za topel sprejem in že načrtujejo
nov dogodek, s katerim bodo zaključili letošnje leto. Tudi letos na
Štefanovo, 26. 12. ob 11h, načrtujejo izvedbo prireditve žegnanja
konj pred cerkvijo sv. Štefana v
Vipavi. Tokratna prireditev bo že
dvajseta po vrsti, zato pripravljajo prav poseben dogodek, ki ga ne
velja zamuditi.

Iris Skočaj, Tina Šček Krušec
Foto: Urška Grmek, Tina Šček
Krušec

OŠ Draga Bajca

Tradicionalni slovenski zajtrk

K

ruh, maslo, med, mleko in
jabolko so v petek, 17.11.
pričakali tudi učence naše
šole. Smisel Tradicionalnega slovenskega zajtrka je predvsem v
tem, da otroke opozarja na pomembnost zajtrka kot prvega
dnevnega obroka. Iz anket šolske
prehrane je razvidno, da se je delež otrok, ki zajtrkujejo v nekaj
letih dvignil iz 40 % na 60 %.
Projekt naj bi vplival tudi na

razmišljanje odraslih, ki skrbijo
za dobavo hrane, saj opozarja na
kratke verige, ki nudijo kvalitetnejšo hrano in omogočajo preživetje slovenskega kmeta.
Ker so pomemben dejavnik v
pridelavi hrane čebele, smo dogajanje popestrili s pesmijo Čebelar,
Lojzeta Slaka. V izvedbi šolskega fantovskega zbora si jo lahko
ogledate na spletu.
Pridružili smo se številnim

šolam, ki spoštujejo tradicijo naših prednikov in se zavedajo, da
zajtrk ni samo uživanje hrane.
Barbara Kodelja Pavlin
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Komorni zbor Ipavska

Mojstrski tečaj za zborovodje

K

omorni zbor Ipavska, ki
sodi med uveljavljene in
priznane zborovske ansamble, je sredi oktobra organiziral mojstrski tečaj za zborovodje,
ki ga je vodil svetovno znani zborovodja maestro Gary Graden.
Zahtevno nalogo demonstracijskega zbora je prevzel organizator in gostitelj Komorni zbor
Ipavska. Zbor je na delo z gostom
pripravil maestro Michele Josia,
ki zbor vodi od jeseni 2015.
Ameriški zborovski dirigent
Gary Graden je bil rojen v Philadelphiji (Pennsylvania, ZDA).
Študij je zaključil na univerzi
Clark ter se glasbeno izpopolnjeval na Glasbeni šoli Hartt, na Poletnem festivalu glasbe (Aspen) in
z Ericom Ericsonom na Kraljevi
glasbeni akademiji v Stockholmu.
Bil je član in tenorski solist v Komornem zboru Erica Ericsona in
v vokalnem ansamblu Lamentabile Consort.
Gary Graden je dolgoletni zborovodja v cerkvi Sv. Jakoba (S:t Jacobs) v Stockholmu (od leta 1984)
in v Stockholmski katedrali. Ustanovil in vodil je komorni zbor
Stockholmske glasbene gimnazije. Z obema zboroma je osvojil
mnoge najpomembnejše nagrade
na mnogih evropskih prestižnih
tekmovanjih, vključno z Veliko
nagrado Evrope za zborovsko petje (European Grand Prix). Gary
Graden je dobitnik medalje »Johannes Norrby« za svoj prispevek
k švedski zborovski glasbi in je bil
leta 2005 izbran za najboljšega

zborovskega dirigenta Švedske.
Teme, ki jih je izobraževanje zajelo, so bile osnove dirigentske
tehnike s poudarkom na zborovskem dirigiranju, intonacija v
zboru, interpretacija skladb različnih slogovnih obdobij s poudarkom na sodobni glasbi, učenje
vokalne tehnike v skupini, organizacija vaj, vodstveni principi in
drugo. Največ časa je bilo posvečeno praktičnemu delu udeležencev z zborom.
Mojstrskega tečaja so se udeležili aktivni in pasivni ambiciozni
mladi ter že izkušeni in uveljavljeni zborovodje iz cele Slovenije in tujine, ki so želeli pod mentorstvom maestra Garyja Gradna
izboljšati tehniko dirigiranja, pridobiti metodična znanja o vodenju zbora, spoznati novo zborovsko literaturo in se seznaniti z
drugačnimi pristopi k zboru. Posebej smo bili veseli udeleženk
lanskega mojstrskega tečaja (vodil ga je maestro Javier Busto)
Mete Praček, Aglaie Merkel in
Eme Nartnik, ki so se nam ponovno pridružile tudi letos, saj je to
za organizatorja velika spodbuda
in potrditev, da svoje delo opravlja dobro.
Posebno presenečenje pa je bila
udeleženka iz Belorusije, Olga
Ivanova, predsednica priznanega
zbora Polifonica iz Minska, ki je
prepotovala res dolgo pot, da bi se
nam pridružila, spoznala maestra
in Komorni zbor Ipavska.
Mojstrski tečaj je potekal v prostorih Škofijske Gimnazije v Vipavi, ki nam je tudi letos prijazno
odprla vrata, projekt pa sta podprla tudi Javni sklad Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti
in Občina Vipava. Mojstrski tečaj
je trajal dva dni in se je zaključil
s slavnostnim koncertom demonstracijskega zbora pod vodstvom
maestra in aktivnih udeležencev v
cerkvi sv. Vida v Podnanosu.
Aktivni mladi udeleženci so
bili Klara Maljuga in Meta Praček, odlični mladi zborovodkinji iz Vipave, Ana Erčulj, uveljavljena zborovodkinja iz Ljubljane,
Alja Pešak, asistentka zborovodje
in članica demonstracijskega zbora iz Ljubljane, Aglaia Merkel iz

Trsta, Matevž Pušnik, Peter Novak Smolič, Ema Nartnik in Žiga
Kert iz Kranja, sami mladi in perspektivni zborovodje iz različnih
koncev Slovenije.
Na mojstrskem tečaju so se zborovodje spopadli z zahtevno zborovsko literaturo. Zazvenele so
skladbe skladateljev Gallusa,
Mendelssohn – Bartoldya, Lauridsena, Basdena, Mealora, Pustinek Rakarjeve, Makorja, Busta,
Whitacra, na pobudo maestra Garyja Gradna pa smo se lotili tudi
novih skladb avtorjev Patricka
Quaggiata ter Bo Hanssona, napisanih prav za to priložnost in posvečenih Komornemu zboru Ipavska ter zanimivih skladb, ki so
jih napisali Kverno, Waldenby in
Asander.
S pevci in udeleženci mojstrskega tečaja je Gary Graden delil svoje izjemne izkušnje in znanje ter
predstavil nekatere skladbe čisto
na novo. Zbor in udeleženci so z
navdušenjem sprejemali vse nasvete iz bogate zakladnice maestra Gradna. Po končanem tečaju
so vsi udeleženci dobili potrdila,
v čudovitem ambientu cerkve sv.
Vida v Podnanosu, kjer je potekal zaključni koncert, pa je predsednik Komornega zbora Ipavska

Tomaž Bavčar še posebej čestital aktivnim zborovodjem, ki so
odlično izpeljali svoje naloge in
popeljali zbor v čudoviti svet muziciranja in čistih pevskih užitkov.
Sponzorji tega izjemnega dogodka so bili: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Občina Vipava, podjetja
Dana, Fructal in Peloz. Škofijska
gimnazija Vipava nam je ponudila gostoljubje za izvedbo izobraževanja, župnik Tomaž Kodrič
(Župnija sv. Vida, Podnanos) pa
nam je omogočil izvedbo zaključnega koncerta, kjer smo se v tej
cerkvi letos predstavili že drugič.
Vsem se iskreno zahvaljujemo.
Koncert se je zaključil z noviteto Bo Hanssona The sun is love,
ki jo je dirigiral sam maestro
Gary Graden in si prislužil bučen
aplavz polne cerkve poslušalcev
ter iskrene simpatije sodelujočih
pevcev in zborovodij. Pevskemu
zboru Ipavska so se v zadnjih točkah pridružili tudi na mojstrskem
tečaju sodelujoči zborovodje.
Mojstrski tečaj se je zaključil
v vinski kleti Vidus v Podbregu,
kamor se Ipavska rada vrača, saj
je vedno toplo sprejeta in kjer je
ob prijetnem druženju še dolgo

zvenela slovenska pesem, zapel pa
nam je tudi maestro Gary Graden,
kar je bilo za vse zbrane posebno
presenečenje in izjemno doživetje.
Bogata bera glasbe v oktobru
pa se že nadaljuje s pripravami
na Regijsko tekmovanje pevskih
zborov v Postojni konec novembra. Na Martinovo nedeljo je Komorni zbor Ipavska v Ajdovščini
gostil Komorni zbor Ljubljanskih
madrigalistov, ki ga vodi g. Primož Malavašič, v decembru pa se
bo zbor predstavil skupaj s simfoničnim orkestrom Cantabile in
zborom Adoramus iz Logatca z
božičnim programom v Vipavi,
v Cankarjevem domu v Ljubljani
ter januarja v Logatcu.
Komorni zbor Ipavska v tej sezoni praznuje 20-letnico delovanja in vabi v svoje vrste nove
pevke in pevce, pa tudi vse poslušalce, ki nas vsa leta spremljajo na
naši poti, da se nam ob zanimivih
glasbenih dogodkih, ki prihajajo,
pridružijo.

Vida Trošt Vidic
Foto: R. Ferjančič, T. Bavčar
in B. Rosa
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OŠ Vipava

Zbor društva 'Radi
pišemo z roko'

Priprava kisle repe

V šolskem letu 2016/17 smo na OŠ Draga Bajca v Vipavi in na podružnici Podnanos sodelovali v projektu 'Pišem z roko' v okviru
Tedna vseživljenjskega učenja. Po dobrih odzivih sodelujočih in
glede na pozitivne odzive organizatorjev tega projekta smo bili
povabljeni v Ljubljano, da sodelujemo na Ustanovnem zboru društva 'Radi pišemo z roko', ki je bil v sredo, 8. novembra 2017.

E

no izmed prvih vprašanj, s
katerimi se je 7. b soočil je
bilo: »Ali veste, kako se pripravi kislo repo?«

Ribežen, tropinska repa, kisanje
v vedru, kadi ali kozarcih pa so bili
pojmi, s katerimi smo se spoprijeli najprej v teoretičnem uvodu, ki
so ga pripravile Manja, Katarina in
Mateja, potem pa še pri praktičnem
delu, kjer smo učencem pomagale
učiteljice Sonja Simonič Puc, Barbara Kodelja Pavlin in Mojca Habič.
Tudi letos učencem v okviru Šolske sheme ponujamo sadje, zelenjavo in mlečne izdelke, pri razrednih
urah pa se o tem ne le pogovarjamo,
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ampak tudi kaj dejansko naredimo.
Sedmošolci so tako spoznali postopek priprave kisle repe. Domačo vrhpoljsko repo so oprali in jo
naribali (nekaj s pravim ribežnom,
nekaj pa bolj moderno – z multipraktikom). Sledila je kombinacija
matematike in kemije, ko je bilo treba repo stehtati in izračunati ter odmeriti pravo količino soli. Soljeno
in pretlačeno repo so nato nadevali
v kozarce, kjer sedaj čaka, da mlečnokislinske bakterije opravijo svoje
delo. Upamo, da bo uspelo in bomo
novembra lahko skuhali joto.
Razredničarka:
Sonja Simonič Puc

Koncert dekliškega zbora
Carmen Manet

P

oslanstvo oz. osnovni namen
društva bo ozaveščanje o pomenu pisanja z roko, spodbujanje k bolj pogostemu pisanju z
roko, organiziranje izobraževanja,
dogodkov in prireditev, kjer bomo
pisanju z roko namenjali posebno
pozornost. Opozarjali bomo na izvirnost pisanja z roko, saj je pisava
vsakega človeka neponovljiva in
predvsem v otrocih vzbujali ponos,
da so tudi zaradi tega enkratni in neponovljivi. Osnovne in srednje šole
imajo tu posebno poslanstvo in tudi
moč, ki jo lahko usmerijo v zahtevo
po več pisanju z roko. S tem se bo
dalj časa ohranjala pisana pisava, saj

sedaj otroci vedno pogosteje izbirajo tiskano pisavo. Najbolj pomembno pa je to, da morajo biti rokopisi
čitljivi. Tega se bodo gotovo razveselili tako učitelji kot starši. Z zavestnim spodbujanjem pisanja z roko
bi radi ohranili to izvirno fino motorično spretnost. Pobudnica projekta in predsednica novoustanovljenega društva Radi pišemo z roko
ga. Marijana Jazbec je na zboru javno predstavila in pohvalila delo na
naši šoli v preteklosti v tem projektu. Na dobro sodelovanje računa
tudi v naslednjih projektih.
Vida Trošt Vidic

V

soboto, 21. oktobra je v
župnijski cerkvi sv. Vida
v Podnanosu na povabilo
Turističnega društva Podnanos in
Občine Vipava imel koncert dekliški zbor Carmen Manet, letošnji zmagovalec na tekmovanju za

Srečanje s pravljičarko

V

soboto, 21. oktobra 2017,
je v Podragi v organizaciji
Društva Mala Moskva potekal izredno prijeten dogodek za
velike in male otroke. Obiskala nas
je pisateljica, pesnica, pravljičarka in
trenerka učenja Alja Furlan, ki se ji je
pridružila tudi ilustratorka Polonca
Leban Grmek.
Skupaj z njima smo se podali v čudoviti pravljični svet sira in miši.

Sprva malo zadržana publika je ob
čudovitih ilustracijah in duhoviti
predstavitvi postajala vse bolj sproščena in radovedna. Pika na i temu
druženju je bilo gotovo presenečenje
- mišek Šim, ki se je kar naenkrat prikradel med otroke. Skupaj z Aljo sta
otroke naučila nekaj novega, zabavnega in zdravega: »Pozdrav siru!«.
Otroci in starši smo tako spoznali veliko vrst sira: gorgonzolo,

mocarelo, ementaler ... pa tudi nekaj
zelo zanimivih življenjskih modrosti.
Na svoj račun so tako prišli tako
najmlajši, kot tudi malo starejši otroci ter starši, ki bodo v Veliki knigi o
siru - duhoviti knjižici z veliko simbolike lahko našli marsikatero modrost, s katero si bodo poenostavili
življenje in ga na novo oplemenitili.
Društvo Mala Moskva Podraga

»Evrovizijski zbor leta« v Rigi.
Zbor deluje od leta 2011 in šteje
33 deklet iz Kranja. Latinsko ime
Carmen Manet, kar v slovenščini
pomeni – pesem ostane- so si dekleta nadela že kot kranjske gimnazijke, saj so želele prepevati tudi

potem, ko se že poslovijo od gimnazijskih klopi. Zbor od ustanovitve vodi zborovodja in glasbeni pedagog Primož Kerštanj. Redno se
udeležujejo tako domačih kot tudi
tujih tekmovanj. Zbor je prejel kar
nekaj vidnih nagrad: v Rivi del Garda ter Riminiju v Italiji, v Petrinji in
Tuhlju na Hrvaškem, Guangzhouju na Kitajskem in Montreuxu v
Švici. Na Švico jih veže prav poseben spomin, saj so leta 2014 poleg
zmage v konkurenci ženskih zborov prejeli tudi absolutno lovoriko
– veliko nagrado mesta Montreux.
Na koncertu v Podnanosu je program vsebinsko sestavljal sklop sakralne glasbe in skladbe, ki črpajo navdih v ljudskem izročilu. Prav
gotovo so pesmi čudovito zazvenele tudi zaradi dobre akustičnosti
župnijske cerkve sv. Vida.
Jožica Kodre
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Trgovina Gremar v Ajdovščini

V petek, 10. 11. 2017, je tudi uradno vrata odprla prenovljena trgovina Gremar. Na Lokavški cesti v
smeri proti Lokavcu, natančneje v industrijski coni nekdanje tovarne pohištva Lipa, v prostorih bivše
žage, lahko na dobrih 600 kvadratnih metrih prodajne površine najdemo raznoliko opremo za dom
in pestro izbiro daril za različne priložnosti.

Z

ačetki segajo v leto 2012, ko je
v poslovnem prostoru ob trgovini, na bistveno manjši površini, začela poslovati prodajalna pohištva, ki je ponujala predvsem jedilne
mize in stole ter masivno opremo tovarne pohištva Lipa. Ker se je glas
hitro širil, povpraševanje pa iz tedna
v teden rastlo, je lastnik Marijan Gregorič dejavnost veleprodaje razširil na
prodajo na drobno. Prvotno ponudbo
pohištva je kmalu povečal s kopalniškimi sestavi in notranjimi ter zunanjimi svetili, zaradi česar je prodajni
prostor kmalu postal premajhen, zato

je prodajalno preselil v večji objekt
nekdanje žage. V lanskem letu je ta
prostor povečal in v celoti prenovil ter
s tem bistveno izboljšal izgled industrijske cone nekdanjega ajdovskega
pohištvenega velikana.
Ideja o odprtju trgovine se je lastniku porodila, ko je opremljal domači
kmečki turizem Gregorič v Zaloščah,
saj nikakor ni našel ustrezne ponudbe, zato se je podal v iskanje, ki ga je
naposled pripeljalo do zanimivih dobaviteljev. Žilica za ustvarjanje novega, ki jo je brez kančka dvoma podedoval po starših, in delovna vnema

sta ga gnali v trgovsko dejavnost, ki
je precej hitro napredovala in ji zato
domači garažni prostori niso več prostorsko zadoščali. Ob iskanju primernega gospodarskega objekta se je
lokacija v Ajdovščini izkazala za najprimernejšo med vsemi tedaj ponujenimi, saj je umaknjena iz centra, ima
dovolj delovnih površin zunaj poslovnega prostora, dodatno prednost pa
predstavlja tudi umestitev na avtocestnem križu med Novo Gorico, Sežano in Postojno.
V trgovini Gremar najdete pestro
izbiro jedilnih miz in stolov modernega ali klasičnega stila. Raznolik je
tudi nabor posameznih kuhinjskih
elementov in kuhinjskih sestavov,
med katerimi so posebnost rustikalne masivne kuhinje. Na voljo so tudi
kuhinjska pomivalna korita Franke, Foster ter drugih vodilnih proizvajalcev, kuhinjske nape Barriviera,
Scholtes, AEG, Franke, Electrolux in
druge, filtri za kuhinjske nape in številni drugi kuhinjski dodatki. Ponujajo tudi kopalniško pohištvo, ogledala,
pohištvene sestave za predsobe, garderobne omare in predalnike, pohištvo za opremo poslovnih pisarn, nekaj spalnic. Pika na i celotne ponudbe
je pohištvo po meri naročnika. Poleg
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navedenega pohištva, ki je delo italijanskih proizvajalcev Frattelli Rossetto, Copat in drugih, ki opremljajo rusko tržišče, Dubaj in podobne petične
stranke, v trgovini Gremar prodajajo
tudi svetila slovenskega proizvajalca
Sijaj Hrastnik. Redni del ponudbe so
ročno izdelani steklarski izdelki steklarne Nova iz Rogaške Slatine: vaze,
kozarci, vrči, sklede, krožniki, svečniki, dekorativni izdelki ter še mnogo
zanimivih artiklov. Poleg tega ponujajo papirnato galanterijo, električne
gospodinjske aparate in ročno električno orodje. Pozabili niso niti na kuhinjsko posodo, pripomočke in drugi potrošni material, tapetniško blago,
zelo obsežna pa je tudi ponudba darilnega programa. Lahko bi rekli, da se
za vsakogar nekaj najde.
V času, ko je tržišče nasičeno s ponudbami, se pri Gremarju ne bojijo konkurence, saj so drugačni v več
pogledih. Eden ključnih je dejstvo, da
imajo vso prodajno ponudbo na zalogi in so zato vsi artikli dobavljivi takoj.
Poleg tega imajo prodajni artikli zelo
dobro razmerje med kakovostjo in
ceno, saj je njihova tržna vrednost bistveno višja od prodajne cene. Ker so
majhno družinsko podjetje, lažje prisluhnejo kupcu, mu pri nakupu svetujejo in se potrudijo, da vsak kupec
odide z zadovoljstvom. Bistvo dela je
zadovoljstvo strank, za dosego katerega se trudijo biti odprti in prilagodljivi, saj se zavedajo, da je le zadovoljna
stranka, zvesta stranka, take pa so za
uspešno poslovanje ključnega pomena. Med drugim kupcem ponujajo

dostavo na dom. Poleg individualnega pristopa in prilagodljivosti vas bo
zagotovo pritegnil tudi nabor prodajnih kosov, predvsem pohištva, saj so
številni med njimi edinstveni in bi jih
težko našli pri drugih ponudnikih.
Ob navedenem preseneča podatek, da je Gremar družinsko podjetje
z majhnim številom zaposlenih. Morda imajo prav zato drugačen, pristnejši odnos, saj vsakega zaposlenega dojemajo kot družinskega člana in s tem
ustvarjajo sproščeno delovno vzdušje, v katerem nobena zadolžitev ni
pretežka ali neizvedljiva. V želji, da
bi povpraševanju kupcev kar najbolj
ustregli, v Gremarju zagotavljajo, da
se bodo v prihodnje še bolj trudili iskati ustrezne rešitve in izboljšave dela.
Energijo nameravajo usmerjati v širitev prodajnega programa in povečanje prodaje na spletu. Na dolgi rok
razmišljajo o prodajni podružnici, s
katero bi kupcem iz osrednje Slovenije skrajšali pot do njihove ponudbe.
Ko boste v prihajajočih prazničnih
dneh iskali novo pohištvo ali posebno darilo, obiščite trgovino Gremar,
saj boste v prodajni ponudbi z lahkoto našli za vsako generacijo nekaj primernega.

Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina

NOVICE

Želite biti redno obveščeni o novicah in dogodkih s področja komunale, obiščite našo spletno stran www.ksda.si in se prijavite na
e-obveščanje.
Kam s klavničnimi odpadki

Živalski stranski proizvodi (ŽSP) ne sodijo v naravno okolje, nikakor pa jih ni dovoljeno odlagati v zabojnike za zbiranje komunalnih odpadkov. Klavnične odpadke (kože, čreva, kosti…),
ki nastajajo v proizvodnji živil za lastno uporabo, v domačem zakolu, lahko brezplačno oddate v zbirnem centru pod Dolgo Poljano. Ob prepustitvi odpadka, se mora imetnik, zaradi vodenja evidence o prinašalcih ŽSP za potrebe VURSA, legitimirati in predložiti odrezek zadnje
plačane položnice za odvoz odpadkov.
Izkoristite možnost brezplačne oddaje ter prinesite klavnične odpadke v zbirni center. Le tako
bomo zanje lahko ustrezno poskrbeli in jih odpremili v nadaljnjo predelavo v bioplinarno podjetja KOTO.

Kaj ne sodi v kanalizacijo

Organske snovi (ostanki hrane, pokošena trava, plevel iz vrtov…) v kanalizacijskih sistemih gnijejo in povzročajo neprijetne vonjave. Poleg tega so idealna
vaba in hrana za podgane, zato jih
ne splakujemo v kanalizacijski sistem temveč jih odložimo v rjav zabojnik na ekološkem otoku.
Pazljivi moramo biti tudi s težko
razgradljivimi in strupenimi snovmi, ki se na čistilni napravi ne razgradijo temveč povzročajo motnje
ali celo prekinitve delovanja biološkega dela čistilne naprave. Strupene ali težko razgradljive snovi
(olje, naftni derivati, topila, barve, zdravila, kisline, škropiva…)
je potrebno oddati v akciji zbiranja nevarnih odpadkov ali v zbirnem centru.
Težave povzročajo tudi trdi predmeti (otroški vlažni robčki, damski vložki, vatirane palčke, kondomi, gradbeni odpadki…), ki ovirajo delovanje čistilnih naprav in kanalizacijskih sistemov, povzročajo zastoje črpališč, mašenje cevovodov, in veliko zapletov v delovanju čistilne
naprave. Predstavljajo pa tudi nevarnost za zaposlene delavce.
Zaradi omenjenih težav moramo biti pazljivi pri tem, kaj spuščamo v kanalizacijski sistem,
da bodo kanalizacijski sistemi pretočni, čistilne naprave pa nemoteno in učinkovito delovale.

Previdnost pri odlaganju lesnega pepela

Lesni pepel ni biorazgradljiv odpadek, je pa za rastline izredno bogat vir kalija, zato je dobro,
da konča svojo pot kot sestavina komposta. V kolikor pa lesnega pepela ne potrebujete, ga odložite v rjav zabojnik, v katerem se zbirajo biorazgradljivi kuhinjski odpadki.
Ker lahko pepel vsebuje še koščke
žerjavice, je pri ravnanju z njim potrebna previdnost. Najprej ga pustite v
kovinski posodi nekaj dni zunaj in šele
ko ste prepričani, da v njem ni več tleče
žerjavice, ga odložite v rjav zabojnik na
ekološkem otoku.

Zaščita vodomerov pred zmrzaljo

Zaradi nizkih temperatur je zmrzal pogost krivec za poškodbe na vodomeru. Kot upravljavci vodovodnega omrežja ne prevzemamo odgovornosti za tovrstne poškodbe, zato vas opozarjamo, da si prihranite stroške popravila in poskrbite za preventivno zaščito vgrajenih vodomerov.
Kako zaščitite vodomere in instalacije pred zmrzaljo?
•z dovolj globokim vodomernim jaškom in izoliranim pokrovom,
•z dodatno toplotno zaščito nad vodomerom z izolacijskimi materiali (materiali, ki nase ne
vlečejo vode - stiropor,stirodur),
•tako da preprečimo kroženje hladnega zraka v vodomernem jašku oz.
okrog inštalacij,
•ob pojavu zmrzali zagotovimo kroženje vode po instalacijah.
Uporabnikom, ki nimajo stalnega
prebivališča v objektih, v katerih imajo vodovodne instalacije (npr.vikendi) svetujemo, da občasno zagotovijo
kroženje vode po instalacijah in preverijo stanje vodomera. Vodomerni jašek na takih objektih mora biti še
posebej dobro toplotno izoliran. V primeru, da v zimskih mesecih vodo zaprete, je potrebno
po zaprtju ventila vodo obvezno spustiti iz vodovodnih cevi.
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Gorjani v simbiozi giba

guide to John Williams, venček zna- dušeno nad mladima solistkama, ki
nih melodij iz filmov Harry Potter, se pod mentorstvom Loredane SajoE. T. vesoljček in Indiana Jones, je vec razvijata v pravi glasbenici.
dodobra razgrela občinstvo pred
Letošnja sezona je bila za orkeprihodom prve gostje večera.Latnik 192,
straše 24.
Pihalnega
orkestra2017
Vrhponovember
Ker Pihalni orkester Vrhpolje v le- lje v marsičem prelomna. Dobili
tošnjem letu praznuje 15. obletnico so novega predsednika, mladega in
delovanja, so se odločili, da bo nji- zagnanega Tineta Tončiča, ki je na
hov poletni koncert nekoliko druga- položaju zamenjal Janeza Grozničen od predhodnih. Ob sodelovanju ka, kateremu gre posebna zahvala
z zavodom CIRIUS sta se jim kot za vsa leta truda, ki ga je vložil v ragostji pridružili dve nadarjeni glas- zvoj orkestra. Poleg tega se je orkepo zgodbi iz istoimenskega filma
benici. Ema Škrlj je kot solistka
na ster odločil tudi za nakup uniform,
flavti ob spremljavi orkestra zaigra- ki so orkestru dale celostno podola vsem znano skladbo Somewhere bo. Takšnega nakupa pa orkester ne
over the rainbowin požela val nav- bi zmogel brez podpore sponzorjev,
dušenja med poslušalci.
pri tem pa gre posebna zahvala podTematika koncerta se je iz filmske jetju Škrlj d.o.o.
glasbe preselila na pop-rock sceno.
Pihalni orkester Vrhpolje vztrajno
Ob znanih melodijah liverpoolske raste in se razvija v odličen glasbezasedbe The Beatles, vsem znane- ni sestav, ki v svoje vrste sprejema
ga »kralja popa« Robbia Williamsa nadobudne glasbenike iz Vipavske
in švedske skupine Abba, so orke- doline. Vodstvo orkestra ne počistraši zaigrali tri priredbe njihovih va, saj že načrtuje projekte, s kateuspešnic, Beatles collection,
LetEventim
me rimi
bodo
ponovno razvajali svoje
Vstopnice:
prodajna
mesta
entertain
you in Thank
youjefor
Cena vstopnice:
do 30. 11.
25€,the
od 30.poslušalce.
11. dalje 27€, na dan dogodka 30€
music.vesna-muzikal
Lara Rojc
www.vesna-muzikal.si
Info: 031 363-179
Kot se za državni praznik spodobi, je orkester poskrbel tudi za
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Kateri genij je dal maturo glih na pomlad?

v skupini različna srečanja in druženja. Ob letošnji Simbiozi giba so jih
povabili na skupno preživljanje jesenskega dopoldneva. V šolski telovadnici so drug ob drugemu krepili
spretnost, gibljivost in sodelovanje.
Zaplesali so ob himni Simbioze giba.
Tudi skupna malica je bil del medgeneracijskega druženja. V drugem
delu dopoldneva pa so se naužili lepot jesenskega gozda. Del vzpona v
smeri proti Golaku je bil preizkus
vzdržljivosti mladih in starih. Oboji so se odlično izkazali.
Stari starši so si na koncu zaslužili
kolajne. Ni bil na njih zapisan rezultat, ampak fotografija vnuka. Kolajna bo visela kje v stanovanju, vnuk
Vesna Goriška 104x88 11-2017.indd
pa bo – le kje drugje kot v srcu starih staršev.
Saj ni treba, da malčku kupimo
dragoceno igračo, niti ni treba, da
ga peljemo na drage počitnice, dovolj je, da se v njegov spomin vtisnejo drobceni, z ljubeznijo stkani biseri skupnega preživljanja.

Novi muzikal

Športna dvorana Police, A jdovščina

S

imbioza ali sožitje je način življenja, ko dva 'organizma' večino časa preživita tesno skupaj. A lahko to rečemo za generacijo
predšolskih otrok in starih staršev?
Na Gori je to sožitje živo in dejavno. Prenekatera urica varstva v objemu starih staršev je topel balzam za
drobno otroško dušo. Stari starši so
v pomoč mladim staršem, so blažilci

hitrega, natrpanega in napetega življenja mladih družin. Ko te v vrtec
povabi drobna otroška ročica, si nekateri še delovno aktivni stari starši vzamejo dopust, da svojega vnuka razveselijo.
V oddelku vrtca na OŠ Otlica
malčki cenijo to dobroto starih staršev in jim jo po svojih močeh skušajo vrniti. Večkrat letno pripravijo

10. 12. 2017 ob 18:00
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Šagra v Žapužah

Mlinotest

Prenovljena trgovina

Mlinotest ni samo veliko ajdovsko
podjetje, niso samo tisti od daleč vidni in visoki silosi, ni samo tovarna
testenine in največja pekarna daleč
naokoli. Mlinotest je tudi trgovina, njeno število trgovin se približuje številki 60. Večinoma gre za trgovine v manjših in od mestnih središč
oddaljenih krajih. V Ajdovščini pa
je Mlinotest tudi velika samopostrežna trgovina na začetku mesta, ki sicer ni največja trgovina v mestu, je
pa zelo priljubljena in pogosto obiskovana. Zato si zasluži novo podobo, novo opremo in dopolnjeno ponudbo. In ob koncu novembra bo
vse to tudi dobila, svoja vrata bo odprla v četrtek, 30. novembra ob 9. uri.
Po prenovi bo poleg trgovine dobila
še status pekarna, kjer bo pred očmi
kupcev nastajal kruh, ki ga bo pekel
pekovski mojster Franko Furlan.
Seveda bo v trgovini na voljo tudi
ves ostali kruh in pekovsko pecivo,
ki vsakodnevno prihaja iz pekarne

Mlinotest, pa slaščice, keksi, testenine, tudi v priljubljeni »rinfusi«. Ker
pa to ni samo trgovina s proizvodi iz
Mlinotesta, bodo tudi odslej na policah vsi drugi, za gospodinjstvo pomembni in potrebni artikli, pri čemer bo bistveno izboljšana ponudba
sadja in zelenjave.
Ena pomembnih novosti bo tudi
ponudba dobrot lokalnih proizvajalcev, s čimer Mlinotest daje možnost manjšim ponudnikom, ki sicer težje prodrejo na police trgovin.
Če namreč zares želimo vzpodbujati manjše podjetnike in njihove ideja in če želimo kupovati lokalno, je
zelo pomembno, da je ponudba lokalnih proizvodov čim širše dostopna. Mlinotest se je za prenovo te in
mnogih drugih svojih trgovine odločil, ker želi potrošnikom zagotoviti
dobro, svežo in zares kakovostno ponudbo in jim hkrati nuditi dobre storitve. »Prodajalke v naših prodajalnah so predane svojemu delu, ljudje

jih poznajo in one poznajo njih, kar
je zelo pomembno za naše dobro
delo in nenazadnje tudi za poslanstvo Mlinotesta,« je povedal Miha
Abrahamsberg, direktor maloprodaje v Mlinotestu. Tudi če so trgovine
majhne in je njihov potencial tržno
omejen, to ne zmanjšuje njihovega
pomena. »Trgovina v Ajdovščini je
za nas izjemno pomembna in želimo
si, da bi bila, tako kot vsa leta do sedaj, tudi v prihodnje pomembna tudi
za Ajdovce in Ajdovke. Pridite in se
prepričajte o dobri ponudbi v obnovljeni samopostrežni trgovini,« je še
povedal Miha Abrahamsberg, direktor maloprodaje v Mlinotestu.

V

Žapužah smo letos prvič praznovali šagro sv. Martina z
nedeljsko »deseto« mašo in
po maši skratkim kulturnim programom. V preteklih letih je bila vedno v
ospredju šagra svetega Petra, letos pa
se je porodila ideja, da bi lahko povabili Žepovce, s katerimi smo preživljali
mlada leta pred štiridesetimi, petdesetimi leti na skupno srečanje v Žapuže
tako, kot se zbirajo pri angelu varuhu
na prvo septembrsko nedeljo Gorjani
v svojem rojstnem okolju. Odločili smo se in društvo DEŠK je poslalo
okrog sto vabil in povabilo predvsem
Žepovce letnikov 1955 do 1970.
V nedeljo 12.11. 2017 smo začeli s
slovesno sveto mašo, ki je bila namenjena vsem živim in rajnim krajanom,
vodil pa jo je šturski župnik Zoran
Zornik. Po maši je sledila predstavitev zgodovine 550 let stare cerkve ter
ogled znamenite freske avtorja Janeza
Ljubljanskega iz leta 1440. Ko smo prišli iz cerkve smo se začeli prepoznavati
med seboj, saj se nekateri nismo videli
tudi 30 let. Ob kozarčku novega vina je
lažje stekla beseda pod mogočnimi lipami. Vsi, ki smo bili pri maši, smo bili
povabljeni na kratek sprehod po vasi
v Domu krajanov na ogled razstave

starih in novih fotografij. Na 300 slikah je bilo prikazano življenje v Žapužah skozi čas našega življenja. Skoraj
vsak se je našel na kakšni sliki in podoživljal dogodke izpred 50 let. Slike
so bile razdeljene po skupinah: pohodi, kmečka opravila, pikniki in morje, družinske, poti posvečenih ljudi,
slavoloki, poročne,... Pogovori in ugibanja, kdo je na sliki so se kar nadaljevala, tako da je nastopil čas kosila.
Tiste z vabili smo v dvorani postregli z
martinovim krožnikom ter pijačo. Po
kratkem odmoru, ko smo se okrepčali je sledila gasilska slika. V aparat sta
nas ujela dva dobra fotografa Primož
in Aleš. Po poziranju smo se spet odpravili na sprehod, tokrat pa na ogled
mini muzeja kemičnih svinčnikov, ki
jih zbira Aleš tudi vnet filatelist in numizmatik. Povzpeli smo se po stopnišču in lahko videli pestro zbirko
10.000 različnih kemičnih svinčnikov.
Za nadaljevanje druženja so člani
društva spekli še kostanj, tako da je pogovor tekel naprej. Že se je mračilo, ko
smo se pričeli poslavljati. Po odzivu so
bili vsi zelo navdušeni in si želijo, da bi
postal ta dogodek tradicionalen.
A.B.

DOGODKI
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Rezervirano:
Vikend za planinske
gospodinje

BIOTERAPIJA
DECEMBER 2017

Društvo gospodinj in dramska skupina Planina pri Ajdovščini že 13
let uspešno skrbita za ohranjanje kulture in tradicije na Vipavskem.
Odmevne prireditve so nas sicer popeljale tudi k italijanskim sosedom in po celi Sloveniji, vendar pa bi radi, da pomen našega dela
začutijo tudi mladi.

Z

ato vas v soboto, 25. novembra 2017, ob 11.00 vabimo
v Dom krajanov na Planini,
kjer se bo odvijalo finale tekmovanja za osnovnošolce z naslovom
»Zrij rejpo!«. Tekmovalci iz petih

primorskih osnovnih šol računajo
na vašo vzpodbudo! Pred strokovno
žirijo vrhunskega kuharskega mojstra Tomaža Kavčiča, živilske tehnologinje Marije Merljak in agronoma
Davorja Špeharja se bodo tekmovalci dokazovali v pripravi jedi iz repe
ter v reševanju praktičnih nalog o
njeni pridelavi in predelavi.
V nedeljo, 26. 11. 2017, ob 16.00 pa
vas vabimo na že tradicionalno prireditev Društva gospodinj in dramske skupine. V Domu krajanov na
Planini bodo premierno uprizorili komedijo 'Zmagali bomo', avtorja in režiserja Dušana Česna. Prireditev bodo letos hudomušno odprli
otroci, ki bodo skušali izriti repo velikanko, v znamenju repe pa bo tudi
nastop Pevskega zbora Društva gospodinj in družabna pogostitev ob
zaključku programa.

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

Termini od 11. do 15.decembra 2017
V HOTELU GOLD CLUB

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

MR

Martin na Brjah

Martinovanje na Brjah že kar nekaj let predstavlja enega osrednjih tovrstnih dogodkov v naši
dolini ter obenem uvod v prireditev Vinski hrami Vipavske doline med martinom in božičem. Člani Društva vinogradnikov in vinarjev Brje se tradiciji niti letos nismo izneverili, smo jo pa malce
prevetrili.

S

veti Martin s konjsko vprego in spremstvom je tako
naše kraje obiskal ravno
na svoj god, 11. novembra, in z
zbiranjem mošta po kleteh začel
že zgodaj, saj je obiskal več kot
40 vinarjev iz vseh zaselkov naše
precej razpotegnjene vasi.
Pozno popoldne je sledil osrednji blagoslov mošta s kulturnim
programom, ki so ga sooblikovali pevci MPZ Vinograd iz Vrtovina. Medtem ko je domači župnik
Rafael Leskovec vinu zaželel dobro letino, je Sašo Plahuta že hitel
z zabijanjem pipe v sod.

Posebna čast mu je pripadla kot
najmlajšemu članu domače vinogradniške druščine in že kmalu je
iz soda pritekla prva rujna kapljica, s katero so nazdravili novi letini. Obiskovalci so poleg te lahko poskusili še 12 vinskih vzorcev
domačih vinarjev ter domače dobrote lani odprtega vinskega bara
B´tega, ki se nam je letos pridružil pri organizaciji martinovanja.
To je tradicionalno glasbeno začinil DJ Lovro, člani društva pa se zahvaljujemo vsem, ki
so nam pomagali pri organizaciji dogodka. Veseli smo tudi vseh

obiskovalcev, ki se radi vračajo na
naše martinovanje in upamo, da
se ob mladem vinu na Brjah srečamo tudi prihodnje leto.
Društvo vinogradnikov in
vinarjev Brje
Foto: Photopanda

tehnična trgovina
urnik: po-pet od 8:00 - 16:00
sobota zaprto

Jaklič Boštjan s.p.

Gradiška cesta 5, Vipava 5271

031 327 304

VARILNI APARATI-REZERVNI DELI- PNEVMATIKA-INOX-VARILNI MATERIALI
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Martinovanje v Ložah

Martinovanje ali martinovo je praznik, posvečen novemu vinu in
obdobju, ko se mošt spremeni v vino.

M

artinovo, ki ga praznujemo 11. novembra, je
praznik, ki simbolično
zaključuje obdobje dela na vrtu
in njivi, v sadovnjaku in vinogradu. Do dneva praznovanja mora
biti pridelek pobran in spravljen v
shrambah ter kleteh. Od tega, koliko ga je bilo, je bilo nekdaj odvisno življenje ljudi, saj je pred vrati
že čakala dolga mrzla zima. Če je
gospodar naredil vse tako, kot je
treba, se v tem obdobju mošt spremeni v pravo vino – in to je seveda
treba praznovati!
Po kmečkih domovih zadišijo pečeni kostanji, gospodinje pripravijo bogato obložene mize, vaščani
pa pokramljajo in marsikje tudi zapojejo. Martinovanje ima tako kot
večina krščanskih praznikov svoj
izvor v starih poganskih običajih.
S prihodom krščanstva so v že obstoječe običaje in praznike vključili nove krščanske zavetnike. Martin
je bil resnična oseba – bil je škof v
Toursu – je prevzel funkcijo zavetnika za dobro vinsko letino. Rodil
se je leta 316, umrl pa 8. novembra
leta 397. Goduje 11. novembra – in
zato je na ta dan tudi martinovanje.
V petek 10.11. smo v Ložah na lep
jesenski dan pripravili prvo martinovanje. Sedem domačih vinarjev (Joško Rehar, Marko Benčina,
Primož Dolenc, Vinko Jež, Janko
in David Mohorčič, Branko Kodelja, Iztok Kodelja) in trije čebelarji (Ivo Žvanut, Boris in Nataša Mohorčič ter Jožef Rehar) pripravili

vrhunsko degustacijo svojih pridelkov. Krajevna skupnost je poskrbela za degustacijske kozarce z novim
logotipom, posode in led za hlajenje vina, pljuvalnike, vodo za splakovanje kozarcev, Martinov krožnik, ki ga je pripravil kuhar Aljoša.
Pridna domačina Igor in Joško sta
spekla kruh in ocvirkovko iz domače krušne peči. Prostor in degustacijske mize je aranžirala AJdekor Andreja Jamšek. Goški župnik
Ivan Furlan je opravil krst in blagoslov mošta ter tako mošt spremenil v vino, blagoslovil pa je tudi
med in sam spesnil odo - hvalnico
vinu in medu, ter jo skupaj z vsemi tudi zapel. Tako da ni skrbi, da
se letos v Ložah ne bi cedila vino in
med. Med samim martinovanjem
je bil tudi video prikaz cepljenja trt
za katero se zahvaljujemo direktorju trsnice Vrhpolje g. Jožetu Žgur.
Za res veselo razpoloženje in ples je
poskrbela skupina 'Ne joči pevec'.
Bilo je super, enkratno in nepozabno, zato vabljeni naslednje leto. Čin
- čin na zdravje !!!

Melita Dolenc
Foto: Klara Kodelja
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Lindab IMP Klima razpisuje prosto vodstveno delovno mesto
Iščemo Vodjo oddelka (m/ž) – skladišča.

NUDIMO:

K sodelovanju vabimo kandidate z visokošolsko
izobrazbo, z najmanj 3-letnimi izkušnjami dela v skladišču. Od kandidatov pričakujemo dobre komunikacijske
sposobnosti in pripravljenost na sodelovanje z drugimi
oddelki in oddelčnimi vodji, dobro znanje angleškega
jezika, dobre sposobnosti planiranja in organiziranja ter
zavzetost za delo in pozitiven pristop do dela.

• zaposlitev za nedoločen čas
• zaposlitev v uspešnem mednarodnem podjetju
• redno plačilo in napredovanje v skladu z
doseženimi rezultati
• delo v prijetnem kolektivu
• možnost kariernega razvoja

Prijave v ANGLEŠKEM JEZIKU s pripisom »Razpis skladišče«
sprejemamo do vključno 14.12.2017 na elektronski naslov:
kadri@lindab.com ali po pošti na naslov: Lindab IMP Klima d.o.o.,
Godovič 150, 5275 Godovič.

ad_lindab_recruit_164x90_2017_11_17.indd 1

D

nekaj odmevnih projektov in razstav od Goč do Nove Gorice. Ajdovska skupina Primorskega škljoca je
nadgrajevala svoje znanje z mentorjem Bojanom Bizjakom. Bojanova
umetniška duša, strokovno znanje
in izreden talent nam dajejo veliko
znanja, kolikor ga pač znamo in moremo izkoristiti. Z nasveti nam pomaga Jolanda Lesnik, ki ima veliko
tehničnega znanja in izredno oko za
fotografijo.
V teh devetih aktivnih letih smo

N

a ne preveč toplo jesensko
soboto so se otroci iz prostovoljnega društva Col udeležili
državnega tekmovanja v gasilski orientaciji, ki je potekalo v Gorici pri Slivnici. Iz našega društva sta se tekmovanja
udeležili dve ekipi in sicer ekipa gasilcev pripravnikov in ekipa pionirjev.
Tekmovalci morajo preteči določeno
dolžino proge glede na starost. Na progi so postavljene kontrolne točke, na
katerih tekmovalci preizkušajo in dokazujejo svoje znanje iz orientacije ter
iz gasilskih veščin. Otroci so s svojimi

dosežki zadovoljni, prav tako smo nanje ponosni starejši gasilci. Še enkrat
čestitke tekmovalcem in mentorjem, ki
so skrbeli za redne vaje.
Mentorji PGD Col

2017-11-17 13:37:44

v e ns

V mali dvorani Edmunda Čibeja v Lokavcu je obsežna razstava fotografij članov 'Primorskega škljoca',
Društva upokojencev Ajdovščina. Tema razstavljenih fotografij je tihožitje in režirana fotografija. Razstava bo na ogled ves november, po dogovoru na telefonsko številko 041 495 459 - Nevenka

eveto leto se skupina srečuje, začetki so bili le s tremi
člani. Naš starosta Roman
Žonta, ki mu je snemanje in fotografija življenjski slog, pa je že veliko prej na Društvu upokojencev
Ajdovščina obeleževal dogodke.
Tako je v sodelovanju z g. Bitežnikom nastal 'Primorski škljoc', ki
je združeval člane, ljubiteljske fotografe, vseh primorskih društev
upokojencev. Pod budnim očesom
mentorja Roberta Pavšiča je nastalo

Tekmovanje v gasilski
orientaciji

pripravili veliko razstav; video o
zgodovini Ajdovščine, razglednice Ajdovščine, bili uradni fotografi Občine Ajdovščina, sodelujemo
na F3ŽO v Ljubljani, kjer vsako leto
dobivamo priznanja in prve nagrade. Letos je priznanje prejel Ivan
Skvarča. V Ajdovskih novicah smo
redno sodelovali s članki in fotografijami.
Naša srečanja so vsak ponedeljek,
v društvenih prostorih ali na terenu. Imamo svoje FB strani, kjer objavljamo in ocenjujemo naše delo.
Ne strmimo k zvenečim naslovom
'mojstra fotografije', a nam je v veselje, če nam uspe dobra fotografija.
Jezik fotografije je nebeseden, slika
govori na svoj način, a enako bogato kot besedno, likovno ali glasbeno
delo. Pomembno je, da fotograf zasluti, kako povedati več, kako ustvariti več kot samo dokument nekega
dogodka, kako ujeti čustva in misli
in to prenesti drugim.
Ko boste gledali naše fotografije,
imejte v mislih, da smo vanje vložili veliko truda in predvsem ljubezni
do našega dela.
Nevenka Vidmar

ko

'Primorski škljoc'
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Prodajadomačegačesna

(primerenzakoline,sajenjeinozimnico)

gsm 031 507 429
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih

Na obisku pri
izdelovalcu harmonik
Harmonika 'Lokar' bo prav kmalu zakorakala v deseto leto svojega
obstoja. In ker dober glas seže v deseto vas, so za njegovo ime slišali
tudi na Medobčinskem društvu slepih in slabovidnih iz Nove Gorice, in
se dogovorili za obisk. Želeli so spoznati postopek in način izdelovanja
harmonike.

K

er slepi gledajo z rokami jim je
Miran, serviser in izdelovalec
harmonik, dovolil, da so smeli
vsak del, od največjega pa do najmanjšega vzeti v roke in ga spoznati. Harmonika je sestavljena iz vsaj petdeset
lesenih delov, potem so še kovinski
deli, vijaki, vzmeti ... Harmonika 'Lokar' je prav zares mojstrski izdelek in
ena izmed obiskovalk je dejala: »zdaj
pa razumem kako harmonika deluje«.
Miran izdeluje tudi lesena tolkala, tako so obiskovalci spoznali tudi ta

glasbeni instrument.
Po štiri urnem spoznavanju harmonike in tolkal, je iz vrst obiskovalcev
pristopil harmonikaš, ki je veselo nategnil meh, ostali pa so poprijeli po lesenih tolkalih in prav ubrano zaigrali.
Očitno so se zbrali sami veseljaki,
tako da se je študijski dan spremenil v
pravo veselico, ki se je bodo s prisrčnostjo spominjali obiskovalci Medobčinskega društva slepih in slabovidnih in
gostitelj Harmonika 'Lokar'.
Nada Blažko
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Planinsko društvo Ajdovščina

OZRK Ajdovščina

Kjer tišina šepeta

Srečanje vseh generacij

A

jdovski planinci smo se
konec oktobra povzpeli na
1.296 m visok Macesnovec.
Pohod sta vodila Gregor Vodopivec
in starosta ajdovskih vodnikov Anton Kreševec. Izhodišče poti je bilo
v dolini Kot. Kar nekaj časa smo
sledili poti , ki vodi k Staničevi koči
pod Triglavom. Nad studencem ob
poti smo zavili levo, na neoznačeno,
a dobro uhojeno stezo. Prečili smo
obsežno melišče in prišli v redek
gozd, poraščen z macesni. Po njih je
gora dobila ime. Ko macesni zažarijo v jesenskih barvah, privabljajo
številne pohodnike in fotografe. To
razkošje jesenskih barv smo zamudili, saj so macesni že odvrgli iglice.
Pot se je strmo nadaljevala po pobočju nad Kotom. Malo pod vrhom,
kjer steza zavije na drugo stran grebena, smo presenečeno obstali, saj
smo globoko pod seboj uzrli dolino

Krme. Pred nami so se odprli čudoviti razgledi na sosednje gore, ki
so nas spremljali vse do vrha. Ni
čudno, saj je Macesnovec poznan
kot eden najlepših razglednikov v
Julijcih. Vrh označuje k riž zvezan
iz dveh suhih vej in pritrjen med
skale. Tišino so motile samo ptice,
ki so se nadejale dobrot iz naših nahrbtnikov. Naredili smo še obvezno
fotografijo za spomin in že nas je
čakal spust v dolino. Prepolni lepih
vtisov, smo hitro pozabili na napore. Dobro izbrana tura primerna za
jesenski čas, nam je z
razgledi, ki očarajo vsakogar, polepšala dan. Zlate iglice pa mogoče
naslednje leto. Razgledni Macesnovec je vsekakor vreden ponovnega
obiska.
mg
Foto: Gregor Vodopivec

R

deči križ Ajdovščina je organiziral srečanje vipavskih občanov, starih 80 in več let, in
sicer se nas je zbralo kar okrog 40 na
Martinovo soboto, 11. novembra, v
Osnovni šoli Draga Bajca Vipava. Častni pokrovitelj dogodka je bil župan
mag. Ivan Princes, v imenu občine je

OUTDOOR COLLECTION

zbrane nagovoril član občinskega sveta
Mitja Lavrenčič. Starejše so pozdravili tudi: gostitelj srečanja predsednik
RK Rajko Troha, predsednik Društva
upokojencev Vipava Ivo Krušec in v
imenu šole učiteljica Mirjam Goričan
Štimec. Sledil je pester kulturni in zabavni program, poln glasbe in petja.
Z recitacijami o dedkih in babicah, o
tem, kaj imajo radi in o žabji šoli so
obraze nasmejali učenci drugega razreda, Lia, Patrick, Vita, Mark in Tajda, pod mentorstvom razredničarke
Tanje Tomažič. Srečanje je z ubranim
petjem popestril otroški pevski zbor.
Zborovodkinja Nadja Rodman Koradin je v program vpletla ljudske pesmi

Nova kolekcija oblačil Pinewood.
Kvalitetni materiali,
ki so primerni za zimske dni.

ter pesmi o sreči in miru, prisluhnili
smo solistki Ivani in zvokom klavirja
izpod prstov Ane Poljšak. Na oder se je
postavil tudi Moški pevski zbor Janez
Svetokriški, ki ga vodi Peter Vidrih, in
nam pripravil pravi manjši koncert.
Vmes so program povezale recitacije
Marinke Živec Lozar. Po krajšem programu smo druženje nadaljevali ob
kosilu, kjer so pri strežbi velikodušno
pomagali mentorica Marija Mikuž Papež in starejši učenci, ki so se spretno
sukali s pladnji po polni jedilnici.
Najlepša hvala kuharicama Senadi
in Eleni za krasno kosilo. Prav tako se
zahvaljujemo vsem nastopajočim in
vsem, ki so nam pomagali izpeljati že
tradicionalno druženje. Iskrena hvala Osnovni šoli Draga Bajca Vipava, ki
nas že vrsto let gosti v njenih prostorih
in program olepša s čudovitimi nastopi otrok.
Irena Žgavc

tel.: 05 36 62 099

NA VSE STRELIVO IN SMODNIKE

-10%

AKCIJA VELJA od 15.11. do 15.12.2017

Pirotehnika v prodaji
čez celo leto.
MDPM

Evropska prostovoljka v Ajdovščini
Ajdovščina se je predstavila in na delavnicah pridružila mladim programa
PUM-O, v naslednjih mesecih pa bo
začela še z obiskom osnovnošolcev na
naših osnovnih šolah.
Prepričani smo, da bo projekt evropske prostovoljske službe posebna in
dragocena medkulturna izkušnja tako
za otroke in mlade, kot za celo lokalno
skupnost.
Maša, MDPM Ajdovščina

V nedeljo, 3.12.2017 organizira TD Burja
Gorski tek na Tabor (Gaberje pri Ajdovščini) z začetkom ob
10:00 za člane in članice ter ob 10:45 za otroke.
Tek šteje za PGT za leto 2018.
Vabljeni!
Več informacij na www.td-burja.com

V

Medobčinskem društvu prijateljev mladine Ajdovščina
že dobrih deset let izvajamo
program Evropske prostovoljske službe. Po enoletnem premoru smo v letošnjem letu zopet prijavili projekt v
okviru Erasmus+ programa in pred tednom dni se nam je že pridružila EVS
prostovoljka Monika Evstatieva iz Bolgarije. Evropska prostovoljska služba
omogoča prostovoljsko izkušnjo v tuji
državi znotraj in zunaj Evropske Unije.
Projekti po navadi trajajo od 3 do
12 mesecev in so namenjeni mladim
od 18 do 30 let. Za eno leto se nam je
pridružila tudi 24-letna Monika, ki bo
z nami do novembra 2018. Letošnji

projekt Evropske prostovoljske službe
smo poimenovali 'Veseli otroci, srečna
Evropa – Happy Kids, happy Europe',
saj bo prostovoljka svojo energijo, ideje
in čas namenjala delu za in z otroki ter
mladimi, ter na ta način v delo našega
društva ter naše lokalno okolje prinesla nekaj svežine in drugačnosti, ki je
vedno dobrodošla. V prvih tednih po
prihodu se Monika vključuje v lokalno okolje, spoznava delo v našem društvu, spoznava druge organizacije in
pripravlja ideje ter delovni načrt za naprej. Med 21. in 23. novembrom se je
pridružila našim prostovoljcem na delavnicah v okviru Festivala Hiše mladih, v sodelovanju z Ljudsko univerzo

plesni
večeri
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&
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Krajevni dom Cesta, od 20.00 do 01.00 ure
1. 12. 2017 Štajerski Brendi
2.12. 2017 DJ Samo
Potrebna rezervacija: 030 939 450
plesniveceri.elsa@gmail.com
vstopnina na večer 12 €/osebo
(brezplačni prigrizki in pecivo)

ZAPLEŠI, DA BOŠ DOŽIVEL ČUDOVITE
TRENUTKE ŽIVLJENJA!
SE VIDIMO!
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Umetniki za karitas

V petek, 17. novembra sta si na dvorcu Zemono pri Vipavi podala
roko lepo in dobro. Že tradicionalno, 23 let zapored, je pred Tednom karitas Svečana akademija Škofijske karitas Koper in odprtje
razstave likovnih del, ki v avgustu nastanejo na Sinjem vrhu nad
Ajdovščino.

N

a ogled je bilo postavljenih 134 likovnih del od 87
avtorjev. Pripravljen je katalog z naslovom »Ljubezen je…«,
kjer je predstavljenih 10 udeležencev iz domovine in tujine: Marko
Andlovic, Andrejka Čufer, Anuschka Dupalo Loss, Leander Fužir,
Branko Jazbar, Janez Ovsec, Ahmet
Özel, Jošt Snoj, Igor Zimic in Edo
Zupan ter dela strokovnih sodelavcev in obširen seznam kar 68 darovalcev ob dnevu odprtih vrat.
Skozi vezni tekst je Jure Sešek
predstavil vsebino celotnega dogodka. Zbrane je nagovoril vipavski
župan mag. Ivan Princes, ki je poudaril problematiko brezposelnih
tudi z vidika, da ima marsikdo raje
socialno pomoč kot delo, ki edino
človeku vrača dostojanstvo. Umetnike za karitas sta predstavili Jožica Ličen, ki je povedala, da je v vseh
23 katalogih zapisanih 1.662 imen
avtorjev, ki so sodelovali v tem projektu ter likovna kritičarka Anamarija Stibilj Šajn, ki je predstavila avtorje in povedala o prepoznavnosti
projekta v širšem mednarodnem
prostoru, saj so že sodelovali umetniki iz vseh petih celin.
Razstavo je odprl koprski škof dr.
Jurij Bizjak, ki povedal, da je na
svetu veliko hudega, vendar zagotovil, da je veliko več upanja kot
obupa, kljub vsemu pa tudi veliko
več ljubezni kot sovraštva. Vokalna
skupina Krila, ki letos praznuje srebrni jubilej je z izbranimi pesmimi
obogatila večer. Razstava Umetniki za karitas se seli v Celje, kjer bo
krasila sceno Klica dobrote.

Letošnji teden karitas, ki bo potekal od 26.11. do 3.12. nosi naslov Kje sem doma in nas spodbuja k razmisleku o našem domu, saj
je dom tam kjer je naše srce, kjer se
počutimo doma in kjer so ljudje, s
katerimi se imamo radi. In prav v
kontekstu tega gesla bo v ponedeljek 27.11. v Podkraju ob 16.00 blagoslovitev dvigala in prenovljenih
prostorov v domu dvojčkov Urške in Tadeja, za katera smo zbirali sredstva.
V četrtek 30.11. pa bo v Centru karitas v Ajdovščini, na Vipavski 11 dan odprtih vrat. V nedeljo
30.11. pa bo nabirka po vseh župnijah namenjena ljudem v stiski. Nekaj podatkov: na področju Karitas
vipavske dekanije prejema pomoč
v hrani 300 družin in 100 posameznikov, nekateri tudi pomoč pri
plačilu nujnih računov. Pomoč za
šolanje prejema tudi 270 otrok. Letno je razdeljene 70 ton hrane, dodana vrednost materialni pomoči
je tudi spremljanje družine in posameznika ter pogovor in laično
svetovanje. Poleg tega poteka tudi
program učne pomoči Popoldan na
cesti v Ajdovščini, Kamnjah, Vrhpolju, na Slapu, v Vipavi in na Cesti. Program za brezdomce je v hiši
Malorca v Ajdovščini, v Ajdovščini pa je tudi svetovalna pisarna za
zasvojene in njihove svojce. Svoj
dar lahko nakažete na TRR Karitas vipavske dekanije SI56 0475
1000 0867 279. Zato dobrodošli vsi,
ki pomoč potrebujete in Boglonaj
vsem, ki pomagate.
Jožica Ličen

ad_lindab_recruit_164x90_2017_11_10_2.indd 1

Izredne volitve društva invalidov
Ajdovščina - Vipava

3.11.2017 je društvo invalidov
Ajdovščina – Vipava pripravilo
izredni volilni zbor članov v prostorih gostišča Dama. Vsem članom se zahvaljujemo za obisk in
pomoč pri izbiri in izvolitvi novih članov v Izvršni odbor. Hvala
tudi osebju Dame, ki je pripomoglo, da smo se razšli v prijetnem
vzdušju.
L.A.

Tovarniška 2b, 5270 Ajdovščina (C3)

Paket DOSTOPNI:

Paket TOPTRIO:

Pripeljite novega uporabnika,
izberita vsak svoj mobilni paket
Dostopni A, B, C ali Neodvisni B in
si za eno leto oba zagotovita
znižano mesečno naročnino.

Najboljša ponudba interneta,
televizije in telefonije še ceneje!
Novi naročniki kateregakoli paketa
TopTrio imajo sedaj za eno leto
znižano mesečno naročnino.

e-mail:

Pohod spomina
Člani Planinskega društva Ajdovščina so se v soboto, 11. novembra 2017, udeležili že 18. tradicionalnega spominskega pohoda
v počastitev padlih in umrlih vojakov ter konca I. svetovne vojne
v slovenskih gorah, na soški fronti, 'KRN - POHOD SPOMINA 1918
- 2017'. Letošnji pohod je bil posvečen 100-letnici bitke pri Kobaridu, ČUDEŽU PRI KOBARIDU, in koncu soške fronte.

A

jdovski planinci smo se
zjutraj odpeljali z avtobusom po Soški dolini do
Doma dr. Klementa Juga v Lepeni.
Dolina se je komaj prebujala v jutro, ki ni kazalo vedrine, vendar je
naš avtobus pridno lovil kilometre.
Ko smo izstopili, smo pot nadaljevali po zložni planinski poti

– mulatjeri, do Doma pri Krnskih
jezerih (1385 m) in do jezera, kjer
se je ob 13. uri na obali jezera pričela prireditev s slavnostno govornico Andrejo Katič, ministrico za
obrambo RS. Zbrane je nagovoril tudi poslanec Državnega zbora
Danijel Krivec. Prireditvi so prisostvovali še predstavniki slovenske

Telekom
Slovenije
pooblaščeni prodajalec

že od

Planinsko društvo Ajdovščina

2017-11-10 13:46:39
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na mesec

mako-slo@siol.net

vojske, atašeji Rusije in Madžarske, ameriški veleposlanik, predstavniki veteranskih organizacij
in Društvo 1313 iz Bovca, ki skrbi
za ohranjanje zapuščine prve svetovne vojne. V kulturnem programu so nastopili pevci z Bovškega
in harmonikar. Srečanje je zaključil ogenj miru, ki so ga prižgali vojaki..
Po tej prireditvi je bila še krajša
slovesnost pri 'Madžarskem križu'
na planini Duplje, kjer so pokopani madžarski vojaki, ki so izgubili življenja na soški fronti. Slovesnost se je zaključila s kratko mašo
vojaškega kurata in polaganjem
vencev več domačih in tujih delegacij.
Vreme je bilo pohodnikom, ki
smo se v strnjeni koloni vzpenjali proti jezeru, naklonjeno.

mesec
1995nanamesec

žeod
od
že
tel:

05 368 11 10

Čeprav nas niso božali sončni
žarki, pravega mraza ni bilo. Polovico poti smo uživali tudi v hoji
po snegu.
Pohod se je zaključil z vero, da se
nikoli več ne bo ponovilo gorje, ki
je gospodarilo po naših planinah

pred sto leti. Planine naj nam nudijo lepoto, veselje, užitek. Sovraštvo naj se umakne ljubezni.
Marjana Soban
Foto Marjana Soban
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KULTURA

Lokarjeva galerija

LYNX 2017
Od 17. novembra do 2. decembra je v Lokarjevi galeriji na ogled tretja mednarodna razstava izbranih
avtorjev mednarodnega natečaja LYNX 2017, na kateri sodelujejo avtorji iz petnajstih držav z vseh
kontinentov v štirih kategorijah: slikarstvo, grafika, fotografija in digitalna umetnost.

S

am projekt je bil prepoznan
kot pozitiven prispevek multikulturalnosti v našem širšem
geografskem prostoru, zato je bil
tudi podprt s strani Pokrajinskega
Sveta pokrajine Furlanije Julijske
krajine, Občine Trst, Občine Ajdovščina in muzeja Ugo Guidi di Forte
dei Marmi v sodelovanju z Občino
Livorno. Pričujoča razstava je plod
triletnega sodelovanja Lokarjeve
galerije z Associazione Culturale il
Sestante iz Trsta. Pred tremi leti je
bila Lokarjeva galerija povabljena
v to sodelovanje prav zaradi svoje mednarodne aktivnosti, saj je v
zadnjih letih postala prostor srečevanja umetnosti in umetnikov iz

celega sveta. Mednarodna razstava
sodobne umetnosti LYNX je torej
kraj konfrontacije različnih kultur,
slogov in generacij. Prav zaradi tega
razloga je bila izbrana kot lokacija
za drugo v nizu razstav Lokarjeva
Galerija, ki se vse bolj dokazuje kot
povezovalni prostor med umetniki,
ki ustvarjajo v različnih disciplinah
in prihajajo iz vsega sveta.
Lokarjeva galerija je pravkar gostila bienalno mednarodno razstavo
akvarela Castra 2017, dogodek, ki je
povezal umetnike iz štirinajstih držav sveta in ki ga je videlo več kot
tisoč obiskovalcev. Mednarodna žirija je med prijavljenimi umetniki
izbrala 72 finalistov: 25 v kategoriji

slikarstvo, 25 v kategoriji fotografija, 10 v kategoriji digitalna umetnost
in 10 v kategoriji grafika. Poleg teh
na razstavi sodelujeta še dva posebej
povabljena umetnika.
Komisija je v vsaki kategoriji nagradila najboljšega avtorja, posebna nagrada pa je bila rezervirana za
umetnike, mlajše od enaindvajset
let. Tretja razstava se seli v mesecu
februarju v Livorno, kjer bo razstavljena v Sala degli
Archi della Fortezza Nuova. Galerija je za obiskovalce odprta od torka do sobote od 15. do 18. ure. Lepo
vabljeni.
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Osem pokalov za
mlade balerine
V Budimpešti je konec oktobra potekal XVI. mednarodni festival
otroške in mladinske ustvarjalnosti 'Sozvezdje', na katerem so
Slovenijo zastopale tekmovalke baletnega oddelka Glasbene šole
Nova Gorica, Glasbene šole Vinko Vodopivec Ajdovščina ter članice ajdovskega Plesno gledališkega društva Primabalerina. Mlade
balerine so se predstavile z devetimi točkami in se vrnile domov z
osmimi pokali, po enim zlatim in bronastim ter šestimi srebrnimi.

Vladimir Bačič

N

a tekmovanju je nastopilo
več kot 300 tekmovalcev
iz Madžarske, Kitajske,
Ukrajine, Rusije, Slovaške in Slovenije, ki so se predstavili v različnih žanrih (vokalni, koreografski,
instrumentalni in gledališki žanr).
Dekleta iz razredov baletnih pedagogov Sergeja Semenjuka in
Svetlane Petrovič so se imenitno
odrezala - v III. starostni kategoriji je Maja Sever Semenjuk osvojila
zlat pokal in diplomo za 1. mesto,
Kaja Vidič in Teja Sever sta prejeli

Ženska Vande Žvanut
V Lavričevi knjižnici smo predstavili pesniško zbirko Vande Žvanut s pomenljivim naslovom Ženska.

Š

tevilni znanci, prijatelji, sosedje in rojaki iz rodne Podrage so prišli na predstavitev
že pete knjige priljubljene Vande
Žvanut. Pridružila se je njenim
trem pesniškim zbirkam - Le trave
vedo (2004), Pride dan, ko kostanj
zacveti (2007), Breze zorijo (2014))
in knjigi kratke proze Stopinje, koraki (2011). Medtem, ko je v dosedanjih Vandinih pesmih v središču
njenega ustvarjanja narava v vseh
svojih letnih in življenjskih ciklih,
je v njeni zadnji pesniški zbirki v
ospredju ženska. Tudi ona v vseh
življenjskih obdobjih. Kot mala
deklica v rodni Podragi ob mami,
katere življenjsko moč občuduje, ob starem očetu in stari materi, tudi tu v stiku z naravo, z njivami in brajdami in pašniki. Pa v
letih odraščanja, ko v njen svet stopijo vrstniki in prve zaljubljenosti.
In nato tudi »ta prava« ljubezen.
Mogoče bolj umirjena, pa vendar polna upanja in hrepenenja, zaznamovana z mirnim življenjem,

pa tudi z udarci, s katerimi življenje ne prizanaša, z nemirom, iskanji in novimi spoznanji. In umiri
se ob spoznanju, da so njen dom in
njeni bližnji, njen socialni krog, tisti, ki ji dajejo pogum, da je treba
in da je vredno živeti. S svojim življenjskim optimizmom, vedrostjo,
urejenostjo, srčnostjo in pogumom
je vzor marsikateremu znancu

(znanki). Kot ji je rekla nekaj desetletij mlajša znanka: »Ko bom stara,
želim biti Vanda!«. Spremno besedo k njeni najnovejši knjigi je napisala Ivana Slamič, likovno pa je
zbirko opremila Vandina vnukinja
Živa Žvanut. Vandine pesmi sta na
predstavitvi prebirala Klara Štrancar in Boris Jež, večer pa je popestrila še solopevka Maruša Kos.

srebrna pokala in diplomi za 2.
mesto, Ana Guštin pa bronast pokal in diplomo za 3. mesto.
V II. starostni kategoriji sta Giulia Babbucci in Ema Gashi prejeli srebrna pokala in diplomi za 2.
mesto, prav tako sta bili Noemi Iaconi in Giulia Babbucci srebrni v
duetu, enakega leska pa je tudi nagrada za skupinsko koreografijo, v
kateri so plesale vse omenjene baletke.
Elizaveta Galič
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FAMA VABI
od 25.11. do 10.12. 2017
OZIROMA DO RAZPRODAJE ZALOG PO P.E.

ČETRTEK, 30.11.

11%

POPUST
ZA UPOKOJENCE
OB NAKUPU NAD 20€
NE VELJA ZA NAKUP CIGARET IN TEL. KARTIC

SOBOTA, 02.12.

HIŠA DARIL

10%

MIKLAVŽEV
POPUST
OB NAKUPU NAD 30€

NE VELJA ZA NAKUP CIGARET IN TEL. KARTIC

PONEDELJEK IN TOREK,

04. IN 05. 12.

20%

V CENTRU FAMA VIPAVA

NAJVEČJI IZBOR DARIL V VIPAVSKI DOLINI

POPUST
NA IGRAČE

NE VELJA ZA IGRAČE NA AKC. LETAKU
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ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA VIPAVA

Izmenjava z nemško šolo S
Na Škofijski gimnaziji Vipava je v okviru programa Europeans for
Peace sredi oktobra potekala izmenjava z dijaki iz Nemčije, in sicer
iz Ibbenbürna, tema izmenjave pa je bil odnos do ljudi s posebnimi potrebami v času nacizma in danes. V sklopu izmenjave smo
obiskali veliko zanimivih krajev in se veliko novega naučili.

Naš večer z Ano Čufer

Naši večeri, na katerih Škofijska gimnazija Vipava gosti svoje nekdanje dijakinje in dijake, letos vstopajo v sedmo leto. V teh letih
smo prisluhnili zanimivim življenjskim zgodbam in spoznali mnogotere dejavnosti, v torek, 10. 10., pa je svoje izkušnje na prvem
letošnjem večeru z nami delila gorska tekačica, študentka geografija, Ana Čufer.

A

Splošni pogoji nagradne igre na www.avtokrka.si

na je v enourni predstavitvi
spregovorila tako o gorskem teku kot svojih izjemno zanimivih življenjskih nazorih.

Ker je bilo gibanje na prostem v
njihovi družini nekaj povsem vsakdanjega, je bila potreba po njem del
njenega otroštva in jo je tudi usmerila v različne športne panoge: radijsko orientacijo, tek na smučeh, ples,
košarko, tek in nazadnje gorski tek.
Čeprav je stara šele 21 let, ji je v petih letih, odkar intenzivneje trenira,
uspela vrsta vrhunskih dosežkov,
med drugim je zmagovalka slovenskega pokala v gorskem teku za leto
2016. Sama pa med svoje največje

kozi teden smo z dijaki oblikovali skupine in razpravljali, raziskovali in razmišljali o
dani temi ter obiskali mnoge zanimive slovenske kraje in ustanove,
povezane z obravnavano temo. Na
rapolago smo imeli tudi veliko prostega časa za samostojno raziskovanje mest: Ljubljane, Bleda in Trsta.
Za popestritev programa sta v sredo
poskrbela Gašper in Peter, ki prihajata in Kulturno izobraževalnega
društva Pina. Skupaj smo izvedli zanimivo gledališko delavnico, katere
namen je bil spoznati, kako naša
dejanja vplivajo na razplet določene
situacije. Ker se je tema izmenjave
dotikala tudi ravnanja z ljudmi s
posebnimi potrebami, smo nemškim dijakom predstavili Center

za izobraževanje, rehabilitacijo in
usposabljanje Vipava, CIRIUS.
Obe meniva, da je to bil eden izmed lepših in zanimivejših tednov,
preživet na neobičajen način v družbi prijetnih in toplih ljudi. Prav
vsak, ki je sodeloval v tem delu izmenjave, se bo zagotovo z nasmehom na obrazu spomnil na dogodivščine in čas, ki ga je preživel s
svojim gostom. Prav vsi pa že komaj
čakamo mesec marec, ko bomo polni pričakovanj in vznemirjenja odleteli k našim nemškim prijateljem.

dosežke uvršča predvsem tiste teke,
kjer je morala premagati samo sebe.
Čeprav bi ob tem pričakovali strašno resne zgodbe, so skozi Anina
optimistična in s humorjem obarvana očala tudi od žuljev okrvavljeni
tekaški copati videti povsem običajni. Ob takih copatih ter rekordnih
razdaljah in časih pa je kar težko
verjeti, da je tek njen hobi in da je
zato tudi brez trenerja. Preprosto
hoče biti zdrava, trenirati, kolikor
je treba in se tudi zdravo prehranjevati. To ji daje svobodo, po drugi
strani pa jo utrjuje v samodisciplini;
pri tem pa so ji zelo v pomoč njeni
najbližji in tudi zvesti tekaški spremljevalec – njen pes.
Gorski tek ji je v lanskem letu podaril kar nekaj izjemnih spominov.
S prijateljico, gorsko tekačico Lucijo
Krkoč, sta se konec aprila udeležili
humanitarnega teka Wings for Life

World Run v Čilu, okusili mraz, višinsko bolezen in še marsikaj, vendar neizmerno uživali, junij pa ji je
prinesel ženski rekord v teku na Triglav: da je osvojila Triglav in se vrnila na izhodišče v Krmo, je potrebovala zgolj 3. ure in 13 minut, kar
je naravnost izjemno. Prav priprave na ta dosežek so jo prvič zvabile
na naš najvišji vršac, na dogovorjeni dan je snežilo, tako da se je odločila za naslednji dan, ko se je sneg že
stalil. In tudi na tem teku je sledila
svojemu trdnemu prepričanju: nikoli čez svoje zmožnosti. Prav presenetil jo je odziv medijev, nas laikov pa čisto nič: zgolj 3 ure za tak
vzpon in spust – to pa že zasluži kakšno besedo!
In kako naprej? Marsikaj bi še
rada dosegla – tako v teku kot življenju. Rada bi odtekla Matterhorn
Skyrace (nekakšna različica našega

Tamara Humar,
Klara Kavčič, 2. c
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Škofijska gimnazija Vipava
vabi na
DAN ODPRTIH VRAT
v soboto, 9. 12. 2017, ob 9. uri
Dan odprtih vrat je namenjen učencem višjih razredov osnovnih šol,
njihovim staršem in vsem drugim,
ki bi radi pobliže spoznali našo šolo,
obiskali pouk, se srečali z dijaki, s
profesorji in z vzgojiteljicami ter izvedeli, kaj vse se pri nas dogaja. Po
koncu programa v šoli bo možnost
obiska in ogleda dijaškega doma.
Lepo vabljeni.

teka štirih občin) in maraton Mont
Blanc. Ob tem pa želi razbijati stereotipe, zaradi katerih so ženske v
športu še vedno na drugem mestu,
mite o veganstvu, ki ga sama zelo
zdravo živi, se zavedati majhnosti
in ranljivosti, se vedno znova čuditi in učiti, ceniti preprostost, ne
imeti stvari za samoumevne in, nenazadnje, tekmovati pošteno in si
dovoliti kdaj tudi pasti. Kaj naj še
napišemo pod to? Ana, klobuk dol
pred tvojimi uspehi in tvojimi pogledi na življenje.
Bojana P. Kompara
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Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina

ZA VAS ...

PILONOVCI V TUJINI

56 dijakov in 8 profesorjev na mobilnosti na Portugalskem, Madžarskem, v Avstriji in Italiji
V šolskem letu 2017/18 smo
si v okviru izvajanja projekta
Erasmus+ mobilnosti, imenovanega
“Predšolska vzgoja v tujini Dijaki na praksi in osebje na
usposabljanju”, postavili visoke cilje
in jih v celoti uresničili. Za vas smo
zbrali vtise učiteljev in dijakov, ki so
se udeležili mobilnosti.
54 dijakinj in 2 dijaka iz 3. in 4.
letnika izobraževalnega programa
SSI - Predšolska vzgoja je v času
med 21. oktobrom in 5. novembrom
2017 opravljalo delovno prakso
v vrtcih v Bragi (Portugalska), v
Budimpešti (Madžarska), na Dunaju
(Avstrija) in v Milanu (Italija).
Mobilnost dijakov smo nadgradili
z enotedensko mobilnostjo skupine
strokovnih delavcev, ki se je na dobro
pripravljenem seminarju seznanila s
problematiko portugalskega sistema
predšolske vzgoje.
Dijaki so pridobili nepozabne
izkušnje s spoznavanjem bogate
naravne in kulturne dediščine
evropskih mest, drugačnih kulturnih
navad in običajev gostujočih narodov
in drugačnih vzgojnih pristopov
v vrtcih. Skupine trinajstih do
petnajstih dijakov so bivale skupaj
v hostlih. Z vsako skupino je bivala
po ena učiteljica spremljevalka, ki
je skrbela, da je skupina delovala
sodelovalno in pozitivno. Dijaki
so izkusili, kaj pomeni delati v
tujini, sprejemati drugačnost, biti
toleranten in hvaležen za to, kar
mu je Evropska komisija z dotacijo
za mobilnost omogočila. Kaj so
izkusili, pa se bodo še bolj zavedali,
ko bodo pridobljene učne izide delili
s svojimi domačimi, sošolci, učitelji,
mentorji v vrtcih in ostalimi.
Dvotedensko delo v vrtcih se
dijakom prizna kot opravljena praksa
v okviru obveznega opravljanja
praktičnega usposabljanja z delom.
Njihove predstavitve mobilnosti
pri pouku angleškega jezika so
ovrednotene, njihova življenjska
izkušnja pa ostaja neprecenljiva.
Karmen Lemut,
koordinatorka mobilnosti

Dunaj
Dunaj.
Mesto presežnikov. Glavo moraš
precej nagniti, če želiš z očmi doseči
strehe. Velemesto, kjer ljudje z vseh
koncev sveta živijo svoje sanje in
hrepenenja. In mesto, kjer je naša
štirinajstčlanska četica preživela
šestnajst lepih erazmusovih dni.
Dekleta so na pot odšla vsaka s

svojimi pričakovanji in strahovi.
Se bodo znašla v tako tako velikem
mestu? Jih bodo na delovnem mestu
lepo sprejeli? Bodo zelo pogrešala
svoje domače?
Toda po prvem delovnem dnevu
so dijakinje začutile, da jim naša
šola daje zelo dobro podlago za
delo z otroki. Lepo so se vključile v
vrtce in spoznale njihov način dela.
Popoldne in zvečer pa nam tudi ni
bilo dolgčas, saj se na Dunaju vedno
kaj dogaja. Kljub velikim razdaljam
smo zaradi zelo dobro urejenega
javnega prevoza “prekrižarile mesto
podolgem in počez” in ga dodobra
spoznale. Na poti nazaj so dekleta
že načrtovala, kako bodo na izlet na
Dunaj peljala svoje družine.
In moja izkušnja?
Lepo je delati z mladimi ljudmi, ki
se ne bojijo izzivov in so za pridobitev
novih izkušenj pripravljeni vložiti
veliko dodatnega dela in truda.
Vida Červ, prof., spremljevalka na
mobilnosti na Dunaju

Z dodeljenimi mentorji smo bile
zadovoljne, z njimi smo se hitro ujele,
čeprav smo se sprva bale, kako bo
potekala komunikacija. Strah je hitro
zbledel. Tudi komunikacija z otroki
ni predstavljala ovir, saj je večina
le-teh znala angleško. Pridobile
smo veliko delovnih izkušenj in
znanje, ki ga kot bodoče vzgojiteljice
potrebujemo za delo v vrtcu.
Pomemben del te mobilnosti je bilo
tudi sklepanje novih prijateljstev,
ki so nastajala med opravljanjem
prakse, ogledi mesta, skupnimi
večeri, pa tudi med vožnjami s
podzemno železnico. Čeprav tega
nismo pričakovale, so se med nami
spletle prijateljske vezi. Skupaj smo
ustvarile nepozabne spomine. Vsak
večer smo se s profesorico dobivale
v mladinski sobi, kjer smo naredile
kratko evalvacijo in se dogovorile
o načrtih za naslednji dan. To nam
ni predstavljalo problemov, saj smo
iskale skupne rešitve in poskušale
uresničiti čim več želja.
Zavedamo se, da bi bili stroški
prakse previsoki za povprečno
družino, zato smo hvaležne, da smo
lahko bile del izkušnje, ki nam jo je
omogočila Evropska komisija.
Hvaležne pa smo tudi šoli, ki
je celoten projekt udejanjila, ter
staršem, ki so nas podpirali pri tej
odločitvi.
Dijakinje 3. d in 3. e

Braga
V oktobru sem se v okviru
Erasmus+ mobilnosti za šolske
strokovne
delavce
udeležila
enotedenskega usposabljanja v
Bragi na Portugalskem. Program je
namenjen zaposlenim v strokovnih
in poklicnih šolah.
Namen obiska je bil spoznavanje
portugalskega šolskega prostora s
poudarkom na predšolskem obdobju.
Kot zaposlena na srednješolskem
programu Predšolska vzgoja me
je zanimalo tako delovanje vrtcev
ter strokovne smernice, ki jim
pri delu z najmlajšimi sledijo, kot
izobraževanje za poklic vzgojitelja.
Dobro
pripravljen
program
partnerske organizacije BragaMob
mi je omogočil poglobljen vpogled
v vzgojno delo in izobraževanje tako
preko sistematičnih, v širši kontekst
vpetih predavanj, kot tudi obiskov
in ogledov praks v samih vrtcih ter
na univerzi.
Zaradi
specifik
preteklega
portugalskega političnega sistema
se šolstvo v državi pospešeno razvija
šele zadnjih 43 let, ko je postalo
javno dostopno. Kljub velikemu
začetnemu zaostanku v primerjavi
z ostalim razvitim evropskim
prostorom so s prizadevnostjo in
dovzetnostjo za nove ideje uspeli
hitro napredovati.
V času strokovnega izobraževanja
in bivanja na Portugalskem je bilo
mogoče občutiti njihovo osnovno
podstavo, na kateri gradijo svoje
vzgojno in izobraževalno delo. Gre
za prepričanje, da se posameznik
uči v interakciji z drugimi v skupini.
Na znanje gledajo kot na dobrino
in vrednoto širše okolice, kulture,
družbe in ne zgolj posameznika.
Tako so v ospredju sodelovanje,
timsko delo, deljenje, dostopnost
spoznanj in znanj ter uspeh
skupine. Zanimivo je, da v tej državi
skoraj ni prisotnih nam poznanih
oblik pedagogike (Waldorfska,
Montessori ipd.), razvijajo pa lasten,
tudi zunaj meja prepoznaven in
uspešen sistem MEM (Movimento
de Escola Moderna).
Poleg novih spoznanj znotraj
šolskega prostora je bila posebna
izkušnja sodelovanje z organizacijo
gostiteljico, ki je neprestano skrbela
in preverjala, kako potekata naše
bivanje in izobraževanje. Pravo
timsko delo, nabiranje povratnih
informacij v skrbi za kakovostno
delo in pripravljenost za reševanje

morebitnih težav je tisto, kar
zaposlenim pri BragaMob omogoča,
da so pri svojem delu uspešni. Ob
strani pa jim nedvomno stojijo
tudi prijaznost, odprtost in srčnost
Portugalcev, ki poskrbijo, da se že
po prvih korakih v tej deželi počutiš
kot doma.
Tina Vrčon, univ. dipl. soc. ped.,
svetovalna delavka

Otroci so se zelo navezali name,
tako da sem se od njih po desetih
dneh kar težko poslovila. Presenetil
me je drugačen sistem v vrtcih.
Otroci so imeli skupno jedilnico
in skupen prostor za spanje. Zdi
se mi, da so manj vzgojeni in da se
vrtci bolj posvečajo varstvu otrok
kot pa vzgoji. Na splošno pa sem se
na praksi imela zelo lepo in se tudi
veliko novega naučila ter pridobila
nove izkušnje. Čeprav se z otroki
nisem mogla pogovarjati, so me
ti razumeli, saj sem uporabljala
mimiko in različne izraze. Tudi
otroci so hitro razumeli, da ne
govorimo istega jezika in so mi
pri različnih rutinskih dejavnostih
(malica, higienske navade …)
pomagali tako, da so mi namignili,
kaj moram storiti.
Tara Čuk, Braga

Budimpešta
“Viszlát, Budapest!” S temi
besedami smo se z dijakinjami
poslovile od 16 dni trajajoče
mobilnosti v tujini, Erasmus+.
Hvaležna sem vodstvu šole in
koordinatorki
projekta
mag.
Karmen Lemut, da sta mi omogočili
to nepozabno izkušnjo. Seveda ta
izkušnja ne bi bila tako izpopolnjena
brez petnajstih krasnih deklet,
dijakinj 3. in 4. letnikov Predšolske

vzgoje.
Bistvo
programa
vsekakor
ostaja doživetje prakse v tuji
državi, širjenje obzorij in novih
pogledov na vzgojo predšolskih
otrok. Zanimivo je spoznati, da se
navade lahko razlikujejo, a otroci
po svetu ostajajo polni ljubezni in
razigranosti. Velik del te izkušnje pa
je doživljanje novih krajev in skritih
kotičkov velikega mesta, okušanje
tradicionalne kulinarike in druženje.
Ogledale smo si arhitekturne bisere
Budimpešte, se v večernih urah
zapeljale na romantično vožnjo po
Donavi, si okrepile mišice s hojo
na panoramske razgledne točke,
se sprostile v termalnem parku, se
zvečer pogrele v znamenitih ruin
barih, si privoščile kavo v mačjem
baru, pa sladico kürtöskalács in še bi
lahko naštevala.
Največja uganka pa je ostal
madžarski jezik, ki nam je povzročal
kar nekaj preglavic. A brez skrbi!
Imena glavnih postaj metroja
smo poslovenile. Tako smo vsaj
vedele, kje izstopiti v preveliki
gneči. Skupno življenje si bomo
zapomnile tudi po peki palačink,
prepevanju ob ukulelah in druženju
s prekmurskimi dečki.
Budimpešta je mesto, v katerega
se bomo zagotovo vrnile, do takrat
pa se nam bo narisal nasmešek na
ustih vsakič, ko bomo pomislile na
zabavne trenutke in otroke v vrtcih.
Urška Kompara, prof., spremljevalka
na mobilnosti v Budimpešti
Mobilnost v Budimpešti je bila
prečudovita izkušnja, ki bi jo
takoj ponovila. Ponudila mi je
razne priložnosti in spodbudila
moje učenje angleščine, željo po
potovanju, spoznavanju novih ljudi
in kultur, moje spoznavanje in
uporabo prometa v večjih mestih.
Spodbudila je tudi mojo željo po
delu v vrtcu.
Ko smo bili postavljeni pred
dejstvo, da se moramo sami znajti
v velikem mestu, smo gradili svojo
samostojnost in bili posledično bolj
pozorni na okolico in ljudi okoli
nas. Videli smo drugačne razmere v
velikem mestu (na primer brezdomci,
na drugi strani pa bogataši).
Delo v vrtcu je bilo presenetljivo
v vseh pogledih. Otroci so razumeli
angleško in bili dobro vzgojeni, saj
so poslušno in mirno storili vse, kar
si jim naročil. Ob mojem odhodu so
se razžalostili in me skupaj objeli.
Nasploh je bila to čudovita izkušnja.
Tina Ardela, 3. d, Budimpešta
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Milan
Imela sem priložnost videti, kako
deluje sistem v enem izmed mnogih
zasebnih
italijanskih vrtcev v
Milanu. Razlika med vrtci je hitro
opazna. Slovenski javni vrtci so
po večini samostojne stavbe, ki
vsebujejo veliko manjših prostorov,
v katerih se zadržujejo otroci,
razdeljeni po starostnih skupinah.
Vrtec, v katerem sem opravljala
prakso, je majhen in se nahaja v
pritličju stanovanjskega bloka, in
sicer v ozki prometni ulici. Že ob
vhodu vidiš, da je to samo en večji

prostor, ki je z omarami razdeljen na
manjše igralnice.
Tudi skupine so manjše. Tako se
italijanski otroci še bolj povežejo z
vzgojiteljico. Med seboj imajo zelo
dober odnos. Vzgojiteljica jih vsako
jutro poljubi in objame vsakega
posebej. V slovenskih vrtcih je tak
odnos manj izrazit.
Kar pa mi je bilo najbolj všeč
v italijanskem vrtcu, je to, da je
vzgojiteljica pri vsakem obroku
sedela skupaj z otroki, jedla
isto hrano, istočasno. Otroci jo
tako opazujejo in oponašajo. Z
opazovanjem se veliko naučijo.
Maša Šavli, Milan

Startup vikend v Postojni
V okviru podjetniškega krožka
smo se dijaki 10. novembra 2017
odpravili na dvodnevni startup
vikend v Postojno. Po uvodnem
sprejemu smo predstavili svoje
ideje v obliki kratkih pitchev. Z
glasovanjem smo nato izbrali deset
idej, ki smo jih razvijali naslednja
dva dneva. Izglasovana je bila tudi
ena naših idej, in sicer »Slaven za
eno uro«. Šlo je za storitev, ki bi
ljudem omogočala vse razkošnosti
slavnega življenja za en dan.
Udeleženci smo bili razdeljeni v
deset skupin in vsaka je razvijala
svojo podjetniško idejo. Dodelili
so nam tudi mentorje, ki so nam
pomagali s koristnimi nasveti. Med
delom smo imeli tudi predavanja o
tem, kako po postopku “have to do,
doing, done” najlažje in najhitreje
uresničiti cilje, o tem, kaj mora
vsebovati predstavitev ideje in
kako na kratek, jedrnat in zanimiv
način idejo sploh predstaviti.
Konec vikenda so bile na vrsti
predstavitve tega, kar smo ustvarili
v preteklih dveh dneh. Nekatere
skupine so postavile spletne
strani, druge izvedle ankete, da bi
dokazale, da problem, ki ga želijo

rešiti, res obstaja, nekatere so nekaj
svojih izdelkov celo prodale in si
pridobile sponzorje ... Žirija, ki so
jo sestavljali zelo dobri podjetniki,
je podelila pet nagrad: za najbolj
družbenokoristno
idejo,
za
najizvedljivejšo idejo, za najboljšo
idejo, za najboljši produkt in za
najboljši pitch. Slednjo nagrado je
dobila skupina, v kateri je pitchala
dijakinja naše šole. Predstavila je
idejo “uber za čistilke” in zasnovala
podjetje “InstaClean”. Če imaš
doma na primer zabavo in se ti
ne da pospraviti nereda, pokličeš
čistilko, ki hitro pride k tebi na
dom in vse brezhibno pospravi.
Ta vikend mi je bil zelo všeč,
saj česa takega še nisem doživela.
Naučila sem se razviti idejo, priti
od nekega problema do inovativne
rešitve. Mislim, da mi bo to
znanje v prihodnosti prišlo zelo
prav, z vikenda pa sem odnesla
tudi mnogo lepih in zabavnih
spominov.
Tanaja Odar, 1. b

Partnerska organizacija v Milanu
nas je lepo sprejela in nas prvi
delovni dan popeljala do različnih
vrtcev, v katerih smo delale v
manjših skupinah. V vrtcih smo se
spoznale z mentorico in ostalimi
vzgojiteljicami. S sošolko Taro
sva bili v vrtcu lepo sprejeti.
Tako kot na praksi lansko leto
sem tudi letos pridobila nekaj
izkušenj z najmlajšimi. Naučila
sem se predvsem menjavati
pleničke. Naučila sem se tudi nekaj
najpogostejših italijanskih besed, ki
jih uporabljajo vzgojiteljice oziroma
starejši otroci. Komuniciranje je
bilo v začetku malce težavno, saj
sama nisem bila prepričana v svoje
sposobnosti, ampak se je to že v
naslednjih dneh spremenilo. Z
vzgojiteljicami sem se pogovarjala
v angleščini, medtem ko sem
pri sporazumevanju z otroki
uporabljala kretnje.
Naja Mrak, Milan

Z Nizozemci na Soški fronti
V tednu od 22. do 29. oktobra
smo dijaki 2. letnika Srednje šole
Veno Pilon Ajdovščina gostili svoje
vrstnike z Nizozemske.
Tema letošnje izmenjave je bila
prva svetovna vojna, saj letos
obeležujemo 100. obletnico odprtja
Soške fronte. Že prvi dan smo se
odpravili v Cerje, nato pa obiskali
Kobarid, Tolmin in Solkan ter se
povzpeli na Sabotin. Eden izmed
vodičev, ki nas je popeljal skozi
zgodovino slovenskega naroda, je
zastavil vprašanje o tem, ali se je
vojna sploh kdaj končala. Menimo,
da bi si moral ob tem vprašanju
vsakdo vzeti čas in razmisliti o
odgovoru. Zelo pomembno je
poučiti mlajše generacije o napakah
naših prednikov, da se te ne bi
ponovile.
Teden je bil zelo naporen in vsak
je želel svojemu partnerju pokazati
čim večji del svoje domovine. Tako

so se nekateri odpravili do Postojne,
kjer so si ogledali Predjamski grad
in Postojnsko jamo, drugi pa so se
odločili za slovenska obalna mesta,
kot so Koper, Portorož ali Piran.
Znanje, ki smo ga pridobili
skozi teden, smo na petkovem
zaključnem večeru predstavili tudi
svojim staršem, nato pa sta sledila
pogostitev in skupno druženje.
Seveda pa se naši novi prijatelji
niso mogli vrniti domov brez obiska
naše prestolnice Ljubljane. Ta
nam je v poznem sobotnem jutru
razkrila čudovit razgled z gradu nad
Ljubljano, sprehodili smo se tudi
po starem mestnem jedru. Tako se
je naše skupno druženje izteklo. V
nedeljo dopoldan smo svoje nove
prijatelje pospremili do šole, kjer jih
je že čakal avtobus. Vsi skupaj smo
se poslovili in jim zaželeli srečno
pot.
Julia Krečič, Tara Pahor in Rebeka Hvala

Sporočilo ravnatelja

Kako na naši šoli spodbujamo zdrav življenjski slog?
Zdravje
je
najpomembnejša
vrednota. Človek v hitrem ritmu
življenju na to pogosto pozablja,
zato je še toliko bolj pomembno,
da se zavedanje o pomenu zdravja
vnaša sistematično tudi v šolski
sistem. Imenoval sem skupino za
promocijo zdravja, ki je resno in
strokovno začela z aktivnostmi.
Za zdravje lahko poskrbimo
predvsem na dva načina: s športno
vadbo za ohranjanje fizične
kondicije in z zdravo prehrano.
Na šoli vsebine, vezane na
zdravje, ne prenašamo le na dijake

znotraj izbirnih vsebin, ampak
spodbujamo tudi izobraževanja,
vezana na omenjeno tematiko med
zaposlenimi, ter organiziramo
konkretne športne vadbe (pohodi,
kolesarjenje, odbojka, plavanje,
vadba body flex) ter vaje za
razgibavanje telesa z namenom
preprečevanja težav, povezanih z
opravljanjem dela.
Skupaj z Občino Ajdovščina smo
pripravili analizo prehrane v šoli
in zmožnosti lokalnih kmetov
glede oskrbe naše kuhinje. Temu
primerno smo prilagodili tudi javni

razpis za prehrano. Z razdelitvijo v
smiselne sklope in z izkoriščanjem
zakonske možnosti glede deleža
nabave izven javnega naročila
zagotavljamo nabavo v kratkih
verigah. To pomeni, da so naši
dijaki in otroci osnovnih šol v mestu
ter zaposleni deležni več sezonske in
doma pridelane hrane.
Za oboje sta potrebna čas in denar.
Prepričan sem, da je izbrana pot
podpori in promociji zdravja prava
in bomo v tej smeri delali še naprej.
Ravnatelj Andrej Rutar, prof.

Domače dobrote vsakodnevno na krožnikih pilonovcev
Naša šola se je kot prva odzvala
na pobudo Občine Ajdovščina
k sodelovanju pri povezovanju
z lokalnimi proizvajalci hrane v
okviru akcije Kilometer 0. Ravnatelj
je imel za te spremembe velik posluh.
Temu primerno smo prilagodili
sklope v javnem razpisu, sodelovali
pri analizi stanja glede porabe hrane
in zmožnosti oskrbe iz lokalnega

okolja. Naleteli smo na nekatere
omejitve, ena od njih je sezona sadja
in zelenjave, ki sega tudi v šolske
počitnice. Vseeno pa beležimo
velike premike na tem področju, saj
nabavljamo več lokalno pridelane
zelenjave in sadja, o čemer priča
velik nabor manjših ponudnikov za
spodaj naštete artikle. Tako v sezoni
nabavljamo češnje, marelice, celo

lubenice, kivi, kaki, radič, solato,
krompir, paradižnik, muškatne
buče, čebulo, med, domača kokošja
jajca iz hlevske reje in mlečne
izdelke, kot so sir, skuta, sadni
jogurti.
Katja Semolič, odgovorna za javna
naročila in sodelovanje v akciji
Kilometer 0

Tradicionalni slovenski zajtrk tudi letos na naši šoli
Zajtrk je najbolj pomemben obrok
dneva, Slovenija pa majhna dežela,
v kateri kmetijska obrt odlično
uspeva. Z namenom, da združimo
ti dve področji, da pokažemo, kako
pomembno je uživanje zdrave,
doma pridelane hrane, je vlada
RS oktobra 2012 sprejela sklep o
razglasitvi dneva slovenske hrane,
ki ga obeležujemo vsako leto tretji
petek v novembru. Na ta dan imamo
učenci, dijaki, študentje, pa tudi
vsi ostali možnost, da zajtrkujemo

lokalno pridelano hrano. Vse od
domačega medu, salam, masla, sira,
pa vse do jogurtov in skut.
Tudi na naši šoli so kuharice
poskrbele, da smo lahko ta dan
dijaki in vsi zaposleni začeli zdravo.
Po mnenju le-teh je tradicionalni
slovenski zajtrk zelo dobrodošel,
saj se ljudje sploh ne zavedamo, kaj
vse vnašamo v svoje telo z raznimi
kupljenimi izdelki. Poleg tega, da
(vsaj ta dan) poskrbimo za vnos
zdrave hrane v naše telo, izkažemo

tudi veliko podporo lokalnim
kmetijam, ki se jim v največji meri
zahvaljujemo za omogočen zdrav
začetek dneva.
Vesna Marinac, 4. d
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ZA VAS ...

“Stati inu obstati”

Kaj imajo skupnega Trubar in milenijci?
500-letnice reformacije, tega
pomembnega mejnika, smo se
pilonovci spomnili s projektnim
dnem, ki smo ga naslovili kar »Stati
inu obstati«. V petek, 17. novembra,
so se na naši šoli odvijale delavnice:
spoznavali
smo
pomembne
osebnosti tistega časa, zgodovinska
in geografska dejstva, odkrivali
znanstvene metode, heliocentrični
sistem,
kalejdoskop,
glasbeno
ustvarjali ... Dan se je zaključil
z dogodkom, kjer smo nekatere
izdelke tudi predstavili: od pevskega
nastopa, razstave likovnih izdelkov,

prikaza Trubarjevega Facebook
profila do informativne oddaje –
idej in domišljije res ni manjkalo.
V drugem delu prireditve so
se nam s svojimi razmišljanji
predstavili nagrajenci esejskega
natečaja, Veronika Kojić, Jakob
Remškar in Kaja Brezavšček.
V eseju so razmišljali o vlogi
milenijcev v današnjem svetu
sprememb. Natečaj smo organizirali
na pobudo doktorja Igorja Lukšiča
in Natali Panič Nardin, študentke
na Fakulteti za družbene vede, ter
v okviru projekta Popestrimo šolo.

Stati in obstati v dobi instant pripravkov

“Stati in obstati” je znani rek
najpomembnejšega
slovenskega
reformatorja Primoža Trubarja iz
njegove Pridige o veri, ki je sestavni
del Katekizma iz leta 1550.
Govori o nečem, kar bo ostalo
kljub nevzpodbudnim razmeram
časa. Govorimo lahko o dovršenem
izdelku, ideji, trdni osebnosti ali
pa mogoče celo o narodu, ki ga
povezuje močno domoljubje in skrb
za skupni jezik.
Čeprav je geslo staro, je še kako
aktualno. Živimo v dobi instant
pripravkov, množične proizvodnje,
neutemeljenih idej in hitro
spreminjajočih se trendov. Stvaritve
pridejo in grejo, njihova originalnost
pa se meri glede na stopnjo
šokantnosti in razvpitosti. Izvirnosti

skoraj ne moremo več zaslediti, saj
večina ustvarjalcev le reciklira in
združuje stare, neuspešne ideje v
upanju, da bo fuzija uspešnejša.
Zagotovo nima smisla podpirati
takšnih “novosti”, saj ne vodijo
nikamor. Mislim, da se mora
uporabnik v teh dneh kdaj pa
kdaj ozreti tudi nazaj in mogoče
videti ideje, organe, skupnosti in
produkte, ki so preživeli test časa
ter jim podariti svojo naklonjenost.
Dolžnost
vsakega
ustvarjalca,
pobudnika in buditelja pa vidim
v spoštovanju načela trajnosti.
Vse, kar ljudje znamo opisati, je
minljivo, in kljub nepredstavljivemu
trudu nismo zmožni ustvariti
brezčasnosti. Lahko pa se trudimo
in dosegamo daljši rok trajanja, ki

bo prinesel manj obremenjevanja s
procesom nastajanja in več uživanja
v rezultatu.
Dober primer je oblikovanje
našega, slovenskega naroda na
podlagi trdne narodne zavesti in
skupnega jezika. Trubar je imel
pomembno vlogo, saj je na podlagi
mešanice ljubljanskega govora
in dolenjščine ustvaril zasnutek
slovenskega
knjižnega
jezika.
Proces nastajanja lastne države, ki
dogončno oblikuje narod, ni bil
lahek. Ob 500. obletnici reformacije
pa smo še vedno ponosni. Naša
še vedno močna navdušenost nad
slovenstvom je odličen pokazatelj,
da je bila Trubarjeva ideja resnično
brezčasna.
Julia Štrancar, 4. b

Kako si “stati inu obstati” razlagajo dijaki 4. letnikov?
Pomembno je, da se v življenju trudimo vstati in dvigniti na višjo raven. Za to je potrebno veliko truda,
odrekanja in moči. Še pomembneje pa je, da tam tudi obstanemo in naš predhodni trud nadgradimo. Tako lahko
pomagamo tudi drugim in skupaj gradimo boljši svet.
Tudi v športu je pomemben uspeh, kot je na primer zmaga na tekmovanju, a veliko težje se je na vrhu tudi
obdržati, ker si napaden z vseh strani. Zato moramo ceniti Trubarjevo delo, saj je postavil temelje našega naroda.
Jure Ličen, 4. a
“Stati inu obstati” so Trubarjeve besede, s katerimi poudarja pomen človekove duhovne pokončnosti in
neomajnosti, ki sta pomembni za za zorenje slovenske kulturne in narodne samobitnosti. Mislim, da sta prav
duhovna pokončnost in ljubezen do lastnega naroda ključni za ohranitev slovenskosti.
Maja Rejc, 4. a
“Stati inu obstati” razumem kot poziv h kljubovanju težkim razmeram. Slovenski narod je mnogo stoletij
preživel pod tujo oblastjo in pritiskom ponemčevanja, a je vseeno preživel in ostal. Ko te skušajo izbrisati z
obličja zemlje, je že sam obstoj znamenje kljubovanja in preživetje zmaga.
Adriana Ronkali, 4. a
Pomembno je védenje, da
obstajamo, smo oziroma stojimo
in da bomo znali tudi obstati, torej
se razvijati kot svoboden, navdušen
narod. Razvijati moramo svojo
kulturo in jezik.
Jakob Panič Nardin, 4. a

Dijaki 4. letnikov odkrivali orodje za prepoznavanje “traparij”
Dijaki četrtih letnikov Gimnazije
Srednje
šole
Veno
Pilon
Ajdovščina smo v dvotedenskem
medpredmetnem
projektnem
delu poglabljali znanje angleškega
jezika v povezavi z biologijo pod
mentorstvom mag. Melite Lemut
Bajec in profesorice biologije Sonje
Marušič.
Ker živimo v svetu, polnem
informacij, je pomembno, da
znamo ločiti, katere so in katere
niso resnične. V ta namen smo
se najprej seznanili z orodjem za
prepoznavanje »traparij« (Baloney
detection kit).
V
današnji
materialistično
naravnani družbi pogosto prihaja
do zlorab informacij zaradi
lastnih, ekonomskih in ideoloških
interesov. Četrtošolci smo pod
drobnogled vzeli cepljenje.
Znano je, da imamo na eni strani
zagovornike cepljenja, na drugi
pa ljudi, ki menijo, da je cepljenje
škodljivo. S pomočjo znanstvenih

in neznanstvenih člankov ter
videoposnetkov smo se seznanili
s to tematiko in s pomočjo orodja
kritično presodili, katere ponujene
informacije so resnične in katere
ne.
Najprej smo se spraševali o
povezavi med cepljenjem in
avtizmom, saj v zadnjih letih
to vzbuja veliko strahu med
neozaveščenimi
posamezniki.
Na podlagi mnogih znanstvenih
raziskav smo ugotovili, da
znanstvenih dokazov za to ni.
Raziskave, izvedene v ZDA, Veliki
Britaniji, na Finskem in v Kanadi,
so potekale več let, zajemale veliko
število otrok ter neizpodbitno
dokazale, da cepljenje ne vpliva na
razvoj in porast avtizma.
Mit, da sta avtizem in mentalna
zaostalost
otroka
posledici
cepljenja, so v javnosti zastopali
tisti, ki so v tem videli priložnost za
lastni dobiček. Nekdanji britanski
enterolog Andrew Wakefield je

bil prvi, ki je med ljudi vnesel
dvom. Svojo raziskavo in njene
izsledke je osnoval na 12 otrocih,
ki naj bi po cepljenju zboleli za
avtizmom. Njegove raziskave so
bile v mnogočem neznanstvene –
obravnaval je premajhno število
primerov, prav tako mu ni uspelo
dokazati lastne hipoteze o obstoju
proteina, ki naj bi povzročal
vnetje črevesnega tkiva ter sprožal
avtizem, pa tudi zaradi dejstva, da
so se pri nekaterih otrocih razvojne
motnje pojavile že pred samim
cepljenjem. Izkazalo se je tudi,
da je bil Wakefield pred izvedbo
raziskave podkupljen in je v namen
potrditve svoje hipoteze celo prirejal
podatke raziskave. Obenem ni bil
strokovnjak s področja imunologije
niti pediatrije, ki se sicer ukvarjata
s cepljenjem in nalezljivimi
boleznimi. Zaradi zbranih dokazov
mu je zdravniška zbornica odvzela
zdravniško licenco.
Nasprotniki cepljenja pa se

nikakor niso zadovoljili z odgovori,
četudi zasnovanimi na znanosti.
Tokrat so poskušali dokazati, da
živo srebro, ki se nahaja v cepivu,
povzroča avtizem. Po analizi
znanstvenega članka smo lahko
ovrgli tudi to trditev. Živo srebro
vsebujejo le nekatera večkoličinska
cepiva proti gripi. MMR/OMR
(ošpice, mumps, rdečke) cepiva
nikoli niso vsebovala živega srebra,
kot jim je bilo očitano.
Pri tem projektu smo se soočali
s težavo prepoznavanja resnice
v primerih, kjer na ljudi vplivajo
čustva, ki zameglijo objektivno
presojo. Zato je zelo pomembno, da
se oborožimo s čim več različnimi
podatki iz različnih virov ter da
preverimo reference avtorjev, ki
podajajo informacije, na podlagi
katerih oblikujemo svoje mnenje.
Cepljenje ni edino področje, kjer
se pojavljajo miti in resnice. V
poplavi informacij velikokrat prej
naletimo na neresnične, kot na

resnične podatke. Zato moramo
biti do podatkov kritični in njihovo
verodostojnost preveriti. Če tega ne
zmoremo sami, se moramo obrniti
na strokovnjaka z raziskovanega
področja.
Znanstvena metoda dela je
najboljši pripomoček, ki ga imamo
za razumevanje sveta in njegovega
delovanja, saj temelji na opazovanju
in stalnem preverjanju idej ter se
ves čas spreminja in izpopolnjuje.
V povezavi z razbijanjem mitov in
neresnic ter da vas opolnomočimo
s strokovnim znanjem o pomenu
cepljenja kot najboljši preventivi
proti ponovnemu pojavu mnogih
nalezljivih bolezni, vas vljudno
vabimo na odprto predavanje
epidemiologa, ki bo potekalo v
amfiteatralni dvorani naše šole v
sredini decembra.
Jakob Panič Nardin in Lea Pahor,
4. letnik
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Poklon padlim vojakom
Črniški otroci so se ob dnevu mrtvih poklonili padlim vojakom na vojaškem pokopališču iz 1. svetovne vojne ter žrtvam druge vojne na civilnem pokopališču v Črničah.

D

an pred krompirjevimi
počitnicami so se učenci
dobravske
podružnične osnovne šole v Črničah, skupaj z otroci iz črniškega vrtca,
odpravili na pokopališče. Od
doma so prinesli cvetje, učiteljice so jim razdelile svečke, nato
pa so se sprehodili do vojaškega

Osnovna šola Dobravlje

Obiskal nas je Sten
Vilar

P

edagog, animator in igralec nam
je odigral čudovito zgodbo o
Gusarju Bertu in njegovem malem prijatelju Luku. O medčloveških
odnosih, prijateljstvu povezanosti med
starimi in mladimi, osamljenosti in
zagrenjenosti ter rešitvi zanju nam je z
besedo, glasbo in igro prikazal svetlejšo
plat človeškega življenja.
Zgodbo je priredil po slikanici Gusar
Berto, ki sta jo napisala in ilustrirala Ingrid in Dieter Schubert.
Ogledali so si jo vsi učenci šole, zato
sta bili izvedeni dve predstavi. Zapisane besede v knjigi so oživele v govorjeni

besedi, petju pesmi, lutkah, kostumih,
sceni in odlični animaciji učencev.
Mogoče se je na trenutke starejšim
učencem zazdelo, da so za take zgodbe 'res preveliki', pa vendarle so znali ujeti glavno sporočilo zgodbe: prijateljstvo lahko premaga osamljenost in
naredi življenje svetlejše. To smo lahko
prebrali tudi v njihovih vtisih, ki so nastali po predstavi in si jih lahko ogledate v priloženih fotografijah.
Irma Krečič Slejko
Foto: Helena Ferjančič in
Peter Valič

pokopališča. Na vsak grob so položili svečko in cvetje. Pred spomenikom sredi pokopališča jim je
predsednica Krajevne skupnosti
Črniče Bruna Kastelic pripovedovala o pokopanih vojakih iz Karlovškega pešpolka, ki so se borili
na Soški fronti. Svečke so prižgali
tudi padlim domačinom v drugi

Srečanje z režiserjem
Igorjem Šterkom
Na Osnovni šoli Dobravlje nas je obiskal Igor Šterk, režiser številnih
filmov. V Ajdovščini smo si teden dni prej ogledali slovenski film Pojdi s
mano. Govori o štirih prijateljih, ki imajo nalogo, da posnamejo fotografijo na temo »neznana Slovenija«. Odidejo v gozd, kjer se izgubijo. Film
nam je bil všeč, zato smo še toliko bolj z veseljem prisluhnili režiserju.

Ali nam lahko poveste, kakšen učenec ste bili?
Znal sem tudi kaj ušpičiti in bil sem
tudi poreden. Posebej v nižjih razredih. Seveda pa sem bil tudi priden.
Včasih klepetav, vendar pa kakšnih
velikih izpadov nisem imel.
Ste že od malih nog vedeli, da želite
postati režiser?
Pravzaprav ne. V osnovni šoli mi je
bila zelo všeč zgodovina. Zgodovinski
dogodki so me zelo privlačili. Ob začetku srednje šole sem dobil prijatelje, s katerimi smo delali krajše filmčke. Ob tem pa sem tudi zelo rad hodil
v kino. V četrtem letniku je padla odločitev, da grem na AGRFT. To me
je sicer zanimalo, vendar pa ni bilo to
moje sanjsko področje. Veliko časa
sem dvomil, če sem se prav odločil.
Ali nam lahko razložite, kaj počne
režiser?
Je oseba, ki vodi snemanje filma.
Najprej je treba imeti scenarij. Pisec
knjige je prišel do mene z idejo, da
bi posneli film. Skupaj sva sodelovala in se dogovarjala. Kasneje smo poiskali igralce. Nato režiser izbere tudi

celotno ekipo.
Ste razmišljali tudi o izobraževanju v tujini?
Niti ne. Je pa bilo veliko mojih kolegov, ki so študirali v tujini. Razmišljal
sem, da če ne bi bil sprejet v Ljubljani, bi poiskal možnost v tujini. Je pa ta
možnost še vedno odprta.
Zakaj ste se odločili, da naredite
več krajših filmov in ne celovečernih?
Kratke filme sem snemal na akademiji zaradi študijskih obveznosti. Ko
sem dobil idejo za kratek film, sem ga
posnel. V zadnjih letih snemam bolj
celovečerne. Je pa odvisno od zgodbe.
Če se mi zdi zgodba primerna za dokumentarni film, posnamem tega. Če
se mi zdi bolj prikladna za kratek film,
posnamem kratkega.
Kako ste prišli na idejo, da bi posneli film Pojdi z mano?
Snemanje je predlagal pisec te knjige. Prebral sem jo in me je zelo navdušila.
Nam lahko zaupate, koliko igralcev se je prijavilo na avdicijo?
Bilo jih je okrog 800. Oglas za to

vojni, pokopanim na bližnjem vaškem pokopališču.
Poklon padlim vojakom - Črniče Na dan mrtvih pa so se žrtvam
vojn poklonili tudi krajani Črnič
ter na krajši slovesnosti položili venec pred spomenik na vojaškem pokopališču.

avdicijo smo dali na Facebook. Bil je
pa izziv, saj se je izkazalo, da je veliko
dobrih mladih igralcev.
Ali je bilo načrtovano, da ste izbrali otroke iz mesta?
Načeloma ja. Oto mi je bil všeč, ker
je bil doma iz Kopra, saj je imel primorski naglas in smo to tudi uporabili v filmu.
Ali se vam je na snemanju zgodila
kakšna dogodivščina?
Film smo snemali na različnih lokacijah, izbirali smo kraje po Sloveniji. Bili smo na lokacijah, kjer res ni
bilo signala. Naenkrat ugotovimo, da
smo vsi tam, razen kombija s snemalci. Kar dolgo je trajalo, da smo se dobili, zato smo začeli snemati z enourno zamudo.
Ali je bilo snemanje odvisno od
vremena?
Pri snemanju si zelo odvisen od vremena. Imeli smo srečo, saj ni bilo veliko dežja. Prizor z dežjem smo uprizorili s pomočjo gasilcev, ki so s curkom
vode poškropili igralce.
Kako ste izbirali kraje snemanja?
Kje je bilo posnetih največ kadrov?
Izbirali smo zanimive pa tudi neznane kraje. Prizor z votlino je bil posnet
pri Velenju, prizor s tolmuni v Goriških brdih, prizor, v katerem eden izmed otrok skoraj pade v prepad, smo
snemali v okolici Bovca.
Nam lahko poveste kaj o efektih v
filmu?
Ko nekdo visi z drevesa, je potrebno
vrvi zbrisati. Seveda tega prizora nismo snemali 20–30 metrov nad tlemi,
ampak smo vrh drevesa odrezali in ga
postavili na tla ter snemali le 4 metre
nad tlemi.
Dobili ste kar nekaj nagrad za film.
Kaj vam te pomenijo?
Ja, leto, dve porabiš za film, ki je dolg
le eno uro … To ti seveda veliko pomeni. Veseli smo bili nagrade publike
in nagrade za film v tujini.
Z Igorjem Šterkom so se
pogovarjali Martina Brataševec,
Jani Bratož in Luka Štrukelj.
Intervju povzel Luka Štrukelj,
9.a, OŠ Dobravlje
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Filmska vzgoja v šolah

obravnava odraščanje in prevzemanje
odgovornosti. Govori o dečku Albertu, ki si nadvse želi psa. Ker oče meni,
da je še premajhen, želi denar privarčevati sam. Za hip pomisli, da bi se ga
dalo tudi pričarati. A kmalu spozna,
da s čarovnijo svojih težav ne bo mogel reševati. Film poleg tega obravnava
še odnos do starejših, razne konfliktne
situacije med vrstniki in kako jih premagovati.
Za učence predmetne stopnje je bil letos izbran slovenski film Pojdi z mano,
ki je bil posnet v režiji Igorja Šterka po
istoimenskem romanu Dušana Čaterja. Skupina prijateljev se poda na podeželje, kjer želijo posneti izvirne fotografije za šolski natečaj. Kot mestni otroci
nekatere posebnosti podeželja doživijo
kot nekaj grozljivega. V gozdu se izgubijo, mobilni telefoni odpovejo in prepuščeni so lastni iznajdljivosti in sodelovanju. Pri tem pridejo na dan njihove
osebne lastnosti pri premagovanju težav, soočijo se z lastnimi strahovi. Da
bi to še poudarili, film zaznamujejo elementi grozljivke. Sicer pa film
odlikujejo odlična igra mladih igralcev, izjemna fotografija, ton, glasba,
montaža in čudovite lokacije. Učenci
matične šole Dobravlje so imeli v petek 27. 10. priložnost spoznati režiserja
Igorja Šterka in se z njim pogovarjati o
nastajanju filma.
Srednješolci so izbrali film Kapitan
Fantastični. Tudi ta nudi številne teme
za pogovore o alternativnih načinih
vzgoje, potrošništvu, uporništvu.
Primer spodbujanja umetnostne
vzgoje, povezovanja šol in sodelovanja
z občino ter Zvezo kulturnih društev
je Ministrstvo za kulturo prepoznalo kot primer dobre prakse in večkrat
smo bili povabljeni, da ga predstavimo
na posvetih o spodbujanju kulturne
vzgoje, nazadnje smo primer predstavili na radiu ARS v forumu o spodbujanju umetnostne vzgoje na šolah.
Konec novembra pa se bodo koordinatorke Ministrstva za kulturo, Ministrstva za šolstvo in Kulturnega bazarja
sestale z vsemi ravnatelji vključenih šol,
predsednikom Zveze kulturnih društev Ajdovščina Arturjem Lipovžem in
predstavnico Občine Ajdovščina z namenom, da se pogovorijo o izvajanju
projekta in možnosti širjenja drugod
po Sloveniji.
Mirjam Kalin
foto: Peter Valič
Lions klub Zemono in gledališka skupina Repentabor prirejata dobrodelno
gledališko predstavo, ki bo v sredo, 29.
novembra ob 19. uri, v Dvorani prve
slovenske vlade v Ajdovščini. Zbrana
sredstva bodo namenjena družini ponesrečenega očeta.
Gledališka skupina Repentabor

vico pa poskrbi
pol zdravja. Za drugo polo
je pol
Smeh je
Smeh
zdravja. Za drugo polovico pa poskrbi

DOHTAR NA VASI

Scenarij in režija: Anja Škabar
Igrajo: Petra Škabar, Gianni Soban, Nataša Škrk, Jana Može Kariž, Ana Škabar, Tanja Pangerc Žnidaršič

Dobrodelna gledališka predstava
za pomoč družini ponesrečenega očeta
Ajdovščina, dvorana 1. slovenske vlade
29. november 2017 ob 19 uri
Vstopnina : 5 €
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Praktični razlogi za priljubljenost kompaktne toplotne črpalke De Dietrich
Francoski proizvajalec De Dietrich, ustanovljen davnega leta 1684, je leta
2016 na slovenski
trg lansiral
inverSODOBNI
OGREVALNI
SISTEMI
tersko toplotno črpalko zrak/voda Alezio Evolution V200. Podatki za letošnje leto kažejo, da bo med slovenskimi gospodinjstvi omenjeni model, od vseh De Dietrichovih toplotnih črpalk, najbolj prodajan. Naprava je sestavljena iz zunanje enote ter notranjega hidravličnega modula z vgrajenim 180 litrskim grelnikom tople sanitarne
vode. Učinkovito ogreva in hladi prostore,
obenem
pa pripravi
zadostno količino
tople sanitarne vode.
SODOBNI
OGREVALNI
SISTEMI
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Promocijsko sporo~ilo

L

etos so osnovne šole v občini
Ajdovščina in Vipava skupaj
z Zvezo kulturnih društev Ajdovščina že četrtič organizirale teden
filma za naše učence. Od lani sodeluje
tudi Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina, glede na izbor filma pa se nam pridružita tudi Vrtec Ajdovščina in zavod
Cirius Vipava. Zaradi velikega števila
sodelujočih in večjih generacij letos to
ni bil več zgolj teden filma, temveč je
dogodek prerasel v dneve filma, ki so
potekali v Dvorani prve slovenske vlade od 16. do 24. 10. 2017. Letošnji datum je sovpadal tudi z dnevom evropskega art kina, ki ga obeležujemo 15.
10. 2017. Pod pokroviteljstvom Občine
Ajdovščina in Zveze kulturnih društev
Ajdovščina si je tako letos izbrani film
ogledalo 2934 mladih (od tega 2281
osnovnošolcev, 157 otrok iz vrtca in
496 dijakov).
Vsako leto skupina učiteljev izbere
filme, ki nudijo pristno filmsko umetniško doživetje, obenem pa odpirajo
vrsto vprašanj o družbi, medosebnih
odnosih, željah, možnostih, strahovih
ipd. Učitelji učence na ogled pripravijo s krajšim razgovorom, po ogledu pa
sledita, pogovor in refleksija. Najmlajši likovno ustvarjajo, pišejo zapise, na
šolah po ogledu pripravimo razstave.
»Za mnoge otroke je šola edini kraj,
kjer se lahko srečajo z umetnostjo, zlasti s filmsko umetnostjo. Če se srečanje s filmsko umetnostjo ne bo zgodilo v šoli, se ne bo zgodilo nikjer«, pravi
Alain Bergala, francoski filmski pedagog, eden izmed ključnih oblikovalcev
filmske vzgoje v Franciji, ki jo kot vzor
postavljajo vsem državam, svoje misli
in poglede pa povzema v knjigi Vzgoja za film, ki jo imamo od letos tudi v
slovenščini.
Enkrat na leto je malo, toda če pomislimo, da se to ponovi dvakrat v vrtcu,
devetkrat v osnovni šoli in štirikrat v
srednji šoli, pa to ni več tako neznatno.
Gre za enkratna celostna filmska doživetja, ki se mladih globlje dotaknejo in
jim zagotovo ostanejo v spominu. Zavedajo se, da poleg komercialnih filmov obstajajo še drugačni filmi, kot
tisti, ki jim nudijo zgolj uro in pol zabave, nato pa jih pozabijo. Izbrani filmi nudijo učencem drugačen pogled
na določeno temo, kritičen razmislek,
prebujajo občutljivost, intuicijo.
Učitelji učence pri pogovoru spoznavamo v povsem drugačni luči. Med pogovorom imajo možnosti izraziti svoja
mnenja prav vsi, in s svojimi izvirnimi mnenji in občutenji nas presenetijo
tudi taki, ki mnogokrat ostanejo neopaženi. Učitelji projekt podpirajo, brez
njihove podpore in velike vneme, da
vodijo pogovore, dogodka ne bi mogli izpeljati. Projekt pa je številne učitelje spodbudil, da posegajo po filmu
tudi kot pripomočku za obravnavo aktualnih tem pri različnih predmetih.
V zadnjih letih je bilo v Evropi narejenih veliko dobrih animiranih in pa tudi
mladinskih filmov, ki niso na veliko
oglaševani, in jih je mogoče videti le v
določenih kinematografih. Naši učenci pa imajo do teh ustanov omejen dostop, saj v lokalnem okolju še nimamo
kina, ki bi sistematično prikazoval izbrane filme za otroke in mladino. Tako
je vsaka taka odločitev učitelja pohvalna. Projekt pa poleg ostalih prednosti
tudi zmanjšuje neenakost v okolju.
Letos so si najmlajši ogledali norveški animirani film Hokus pokus Albert, ki ga je režirala Torill Kove. Film

pridobite na spletni strani www.veto.si, preko elek
tronske po{te svetovanje@veto.si ali na telefonsk
{tevilki 041 874 333.

Odprava na Madagaskar
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A

na, Tjaša, Metka, Aida in
Barbara so študentke medicine ter dentalne medicine
na Medicinski fakulteti v Ljubljani
in se v maju 2018 odpravljajo na odpravo na Madagaskar v vasico Matanga. Odprava je organizirana pod
okriljem Sekcije za tropsko medicino
Medicinske fakultete, pri organizaciji
odprave pomaga tudi Pedro Opeka.
Cilj odprave je predvsem zagotoviti zdravstveno oskrbo ljudem. Zdravniški del ekipe sestavljajo Tjaša, Aida
in Barbara, ki ravno zaključujejo študij medicine. Polovica otrok na Madagaskarju je podhranjenih, bojujejoi se s parazitnimi okužbami
črevesja, hud problem so še otroške
nalezljive bolezni. Zobozdravnici pa
se bosta ukvarjali predvsem z zobno

gnilobo, ki je zaradi slabe higiene velik problem. Ana, ki je doma v Budanjah, in Metka sta absolventki dentalne medicine.
Za prostovoljno
delo na Madagaskarju sta se odločili,
ker tamkajšnji prebivalci nimajo dostopa do osnovne zobozdravstvene
oskrbe. Dekleta verjamejo, da bodo
lahko koristno uporabile svoje znanje in pomagale ljudem.
Takšna humanitarna odprava je velik finančni zalogaj, saj je potrebno
nakupiti zdravila, sanitetne pripomočke, medicinsko opremo in cepiva. Odprava se v celoti financira z donatorskimi sredstvi, zato so vsakega
prispevka zelo vesele. Porabo sredstev nadzira Medicinska fakulteta in
jamči, da bodo porabljena izključno
za odpravo.

Pomagate jim lahko z nakazilom
na transakcijski račun ali z donacijo preko SMS-a. Prispevek lahko nakažete na: Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, TRR: TRR:
0110 0603 0708 380, sklic: 250568,
namen: Madagaskar maj2018 ali napišite SMS s ključno besedo AFRIKA
ali AFRIKA 5, na 1919. V sodelovanju s Karitas Slovenije.
Spremljajte odpravo na Facebook strani @MadagaskarMaj2018
(https://www.facebook.com/MadagaskarMaj2018/).
16. in 17. decembra bo del humanitarne odprave sodeloval na Božičnem sejmu v Ajdovščini, z veseljem
vam bodo predstavili projekt.
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ZGODOVINA

Dušan Krečič:

Zgodbe o preteklosti
Preteklost ali zgodovina

Č

asopis Latnik bo v prihodnje objavljal zgodbe
o manj znani ali neznani
preteklosti Ajdovščine in okolice.
O preteklosti, ne zgodovini, saj
je preteklost nespremenljivo dejstvo, zgodovina pa samo človeška
interpretacija teh dejstev.
Preteklost je niz dogodkov, ki
so se zgodili, se začeli, trajali, se
končala ali se nadaljujejo v prihodnost. Trajali so lahko trenutek
ali stoletja. Preteklost je tudi niz
nematerialnih dejstev, zapisanih
ali samo izrečenih besed. Dejstva
so vsa rojstva in smrti.
Zgodovina ni neoporečna ali
verodostojna veda o preteklosti.
Zgodovina 'naj bi bila' taka. Zgodovino pišejo ali pripovedujejo
ljudje, običajno preživeli zmagovalci in neredko nima nič skupnega z dejstvi. O istih dejstvih

pišejo tudi preživeli poraženci.
Žal tudi stoletja kasneje zapisano
prepogosto šteje za verodostojen
dokument. Tako sta o istih dejstvih v preteklosti, napisani vsaj
dve 'zgodovini'. Napisani 'z očmi'
takrat zmagovalca ali poraženca.
Toda tudi človek in njegov pogled na preteklosti se lahko spremeni. Tako je lahko na dolgi rok
takrat poraz samo zastoj v razvoju, zmaga se lahko izkaže za strel
v koleno in takrat učinkovita rešitev se izkaže za neznosno breme
prihodnosti.
Zgodovina se je izrodila v neštetokrat izkoriščeno in zlorabljeno vedo v korist aktualnih
vladajočih v preteklosti in prihodnosti. Od odkritja do odkritja
novih dejstev, od prevlade tega
zgodovinarja nad onim ali nove
družbene ureditve nad preteklo,

se s pisanjem takih 'zgodovin' vedenje o preteklosti korektno dopolnjuje ali pa naprej potvarja.
Zgodovine so polne ponaredkov,
izmišljenih in napačno tolmačenih ali namerno izkrivljenih dejstev. Tudi globoko v arhivskih in
muzejskih depojih je zapečatena
in z brisanjem spomina zamolčana zgodovina.
Vse našteto se je z 'zgodovinami' lahko dogajalo takoj ali šele
desetletja in celo stoletja kasneje. Za nas, živeče v prihodnosti,
je kot 'dejstvo' lahko obveljala interpretacija takrat zmagovalca ali
pa takrat poraženega in neredko se je potem enemu ali drugemu, ponudila še kakšna priložnost, za novo interpretacijo iste
preteklosti. Ker se aktualni zmagovalci takoj, ko se prikopljejo
na oblast lotijo likanja zgodovine
svoje preteklosti. Pišejo se nove
zgodovine, prevrednotijo ali celo
zamolčijo storjena dejanja, zameglijo ali preoblikujejo liki zločincev ali zaslužnih osebnosti. Zveni znano?
Nadučitelj g. Plesničar, se je
nevarnosti enačenja zelo dobro

zavedal. Je prvi in doslej edini,
ki je načrtno zbiral vse dosegljivo
in pisal o preteklosti Ajdovščine,
Šturij in bližnje okolice. Napisal je knjigo 'Ajdovščina: pogled
v njeno preteklost', ki je neprecenljiv niz zgodb iz preteklosti
Ajdovščine in avtorjevega pogleda nanje. Poleg pogleda in ocene
tistih dogodkov, ki jih je osebno
doživljal je knjiga tudi niz njegovih korektnih domnev o daljni preteklosti. Žal je knjiga izšla
šele leta 1997 in samo v 500 izvodih. Osebno menim, da bi morala biti obvezno branje osmo ali
deveto šolcev iz ajdovske in vipavske občine.
Sedanjost smo si ljudje izmislili. Je le neskončno kratek trenutek v katerem se preteklost tako
posameznika kot družbe nadaljuje v prihodnost. Vmes ni nič. Preteklost je nespremenljiva, prihodnost pa nepredvidljiva.
V preteklosti se je izoblikoval
sistem človeških vrednot in vsem
religijam skupnih zapovedi. Človeštvu naj bi zagotavljale vsaj
znosno sobivanje in ublažile, če
že ne izničile, v človeku ohranjen

29
in od človeka nadgrajen živalski
'zakon močnejšega'.
Modro, toda nikoli uresničeno.
Sprevrglo se je v svoje nasprotje.
Tudi z nasilnim vtepanjem vrednot v glave množic, se je ohranilo vedno dovolj izprijenih in
močnih, ki so se 'od bogov izbrani' postavili nad vrednote ali kršitve, odpuščali in tako ohranjali
moč izbrancev, elit.
Tako 'v prihodnosti', po diktatu kapitala in ne glede na družbeno ureditev 'demokratično' sprejemamo zakone, ki v imenu rasti
in razvoja, z zanikanjem vrednot,
dovoljujejo ponižanje, izčrpavanje in razčlovečenje odvisnih
množic, ropanje posameznikov
in naravnih bogastev sosedov ter
ograjevanje od, po tem, pomoči
potrebnih!
Krožno gospodarstvo ni od včeraj! Iz Evrope so v Afriko vozili steklene bisere, od tam v Sev.
Ameriko sužnje in od tam v
Evropo bombaž. Ob tem so misijonarji tako vneto pokristjanjevali 'divjake', da so redki preživeli.
Preteklost je niz zgodb o žrtvah
in rabljih. Za 'zgodovino' lahko
v isti osebi. Odvisno od vrednot
aktualne družbene ureditve, naročnika, avtorja. Borec za svobodo = terorist, kolonialist = prinašalec civilizacije, imperialist =
pospeševalec razvoja, nacionalist
= domoljub!
P.s.: So sosedje iz Afrike, ki bežijo od nasilja in udarcev narave, ker bi radi živeli kot ljudje in
se pri tem utapljajo, umrli ali so
ubiti? So ubiti ali umirajo za lakoto vsi, ki bi jih s prerazporeditvijo dobrin zlahka nahranili?
Umirajo ali so ubiti vsi, ki ostajajo brez zdravniške pomoči? Ni
dovolj. Že desetletja po osamosvojitvi se iščejo rezerve tudi med
nami. Kapital optimizira stroške!

MLADI
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Srečanje
zakonskih
jubilantov
Vecer
ARIJ IN HARFE v Križu
na dvorcu Zemono

BETI BRATINA - sopran
TEA PLESNIČAR - harfa
IRINA MILIVOJEVIĆ - klavir

Dvorec Zemono,
26. november 2017
ob 19h

S

Vstop prost!

Kmečka tržnica
v Ajdovščini

sobota, 11. december
Trg 1. slovenske vlade
info TIC Ajdovščina 05 365 91 40

rečanje zakonskih jubilantov
je v Vipavskem Križu letos
praznovalo srebrni jubilej.
Leto za letom se na zahvalno nedeljo srečajo zakonci, ki praznujejo
10, 20, 25, 30, 40, 50 in več let skupnega življenja. Zadnje dve leti smo
sklenili, da k praznovanju v vzpodbudo in blagoslov povabimo tudi
pare, ki so skupaj komaj 5 let. Tudi
zato je bilo med mašo in na srečanju čutiti otroški živ žav, ki pomeni

veselje do življenja. Mašo je daroval
br. Vlado, ki je v pridigo zahvalne
nedelje vključil tudi zahvalo in veselje številnih družin, ki vztrajajo na
obljubah, ki so si jih dali na poročni
dan. Bogoslužje so z dobrimi mislimi obogatili birmanci, kruh in vino
sta prinesla Marta in Berto Kravos,
ki letos praznujeta zlato poroko, pomen kruha in vina pa je z izbranimi
besedami predstavil David Pizzoni,
ki skupaj z ženo Iris, praznuje 10 let

poroke. Skupna fotografija je nastala v samostanskem atriju, na hodniku pa so pare pričakali mladi in jim
zapeli.
Samostanska obednica je kraj srečevanja, tudi letos je bilo tako, saj
smo sodelavke Karitas poskrbele,
da je bila miza polna dobrot. Kako
malo je potrebno, da si drug drugemu priznamo, da »Ljubezen nikoli
ne mine«.
Jožica Ličen

Šturski zbor v Sakralnem
abonmaju
Kulturno društvo Schellenburg iz Ljubljane prireja že sedmo leto Sakralni abonma, ki zajema izvajanje sakralne glasbe vseh obdobij in slogov. V letošnji sezoni bodo sodelovali APZ France Prešeren
iz Kranja, Zbor Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, Stolni zbor sv. Nikolaja Ljubljana, Godalni
kvartet Belebend, Deški zbor Schellenburg, Zbor Mezzo iz Novega mesta in Oddelek za staro glasbo
Akademije za glasbo. Otvoritev letošnjega abonmaja je bila zaupana Mešanemu zboru Župnije Šturje, kot zboru, ki ne izvaja sakralne glasbe na koncertnih odrih, ampak izključno pri bogoslužju, torej
v njeni izvorni vlogi.

L

etošnji prvi koncert je bil
18. oktobra, v cerkvi sv. Jakoba v Ljubljani. Program,
ki ga je sestavila zborovodkinja
Marinka Šuštar, je vodil poslušalce skozi cerkveno leto. Vsako
obdobje je bilo predstavljeno z
nekaj pesmimi, zastopane so bile
različne generacije slovenskih
ustvarjalcev, od ljudskih preko
'klasikov' preteklih dveh stoletij
do sodobnih skladateljev. S posebno pozornostjo je zbor izvajal
dela primorskih ustvarjalcev, ki

so globoko ljubili svoj narod in
pogosto v težkih razmerah ohranjali slovensko besedo. Lojze Bratuž, letos mineva osemdeset let od
njegove mučeniške smrti, in Vinko Vodopivec sta bila prva med
njimi. Pomemben del repertoarja vsakega zbora, ki sodeluje pri
bogoslužji, so tudi stalni mašni
deli. Na koncertu so bili izhodišče za vsako posamezno obdobje
cerkvenega leta. Pevci so predstavili stavke sedmih različnih
maš, ki jih je napisal duhovnik in

pomemben ustvarjalec cerkvene
glasbe našega časa, skladatelj Jože
Trošt.
V njegovem opusu je kar petindvajset maš za različne zasedbe in
priložnosti, vse pa so v slovenščini. Trošt je prvo mašo uglasbil
leta 1967, torej pred petdesetimi
leti. Ob zlati obletnici ustvarjanja
se mu je šturski zbor z izvedbami
stavkov iz njegovih maš poklonil
in zahvalil za njegov bogat skladateljski opus.
Prvi del koncerta je zbor odpel
na koru ob spremljavi orgel, na
katere je igrala Ana Trošt. Mogočen zvok orgel, zbora in solistov
se je razširil v vsak kot velike cerkve. V drugem delu, ko je zbor
prepeval na stopnicah cerkvene
ladje, smo se poslušalci čudili zlitosti glasov v zelo raznolikih, doživeto zapetih pesmih, občudovali
pevce soliste in pevsko kondicijo
vseh izvajalcev.
V Sakralnem abonmaju nastopajo vrhunski zbori, iz naše doline je do sedaj nastopil le Komorni
zbor Ipavska, zato je šturski zbor
lahko ponosen, ker je prepeval v
tako imenitni družbi.
dp
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Plesni klub ADC

KK Ajdovščina

Na svetovnem
prvenstu presegeli
svoja pričakovanja

Tekmovanje v polnem teku
Zaradi že znanih zapletov med sodniki, krovno organizacijo in klubi se je prvenstvo začelo z zamudo,
zato pa so zdaj vse ekipe (razen najmlajših) v polnem pogonu. S svojimi vrstniki se merijo fantje selekcij U-13A, U-13B, U-15A, U-15B, U-17 in U-19. Tudi člani so že v polnem tekmovalnem ritmu.

V

Mesec november so v klubu ADC vsekakor zaznamovali s plesom,
saj so se iz svetovnega prvenstva vrnili z nasmehom na ustih in
radostjo v srcih, prav tako pa so jih pričakali tudi starši, podporniki
ADCja ter vsi ljubitelji tega športa.

O

d 17.10. do 21.10.2017 je
v Danskem glavnem mestu- Kopenhagen potekalo
svetovno prvenstvo v modernih tekmovalnih plesih. ADC si je vstopnico za največje plesno tekmovanje v
letu prislužil z odličnimi rezultati
na državnem prvenstvu, ki je junija
2017 potekalo v Ljubljani.
Po tem, ko smo izvedeli, da smo
kvalificirani so se začele organizacijske zadeve. Veliko je bilo priprav,
treningov, iskanja sponzorjev, saj
tak projekt predstavlja velik finančni zalogaj.
Potrudili so se vsi; plesalci, koreograf Aljoša Moderndorfer, starši,
vodja in ekipa ADC ter ostali. "ko
združimo moči, gre vse hitreje in veliko lažje", se strinjajo. In tako smo
uresničili eno veliko željo -plesati na
tako pomembnem odru- in še več,
po odplesanih točkah tudi dokazali,
da sodimo v sam svetovni vrh.
Nina Ukmar, aktualna državna in
evropska prvakinja je v hip hop battle osvojila 4.mesto, v hip hop solo
člani pa 8.mesto. Martin Marc je v
konkurenci electric boogie člani pristal na 40.mestu. Mala skupina, ki
jo sestavljajo Nina Ukmar, Brigita

Kuštrin, Sanja Stibilj, Amina Rebek,
Manca Kržišnik, Gaja Podgornik in
Ana Kobler so osvojile 13.mesto in
s tem za eno mesto zgrešile polfinale. Velika formacija ADC člani , ki jo
sestavljajo Maruša Leban, Anja Pertovt, Alhaji Saliu, Tara Pahor, Lana
Stibilj, David Prosen, Nina Ukmar,
Brigita Kuštrin, Kostja Komel Nardin, Hana Komel Nardin, Sanja Stibilj, Zala Drofenik, Gaja Podgornik,
Amina Rebek in Ana Kobler, pa je
dosegla odlično 5.mesto.
Brez sponzorjev oziroma donatorjev, se bi svetovnega prvenstva težko udeležili zato se Plesni
klub ADC zahvaljuje vsem, ki so k
temu pripomogli. Zahvala gre najprej Občini Ajdovščina in županu
Tadeju Beočaninu, plesnemu klubu ADC, Keratec d.o.o., CPK d.d.,
Slokar Andrej., Pami d.o.o., Anton Lulik s.p., Instalacije in Materiali SA d.o.o., Dean Volk s.p., GT
Podgornik d.o.o., Zdenko Mesarič
s.p., Fructal d.d., Fama d.o.o., Bolton Adriatic d.o.o., Bojan Lavrenčič s.p., Ma-Ko d.o.o., Pekarna Brumat d.o.o., STEM d.o.o., BOJANA
d.o.o., Vzmeti VIGAL d.o.o., in Kristina Bodiroža,
"Čeprav je že vsesplošno znano,
da Slovenija v svetu blesti z dobrimi
plesalci je za Ajdovski plesni klub to
vseeno velik uspeh, ki se bo zapisal
v naše najlepše spomine", priznava
vodja ADCja Alice Stojko Saliu.

ADC

letošnji sezoni je mesto glavnega trenerja članske in mladinske ekipe prevzel Tone
Krump, strokovnjak z bogatimi košarkarskimi izkušnjami. Ob uvrstitvi
mladincev v 1.A ligo je povedal:
»Zagotovo je to velik uspeh ajdovske
košarke, tekmovanje v najvišjem rangu slovenske košarke pa največ pomeni fantom, ki so si to priložnost priborili na parketu. So v situaciji, ko se
bodo vse tja do aprila merili in primerjali s košarkarsko najbolj nadarjenimi ter najkakovostnejšimi vrstniki
iz najboljših slovenskih klubov. Dosedanje zelo dobro delo z mladimi igralci so vodstvo in strokovni štab KK Ajdovščina v letošnji sezoni nadgradili s
formiranjem enotne mladinsko članske vadbene skupine. Praktično to
pomeni, da fantje, ki so sicer še mladinci, trenirajo in igrajo tudi v okviru
članske ekipe. Na ta način hitreje napredujejo, hkrati pa upamo, da bodo
znali in zmogli pridobivanje članskih
izkušenj prenesti tudi v mladinsko
tekmovanje, saj je to kakovostno in za
naše mladince zelo zahtevno. Fantje
delajo ter trenirajo prizadevno in postopoma prihajajo do spoznanja, kakšna je košarka na najvišji slovenski
mladinski ravni ter koliko še morajo
narediti oziroma napredovati in kaj
vse se na področju košarkarske igre še
morajo naučiti, da bodo konkurenčni. Za takšno učenje, treniranje in napredek imajo zelo dobre pogoje - klub
jim omogoča, da ob vsakodnevnem
kolektivnem košarkarskem treningu
tehnike in taktike delajo dodatno tudi
individualno. Še zlasti je to individualno delo pomembno na področju
njihovega telesnega razvoja in kondicijske priprave, kjer imajo zagotovo
največ rezerve. Pri tem bi želel posebej poudariti, da sem zelo zadovoljen,
ker se je k strokovnemu delu priključil Mitja Marc, ki kot kondicijski trener skrbi prav za to področje.

Pa še nekaj. Kljub temu, da se vsi
zavedamo zahtevnosti prve mladinske lige in kakovosti tekmecev, si seveda želimo dobro igrati in zmagovati. Toda pri tem moramo biti realni in
se zavedati, da so zmage na eni strani
slej kot prej nagrada za ves dosedanji
preliti znoj ter na drugi strani predvsem motivacija za vnaprejšnje dobro
delo in nadaljnji napredek. Naš skupni cilj pa ne sme biti vezan izključno
na tekmovalne dosežke, temveč mora
biti ob tem usmerjen predvsem k napredku vseh in vsakega posameznika.
Pri tem je naša želja, da kakšen posameznik napreduje na vrhunsko raven
in se vendarle uveljavi v krutem svetu
profesionalne članske košarke. Tega
so posamezniki gotovo sposobni,
vprašanje pa je, ali si to dovolj močno želijo oziroma ali so pripravljeni za
to garati in narediti vse, kar je v njihovi moči.
Nekaj besed o uspehu pa so povedali
tudi sami akterji na parketu.
Aleksander Gruborovič, kapetan
mladinske ekipe: »S fanti smo si na
začetku sezone zadali cilj, da se uvrstimo v 1. slovensko ligo in to nam je
tudi uspelo. Trudimo se, da bi iz tega
kaj odnesli in napredovali tako posamezniki kot celotna ekipa. Odnosi ter vzdušje v ekipi so v redu in vse
to se prenaša tudi na naše delo na

treningih. Fantje delamo vsak dan resno in se skupaj s trenerjem tudi zavedamo, da bomo le tako lahko dosegli
želene cilje. Na vse skupaj gledam kot
uspeh ter priložnost, ki nam daje dodatno motivacijo in samozavest.«
Gregor Brecelj, najboljši strelec kvalifikacijskih tekem mladinske ekipe:
»V zadnje pol leta sem zelo napredoval kot igralec ter kot osebnost in mislim, da se je skozi kvalifikacije to tudi
pokazalo. Bilo mi je užitek igrati kvalifikacije s tako skupino fantov, prijateljev in soigralcev. Veselim pa se tudi
sezone, saj sem visoko motiviran, da
pokažem svojo kakovost v 1. ligi in
verjamem, da smo tudi kot ekipa dobro pripravljeni.«
Gašper Bolčina, član začetne peterke mladinske ekipe: »Letošnjo sezono
smo začeli zelo ambiciozno in z željo
po napredku. Ekipa si je zadala visok
cilj, posledično pa v košarko vsi veliko
vlagamo ter trdo delamo. Tudi sam ne
izpustim nobenega treninga ali tekme
in to kljub vsakodnevnim šolskim obveznostim. Upam, da se bosta trud in
želja na tekmah obrestovali z dobrimi
igrami in rezultati.«
Fantje, srečno!

KK Ajdovščina

Vipavka Amela Kurtić
Novemberski
dosežki
mlinark
svetovna prvakinja
ŽRK Mlinotest

Letošnje leto je izjemno leto za vipavske športnike, ki dokazujejo,
da lahko posegajo v sam svetovni vrh. Vipavka Amela Kurtić je
letošnjega oktobra postala svetovna prvakinja v modernih tekmovalnih plesih v kategoriji hip hop.

S

vetovno prvenstvo je potekalo
22. in 23. oktobra 2017 v Copenhagnu na Danskem in med devetindvajsetimi skupinami iz celega sveta
je skupina iz Plesnega studia The Artifex, v kateri Amela pleše in svoje znanje
predaja na mlajše plesalce, osvojila naslov svetovnih prvakov. Amela poučuje več kot 60 otrok starih od 3 do 12 let

in njeni dnevi so plesno obarvani.
Župan Občine Vipava mag. Ivan
Princes je pripravil sprejem za aktualno svetovno prvakinjo v hip hop plesu. Ob vrhunskem uspehu ji je podelil
plaketo Občine Vipava in čestital skupaj z ostalimi predstavniki občine, člani njene družine, predstavniki osnovne
šole in našega zavoda. Amela je povedala, da je ples njena strast, da pa je za
tak uspeh potrebno veliko truda in treningov. Plesu posveča ogromno časa
in hvaležna je svojim staršem, da so jo
podprli pri želji po plesu in tako lahko
danes živi svoje sanje.
Iris Skočaj,
Zavod za turizem TRG Vipava

V zadnjem mesecu se je govorilo o odličnih športnih dosežkih,
med drugim tudi o rokometašicah ŽRK Mlinotest, za katere se je
prvi del tekmovalne sezone v nedeljo zaključil.

V

začetku meseca se je zgodil
obračun na domačih Policah
med Mlinotestom in Ljubljano. Ljubljančanke se niso dale in so že
na začetku povedle z 1:3 ter vodstvo
držale do konca prvega polčasa (13:14).

V drugem polčasu so bile Mlinarke
boljše v obrambi in napadu. Tekma se
je končala s končnim rezultatom 26:26
in domačim prinesla 1 točko.
Sledila je tekma proti Ž.u.r.d. Koper
na Bonifiki. Kljub precej izenačeni igri

so uspele mlinarke v drugem polčasu
povest z 10:13. Konec tekme je prinesel
veselje za Ajdovke z rezultatom 19:22.
V novembru so iz kluba sporočili še
tri odmevne novice. Ana Zrimšek, ki je
bila v Ajdovščini na posoji, je s klubom
sporazumno prekinila sodelovanje.
Tjaša Rudman je ena izmed dvajsetih
deklet, ki je prejela vabilo v reprezentanco. Nagrado za dobro igro pa je prejela tudi Nuša Fegic, ki je postala mladinska reprezentantka.
V nedeljo se je s tekmo na Policah
zaključil prvi del tekmovalne sezone.
Tekma med Mlinotestom in Zagorjem (drugo najboljšo ekipo v Sloveniji)
je bila za malo izgubljena. Prvi polčas
se je končal z golom Maje Svetik (10:9).
Žal so Ajdovke v drugem polčasu popustile in s končnim rezultatom 17:19
za las izgubile zmago. Ob koncu prvega dela sezone so Mlinarke z desetimi
točkami na petem mestu.
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Koncert Orkestra Slovenske vojske
za praznik neodvisnosti in enotnosti
Praznik neodvisnosti in enotnosti bomo v Ajdovščini obeležili s koncertom Orkestra Slovenske vojske, 21. decembra ob 18. uri v Dvorani prve slovenske vlade. Slavnostni govornik bo državni sekretar
na ministrstvu za obrambo, mag. Miloš Bizjak.

Spalni studio

Lavričev trg 3, Ajdovščina
Odprto: pon - pet:

T: 08 20 56 820

M: 051 246 061

9h - 17h

Info@lineaflex.si

Jogi rjuhe
platno
flanela
jersey

na
popusti
ce do
vzmetni

nad vzmetnice

prti

Anatomski VZGLAVNIK že od 29,00 €

www.lineaflex.si

vzglavniki

O

rkester Slovenske vojske je
bil ustanovljen leta 1996,
čeprav tradicija vojaških orkestrov na Slovenskem sega že v čas
Marije Terezije, ko je v Ljubljani začela delovati prva stalna vojaška godba.
Orkester deluje predvsem za potrebe vojaškega protokola, saj v celoti ali
pa z eno od svojih manjših zasedb sodeluje na tako-rekoč vseh svečanih
dogodkih Slovenske vojske. Na leto
našteje preko 200 nastopov. Sestavljajo izobraženi glasbeniki, pot pa so mu
oblikovali dirigenti različnih zasedb.

Za svoje delo je bil odlikovan z bronasto in zlato medaljo Slovenske vojske, ob 20-letnici pa ga je predsednik
Pahor odlikoval z redom za zasluge.
V Ajdovščini po tradiciji praznik neodvisnosti in enotnosti obeležimo s
prazničnim koncertom, letos torej še
posebej svečano, z Orkestrom Slovenske vojske. O prazniku bo spregovoril
slavnostni govornik mag. Miloš Bizjak, sekretar na obrambnem ministrstvu. Vabljeni 21. decembra ob 18. uri
v Dvorano prve slovenske vlade, vstop
je prost.

Razstava obnovljenih
Tomosovih mopedov
5.12. – 30.12.2017

Odeje - zima

Postelja
+ jogi +
vzglavnik

Vljudno vabljeni

90x200 179,90 €
120x200 249,90 €
140x200 299,90 €
160x200 339,90 €
Vzmetnica CLASSIC 80x190 že od 115,80 €

180x200 389,90 €

POPUST
za plačilo z gotovino

VELO Ajdovščina
Štrancarjeva 3

posteljnina

Velja do 15.11.2017 za
nakup v
Spalnem Studiu Lineaflex,
Lavričev trg 3, Ajdovščina

MARKETING
Robert Ferjančič s.p.
g: 041 675 948
t: 05 365 96 17
e: robert.f@siol.net

Vabljeni na predstavitev knjige
in pogovorni večer z
avtorjem

27. novembra ob 18:00
v dvorani Območne obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina
(Vipavska cesta 4, Ajdovščina, nasproti Šturskega pokopališča)

S pronicljivim moralnim teologom dr. Štuhecem se bomo
pogovarjali o njegovi novi knjigi, o današnji slovenski
družbeno-politični stvarnosti, o kriminalizaciji osamosvojitve, o
simbolih, družini, ki je na udaru, o državljanskem pogumu ter še
o marsičem.
Pogovorni večer bo vodil Dejan Škvarč, po debati pa ste lepo
povabljeni da skupaj tudi nazdravimo. Knjigo bo moč tudi kupiti.
Večer prireja:

Občinski odbor SDS Ajdovščina
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