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20. septembra je podjetje Mlinotest, s 
festivalom testenin, uradno odprlo nov 
obrat za proizvodnjo testenin in obele-
žilo šestdeseto obletnico delovanja to-
varne testenin. 

Dogodek je povezal zaposlene, nekda-
nje zaposlene in obiskovalce, ki so lah-
ko preizkušali raznorazne jedi, nareje-
ne iz osnovnih Mlinotestovih sestavin. 
Med sprehodom po festivalskem pro-
storu smo si lahko ogledali plakate, na 
katerih je bila predstavljena bogata zgo-
dovina podjetja ali pa kupili izdelke iz 
testenin, ki so jih izdelali člani VDC-ja 
in CIRIUS-a.

Uspešno podjetje že kuje nove načrte 
za prihodnost. Med drugim si želijo, da 
bi postala Paštafešta tradicionalen do-
godek, ki bi se odvijal vsako leto. 

www.primaie.si

Hoja po svetu z 
'zaprtimi očmi'

V zadnjem mesecu se je v go-
rah ponovno zgodila nesreča. 
Nič nenavadnega bi se lahko 
reklo, dokler nismo izvedeli za 
razlog nesreče: planinka je že-
lela ovekovečiti razgled z vrha 
Triglava, ko se je v trenutku za-
topljenosti v telefonski ekran 
spotaknila, padla in zlomila 
roko.

Pretirana uporaba telefonov 
in tablic je vse večja težava. Lju-
dje smo dandanes 'prikloplje-
ni' v virtualni svet praktično 
cel dan. Zaradi uporabe telefo-
na med hojo nismo pozorni na 
okolico. Po domače bi se lah-
ko reklo, da hodimo po svetu z 
zaprtimi očmi, saj ne opazimo 
ničesar okrog sebe. Posledično 
se lahko zaletimo v razne ovi-
re, pademo po stopnicah ali pa 
se izgubimo (predvsem v ve-
čjih mestih, ki jih ne poznamo). 
Uporaba telefona med hojo pa 
močno vpliva tudi na prome-
tno varnost. Zaenkrat to pri nas 
še ni prekršek, je pa lahko ne-
varna težava, na kar se vse po-
gosteje opozarja.

V kar nekaj državah so z za-
koni prepovedali uporabo te-
lefona med prečkanjem ceste. 
Ljudje namreč ogrožajo sebe in 
povzročajo težave voznikom, 
ko zatopljeni v telefon, skočijo 
pred avto. 

Pospravimo torej mobilne na-
prave in odprimo oči! Verje-
mite mi, da boste na svoji poti 
srečali precej zanimivih stvari 
in ljudi, predvsem pa boste po-
skrbeli za večjo varnost sebe in 
drugih.

Kristina Birsa

→ str. 13

V Ajdovščini ni nikoli dolgčas!
V mesecu septembru se je v Občini Ajdovščina odvilo kar nekaj dogodkov. Glavni trije, ki so zaznamovali mesec 
pa so po našem mnenju festival testenin, InCastra in srečanje prevozniških družin in podjetji.

21. in 22. septembra je na letališču po-
tekala druga InCastra, na kateri se je 
predstavilo več kot 45 inovativnih go-
spodarstvenikov in uspešnih podjetni-
kov. Kljub malce slabšemu vremenu v 
soboto je bil dogodek dobro obiskan.

Organizatorji na Ljudski univerzi so 
veseli, da jim je uspelo nadaljevati ino-
vativno promocijsko zgodbo, ki so jo 
letos le še nadgradili in še bolj približa-
li širši javnosti. 

Glavno dogajanje je bilo na letališču, 
svoja vrata pa je odprlo tudi 20 Ajdo-
vskih podjetji, v katerih smo lahko med 
vodenimi ogledi spoznali razne pokli-
ce in dejavnosti podjetij. Na letališče je 
premierno pripeljal tudi 'Burja bus', ki 
bo v prihodnje služil za promocijo Aj-
dovščine in Vipavske doline.

→ str. 4

Zadnji vikend v septembru se je odvil 
še zadnji od treh dogodkov, na katerem 
se je zbralo približno 2.000 udeležencev.

Na ajdovskih Mircah je potekalo le-
tošnje 'Srečanje prevozniških družin in 
prevozniških podjetji Slovenije'. Med 
srečanjem, ki so se ga udeležili tudi vi-
soki gostje, je potekala izmenjava mnenj, 
izkušenj in sklepanje dogovorov. 

Prvič je Ajdovščino, kot predsednik 
vlade, obiskal tudi Marjan Šarec, ki je 
prisluhnil avtoprevoznikom. Ti so opo-
zorili na številne težave, s katerimi se so-
očajo. Srečanje se je nadaljevalo do po-
znega večera, udeležencem pa so se ob 
tem predstavili številni razstavljavci, 
podjetja, ki delujejo na področju prome-
ta in logistike. 

→ str. 2
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Imenitno pokrito štiristezno balinišče 

Cesta ima vaško jedro
V soboto, 22. septembra 2018, je bilo na Cesti slovesno. Ob 
težko pričakovanem zaključku druge faze projekta izgra-
dnje vaškega jedra na Cesti je bila v večernih urah priložno-
stna slovesnost ob zaključku projekta.

Program prireditve je obli-
koval KŠD Vrnivec, ki je v so-
delovanju z učiteljicami in 
učenci podružnične šole Vipa-
vski Križ tudi izvedel kultur-
ni del prireditve. Poleg učenk 
in učencev iz OŠ Dobravlje - 
podružnice Vipavski Križ sta 
ubrano zapela MePZ Vrni-
vec in novoustanovljeni moški 
sekstet Vrnivec. Po pozdrav-
nem nagovoru predsednika 
Sveta KS Cesta Bogomirja To-
mažiča sta navzoče nagovori-
la tudi predsednik Balinarske-
ga kluba Cesta Borut Dietz in 
župan občine Ajdovščina Ta-
dej Beočanin. 

Svet KS Cesta je v zahvalo za 

osebno prizadevanje pri izgra-
dnji vaškega jedra na Cesti po-
delil priložnostne zahvale Eri-
ku Štruklju, Sebastjanu Štoru 
in projektantkama iz Arhitek-
turnega ateljeja Risba, Tanji 
Kebe Fučka in Maji Ambrožič 
Fučka. Po podelitvi priznanj je 
sledilo uradno rezanje traku, 
ki so ga izvedli vsi trije ome-
njeni govorniki. 

Jedro na Cesti je s tem odprto 

in poleg že obstoječega doma 
krajanov sedaj daje streho nad 
štiristeznim baliniščem, novo 
otroško igrišče in urejeno par-
kirišče. Projekt je v celoti fi-
nancirala občina Ajdovščina, 
izveden pa je bil v dveh fazah 
od leta 2014 do letos. Po ura-
dnem delu prireditve sta se s 
prikazom profesionalnega ba-
linanja predstavila svetovni 
prvak Anže Petrič in Erik Pe-
trič. Prireditve se je udeležilo 
veliko število obiskovalcev. 

KS Cesta se ob tej priložnosti 
zahvaljuje vsem, ki so sodelo-
vali pri izgradnji vaškega jedra 
na Cesti, ter vsem, ki so sode-
lovali pri pripravi in izvedbi 

otvoritvene slovesnosti. Zlasti 
pa izraža zahvalo vsem spon-
zorjem, ki so omogočili izved-
bo prireditve. To so Občina 
Ajdovščina in podjetja Fama 
d.o.o., DICOM d.o.o., MAS 
Avto d.o.o., Klučavničarstvo 
Martin Batič s.p. in INCOM 
d.o.o.. 

Bogomir Tomažič

Burja pozdravila prevoznike iz cele Slovenije 

Premier Šarec prvič v Ajdovščini
Blizu 2.000 udeležencev se je zbralo na letošnjem Srečanju prevozniških družin in prevoz-
niških podjetij Slovenije 2018, ki je v soboto, 29. septembra, potekalo na ajdovskih Mircah. 
Ob visokih gostih je prevoznike ob prihodu v Ajdovščino pozdravila tudi naša znamenita 
vipavska burja.

Srečanje, namenjeno izme-
njavi izkušenj, dobrih praks, 
pa tudi sklepanju dogovorov in 
ogledu novosti, sta skupaj pri-
redili Obrtno podjetniška zbor-
nica Slovenije in Gospodarska 
zbornica Slovenije, gostilo ga 
je podjetje Slo-car. Potekalo je 
pod pokroviteljstvom Ministr-
stva za infrastrukturo, poleg mi-
nistrice Alenke Bratušek pa je 
Ajdovščino kot predsednik vla-
de prvič obiskal Marjan Šarec. 
Pridružil se jima je tudi mini-
ster za razvoj, strateške projek-
te in kohezijo Marko Bandelli 
ter nekateri poslanci državnega 
zbora. Obiskovalce – kar dva ti-
soč se jih je zbralo, je pozdravil 
tudi župan Tadej Beočanin, ki 
je dogodek obiskal v spremstvu 
podžupana Alojzija Klemenči-
ča. Župan je obiskovalcem na 

kratko predstavil našo občino 
in orisal nekdanje gospodar-
ske razmere, primernih za raz-
cvet prevozništva. »Ker je bilo 
ob močni industriji in gradbe-
ništvu potrebnih veliko prevo-
zov, so zasebni avtoprevozniki 

tedaj predstavljali jedro obrtni-
štva v občini. Danes jih je sicer 
manj, še vedno pa 60 in imajo 
250 zaposlenih ter ustvarijo 38 
milijonov letnega prometa in so 
še vedno četrta najpomembnej-
ša branža v občini.« 

Avtoprevozniki so na srečanju 
opozorili na številne težave, s 
katerimi se srečujejo. Izpostavili 
so predvsem nelojalno konku-
renco tujih podjetij, nepretoč-
nost slovenskega avtocestnega 
omrežja, visoke cestnine in dru-
go. Predsednik Šarec je obljubil 
posluh za vse te težave, ki jih bo 
Vlada RS skušala reševati z dia-
logom. 

Gostje so si nato ogledali bo-
gato sejemsko ponudbo, sreča-
nje pa se je nadaljevalo v dru-
žabnem duhu.

Nov kombi za ajdovsko šolo
Osnovna šola Danila Lokarja je prejela novo kombinirano vozilo za prevoz učencev. Občina 
Ajdovščina ga je kupila za 27.280 evrov. Na prvo vožnjo se je kombi podal takoj po uradni 
predaji.

Ključe kombija Renault (Tra-
fic passenger) z ustrezno opre-
mo sta iz rok Katarine Ambro-
žič, vodje Oddelka za družbene 
zadeve Občine Ajdovščina, pre-
vzela ravnateljica OŠ Danila Lo-
karja Irena Kodele Krašna in hi-
šnik Aleš Bolko. 

Vozilo je dobavilo podjetje 
Trgo ABC d.o.o., ki je na jav-
ni razpis poslalo najbolj ustre-
zno ponudbo. Dosedanji šolski 
kombi je star 11 let, prevozil je že 

270.000 km in je temu primer-
no 'utrujen'. Sicer šolski kombi 
opravi po tri vožnje otrok v šolo 
in nazaj, vmes pa razvaža mali-
ce, skupaj prevozi po dobrih sto 
kilometrov na dan. Seveda je 
nepogrešljiv pri prevozih učen-
cev na razna tekmovanja in do-
godke, tudi v tujino. Varnost je 
pri tem seveda na prvem mestu, 
novo vozilo zato zadošča vsem 
sodobnim standardom.
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Še zadnja seja Občinskega sveta
Na svoji 33. redni seji in zadnji v tem v mandatu se je včeraj sešel ajdovski občinski svet in 
obdelal kar 16 točk dnevnega reda. Najprej pa so potrdili mandat novi svetnici – Darji Kravos 
(NSi), ki je nadomestila Matejo Jerkič.

Ker se je letos izteklo obdobje 
veljavnosti Strategije za mlade, 
je Mladinski svet Ajdovščina v 
sodelovanju z občino pripra-
vil novo strategijo (za obdobje 
petih let). Namen strategije je 
vzpostaviti dolgoročno sistem-
sko podporno okolje za razvoj 
mladinske politike in mladin-
ske dejavnosti v občini. Po-
kriva 8 področji, ki zadevajo 
mlade, od izobraževanja in za-
poslovanja do informiranja, za 
katere je predvidenih 39 ukre-
pov. Kar 19 ukrepov je novih, 
nanašajo pa se prvenstveno na 
stanovanjsko področje, socialo 
in vključevanje mladih v odlo-
čanje na lokalni ravni. Ukrepi 
so namenjeni mladim od 15 – 
29 let, teh pa je v občini pribli-
žno 15 %. 

Strategija med drugim pred-
videva, da se tudi v naslednji 
izvedbi Moje pobude (partici-
pativnega proračuna) ohrani 
posebna kategorija za mlade. 
Kot izhaja iz zaključnega poro-
čila o Moji pobudi, so bili mla-
di zelo solidno zastopani, po-
sebej na podeželju, in jim torej 
ni vseeno, v kakšnem okolju 

živijo. Vilko Brus, predsednik 
Komisije za vloge in pritožbe 
občanov, ki je bdela nad pro-
jektom, je Mojo pobudo ozna-
čil za enega večjih uspehov 
celotnega mandata. Občina Aj-
dovščina je namreč z Mojo po-
budo orala ledino v Sloveniji in 
tudi dejansko izpeljala vse pro-
jekte iz prve izvedbe, kar je po-
večalo zaupanje občanov do 
neposrednega odločanja o pro-
računskem denarju. 

Svetnice in svetniki so kot 
predstavnika ustanovitelja, 
se pravi občine, v svet zavo-
da Ljudske univerze Ajdovšči-
na imenovali Suzano Krašna in 
Izidorja Peljhana, v svet Zavo-
da za turizem Nova Gorica in 
Vipavska dolina Dašo Slokar in 
Mateja Furlana, v svet Lavriče-
ve knjižnice Jožefa Krečiča, kot 
predstavnici uporabnikov pa še 
Bojano Pižent Kompara in Ja-
smino Likar Štinjek. 

Parkirišče za 
helikopterje
Ob Regijskem skladišču Civilne zaščite RS v logističnem 
centru v Ajdovščini počasi dobiva obliko še parkirišče za 
helikopterje. Gre za naložbo Ministrstva za obrambo RS, ki 
bo nadvse koristila službam v sistemu zaščite in reševanja.

Po besedah Igorja Benka, po-
veljnika štaba Civilne zaščite 
občine Ajdovščina, bo parki-
rišče za helikopterje dobrodo-
šla pridobitev, ki bo bistveno 
olajšala tako prevoze obole-
lih ali poškodovanih oseb, kot 
tudi zaščito pred naravnimi 
nesrečami, predvsem požari. 
Naravne in druge nesreče so 
v naši dolini stalnica – pri za-
dnjem večjem požaru, ki je ko-
nec julija izbruhnil na pobočju 
Gore, bi bili gasilci brez pomo-
či helikopterja nemočni, saj je 
strela zanetila ogenj na izredno 

težko dostopnem terenu. Poleg 
tega pa reševalci beležijo porast 
poškodovanih na račun vedno 
bolj popularnih adrenalinskih 
športov. 

Parkirišče za helikopterje gra-
di podjetje Stopar PGM iz Lo-
kavca za 227.000 evrov. V sklo-
pu naložbe bo zgrajena ploščad 
za pristajanje in vzletanje, po-
vezovalna cesta in parkirišče za 
intervencijska vozila – 6 par-
kirnih mest. V bližini je tudi 
hidrantno omrežje, območje pa 
bo ograjeno.

Vsi lokali v središču mesta so odprti
Na obeh krakih Prešernove ulice v Ajdovščini se že kažejo obrisi končne ureditve. Potem ko 
so gradbinci položili vse glavne komunalne vode in razcepe do uporabnikov, zaključujejo še 
betoniranje zgornjega ustroja.

Ta dva kraka ne bosta asfalti-
rana, pač pa jima bo dal mestni 
videz brušen in štokan beton. 
Del Prešernove ulice od Falad-
urja do Lavričevega trga, ki leži 
znotraj obzidja Kastre, pa bo 
tlakovan s štokanim repenskim 
kamnom v rastru, ki bo nakazo-
val rimske temelje stavb. 

Na Lavričevem trgu pa arheo-
logi že počasi zaključujejo z raz-
iskavami, sočasno pa gradbinci 
na delu trga že polagajo komu-
nalne vode. Kljub vsem delom 
pa prav vsi lokali na trgu in na 
Prešernovi ulici poslujejo po 
običajnem urniku, je pa dostop 

do nekaterih nekoliko bolj za-
pleten oziroma se spreminja v 
skladu s trenutnim potekom del 
na določenem delu gradbišča. 

Bo pa iz dneva v dan lažje, vsaj 
na obeh krakih Prešernove uli-
ce, ki bosta po ureditvi urbane 
opreme že kmalu prehodna.

Zaključek Turistične 
patrulje na Bledu
Na Bledu so v soboto, 29. septembra, podelili priznanja v 
okviru Turistične patrulje 2018. Prejele so jih turistom naj-
bolj prijazne slovenske občine, med njimi tudi ajdovska.

V akcijo časopisa Svet 24 je 
bila letos vključena tudi Obči-
na Ajdovščina in prejela poseb-
no priznanje za zgodovinske in 
vinske poti. Akcija je zasnova-
na tako, da tuja državljana kot 
naključna turista dva dneva 
spoznavata eno od petnajstih 
izbranih slovenskih občin. Svo-
jo izkušnjo morata nato oceni-
ti po vnaprej določenih krite-
rijih kot so urejenost, videz in 
čistoča krajev, prometna do-
stopnost, gostoljubnost, oce-
na namestitve, kulinarična in 
prireditvena ponudba, spletna 
predstavitev … Skrita gosta, 

ki naj bi obiskala le občino Aj-
dovščina, pa sta občinske meje 
večkrat prestopila, kar je za tu-
ristično destinacijo Vipavska 
dolina, ki si prizadeva za pove-
zovanje ponudbe znotraj šestih 
občin, velika vzpodbuda za na-
daljnje delo. 

Turistična patrulja se je v na-
ših krajih najbolj navdušila nad 
vinsko-kulinarično ponudbo 
ter zgodbami kulturne in na-
ravne dediščine, kjer bo treba 
tudi v prihodnje znati izkoristi-
ti dani potencial. 

TIC Ajdovščina
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Druga uspešna izvedba InCastre – Dneva ajdovske 
industrije in podjetništva!
Za nami je druga uspešna izvedba InCastre, ki se je odvijala 21. in 22. septembra 2018. Da je Ajdovščina mesto mnogih priložnosti, potrjujejo vse uspešne 
zgodbe, ki so se v času InCastre prepletale tako v petek kot v soboto. Več kot 45 inovativnih gospodarstvenikov in uspešnih podjetnikov je ta dva dni stopilo 
skupaj z organizatorjem in za širšo javnost priredilo nepozaben dogodek, na katerem so lahko obiskovalci spoznali, kaj vse Občina Ajdovščina ima in ponuja 
svojim občanom.

Organizatorji na Ljudski uni-
verzi smo veseli, da nam je 
uspelo nadaljevati to uspešno 
promocijsko zgodbo, ki smo jo 
letos le še nadgradili in še bolj 
približali širši javnosti. Z izpe-
ljavo dogodka InCastra smo 
uresničili tudi njegov namen, 
ki je predstavitev Ajdovščine 
kot industrijskega središča Vi-
pavske doline, promocija aj-
dovskih podjetij in združenje 
podjetnikov iz različnih gospo-
darskih panog na enem mestu, 
na ajdovskem letališču. Veli-
ko nam pomeni, da se je letos 
za sodelovanje na dogodku od-
ločilo več podjetij in prav tako 
nas veseli dejstvo, da so s svojim 

profesionalnim in zanimivim 
prispevkom privabili tako veli-
ko množico ljudi, željnih spo-
znavanja kar najbolj raznolikih 
dejavnosti v ajdovski občini. 
Tudi letos smo delali na tem, 
da bi pridobili čim več podje-
tij, ki bi bili pripravljeni odpre-
ti svoja vrata in se na ta način 
predstaviti širši javnosti. Z do-
godkom smo želeli omogočiti 
tudi stik in povezavo med go-
spodarstvom in trgom dela ozi-
roma med mladimi ter tistimi, 
ki zaposlitev še iščejo, bodisi 
danes bodisi v prihodnosti ter 
predstaviti mladim poklice, ki 
jih bo Ajdovščina v prihodnje 
potrebovala ter jih za te poklice 

navdušiti.
Prvi dan, petek, je bil name-

njen šolajoči se mladini. Obi-
skalo nas je kar 550 učencev, 
iz 9 različnih osnovnih in sre-
dnjih šol. Učenci in dijaki so se 
zbrali na letališču, na vodene 
oglede v podjetja pa so se od-
pravili z organiziranim prevo-
zom. Letos je učencem in dija-
kom vrata odprlo 20 ajdovskih 
podjetij, ki so mladi generaciji 
predajali svoje uspešne zgodbe 
in jih navduševali za različne 
poklice. Na tak način so mla-
di spoznavali tudi različna de-
lovna okolja, klimo in kadre, ki 
jih v Ajdovščini potrebujemo 
oziroma se jih bo v prihodnje 

potrebovalo. Želimo si, da šo-
lajoči spoznajo, kaj vse se v Aj-
dovščini dogaja in jim mogoče 
na ta način lajšamo karierno iz-
biro.

Drugi dan dogodka, sobota, 
je na ajdovskem letališču zdru-
ževala vse generacije. Oblačno 
sobotno jutro nam je prizane-
slo in razvilo se je v res lepo, 
družabno in podjetniško obar-
vano dopoldne. Poskrbeli smo, 
da je program združeval različ-
ne interese, prav zato je InCa-
stra privabila veliko obiskoval-
cev, od najmlajših do starejših. 
Obiskovalci so dobili prilo-
žnost, da so stopili v stik s pre-
poznavnimi pa tudi z novejšimi 

in svežimi podjetniki, za kate-
re morda še niso slišali. Vsi 
razstavljalci, ki so se na ta dan 
predstavili širši javnosti, so ne-
dvomno navdušili z atraktivni-
mi predstavitvami. Kot organi-
zatorji smo veseli, da se nam je 
letos pridružilo veliko več pod-
jetij, ki so v dogodku že sami 
prepoznali dodano vrednost, 
tako zase, kot za lokalno sku-
pnost. 

V času dogodka so se poleg 
stojnic s predstavitvami podje-
tij zvrstili še različni plesni na-
stopi, na prizorišču so se kuhali 
fini tortelini, točilo se je ajdo-
vsko pivo, poleg ljubiteljev lo-
kalne hrane in pijače pa so na 
svoj račun prišli tudi vsi, ki jih 
zanima arhitektura, avtomobi-
lizem, fotografija, kovinarstvo 
– prav gotovo se je za vsakogar 
kaj našlo. Obiskovalce je zelo 
presenetilo, ko je na prizorišče 
premierno pripeljal 'Burja bus', 
ki bo v prihodnje služil promo-
ciji Ajdovščine in celotne Vipa-
vske doline kot dežele mnogih 
priložnosti in potencialnih in-
vesticij. 

Tako obiskovalci kot raz-
stavljalci so vztrajali nekje do 
13.00 ure, potem pa se je dogo-
dek zaključil na pravi ajdovski 
način, kako drugače, kot pa za-
radi burje. Veseli in ponosni 
smo, da so nam vremenski po-
goji dopuščali izpeljavo InCa-
stre, pa čeprav v okrnjeni obli-
ki. 

Ljudska univerza Ajdovščina 
se je kot organizator uspešno 
povezala z različnimi podje-
tji in organizacijami, ki ajdo-
vski občini dajejo velik pomen 
in puščajo nepozabne sledi. 

Seveda nam organizacija celo-
tnega dogodka brez partner-
jev (Razvojna agencija Rod, 
Območno obrtno-podjetni-
ška zbornica Ajdovščina, Inšti-
tut za mladinsko politiko, Se-
verno Primorska gospodarska 
zbornica Nova Gorica, Mladin-
skim kulturni center Ajdovšči-
na, Turistično informacijski 

center Ajdovščina in Zavod za 
zaposlovanje Republike Slove-
nije OE Nova Gorica ter naci-
onalni partner Spirit Slovenija 
– javna agencija in Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehno-
logijo), ne bi uspela. Ne smemo 

pa niti mimo dejstva, da brez 
podpore Občine Ajdovščina, ki 
je tudi pobudnica in idejni vod-
ja, tega dogodka ne bi bilo. 

Letošnji uspeh dogodka nam 
je dal veliko zagona in motiva-
cije, da zgodbo o InCastri pi-
šemo naprej. Zavedamo se, da 
največ lahko dosežemo, ko sto-
pimo skupaj. Zato, še enkrat 

hvala vsem, ki ste našli svoj ra-
zlog in nas obiskali na InCastri. 
Se vidimo naslednje leto! 

Neja Fakin in Polona 
Lavrenčič, Ljudska univerza 

Ajdovščina.
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Burja bus prinesel burjo
V okviru prireditve InCastra v Ajdovščini je krstno vožnjo doživel Burja bus, ki bo na po-
membnih dogodkih in sejemskih prireditvah doma in v tujini na izviren način obveščal 
obiskovalce, zakaj je vredno Vipavsko dolino obiskati in v njo tudi vlagati.

Neposredni povod za doda-
tno promocijo Vipavske doline 
je sprožil znameniti turistični 
vodič Lonely Planet, ki je maja 
letos Vipavsko dolino uvrstil na 
seznam krajev v Evropi, ki jih 
velja obiskati. Poleg dvomeseč-
ne kampanje na devetih radij-
skih postajah v sosednji Italiji, 
oglaševanja na jumbo plakatih 
v naši prestolnici in predstavi-
tvah Vipavske doline na spe-
cializiranih sejmih predstavlja 
Burja bus vrhunec promocije, 
ki naj bi še večje učinke prine-
sla v naslednji sezoni. 

Avtobus, ki so ga poimeno-
vali po eni največjih značilno-
stih Vipavske doline, je Občina 
Ajdovščina pri mariborskem 
Tamu najela do konca leta (te-
daj se tudi izteče veljavnost na-
lepke Best in Europe 2018), 
oprema pa je plod domačega 

znanja. Slikovito zunanjost 
je zasnovala Urška Černigoj, 
multimedijsko notranjost pa so 
po zamisli Studia Pika plus iz-
delali v Gremarju (v prostorih 
nekdanje Lipe). 

Ena stranica Burja busa pri-
kazuje detajle »čudovitega pri-
mera skritega dragulja v srcu 
Evrope. Ta nadvse privlačna 
in šarmantna regija ponuja iz-
jemna kulinarična doživetja, 

vznemirljive aktivnosti in fan-
tastično pokrajino …« kot so 
zapisali pri Lonely Planetu v 
obrazložitvi priznanja. Druga 
stranica pa je namenjena iska-
nju tujih vlagateljev (Invest in 
Ajdovščina) tako v manjkajočo 
turistično infrastrukturo (hote-
la v Ajdovščini in na Predmeji, 
restavracije, adrenalinski parki 
…) kot tudi za gradnjo stano-
vanjske soseske (Ribnik SBII) 
ali vlaganja v poslovne cone. 

Mimogrede: takoj ko je Burja 
bus v soboto opoldne zapeljal 
na ajdovsko letališče in vzbu-
dil zanimanje številnih obisko-
valcev InCastre, je začela piha-
ti močna burja, tako da je bil 
'krst' prestavljen v bolj zavetno 
lego. Vrata v notranjost busa 
je simbolično odprl župan Ta-
dej Beočanin, ki je prvo 'pra-
vo' vožnjo napovedal na inve-
sticijsko konferenco v Maribor, 
Burja bus pa bo veter v jadra lo-
vil tudi na jubilejni, 50. izvedbi 
znamenite Barkoljanke (Barco-
lana) od 11. do 14. oktobra.

Skukova voda vse do 
Hrušice
Po vaseh od Cola do Hrušice bodo geodeti v kratkem 
opravljali predhodne izmere. V naslednjih letih bo občina 
zgradila vodovodno povezavo od vodohrana Col skozi vse 
kraje do vzhodne meje ajdovske občine, torej do Hrušice, 
vključno z Belo. Občina Ajdovščina je namreč pridobila tri 
milijonov evrov iz evropskih skladov.

Pogodba za pripravo doku-
mentacije za pridobitev grad-
benega dovoljenja je sklenjena, 
v ta namen se bodo na terenu 
pričele izvajati geodetske izme-
re. Nov vodovod se bo začel na 
Colu in bo oskrboval vasi vse do 
Hrušice, vključno z odcepom do 
Bele. Sočasno bo občina (iz la-
stnih sredstev) v Podkraju ure-
dila še kanalizacijo. Torej bodo 
tudi v Hrušici pili vodo iz zajetja 
Skuk nad Lokavcem. Skuk na-
mreč napaja celo Goro do Cola. 

Vsi lastniki zemljišč, preko 
katerih bo tekla nova trasa vo-
dovoda, bodo o tem pravoča-
sno obveščeni. Občina pa javno 

predstavitev projekta novega 
vodovoda načrtuje v oktobru. 

Nova vodovodna povezava je 
del obsežnega projekta hidra-
vlične izboljšave in razširitev 
vodooskrbnega sistema Hubelj, 
ki je ocenjen na okrogle tri mi-
lijone evrov. Občina je denar 
pridobila iz evropskega kohe-
zijskega sklada. Zgradilo se bo 
tudi dodatni rezervoar pri vo-
darni Hubelj, ki bo prišel prav 
ob večjih nihanjih – ob večjih 
nalivih je voda motna, ob daljši 
suši pa je začne primanjkovati. 
Kot rezervni vodni vir bo z vo-
dovodom Hubelj povezano še 
zajetje Skuk.

Na izlet v Vrtovin
Po dolgih letih želja so v zaselku Lozarji sredi Vrtovina ure-
dili asfaltni plato, priročno parkirišče in počivališče, ki bo 
služilo tako domačinom kot obiskovalcem. Od tam namreč 
pelje označena pot do Školja sv. Pavla.

Nov plato v zaselku Lozarji v 
Vrtovinu odlikuje lep razgled 
na dolino. Na njem bo brez te-
žav hkrati lahko parkiranih deset 
avtomobilov. Urejeno je tudi po-
čivališče – lesena miza s klopmi 
ter pitnik. Za potrebe pitnika je 
bila do platoja napeljana tudi vo-
dovodna napeljava. Prostor je na 
pobudo krajevne skupnosti ure-
dila Občina Ajdovščina. Vre-
dnost drobne, vendar za kraj po-
membne naložbe, je bila okoli 
15.000 evrov. Predhodno pa je 
bilo potrebno od Sklada kmetij-
skih zemljišč odkupiti parcelo. 

Od platoja pelje označena pot 
do Školja sv. Pavla - pomemb-
ne kulturno-zgodovinske točke 
v dolini. Ob čudovitem razgle-
du si obiskovalci lahko ogledajo 
ostanek poznorimske utrdbe – 
vodnega stolpa – ki je najstarej-
ša še ohranjena rimskodobna ar-
hitektura v tem delu Evrope. Na 
školju pa je cerkvica sv. Pavla, ki 
je na temeljih stare prednice zra-
sla leta 1945, v zahvalo za mir in 
v spomin na žrtve vojne. Do Sv. 
Pavla vodi mnogo poti, ena naj-
krajših od novega platoja v zasel-
ku Lozarji sredi Vrtovina.

'Vstajenje Primorske' za vedno
Veteranske in domoljubne organizacije občin Ajdovščina in Vipava so 1. septembra organi-
zirale pohod k spomeniku pesmi 'Vstajenje Primorske' za Križno Goro.

'Vstajenje Primorske' se je ro-
dilo na območju občine Ajdo-
vščina, za Križno Goro, v zim-
skem jutru leta 1944! Avtor 
besedila Lev Svetek – s parti-
zanskim imenom Zorin, je pre-
nočil v kurirski karavli št. 15, 
zjutraj se je povzpel na bližnjo 
vzpetino. Pod njim je bila raz-
grnjena Vipavska dolina in tam 
daleč, čez Kras, se je kot slutnja 
vsega lepega bleščalo Jadransko 
morje, za katerega je verjel, da 
bo naše. In rodila se je pesem 
s čudežno stvariteljsko močjo!

Že tisti večer jo je Zorin na 
kulturni prireditvi v kurirski 
postojanki prvič prebral in po-
žel buren aplavz. Kmalu so jo 
ljudje po primorskih vaseh vze-
li za svojo. Glasbeno obliko ji je 
po vojni vdahnil briški skla-
datelj Rado Simoniti, vodilno 
melodijo pa je povzel po 'Ba-
zovici' Frana Venturinija. Pr-
vič so skladbo zapeli združeni 

primorski pevski zbori 8. sep-
tembra 1968 v Novi Gorici, ob 
25. obletnici primorske vstaje, 
torej pred 50 leti. 

Kljub izrazito slabemu vreme-
nu se je na Križni Gori zbralo 
lepo število pohodnikov, ki so 
zavetje poiskali pod šotorskim 
platnom. Zbrane je pozdravil 

župan Tadej Beočanin, slavno-
stni govor pa je pripadel Jožefu 
Člekoviču, predsedniku sever-
noprimorskega odbora Zve-
ze veteranov vojne za Sloveni-
jo. Program so oblikovali Oktet 
Castrum, Manuela Polanc in 
Anja Brus. 

Dan odprtih vrat Burja busa

Če bi si želeli ogledati notranjost Burja 
busa, bo za to priložnost v 

petek, 5. oktobra 
od 14. do 18. ure, na parkirišču pred 

Pošto v Ajdovščini.
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Znanost na zabaven način 

Noč je v Ajdovščini pokazala 
svojo moč
Evropsko noč raziskovalcev smo v petek, 28. septembra, prvič obeležili tudi v Ajdovščini. 
Aktivnosti so ves dan potekale na več prizoriščih in privabile ogromno radovednih.

Na pobudo Evropske komi-
sije se širom Evrope za en dan 
v letu široko odprejo vrata or-
ganizacij, ki se ukvarjajo z zna-
nostjo in raziskovanjem, da 
bi predstavile poklic in življe-
nje znanstvenika širši javnosti. 
Projekt je združil raziskovalne 
ustanove kot so Ustanova Hiša 
eksperimentov, Institut Jo-
žef Stefan, Kemijski inštitut in 
Tehniški muzej Slovenije, nji-
hovi predstavniki pa so na za-
baven način prikazali znanost 
in raziskovanje. 

Slednji je že nekaj dni pred 
nočjo raziskovalcev postavil v 
avli Dvorane prve slovenske 
vlade zanimivo dokumentar-
no razstavo o intelektualni la-
stnini, ki bo na ogled še do 19. 
oktobra. Petkova dogajanja v 
Ajdovščini so potekala na več 
prizoriščih. Najbolj oblegane 
so bile aktivnosti na interaktiv-
ni razstavi eksperimentov »iz-
vedi sam« v avli dvorane ter 
znanstvene dogodivščine Jajčk-
ologija in Zvokologija na Trgu 
1. slovenske vlade. Morda, 

veste kdo nese najmanjša jajč-
ka na svetu? Kako ugotovimo, 
da je jajce sveže? Kateri izum 
je patentiral Michael Jackson? 
Kako potuje zvok? Zakaj nam 
plin helij spremeni glas? 

V Pilonovi galeriji so priredili 
dan odprtih vrat z zanimivimi 
raziskovalnimi delavnicami za 
šolarje. Arheologi so vodili po 
središču mesta, Dom krajanov 
je gostil razstavo optičnih iluzij 
Optikalije, predavanje o raku, 
elektriki in imunskem siste-
mu, tu je potekala tudi projek-
cija dokumentarca o najstarej-
ši piščali. V kavarni Stolp pa 
sta se na znanstvenem espressu 
predstavili znanstvenici in razi-
skovalki Tina Ponebšek in Ana 
Velikonja. 

Pester nabor dejavnosti je pri-
vabil ogromno radovednih. 
Nadvse razveseljivo je, da so se 
tako množično odzvale druži-
ne, starši so skupaj z otroci te-
šili svojo radovednost in uživa-
li ob odkrivanju novih dejstev. 
Namen noči raziskovalcev v 
Ajdovščini je bil torej več kot 
dosežen.

Gasilnik v vsako gospodinjstvo
Oktober je mesec varstva pred požarom. V javnem zavodu Gasilsko reševalni center Ajdo-
vščina ga bodo obeležili tako, da bodo vsem gospodinjstvom občin Ajdovščina in Vipava 
ponudili gasilne aparate po ugodnih akcijskih cenah.

Akcija ugodnih gasilnikov za 
ajdovska in vipavska gospodinj-
stva bo trajala od 1. do 31. okto-
bra. Cena 6-kilogramskega gasil-
nika na prah priznane blagovne 
znamke bo znašala 31,00 EUR z 
DDV (redna cene je 43 evrov). 
Ob nakupu bo vsaka stranka tudi 
poučena o varni uporabi gasilni-
ka. 

Z letošnjo akcijo v mesecu var-
stva pred požari bi želeli spod-
buditi prebivalce k nakupu ga-
silnega aparata, ki ga bodo lahko 
uporabili za gašenje začetnih po-
žarov. Obenem pa velja napotek, 
da v primeru požara vedno po-
kličete številko 112 – pristojna 
gasilska enota se bo takoj odzva-
la ter varno pogasila ogenj.

Vroča linija Sopotnikov
Sredi septembra je v Ajdovščini tudi v praksi zaživel projekt 
Sopotniki, brezplačni prevozi za starejše občane, ki jih vo-
zijo prostovoljci. Prvi se je v tej vlogi preizkusil župan Tadej 
Beočanin.

Zanimanje za brezplačne pre-
voze je med starejšimi občani 
veliko, prav tako se je javilo do-
volj prostovoljcev. Konec sep-
tembra je tako potekalo doda-
tno izobraževanje. Prostovoljci 
so tako vozniki kot tudi spre-
mljevalci – svojega potnika po 
potrebi pospremijo po oprav-
kih, uredijo formalnosti, z njim 
počakajo, ga kratkočasijo … 

Občina Ajdovščina je za pre-
voze najela električni avtomo-
bil VW golf, ki je sicer parki-
ran pred mladinskim centrom 
v Palah, kjer se med 'odmo-
ri' polni. S Sopotniki se je mo-
goče peljati do Vipave, Šempe-
tra ali Nove Gorice. Brezplačne 
prevoze lahko koristijo upoko-
jeni občani Ajdovščine. Največ 
povpraševanja je po prevozih 
do bolnišnice in zdravstvenega 
doma v Novi Gorici, sem in tja 
pa so želje tudi bolj družabne 

narave – obiski v domovih za 
starejše občane, ali prevozi iz 
vasi do mesta zaradi plačila 
položnic in drugih opravkov. 
Opravek za brezplačni prevoz 
ni pomemben, Sopotniki vozi-
jo kamorkoli na omenjeni rela-
ciji, tudi po 'špežo' ali k frizerju. 

Na telefonsko številko 051 33 
99 44 se javlja koordinator Ma-
tjaž Jazbar. Poklicati je mogo-
če vsak delovni dan med 8. in 
16. uro, prav tako se v tem času 
opravljajo prevozi, ki jih je po-
trebno naročiti teden dni vna-
prej. 

Prvo vožnjo programa Sopo-
tniki v Ajdovščini je opravil kar 
župan Tadej Beočanin. Svojo 
potnico je peljal do Nove Gori-
ce, tam jo je pospremil do am-
bulante v zdravstvenem domu, 
nakar sta se vrnila v Ajdovšči-
no. 

Še tisoč kvadratnih 
metrov asfalta
Po zaključku gradnje novega krožišča pri pokopališču so 
končno asfaltno prevleko dobile še površine v servisni coni. 
Nov asfalt je dobil tudi del ulice skozi obrtno cono Na Gmaj-
ni (pri Avto Batič).

Grob asfalt z dvignjenimi po-
krovi kanalizacijskih jaškov po 
servisni coni je kar nekaj časa ča-
kal na dokončanje krožišča pri 
nekdanji cestni bazi. Zdaj pa je že 
položena finalna plast asfalta po 
celotnem območju. Gre za pri-
bližno tisoč kvadratnih metrov 

površine oziroma 170 tekočih 
metrov ceste. 

Sočasno je dobil novo asfal-
tno prevleko še del ulice v obrtni 
coni NA Gmajni (pri Avto Ba-
tič). Skupna vrednost del, ki jih je 
opravilo podjetje Kolektor CPG, 
je znašala okoli 40.000 evrov.
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CROSSIT SAFER in GREVISLIN – dva nova strateška 
projekta za Občino Ajdovščina
Občina Ajdovščina je uspešno kandidirala na razpisu za strateške projekte programa sodelovanja Interreg V-A Italija - Slovenija, financiranega iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj. Julija 2018 sta bila, izmed 8 odobrenih projektov za sofinanciranje, potrjena tudi projekta CROSSIT SAFER in GREVISLIN. V obeh 
Občina Ajdovščina nastopa kot projektni partner.

Projekt CROSSIT SAFER 
(Čezmejno sodelovanje med 
Slovenijo in Italijo za varnej-
šo regijo) bo krepil zmoglji-
vost institucionalnega sodelo-
vanja s spodbujanjem ključnih 
akterjev civilne zaščite k načr-
tovanju skupnih rešitev v pri-
meru naravnih nesreč z uskla-
jenimi čezmejnimi ukrepi. V 
okviru projekta bomo pregle-
dali obstoječe oblike sodelova-
nja na področju varstva pred 
nesrečami na čezmejnem ob-
močju. Na podlagi tovrstne 
analize bomo pripravili pre-
dloge za izboljšanje sodelova-
nja in oblikovali skupni čez-
mejni protokol za ukrepanje 
v primeru naravnih nesreč, ki 
bo zajemal celotno čezmejno 
območje. S pomočjo tehnolo-
ških inovacij bomo razvili sis-
tem nadzora, komunikacije 
in alarmiranja v primeru na-
ravnih nesreč, ki bo omogo-
čal ukrepanje v realnem času. 
Razvili bomo čezmejne mo-
dele za ocenjevanje potre-
sne varnosti, izdelali inova-
tivno metodo za kartiranje in 
oceno rizika gozdnih požarov 
ter modele za hitro vrednote-
nje škode in jih pilotno testi-
rali na izbranih območjih čez-
mejne regije. Izdelali bomo 3D 

kartografski software in sku-
pne smernice za kartografi-
jo naravnih nesreč ter razvi-
li skupni informacijski sistem. 
Razvili bomo in izvedli sku-
pne programe usposabljanja 
za različne ciljne skupine tako 
profesionalnih kot prostovolj-
nih reševalcev. Izvedli bomo 
vrsto praktičnih vaj, v katere 
bo vključeno tudi lokalno pre-
bivalstvo. 

Vodilni partner projek-
ta CROSSIT SAFER je Civil-
na zaščita Furlanije - Julijske 
krajine, projektni partnerji pa 
so poleg Občine Ajdovščina 
tudi Gasilska zveza Sloveni-
je, Gasilska enota Nova Gori-
ca, Zavod za gasilno in reše-
valno službo Sežana, Občina 
Postojna, Civilna zaščita De-
žele Veneto, Univerza v Pa-
dovi – Oddelek za inženirstvo, 
gradbeništvo in okolje in Me-
tropolitansko mesto Benetke. 
Pridruženi partnerji projekta 
so Ministrstvo za obrambo - 
Uprava Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje, Gasilsko 
reševalni center Ajdovščina, 
Prostovoljno gasilsko društvo 
Postojna, Avtonomna deže-
la Furlanija - Julijska krajina – 
Glavna direkcija za kmetijske, 
gozdarske in ribolovne vire, 
Ministrstvo za notranje zade-
ve – Deželna direkcija za gasil-
sko službo, reševanje in zašči-
to Furlanije - Julijske krajine, 

Državna gasilska zveza – Med-
dregionalna Direkcija Veneto 
in Trentinsko – Zgornje Poa-
dižje. 

Projekt GREVISLIN (Zele-
na infrastruktura, ohranja-
nje in izboljšanje stanja ogro-
ženih vrst in habitatnih tipov 
ob rekah) bo krepil upravlja-
nje ekosistemov in obnavljanje 
biotskih raznovrstnosti prek 

zelenih infrastruktur in eko-
sistemskih storitev. V okviru 
projekta se bo pripravil dol-
goročni čezmejni razvojni na-
črt razvoja in varstva zelene 
infrastrukture. Spremljalo se 
bo stanje voda in biotske ra-
znovrstnosti habitatov, s pou-
darkom na območjih povod-
ja Soče in spodnjega dela reke 
Livenza ter porečja Vipave. Iz-
vedle se bodo pilotne aktiv-
nosti in naložbe vzpostavitve 

zelenih infrastruktur na ob-
močju NATURA 2000, tako se 
bo krepila ozaveščenost ciljnih 
skupin o pomenu trajnostnega 
upravljanja z vodami, varova-
nimi območji ter gozdnimi in 
kmetijskimi površinami. 

Vodilni partner projekta je 
RRA SEVERNE PRIMORSKE 
Regijska razvojna agencija 
d.o.o. Nova Gorica, projektni 

partnerji pa so poleg Občine 
Ajdovščina tudi Mestna ob-
čina Nova Gorica, Inštitut 
za vode Republike Slovenije, 
Agencija Republike Slovenije 
za okolje, Kmetijsko gozdarska 
zbornica Slovenije - Kmetijsko 
gozdarski zavod Nova Gori-
ca ter Občina Postojna. Ita-
lijanski partnerji projekta so 
Pristojni organ za upravljanje 
okrajnega porečja »Autorita di 
bacino distrettuale«, Uprava 

za upravljanje vodnih virov, 
ARPA FVG, Konzorcij »Con-
sorzio di Bonifica Pianura Is-
ontina«, Občina Štaranzan, 
Dežela Benečija - Regionalna 
struktura biotske raznovrstno-
sti in parkov »Struttura regio-
nale della Biodiversita e dei 
Parchi« ter Agencija Veneto 
Agricoltura. Pridružena par-
tnerja sta Ministrstvo za oko-
lje in prostor Republike Slove-
nije in Občina Izola. 

Projekta sta vredna vsak sla-
bih 3 milijona evrov, za Ob-
čino Ajdovščina pa vsak oko-
li 300.000 evrov. Od tega 85 
% sofinancira Evropski sklad 
za regionalni razvoj, 15 % pa 
je lastnih sredstev. Projekt 
GREVISLIN se bo začel izva-
jati 15. novembra 2018, pro-
jekt CROSSIT SAFER pa 1. ja-
nuarja 2019. Oba bosta trajala 
tri leta. 

Občina Ajdovščina bo z no-
vima projektoma zelo pripo-
mogla pri izvajanju progra-
ma sodelovanja Interreg V-A 
Italija - Slovenija, saj čezmej-
no sodelovanje krepi strate-
gijo Evropske unije za pame-
tno, trajnostno in vključujočo 
rast ter obenem oblikuje njeno 
ekonomsko, socialno in terito-
rialno kohezijo. 

 
Oddelek za gospodarstvo 

in razvojne zadeve Občine 
Ajdovščina 

Živahno v poslovnih conah
Poslovna cona v Talih je trenutno eno veliko gradbišče, saj investitorji že gradijo proizvodne 
hale. V poslovni coni Pod železnico se končuje druga faza komunalne opreme, medtem ko 
se že snuje naslednja cona z delovnim naslovom Ajdovščina-Jug.

Poslovna cona V Talih (med 
obvoznico in hitro cesto) bo ko-
vinarsko obarvana. Prav vsi in-
vestitorji - Metal design, VRC, 
CNC Kovšca, Marmet ter ita-
lijansko podjetje Metech – se 
ukvarjajo s kovinarsko industri-
jo. Hala Metal designa je že pod 
streho, ostali z gradnjo začenja-
jo. Komunalna oprema cone je 
potekala v dveh fazah: prva faza 
je bil vredna 318 tisoč evrov, 
občina je prispevala 193.000 
evrov, ostalo EU (125.000) pre-
ko razpisa MGRT za sredstva iz 
Evropskega sklada za regional-
ni razvoj. Drugo fazo komunal-
ne opreme je izvedlo podjetje 
Grapri za 180.000 evrov (brez 
DDV) in je praktično končana, 
le asfaltacija dela ceste bo smi-
selno počakala na zaključek gra-
dnje objektov. 

Poslovna cona Pod železnico 
se nahaja na zahodni strani me-
sta, med hitro cesto in železniško 
progo. Celotno območje meri 
dobrih 8 hektarjev, približno 
polovica je že bila pozidana in 
delno komunalno opremljena. 

Občina Ajdovščina je letos zače-
la z 2. fazo (kanalizacija komu-
nalnih odpadnih in meteornih 
voda, vodovodno in hidran-
tno omrežje, prometno omrež-
je, javna razsvetljava ter elek-
tro in TK omrežje). Na javnem 

razpisu je bilo izbrano podje-
tje Stopar iz Lokavca, vrednost 
pogodbe 287.000 evrov, kar 90 
% sredstev je občini uspelo pri-
dobiti preko razpisa MGRT za 
sredstva iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj. Za zdaj so 
znani investitorji Extel, Deh-
ka Trade Cetin, L-inox, ki svo-
je objekte še projektirajo. Vse 
parcele v 2. fazi so že tudi re-
zervirane, zanimanje pa je že za 
3. fazo, ki pa jo je treba najprej 

komunalno opremiti. Denar za-
njo je zagotovljen skozi Dogo-
vor za razvoj regij, sklenjen le-
tos med Vlado RS in Razvojnim 
svetom Goriške razvojne regije. 
Okroglih 350 tisočakov iz tega 
dogovora je namenjenih spod-
bujanju podjetništva, v praksi 
to pomeni zaokrožitev poslov-
ne cone Pod železnico ter uredi-
tev povsem nove poslovne cone 
z delovnim naslovom Ajdovšči-
na jug. 

Foto: Tamara Vidmar
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Obnova cest 

Erazem vse bližje
Končana je obnova odseka ceste od Podkraja proti Bukovju. 
Tik pred koncem je obnova ceste skozi Plače. V oktobru pa 
se bo začelo urejanje dovozne ceste do športnega igrišča v 
novem naselju na Planini.

Še preostalih 700 metrov ob-
činske ceste, ki iz Podkraja za-
vije proti Bukovju, je preno-
vljenih. Občina Ajdovščina je 
tako dokončno uredila svoj del 
do občinske meje, ki v skupni 
dolžini meri 2.100 metrov. V 
sklopu investicije so bili ureje-
ni odvodnjavanje, propusti in 
bankine ter zaključna asfaltna 
prevleka. Naložbo v vrednosti 
100.000 evrov je v celoti porav-
nala Občina Ajdovščina, gra-
dilo je podjetje Kolektor CPG. 
Urejene ceste so veseli domači-
ni iz Podkraja in okoliških vasi, 
ki se dnevno vozijo v Postoj-
no. Investicija pa je pomemb-
na tudi zaradi turističnega po-
vezovanja, saj obiskovalci radi 
iščejo stranke poti, prav ta cesta 
pa povezuje našo deželo s Pred-
jamskim gradom in Postojnsko 

jamo. Od občinske meje so 
ostali še štirje kilometri maka-
dama, zdaj je torej na potezi 
Občina Postojna. 

Podjetje Kolektor CPG obna-
vlja tudi cesto skozi Plače, in-
vesticija je tik pred zaključkom. 

Cesto, ki je bila na več mestih 
slaba, udrta ali kako druga-
če poškodovana, se prenavlja 
po odsekih, vendar temelji-
to. Nevarne odseke se je sani-
ralo z zamenjavo slabega no-
silnega terena z novo podlago 
– kamnitimi zložbami, nato se 
je površino na novo asfaltiralo. 
Prenovo je v celoti financira-
la Občina, pogodbena vrednost 
del je 35.000 evrov. 

V oktobru pa se bo pričela ob-
nova dovozne ceste do špor-
tnega igrišča v novem naselju 
na Planini. Na pobudo krajev-
ne skupnosti se bo uredilo 160 
metrov ceste – ob asfaltni pre-
vleki še ureditev meteorne ka-
nalizacije z ponikovalnico. 
Ocenjena vrednost naložbe je 
36.000 evrov, poravnala jo bo 
Občina Ajdovščina, postopek 
izbire ponudnika je v zaključ-
ni fazi. 

Omeniti velja še zanimiv na-
črt prenove ceste od železnice 
do mosta čez Vipavo pod Brja-
mi, kjer naj bi bila cesta zaradi 
pogostih poplav dvignjena za 
poldrugi meter. To bo kar zah-
tevna naložba, saj naj bi cesto 
dvignili delno z nasipom, del-
no pa z betonskimi škatlasti-
mi propusti (zaradi prelivanja 
vode). Projektanti so naložbo 
ocenili na okoli 350.000 evrov, 
zato bo občina iskala nepovra-
tna evropska sredstva.

Deset let Primorskega škljoca
Člani sekcije ljubiteljskih fotografov Primorski škljoc Društva upokojencev Ajdovščine so 
obeležili 10 let delovanja. Župan Tadej Beočanin jim je ob tej priložnosti izročil jubilejno 
priznanje.

Začelo se je iz potrebe, foto-
grafi so beležili pestre dejavno-
sti svojega društva upokojen-
cev. Prva razstavo sta leta 2008 
postavila Jože Bitežnik in Ro-
man Žonta, prvi dober organi-
zator, drugi odličen fotograf in 
vodja sekcije, ki je že pred usta-
novitvijo skupine skrbel za foto 
arhiv društva. Skozi desetletje 
so ljubiteljski fotografi osvajali 
nova znanja iz različnih podro-
čij fotografije, prirejali razsta-
ve in prejemali nagrade. Pred-
vsem pa fotografirali. Spremljali 
so aktivnosti društva, beleži-
li skoraj pozabljene dejavnosti 
ljudi in lepote naših krajev, iz-
delali razglednice Ajdovščine 
in turistično promocijske filme 
o naših krajih, bili so fotorepor-
terji lokalnega časopisa ter ura-
dni fotografi pomembnih ob-
činskih prireditev. »Čeprav je v 
imenu vaše sekcije zapisano, da 
ste ljubitelji, ste s svojim delom 
daleč presegli zgolj ljubiteljsko 

ustvarjanje,« je v svojem nago-
voru poudaril župan Tadej Be-
očanin in skupini poklonil Jubi-
lejno priznanje župana Občine 
Ajdovščina. 

Na prireditvi so društvu če-
stitali tudi predsednik Dru-
štva upokojencev Ajdovšči-
na Marjan Hajdinjak in visoki 
predstavniki Pokrajinske zveze 

društev upokojencev Severne 
Primorske. Kulturni program 
sta oblikovali pevski zasedbi 
Večernica in Zarja. V vhodni 
avli Ljudske univerze Ajdovšči-
na so člani sekcije pripravili za-
nimivo razstavo črnobelih foto-
grafij o Ajdovščini, po kateri je 
obiskovalce prireditve popeljal 
mentor skupine Bojan Bizjak.

Projekt VIPava 

Zaščita hribskega škrjanca
Občina Ajdovščina z več projektnimi partnerji sodeluje v projektu VIPava, financiranem iz 
kohezijskih sredstev EU za območja Natura 2000. Projekt je vreden 3,3 milijona evrov.

Kar 80 % sredstev bo prispe-
val Evropski sklad za regionalni 
razvoj, 20 % pa Republika Slo-
venija. V projektu sodelujejo še 
Zavod za ribištvo, Zavod RS za 
varstvo narave, Direkcija za vode 
RS, Društvo za opazovanje in 
proučevanje ptic Slovenije, Ob-
čina Miren-Kostanjevica ter Me-
stna občina Nova Gorica. 

Ena od tarčnih vrst projekta je 
hribski škrjanec (Lullula arbo-
rea), ptica, ki naseljuje prve sta-
dije zaraščanja travnikov, potre-
buje pa tudi gozdni rob, kamor 
se zateče v primeru nevarno-
sti. Eden od ključnih razlogov za 
upad populacije hribskega škr-
janca na Vipavskem je zarašča-
nje pobočij nad dolino. 

Za to vrsto ptice nameravamo 
v projektu očistiti večji del le-
sne zarasti na parceli v lasti Ob-
čine Ajdovščina in sicer nad 
Gojačami. Odstranili bomo 80 
% drevja in grmovja. Območje 
se je namreč močno zaraslo in 
ne predstavlja več primernega 

gnezditvenega in prehranjeval-
nega habitata za hribskega škr-
janca, na kar kažejo tudi rezulta-
ti letošnjih popisov. Sodelavci iz 
Društva za opazovanje in prou-
čevanje ptic Slovenije so namreč 
na celotni parceli zabeležili le en 
par te ptice. Zaraščanje zemljišča 
bomo preprečevali s pašo (gove-
do, drobnica) in s tem zagotovili 

trajne učinke akcije in projekta. 
Lilijana, Krsmanović, Oddelek 

za gospodarstvo in razvojne za-
deve 

Naložbo sofinancirata Repu-
blika Slovenija in Evropska uni-
ja iz Evropskega sklada za re-
gionalni razvoj. Šifra operacije: 
OP20.01929

Po zaključenem generalštab-
nem šolanju so častniki Slo-
venske vojske spoznavali lepo-
te Vipavske doline. Najprej so 
se ustavili na Občini Ajdovšči-
na, kjer jim je župan Tadej Be-
očanin predstavil občino, sami 
pa so imeli vrsto vprašanj o 

Častniki slovenske vojske

Na obisku v Ajdovščini

delovanju, načrtih in ciljih ra-
zvoja naših krajev.

 Sledil je obisk podjetja Pipi-
strel, nato pa še ogled Vipa-
vskega Križa, ki jih je še pose-
bej navdušil.

 Foto: Ljubo Žgavc
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Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6 a, 5270 Ajdovščina na podlagi 14. člena Pravilnika o štipendiranju ter nagradah za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov 
(Uradni list RS, št. 70/14, 48/18 – v nadaljevanju Pravilnik) in Sklepa o določitvi lokalno pomembnih ali deficitarnih poklicev v letu 2018 z dne 17. 1. 2018, objavlja

Javni razpis za dodelitev občinskih štipendij, štipendij za lokalno pomembne ali deficitarne poklice ter nagrad za izjemne dosežke in uspehe v letu 2018

Predmet razpisa je:
• štipendiranje dijakov in študentov, z namenom spodbujanja izobraževanja dijakov za lokalno pomembne ali deficitarne poklice ter vzpostavljanja enakih možnosti za

 izobraževanje dijakov in študentov ter 
• podelitev nagrad za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov na področju znanosti, kulture, umetnosti ter uspehov na področju izobraževanja.

Občina Ajdovščina v letu 2018 razpisuje:

1.) 3 štipendije za lokalno pomembne ali deficitarne poklice, in sicer:
• 1 štipendijo za poklic logopeda (profesor logoped / surdopedagog, I. in II. bolonjska stopnja)
• 1 štipendijo za poklic strojnega tehnika (SSI ali PTI),
• 1 štipendijo za poklic elektrotehnika (SSI ali PTI).

V kolikor ni ustreznih prijav za podelitev štipendije za poklic pod posamezno alinejo te točke, se lahko štipendije podelijo za ostala dva poklica navedena v tej točki.
Štipendije za lokalno pomembne ali deficitarne poklice se lahko dodelijo v vsakem letniku izobraževanja, in sicer do izteka izobraževalnega programa. Štipendist lahko
prejema štipendijo le eno leto za posamezni letnik na isti ravni izobraževanja.

2.) 10 občinskih štipendij za dijake oziroma študente iz socialno in ekonomsko šibkih družin
Občinske štipendije se dodelijo za šolsko leto 2018/2019. Štipendist lahko prejema štipendijo le eno leto za posamezni letnik na isti ravni izobraževanja.

3.) nagrade za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov na področju znanosti, kulture, umetnosti ter uspehov na področju izobraževanja.
Ob zadostnem številu prijav vlagateljev se praviloma podeli enako število nagrad za:

•izjemne dosežke na državnem oz. mednarodnem tekmovanju iz znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in 
•izjemne dosežke oz. uspehe na kulturno/umetniškem področju. 

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Ajdovščina: http://www.ajdovscina.si. Razpisno dokumentacijo se lahko v razpisnem roku prevzame tudi 
v sprejemni pisarni Občine Ajdovščina. 

Rok za oddajo vlog je petek, 26. 10. 2018 do 12. ure.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom se dobijo na Oddelku za družbene dejavnosti pri Jerici Stibilj, tel. št.: 05/365 91 37, v času uradnih ur organa, ali po elektron-
ski pošti jerica.stibilj@ajdovscina.si.

Vipavska dolina prvič 
v Gradcu
Na največjem avstrijskem ljudskem praznovanju, ki se je 
v nedeljo, 16. septembra 2018, odvijalo v središču starega 
mestnega jedra v Gradcu, se je v okviru predstavitve Slove-
nije tokrat prvič predstavila tudi Vipavska dolina.

Festival Aufsteirern, ki je znači-
len za Štajersko in njeno ljudsko 
kulturo, vsako leto v septembru 
blesti v središču Gradca z ljud-
sko glasbo, nošo in kulinariko. V 
času festivala Gradec obišče več 
kot sto tisoč obiskovalcev, kar 
ga spremeni v največji vaški trg 
Avstrije. Na 'slovenski ulici' se je 
poleg Vipavske doline predstavi-
lo še osem drugih destinacij. Vi-
pavska dolina se je tokrat izkaza-
la predvsem z vinsko ponudbo 
Kmetije Tomažič iz Vrhpolja. 

Na povabilo Slovenske 

turistične organizacije se je do-
godka udeležila Tina Maze, ki je 
s svojo prisotnostjo razveseljeva-
la številne mimoidoče. Z udelež-
bo na dogodku v Avstriji je Vipa-
vska dolina pričela niz jesenskih 
promocijskih nastopov v tujini. 
Konec septembra se je Vipavska 
dolina predstavila na turistični 
borzi IFTM Top Resa v Parizu, v 
prvi polovici oktobra pa nadalju-
jemo s promocijskimi aktivnost-
mi z udeležbo na borzi TTG In-
contri v Riminiju. 

TIC Ajdovščina

Od race mlakarice do muflona
V lovski koči v Gojačah so v začetku septembra obeležili 70 letnico Lovske družine Čaven. Za 
vsestransko skrb pri ohranjanju narave in za dejavno vlogo v življenju občine je župan Tadej 
Beočanin družini izročil Jubilejno priznanje župana občine Ajdovščina. 

Lovišče družine obsega 3.600 
ha lovnih površin, na katerih 64 
lovcev gospodari s pisano žival-
sko združbo - od race mlakari-
ce do muflona. Lovišče se razte-
za čez krajevne skupnosti Črniče 

– Ravne, Malovše – Gojače, Po-
toče – Kamnje, Selo, Vrtovin, Ba-
tuje in Zalošče, od reke Vipave in 
zadrževalnika Vogršček na dnu 
doline pa vse do roba Čavenskega 
pogorja (od 79 m do 1246 m nad-
morske višine).

V 70 letih se je precej spreme-
nil že sam odnos do lova na splo-
šno, radikalne spremembe pa je 
v tem času doživela tudi divjad 
- zaradi mehaniziranega kmetij-
stva in pretirane uporabe zašči-
tnih sredstev sta mala divjad in 
perjad iz doline praktično izgini-
li, na srečo pa je lovišče krajinsko 

dovolj razgibano, da so se lovci 
lahko usmerili na veliko divjad. 
Vendar si prizadevajo za vrnitev 
male divjadi v lovišče. »Na podro-
čju Vipavske doline poteka večle-
tni načrt za obuditev in ohranitev 

staleža male divjadi, predvsem fa-
zana. Dviguje se stalež poljske-
ga zajca, kar je zelo vzpodbudno. 
Raca mlakarica si je ustanovila 
svoj dom ob reki Vipavi in aku-
mulacijskem jezeru Vogršček,« je 
prve uspehe naštel Silvo Batagelj, 
starešina družine. O visoki divja-
di pa je dejal: »V novejšem času 
je plan odstrela srnjadi okrog 90 
kosov. Kolonija gamsov je sta-
bilna, številčnost muflona malce 
upada tudi zaradi vse večje priso-
tnosti risa, volka in medveda. Je-
lenjad skušamo zadržati na niž-
ji številčnosti, saj menimo, da mu 

med vinogradi ni mesta. Posebno 
poglavje je divji prašič, ki povzro-
či glavnino škod.«

Lovci redno vzdržujejo in zala-
gajo številna krmišča, vsako leto 
očistijo več kilometrov lovskih 

stez, večje površine grmišč in goz-
dnega roba, za kar potrebujejo 
1.200 delovnih ur letno.

V lovišču imajo postavljenih 
64 lovskih prež, v gorskem delu 
vzdržujejo dva bivaka (Bajčova 
luknja in Črna peč), v Gojačah so 
v letu 1992 dogradili lovsko kočo. 
V spodnjih prostorih imajo ure-
jeno zbiralnico za divjačino, zgor-
nje prostore pa v prostih terminih 
oddajajo za družabne dogodke, 
kar predstavlja dobrodošlo po-
nudbo v tem delu občine. Premo-
rejo tudi strelišče za streljanje gli-
nastih golobov. 



Kandidirali boste za župana 
Občine Vipava. Zakaj ste se od-
ločili za kandidaturo?

Ker sem že osem let aktiven kot 
član občinskega sveta Občine 
Vipava in v zadnjem mandatu 
tudi podžupan, je to zame smi-
selna odločitev. Hočem nadgra-
diti moje dosedanje delo, dobro 
poznam stanje v občini, na tem 
področju imam dovolj znanja in 
izkušenj. Te kraje imam rad, tu-
kaj živim že od rojstva, tukaj sem 
si ustvaril družino in vem, da je 
pri nas lepo, da smo na dobri 
poti. Se pa zavedam, da Občina 
Vipava potrebuje nov zagon.

K odločitvi so pripomogli tudi 
prijatelji in člani Slovenske de-
mokratske stranke, ki so me na-
govarjali h kandidaturi in me 
izbrali za svojega kandidata. Za-
gotovo pa je odločilno vlogo pri-
spevala moja družina, ki me pri 
tem podpira.

Imate mlado družino? Kako 
usklajujete svoje delo in dru-
žinsko življenje?

Priznam, da je kar naporno, 
vendar mi z dobro organizaci-
jo časa in predvsem z razume-
vanjem moje Martine to dobro 
uspeva. Poleg redne zaposlitve 
in vseh obveznosti, ki jih imam 
kot podžupan, namreč zaključu-
jem tudi študij na visokošolskem 
programu Marketing, družbe-
ni mediji in odnosi z javnostmi. 
Imam tudi dva majhna sinova, 
stara 2 in 6 let, in priznam, da so 
moji dnevi zelo pestri. Zagotovo 
mi ni dolgčas (smeh), vendar se 
z dobro voljo in pozitivno ener-
gijo da veliko narediti. Sem op-
timist in v življenju rad poudar-
jam dobre plati.

Imate kaj prostega časa? Ka-
kšni so vaši hobiji?

Prostega časa nimam ravno ve-
liko, se pa trudim, da ga kar naj-
bolje izkoristim. Rad imam po-
hodništvo, predvsem v poletnih 

Občina Vipava potrebuje nov zagon
Jožko Andlovic je doma z Gradišča pri Vipavi. V tem mandatu opravlja delo podžupana za 
družbene dejavnosti Občine Vipava, saj želi aktivno delovati pri razvoju svoje domače obči-
ne. Pravi, da Vipava potrebuje sveže ideje in nov zagon. Ker je mlad, predan, poln energije 
in je z dosedanjim delom pridobil veliko izkušenj, je prepričan, da lahko te spremembe tudi 
uresniči in popelje Občino Vipava korak naprej.

mesecih. Če ne utegnem druga-
če, grem pa vsaj malo na spre-
hod z otroci, da si zbistrim misli 
in napolnim baterije. Rad igram 
šah, to mi je v veselje. Kot sin vi-
narja sem ljubitelj in poznavalec 
vina in član Evropskega združe-
nja vitezov vina. Ker sem vzgo-
jen v tradicionalni kmečki druži-
ni, ki neguje dolgoletno tradicijo 
vinarstva in ceni avtohtone vin-
ske sorte, seveda cenim tradici-
jo, poznam trdo delo kmetov in 
vem, da se nič ne naredi samo 
od sebe. Očetu pomagam pri iz-
peljavi tradicionalnih osmic, ki 
jih še vedno prirejamo na kme-
tiji mojih staršev. V povezavi z 
mojim poklicem inštruktorja in 
mentorja številnim novim ku-
harjem pa sem seveda velik lju-
bitelj kulinarike in rad kaj do-
brega skuham za sprostitev in 
tako razveselim družino in pri-
jatelje.

Že več let aktivno sodelujete v 
lokalni politiki, kot svetnik, kot 
podžupan in tudi kot predse-
dnik Občinskega odbora SDS 
Vipava. Politično delovanje vas 
zanima že od mladih nog, za-
kaj?

Da, res sem že leta 2010 postal 
predsednik Občinskega odbo-
ra SDS in temu vsa ta leta name-
nim kar precej časa, ker menim, 
da je potrebno po svojih močeh 
delovati in se truditi spremeniti 
stvari na bolje. Nisem človek, ki 
bi samo kritiziral, ampak želim 
stvari izboljšati in sem se za to 
pripravljen tudi potruditi. Pasiv-
nost in čakanje na druge mi niso 
blizu, zato pravzaprav težko ra-
zumem tiste, ki ne naredijo tega, 
kar je v njihovi moči. Mislim, da 
so prav mlada leta tista, ki omo-
gočajo neobremenjeno in kritič-
no razmišljanje, zato je prav, da 
tudi mladi povedo svoje mnenje 
in sodelujejo pri razvoju doma-
čega okolja. Pa ne samo mladi, 

za vse generacije velja, da je prav, 
da sodelujejo pri upravljanju in 
odločanju, ker so potrebe in že-
lje različne in je prav, da so sliša-
ne in upoštevane.

Zanima me vaš pogled na sta-
nje v Občini Vipava. Kaj bi 
ohranili in kaj bi spremenili?

Občina Vipava je prelepa, s ču-
dovito naravo in bogato kultur-
no dediščino. Dežela vode, vina, 
burje, bogate zgodovine, de-
lavnih in prijaznih ljudi. Ima-
mo vse pogoje, da si ustvarimo 
lepo življenje. Dolžnost občin-
ske uprave je občanom pomaga-
ti, da te pogoje izkoristijo. Poskr-
beti moramo za razvoj Vipave in 
posameznih vasi. Dobrega je ve-
liko, na to smo lahko ponosni, 
obstaja pa še veliko neizkori-
ščenih možnosti, ki predstavlja-
jo velik potencial za izboljšave 
in nadaljnji razvoj. Idej je ogro-
mno, o potrebnih izboljšavah se 
veliko pogovarjamo v različnih 
krogih. Menim pa, da je potreb-
no prisluhniti različnim mne-
njem in v večji meri upoštevati 
tudi krajevne skupnosti, ki vsa-
ka posebej najbolje poznajo svo-
je potrebe in priložnosti. Veliko 
izzivov se da rešiti le z dobro vo-
ljo in ustrezno angažiranostjo ob 
minimalnih sredstvih, za druge 
pa so potrebne večje investicije. 
Zagotovo pa je potrebno določi-
ti prioritete, si postaviti ambici-
ozne, a dosegljive cilje ter izbrati 
ustrezne rešitve in k njihovi rea-
lizaciji pristopiti načrtno in po-
gumno. Prav gotovo je potreb-
no ohraniti vse, kar je dobrega. 
Hkrati pa je potrebno vnesti tudi 
spremembe, prisluhniti svežim 
idejam in omogočiti nov zagon. 
Časi se spreminjajo in tudi Obči-
na Vipava mora iti v korak s ča-
som.

Ste podžupan Občine Vipa-
va. Katere dobre projekte, iz-
peljane v zadnjem času, bi 

izpostavili?
Pokrivam področje družbenih 

dejavnosti in skušam na tem po-
dročju koordinirati številne ak-
tivnosti in projekte. V občini Vi-
pava delujejo številna društva, ki 
skrbijo za bogato kulturno, špor-
tno, izobraževalno, humanitar-
no in tudi siceršnje dogajanje ter 
s prostovoljnim delom bogati-
jo življenje v naši občini. V za-
dnjem času se sicer Občina Vi-
pava zelo odpira navzven, dobro 
sodelujemo s sosednjimi obči-
nami. Prav tako pa smo okrepi-
li sodelovanje s tujino. Sodeluje-
mo na projektu nove evropske 
kulturne poti Leonardo Da Vin-
ci in tega sem res vesel, ker po-
vezava Vipave z svetovno zna-
nim genijem ponuja odlično 
priložnost za promocijo Vipa-
ve in posledično tudi naših do-
mačih zgodb. Vesel sem prenove 
dvorca Lanthieri, ki je kultur-
ni spomenik državnega pome-
na, in predstavlja lepo pridobi-
tev v centru Vipave, je pa res, da 
ga je potrebno bolj približati po-
trebam lokalne skupnosti. Sode-
loval sem pri razvoju turistične 
blagovne znamke Vipavska do-
lina, ki povezuje občine v naši 
dolini. Skupaj z Občino Postoj-
na smo obudili petstoletno pri-
jateljstvo med Baumkirchner-
jem in Erazmom Predjamskim 
in skupaj načrtujemo nove pro-
jekte. V zadnjem času sem se to-
rej veliko ukvarjal s turizmom, 
ki ima v naši občini zaradi na-
ravnih in kulturnih danosti prav 
gotovo velik potencial.

Omenili ste turizem. Kakšna 
se vam zdi prihodnost turizma 
v Vipavi?

Turizem je zagotovo panoga, ki 
ima svetlo prihodnost in pome-
ni veliko priložnost za številne 
ponudnike turističnih izdelkov 
in storitev. Naš cilj je postavi-
ti Vipavo na zemljevid Evrope, 
zato je potrebno skrbno nego-
vati možnosti, ki jih prinašajo 
mednarodne povezave in boga-
ta zgodovinska dediščina Vipa-
ve in vasi (Herbenstein, Baum-
kirchner, Lanthieriji, Teodozij, 
Leonardo Da Vinci), dobre do-
mače zgodbe, npr. Zdravljica in 
Dan prej v vojni za Slovenijo, in 
zelo dobro razvita vinska zgod-
ba, ki jo je mogoče še nadgraditi 
tudi z dokončanjem in odprtjem 
vinarskega muzeja za obiskoval-
ce, seveda v dobrem sodelovanju 
z vinarji. Prav tako so naši kraji 
poznani po kulinaričnih dobro-
tah in vrhunskih kuharskih moj-
strih. Vipava ima dobro športno 
infrastrukturo in odlične narav-
ne danosti, ki omogočajo razvoj 
športnega turizma, ter velik po-
tencial na področju dediščin-
skega turizma. Občina lahko tu 
odigra pomembno vlogo pove-
zovalca in pospeševalca tega so-
delovanja ter pomaga pri skupni 
promociji.

Potrebno je imeti pogum tudi 
za malo bolj drzne projekte, kot 

je npr. plaža v Vipavi, ureditev 
izvirov reke Vipave in njihova 
povezava s tematsko potjo ter 
ureditev centra Vipave in sicer 
Glavnega trga ter Lanthierijeve-
ga parka.

Enkratna priložnost je tudi po-
vezava turistične ponudbe okoli-
ških vasi z Vipavo, ki kot izho-
diščna točka za obisk Vipavske 
doline omogoča usmerjanje obi-
skovalcev tudi po vaseh, seveda 
tja, kjer je ustrezna ponudba za-
nje in interes vaščanov. Zanimi-
va doživetja so tista, ki so pristna, 
drugačna in posebna in naše vasi 
imajo kaj ponuditi. Pomemb-
no je, da v turistično dejavnost 
vključimo celotno ozemlje obči-
ne in vse občane, ki imajo interes 
pri tem neposredno ali posredno 
sodelovati.

Kaj pa ostale gospodarske pa-
noge?

Obrtništvo in podjetništvo 
predstavljata pomemben se-
gment gospodarske dejavnosti 
v naši občini in potrebno je za-
gotoviti boljše pogoje za delo-
vanje podjetij. Predvsem jim je 
potrebno olajšati birokratske 
postopke, ki so v pristojnosti ob-
čine. Poskrbeti je potrebno, da se 
napolni že izgrajena industrijska 
cona in prinese nove zaposlitve. 
Podobno velja tudi na področju 
kmetijstva. Občina mora postati 
učinkovit servis za podporo ob-
čanom in gospodarskim subjek-
tom.

In kako nameravate to doseči?
Nekatere spremembe so nujno 

potrebne. Tu bi izpostavil reor-
ganizacijo dela občinske oprave, 
ki mora postati učinkovita, pri-
jazna in dostopna. Potrebno je 
dokončati začete projekte in čim 
prej začrtati nove prioritete. Po-
trebno je zagotoviti transparen-
tnost delovanja, optimizirati fi-
nančno poslovanje, zagotoviti 
nove vire financiranja s pomočjo 
projektnih prijav, modernizira-
ti poslovanje in komuniciranje, 
predvsem pa imeti pred sabo 
dejstvo, da je poslanstvo občine 
nuditi podporo in pomoč obča-
nom. Dela bo veliko, je pa stvari 
potrebno premakniti, da gre ra-
zvoj v pravo smer.

Zakaj mislite, da bi bili dober 
župan?

Zato ker znam prisluhniti lju-
dem, sem odprt in družaben ter 
verjamem v pogovore in sodelo-
vanje. Ker sem relativno mlad, 
sem poln energije in dobrih idej 
in lahko vnesem dovolj svežine. 
Hkrati pa sem s svojim doseda-
njim delovanjem na tem podro-
čju pridobil dovolj izkušenj, da 
se zavedam odgovornosti in zah-
tevnosti funkcije župana. Po na-
ravi sem pozitiven, zato gledam 
na županovanje kot na nov izziv, 
da bomo skupaj poiskali najbolj-
še rešitve. Sam pa sem pripra-
vljen prevzeti odgovornost, da 
bo vse potekalo tako, kot je naj-
bolje za Občino Vipava in njen 
razvoj.
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Socialni demokrati na kongres
V soboto, 6. oktobra bodo 

zasedali na svojem 13. kon-
gresu socialni demokrati iz 
vse Slovenije. Ajdovskim in 
vipavskim kongresnikom ne 
bo treba na dolgo pot, kon-
gres se bo namreč odvil v dvo-
rani v Bukovici na Goriškem. 
Poleg običajnega kongresnega 

pregleda strankarskega dela za 
nazaj ter sprejetja štiriletne-
ga programa za naprej, bodo 
na dnevnem redu tudi stran-
karske volitve. Na vrhu SDja 
ni pričakovati sprememb, bo 
pa gotovo spremenjena sesta-
va predsedstva stranke, naj-
višjega kolektivnega organa 

Z leve: Mitja Tripković, Tadej Beočanin, mag. Miloš Bizjak

stranke. Za deset "moških" 
mest v predsedstvu kandidi-
ra 54 kandidatov, med nji-
mi tudi ajdovski župan Tadej 
Beočanin, ki o svoji kandi-
daturi pravi: "Gotovo je po-
membno biti v vrhu stran-
ke, še posebej takrat, ko ima 
stranka ministre in sekretarje 

v aktualni vladi ali pač pred-
sednika parlamenta. Tako 
imajo tudi naši, lokalni, aj-
dovski projekti več možnosti 
za hitrejšo uresničitev, še po-
sebej takrat ko je država po-
trebni sogovornik ali so plač-
nik." Ob tem spomnimo na 
skorajšnjo izgradnjo vzletišča 

Lista Burja in župan 
usklajena za razvoj

Na jesenskih lokalnih volitvah 
se bo za mandate v Občinskem 
svetu Občine Ajdovščina potego-
vala tudi na novo ustanovljena li-
sta Burja - lista za razvoj občine 
Ajdovščina. Eden od nosilcev vo-
lilne enote liste Burja Matjaž Ba-
jec, o razlogih za ustanovitev liste, 
pravi:"

Lista Burja je razvojno in strate-
ško naravnana lista, ki je pod svo-
je okrilje zbrala ljudi, ki jim lo-
kalna skupnost nekaj pomeni, ki 
svoj prosti čas že več let namenja-
jo oblikovanju in delovanju v do-
brobit občine Ajdovščina. Zago-
tovo gre razvoj občine v zadnjih 
letih, letih župana Tadeja Beo-
čanina, v pravo smer in skupaj z 
našo listo bomo ta razvoj lahko 

samo še nadgradili. Na volitve naš 
pošiljajo občanke in občani s svo-
jimi podpisi, zato lista Burja de-
luje samostojno in brez kakršnih 
koli pritiskov državno političnih 
organov oziroma strank."

Sedanji župan Tadej Beočanin je 
torej ob svoji vnovični kandida-
turi za župana zbral široko pod-
poro, poleg predlagatelja kan-
didature, stranke SD - Socialni 
demokrati, podpirajo kandidatu-
ro še stranke DESUS, LEVICA in 
SMC ter, kakor je razvidno, tudi 
nestrankarska lista občank in ob-
čanov Burja. 

za helikopterje na letališču v 
Ajdovščini ter dobavo nove-
ga vozila za ajdovsko Civilno 
zaščito, pri katerih je aktiv-
no sodeloval prejšnji in se-
danji državni sekretar na Mi-
nistrstvu za obrambo, mag. 
Miloš Bizjak, sicer tudi pred-
sednik območne organizaci-
je SD Ajdovščina-Vipava, ki 
pravi: "Ni samo pomembno 
kaj se kje naredi, važno je tudi 
kako in kdaj, tako da se prav 
veselim, da bodo majski do-
govori, dejansko dokončani 
konec oktobra. Istega leta, se-
veda." Mitja Tripković, ajdo-
vski podžupan in predsednik 
občinske organizacije SD Aj-
dovščina, dodaja: "Take od-
zivnosti si ne želi samo lokal-
na skupnost od države, pač pa 
si jo želijo tudi državljani od 
države in ne pozabimo, tudi 
občani od občine!"

Z leve: Marko Vetrih, Ivan Krašna, Igor Česnik, Tadej Beočanin, Matjaž Bajec, Igor Benko
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»Hvala občankam in občanom občine 
Ajdovščina za vašo podporo.« 

Poslanka Eva Irgl 

OO AJDOVŠČINA 

» Verjamem, da smo Vam v prete-
klem mandatu pomagali po svojih 
najboljših močeh.« 

Predsednik OO SDS Ajdovščina 

Miha Kapelj 

FANTJE, KI SO POSKRBELI ZA VAŠ GLAS V MANDATU  

2014-2018 

Alojzij Klemenčič—podžupan 

Janez Tratnik 

Matej Furlan 

Valentin Krtelj 
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Sestavine za 2 osebi:
zavitek Divita raviolov
Žlahtni siri, 250 g 
šest orehov
1 bučka
žlica masla
150 g kisle smetane
Sol in poper

Priprava:
Na maslu prepražimo nasekljane
orehe, dodamo na manjše kocke
narezano bučko, še malo prepražimo 
in dodamo kislo smetano. Solimo in 
popramo. Skuhamo sveže testenine po 
navodilu na embalaži, precedimo in 
dodamo omaki.

www.mlinotest.si
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Mlinotest

S festivalom testenin smo v Ajdovščini otvorili nov 
proizvodni obrat in obeležili obletnico delovanja.
V četrtek, 20. septembra so v Mlinotestu uradno otvorili nov obrat za proizvodnjo svežih testenin. Naložba, ki je stala skoraj pet milijonov evrov, prinaša 
najsodobnejšo tehnologijo, s katero bodo letno lahko izdelali do 6.000 ton svežih testenin. S prvim slovenskim festivalom testenin pa so zaposleni in gostje 
zabeležili tudi šestdeseto obletnico odprtja tovarne testenin.

Ogled nove tovarne.

Od leve proti desni: Mitja Tripkovič - podžupan občine Ajdovščina, Tadej Beočanin - župan 
občine Ajdovščina, mag. Dejan Židan - predsednik Državnega zbora RS, mag. Tanja Strniša 
- državna sekretarka, Danilo Kobal - predsednik uprave Mlinotesta, Matija Majcenovič - član 
uprave in Vida Kobal - bivša delavka v Mlinotestu.

V novi tovarni svežih testenin in 
njokov bodo lahko v eni uri izde-
lali tudi do 450 kilogramov svežih 
testenin (kapeletov, raviolov, tor-
telinov, saketinov in tortelonov) 
in do 600 kilogramov izdelkov iz 
krompirjevega testa (njokov in 
cmokov). 

"Rast, razvoj in napredek niso 
naključje. So plod trdega dela in 
jasnih ciljev. Naši pogledi in de-
janja so zato že usmerjeni naprej. 
V prihodnjih dveh letih namera-
vamo prenoviti in modernizira-
ti tovarno suhih testenin in tako 
še utrditi naš položaj na global-
nem trgu", je v uvodnem nagovo-
ru povedal Robert Rutar – direk-
tor mlinarstva in testeninarstva. 
Mlinotest letos beleži kar 20% 
rast izvoza. Samo lani je družba 
ustvarila za 52,2 milijona evrov 
prihodkov od prodaje in 1,66 mi-
lijona čistega dobička.

Na odru smo lahko med ura-
dno proslavo spremljali kuha-
nje svetovno priznanega kuharja 
Primoža Dolničarja, ki je ustvar-
jal kulinarične umetnine. Vodi-
teljici Martini Arčon so se poleg 
Roberta Rutarja s kratkimi nago-
vori pridružili tudi Danilo Kobal 
– predsednik uprave Mlinotesta, 
Simon Rudolf - proizvodni teh-
nolog v obratu proizvodnje teste-
nin, mag. Tanja Strniša - držav-
na sekretarka, mag. Dejan Židan 

Uraden zagon nove proizvodnje s pritiskom na gumb. 
Od leve proti desni: Danilo Kobal - predsednik uprave Mlinotesta, Vida Kobal in mag. Dejan 
Židan - predsednik Državnega zbora RS.

- predsednik Državnega zbora RS 
in Vida Kobal. Gospa Vida je bila 
v Mlinotestu zaposlena kar 35 let. 
Obiskovalcem je opisala, kako je 
delo potekalo znamenitega leta 
1985. Skupaj s predsednikom 
uprave in predsednikom Držav-
nega zbora Republike Slovenije 

je s simboličnim pritiskom na 
gumb uradno zagnala proizvo-
dnjo v novem obratu.

Po končani uradni proslavi je 
sledila 'fešta'. Obiskovalci so si lah-
ko ogledali en del nove proizvo-
dnje ter se na stojnicah okrepčali 
s prigrizki, ki so jih lokalni gostin-
ci pripravili iz osnovnih Mlino-
testovih sestavin. Preizkusili smo 

lahko tudi štiri nove izdelke, ki že 
prihajajo iz nove tovarne: ravio-
li žlahtni sir, ravioli špinača in ri-
cotta, tortelini pečenka in torteli-
ni pesto baziliko.

Festival je bil tudi dobrodelno 
obarvan. Na eni od stojnic smo 
lahko kupili slike iz testenin, ki so 

jih izdelali oskrbovanke in oskr-
bovanci CIRIUS-a iz Vipave, ter 
člani in članice VDC Ajdovšči-
na. Na festivalskem prostoru pa 
so našo pozornost ujeli tudi pla-
kati, na katerih je bila predstavlje-
na zgodovina Mlinotesta, ki jo je 
skrbno uredil in zbral Jožef Kre-
čič. 

Kristina Birsa
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Koliko let že obstaja podjetje 
Kobra sport (trgovina in servis 
koles)?

Kobra sport obstaja že od leta 
1991 torej skupno 27 let. Do da-
nes smo zamenjali tri lokacije. 
Trenutno se nahajamo pri av-
tobusni postaji v Ajdovščini, 
na župančičevi 8. Obiščete nas 
lahko vsak delavnik od 8:00 do 
12:00 in od 13:00 do 17:00. Ob 
sobotah je trgovina odprta od 
8:00 do 12:00.

Katerih koles prodate največ? 
Če govorimo o vrsti kolesa je 

trenutno največ povpraševanja 
po MTB oz. tako imenovanih 
gorskih kolesih. Sicer pa znamke 
niso več toliko pomembne kot 
so bile nekoč saj prihajajo sestav-
ni deli večinoma iz istih tovarn.

Trgovina Kobra sport

Pravilna izbira in servis koles - ključ za varno kolesarjenje 
Zgodovina kolesarstva se je pričela že v 19. stoletju. Takrat je kolo predstavljalo eno izmed prvih prevoznih sredstev. Danes je kolo, poleg prevoznega sred-
stva, tudi športni pripomoček. Kolesarjenje je, v Sloveniji, v zadnjih letih postalo trend. Kot oblika športne rekreacije je kolesarjenje zdravo, sproščujoče in 
prijetno, velikokrat pa še vedno tudi precej nevarno (zaradi avtomobilskega prometa in neurejenih kolesarskih stez). 
Kako lahko za varnost poskrbimo sami? Tako, da se izogibamo vožnji po nevarnih cestnih odsekih, uporabljamo čelado, poskrbimo da smo vidni (odsevniki, 
svetilke …), predvsem pa izberemo primerno kolo zase in ga tudi redno servisiramo. Po nekaj nasvetov smo se obrnili v trgovino Kobra sport v Ajdovščini, 
kjer nam je gospod Klavdij Brecelj prijazno odgovoril na zastavljena vprašanja.

Kako izbrati primerno kolo 
zase?

V trgovini vam z veseljem sve-
tujemo kakšno kolo bi bilo naj-
primernejše za vas. Pri izbiri je 
pomembna velikost kolesa, po-
vršina po kateri bomo kolesa-
rili (cesta, makadam, gorski te-
ren …) vaše kolesarske izkušnje, 
oblika sedeža …

Največje napake pri nakupu 
kolesa so nakup najcenejšega 
kolesa ali pa nakup v trgovini, ki 
ni specializirana za prodajo ko-
les (veliki trgovski centri). Taka 
kolesa imajo zelo malo garan-
cije, niso servisirana, prodajalci 
pa so največkrat neusposobljeni 
za primerno svetovanje.

V trgovini Kobra sport imate 
tudi tako imenovano prodajo 

'staro za novo', kjer odkupuje-
te stara kolesa. Odkupite vsa-
ko kolo?

To se prakticira največ pri 
otroških kolesih, ki jih otroci 
zelo hitro prerasejo. Vsako sta-
ro kolo pregledamo in ocenimo. 
Vsekakor pa ne vzamemo vsa-
kega kolesa. Kolo mora biti ko-
likor toliko v dobrem stanju.

Kolikšna pa je tista najniž-
ja cena, ki je še sprejemljiva za 
nakup primernega kolesa?

Cena je zelo odvisna od opre-
me kolesa in od vrste kolesa. 
Rekel bi da je najnižja še spreje-
mljiva cena 300€. 

Kolo smo kupili in uspešno 
prekolesarili prve kilometre. 
Kaj pa sedaj? Kako poskrbeti, 
da bo primerno vzdrževano?

Kolo je priporočljivo servisi-
rati vsaj enkrat na leto. Najbolj 
priporočljivo je servis opraviti 
po končani kolesarski sezoni oz. 
v zimskem času. Takrat imamo 
serviserji več časa, da se posveti-
mo temeljitemu pregledu kole-
sa, pa tudi cena servisa je malce 
nižja. Ob letnem servisu se pre-
gleda sestavne dele kolesa, očisti 
umazanijo iz ležajev ter namaže 
ležaje, menjalnik, verige in zob-
nike.

Kolo se lahko h nam pripe-
lje brez predhodnega naroča-
nja. Po osnovnem pregledu se 
najprej posvetujemo s stranko. 
Svetujemo, kaj bi bilo potrebno 
popravit in šele potem začnemo 
s servisom. Cena servisa se giba 
od 20€ naprej. Vse je odvisno 
od tega koliko dela imamo s ko-
lesom. Po opravljenem letnem 
servisu imate kolo praktično že 
pripravljeno za novo sezono, le 
prah obrišete z njega pred prvo 
vožnjo.

Poleg koles prodajate tudi 
ostalo kolesarsko opremo (te-
kstil, čelade …). Kaj je najpo-
membnejše pri izbiri čelade in 
oblačil?

Osnovno vodilo pri nakupu 

čelade je prava izbira velikosti. 
Vsako čelado moramo pome-
riti. Čelada mora biti zračna in 
primerne velikosti. Glavo mora 
lepo zaobjet. V kolikor smo ve-
liko na cesti je smiselno, da se 
opremimo tudi z svetili, odsev-
niki in svetlimi oblačili (vidnost 
v prometu je zelo pomembna!). 
Kolesarska oblačila morajo biti 
izdelana iz hitro sušečih mate-
rialov. Hlače pa naj imajo ko-
lesarsko podlogo, ki povečuje 
udobje in preprečuje odrgnine.

Prijazno vabljeni v trgovino 
Kobra sport, kjer imajo trenu-
tno tudi popuste na kolesa in 
kolesarsko opremo!

Kristina Birsa

Krvodajalstvo na 
vipavskem
V občinah Ajdovščina in Vipava je v letu 2017 prispevalo 763 
krvodajalk in krvodajalcev kar 1276 enot krvi, kar je primer-
ljivo z letom 2016, ko so prebivalci območja prispevali 1284 
enot krvi. Veseli smo, da se je za darovanje odločilo tudi 60 
mladih oziroma tistih, ki so kri darovali prvič, čeprav to žal 
pomeni kar pol manj mladih kot v letu 2016 ali prej. Upamo, 
da se bo trend že letos obrnil na bolje. 

Rdeči križ Ajdovščina je spo-
mladi v Dvorani prve sloven-
ske vlade v Ajdovščini orga-
niziral praznovanje ob 70. 
letnici delovanja in se ob tej 

priložnosti tudi zahvalil za-
služnim krvodajalcem in pro-
stovoljcem. Zbrane je najprej 
pozdravil predsednik Rdečega 
križ Ajdovščina Rajko Troha, 

Podelitev priznanj:

Priznanje za 10 darovanj krvi: Mirjam Blažič, Simon Bratina, 
Irma Bizjak, Miha Brecelj, Mateja Florjančič, Matjaž Čermelj, Želj-
ka Černjavski, Mira Krapše, Borut Petrič, Marko Pelan, Jaka Ru-
pnik, Klemen Slejko in Anja Semenič. 

Priznanje za 20 darovanj krvi: Magdalena Ambrožič, Marti-
na Bevk, Tina Bergant, Otmar Črnigoj, Miran Pipan, Boštjan Pe-
ljhan, Bojan Rogelja, Ivan Velikonja, Tomislav Šumanovac, Božidar 
Škvarč in Bogdan Bone. 

Priznanje za 30 darovanj krvi: Franc Blažko, Boris Fabjan, Sil-
vester Fakuč, Martin Jug, Boštjan Lemut, Alenka Poljšak, Boštjan 
Poljšak, Jan Trošt, Franc Žen, Boštjan Žgavc, Nelida Mravlja, Igor 
Stibilj, Damjan Slejko, Božidar Kompara in Dušan Bolčina. 

Priznanje za 40 darovanj krvi: Ljuba Remec, Jožef Rehar, Jožef 
Brecelj, Valentina Čufer, Srečko Florjančič, Refik Keskinović, Bran-
ko Ličen in Branko Markeljc. 

Priznanje za 50 darovanj krvi: Ivanka Božič, Franko Bratina, Ro-
bert Curk, Sebastjan Curk, Anton Čuk, Tomislav Čermelj, Jernej Kra-
šna, Leon Pelan, Tatjana Ušaj, Marjan Nabergoj in Alenka Bitežnik. 

Priznanje za 60 darovanj krvi: Slavko Breščak, Miroslav Batagelj 
in Anton Kodrič.

Priznanje za 70 darovanj krvi: Jernej Krkoč, Bogdan Kodele, 
Marjan Peršič, Dobro Marinković in Simon Marolt.

Priznanje za 80 darovanj krvi: Jožef Kalc 

Priznanje za 90 darovanj: Jožef Copič, Leonard Edvard Krašna, 
Jožko Krkoč, Igor Kobal in Dušan Rijavec. 

Priznanje za 110 darovanj krvi: Bogomir Trošt

Irena Žgavc

slavnostno pa jih je nagovoril 
predsednik RKS dr. Dušan Ke-
ber. Za čudovit kulturni pro-
gram so poskrbeli varovanci 
CIRIUS Vipava, nasmejali pa 
smo se ob stand up-u Borisa 
Kobala. 

Osrednji del prireditve, ki 
jo je povezoval Ervin Čurlič, 
je bil seveda namenjen krvo-
dajalcem jubilantom in zaslu-
žnim prostovoljcem.

Prav tako so na prireditvi pri-
znanja prejeli najzaslužnejši 
prostovoljci. Najvišje prizna-
nje (srebrni znak RKS) je pre-
jel predsednik Rajko Troha. 

V začetku maja letos nas je 
zelo razveselil krvodajalec Jož-
ko Krkoč iz Malovš, ki je stotič 
daroval svojo življenjsko teko-
čino v Centru za transfuzijsko 
dejavnost Nova Gorica, v juni-
ju pa mu je sledil še Dušan Ri-
javec iz Ustij. Najlepše se za-
hvaljujemo tudi vsem, ki ste 
nas obiskali na terenski krvo-
dajalski akciji na Ljudski uni-
verzi Ajdovščina ter v špor-
tni dvorani Vojašnice Janka 
Premrla Vojka Vipava. Iskre-
na hvala tudi ljudski univerzi 
in vipavski vojašnici, ki nas že 
vrsto let prijazno gostita. 
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Škofijska gimnazija Vipava
ŠGV znova na poletni šoli v Grčiji

Poletna šola klasičnih jezi-
kov, ki je letos potekala že tre-
tjič zapored, se je namesto v 
preroških Delfih odvijala na 
Peloponezu. Kot vsako leto 
je tudi tokrat za organizaci-
jo skrbel Oddelek za klasično 
filologijo Filozofske fakultete 
v sodelovanju z Društvom za 
antične in humanistične štu-
dije. Šola je potekala od 23. do 
30. junija, udeležili pa so se je 
dijaki in profesorji slovenskih 
in zamejskih gimnazij ter štu-
dentje in profesorji Filozofske 
fakultete v Ljubljani. Iz Škofij-
ske gimnazije Vipava je na po-
potovanje po Peloponezu od-
šlo 12 nadobudnih dijakov.

Predviden program so v prvi 
vrsti sestavljala predavanja 
o zgodovinskih, mitoloških, 
umetnostno-zgodovinskih, li-
terarnih in filozofskih vsebi-
nah, povezanih s prostorom 
antičnega Peloponeza. Pro-
gram so dopolnjevale delav-
nice, kjer so dijaki v manjših 
skupinah lahko pokazali svo-
jo ustvarjalno plat. Novost so 
bile ure jezikovnega pouka 
stare grščine in latinščine. Do-
mov smo prišli sicer nekoliko 

utrujeni, a polni prijetnih spo-
minov in nepozabnih vtisov, 
kar dokazujejo tudi odzivi dija-
kov. Ena izmed njih, Mia Kobal, 
je po vrnitvi domov zapisala:

»Grčija – zibelka antike ter de-
žela mitov in legend o znanih 
bogovih in junakih. Zgodbe bo-
gov in njihov svet sta me že od 
nekdaj zanimala in vznemirjala, 

tako da ni bilo seveda nič nena-
vadnega, da sem se svojega pr-
vega obiska države nadvse ve-
selila. Pot je bila dolga, a se je 
izplačala. Neizmerno sem uži-
vala, ko smo se sprehajali po 
atenski Akropoli, si ogledova-
li Olimpijo ter se povzpeli na 
vrh gledališča v Epidavru. Ko 

se tako sprehajaš med antični-
mi ostanki, ki se danes morda 
komu zdijo le »kupi kamenja«, 
z lahkoto začutiš duh prete-
klosti. Ostanki govorijo svoje 
zgodbe. Slišiš in čutiš jih v vsa-
kem posameznem kamnu, ki je 
še ohranjen. Seveda popotova-
nje ni bilo namenjeno le ogledu 
znamenitosti, ampak tudi uče-
nju jezika. Sama sem se odločila 
za učenje nove grščine. Naučila 

sem se nekaj osnovnih grški be-
sed in fraz, grško abecedo ter se-
veda nekaj zanimivosti o antiki 
v Grčiji. Moj prvi obisk Grči-
je bo stal v mojem spominu kot 
nekaj, kar je bilo vredno dožive-
ti in se spominjati.« 

Polonca Zupančič

Smelo v novo šolsko leto

Čeprav ponavadi kar traja, da 
se po počitniškem lenarjenju uti-
rimo v šolski ritem, pa nas mno-
žica obšolskih dejavnosti ne pu-
sti prav dolgo dremati. Tako 
smo tudi na ŠGV v mesecu sep-
tembru načrtovali kar lepo šte-
vilo dogodkov, večinoma tradi-
cionalnih. Zadnjo nedeljo pred 
začetkom šole smo se zbrali pri 
sveti maši v Logu, prvi šolski dan 
simbolično začeli z dvigom slo-
venske zastave pred šolo, spreje-
li prvoletnike v dijaško skupnost, 
četrtoletniki so odpotovali še na 
zadnjo srednješolsko ekskurzijo 
v Pariz, tik pred začetkom nove-
ga študijskega leta, 27. 9., pa smo 

med nami še zadnjič gostili ge-
neracijo letošnjih maturantov; 
osem dijakinj in dijakov, ki so 
na letošnji maturi pridobili na-
ziv zlata maturantka ali zlati 
maturant, je istega dne skupaj 
z njihovimi razredniki v pro-
storih koprske škofije slavno-
stno sprejel koprski škof msgr. 
Jurij Bizjak. 

Potrebujem vrečko?
Povprečen Slovenec porabi minimalno 150 plastičnih vrečk na leto. Po uporabi se jih reciklira okrog 4%, vse ostale končajo med mešanimi komunalnimi odpadki, 
biorazgradljivimi odpadki ali v naravi. 

Plastične vrečke predstavljajo velik okoljski problem. Imajo zelo kratek čas uporabe, pogosto kazijo izgled kraji-
ne, vanje se zapletajo organizmi, jih večkrat pomotoma zaužijejo ali se z njimi celo zadušijo. Kampanjo za zmanj-
šanje njihove uporabe in osveščanje o posledicah onesnaževanja zato izvaja tudi Ministrstvo za okolje in prostor. 
Njegov cilj je zmanjšati porabo lahkih plastičnih vrečk tako, da letna raven potrošnje ne bo presegala 90 vrečk na 
osebo do konca leta 2019 in 40 vrečk na osebo do konca leta 2025. Poleg tega so na ministrstvu vzpostavili tudi 
ukrepe. Plastične vrečke bodo z januarjem 2019 plačljive. Izjema bodo le lahke plastične nosilne vrečke, ki jih bodo 
kupci uporabili za sveža živila, ki niso predpakirana, npr. sadje in zelenjavo.

Plastična vrečka je povprečno v uporabi 30 minut medtem ko se razkraja 
400-1000 let. 

Veliko občanov skrbi za ponovno uporabo in plastične vrečke uporablja za zbira-
nje biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov. Ko je vrečka polna, pa vse skupaj od-
vržejo v rjav zabojnik. Čeprav plastika pod vplivom UV svetlobe, vode in toplote 

Biorazgradljive vrečke so za okolje bolj sprejemljive kot plastične, ker 
se razgradijo in dolgoročno ne obremenjujejo okolja. Ko se kompo-
stirajo, sodeluje v naravnem kroženju snovi, kot npr. pokošena tra-
va. Kljub temu, da se biorazgradljiva vrečka 

razgradi in ne bo obremenila okolja, pa je bilo za njeno izdelavo porabljeno veliko energije in naravnih virov. Z okoljskega vidika je zato naj-
bolje uporabljati trajne stvari, zbirati biorazgradljive kuhinjske odpadke v trajni posodi in jo prazniti neposredno v rjav zabojnik, na pikniku 
uporabljati krožnike iz keramike, kovinski pribor, nakupovati v trgovinah brez embalaže in imeti nakupovalno vrečko za večkratno uporabo.

razpade na manjše delce, ni biorazgradljiva. Pravilno ravnamo, če biorazgradljive odpadke stresemo v rjav zabojnik, plastično vrečko pa 
odložimo v rumen zabojnik, med mešano komunalno embalažo. 

Za zbiranje biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov je bolj priročno uporabljati biorazgradljive vrečke, ki se v nasprotju s plastičnimi, 
odlagajo med biorazgradljive kuhinjske odpadke. Vrečke v prvi fazi razkroja izgubijo svojo trdnost ter fizično razpadejo. V naslednji 
fazi pa se v razgradnjo vključijo organizmi (bakterije, glive, alge), ki biorazgradljivo plastiko prepoznajo kot hrano in nastale delce presnovijo v ogljikov dioksid, vodo in 
biomaso. 

Biorazgradljiva plastika je lahko narejena iz obnovljivih virov (celuloza, škrob…) ali iz fosilnih (neobnovljivih) virov. Biorazgradljivosti ne določa vir, temveč struk-
tura materiala. 

Iz biorazgradljive plastike je moč narediti večino izdelkov za katere se uporablja plastika. Najbolj razširjena pa je uporaba vrečk za odlaganje biorazgradljivih odpadkov iz 
gospodinjstev. Ker se biorazgradljive vrečke na videz ne razlikujejo od plastičnih, moramo biti pozorni na certifikacijske oznake, ki označujejo njihovo biorazgradljivost.

Pohvalno je uporabljati materiale iz obnovljivih virov, še bolje pa je nastanek odpadkov preprečevati.
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Goče 

Druženje za otroke
Na Gočah je v zadnjem tednu avgusta potekalo tridnevno 
druženje za otroke z naslovom 'Res si krasen, všeč si mi'. 
Namen druženja je bil, da bi še z zadnjimi atomi moči otro-
ke napolnili s pozitivno energijo tik pred vstopom v novo 
šolsko leto.

Zbralo se je 28 otrok, 9 anima-
torjev ter trije tehniki, ki so vodi-
teljicama pomagali, da je organi-
zacija dobro tekla. Druženje smo 
vsak dan začeli z zbiranjem med 
sedmo in osmo uro zjutraj, nada-
ljevali pa smo ga z molitvijo, pre-
pevanjem, ogledi filma, delavni-
cami in katehezami, skupnimi 
igrami in še marsičem drugim. 
Zadnji dan smo zaključili s po-
hodom k cerkvi Marije Snežne 
na Obeluncu in zaključno sveto 

mašo. Z veseljem lahko potrdim, 
da bodo ti zadnji počitniški dne-
vi zagotovo vsem udeleženim 
ostali v lepem spominu, saj smo 
se imeli (kot bi povedali naši 
udeleženci) prav 'mšinsko'. Hva-
ležni smo vsem, ki so kakorkoli 
pripomogli k temu, da smo dru-
ženje lahko izpeljali. Mogoče se 
vidimo tudi naslednje leto. 

Doroteja Fajdiga 
Foto: Doroteja Fajdiga in 

Katja Adamič

CIRIUS Vipava 

Srečanje z motoristi
Tretja sreda v septembru je že 

tradicionalno dan, ko nas v CI-
RIUS-u Vipava obiščejo naši 
prijatelji motoristi. 

Že več let prihajajo iz različ-
nih koncev Slovenije, združuje 
pa jih srčnost in pripravljenost 
polepšati našim učencem pozno 
poletno popoldne. Več kot tri-
deset motoristov je s svojimi je-
klenimi konjički prihrumeli na 
dvorišče našega centra. Letos še 
s posebnim namenom. Ob smr-
ti enega izmed njih, ki je že več 
let prav tako prihajal v naš cen-
ter, se je njegova družina odlo-
čila, da denar, ki je bil zbran na 
pogrebu, podari našim učen-
cem. Srčna hvala tudi za to. 

Sledila je krožna vožnja sko-
zi Vipavo do centra, sklepala so 
se nova poznanstva, pridobivale 
nove izkušnje. 

Nasmejani in veseli obrazi so 
povedali največ. Bili so odraz 
hvaležnosti in sreče. 

Hvala vsem, ki ste se potrudi-
li polepšati popoldne, hvala go-
spodu Bratož Alešu, ki že vsa 
leta poskrbi, da to sredino po-
poldne mine na nekoliko dru-
gačen način. Hvala tudi družini 
Luin iz Komna za njihov dobro-
delni prispevek. 

Nasvidenje prihodnje leto in 
srečno vsem.

Ivica Petrič 

25 let spominov. 25 let zgodb. 
25 let neumnosti, avantur, na-
pak, uspehov, neumnih anek-
dot. Toda mnogo več kot le 25. 

Čeprav smo obstajali že veliko 
prej, smo uradno popisani, oži-
gosani in vneseni v papirologi-
jo od leta 1993. Toda kaj je bil 
KAŠ prej? Kdo so bili takrat ka-
ševci? Kaj so organizirali, kako 
so to počeli in predvsem koli-
ko neverjetnih zgodb so si na-
brali med svojim delovanjem? 
Ob uradni 25-letnici Kluba aj-
dovskih študentov in dijakov bi 
se KAŠ rad poklonil vsem sta-
rim članom in predvsem ak-
tivistom kluba, ki so postavili 

KAŠ 

25 let (in več) spominov
temelje KAŠ-a, kakršnega po-
znamo danes. Zato je KAŠ na 
lovu za spomini – tistimi sme-
šnimi, norimi, neumnimi, ne-
verjetnimi, skratka vsemi, ki 
bodo pokazali, kako je bilo 

včasih na KAŠ-u in kako delati 
za KAŠ. Kaj je včasih pomenilo 
biti pravi 'kašuc'. 

Do konec oktobra bomo na 
e-mail mia.hocevar@kas.si 

sprejemali vaše spomine in 
anekdote, take nore in malo 
manj nore. Lahko so podpisa-
ni ali anonimni, ni pomembno. 
Če bo zraven priložena kaka 
stara fotografija, bomo še toli-
ko bolj veseli. Prejete spomine 
bomo nato zbrali v publikacijo, 
narejeno v spomin pestri zgo-
dovini Kluba ajdovskih študen-
tov in dijakov.

Stari aktivisti! Vemo, da vas 
je med nami v Wajdušni mno-
go. Naj vas ne bo strah ali sram, 
veselimo se vaših spominov in 
zgodb!

KAŠ

V petek, 14. septembra smo 
se petošolci v Vipavi odpravi-
li v bendimo. Imeli smo špor-
tni dan zato smo se podali 
peš proti Slapu. Seveda smo 
si prej naročili sončno vreme. 
Opremljeni z nahrbtniki in 
dobro voljo, smo jo strumno 
ubrali čez vse nevarne cestne 
prehode, skozi podhod pod 
avtocesto in čez stoletni most, 
tja ven med slapenske brajde. 

Na Slapu nas je prijazno 
sprejel gospodar kmetije 'Pr 
Troštovih', stric Stojan. Ra-
zložil nam je, kako bomo bra-
li ter nas pospremil v vino-
grad. Tam je bilo že veliko 
odraslih. Veselo so nas spre-
jeli in nam zagotovili pomoč 
pri prenašanju kant. Tudi pri 
rokovanju s škarjami so nam 
bili pripravljeni pomaga-
ti. V veselem pomenkovanju 
in čikulanju med vrstami, so 

ure hitro tekle. Ko smo ime-
li roke že vse lepljive od slad-
kega grozdja nas je učiteljica 
poklicala na malico. A, kaj, ko 
so bili naši želodčki že skoraj 
polni, saj smo ves dopoldan 
zobali grozdje. Dve jagodi v 
kanto, eno v usta, dve v kan-
to, eno v usta…. 

Prikolica traktorja se je hi-
tro polnila in bili smo že pri 
koncu. Takrat pa nam je Jurij, 
gospodarjev sin, ta mlad go-
spodar torej, veselo naznanil, 
da gremo po končanem delu 
z njim na kmetijo. In res smo 
si že kmalu ogledovali pre-
šo, cisterne ter vse druge pri-
pomočke potrebne za prede-
lavo grozdja. Potem, ko smo 
raziskali vse kotičke kmečke-
ga dvorišča, nas je gospodi-
nja Vanda, povabila na še to-
ple Ferdinande. Kar topili so 
se nam v ustih in kar morali 

OŠ Draga Bajca Vipava

S šolo v bendimo

smo po še enega. Vsi napoka-
ni smo se poslovili od Trošto-
vih in se odpravili na pot pro-
ti Vipavi. Imeli smo se zelo 
lepo. Ta bendima je res zani-
miva, sploh ne veš kdaj mine 
'cajt'. Gospodarjev pozdrav 
"se vidimo naslednje leto" pa 
nas je razveselil. Seveda pri-
demo, v bendimo! 

Učenci 5.A in 
razredničarka 

Mirjam G. Štimec
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23. Kašev letni vrt spet 
rušil rekord!
Tudi letos se je Ajdovščina prebudila iz prijetne avgustovske 
lenobnosti – v Palah se je namreč v organizaciji Kluba ajdo-
vskih študentov in dijakov (KAŠ) odvil že 23. Kašev Letni vrt, 
ki je okolico MC Hiša mladih za mesec dni spremenil v sti-
čišče glasbenih, izobraževalnih, rokodelskih in kulinaričnih 
dogodkov. 

KAŠ se je letos želel ogniti pre-
več komercialnemu programu 
in je zato vsak petek in nedeljo 
v mesecu ponudil sicer dobro 
poznane, kvalitetne glasbene iz-
vajalce, ki pa vseeno odstopajo 
od trenutno priljubljenih glas-
benih standardov. Za otvoritev 
je poskrbela očitno zmagovalna 
kombinacija glasbenih zasedb 
Zmelkoow in Koala Vocie, sko-
zi mesec pa so mu sledili Etno 
banda Poseben gušt, Ana Pupe-
dan, Migrena, Oto Pestner, Don 
Mentony Band, Samuel Blues in 
Miha Erič, Raiven, Year of the 
Rookie, Ritam Sex-i-Ja ter Zo-
ran Predin.

Ker so bili petkovi večeri na-
porni, se je sobotne dopoldne-
ve namenilo počitku in se tako 
raznolikim delavnicam posve-
tilo popoldan, ko so se visoke 
temperature že malo unesle. V 
sodelovanju z MKC Hiša mla-
dih so se letos izvajale delavnice 
peke kruha in pice iz drožja, de-
lavnica grafitiranja in skejtanja, 
delavnica popravljanja koles in 
izdelave DIY košare ter delavni-
ca z naslovom Laptop za teleba-
ne, ki je mlade poučila o redni 
skrbi za svoj osebni računalnik 
in jim približala osnove Excella. 

Vikende so zaključile spro-
ščene nedelje, ki so se zaokro-
žile v prepletu kulinaričnih 
degustacij z akustičnimi glas-
benimi koncerti. Degustiralo se 

je predvsem (širše) lokalno: pri-
morske džine (BrinGin in Brati-
nov gin), vina mladega uspešne-
ga lokalnega vinarja Vina Povh, 
pivo vedno bolj uspešne lokalne 
pivovarne Castra ter raznoliko 
žganje nadobudnega mladega 
žganjekuharja Simona Pavliča. 
Vsaki degustaciji je sledil umir-
jen akustični koncert, s katerim 
smo se za teden dni poslovili od 
obiskovalcev v upanju, da se se-
veda ponovno vidimo naslednji 
vikend. 

Omeniti velja tudi že kar šest 
let trajajočo Kinodejko, ki je 
tudi letos vsak četrtek v juliju in 
avgustu na parkirišču pred MC 
Hiša mladih poskrbela za letni 
kino na prostem. S predvaja-
njem novih in starih slovenskih 
uspešnic se je tudi letos zabeleži-
lo lep obisk, najlepše pa je seve-
da videti že stare 'kinodejkarje', 
ki na projekcije hodijo pripra-
vljeni s pravo kamp opremo! 

Kašev Letni vrt je v 23. sezoni 
zabeležil ogromno število obi-
skovalcev in na otvoritvi podrl 
vse rekorde. S tem je aktivistom 
pokazal, da je njihova smer de-
lovanja prava. KAŠ se najlepše 
zahvaljuje tudi vsem sponzor-
jem, ki so s svojimi prispevki so-
ustvarili celostno podobo vrta. 

Vaš KAŠ 
Foto: Matic Slemič

OŠ Dobravlje

Dve tekmovanji v enem tednu
Ob izteku prejšnjega šolske-

ga leta, na zadnji dan šole, smo 
se učenci OŠ Dobravlje od-
pravili na tekmovanje v radij-
ski orientaciji. Prvo tekmova-
nje je bilo v Romuniji, drugo 
pa na Češkem. Pri tekmova-
nju morajo tekmovalci poiska-
ti skrite oddajnike, ki oddaja-
jo radijske valove. Pri iskanju 
se uporablja posebej prirejene 
sprejemnike, ki določajo smer 
iz katere prihajajo valovi.

S šolskim kombijem smo se 
najprej odpravili proti Romu-
niji, natančneje v mesto Tar-
gu Jiu. Seveda nismo potova-
li sami, pridružili so se nam 
še prijatelji iz Domžal, Krške-
ga in Maribora. Slovenska po-
sadka je štela kar 27 tekmoval-
cev. Eden daljših postankov na 
poti je bil pri ogromnem jezu 
Džerdap. Tam smo si ogledali, 
kako dvigujejo ladje z ene stra-
ni jeza na drugo stran. Med 
potjo smo tudi zapeli, da smo 
voznika spravili v dobro voljo. 
Medtem ko smo peli, smo si 
ogledovali pokrajino in hitro 
ugotovili, da je država bolj rev-
na in siromašna. Zbali smo se, 
da bo tudi naš hotel v slabšem 
stanju. Ko pa smo prispeli do 
mesta, smo bili presenečeni, 

kako je vse urejeno. Naš ho-
tel je bil soliden, pa tudi osebje 
je bilo prijazno. Naslednji dan 
smo se že borili na prvi tekmi 
v kategoriji KV (kratki valovi) 
šprint. Tekma se je odvijala na 
razdalji dveh kilometrov, zato 
so bile pri iskanju oddajnikov 
potrebne hitre odločitve. Ta 
tekma mi je najbolj ustrezala, 
saj sem postal balkanski prvak 
v tej kategoriji. 

Naslednja dva dni smo se 

borili še v UKV (ultra krat-
ki valovi) in KV klasični tek-
mi. Vsi smo solidno nastopili, 
za stopničke pa nam je zmanj-
kalo čisto malo. Moji sovr-
stniki so bili: Nik Gregorič, 
Miha Kočevar, Matija Koče-
var, Simon Kosovel, Uroš To-
zan, Samo Vetrih in brata An-
draž in Gašper Samec. Vsi smo 
uspešno poiskali vse skrite od-
dajnike. Po vseh tekmah smo 
se domov vrnili zelo utrujeni. 

Samo nekaj dni sva imela z 
Nikom Gregoričem čas za po-
čitek, saj je bilo na vrsti še sve-
tovno prvenstvo v radijski ori-
entaciji na Češkem. Tekmovali 
smo štirje najboljši pionirji iz 
Slovenije. Na svetovnem pr-
venstvu so seveda bili najboljši 
med najboljšimi, zato smo bili 

zadovoljni z uvrstitvijo v 'zla-
to sredino' in Sloveniji skupno 
pritekli četrto mesto. Imeli 
smo tri tekme in nekaj trenin-
gov za preizkus sprejemnikov. 
Kot na vsakem daljšem tekmo-
vanju je bil tudi tukaj poslovil-
ni 'žur', na katerem se je jedlo, 
pilo in plesalo. Vsaka država 
se je lahko predstavila z eno 
od svojih narodnih pesmi. Za 
našo državo je zazvenela Go-
lica. Tako smo se poslovili 

od vseh prijateljev, ki smo jih 
spoznali. Naslednji dan pa je 
bil čas za odhod. Na poti do-
mov smo se ustavili še v Pragi, 
kjer smo videli znamenit Kar-
lov most in grad nad mostom. 

Slovenski pionirji že vrsto let 
tekmujemo na svetovnih pr-
venstvih. Tudi zato so nam 
leta 2020 zaupali organizaci-
jo tega tekmovanja. Za Radio-
klub Ajdovščina bo velik izziv, 
saj bo svetovno prvenstvo po-
tekalo pri nas. Tekmovalci in 
spremljevalci bodo nastanjeni 
v dijaškem domu v Ajdovščini. 

Za konec bi se radi zahvali-
li vsem, ki nas podpirajo in so 
nam omogočili potovanje. 

Jani Bratož
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Rastemo in se razvijamo … 
Doma in po svetu

Kam gremo? 
Na Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina se zavedamo, da je v venomer spreminjajočem se svetu pomembno, da smo 

v koraku s časom, da se kot vzgojno-izobraževalna ustanova odpiramo svetu in se internacionaliziramo. Zavedamo 
se pomena medkulturnosti ter mednarodnega sodelovanja, strpnosti, kritičnega mišljenja, podjetnosti, ustvarjal-
nosti, inovativnosti in ostalih veščin, ki nam bodo pomagale preživeti v sodobnem svetu. Naša šola je vključena v 
nacionalne in evropske projekte, ki si prizadevajo za razvoj teh kompetenc, v veliki meri pa se že posvečamo tudi 
mobilnosti dijakov. Ker želimo k mednarodni izkušnji spodbuditi tudi strokovne delavce, smo z julijem pričeli še z 
Erasmus+ mobilnostjo šolskega osebja. Učitelji z različnih področij se bomo tako v naslednjih dveh letih odpravili 
na 17 strukturiranih tečajev in dva izobraževalna obiska na Islandijo, Finsko, Malto, Ciper, Nizozemsko, v Španijo, 
Italijo, Francijo, Turčijo ...  

Kako rastemo? 
Na mobilnostih se bomo seznanili z novostmi na pedagoškem področju širom Evrope, prejeli nova strokovna 

znanja in usvojili nova učna orodja. Razvijali bomo svoje osebnostne in strokovne kompetence in se povezovali z 
evropskimi vzgojno-izobraževalnimi ustanovami. 

Pomembno je, da tudi učitelji pridobimo izkušnjo v tujini, saj ta uspešno vpliva na našo sposobnost prilagajanja 
novostim v svetu in na področju izobraževanja ter na naše osebno zadovoljstvo. 

Poleg neposrednega učinka mobilnosti na udeležene strokovne delavce in naš razvoj kompetenc, bo projekt poz-
itivno vplival na celotno šolo, še posebej pa na dijake, ki bodo tako deležni spodbudnega in ustvarjalnega učnega 
okolja z evropskim pridihom. Dijaki, ki se razvijajo v takšnem okolju, bodo oblikovali bolj sprejemajočo, pravično 
in ustvarjalno družbo. 

Staša Benko, multiplikatorka in koordinatorica mobilnosti učiteljev

Kaj o tem meni ravnatelj?

Na področju mobilnosti dijakov smo v zadnjih 
letih naredili ogromne premike. Zagotovili smo 

denarna sredstva in omogočili izvajanje prakse in drugačne 
oblike izobraževanja v tujini. To, kar velja za mlade in njihovo 

pridobivanje kompetenc in izkušenj v drugačnih okoljih (tudi 
v tujini), velja tudi za odrasle. Šola raste samo, če rastemo in 

pridobivamo vsi vključeni v izobraževalni proces. S pridobitvijo 
dodatnih virov, ki omogočajo neprecenljive izkušnje za uvajanje novosti 
v izobraževanju, je šola še globlje stopila v evropski izobraževalni prostor. 
Naši učitelji se tako tudi učimo iz učbenikov in od kolegov iz tujine. Tako 
je edino prav, saj mora biti šola učeča se skupnost dijakov in učiteljev. 
Izobraževanje mora sloneti na aktualnih dognanjih sodobnega časa.

 
Nov dvoletni paket izobraževalnih možnosti za strokovne delavce pa 
je še bolj ciljno usmerjen v pouk in se v neki meri prepleta z raz-

vojnimi projekti, v katere je šola vključena. Razvoj različnih pis-
menosti (bralne, naravoslovno-matematične, podjetnos-

ti) je ena od prioritet na šoli. To so ene ključnih kompe-
tenc, ki jih pri delu in življenju potrebuje vsak posa-

meznik. Niso samoumevne, niso le prirojene, 
potrebno jih je načrtno razvijati. 

Kaj? 
Naša šola se je lansko šolsko 

leto vključila v razvojni projekt s 
prisrčnim nazivom – OBJEM, ki je 
akronim za: Ozaveščanje, Branje, 
Jezik, Evalvacijo, Modele, kar so 
obenem tudi cilji projekta. Projekt 
OBJEM poteka v sklopu razpisa 
Razvoj in udejanjanje inovativnih 
učnih okolij in prožnih oblik 
učenja za dvig splošnih kompetenc 
ter traja do konca junija 2022. 
V okviru projekta sodelujemo v 
delovni skupini za dvig ravni bralne 
pismenosti pri vseh predmetih in 
razvoju slovenščine.

Na šoli sistematično 
nadgrajujemo ustvarjalno in 
inovativno učno okolje, s katerim 
želimo pri dijakih doseči dvig 
splošnih kompetenc, ustvarjamo 
učinkovito podporno okolje 
za oblikovanje in preizkušanje 
pedagoških strategij, metod in 
oblik dela, v sodelovanju in ob 
podpori visokošolskih zavodov 
Univerze v Ljubljani in Univerze 
v Mariboru, Pedagoškega inštituta 
ter Zavoda Republike Slovenije za 
šolstvo.

Zakaj?
Bralna pismenost se kot zmožnost 

posameznika razvija celo življenje. 
Je zmožnost posameznika, da 
razume, kritično vrednoti in 
uporabi informacije, vključuje pa 
razvite bralne veščine in predvsem 
tudi motivacijo za branje. Če bralno 
pismenost razvijamo sistematično, 
smo pri tem seveda bolj uspešni, 
zato posebno pozornost v projektu 
posvečamo razvoju gradnikov 
bralne pismenosti, ki so osnova 
za oblikovanje, preizkušanje in 
evalviranje didaktičnih pristopov 
in strategij, s katerimi lahko 
v šoli pripomoremo k dvigu 
bralne pismenosti. Na šoli smo 
si po analizi stanja za prioritetno 
nalogo zadali razvijane besedišča, 
razumevanja besedil, odziva na 
besedilo ter tvorjenje besedil, ki 
so osnova za kritično branje. Eden 
od naših pomembnih ciljev je tudi 
integracija šolske knjižnice v pouk.

Na šoli bomo v okviru projekta 
skušali vplivati na motivacijo 
dijakov in učiteljev za branje 
različnih besedil. Danes smo 
na spletu, po televiziji in v 

javnosti obkroženi predvsem 
z multimodalnimi besedili, ki 
na nas močno vplivajo in celo 
manipulirajo z nami. Zato je 
izjemno pomembno, da svojo 
zmožnost kritičnega branja 
ves čas krepimo.  V letošnjem 
šolskem letu bomo tako na šoli v 
okviru pouka v obeh programih 
(gimnazije in predšolske vzgoje) 
izvajali dejavnosti za razvoj 
didaktičnih strategij za dvig ravni 
bralne pismenosti, pripravili 
izobraževanja, akcijo promocije 
branja, vseskozi pa sodelovali tudi 
z lokalno skupnostjo. Cilje vseh 
razvojnih projektov, ki potekajo na 
šoli, pa bomo v novembru povezali 
na projektnem dnevu.

Branje ima moč, da nas poveže 
z drugačnimi in sebi enakimi, nas 
preobrazi ter s tem spreminja našo 
stvarnost, zato je treba poiskati 
razloge, zakaj je vredno brati. 
Odločitev človeka, ki zna brati, a 
ne bere, je lahko usodna.

 
Mateja Ceket Odar, vodja projekta

Razvojni projekt: OBJEM

Kje sem bil? 
V okviru Evropskega mladinskega 

parlamenta sem julija obiskal 
špansko Galicijo, avgusta pa sem se 
udeležil mednarodne konference v 
Ljubljani. 

Kako sem zrasel? 
V okviru sej Evropskega 

mladinskega parlamenta v kratkem 
času spoznaš veliko ljudi z vseh 
koncev Evrope (pa tudi nekaterih 
drugih celin), s katerimi moraš v 
nekaj dneh poiskati odgovore na 

velika vprašanja evropske politike. 
To od človeka zahteva veliko 
(samo)organizacije, možnost 
koncentracije, sposobnost poslušati 
ideje drugih in predvsem veliko 
kreativnega mišljenja. Skratka, od 
nas, udeležencev, so zahtevana 
znanja z najrazličnejših področij, 
zato lahko ponosno povem, da sem 
osebno med sejami zelo zrasel in da 
se veselim takih dogodkov tudi v 
prihodnje.

Tadej Kobal, 3. a

Dijaki v iskanju rešitev za pomemb-
na evropska vprašanja

Staša Benko se je avgusta na Finskem podučila o elementih integriranega kurikula, ki na prav poseben način 
spodbuja razvoj globalnih veščin. (Foto: Eugenia Palla)

Novinarske in druge dejavnosti se izvajajo v okviru projekta Popestrimo 
šolo, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada.
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Slovo od maturantov

V četrtek, 20. septembra, smo 
se v Dvorani 1. slovenske vlade 
v Ajdovščini že tradicionalno 
poslovili od maturantov. To je za 
nas edinstven dogodek, ko dijake, ki 
so pred kratkim zaključili šolanje pri 
nas, spet povabimo medse in skupaj 
proslavimo njihov in naš uspeh. 

S ponosom smo zrli v naše dijake, 
ki so letos opravili splošno oziroma 
poklicno maturo, posebej pa velja 
omeniti zlate maturante: zlati 
gimnazijski maturanti so postali 
Jure Ličen ter Katja Pregeljc in 
Urška Nabergoj, ki sta izboljšali svoj 
lanski uspeh; na poklicni maturi 
pa sta blesteli Mateja Vitežnik in 
Kristina Pregelj.

Slovo je spremljal recital z 
naslovom Potovanje ali cilj?, ki ga 
je iz poezije Cirila Zlobca sestavila 
profesorica Mateja Ceket Odar z 
dijaki 3. in 4. letnikov, ki so ga tudi 
predstavili.  Z recitalom smo se želeli 
pokloniti pesnikovemu spominu, na 
dijake pa prenesti njegov vitalizem 
in vero v ljubezen, ki vabi in sili v 
minljivostni premislek. Pesnik je 

pel hvalnice svojemu Krasu, za 
katerega je bil trdno prepričan, da 
je prostor sreče, miru in spokoja. 
V pokrajino, iz katere je izšel, se je 
vedno vračal. Predvsem pa je pel 
hvalnice ljubezni. Ne le dvoedini, 
ampak ljubezni vseprežemajoči, 
ki v Zlobčevi poeziji dobiva 
metafizično kategorijo, četudi jo je 
pesnik izpisoval predvsem s čutno 
nazornimi podobami ljubezni 
med moškim in žensko. Sleherna 
ljubezen je namreč vera, nikoli ni 
jalova beseda, je večna kot ocean 
in vztrajna kot njegovo plimovanje. 
Iz te ljubezni pesnik črpa moč tako 
za življenje kot za pesnenje. In v tej 
želji se skriva njegov vitalizem, ki 
hkrati terja in daje. Vera v življenje 
se opredmeti kot ljubezen do sveta 
in sočloveka.

Prireditev so sooblikovali tudi 
instrumentalisti naše šole pod 
mentorstvom Nataše Fratnik Kobe, 
tehnična ekipa pod mentorstvom 
Urške Kompara in dijaki izbirnega 
modula multimedija z mentorico 
Beti Bratina, ki so poskrbeli za 
tehnično in likovno podobo. 

Ajdovščina “po analogno”
Dijaki četrtih letnikov programa 

Predšolska vzgoja smo pri izbirnem 
predmetu Multimedija dva dni 
(in eno noč) raziskovali analogno 
fotografijo. Na voljo smo imeli 8 
analognih fotoaparatov, 8 filmov 
in 288 posnetkov. Ko smo filme 
poslikali, smo jih razvili s pomočjo 
fotografa Klemna Bizjaka v studiu 
Adria Foto. 

Isti dan smo fotografijo raziskovali 
tudi v Lavričevi knjižnici, kjer nas 
je vodil g. Matjaž Stibilj. Odpravili 
smo se tudi v Pilonovo galerijo, kjer 
smo z ga. Tanjo Cigoj in profesorico 
Damjano Plešnar spoznavali Vena 
Pilona kot fotografa. Ko so se razviti 
filmi posušili, smo jih s pomočjo 

Klemna Bizjaka in profesorice Staše 
Benko spravili v digitalno obliko, s 
profesorico Elizabeto Bratina pa smo 
se o celotnem nastanku fotografije 
na šoli še primerno podučili. Zvečer 
smo izkoristili temo: ob dlje odprti 
zaslonki smo risali s svetlobo, z 
ravnateljem Andrejem Rutarjem 
pa smo opazovali nočno nebo. 
Naslednji dan smo s Klemnom 
Bizjakom posneli še fotografijo z 
dronom, potem pa smo pripravili 
razstavo. 

Vabimo vas, da si ogledate nekaj 
naših najljubših fotografij, ki smo 
jih posneli po ajdovskih ulicah. 
Trenutno so razstavljene v avli na 
naši šoli. 

Sprejem prvih letnikov 
Vstop v srednjo šolo je pomemben 

korak za vsakega izmed naših 
dijakov, zato je še kako pomembno, 
kako jih na šoli sprejmemo. Po 

izvedbi zabavnih (in ne enostavnih) 
nalog po navodilih dijakov 4. 
letnikov so naši najmlajši dijaki tudi 
uradno postali pilonovci. 

Toplo dobrodošli! Želimo vam, 
da bi uspešno stopali po naši poti 
vedoželjnosti, poguma in srčnosti. 

Dijaki, ki so se z začetkom 
šolskega leta priselili v dijaški dom, 
so bili prav tako deležni posebnega 
sprejema. 

 “V četrtek, 13. septembra 2018, 
smo 4. letniki organizirali sprejem 
novih članov družine dijaškega 

doma. Na krstu so se »novi puhasti 
prijatelji« dokazali z različnimi 
nalogami in si tako prislužili bivanje 
z nami. Poleg novih dijakov smo 
uradno krstili oziroma sprejeli tudi 
novi vzgojiteljici. Z malo truda sta se 
dokazali in bili uradno sprejeti med 

nas. Ob koncu dogodka so 1. letniki 
obljubili svojo zvestobo starejšim 
dijakom ter si oddahnili, saj je bilo 
krsta konec.”

Manca Rudolf, 4. e

Zdravo popoldne

Dijaški dom Ajdovščina je že 
deseto leto vključen v slovensko 
mrežo zdravih šol, katerih projekt 
prav letos obeležuje 25. obletnico. 
V ta namen smo se v sredo, 19. 

septembra, dijakinje in dijaki 
popoldan udeležili raznovrstnih 
dejavnosti v našem dijaškem domu.  

Zdravo popoldne smo preživeli ob 
različnih aktivnostih, ki smo jih imeli 

na izbiro. Spretna skupina deklet 
je iz starih  zaves krojila ekološke 
vrečke za sadje, v kuharski delavnici 
so dijakinje pripravljale polnozrnate 
ajdove piškote, ki so jih posladkale 
z nekaj marmelade. Na temo zdrave 
prehrane so si pri filmskem krožku 
ogledali dokumentarni film o hitri 
hrani. Člani debatnega krožka 
pa so razglabljali o duševnem 
zdravju mladostnikov v Sloveniji 
in zapisali nekaj svojih misli. 
Ljubiteljice plesa so uživale v ritmu 
pop glasbe, na katero so sestavile 
svojo koreografijo. Migali so tudi 
na nogometnem igrišču, kjer so se 
naši športniki pomerili v manjšem 
nogometnem turnirju. Preostanek 
ekipe pa se je odpravil na pohod po 
učni poti do izvira Hublja.

Zdrav popoldan smo zaključili 
s  sladkanjem z novimi dietnimi 
sladoledi Alive podjetja Leone. 
Ob tej priložnosti se jim tudi 
zahvaljujemo za izkazano podporo 
in sponzorstvo.

DD
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Dan za podjetnost

Zadnji teden pred poletnimi 
počitnicami smo izkoristili za 
krepitev telesa, duha in kompetenc 
podjetnosti; izpeljali smo dogodek 
Dan za podjetnost. Zjutraj smo 
obiskali Pipistrel, kjer nam je Taja 
Boscarol slikovito predstavila 
uspešno podjetje. Dopoldan smo 
nadaljevali s predstavitvami 
dijaških poslovnih modelov na 
Obrtno-podjetniški zbornici 
Ajdovščina, ki nam je v ta namen 
odstopila svoje prostore. 

Modul odprtega kurikula: 
Podjetništvo med mladimi

V 3. letniku izobraževalnega 
programa Predšolska vzgoja nam 
je pri modulu odprtega kurikula 
Podjetništvo med mladimi uspelo 
izdelati predstavitve poslovnih 
modelov za podjetniške ideje, ki 
si jih je zamislil posamezni tim, 
sestavljen iz šestih ali sedmih 
dijakov. Pri urah podjetništva so 
izdelali kratke predstavitve po 
modelu The Pitch Canvas, ki ga je 
razvil David Beckett. Dijaki so se 
potrudili in s predstavitvami svojih 
virtualnih idej navdušili prisotne. 

Cilj predstavitev je, da dijaki 
urijo kakovostno nastopanje, da 
navdušijo z idejo in da sprejmejo 
kritično oceno s strani ocenjevalcev, 
namišljenih poslovnih angelov 
in investitorjev, bodočih kupcev, 
odzivov konkurence ipd. Dijaki 
v šoli o poslovnem modeliranju 
pridobijo zgolj informativno znanje 
in se pri tem bolj ali manj igrajo, 
nastanejo pa tudi zelo zanimive 
ideje.

Kakšne poslovne ideje so se porodile 
na naši šoli? 

Poslovne modele je predstavilo 
petnajst dijaških timov. Med 
njimi so bile Uber čistilke, ki so 
v petminutnem pitchu ponujale 
storitve InstaClean – čiščenje 
prostorov v najkrajšem možnem 
času. Skupina Povezani v tim je 
razvijala idejo o ključavnici za kolo, 
ki deluje na prstni odtis. Komisija 
je pohvalila tudi predstavitev ideje 
PRO-fit, ki so jo člani tima predstavili 
kot inovativni pristop povezave 
telesne vadbe na fitnes napravah 
in koriščenje tako akumulirane 
energije za predelavo odpadkov. 
Člana tima Glavce sta predstavila 
idejo za sladoledno embalažo 
iz razgradljivih in neškodljivih 
materialov, ki je okolju prijazna 
in jo lahko ponovno uporabimo. 

V svoji razvojni viziji podjetja so 
izpostavili sodelovanje z ajdovskim 
proizvajalcem sladoleda. Raziskava 
konkurenčnega trga je navdihnila 
tudi tim Super najboljše. Dekleta so 
predstavila idejo dietnega sladoleda. 
Za večanje prepoznavnosti produkta 
SlaDiet bodo za zaključek šolskega 
leta pred šolo postavila stojnico. 
Dekleta iz navideznega podjetja 
Digitalko so izrazila potrebo po 
zagonskih sredstvih za razvoj 
“pametnega” likalnika v obliki 
tiskalnika. Pri zamisli so dekleta 
izhajala iz lastnih izkušenj in navad, 
pri razvoju tehnologije pa bi k 
sodelovanju povabila strokovnjake. 
Čeprav se članice tima trenutno 
še ne vidijo v podjetniških vodah, 
so projekt ocenile kot zanimivo in 
dobrodošlo izkušnjo. 

Idej ni zmanjkalo, vsaka je na 
svoj način reševala vsaj eno izmed 

vsakdanjih težav, s katerimi se 
dijaki srečujejo in jih želijo na 
svojstven način rešiti. Predvsem 
pa je s predstavitvami dosežen 
namen, da dijaki prejmejo povratno 
informacijo strokovnjakov iz 
lokalnega okolja. Komisija, ki so jo 
sestavljali predstavniki Razvojne 
agencije ROD Ajdovščina, 
Mladinskega centra Hiša mladih, 
Inštituta za mladinsko politiko 
Ajdovščina, podjetja INCOM 
ter Ljudske univerze Ajdovščina, 
je bila zelo odzivna. Dijaki so 
dobili napotke za izboljšave 
predstavljenih poslovnih idej, da 
bodo te lahko nekoč postale tudi 
poslovne priložnosti. To cenijo in so 
strokovnjakom hvaležni za tovrstno 
izkušnjo.

Karmen Lemut

Hvala, Veno Pilon! Septembra obeležujemo tako 
Pilonov rojstni dan kot tudi njegovo 
smrt. Zato so se danes, ko to pišemo, 
predstavniki razredov, profesorji 
in gospod ravnatelj z vencem in 
kratkim recitalom odpravili na 
njegov grob. 

Veno Pilon, ajdovski slikar, grafik 
in fotograf, je tudi sam stopal po poti 
vedoželjnosti, poguma in srčnosti.

“Prepustil sem se življenju, 
ki se je igralo z menoj in 
me je oblikovalo po svoje, 
tridimenzionalno, zato sem ga 
ljubil – do Roba.” 

Veno Pilon

Jesenski športni dan

Naravoslovci 
na Kovku

Dijaki in drugih in tretjih letnikov 
gimnazije smo zadnji teden v 
septembru učenje iz učilnice za 
nekaj dni preselili na Kovk. Tam 
smo izvajali številne naravoslovne 
dejavnosti, t. i. eksperimentalnice. 
Poleg snovi, povezane s šolo, so 
se nekateri izmed nas naučili tudi 
nekaj praktičnega dela – pomivanja 
posode. Vreme je bilo prečudovito 
in doživeli smo prelep razgled na 
Vipavsko dolino.

Dijaki 2. a

25. septembra 2018 so se v hribe 
podali dijaki prvih in drugih 
letnikov. Prve letnike je pot vodila 
na Cerje. Po ne tako napornem 
vzponu so si dijaki ogledali Pomnik 
braniteljem slovenske zemlje in 
Borojevičev prestol iz časa prve 
svetovne vojne. 

Na Sabotin so se po severni in 
južni smeri povzpeli dijaki drugih 

letnikov. Na vrhu so se sprehodili 
skozi temačne kaverne in si ogledali 
muzej prve svetovne vojne.

Naslednji dan so tretji letniki v 
vetrovnih razmerah osvojili Nanos, 
četrti letniki pa so pogledali skozi 
Otliško okno. 

Vsi smo bili prijetno utrujeni.

Profesorji športne vzgoje
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70 let glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdovščina
V letu 2018 praznuje Glasbe-

na šola 70. obletnico ustanovi-
tve. Ob častitljivem jubileju so 
učitelji in učenci pripravili več 
koncertov, nekaj pa jih napove-
dujejo ob koncu leta.

 Že v februarju so z glasbenim 
programom sodelovali na ob-
činski proslavi ob kulturnem 
dnevu, saj je rojstni datum šole 
9. februar, kar skoraj sovpada s 
slovenskim praznikom kulture. 
Ob tej priliki je šola prejela ju-
bilejno priznanje župana obči-
ne Ajdovščina, g. Tadeja Beo-
čanina.

V aprilu so v goste povabili 
Pihalni orkester glasbene šole 
Logatec in skupno muzicirali 

v Kulturnem domu v Vipavi. 
Dan pred tem pa se je v dvo-
rani Dvorca Zemono predsta-
vila godalna komorna skupina 
L«armonia pod vodstvom prof. 
Kristine Markovič. V sodelova-
nju z drugimi učenci in učitelji 
glasbene šole so pripravili zani-
miv glasbeni večer s skladbami 
različnih zvrsti- od baroka do 
romantike in zabavne glasbe.

Konec maja so se na Dvor-
cu Zemono publiki predstavi-
li učitelji, ki poučujejo na šoli 
- tokrat kot umetniški izvajal-
ci solisti in člani komornih za-
sedb. 

Letos je v majsko jutro po 
dolgih letih v Ajdovščini spet 

zadonela prvomajska budnica 
'domačih' glasbenikov- zaigra-
li so jo člani novoustanovlje-
nega Mladinskega pihalnega 
orkestra glasbene šole pod vod-
stvom prof. Andreja Kobala. 
Prva tovrstna izkušnja je mla-
de izvajalce vzpodbudila k na-
daljnjemu delu, navdušeni pa 
so bili tudi poslušalci. 

Glasbena šola se v 2018 spo-
minja tudi skladatelja Vinka 
Vodopivca, po katerem nosi 
ime, saj je letos 140- letnica nje-
govega rojstva. V sodelovanju z 
moškim pevskim zborom Sreč-
ko Kosovel, ki je odpel njegovo 
znamenito zborovsko 'Žabe', 
so na prireditvi ob občinskem 
prazniku 5.maja sodelovali tudi 
pevci iz razreda prof. Jerice Ru-
dolf z izvedbo Vodopivčevih 
manj znanih in precej 'naviha-
nih' skladb.

Poleg javnih koncertov, ki jih 
šola kot del učnega programa 
organizira vsako leto, bosta v 
oktobru in novembru jubilej-
no leto zaključila dva posebno 
slavnostna dogodka.

Prvi bo v petek, 19.oktobra ob 
19.00 na Zemonu, ko bodo lju-
bitelji glasbe lahko uživali ob 
igranju mladih glasbenih pou-
stvarjalcev, ki so svojo umetni-
ško pot začeli na glasbeni šoli Nastop Andreje Bone z orkestrom. 

Člani komorne skupine L'armonia z učiteljico Kristino Markovič.

Ajdovščina.
Skoraj ob koncu leta, malo 

pred prazničnim decembrom, 
pa bo 30.novembra ob 18.00 
v Dvorani 1.slovenske vlade 
v Ajdovščini sklepna priredi-
tev ob 70-letnici. S kratkim fil-
mom o delovanju šole in boga-
tim glasbenim programom, v 
katerem se bodo predstavili vsi 
oddelki šole, se bodo učenci in 
učitelji še zadnjič ob izteku ju-
bilejnega leta predstavili ne le 
domači, temveč tudi širši slo-
venski javnosti. Šolski simfo-
nični orkester bo izvedel Slav-
nostno uverturo, ki jo je za to 
priložnost napisal domači skla-
datelj in dolgoletni učitelj na 

glasbeni šoli, prof. Miroslav 
Paškvan.

Sedemdeset let je dolga doba 
in v tem času se je ajdovska 
glasbena šola iz majhne po-
družnice razvila v pomemb-
no ustanovo, ki izobražuje in 
vzgaja mlade glasbenike-tako 
ljubiteljske člane raznih dru-
štev, pevskih zborov in orke-
strov, kot take, ki se odločijo, 
da bo glasba njihov poklic. Že-
limo si, da bi svoje poslanstvo 
še dolgo in uspešno opravljala, 
morda prav kmalu tudi v novi 
stavbi!

Vrtovin

Stara pripovedka v 
novi preobleki
Kulturna dediščina je v Sloveniji zelo bogata in tudi Vipavska 
dolina ne zaostaja na tem področju. Tako ima vsaka vas svoj 
glas, ali bolje rečeno, cel kup ljudskih zgodbic, pripovedk in 
svojega lastnega izročila. 

Tudi v Vrtovinu se iz roda v 
rod prenašajo zgodbe naših ba-
bic, v katerih je vse polno zma-
jev, princes, hudičev in kač, in 
tako je letos svojo zgodbo pred-
stavil Jože Gulje v novi slikanici 
z naslovom 'Zmaj pod Kucljem'. 
Tjaša Gerželj Kobol je s svojim 
talentom poskrbela za ilustracije, 
tehnično obdelavo pa je pripravil 
Dominik Kobol. 

Slikanica je bila prvič predsta-
vljena na tradicionalni šagri na 
Marijino vnebovzetje v Vrtovin-
ski osnovni šoli. 

Zgodba govori o nastanku 

izvira Privrat nad Vrtovinom, 
ki naj bi nastal, ko so Vrtovin-
ci pred daljnimi časi ukanili po-
žrešnega zmaja, ki je ponesreči 
v svoji bolečini ustvaril izvir, ki 
teče še danes. 
Izsek iz zgodbe:

Naslednje jutro, ko je že po-
spravil svoj obrok, je namesto, 
da bi mirno dremal, odletel proti 
najbližjim hišam. Podgorci, ka-
kor se je že takrat pravilo prebi-
valcem zgornjega Vrtovina, so 
se ravno odpravljali k vsakda-
njim opravilom. Jutranja rosa se 
je že osušila in nameravali so raz-
trositi seno, ki so ga prejšnji ve-
čer pospravili v kope. Ko je zmaj 
videl, kaj nameravajo je iz gob-
ca bruhnil ogenj in zažgal nekaj 
kop sena. Potem je jezno zatulil: 
"Odslej mi boste vsak dan prine-
sli po enega ovna, kozla in tele." 
Še dvakrat ali trikrat je bruhnil 
ogenj in izginil nekje za Kucljem, 
od koder je prišel.

D. Kobol 

Vipavski Križ 

14. mednarodno likovno srečanje
Tradicionalno mednarodno likovno srečanje v Vipavskem Križu, v organizaciji Društva li-
kovnih umetnikov Severne Primorske, je že drugo leto zapored potekalo 24. in 25. avgusta 
ob robu odprtja mednarodne razstave akvarela Castra v Lokarjevi galeriji. Rdeča nit ustvar-
jalcev je bil akvarel. Rezultat dvodnevnega srečanja prinaša vidno raznolikost v akvarelnih 
tehnikah, kar je na nek način za tovrstne dogodke tudi značilno. 

Čeprav je udeležencem pri 
delu nagajalo slabo vreme, je 
nastal obsežen in raznolik zbir 
likovnih del. Motivno ustvarjal-
cev ni nihče omejeval, v ospred-
ju naj bi bil le duh Vipavskega 
Križa, v tem okviru pa je lahko 
vsak iskal po svoje. Tako je na-
stalo nekaj realističnih del, ne-
kaj polrealističnih ali simbo-
ličnih, pa tudi čisto abstraktna 
dela. Tovrstna srečanja so hkra-
ti tudi priložnost, da udeležen-
ci opazujejo pri kolegih različne 

finese in drugačnost v osebnih 
pristopih ustvarjanja, od pote-
ze, ki zaživi v enem zamahu, do 
pedantne obdelave vsakega de-
tajla. Tudi to daje čar tovrstnim 
srečanjem. 

Letošnjega extempora se je 
udeležilo petnajst umetnikov iz 
petih držav. Dvodnevno ustvar-
jalno druženje so popestrili z 
delavnicami akvarela, ki sta jih 
vodila akademski slikar in upo-
kojeni profesor Akademije za li-
kovno umetnost in oblikovanje 

v Ljubljani Lucijan Bratuš ter 
akvarelist Janez Ovsec. Srečanja 
so se udeležili Silva Copič, Peter 
Štrukelj, Dana Terzič, Polona 
Kunaver Ličen, Zora Završnik 
Črnilogar, Jakob Klemenčič 
in Roman Planko iz Slovenije, 
Aneta Gajos iz Poljske,Virginija 
Urbonaviciene in Tatjana Sima-
naitiene iz Litve, Gordana Za-
klan in Ljiljana Kovačević iz Sr-
bije in Adriano Velussi iz Italije. 

Vladimir Bačič
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Tehnični pregledi v AMZS, 
člani imate 20 % popusta!

amzs.si
    amzs.si

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

tehnični pregledi, homologacije,  
registracije, zavarovanja, članstvo

BIOTERAPIJA 
OKTOBER 2018

Bioterapijo izvaja Tanja Bedina Frece, licencirana terapevtka 
®Bioterapije po Metodi Zdenka Domančića .

Termini od 15. do 18. OKTOBER 2018
V HOTELU GOLD CLUB

Udeležba na terapiji je možna le na osnovi predhodne prijave po 
telefonu 031 208 463 ali elektronski pošti: tanja@bioterapija-

bedina.si, kjer obvezno navedite tudi za kakšne težave gre. 

Informacije in prijave na tel. št. 031 208 463. Prijave so možne do 
zapolnitve mest.

PIGAL HOTEL & CASINO GOLD CLUB

Mladi krvodajalci
Rdeči križ Ajdovščina je organiziral tradicionalno jesensko 
krvodajalsko akcijo 24. in 25. septembra na Ljudski univerzi 
Ajdovščina in 26. 9. v športni dvorani vipavske vojašnice. 
Veseli smo bili, da se je v treh dneh akcije udeležilo kar 420 
krvodajalk in krvodajalcev.

Še posebno smo bili veseli 
številnih mladih krvodajalcev 
oziroma tistih, ki so kri daro-
vali prvič, saj smo lani zabe-
ležili rekordno nizko priklju-
čitev novih krvodajalcev naši 
družini. Novih krvodajalcev je 
bilo lani le 61, v preteklih letih 
pa se je ta številka gibala okrog 
120. Upamo, da bomo letos ta 
trend ponovno obrnili v bolj 
pozitivno smer in tako lahko 

ohranjali plemenito tradicijo 
krvodajalstva.

Prav tako smo bili veseli ve-
likega odziva darovalcev, ker 
trenutno beležimo nizke za-
loge krvi vseh krvnih skupin. 
Če kdo ni utegnil na krvoda-
jalsko akcijo, pa bi želel daro-
vati svojo življenjsko tekočino, 
ga lepo vabimo v novogori-
ški center za transfuzijsko de-
javnost, saj so zaloge še vedno 
nizke. Več si lahko ogledate na 
spletni strani: http://www.da-
ruj-kri.si/.

Iskrena hvala vsem, ki ste bili 
ali še boste solidarni! Ne na-
zadnje se moramo iz srca za-
hvaliti tudi Ljudski univerzi 
Ajdovščina in Vojašnici Jan-
ka Premrla Vojka Vipava, ki 
nam že vrsto let za namen ak-
cije brezplačno odstopita nju-
ne čudovite prostore, v katerih 
se počutimo zelo prijetno in 
že domače. Velika hvala tudi 
prostovoljkam in prostovolj-
cem, ki so nam pomagali pri 
izvedbi akcije.

RK Ajdovščina
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Ajdovski motoristi z roko v roki z 
Rdečim Križem

Motoristi se zavedamo, da smo 
zelo ranljiva skupina v prometu, 
zato nam humanitarnost in do-
brodelnost nista tako tuja poj-
ma, kot se mogoče zdi na prvi 
pogled. Vsi se zavedamo, da je 
kri osnovna dobrina, ki jo lahko 
darujemo, in vemo, da jo bomo 
mogoče nekoč tako ali druga-
če potrebovali tudi sami, zato se 
z veseljem tudi motoristi vsako 
leto udeležujemo krvodajalskih 
akcij. Prav tako nam je zelo po-
membno hitro in strokovno re-
ševanje ponesrečenega moto-
rista. Priporočljivo je tudi, da 
znamo sami pomagati ponesre-
čencu, zato vsako leto povabimo 
reševalno skupino Rdečega Kri-
ža Ajdovščina, da na prireditvi 
Turistična Moto Avantura, ki se 
odvija v mesecu maju, predstavi 
pravilno reševanje ponesrečene-
ga motorista. 

Na letošnji že 3. Turistič-
ni Moto Avanturi v Ajdovšči-
ni pa se je porodila ideja o zbi-
ranju kompletov prve pomoči s 

pretečenim rokom uporabe za 
izobraževalne potrebe Rdečega 
Križa v Ajdovščini. Člani Moto 
Kluba Q VEJTR WAJDUŠNA 
smo idejo takoj vzeli za svojo in 
pričeli z zbiranjem kompletov 
Prve pomoči, prav tako so nam 
priskočili na pomoč tudi sim-
patizerji kluba ter njihovi prija-
telji. Hitro smo zbrali kar veliko 
kompletov, ki smo jih sedaj izro-
čili predstavnici Rdečega Križa v 
Ajdovščini in na to smo ponosni. 

Občanom, ki imate doma 

mogoče kak komplet prve po-
moči s pretečenim rokom pa 
sporočamo, da jo ne zavržete v 
smeti, ampak jo lahko dostavite 
na Rdeči križ osebno ali pa nam 
pišite na mail: qvejtr@gmail.
com in z veseljem se bomo od-
zvali ter jo prišli prevzet. 

Rdeči Križ jo bo uporabil za iz-
obraževalne namene svojih čla-
nov. 

Predsednik Moto Kluba Q 
VEJTR WAJDUŠNA, 

Elvis Marc

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

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

www.megaterm.si

DU Vipava 

Raziskovali Slovenijo
Tudi letos smo se odločili, da obiščemo eno pokrajino naše 
prelepe domovine. Ob tako pestri ponudbi, se je bilo težko 
odločiti, kam popeljati člane našega vipavskega društva. 
Tudi na njihovo sugestijo smo se odločili, da se zapeljemo 
v Mozirski gaj, Logarsko dolino in do gradu Komenda v 
Polzeli.

Mozirski gaj je ponujal ču-
dovit sprehod mimo številnih 
cvetnih gredic in etnografskih 
objektov, ki pokažejo, kako so v 
preteklih stoletjih živeli ljudje. 
Park vsekakor skrbi za razbre-
menitev in dobro počutje obi-
skovalca.

V Logarski dolini, ki je po-
leg Robanovega kota zavaro-
vana kot krajinski park, smo si 
ogledali stalno razstavo in mul-
timedijsko predstavitev z na-
slovom 'Solčavsko - sprehod v 
naročje Alp'. 

Poleg prelepe razstave fosilov 
iz srednjega triasa je zanimiv 
tudi ogled kmečkega vrta, zdra-
vilnih zelišč, ateljeja Franca in 
Lize Filc, ter čudovite razstave 
več kot 1000 vrst metuljev. 

Po kosilu smo se napotili do 
vznožja Rinke - enega izmed 
največjih slapov v Logarski do-
lini.

Dan se je že bližal večeru, ime-
li pa smo še kar nekaj poti do 
Polzele, kjer nas je čakala vo-
dička na gradu Komenda. Grad 

je prvič omenjen leta 1149 v 
Oglejski listini. Kar 500 let je 
bil v lasti Malteškega viteškega 
reda. Pozneje so se vrstili razni 
lastniki, med njimi tudi duho-
vščina. Na koncu pred prenovo 
2011 leta pa je grad služil kot 
stanovanjski objekt. S pomočjo 
evropskih sredstev ga je občini 
uspelo v celoti prenoviti. 

S ponosom se lahko pohvali-
jo, da so ga poleg stalne zbirke 
Malteških listin, oblačil takra-
tnega reda in drugih predme-
tov vzposobili in spravili v ži-
vljenje, saj poleg knjižnice, 
prostora za razne priložnosti, 
restavracije, stalnih razstav, 
glasbene šole, poročne dvorane 
itd služi kraju za razvoj turizma 
in kulturnega življenja. 

Vse čestitke tistim, ki skrbijo 
za dobrobit svojih občanov. 

Ob povratku domov smo se 
zaustavili še na slastnih krofih 
in že kovali načrte za naslednja 
potepanja.

Mirjam Graovac

Zavod Fluvium 7 in Zavod Minno s podporo 
Občine Ajdovščina organizirata: 

Filmski večer in pogovor s 
Konijem Steinbacherjem

Dogodek se bo odvijal v soboto, 
13.10.2018 ob 18h 

v Dvorani Prve slovenske vlade v 
Ajdovščini.

Pogovor vodi Sergej Randjelović - Runjoe

Vabljeni!
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MDPM v novo šolsko leto
V Medobčinskem društvu pri-

jateljev mladine Ajdovščina 
smo poletje zaključili s tečajem 
rolanja, ustvarjalnimi in špor-
tnimi delavnicami, v sodelova-
nju z ZPMS in ZPM Vič-Ru-
dnik smo zadnji teden v avgustu 
skupino otrok peljali še na eno-
dnevni brezplačni izlet na mor-
je, kjer so se kopali v Piranu in 
Portorožu, se vozili z ladjico in 

se imeli nadvse lepo. 
Ker je letos poleti veliko otrok 

brezplačno ali delno brezplač-
no letovalo tudi za cel teden bi 
se želeli še enkrat zahvaliti vsem 
podjetjem in posameznikom, 
ki ste darovali v akciji 'Morje 
za vse otroke' in s tem prinesli 
nasmeh na marsikateri otroški 
obraz. Hvala! 

Konec poletja so spremlja-
le tudi priprave na novo šolsko 
leto. Na prelomu avgusta v sep-
tember smo z aktivnostmi ve-
zanimi na pričetek šolskega leta 
pričeli tudi v društvu. V tem 
času je potekalo izobraževanje 
za mentorje in koordinatorje 
Otroškega parlamenta, ki v leto-
šnjem letu poteka na isto temo 
kot lani, le da bodo letos mladi 

parlamentarci sklepe lanskega 
leta poskusili prenesti v prakso. 

V okviru naših humanitarnih 
programov smo v tem času med 
več kot petdeset družin raz-
delili potrebščine za šolo in fi-
nančna sredstva zbrana v akci-
ji Poštar Pavli, ki jo vsako leto 
pripravlja ZPMS v sodelovanju 
s Pošto Slovenije, v sodelovanju 

s starši in šolami pa smo pri-
pravili še predloge za štipendi-
je NIVEA sklada, ZPMS sklada 
in novega štipendijskega sklada 
ZPMS – sklada Dr. Janeza Dr-
novška. Staršem smo pri naku-
pu šolskih potrebščin pomagali 
tudi v okviru Botrstva, progra-
ma ZPM Moste Polje, ki ga ko-
ordiniramo za naše občine. 

Kljub obilici humanitarne-
ga dela smo v septembru našli 
čas za sodelovanje na InCastri, 
ki jo pripravlja LUA. Sodelo-
vali smo z delavnicama izdela-
ve maket in tiskanja na blago, ki 
sta ju izvedli Taša Turk in Silva 
Copič. Udeležili smo se še sre-
čanja ZPMS, kjer so naši člani 
prejeli priznanja, ga. Ana Biz-
jak, dolgoletna sekretarka naše-
ga društva, pa priznanje za ča-
stnega člana ZPMS, saj že vrsto 
let profesionalno in prostovolj-
no skrbi za ohranjanje progra-
mov ZPMS v našem okolju. 

Otroci so, upamo, da veselo, 
zakorakali v šolske klopi, kjer 
jih bomo kmalu obiskali tudi mi 
- s pestrim programom v Tednu 
otroka med 1. in 7. oktobrom, 
ki ga pripravljamo v teh dneh. 

Maša Čibej

Folklorno društvo Vipava 

Nastop v mestu 
Canazei

Na povabilo Kulturnega dru-
štva Kraška harmonika smo se, 
člani Folklornega društva Vi-
pava, z veseljem udeležili na-
stopa na prireditvi Gran festa 
da d'Ista Canazei. Že v zgo-
dnjih urah smo se skupaj s har-
monikarji odpravili iz Slovenije 
proti mestu Canazei, ki leži na 
severu Italije. Ko smo v dopol-
danskih urah prišli na prizori-
šče, je zunaj potekala sv. maša. 

Po njej smo, na spremljavo 
kraških harmonikarjev, zaple-
sali valček in polko. Nato smo 
imeli nekaj prostega časa, za 

sprehod po mestu, oglede in 
spoznavanje okolice. Po koncu 
ogleda smo se odpravili na sku-
pno povorko s še približno 40. 
drugimi raznovrstnimi skupi-
nami (npr. glasbenimi, folklor-
nimi ipd.) Po koncu smo se še 
malo pozabavali, nato pa se z 
dobrimi vtisi počasi vrnili proti 
Sloveniji, kjer smo vsem vese-
lo pripovedovali o lepih dogo-
divščinah v mestu Canazei. Še 
enkrat hvala kulturnemu dru-
štvu Kraška harmonika za po-
vabilo. 

Andreja Petrič

Planinski nagrajenci
Planinsko društvo Ajdovščina ima v svojem letnem koledarju 
rdeče označene pomembne praznične dni. Ob takih prilo-
žnostih se zberejo pohodniki in tudi drugi obiskovalci gora 
na Čavnu ali pod Golaki. Da je srečanje zares praznično, kot 
se spodobi, pripravijo kulturni program, v katerem sodelu-
jejo recitatorji, pevci, glasbeniki … Da bi se planinci zahvalili 
vsem, ki so letos sodelovali na prazničnih srečanjih, so jih na-
gradili z izletom v Regijski park Škocjanske jame.

Zadnji počitniški petek se je 
na avtobusni postaji zbralo cel 
avtobus nagrajenih učencev. 
Vzdušje je bilo počitniško, če-
prav so se že odpirala šolska 
vrata. Pridružili so se jim neka-
teri starejši planinci, ki so in še 
vedno dihajo z društvom. Kras 
jih je pozdravil v vsej svoji je-
senski lepoti. 

V Škocjanskih jamah niso bili 
prvi gostje, pred blagajniškimi 
okenci se je že trlo turistov, če-
prav je bilo zgodnje jutro. Pla-
ninski nagrajenci so se odpra-
vili po učni poti skozi Škocjan. 
Imeli so kaj videti, kraška vas 
je v celoti obnovljena, lepa, ob-
čudovanja vredna. In potem 

… Škocjanske jame. Nekate-
re učence so navdušile, ker so 
jih prvič obiskali, zato je njiho-
va radovednost dobila krila in 
vprašanja so kar vrela. 

Po obisku jam so 'naši kultur-
niki' spopolnili pot po številnih 
stopnicah, da so si dobro ogle-
dali dolino, park, zapisan med 
Unescovo kulturno dediščino. 

Hlad pod drevesi je vzbudil 
tek, da so se spraznili nahrbtni-
ki, tako je avtobus lažje pripeljal 
v našo dolino. 

Dan je bil čudovit, lep in bogat. 
Hvala Planinskemu društvu Aj-
dovščina.

Irena Šinkovec
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Šagra na anglesko nedeljo
Prva nedelja v septembru je že 

več kot 100 let rezervirana za an-
gelsko nedeljo. Tako smo tudi le-
tos na Otlici proslavili ta največji 
gorjanski praznik. Kot že več za-
dnjih let, smo pričeli že v soboto 
s praznovanjem krajevnega pra-
znika. Na odru avle osnovne šole 
na Otlici sta nas pozdravila župan 
Tadej Beočanin ter predsednik 
Krajevne skupnosti Otlica – Kovk 
Alojz Likar, v dobro voljo nas je 
spravila dramska skupina OŠ 
Otlica pod vodstvom Ivice Vid-
mar, harmonikaš Nejc Vidmar, 

naš Angelski trio pa nas je skoraj 
spravil na noge, tako so nas zasr-
bele pete ob njihovih domačih vi-
žah. Nato so oder zasedli fantje iz 
vokalne skupine Melos, ki so nas s 
svojimi glasovi popeljali v svet za-
bavne, dalmatinske in slovenske 
glasbe. Številčno občinstvo jih je 
vedno znova nagradilo z bučnim 
aplavzom ter sodelovanjem. Ver-
jamemo, da se bodo fantje pogo-
sto vračali na Primorsko. 

Naslednji dan pa nas je že čakala 
šagra na angelsko nedeljo. Po ob-
vezni praznični maši so se številni 

domačini ter tisti, ki se na Goro 
za ta praznik vedno znova vrača-
jo, ustavili ob kozarčku ali kavici 
ter pokramljali, obenem pa so si 
lahko na stojnicah ogledali in ku-
pili domače izdelke. Popoldan se 
je večina vrnila na zabavo, pridru-
žilo pa se je še veliko ljudi od bli-
zu in daleč in tako naredilo pra-
znovanje še pestrejše. Ob dobri 
hrani in pijači so lahko obisko-
valci uživali v plesnih ritmih ple-
salcev Plesnega centra ADC, sami 
so lahko zaplesali ob zvokih do-
mačega Angelskega tria ter Bri-
škega kvinteta, s svojim glasom 
pa nas je očaral tudi Aleks Pa-
vlin. Vsi so seveda nestrpno pri-
čakovali, da oder zasedejo glavni 
nastopajoči - Modrijani. S svoji-
mi znanimi uspešnicami, raznimi 
priredbami ter zabavno glasbo, 
so na noge dvignili staro in mla-
do. Kljub temu, da je bil naslednji 
dan ponedeljek in prvi šolski dan, 
se je množica obiskovalcev skupaj 
z Modrijani zadržala pozno v noč. 

ŠKTD Sinji vrh

10. Bobarska noč v Višnjah
Na robu gorske planote nad Aj-

dovščino domuje majhna vasica 
Višnje. Njeno ime naj bi bilo po 
pripovedovanju povezano z bese-
do 'višje'. Sosednje naselje Col je 
bilo namreč v zgodovini poselje-
no veliko prej in ko so začeli na-
seljevat predniki našo višje leže-
čo vas, so se pri poimenovanju 
vasi znašli ter poiskali ime kar v 
geografiji. Iz logične geografske 
razlage višje od že obstoječega je 
po ustnem izročilu nastalo ime 
vasi Višje, po letih uporabe ime-
na vasi in priročnem ter simpatič-
nem dodatku še črke š je vas dobi-
la končno ime Višnje. 

In v vasi Višnje se zadnjih ne-
kaj let zgodi za tako majhno va-
sico zelo velik dogodek. Po moji 
lastni ideji smo z zvesto skupino 
sodelavcev že pred dolgimi dese-
timi leti pripravili prvo veselico, 
poimenovano Bobarska noč. Le-
tos je dogodek praznoval svoj prvi 
okrogli jubilej. Glede na majave 

začetke in kar precej prvotne ne-
jevere ožjega okolja je to velik do-
sežek. Bila je takšna kot ponava-
di – prisrčna, zabavna, zelo dobro 
obiskana in … vroča prireditev. 
Ja, vroča, ker nas na prireditve-
nem prostoru ponavadi greje po-
letno sonce do zadnjih trenutkov, 
preden odide na počitek. 

Ob obilici dobre hrane smo lah-
ko zaplesali ob narodnozabavnih 
ritmih ansambla Azalea, ki je iz 
Dolenjske prvič pripotoval na pri-
reditev na naš severno Primorski 

konec. Veselica in rajanje v njiho-
vi družbi je zares uspela. 

Naj izkoristim to priložnost in 
se v imenu organizatorja Športno 
kulturnega društva Višnje zahva-
lim vsem, ki ste karkoli prispevali, 
da nam je tudi letos uspelo. Hva-
la vsem ljudem dobre volje, ki ste 
prišli na prvo avgustovsko ne-
deljo k nam na obisk. Upam, da 
bodo naše mlajše moči poskrbe-
le, da se bo v Višnjah praznovalo 
tudi naslednjo okroglo obletnico. 

Robert Kobal

Obrazi naši naokrog, obrazi naši 
vsepovsod. Vsak po svoje hiti, 
težko se nas ulovi. Ko družbe si 

Obrazi Vogala

zaželimo, da v miru posedimo, v 
baru Vogal se dobimo. 

Vsakodnevno se srečujemo na 

Vogalu, tam si kaj povemo, sku-
paj se veselimo, kdaj se med seboj 
tudi jezimo. 

Zato smo prišli na idejo, da se 
naše obraze naslika in se jih pred-
stavi na razstavi, ki smo jo poime-
novali 'Obrazi Vogala'. Damijan 
Stres se je lotil izziva in 32 obra-
zov naslikal na platno.

V ponedeljek, 1.10. smo se ob 
prigrizku in kapljici družili v baru 
Vogal, kjer je bilo prijetno vzduš-
je, ter polno veselih obrazov.

Zahvala gre vsem, ki so sode-
lovali na razstavi Obrazi Vogala, 
hkrati pa povabilo k ogledu raz-
stave, v mesecu oktobru.

Jasmina

Dan za poletavce

Dan za Poletavce nam je v torek, 
25. septembra 2018, napovedana 
burja odpihnila z dvorišča Lavri-
čeve knjižnice v telovadnico OŠ 
Šturje, kar pa ni zmotilo dobre-
ga razpoloženja otrok in številnih 
staršev. V času, ko smo otrokom 
delili majice, smo lahko uživa-
li v dinamičnem nastopu mladih 
EL1:plesna scena. Za njimi nas je 
skoraj dobro uro zabaval Čarov-
nik Grega, ki je na koncu s po-
močjo otrok razdelil tudi nagrade 
zasluženim Poletavcem in Naj-
Poletavcem. Majice si je letos pri-
služilo 288 otrok, kar je 60 več kot 
lani. 268-im Poletavcevem se je 
letos pridružilo še 20 NajPoletav-
cev, ki so vtise o prebranem od-
dali po e-pošti. Bralo je 174 deklet 
in 112 fantov. V projektu, ki ga je 
zasnovala Mestna knjižnica Lju-
bljana, v Sloveniji sodeluje 15 od 
60-ih knjižnic. Po vsej Sloveniji 
je bilo letos skupaj 2.170 poletnih 
bralcev, tako da smo ponosni na 
naše Poletavce in jim čestitamo. 
Najbolj so se odzvali predvsem 
najmlajši, največ v starosti od 8 
do 11 let. 

Otroci imajo radi zabavno bra-
nje, napete zgodbe, fantazijske 
knjige, stripe, življenjepise. Brali 

Foto: Polona Ipavec

so tudi v tujih jezikih, posegali so 
po enciklopedijah, časopisih pa 
tudi po večno lepih knjigah. O 
projektu je najbolj zgovorno pi-
smo mame iz Maribora, ki je vpi-
sala oba sinova v Lavričevo knji-
žnico, ko je bila na obisku v naših 
krajih: "Pozdravljeni! Res smo 
vaši vztrajni sodelavci, letos celo v 
razširjeni obliki. Žal mi je, da ni-
ste imeli priložnosti videti moje-
ga starejšega sina, ko je izvedel, da 
boste imeli Poletavce tudi za sta-
rejše otroke. Navdušen je! Vsa-
ko leto je bil razočaran, ker je moj 
mlajši sin, ki je pri knjigah zelo 
zelo izbirčen in rabi precej vzpod-
bude, da se loti branja, lahko so-
deloval v projektu, on, ki pa vse 
prebere z veseljem, pa je bil pre-
star. Ravno Poletavci so krivi, da 
tudi čez poletne počitnice knjige 
bere še moj mlajši otrok. Zato vse 
pohvale vam, ki se trudite vzgajati 
knjižne molje." 

Za izvedbo projekta se zahva-
ljujemo tudi lokalnim podporni-
kom - prijateljem knjižnice - iz 
našega okolja. 

Nasmejani obrazi otrok in star-
šev so poplačali ves trud, ki smo 
ga vložili v projekt. 

Alenka Furlan

OŠ Draga Bajca Vipava

Sprejem prvošolcev
V ponedeljek, 3. 9. 2018, smo v 

osnovno šolo v Vipavi z veseljem 
medse sprejeli novo generacijo 
prvošolcev. 

Kot vsak pomemben dan v ži-
vljenju, smo tudi prvi šolski 
dan obeležili praznično. Prvo-
šolce smo sprejeli v avli, kjer so 
jih v novo šolsko leto popelja-
li pravljični junaki Maček Muri, 
Ostržek in Pepe, Rdeča kapi-
ca in babica ter Miškolinova 
mama. Pozdravila jih je gospa 

ravnateljica Mojca Pev, o varno-
sti v prometu jim je spregovoril 
policist Darko, prireditev pa je 
s pesmijo popestril tudi pevski 
zbor Poke. 

Z učiteljem glasbe smo se na-
učili novo pesmico Modrijan. V 
razredu smo se kasneje spoznali 
in dan zaključili s torto. 

Prvošolcem želimo prijetno, 
zabavno in radovedno šolsko 
leto. 

Učiteljici 1a in 1b
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Pinela z Goč je 
protokolarno vino 
občine Vipava

Družina Povh z Goč je pri-
delala pinelo, ki so jo izbrali za 
protokolarno vino občine Vi-
pava. Že leta 2016 je komisijo 
prepričal njihov zelen in leto-
šnje priznanje je ponovna po-
trditev dobrega dela. Vinarji 
z Goč znajo s skrbnim nego-
vanjem vinogradov in dobrim 
kletarjenjem pridelati odlična 
vina, ki vedno znova prepričajo 
enologe. Tudi osvojene medalje 
na letošnjem ocenjevanju vin v 
Gornji Radgoni to potrjujejo. 

V mnogih hramih, po katerih 
so Goče tako znane, lahko naj-
demo vina, ki znajo navdušiti 
tako poznavalce kot tudi druge 
ljubitelje vipavskih vin. Lepi je-
senski dnevi, ki so pred nami, 
bodo kot nalašč za obisk vasi. 
Če si boste pred obiskom hra-
mov vzeli še čas za kratek spre-
hod na Obelunec, boste lahko 
uživali v enem najlepših razgle-
dov po Vipavski dolini. Pridite, 
ne bo vam žal. 

Anja Godnič
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OŠ Šturje 

Športniki dosegli 
izjemne rezultate na 
šolskih tekmovanjih
Ker se je šolsko leto ravnokar 

zaključilo, je prav, da pre-
letimo tudi zadnje dosežke 

šturskih športnikov, ki so v zaključ-
ku leta dosegli nekaj izjemnih re-
zultatov. 2. junija je v Ilirski Bistrici 
na zunanjem šolskem tekmovanju 
potekalo lokostrelsko tekmovanje. 
V kategoriji 'ukrivljen lok' je de-
vetošolka Nina Čermelj dosegla 3. 
mesto.  

5. junija je v Ljubljani v športnem 
parku Kodeljevo potekalo držav-
no šolsko tekmovanje v akvatlonu. 
V kategoriji starejših učencev sta 
v izjemno močni konkurenci naša 
športnika dosegla odlična rezulta-
ta. Miha Rijavec je dosegel 5., David 
Bajec pa 8. mesto. 

6. junija je v okviru Festiva-
la športa v Žalcu potekalo kar 

nekaj zaključnih šolskih športnih 
tekmovanj. Na finale iz atletskega 
posamičnega tekmovanja se je uvr-
stil Martin Trbanc, in sicer je nasto-
pil v skoku v višino. Poleg njega sta 
se na finalno državno tekmovanje 
uvrstili tudi Anastazija Suljkić ter 
Eva Pogačnik, ki sta našo šolo uspe-
šno zastopali v plesu. Da pa ne bodo 
uspehi samo v posamičnih discipli-
nah, so poskrbele šturske košarkari-
ce, ki so po lanskem uspehu dosegle 
nov odličen rezultat. Prvič je pote-
kalo državno šolsko tekmovanje iz 
košarke 3 na 3. Našo šolo so zasto-
pale Jana Likar Ivanov, Neža Stopar, 
Lara Valič, Špela Brecelj in Arizona 
Uka. Dekleta so bila zelo uspešna, 
saj so osvojile 3. mesto, finale pa se 
jim je izmuznilo za 1 samo točko.  

Gregor Zagorc

Zastava Planinskega društva 
Podnanos med množico Bosanskih
"Prinašam prijateljski pozdrav po-

bratenemu društvu PD Zlatni liljan 
Sarajevo od PD Podnanos iz Slove-

nije! Posebno mladim planincem! V 
Sloveniji imamo Alpe, vi imate Prenj 
– Bosanske Alpe. Mi imamo Triglav, vi 
Maglić. Slovenci smo planinski narod, 
toda kar danes vidim tukaj na Čavlja-
ku, mi dokazuje, ste planinski narod 
tudi vi! Pri nas težko zbereš toliko mla-
dih planincev skupaj. Vsa čast! 14 šol, 
preko 400 udeležencev – v Sloveniji bi 
se morali učiti od vas! Čestitam vsem, 
zelo sem navdušen! Za darilo vam 
prinašam uporabno knjigo – priroč-
nik 'Nevarno proti vrhovom' alpinista 
Janija Bele. Je nova – še topla. Govori 
o nevarnostih s katerimi se srečamo v 

gorah. Neumnež se uči na svojih napa-
kah, pametni na tujih. Veliko se lahko 
naučimo s knjig, a najbolj odprta knji-
ga je narava. Da bi jo znali bolje brati 
potrebujemo čim več izkušenj. Otroci 
imejte radi gore, one vam lahko mnogo 
dajo! Želim vam veliko lepih dogodkov 
v planinskem raju, brez nezgod!" 

To je nekaj raztresenih besed, ki sem 
jih v polomljeni bosanščini izrekel pred 
več sto glavo množico mladih planin-
cev na Crepovem nad Sarajevom. Re-
kli so, da so me dobro razumeli, ker se 
čuti, da imam rad hribe in da smo pri-
jatelji... Ta pripomba me je opogumila. 
Vesel sem druženja z Bosanskimi pla-
ninci in spremljam njihovo zagnanost 
in vizijo kako postaviti organizirano 

planinstvo na višji – evropski nivo. 
Trudijo se izboljšati infrastrukturo: 
poti, koče, ferate, tematske vezne poti 
– via Dinarica ipd.  

PD Zlatni liljan je eno izmed števil-
nih društev v Sarajevu in edino, ki in-
tenzivno dela na izobraževanju otrok 
in mladine. Celo leto izvajajo pouk po 
14 osnovnih šolah in na določena ob-
dobja izvedejo skupinski pohod. To-
krat so šli na izlet kar z 12 avtobusi. 
Vendar pohod ni bil klasično množi-
čen. Ni bil eden tistih, ko izkušen vo-
dnik z dobrim tempom hodi pred več 
stoglavo skupino, zadaj pa je še eden, 
ki pobira smeti in ranjence. Pohodniki 
so bili razdeljeni na manjše skupine, ki 
so jih obvladovali vodniki. Na poti so 
obravnavali tudi razne teme iz planin-
ske šole. Ni manjkalo niti igre niti vese-
lega druženja. 

Na koncu je sledila še skupinska, 
pravzaprav množična fotografija s šte-
vilnimi zastavami društva, sponzorjev, 
države... in ne vem od kje so potegni-
li tudi našo zastavo Planinskega dru-
štva Podnanos. Vznesenost in planin-
sko tovarištvo je bilo med nami.

Marko Nabergoj

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

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

www.megaterm.si
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Zlati in srebrni Domen Pregeljc 
ima svoje korenine v Ajdovščini
V začetku maja 2017 je na olimpijadi znanstvenih projektov ISWEEEP v Houstonu v kategoriji me-
dicina osvojil srebrno medaljo; sredi junija pa se je iz ZDA vrnil z zlato medaljo in absolutno prvim 
mestom v naravoslovju na GENIUS olimpijadi nadarjenih v New Yorku.

Domen je zaključil tretji le-
tnik gimnazije Vič v Lju-
bljani. V prostih popoldne-

vih in med počitnicami je vztrajno 
zahajal na Kemijski inštitut, kjer 
je razvijal svojo raziskovalno žili-
co pod mentorstvom tamkajšnjih 
strokovnjakov: Urške Jug, dr. Ja-
neza Mavrija in dr. Jerneja Stareta. 
Po dveh letih trdega dela je pripra-
vil raziskovalno nalogo s področja 
razumevanja nevrodegenerativnih 

bolezni. Z najsodobnejšimi orodji 
molekularne simulacije je prouče-
val delovanje encimov v centralnem 
živčnem sistemu, ki so odgovorni za 
uravnavanje nivoja živčnih prena-
šalcev, obenem pa je njihovo delova-
nje vir oksidativnega stresa, ki vodi 
v poškodbe in odmiranje nevronov 
ter s tem povezane nevrodegenera-
tivne bolezni, kot sta Alzheimerjeva 
in Parkinsonova bolezen. Njegove 
ugotovitve predstavljajo pomemben 

prispevek k razumevanju nevrode-
generacije na molekularnem nivoju 
in utrjujejo vlogo računskih simula-
cij v interdisciplinarnih raziskavah, 
ki povezujejo klinično nevrologijo 
in kemijsko fiziko. S pomočjo šolske 
mentorice Alenke Mozer, profeso-
rica kemije na Gimnaziji Vič, se je 
prijavil na omenjena tekmovanja 
ter bil v hudi konkurenci držav in 
udeležencev povabljen na zagovor 
in predstavitev svoje raziskovalne 
naloge. Za prvo mesto med zlatimi 
medaljami je prejel štiriletno šolni-
no na State University of New York 
in štipendijo Rochester inštituta. 

Na Domnov uspeh smo ponosni 
vsi sorodniki. Za ta svetovno pri-
znan in tudi v Sloveniji odmeven 
uspeh je bilo potrebno veliko odre-
kanja, truda, vztrajnosti ter podpo-
re v domači družini. Domnu iz srca 
čestitamo!  

Nadja Pregeljc

Podelitev medalj v Ameriki

Pihalni orkester Vrhpolje

Uspešen zaključek 
glasbene sezone
V nedeljo, 25. junija, so člani in članice Pihalnega orkestra Vrhpolje 
pod taktirko Matjaža Medena izvedli poletni koncert na Glavnem 
trgu v Vipavi. Na odru sta se jim pridružili tudi dve nadarjeni gostji 
iz zavoda CIRIUS.

Praznični nedeljski večer je v 
Vipavo privabil množico lju-
di, ki so lahko uživali v glas-

benem večeru, polnem pop-rock 
ritmov ter filmske glasbe. Uvodna 
skladba koncerta Young person’s 
guide to John Williams, venček zna-
nih melodij iz filmov Harry Potter, 
E. T. vesoljček in Indiana Jones, je 
dodobra razgrela občinstvo pred 
prihodom prve gostje večera. 

Ker Pihalni orkester Vrhpolje v le-
tošnjem letu praznuje 15. obletnico 
delovanja, so se odločili, da bo nji-
hov poletni koncert nekoliko druga-
čen od predhodnih. Ob sodelovanju 
z zavodom CIRIUS sta se jim kot 
gostji pridružili dve nadarjeni glas-
benici. Ema Škrlj je kot solistka na 
flavti ob spremljavi orkestra zaigra-
la vsem znano skladbo Somewhere 
over the rainbowin požela val nav-
dušenja med poslušalci. 

Tematika koncerta se je iz filmske 
glasbe preselila na pop-rock sceno. 
Ob znanih melodijah liverpoolske 
zasedbe The Beatles, vsem znane-
ga »kralja popa« Robbia Williamsa 
in švedske skupine Abba, so orke-
straši zaigrali tri priredbe njihovih 
uspešnic, Beatles collection, Let me 
entertain you in Thank you for the 
music. 

Kot se za državni praznik spo-
dobi, je orkester poskrbel tudi za 

slovensko obarvan glasbeni pro-
gram. Na odru se jim je pridružila 
pevka Vanessa Barić iz zavoda CI-
RIUS in ob spremljavi orkestra za-
pela vsem znano Avsenikovo Čez 
zelene trate. Občinstvo je bilo nav-
dušeno nad mladima solistkama, ki 
se pod mentorstvom Loredane Sajo-
vec razvijata v pravi glasbenici. 

Letošnja sezona je bila za orke-
straše Pihalnega orkestra Vrhpo-
lje v marsičem prelomna. Dobili 
so novega predsednika, mladega in 
zagnanega Tineta Tončiča, ki je na 
položaju zamenjal Janeza Grozni-
ka, kateremu gre posebna zahvala 
za vsa leta truda, ki ga je vložil v ra-
zvoj orkestra. Poleg tega se je orke-
ster odločil tudi za nakup uniform, 
ki so orkestru dale celostno podo-
bo. Takšnega nakupa pa orkester ne 
bi zmogel brez podpore sponzorjev, 
pri tem pa gre posebna zahvala pod-
jetju Škrlj d.o.o. 

Pihalni orkester Vrhpolje vztrajno 
raste in se razvija v odličen glasbe-
ni sestav, ki v svoje vrste sprejema 
nadobudne glasbenike iz Vipavske 
doline. Vodstvo orkestra ne poči-
va, saj že načrtuje projekte, s kate-
rimi bodo ponovno razvajali svoje 
poslušalce. 

Lara Rojc

Jaklič Boštjan s.p.

tehnična trgovina
urnik: po-pet od 8:00 - 16:00
          sobota zaprto
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Obiščite nas na sedežu agencije ter nam zaupate vaše želje in pričakovanja.  
Potrudili se bomo da kar najbolj upravičimo vaše zaupanje.
Za znane stranke iščemo vse vrste nepremičnin za nakup ter najem! www.gaberit.si

Pri nas poskrbimo za varno in strokovno izpeljavo vseh vaših nepremičninskih želja.

Matija Ceket s. p.
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 Svetovanja s področja nepremičninskega poslovanja
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Sončno vreme je naredilo prelepo 
kolesarsko kuliso v Vipavski dolini

Na startu MTBVV v Ajdo-
vščini, ki se je odvijal zadnji vi-
kend v septembru, je bilo več 
kot 200 gorskih kolesarjev, ki 
so tekmovali v vseh treh dicipli-
nah (27 km, 44 km in 66 km). 
Najkrajša MTBVV27 je prika-
zala vse lepote Vipavske doline 
in tudi najmlajšim ob sprem-
stvu strašev omogočila nepo-
zabno doživetje. Na stopničkah 
so bili Denis Dodič (Mtb Slav-
nik), Domen Prosen (Focus Ri-
der) ter Enrico Radovini (XC-
Team Trieste), med ženskami 
pa Marina Novel, Vescovo Do-
ris ter Cherin Silvana vse iz 
kluba XCTeam Trieste, ki je na 
tej dolžini tudi dominiral po-
leg domačega kluba Izvir Vipa-
va. Pohvalimo lahko predvsem 
mladino in mlajše člane, ki so 
vztrajali vse do konca in dosegli 
odlične čase. Ker jim je po doli-
ni burja pihala v prsa, so mno-
gi sklenili, da bodo v prihodnje 
nekaj treningov naredil prav v 
Vipavski dolini, da se burje vsaj 
malo privadijo. 

Proga s 44 km MTBVV44 je 
predstavljala za kolesarje pra-
vi izziv preko Vipavskih gri-
čev. Tu je bila konkurenca naj-
močnejša s 115 udeleženci, ki 
so se preko Vipave zapeljali do 
Sv. Miklava, spustili v Podra-
go, Manče, se povzpeli na Goče 
ter preko Erzelja spustili v Ga-
berje. Za konec so imeli vzpon 
proti Vrtovčam ter preko Tevč 
do Uhanj ter mimo bisera - Vi-
pavskega križa. V Ajdovščino 
je prvi prikolesaril italijanski 

kolesar Daniel Pozzecco, kot 
drugi pa Simone Sandri iz 
Team Eppinger, tretji pa je bil 
Blaž Alič in Škofje Loke. 

Pri ženskah pa so vse tri sto-
pničke ostale v slovenskih ro-
kah, saj je 40 min pred kon-
kurenco prišla v cilj Anja 
Lamovec (Škofja Loka), druga 
in tretja pa domačinki Mateja 
Simonič (Prtiskovci) in Senja 
Stres (Kamplc Racing Team).

Kraljevski krog v dolžini 66 
km nad Vipavsko dolino je po-
nujal pravi epski izziv, ki ga je 

po pričakovanjih osvojil Luka 
Tavčar (Calcit bike team) z 
neverjetnim časom 2:56 min. 
Luka je pohvalil težko, razgiba-
no a tekočo progo, na katerih 
je neverjetno užival, predvsem 
v vzponu na Predmejo ter spu-
stu Pahor traila. Po prvih sku-
pnih kilometrih z italijanom 
Pozzecco je večino preostalih 
odsekov kontrolirano odvozil 
sam. Naporen je bil predvsem 
zadnji vzpon iz Kamenj preko 
Stomaža do Predmeje in spust 

po Resljevi poti. Burja, ki je bila 
zjutraj kar močna, jih ni motila, 
jesenske barve pa so dodale ma-
vričnost celotni, lepo označeni 
progi. Drugo in tretje uvršče-
ni Petar Karadža (KK Završni-
ca) ter Uroš Breški (KK Djak) 
sta prišla v cilj v nekaj sekun-
dnem razmahu, odločilen pa je 
bil predvsem zadnji vzpon, na 
katerem je Uroš sestopil iz ko-
lesa. Tudi ženska zmagovalka 
Teja Plantak je bila navdušena 
in je obljubila, tako kot mnogi, 
da se na MTBVV še vrne. 

Organizatorji, ekipa MTB-
VV, so bili zelo zadovoljni nad 
izvedbo 3. MTBVV in pred-
vsem številčno udeležbo. Naj-
več je bilo Slovencev, med ka-
terimi je bilo veliko domačinov 
in tudi kolesarjev iz italijanskih 
klubov sosednjih pokrajin. Ve-
seli jih, da so vsi kolesarji v Vi-
pavski dolini prepoznali poten-
cial doline in okoliških hribov, 
saj res ponujajo tehnično bolj 
ali manj zahtevne vzpone in 
adrenalinske spuste. Kolesar-
jem so obljubili, da jih bo, po-
leg nadgradnje, prihodnje leto 
ponovno pričakala Vipavska 
kulisa z neverjetnimi razgledi. 
Posebna zahvala gre občini Aj-
dovščina ter tudi društvom in 
prostovoljcem na kontrolnih 
točkah ter okrepčevalnicah, saj 
brez njih izvedba ne bi bila mo-
goča. 

Ekipa UTVV
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Prva delovna sobota v sep-
tembru je bila na naši šoli prav 
posebna. Ker smo v tem tednu 
praznovali evropski dan jezi-
kov in ker je naša šola vključe-
na v projekt Jeziki štejejo, smo 
ta dan spoznavali, raziskova-
li in izdelovali vse, kar je pove-
zano z Evropo, njeno kulturo, 
zgodovino, geografijo, kulina-
riko, glasbo in jeziki. Na koncu 
smo pripravili tržnico, ki smo 
jo poimenovali kar Evropska 
tržnica in nanjo povabili starše 
in ostale obiskovalce.

V štiriindvajsetih delavnicah 
smo spoznavali znamenito-
sti evropskih glavnih mest, iz-
delovali evropske zastave, pre-
poznavali evropske himne, 
raziskovali tradicionalno glas-
bo, osvajali vrednote Evrop-
ske unije, izdelovali družabne 
igre in sestavljanke v različnih 
jezikih in se v njih tudi naučili 

Osnovna šola Draga Bajca Vipava

Naša Evropska tržnica

pozdravljati, sestavljali zgodbe 
in še in še. 

V tri delavnice smo povabi-
li prav posebne gostje. V de-
lavnici Lingua latina nas je 
profesorica latinščine s Škofij-
ske gimnazije Vipava, Polonca 

Župančič, učila predstavljati se 
v latinščini. S študentko češči-
ne, Anette Pavić, smo pripra-
vljali tradicionalne češke jedi. 
Priprave latvijskih slaščic pa 
nas je naučila naša gostja iz La-
tvije, gospa Alina Asberga Na-
bergoj. 

Vse tujejezično gradivo so 
nam priskrbeli v TIC-u Vipava. 
Slikanice v tujih jezikih pa nam 
je posodila Lavričeva knjižnica 
iz Ajdovščine.

Naša tržnica je privabila ve-
liko obiskovalcev. Pozdravit 
nas je prišla tudi koordinator-
ka projekta Jeziki štejejo, prof. 
dr. Lucija Čok.

Kako so naši sošolci dožive-
li ta dan?

Veronika iz 9. b: Imela sem se 
fajn, naučila sem se predstaviti 
v latinščini.

Sebastjan iz 5. a: Delavnica mi 
je bila všeč, ker smo ustvarjali 
in spoznavali nove države.

Tristan iz 7. b.: Najbolj mi je 
bilo všeč izdelovanje spomina v 
nemščini.

Ema iz 8. b: Pri delu smo mo-
rali biti zelo natančni. Iz lesoni-
tnih plošč je bilo potrebno izre-
zati vsako državo posebej. 

Neža iz 4. a: Bilo je res zabav-
no, naučila sem se veliko za-
bavnih iger in jih bom pokaza-
la tudi doma.

 Učenci novinarskega 
krožka

8. balinarski maraton na Cesti

Člani balinarskega kluba Ce-
sta so letos izpeljali že 8. bali-
narski maraton. Tokratna pri-
reditev ni potekala v običajnem 
terminu, torej v prvem vikendu 
julija, temveč je bila zaradi pro-
jekta pokrivanja balinišča, pre-
stavljena na zadnji petek in so-
boto v septembru. 

V dneh pred maratonom to-
krat organizatorjem ni bilo 

potrebno gledati v nebo in pre-
verjati vremenske napovedi, 
kajti teden dni pred tekmova-
njem je bilo v uporabo predano 
čudovito pokrito balinišče. V 
petek, 28. septembra zvečer, je 
tako tekmovalce iz raznih kon-
cev Slovenije in iz zamejstva, 
pričakal moderen objekt, pri-
srčna dobrodošlica gostiteljev 
pa je napovedala lepo druženje 

ljubiteljev balinanja. Malce 
pred 20. uro zvečer sta predse-
dnik BK Cesta, Borut Dietz in 
vodja tekmovanja, Denis Faga-
nel, izpeljala žrebanje tekmo-
valnih skupin. Prijavljene ekipe 
so bile na osnovi žreba razvr-
ščene v 4 predtekmovalne sku-
pine:

1. Skupina: Adijo Pamet (do-
mača ženska ekipa), Košana, 

Slatna in Ekipa da te skipa
2. Skupina: Mi zmoremo, Bar 

pumpa, Pešadija in Sena bar
3. Skupina: Dragomer, Cesta, 

Logatec in ŠD Branik
4. Skupina: Frigo TR, Hrašče, 

I Maggiolini (ekipa iz Italije) in 
Kdu ti jst.

Takoj po žrebu je sledilo ogre-
vanje in začetek tekmovanja. 
Številni obiskovalci so uživa-
li v zavzetem športnem boju 
in pa tudi v dobrotah, ki so jih 
za šankom ponujali prijazni in 
neutrudni kuharji in točaji, čla-
ni balinarskega kluba Cesta, v 
ozadju tekmovanja pa se je od-
vijal tudi srečelov z bogatimi 
dobitki.

Dvoboji so potekali po razpo-
redu in brez zapletov, kajti or-
ganizacija prireditve je bila raz-
delana do zadnje podrobnosti. 

V soboto popoldne, po kon-
čanem skupinskem delu, se je 
število nastopajočih ekip raz-
polovilo. V sklepni, izločilni 
del tekmovanja, so se uvrstile 
naslednje ekipe: Košana, Ekipa 
da te skipa, Mi zmoremo, Bar 
pumpa, Dragomer, Logatec, 
Frigo TR in Kdu ti jst. Po na-
petih četrtfinalnih bojih, so se 
v polfinale prebile ekipe Ekipa 

da te skipa, Mi zmoremo, Bar 
pumpa in Kdu ti jst. Zmago-
valca polfinalnih tekem (Ekipa 
da te skipa in Bar pumpa) sta 
se nato pomerila za zmago na 
maratonu, poraženca polfinala 
(Mi zmoremo in Kdu ti jst) pa 
sta se borila za tretje mesto.

V finalu je Ekipa da te skipa 
dokaj suvereno premagala eki-
po Bar pumpa, medtem ko je 
v tekmi za tretje mesto ekipa 
Mi zmoremo premagala ekipo 
Kdu ti jst.

Napetemu zaključku marato-
na je sledila podelitev pokalov, 
medalj in nagrad zmagovalnim 
ekipam ter skupna gasilska sli-
ka vseh štirih najboljših ekip. 
Ob tem se je kapetan zmago-
valne ekipe Ekipa da te ski-
pa, zahvalil organizatorjem za 
odlično izpeljan turnir in vsem 
ekipam za pošten boj, nato pa 
se je tekmovalcem in sponzor-
jem zahvalil predsednik BK Ce-
sta ter vse povabil na druženje 
po končanem turnirju in na 9. 
maraton, ki bo naslednje leto.

Za odlično izpeljan maraton 
gre zahvala članom BK Cesta 
in pa seveda vsem sponzorjem.

Egon Stopar
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Plešemo v filmu 'Tim'
V sredo 19. 9. 2018, je v Piranu potekalo snemanje slovenskega celovečernega filma 'Tim'. V 
t. i. prvem slovenskem filmskem muzikalu sodelujemo plesalci EL1 – plesna scena. 

Sončno septembrsko sredo 
smo se plesalci EL1 odpravili v 
Piran na snemanje filma 'Tim'. 
Na Tartinijevem trgu smo sku-
paj s filmsko ekipo celovečerca 
posneli plesni prizor. V triur-
nem snemanju uvodne film-
ske scene smo navdušeni spo-
znavali proces nastajanja filma 
z vso filmsko infrastrukturo, 
snemalnimi tehnikami in film-
sko igro.

Film bo premierno uprizorjen 
v marcu 2019, kasneje pa se bo 
filmska ekipa z njim udeležila 

Slovenskega filmskega festiva-
la ter se predstavila v kinema-
tografih širom Slovenije.

Gre za film 'Tim', kjer so se 
ustvarjalci lotili teme avtizma 
in izjemnih sposobnosti avti-
stičnih otrok. Govori o 20-le-
tnem fantu Timu, ki je avtist. 
Zaradi spleta okoliščin je ločen 
od mame, ki je celo življenje 
posvetila samo njegovi vzgoji. 
Tako Tim postane prepuščen 
sam sebi v popotovanju po 
Sloveniji, kjer odkriva najpo-
membnejše vrednote življenja 

skozi glasbo in imaginacijo.
Kreatorja sta režiserka Tama-

ra Dervišević, ki je študirala 
igro, režijo in scenaristiko v Los 
Angelesu in podiplomski študij 
zaključila na londonski film-
ski akademiji, ter Luka Markus 
Štajer, ki je na londonskem Gu-
ildfordu študiral muzikal in od 
tedaj nastopil že v 18 produk-
cijah. Glasbo za projekt je pri-
speval Leon Firšt, k projektu pa 
so pristopili številni znani Slo-
venci, med njimi Branko Đurić 
– Đuro, Mojca Randl in Nuša 
Derenda, med igralci in glasbe-
niki so Domen Valič, Gojmir 
Lešnjak – Gojc, Uroš Smolej in 
drugi. V vlogi mame avtistič-
nega Tima je zaigrala Damjana 
Golavšek. 

Kdo bi si mislil, da bomo kot 
plesalci kdaj koli sodelova-
li v tovrstnem projektu. Pono-
sni na uspešno opravljeno delo 
smo se po triurnem napornem 
delu na žgočem soncu ohla-
dili v septembrsko osvežujo-
čem morju in se odpravili proti 
domu z neprecenljivo izkušnjo.

Ekipa EL1 – plesna scena

Planinsko društvo Ajdovščina 

25. pohod na Čaven
V nedeljo, 5. avgusta, je bil lep poletni dan. Vročina je ostala 
v Vipavski dolini. Številni pohodniki pa so ji pokazali pete 
in jo ubrali po čavenskih stezah do koče Antona Bavčerja. 
Planinsko društvo Ajdovščina je organiziralo že 25. letni po-
hod na Čaven in vabilo pohodnike od blizu in daleč, da se 
pridružijo planinskemu praznovanju nad dolino.

V veliko veselje se je zbralo 
veliko pohodnikov. Prihajali so 
že v jutranjih urah in jo mahni-
li proti Kuclju in Golakom. 

Ob 11. uri je bil krajši kultur-
ni program z govorom predse-
dnika PD Ajdovščina Cvetka 
Ušaja. Program so oblikovali 

udeleženci letošnjega planin-
skega tabora na Razor plani-
ni in učenci OŠ Danila Lokarja 
Ajdovščina. Veselje in prije-
tno planinsko vzdušje je dihalo 
na Čavnu tudi popoldne, ko so 
prihajali tisti pohodniki, ki jim 
je bil dopoldan ukraden. Mno-
gi ljubitelji Čavna so se del poti 
pripeljali. Tudi prav, le da so 
bili med planinskimi prijatelji, 
ki si imajo vedno veliko pove-
dati. Tako je, v planinah nisi ni-
koli sam. Tudi za to nas je nevi-
dna sila tisto nedeljo potegnila 
na Čaven, na Kucelj in na Go-
lake.

Irena Šinkovec 

Planinsko društvo Ajdovščina

Na mini olimpijadi

Mini olimpijada je priredi-
tev, ki je namenjena otrokom. 
Njen osnovni namen je otro-
ke vzpodbujati k redni špor-
tni aktivnosti ter jih navdušiti 
za šport in gibanje v naravi, v 
skladu z olimpijskimi načeli so-
lidarnosti in prijateljstva. In ker 
so to tudi načela našega dru-
štva, smo se z veseljem pridru-
žili Športni zvezi iz Ajdovšči-
ne, ki je dogodek organizirala. 
Otrokom smo predstavili delo 
v planinskem društvu in jih po-
vabili v našo družbo. Pokazali 

smo jim opremo, ki jo planinci 
in alpinisti potrebujejo za var-
no hojo v gorah in srečno vrni-
tev domov. S pomočjo lavinske 
žolne so iskali skriti cilj, preiz-
kusili so se v orientaciji in vle-
čenju vrvi. Otroci so z veseljem 
sodelovali pri igricah in z zani-
manje poslušali razlage. Naša 
zahvala gre Športni zvezi Aj-
dovščina za možnost, da smo 
se lahko predstavili otrokom iz 
naših osnovnih šol.

mg
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Vipava GPS Eurocontest 2018
Vipavsko modelarsko društvo MD Ventus je organiziralo tekmo evropskega prvenstva v ka-
tegoriji GPS v evropski seriji Eurocontest.

Minuli vikend se je na vipa-
vskem modelarskem letališču 
odvijala tekma evropskega pr-
venstva v kategoriji GPS Vipa-
va 2018. Prijavljenih je bilo se-
demnajst tekmovalcev iz štirih 
evropskih držav. To zahtevno 
disciplino so Vipavci že gosti-
li pred tremi leti, vendar v okvi-
ru svetovnega prvenstva. Gostje 
- piloti so bili že stari znanci, kar 
samo kaže na to, kako radi pri-
hajajo, oz. se vračajo akterji te 
zanimive discipline na letališče 
v Vipavo. 

Člani MD Ventus, so kot na-
vadno blesteli z organizaci-
jo same tekme. Na voljo sta bili 
dve urejeni stezi, predvsem za-
radi morebitne gneče pri prista-
janju. Nihče si namreč ne želi 
neugodnih in predvsem dragih 
trkov pri pristajanju, posebej z 
močnim vetrom. Dodana vre-
dnost tekme, pa je bilo vsekakor 
še spremenljivo pozno poletno 
vreme, ki je bilo do tekmoval-
cev na trenutke še posebej se-
lektivno. 

V petek se je deset tekmoval-
cev še v lepem in sončnem vre-
menu pomerilo v kategori-
ji Sport. Pravila tekmovanja so 
ista, le da so modeli nekoliko 

manjši, lažji in 'cenejši'. 
Sobota in nedelja pa sta bili na-

menjeni kategorijama SLS (leta-
lo starta samo s pomočjo elek-
tro motorja), in Scale (Makete v 
razmerju 1:3 ).Vremenska fron-
ta, ki je šla čez Slovenijo je tek-
movanje prekinila v soboto po-
poldne, vendar to ni kaj dosti 
vplivalo na tekmovalnost in že-
ljo po letenju. Zanimivo je tudi 
to, da kljub precej vetrovnemu 
vremenu letala letijo zelo stabil-
no in hitro. Tekmovanje je na-
mreč zastavljeno tako, da pilot 
v časovnem obdobju tridesetih 
minut poizkuša preleteti čim 
več trikotnikov, oz. treh nad-
zornih točk, ki tvorijo trikotnik 
in uspešno pristane v ustreznem 
polju. Seveda je najboljši tisti, ki 
v različnih turnusih odpelje naj-
več krogov. 

Rezultati v razredui Scale: 

1. Daniel Aeberli 
ASW17s/ChocoFly 

2. Holger Genkingerer 
ASW17s/ChocoFly 

3. Urs Affolter 
AN66/ Schambeck 

Rezultati v razredu SLS: 
1. Florian Schambeckn

Quintus/Schambeck 
2. Andreas Kunzs Kunz 

ASW 22/ Baudis 
3. Daniel Aeberli 

ASW 17S 
Vsi udeleženci, ter tekmoval-

ci so bili po končanem tekmo-
vanju in slovesni razglasitvi iz-
jemno zadovoljni. Modelarsko 
letališče v Vipavi se s svojo or-
ganizacijo postavlja ob bok naj-
boljšim svetovnim in evropskim 
modelarskim letališčem. Ali kot 
je dejal zmagovalec Daniel Ae-
berli, nasvidenje prihodnje leto 
v Vaši čudoviti dolini…
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V JESEN TUDI Z DVEMA NOVIMA STORITVAMA !

KAJ VAM NUDIMO?

POKLIČITE IN SE NAROČITE NA 030 334 383

 vse vrste medicinskih in estetskih pedikur s kirurško sterilnimi 

inštrumenti

 nega obraza z diamantno mikrodermoabrazijo, kjer odstranjujemo 

odmrle kožne celice in pospešimo obnavljanje kože, uprablja se za 

pomlajevalne namene, pri poškodovani koži, nečisti koži, strijah, 

brazgotinah...

nega obraza z ultrazvočnim čistilcem, ki izboljša prekrvavitev, vnaša 

hranilne snovi, spodbuja tvorbo kolagena in je uspešen proti gubicam 

in poram

frakcionirana radiofrekvenca je nekirurški lifting kože in je primeren 

za povešeno in pusto kožo

trajno odstranjevanje poraščenosti z raznovrstnimi laserskimi tretmaj

presoterapija, pomaga pri oblikovanju postave, izloča strupene snovi 

in odvečne tekočine iz telesa ter pospešuje krvni obtok in preprečuje 

vnetje ven

NUDIMO VAM TUDI BREZPLAČNE POSVETE

vivaklinikZAUPAJTE STROKI, ZAUPAJTE VIVAKLINIKI.

GORIŠKA CESTA 23B V POSLOVNI CONI C2

DERMATUDE METATERAPIJA

HYDROFACIAL
in

Moja uslišana 
molitev leta 1943

Ob 75. letnici padca fašizma v Evropi

Bil je vroč poletni dan leta 1992, ko je v moj dom nepriča-
kovano vstopil naš sosed iz Vipave, Alojz Rehar, po domače 
Lojze Pintarjev, roj. 22.5.1905 in me z odločnim glasom pro-
sil, naj takoj zapišem, kar mi bo povedal. Nemudoma sem 
vzela svinčnik in zapisala njegovo pripoved.

"Leta 1943 sem bil na Sardini-
ji v delavskem bataljonu, brez 
orožja in skupaj z ostalimi Pri-
morci sem delil usodo vojnih 
grozot.

Taborišče Golfo Aranci je bilo 
polno bolnikov z malarijo. Med 
njimi sem bil tudi sam. Poletje 
1943 smo klavrno preživljali. 
Praznik svete Ane sem si dobro 
zapomnil. Ta dan sem bil z dru-
gimi bolniki na poti v bolnico, 
oddaljeno kakih 25 km daleč od 
kraja Oschiri. Komaj smo ča-
kali na prevoz, a žal je bila na-
potnica napisana le za pešpot. 
Tako se je naša karavana (kakih 
30 bolnikov) odpravila peš, po-
časi in leno se je premikala po 
suhi, prašni cesti. Bili smo žej-
ni, lačni in vročični. Nekateri 
so obležali v obcestnih jarkih, 
drugi so se le s težavo pomikali 
naprej. Med potjo so nas dohi-
teli Nemci s tovornjakom.

Šef tovornjaka je ustavil in 
nas najprej vprašal, kdo smo in 
kam gremo. Drugega nemškega 

vojaka pa je zanimalo, če smo 
žejni ali lačni. Ko smo mu po-
vedali, da smo Slovenci v itali-
janski vojski, je šofer skozi zobe 
zaklel: 'verfluchter Mussoli-
ni!' (Prekleti Mussolini!). Kljub 
temu so nas Nemci gostoljubno 
natovorili in odpeljali v bolnico 
v bližnji Oschiri.

Po opravljenih formalnostih 
ob sprejemu v bolnici, smo bili 
opozorjeni na obvezno večer-
no molitev, ki bo sledila večer-
ji. Izvedeli smo, da bomo molili 
za italijansko zmago in za Mus-
solinija. Res so se vsi v jedilni-
ci umirili in kmalu smo okoli 
sebe zaslišali tihe in vdane od-
govore: 'Ora pro nobis, ora pro 
nobis, ora pro nobis…'(Prosi 
za nas, prosi za nas, prosi za 
nas…)

 Iz kota jedilnice me je opazo-
vala bolniška sestra -nuna. Pri-
bližala se mi je in mi tiho v ita-
lijanščini prišepnila na uho: 
'Perché non risponde alla pre-
ghiera?' (Zakaj ne odgovarjate 

Rehar Alojz v vlogi statista v filmu Tantadruj, ki so ga snemali v Vipavi leta 1994.

na prošnjo?)
 Odgovoril sem ji: 'Ne znam 

italijansko, sem Slovenec.' Ona 
pa je nadaljevala: 'Può rispon-
dere anche nella Sua lingua. 
Nostro Dio capisce tutte le lin-
gue.' (Lahko odgovarjate tudi v 
svojem jeziku. Naš Bog razu-
me vse jezike). Po poduku se 
je oddaljila. Takoj sem jo ubo-
gal in se po svoje odločil. Med 

odgovori 'ora pro nobis' je bilo 
slišati tudi moje polglasno mr-
mranje: 'D'b ga zvilu, d'b ga zvi-
lu, d'b ga zvilu!'

Po večerji smo se razkropili in 
utrujeni zaspali na zasilnih le-
žiščih. V mislih smo poroma-
li domov k svojim družinam, 
očetu ali materi. Le malokdo 
pa je razumel večerno molitev 
v italijanščini (oz. latinščini, 
op.p.) in sploh vse te čudne reči 

in težke razmere, ki jih je preži-
vljal sredi vojne vihre.

Naslednji dan pa smo že v zra-
ku začutili, da se nekaj dogaja. 
Tudi sonce nam je sijalo lepše. 
V bolnici je nastal nered, sli-
šalo se je preklinjanje. Ljudje 
so bili nemirni, tekali so gor in 
dol po stopnišču. Nekateri bol-
niki so si pripravljali prtljago. 
Tudi zvečer ni bilo na sporedu 

nobene skupne in obvezne mo-
litve več. Po Evropi je završala 
vesela vest o padcu fašizma.

Bil sem na hodniku in raz-
mišljal o Bogu in hudiču, o 
dobrem in zlem v človeškem 
srcu, o vojni in miru. Naklju-
čje je hotelo, da je mimo mene 
šla ista bolniška sestra, ki me je 
prejšnji dan učila moliti.

 Hitro sem stopil za njo in jo 
ogovoril: 'Oprostite, sestra, rad 

bi govoril z vami. Včeraj smo 
skupaj prosili Boga. Je mar usli-
šal Vašo prošnjo?'- 'Mi dispia-
ce che Dio non abbia ascoltato 
le nostre preghiere. Poveri noi!' 
(Žal mi je, da Bog ni uslišal naše 
prošnje. Ubogi mi!) 

Jaz pa sem se takoj pohvalil 
in ji odgovoril: 'Povedati Vam 
moram, sestra, da je mojo pro-
šnjo Bog nocojšnjo noč že usli-
šal. Morda je pomagalo to, da 
sem molil v svojem jeziku.' 
Grdo me je pogledala in že je 
ni bilo več. Izgubila se je med 
množico bolnikov in ranjen-
cev.

Po dveh letih ujetništva sem 
srečno prispel domov. Pri 87 
letih starosti lahko mirno oce-
nim, da sem že na Sardiniji z 
Bogom sklenil dobro pogodbo 
za dobro sodelovanje. Veliki re-
žimski sistemi so propadli, jaz 
pa si še danes lahko zažvižgam 
in vržem koso na rame."

 In prav takega se ga domačini 
še danes spominjamo. Gospod 
Alojz Rehar je umrl leta 1995 
in počiva na vipavskem poko-
pališču. Bil je delaven in po-
šten kmečki gospodar in zave-
den Slovenec. Njegova družina 
je pod fašizmom prejemala slo-
venske časopise in knjige, ki so 
tedaj izhajale in veliko brala.

 Naj bo ta zapis v spomin na 
vse Primorce, ki so pokončno 
prestajali vse krivice fašizma, 
nacizma in komunizma.

Magda Rodman

Kaševe razglednice 

Fotografski natečaj

Prebivalci Wajdušne, Vipave in 
ostale Vipavske doline - POZOR!

KAŠ vabi vse ljubitelje fotogra-
fije, amaterske in profesionalne, 
stare in mlade (torej NE samo 
študente ali dijake), da sodeluje-
jo v fotografskem natečaju 'Kaše-
ve razglednice', ki bo razdeljen na 
dve temi: Wajdušna in Vipavska 
dolina. 

V letu 2018 Klub ajdovskih štu-
dentov in dijakov obeležuje že 
uradno 25. obletnico delovanja 
kluba. A ker KAŠa ni brez Aj-
dovščine in Vipavske doline, se 
bomo ob 25-letnici kluba poklo-
nili tudi našemu lokalnemu oko-
lju, v katerem je KAŠ nastal in ki 

pomembno sooblikuje delovanje 
kluba. Ste se kdaj recimo vpraša-
li, kako Ajdovščina ali Vipava, v 
bistvu celotna Vipavska dolina, 
vpliva na delovanje kluba in so-
oblikuje njegov razvoj in usme-
ritev? Naj začnemo z najbolj oči-
tnim primerom – pred vsakim 
koncertom v zunanjem šotoru 
trepetamo, ali nam bo burja to-
krat prizanesla ali ne. Zaradi pre-
krasne okolice lahko nadalje or-
ganiziramo skoke s padalom z 
najlepšim razgledom na svetu, 
preizkušamo vina vipavskih vi-
narjev in ostale domače specialite-
te, ali celo zažuramo znotraj graj-
skega obzidja kot pravi graščaki! 

Vse to zato, ker nam to daje naše 
lokalno okolje, naša preljuba Aj-
dovščina, Vipava in še vsi osta-
li zaselki, vasi in kraji vmes. Temi 
natečaja se torej nanašata na našo 
ljubo Vipavsko dolino – obmo-
čje občin Ajdovščina in Vipava. 
Prva tematika (Wajdušna) želi iz 
vas izvabiti refleksijo, kaj je za vas 
sploh Wajdušna. Kaj pomislite ob 
njej? Kaj se vam zdi, da jo najbolj 
predstavlja? Kaj je bistvo nje? Pri 
drugi tematiki (Vipavska dolina) 
pa vam puščamo povsem odprte 
roke. Fotografije lahko prikazu-
jejo spektakularne razglede, kra-
sne pokrajine, urbane impresi-
je, skratka karkoli vas spomni na 
najlepšo dolino – našo Vipavsko 
dolino. 

Fotografije zbiramo do 
7.10.2018 na naslovu katja.la-
vrencic@kas.si. Fotografije for-
mata JPEG naj bodo velikosti 
2400 x 1600px. Vsak udeleženec 
lahko sodeluje z največ tremi av-
torskimi fotografijami za vsako 
temo (skupno torej 6 fotografij). 
Ime datoteke opremite z naslo-
vom fotografije in temo pod ka-
tero, s fotografijo sodelujete (pri-
mer: a_Naslov fotografije). 

Izbrane fotografije bomo razsta-
vili v prostorih MC Ajdovščina. 
Razstavo si bo moč ogledati od 
13. 10. 2018 naprej. Avtorji naj-
boljših fotografij pa bodo prejeli 
tudi denarne nagrade.

Vabimo vas na koncert mladih glasbenikov, nekdanjih 
učencev glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdovščina.

Koncert bo v petek, 19.10.2018 ob 19:00 na 
dvorcu Zemono.

Nastopajo: 
Meta Fajdiga- klavir
Aljaž Kalin Kante- klarinet in Mojca Lavrenčič- klavir
Polona Soban- violončelo
Barbara Grahor- viola in Meta Červ- klavir
Mojca Pregeljc- klavir
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Sponzorirane objave časopisa Latnik
GLEDALIŠKI ABONMA ZA ODRASLE IN IZVEN 2018/2019 

(dvorana prve slovenske vlade)

• V oktobru ogled predstave TROJANKE v SNG Nova Gorica.

• Talija gledališče: GUŠTO GRE NA ROMANJE (Ena žlahtna 
 komedija) 

• V decembru ogled predstave v Megl ali Drama v Ljubljani.

• Trst Slovensko stalno gledališče: RESNICA (Komedija) 

• Prešernovo gledališče Kranj: TEROR (Drama) 

• Izbrana predstava Regijskega Primorskega Linhartovega 
 srečanja (v marcu ali aprilu).

CENA GLEDALIŠKEGA ABONMAJA: 50,00 € 
UPOKOJENCI, DIJAKI, ŠTUDENTI: 40,00 €

VPIS ABONMAJEV:
Vsak dan med 9.00 in 12.00 ter od 13.00 do 15.00 na sedežu ZKD, Gregorčičeva 17 (nad trgovino NKD). Od 24. 
septembra do 05. oktobra 2018. Informacije na telefon: 05 364 30 72 ali 041 754 753, marjan.krpan@gmail.com 
Predstave v Ajdovščini bodo ob sredah ob 20.00 uri. Pridržujemo si pravico, da zaradi objektivnih okoliščin 
spremenimo najavljeni program oz. datum predstav, o čemer vas bomo pravočasno obvestili. Spremljajte nas 
na portalih TIC, moja obcina.si in lokalnih časopisih.

 
 

Si želiš novih doživetij?  
  
  

Vabimo te na športno - orientacijsko tekmovanje skupin s fotografskimi namigi in zanimivimi 

kontrolnimi točkami in se podaj na 4,2km dolgo pot oteženo z vprašanji in izzivi. 

 

KDAJ: 6. oktober 2018 
KJE: parkirišče MKC Hiša mladih Ajdovščina ob 10:00 
SKUPINE: 3-5 članov 
PRIJAVNINA: 10€/skupino (bandana, jota, pijača, karta za večerni koncert)  

 
Nato sledi večerni koncert 
Vlada Kreslina in Ansambla Suho cvetje 
 
 
 
Najboljša ekipa bo nagrajena! 

Bilo je nekoč...

Tokrat objavljamo fotogra-
fijo rojstne hiše slikarja Vena 
Pilona. – Staro hišico z zuna-
njim kamnitim stopniščem in 
lesenim balkončkom (gajn-
kom), kakršno lahko vidimo 
samó še v kakšni odmaknjeni 
vasici, je v ajdovski 'Vatikan-
ski gasi' ujel v objektiv ama-
terski fotograf Miklavž Feigel. 
Nam in zanamcem mu je 23. 
julija 1968, kakšno leto ali dve 
pred podrtjem, uspelo ohraniti 
podobo stavbe, ki je bila tedaj v 

lasti Roze Žigon Keber, po do-
mače tete Roze. Da je tista hiša 
(Šibeniška ul. 24) njegova roj-
stna hiša, je Veno Pilon pove-
dal Dragu Kogoju po svoji vr-
nitvi v Ajdovščino. 

Miklavž Feigel, dipl. inženir 
geologije, rojen 5. decembra 
1939, je umrl 29. maja 2018. Bil 
je pravi 'stari Ajdouc' ne le po 
letih, ampak tudi po življenju v 
Ajdovščini od rojstva do prera-
ne smrti.

Miklavž Feigel Pilonova rojstna hiša

Na nas se je obrnil Martin Štokelj - razočaran lastnik zemljišča ob potoku Bela v Vipavi. V 
zadnjem mesecu, je zasledil veliko objav o izgradnji protipoplavnega nasipa na območju ob 
Beli. Spomnimo: občina Vipava je pri podjetju Hidrotehnik naročila protipoplavno študijo. Z 
nekaterimi posegi si želijo zavarovati prebivalce in njihovo lastnino ob potoku, ki ob moč-
nejšem in daljšem deževju močno naraste in poplavlja. Kot je znano bi morali zgraditi dober 
meter visok nasip, ki bi preprečil poplavljanje. Z nasipom bi sprostili tudi nekaj parcel, kjer 
želijo domačini in ostali investitorji graditi stanovanjske hiše. Izvedba projekta naj bi bila 
vredna nekaj sto tisoč evrov. Gospoda Martina je zmotilo predvsem to, da se občino prika-
zuje kot 'heroja', ki bo s pomočjo nasipa omogočil gradnjo na omenjenih parcelah. Sam nas 
je želel seznaniti še s svojo zgodbo, ki traja že od leta 2016.

Problemi lastnikov zemljišč ob 
potoku Bela

Vse se je začelo že novembra 
2016, ko sva z ženo vse svoje 
prihranke vložila v nakup par-
cele ob potoku Bela. Parcelo je 
takrat prodajal zasebni lastnik, 
na občini pa so izdali lokacijsko 
informacijo, kjer so navajali, da 
je parcela stavbna in, da bo pri-
dobitev soglasij hitreje poteka-
lo, če se bomo sklicevali na ta-
kratna soglasja.

Ko je arhitektka začela prido-
bivati soglasja za gradbeno do-
voljenje pa se je hitro zatakni-
lo pri vodnem soglasju (ARSO/
DRSV).

Izkazalo se je, da ne moremo 
pridobiti vodnega soglasja saj 
to preprečuje občinski OPN iz 
leta 2014. Naknadno smo izve-
deli, da se naš sosed trudi pri-
dobiti vodno soglasje že ves ta 
čas, saj je šel v postopek pri-
dobitve gradbenega dovolje-
nja kmalu po sprejetju novega 
OPN-ja. O teh težavah pa je so-
sedov arhitekt obvestil občino 
Vipava že v začetku leta 2016. 

Oba arhitekta sta pozvala ob-
čino k sestanku na katerem smo 
se dobili 15. 9. 2017 v prostorih 
občine Vipava. Tam je gospod 
Fabčič, izdelovalec občinskega 
OPN-ja izjavil, da se je razmi-
šljalo pri izdelavi novega OPN-
-ja (leta 2014), še takrat nepo-
zidana zemljišča povrniti nazaj 
v prejšnjo rabo (nazaj v kmetij-
ska zemljišča, ampak tega niso 

storili. Zavestno so onemogo-
čili gradnjo s sprejemom nove-
ga OPN-ja na tem območju.

Torej če povzamemo: občina 
nam je izdala pozitivno lokacij-
sko informacijo, kljub temu, da 
je vedela, da je gradnja nemo-
goča in, da je sosedov arhitekt 
že leto dni opozarjal na proble-
me s pridobitvijo vodnega so-
glasja.

Na omenjenem območju se še 
vedno prodaja eno zemljišče, le 

da sedaj vse potencialne kupce 
občina opozori, da so velike te-
žave pri pridobivanju vodnega 
soglasja.

Sprašujem se zakaj nisem bil 
opozorjen tudi sam? Kje so bili 
v našem primeru, ko sva dala 
vse svoje prihranke za zemlji-
šče na katerem še danes ne mo-
reva graditi?

Martin Štokelj

CIRIUS Vipava 

Po poteh soške fronte
18. septembra smo imeli 

učenci 6., 7. in 9. razreda teh-
niški dan. S kombijem smo se 
odpeljali v Kobarid, kjer smo 
obiskali Kobariški muzej in ko-
stnico padlim italijanskim vo-
jakom. 

Izvedeli smo veliko novega, 
videli orožje, vojaško opremo, 
maketo ozemlja, kjer je poteka-
la Soška fronta in spoznali, da je 
lepo živeti v miru. Težko nam 
je bilo, ko smo pomislili, da je 
vsak predmet, ki je razstavljen 
v muzeju nekoč uporabljal neki 

vojak. Vemo, da je tudi ta vojak 
imel družino in svojo življenj-
sko zgodbo. 

Po obisku muzeja smo se peš 
povzpeli do kostnice nad Ko-
baridom. Tam je pokopanih 
7014 italijanskih vojakov in nji-
hovih življenjskih zgodb. Z me-
šanimi občutki smo se ob reki 
Soči odpeljali domov. Vseka-
kor smo se strinjali, da je bil iz-
let čudovit, poučen in zanimiv.

Učenci in učiteljica 
Katarina Trbanc
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TOTALNA RAZPRODAJA ZARADI PRENOVE PROSTOROV !

POPUSTI NA VSA 
KOLESA IN DODATNO 
OPREMO IZ ZALOGE

AKCIJA TRAJA DO 
RAZPRODAJE ZALOG

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

Konec avgusta so v Lokavcu, 
natančneje na 'Kodelovšu' pra-
znovali prav poseben dan. Gospa 
Milena Batagelj, rojena Bratina, 
je 26. avgusta praznovala 101. 
rojstni dan. Rojena je 26.8.1917 v 
Lokavcu, vendar že dobrih 80 let 
živi v Trstu.

Da je gospa iz pravega testa po-
trjuje tudi dejstvo, da ima še ve-
dno svoje rjave in nikoli pobar-
vane lase, sivih pa je res zelo 
malo. 'Malo za okus', bi rekli. 
Mladostna Milena še vedno z ve-
likim veseljem kaj dobrega poje, 
zanimivo pa je dejstvo, da vsak 

dan popije kozarec dobrega vina. 
Mogoče je prav ta zaslužen za vi-
talnost pri tako visoki starosti. Še 
vedno lahko bere brez očal in z 
vami načne katerokoli debato, pa 
naj bo to politika ali kaj drugega. 
Najraje se redno vrača v Loka-
vec, na obisk v rodni kraj, k svo-
jemu 93-letnemu bratu Ivanu, ki 
je tudi že nekaj let najstarejši mo-
ški prebivalec Lokavca.

Na fotografiji je Milena s svo-
jim bratom Ivanom iz Lokavca 
101. Srečno naključje ... tudi hi-
šna številka se ujema z leti gospe 
Milene.

101. rojstni dan

Na obvestilu je navedeno, da 
je gospa Maja prekršila 1. odsta-
vek 65. člena predpisa ZPrCP, 
ki pravi:

(1)Ustavitev ali parkiranje na 
vozišču je dovoljeno le na desni 
strani vozišča v smeri vožnje. 
Če so na desni strani vozišča tir-
nice, je dovoljena ustavitev ali 
parkiranje na levi strani vozišča. 
Na enosmerni cesti je dovoljena 
ustavitev ali parkiranje na obeh 
straneh smernega vozišča.

"Po pogovoru z redarjem g. 
Kevinom sem ugotovila, da je 
redarsko službo zmotilo, da je 
avto narobe obrnjen in ni ho-
tel prisluhniti, da sem avto mo-
rala vzvratno zapeljati po delu 
ulice. (od bivše avtomehanične 
delavnice Štucin). Obenem 1. 
odstavek 65. člena ne opredelju-
je kako naj bo vozilo parkirano 

Obvestilo o prekršku
Na naš internetni naslov je priletelo pismo Maje Hladnik, ki 
je svoje vozilo parkirala na ulici Gradnikove brigade v Vipavi 
in odšla po opravkih. Ko je prišla nazaj jo je čakalo obvestilo 
redarstva. Sprašuje se ali je res storila prekršek?

na parkirišču temveč na vozi-
šču. Od kar imam izpit za avto, 
še nisem slišala, da avto ne bi 
smel biti vzvratno parkiran", je 
mnenja gospa Maja.

Obenem pa dodaja, da po nje-
nem mnenju redarstvo ne opra-
vlja svojega dela. "Kot zaposlena 
v Zavodu za turizem opažam, 
da so na glavnem trgu veliko-
krat parkirani isti avtomobili, 
brez obvestila ali globe." 

Mnenja je, da bi bilo potreb-
no razmisliti o dodatnih parki-
riščih za enodnevne obiskoval-
ce. Trenutno se lahko v Vipavi 
avtomobil parkira dve uri, kar je 
velikokrat premalo. Parkirišča 
bi morala imeti možnost plači-
la za tiste, ki parkirajo več časa. 
"Menim, da se problematika tiče 
vseh občin Vipavske doline in 
ne le Občine Vipava. "


