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Domača lekarna

Občutek imam, da se je z začetkom nove-
ga leta začel tudi čas raznih grip, viroz in 
prehladov. Bolnišnice so polne, obiski pa 
omejeni ali prepovedani. Tudi sama sem 
bila v začetku meseca podvržena močne-
mu prehladu, ki kar ni želel popustiti. 

Po dolgem in vročem poletju, se vreme v 
zadnjih letih čez noč spremeni in prinese 
dež, mraz in nižje temperature. Ravno zato 
so jesenski in zimski meseci tisti čas, ko so 
prehladi najpogostejši. Ljudje se namreč 
pozimi več časa zadržujemo v zaprtih pro-
storih, kjer hitreje pride do okužbe. 

Prehladu se je v veliki meri mogoče izo-
gniti z zdravim načinom življenja, ki obse-
ga predvsem dovolj spanja, pravilno pre-
hrano in vsakodnevno gibanje na svežem 
zraku. V kolikor je mogoče se izogibajte za-
prtih javnih prostorov, kjer je naenkrat ve-
čje število ljudi in poskrbite za pravilno hi-
gieno rok. 

In kakšen je recept za premagovanje pre-
hlada, če nas ta kljub preventivi ulovi? Naj-
večkrat pomagata počitek in dovolj tekoči-
ne, ki poskrbi za hidracijo telesa. Vse več 
ljudi zadnje čase prisega na domača zdra-
vila, zato sem jih nekaj izbrskala tudi sama.

Za boleče grlo si pripravimo ingver ali 
žajbelj. Liste žajblja prelijemo z vročim 
mlekom, precedimo in še toplo grgramo 
vsaj dvakrat na dan. Ingver pa lahko jemo 
kar tako, kot korenček, ali pa ga naribamo 
v napitek iz pomaranč, limone in medu. 

Čebula pomaga pri kašlju. Sesekljamo jo 
s paličnim mešalnikom in iz pridobljene 
kaše skozi gazo iztisnemo sok čebule. Zme-
šamo ga z medom in limono ter napitek po 
žličkah uživamo večkrat na dan.

Česen je močnejši od antibiotika. Poma-
gal vam bo pri premagovanju prehlada in 
dvigu odpornosti. Sesekljajte pet strokov 
česna in malce ingverja. Vse skupaj zme-
šajte z medom in vzemite žličko priprav-
ka na dan. 

Kristina Birsa

Februarja prihajajo v Ajdovščino 
najboljši plesni pari

Ajdovščina je znana po plesalcih, tudi zelo uspešnih 
tekmovalnih plesnih parih. Tradicija plesa danes od-
zvanja v mnogih klubih ter pisanih plesnih žanrih za 
mlado in staro. V soboto, 2. februarja, pa bomo na par-
ketu velike telovadnice Zavoda za šport Ajdovščina 
lahko občudovali najboljše od najboljšega, najlepše od 
najlepšega – Ajdovščina je namreč izbrana za letošnje 
državno prvenstvo v standardnih plesih. Za naslov dr-
žavnega prvaka se bo potegovalo več kot 60 slovenskih 
plesnih parov vseh starostnih kategorij. Ob vrhunskem 
plesu pa ne gre spregledati bogatega spremljevalnega 
programa. 

Prireditev se bo začela že popoldne, s predtekmova-
nji ob 16. uri, večerni del ob 18. uri, z uradnim odpr-
tjem in finalnimi nastopi plesnih parov vseh starostnih 
kategorij. 

Znana je tudi cena vstopnic – za najdražjo, tik ob ple-
snem podiju, bo treba odšteti 15 evrov. Vstopnica za 
odrasle na tribuni bo 10 evrov, za upokojence, študen-
te, dijake in šoloobvezne otroke pa 5 evrov. 

Art kino - tudi s filmi za otroke
Filmska produkcija se z velikimi koraki vrača v Ajdovščino. Komercialno filmsko ponudbo Moj kino 
Ajdovščina od decembra naprej s kakovostnimi filmi dopolnjuje tudi Art kino Ajdovščina, ki bo že v 
februarju na ogled ponudil tudi odlične filme za otroke.

Vsak mesec, na drugo in četrto nedeljo, se v Dvo-
rani prve slovenske vlade vrtijo dobri filmi, ki jih po 
večini odlikujejo tudi nagrade s prestižnih filmskih 
festivalov. Projekt Art kino Ajdovščina se je začel z 
dokumentarcema o Cankarju in Kreslinu ter v janu-
arju ponudil večkrat nagrajeno (tudi zlata palma v 
Cannesu) japonsko dramo Tatiči in islandsko-fran-
cosko-ukrajinsko koprodukcijo Bojevnica – film je 
zmagal na zadnjem LIFF-u. 

Februarski program je še bogatejši, dopolnjen s fil-
mi za otroke in mladino, ki bodo na sporedu ob 17. 
uri, pred filmi za odrasle (ob 19. uri). 10. februarja 
bo najprej predvajan danski film Neverjetna zgodba 
o velikanski hruški – napeta in duhovita animirana 
dogodivščina, ki slavi otroško domišljijo in anarhi-
jo – film je sinhroniziran. Ob 19. uri pa bo projekci-
ja belgijsko-nizozemskega filma, nagrajenega za naj-
boljši prvenec v Cannesu in odkritje leta Evropske 
filmske akademije, Dekle. Film je portret odločnega 

dekleta, ki mu do uresničitve sanj o baletni karieri 
stoji na poti le ena ovira – njeno telo. 24. februarja 
bodo otroci uživali ob ogledu španskega filma Super 
fuzbalistični, ki govori o dogodivščini, ki jo lahko 
doživiš le kot del druščine, in o osebnem odraščanju 
v skupini. Zvečer pa bo na sporedu Art kina Ajdo-
vščina še libanonsko-francoska drama Kafarnaum, 
v kateri igrajo naturščiki, ki na ulicah Bejruta živijo 
usode svojih likov … 

Še ne tako dolgo nazaj smo si v Ajdovščini lahko 
med prvimi ogledovali najnovejšo filme. Potem so 
ajdovski kino, tako kot mnoge druge krajevne ki-
nodvorane po Sloveniji, povozili digitalna televizi-
ja in multipleks kinoteke v večjih mestih. Ti časi so, 
vsaj v Ajdovščini, očitno minili, saj se film v vseh 
svojih različicah in z velikimi koraki vrača nazaj. Del 
spodbude za bogato in raznovrstno filmsko ponud-
bo v Ajdovščini gre pripisati tudi projektu filmske 
vzgoje, ki že nekaj let z velikim uspehom šolarjem 
in dijakom predstavlja to umetniško zvrst. Pred-
vsem pa je za ponovni vzpon priljubljenosti kina v 
Ajdovščini zaslužno občinstvo, ki obiskuje filmske 
predstave.
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Vipavska dolina na 
Dunaju in v Utrechtu 

V januarju se je Vipavska do-
lina predstavljala na dveh ve-
čjih evropskih turističnih sej-
mih na Dunaju in v Utrechtu. 
Avstrijski trg je naši destina-
ciji zanimiv zaradi bližine ter 
kupne moči, nizozemski pa 
zaradi želje po aktivnem pre-
življanju prostega časa v nara-
vi. Predstavitev na sejmih smo 
izkoristili za ponudbo počitni-
ških doživetij s poudarkom na 

uživanju v pristni in okusni 
hrani, vrhunskih vinih ter po-
hodništvu in kolesarjenju v ne-
okrnjeni naravi. Promocijo Vi-
pavske doline bomo nadaljevali 
februarja z udeležbo na sejmu v 
Münchnu in marca na turistič-
ni borzi Berlinu, še prej pa se 
bo Vipavska dolina predstavila 
na sejmu Natour Alpe Adria v 
Ljubljani. 

TIC Ajdovščina

Burja bus v garažo (in zgodovino)
S koncem lanskega leta je prenehala veljavnost oglaševanja priznanja 'Best in Erope', ki ga je 
Vipavska dolina lanskega maja prejela od najbolj pomembnega turističnega vodiča, Lonely 
Planeta. S tem pa je moral v garažo tudi Burja bus, ki je predstavljal izviren (in odmeven) 
način promocije tega priznanja.

Občina Ajdovščina je žele-
la čim bolje vnovčiti razglasi-
tev Vipavske doline med de-
set destinacij v Evropi, ki jih je 
po mnenju vodiča vredno obi-
skati. Prevladala je ideja, da bi 
na pomembnih dogodkih na-
stopili z avtobusom, ki bi že s 
samo pojavnostjo vzbudil za-
nimanje. V ta namen je občina 
najela avtobus, ki je bil deležen 
zunanje poslikave in notranje 
opreme za ogled filmov, sestan-
ke, manjše degustacije vipavske 
ponudbe. Svojo prvo vožnjo je 
Burja opravil na septembrski 
InCastri in sicer zares v pra-
vi burji, nato pa obiskal števil-
ne kraje in dogodke, med kate-
rimi je bil največje pozornosti 
najbrž deležen na Barkovljan-
ki v Trstu. 

Avtobus so po zadnji turneji 

po Italiji vrnili lastniku, z novo 
turistično sezono pa bo že moč 
oceniti tudi učinke Burja busa. 
Kljub brezplačni veliki pro-
mociji, ki jo je Vipavski doli-
ni naredil Lonley Planet z uvr-
stitvijo na lestvico najlepših 
destinacij v lanskem letu, pa 

promocijskih aktivnosti ni ni-
koli preveč. Zato bodo na Od-
delku za gospodarstvo in ra-
zvojne zadeve, ki je vodil tudi 
projekt Burja busa, po temeljiti 
analizi pripravili dodatne pro-
mocijske aktivnosti za drugo 
polovico leta.

Občinske štipendije za strojnega 
tehnika in elektrotehnika
Devetošolci pozor! Sprejet je sklep o določitvi lokalno pomembnih ali deficitarnih poklicev 
– Občina Ajdovščina bo za šolsko leto 2019/2020 razpisala štiri štipendije za strojnega teh-
nika in elektrotehnika.

Odbora za družbene zadeve 
ter za gospodarstvo in gospo-
darske javne službe sta spre-
jela sklep o določitvi lokalno 
pomembnih ali deficitarnih 
poklicev. Občina Ajdovščina 
bo tako za naslednje šolsko leto 
razpisala štipendije za srednje-
šolska programa strojni tehnik 
in elektrotehnik. Poklici so iz-
brani na podlagi analize po-
treb gospodarstva po kadrih, 
izobraževanju in usposablja-
nju, ki jo je po naročilu obči-
ne izpeljala Ljudska univerza 
Ajdovščina. 

Iz teh podatkov izhaja, da go-
spodarstvo v občini Ajdovšči-
na potrebuje predvsem kader z 
dokončano srednjo poklicno in 

srednjo strokovno šolo. V na-
slednjih letih bo ajdovsko go-
spodarstvo potrebovalo 43 zi-
darjev, 27 strojnih tehnikov, 26 
elektrotehnikov, večje število 
prodajalcev, natakarjev, kuhar-
jev, pekov, pa orodjarjev, avto-
mehanikov, voznikov … Za ve-
čino teh poklicev (s poklicno 
šolo) je že predvideno štipen-
diranje v shemi Javnega sklada 
RS za razvoj kadrov in štipen-
dije za šolsko leto 2019/2020, 
za srednjo šolo pa ne, zato sta 
odbora, ki pokrivata področje 
gospodarstva in družbenih de-
javnosti, za lokalno pomembna 
oz. deficitarna poklica določila 
strojnega tehnika in elektroteh-
nika. Člani odborov predlagajo 

po dve štipendiji za vsak po-
klic. Tudi iz Strategije za mlade 
za obdobje 2019 - 2023 izhaja, 
da se v letu 2019 razpiše 14 šti-
pendij - deset za dijake in štu-
dente iz socialno in ekonomsko 
šibkih družin in 4 štipendije za 
lokalno pomembne oz. defici-
tarne poklice. Mesečna štipen-
dija za dijaka znaša dobrih sto 
evrov. 

Javni razpis za štipendije bo 
sicer objavljen šele jeseni (ob 
začetku šolskega leta), določi-
tev deficitarnih poklicev pa ča-
sovno sovpada z odločanjem 
devetošolcev o izbiri nadaljnje-
ga izobraževanja oziroma po-
klica (informativni dnevi ipd.).

Ime leta je naše gore 
list – Primož Velikonja
Ime leta 2018 na Valu 202 je postal Primož Velikonja. Reše-
valec in glasbenik po rodu iz Ajdovščine, ki danes z družino 
živi v Kočevju, je pobudnik in vodja akcije, v kateri reševalci 
izobražujejo gasilce, policiste in druge, ki se želijo naučiti, 
kako pomagati pri zastoju srca.

Primož Velikonja je svoje 
življenje posvetil reševanju. 
Je vodja reševalne postaje v 
Zdravstvenem domu Kočev-
je, bil je eden prvih pobudni-
kov in reševalcev na motorju 
v Sloveniji, pa tudi reševalec 
v službi helikopterske nujne 
pomoči. Je strokovni medi-
cinski sodelavec pri projektu 
Ihelp, inštruktor za oživljanje, 
predavatelj prve pomoči. Kot 
izhaja iz obrazložitve za ime 
leta 2018, Primož "reševanje 
in življenja že več kot dese-
tletje predaja v roke številnih 

drugih in smelo načrtuje vr-
hunski izobraževalni center". 
Njegova zgodba pripoveduje, 
da je lahko življenje že reševa-
nje samo. 

Ajdovci pa se vedno nasme-
janega Primoža spominjajo 
predvsem kot glasbenika, saj 
je v mladosti igral bobne v ne-
kaj zasedbah, najbolj znana je 
bila The Jokers s Polono Fur-
lan kot pevko. Tudi v Kočev-
ju ni opustil glasbe, ima tudi 
zelo dobro opremljen glasbe-
ni studio, kjer snema s tam-
kajšnjimi glasbeniki.
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VPIS OTROK V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2019/20

Starše predšolskih otrok obveščamo, da bo vpis otrok v vse enote in oddelke vrtca letos potekal v času:

od ponedeljka, 18. 02. 2019 do petka, 22. 02. 2019

• V vrtcu Ob Hublju bomo vpisovali otroke za vrtce: Ob Hublju, SŠ V. Pilon, Črniče, Selo in 
Vipavski Križ, vsak dan od 9:00 do 15:00, v sredo 20. 02. 2019 pa do 17:00

• V vrtcu na Ribniku bo vpis otrok za vrtce Ribnik I, Ribnik II, Lokavec, Budanje in Col, vsak dan 
od 9:00 do 15:00, v sredo 20. 02. 2019 pa do 17:00

• V vrtcu Vipava bo potekal vpis za vrtce Vipava, Vrhpolje in Podnanos v času od 9:00 do 15:00, v 
sredo 20. 02. 2019 pa do 17:00

Obrazce za vpis starši dobite v vrtcu ali na spletni strani mojedete.si.
S seboj prinesite enotne matične številke obeh staršev in otroka, ker jih potrebujete pri izpolnitvi 
vloge za vpis.

Starše otrok, ki so v vrtec že vključeni, pa bi želeli z novim šolskim letom za svojega otroka:
• spremembo enote vrtca,
• zamenjavo programa (celodnevni, poldnevni, oddelek z elementi montessori, klasični oddelek) ali
• odložitev všolanja v prvi razred
obveščamo, da morate izpolniti poseben obrazec, ki ga podpisanega oddate pomočnici ravnateljice 
v tednu, ko poteka redni vpis za šolsko leto 2019/2020.

Starši, ki ste oddajali vloge med letom, pa zaradi zasedenosti vrtca vašega otroka nismo mogli spre-
jeti, naprošamo, da oddate novo vlogo v času rednega vpisa, v kolikor še vedno želite vpisati otro-
ka v naš vrtec.

Starši ki imate otroka že vključenega v naš vrtec, ga za prihodnje šolsko leto ne vpisujte ponovno.
Vloge sprejemamo v tednu rednega vpisa po pošti, lahko pa jih prinesete osebno na tri zgoraj na-
vedene enote vrtca.

Uprava vrtca

Prenova pokopališča 
v Gaberjah
Do konca januarja bodo zaključena še zadnja dela pri več 
let trajajočem urejanju pokopališča (in okolice) v Gaberjah.

Ob obstoječem pokopališču 
so dodali novo pokopno po-
lje, ga obzidali, na vhodu pa je 
zrasla velika in sodobna mr-
liška vežica. Priključiti jo je 
bilo potrebno na komunalno 
infrastrukturo, torej pripe-
ljati elektriko in vodo, uredi-
ti odvodnjavanje in meteorno 
vodo speljati v bližnji potok, 
fekalije pa v greznico stran 
od objekta. Zunanja ureditev 

Moja pobuda: 
klančina na Livadi

Še ena zadnjih mojih pobud iz prvega paketa participativ-
nega proračuna ajdovske občine je zaključena. Območje 
Livade je s klančino povezano z območjem bivše vojašnice 
Srečka Kosovela.

Pobuda občana se je nanaša-
la predvsem na dostopnost – 
klančina je namreč nadomesti-
la stopnice, ki so ustavile tako 
invalide kot mamice z vozič-
ki. Pešpot skozi ograjo nekda-
nje vojašnice je dobrodošla bli-
žnjica iz starega jedra Šturij do 
Upravne enote, osnovne šole in 
naprej na Ribnik. 

Stopnišče je nadomestila 

Martini Batič prejemnica 
nagrade Prešernovega sklada
Med letošnjimi nagrajenci Prešernovega sklada je tudi zborovska dirigentka Martina Batič. 
Nagrado prejme za poustvarjalne dosežke v preteklih treh letih, med katerimi so izstopajoči 
koncerti s Komornim zborom RIAS, Zborom Srednjenemškega radia in Zborom Slovenske 
filharmonije. Nagrado bo prejela na osrednji proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku.

Martina Batič se je rodila v aj-
dovski glasbeni družini in že od 
mladih nog je njena pot pove-
zana z glasbo. Končala je nižjo 
glasbeno šolo v Ajdovščini, kot 
dijakinja Škofijske gimnazije v 
Vipavi je obiskovala še orglar-
sko šolo v Ljubljani, po maturi 
pa je vpisala študij glasbene pe-
dagogike na Akademiji za glas-
bo v Ljubljani in z odliko diplo-
mirala. Na Visoki šoli za glasbo 
v Munchenu je nato diplomira-
la še iz zborovskega dirigiranja 
in leta 2005 zaključila tudi po-
diplomski študij. Vseskozi se je 
udeleževala seminarjev doma 
in v tujini, sodelovala s številni-
mi zbori in solisti, ki jih je spre-
mljala na klavirju, nato pa je 
začela prejemati nagrade tudi 
kot dirigentka različnih zasedb. 
Nove poti si je Martina utrla 
leta 2007 z osvojitvijo nagrade 
Eric Ericson. To je najpresti-
žnejše tekmovanje zborovskih 
dirigentov na svetu. 

Martina je vodila tudi zbor 
Opere SNG Ljubljana, med le-
toma 2009 in 2017 pa je delo-
vala kot umetniška voditeljica 
Zbora Slovenske filharmoni-
je. Martina Batič je projektno 
delovala z eminentnimi zbori 
po celi Evropi, med njimi tudi 
s mešanim zborom francoske-
ga radija, ki ga je prevzela lani. 
Gre za največji zbor po številu 

zaposlenih v Evropi (95), mor-
da tudi na svetu. 

Batičeva je doma izpeljala 
tudi nekaj zelo odmevnih pro-
jektov, kot sta Carmina Burana 
Carla Orffa na grajskem vrtu v 
Ajdovščini in Mozartov Rekvi-
em v božjepotni cerkvi v Logu. 

Martina Batič je leta 2008 
prejela priznanje Občine 
Ajdovščina. 

je obsegala še izkope oziro-
ma izravnavo terena za par-
kirišče, ki čaka še na asfaltno 
prevleko, prav tako bo asfal-
tiranih približno 170 metrov 
dostopne poti od ceste skozi 
vas (pri mostu). 

Zadnji sklop del izvaja pod-
jetje Asfalti plus iz Postoj-
ne. Vrednost pogodbenih del 
je 35.000 evrov, naročnik in 
plačnik je Občina Ajdovščina.

približno 7 metrov dolga klan-
čina s površino iz metličenega 
betona, s približno 8 % naklo-
nom, ob kateri je urejena ogra-
ja, da je pot varna za vse. 

V letu 2019 bo šlo v realizaci-
jo že prvih 15 pobud iz druge-
ga kroga Moje pobude, izgla-
sovanih junija letos. Zanje je v 
proračunu predvidenih dobrih 
200.000 evrov.
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Primorski val tudi v Vipavski 
dolini
Z novim letom je na zgornjem koncu Vipavske doline slišen tudi signal radia Primorski val. 
Oddaja z oddajnika pri sv. Pavlu na Planini na frekvenci 97.9 MHz.

Primorski val je nastal z zdru-
žitvijo Alpskega vala, ki je de-
loval v zgornjem Posočju, in 
Radia Odmev, ki je pokri-
val idrijsko in cerkljansko ob-
močje. Zato ima še danes dva 
studia (in dve uredništvi) – 
enega v Tolminu, drugega v 
Cerknem. Primorski val raz-
širja valove na geografsko iz-
redno zahtevnem območju, ki 
ga pokriva kar z osmih oddaj-
niških točk. Signal seže tudi v 
grape, kjer niso dosegljivi niti 
nacionalni radijski programi. 
Pokriva dolino Soče od Bovca 
do Kanala, dolino Idrijce, Ba-
ško grapo, Cerkljansko, sliši 
pa se ga tudi onstran primor-
skih meja, na Gorenjskem, v 
Logatcu, Ljubljani. Od novega 
leta je z oddajnika na Planini 

slišen tudi na območju ajdo-
vske in vipavske občine. Kot 
pravijo, bodo ob slišnosti pove-
čali še število informacij z zgor-
njega konca Vipavske doline, 

za začetek napovedi kulturnih, 
turističnih, športnih prireditev 
ter drugih dogodkov.

Asfalt na gozdni cesti
Pred časom je bila obnovljena gozdna cesta, ki vodi od 
Jakuža na Kovku do Rupe na Predmeji. Na nek način gre 
za vzporednico glavni cesti po Gori, ki je pomembna pred-
vsem lastnikom gozdov in drugih kmetijskih površin na 
tem območju. Lani pa je najbolj strm odsek ceste dobil še 
asfaltno prevleko.

Že temeljita rekonstrukcija 
prečne ceste po Gori je pred-
stavljala pomembno pridobi-
tev za lastnike tamkajšnjih ze-
mljišč, hkrati pa se je povečala 
uporaba gozdne ceste v ceste v 
rekreativne in športne name-
ne (pohodništvo, kolesarstvo, 
lov in drugo). Najbolj strm je 
odsek ceste, ki ga domačini 

Zaradi preurejanja osrednje-
ga mestnega trga se je leto-
šnje dogajanje ob božično no-
voletnih praznikih preselilo v 
grajsko obzidje. V soboto in 
nedeljo pred božičnimi pra-
zniki je potekal božično no-
voletni sejem, kjer se je na 
stojnicah predstavilo kar šest-
najst domačih proizvajalcev, 
obrtnikov in umetnikov z ra-
znimi izdelki, ki so pritegni-
li pozornost obiskovalcev, ki 
so kljub slabemu vremenu v 
dveh dneh obiskali sejem. Po-
sebna popestritev dogajanja 
pa so bili gledališka predsta-
va za otroke v Dvorani prve 
slovenske vlade, v avli dvora-
ne pa so po predstavi otroci s 

Praznovanje v grajskem obzidju

pomočjo Lične hiše izdelova-
li čestitke v ustvarjalni delav-
nici. V popoldanskem času je 
otroke razveseljevala plesna 
šola EL1, kjer so otroci zaple-
sali ali pa zapeli in tako poma-
gali priklicati Božička, ki se je 
v grajsko obzidje, tako kot se 
spodobi, pripeljal v lepi koči-
ji s konjsko vprego, se z otroki 
fotografiral, otroci so mu za-
peli, sam pa je prav vse obda-
ril z sladkimi darilci. Najbolj 

okusen čaj so brez dvoma 
skuhali naši mladi taborniki 
»Mladi bori«, saj so ga otroci 
z užitkom pili, tako, da ga ja 
kar kmalu zmanjkalo. Doga-
janje so popestrili še društvo 
»Tomos klapa« iz Ajdovšči-
ne s starimi tomosovimi mo-
torji, ki so obiskovalcem po-
nudili čaj, prispevke, ki so jih 
sami nabrali, pa namenili v 
dobrodelne namene. Omeni-
ti velja še predstavitev društva 
ljubiteljev starodobnih avto-
mobilov, ki so se prav tako na 
ogled postavili lepo število do 
potankosti urejenih starodob-
nih lepotcev, obiskovalcem pa 
ponudili nekaj za okrepčanje. 
Veliko se je torej dogajalo v 
teh dneh pred prazniki, smo 
pa kljub malo slabšemu vre-
menu pogrešali malo več obi-
skovalcev tako otrok kot tudi 
odraslih. Zaradi njih se je na-
mreč vse to dogajalo.

Silvestrski večer, v priča-
kovanju novega leta je mi-
nil v veliko lepšem vreme-
nu. V grajskem obzidju je po 
nagovoru in voščilu župa-
na Tadeja Beočanina, skupaj 

odštevalo sekunde do nove-
ga leta več kot dva tisoč obi-
skovalcev. Zapeli in zaplesali 
so v novo leto ob zvokih an-
sambla Obvezna smer in le-
pem glasu in stasu pevke Špe-
le Grošelj, iz nahrbtnikov pa 
je na prireditvenem prostoru 
ostalo kar nekaj prazne ste-
klene in plastične embalaže. 
Prav je tako, da si ob dobri 
kapljici in veselem razpolo-
ženju drug drugemu voščimo 
vse dobro v novem letu. Prav 
je, da se na koncu zahvalimo 
gospodu Bogomilu Marcu, ki 
nam vsako leto velikodušno 
s svojo kočijo pripelje Božič-
ka, najlepša hvala Tinetu Kr-
telju za vlogo Božička, pa tudi 
naši komunalni službi, ki je že 
zgodaj zjutraj, kljub prazni-
ku poskrbela, da je bilo pri-
zorišče in okolica zopet čista 
in v ponos občanov. Še enkrat 
hvala vsem, ki ste kakor koli 
pripomogli k uspešni izvedbi 
obeh prazničnih dogodkov in 
nasvidenje čez leto, morda na 
prenovljenem osrednjem me-
stnem trgu.

Marjan Krpan 

LUA

Program za mlade

Od februarja do junija 2019 se 
bo v okviru Programa za mlade 
zvrstilo osem dogodkov, ki jih 
v sodelovanju z Občino Ajdo-
vščina organizira Ljudska Uni-
verza Ajdovščina.

Motivacijska predavanja in 
delavnice so namenjene pred-
vsem mladim v lokalni sku-
pnosti, ki bodo imeli možnost 

preko umetnosti, športa, teh-
nologije, prostovoljstva in 
zdravega življenjskega sloga 
razvijati lastne kompetence, 
spretnosti in znanja za dosego 
individualnih ciljev. 

V prostorih Ljudske univer-
ze Ajdovščina se bodo ob tor-
kih zvrstili naslednji brezplačni 
dogodki:

26. 2. 2019 Simon 
Popović

Reci drogi ne!
Pogovor na temo knjige Narkoman nikoli

12. 3. 2019 Danilo 
Pudgar

Življenje skozi oči vrhunskega špor-
tnika in pedagoga

26. 3. 2019 Vesna 
Kuzmić

Pusti domišljiji prosto pot,
delavnica dramske igre

16. 4. 2019 Laura 
Miklič

Delo v tujini – nepozabna izkušnja in 
zaslužek

7. 5. 2019 Sergej 
Ranđelović

Ostani v ritmu,
bobnarska delavnica

21. 5. 2019 Loredana 
Zega

Kaligrafija na prostem,
ustvarjalna delavnica

4. 6. 2019 Staša 
Benko

Mednarodno prostovoljstvo in med-
kulturni dialog

18. 6. 2019 Kristjan 
Berce

Programiranje Mikrokontrolerjev,
interaktivna delavnica

Mojca Krapež
Ljudska univerza Ajdovščina

imenujejo Pod pleso. Ob vsa-
kem večjem deževju je bila ce-
sta 'razorana', svoje pa so do-
dala (rebra) še razna vozila. 
Asfaltacija je bila zato nuj-
na rešitev. Škoda je le, ker je 
zmanjkalo denarja za dokon-
čanje celotnega klanca, asfalt 
namreč manjka vsaj še na 50 
kritičnih metrih. 

Tako strokovno kot finančno 
je celoten projekt podprla aj-
dovska enota Zavoda za goz-
dove Slovenije. 

Alfonz Krapež
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V Križu več kot 9.000 
obiskovalcev

6. januarja se je v Vipavskem 
Križu zaključila razstava ja-
slic, ki je v Križ privabila lepo 
število obiskovalcev. 

Od 19. decembra do 6. janu-
arja si je Križ in jaslice ogle-
dalo več kot 9.000 obiskoval-
cev. Med vodenim ogledom 
ali sprehodom so lahko obču-
dovali Kriške ulice in številne 
jaslice, ki so jih domačini raz-
stavili na domačih dvoriščih 
in pred vhodi v hiše.

Vzporedno z zunanjo raz-
stavo so Silva Fučka, Lojzka 
Paljk in Sonja Vidmar pripra-
vile tudi notranjo razstavo ja-
slic. V sodelovanju z doma-
čim turističnim društvom 
so zbrale več kot 100 jaslic, 

ki so jih izdelali posamezni-
ki iz Slovenije in zamejstva. 
Precej odmevna umetnina so 
bile tudi sedemmetrske jasli-
ce v grajski kleti, ki so nasta-
le pod rokami Neve Šušmelj iz 
Prvačine.

Glavna prireditev pa je bila 
tudi letos Božična zgodba, ki 
je ponovno z živimi jaslicami 
in tržnico domačih izdelkov. 
Organizatorji (turistično dru-
štvo Vipavski Križ) bi se radi 
zahvalili vsem nastopajočim 
in ostalim udeležencem, ki so 
pomagali pri organizaciji in 
izvedbi pestrega dogajanja.

Novo krožišče pod 
letališčem
Stroji so že zakopali v križišču pod letališčem, kjer Direkcija 
RS za infrastrukturo v sodelovanju z Občino Ajdovščina gra-
di krožišče. Gradnja bo trajala približno pol leta, v tem času 
se bo prometni režim prilagajal delom.

Investitor novega krožišča je 
DRSC, Občina Ajdovščina pa 
pri projektu finančno sodelu-
je zaradi izgradnje pločnikov 
in ureditve javne razsvetljave. 
Vrednost celotne investicije je 
485.000 evrov, prispevek obči-
ne je 138.000 evrov. 

Za izvajalca je bilo izbrano 
podjetje Kolektor CGP d. o. 
o. Nova Gorica, ki je že priče-
lo z deli. Ob enopasovnem kro-
žnem križišču bodo zgrajeni 

še pločniki, urejeno odvodnja-
vanje in nameščena javna raz-
svetljava. Po predvidevanjih bi 
gradnja morala potekati teko-
če, saj na območju ni nobenih 
obstoječih komunalnih vodov, 
ki bi se jim bilo potrebno izogi-
bati, ali jih prestavljati. Rok do-
končanja je določen za 15. julij. 
Prometni režim bo v tem času 
prilagojen gradbišču, torej del-
no spremenjen, vendar predvi-
doma brez semaforjev. 

Štiri leta Hiše Malorca
Hiša Malorca v Ajdovščini bo v mesecu februarju obeležila štiri leta delovanja: Hiša Malorca 
deluje na področju pomoči brezdomnim in nudi 24-urno namestitev do deset osebam. 

Pobudnik za naš nastanek 
je bila Občina Ajdovščina, ki 
je še danes naš pomemben 

partner in poleg Ministr-
stva za delo, družino, social-
ne zadeve in enake možno-
sti tudi sofinancer. Program 
stremi k temu, da ostaja pre-
hodne narave in praviloma 
ni namenjen trajnemu biva-
nju, opažamo pa, da se tudi 
v našem okolju kažejo potre-
be po dolgotrajnejših reši-
tvah, predvsem po bolj traj-
nostnem reševanju bivanjske 
problematike. 

Ravno to zavedanje nas vodi 
pri našem delu. V prvi vrsti 
nudimo nizkopražne stori-
tve, se pa trudimo izhajati iz 
individualnih posebnosti in 
zmožnosti posameznika. Po-
zorni smo na njegove aktu-
alne prioritete. Verjamemo, 
da ima vsak pri sebi potenci-
ale moči, ki lahko v spodbu-
dnem okolju postanejo po-
memben dejavnik na poti do 
trajnejše rešitve stanovanjske-
ga problema. 

Evropska zveza nacionalnih 
organizacij, ki delujejo na po-
dročju brezdomstva, je sku-
paj z Evropsko opazovalnico 
brezdomstva izdelala defini-
cijo, ki brezdomce razvršča v 
štiri kategorije, in sicer, tiste 
brez strehe ali tisti brez sta-
novanja (vidno oz. tako reče-
no cestno brezdomstvo), tiste 

ki živijo v negotovih ali pa v 
neprimernih bivališčih (skri-
to, manj vidno brezdomstvo). 
Če želimo delovati preventiv-
no, se moramo ukvarjati še 
posebej s prikritim brezdom-
stvom, saj le-to vodi v odkrito. 

Prostori, v katerih deluje-
mo, nam omogočajo največ 
deset namestitev v dvopo-
steljnih sobah, z možnostjo 
še dveh kriznih namestitev. 
Smo zavetišče zaprtega tipa, 

kar pomeni, da so osebe, ki se 
vključijo v naš program, na-
stanjene, na voljo pa so jim 
tudi skupni prostori (kuhi-
nja, dnevni prostor, kopalnica 
z wc-jem), kjer se lahko zadr-
žujejo čez dan. Povečanje šte-
vila skupaj bivajočih pomeni 
tudi naraščanje problemati-
ke odnosov in konfliktov med 
stanovalci. V interesu nam je 
nameščanje oseb, pri katerih 
ocenimo, da so zmožni biva-
nja v naši skupnosti. 

V zadnjem času smo v Hiši 
Malorca Ajdovščina zazna-
li porast prošenj za vključi-
tev v naš program. Predvsem 
se na nas vedno pogosteje 
obračajo zdravstvene ustano-
ve in v teh situacijah se pogo-
sto znajdemo v nezavidljivem 
položaju. Na tem mestu izrec-
no poudarjamo, da naš pro-
gram ne vključuje zdravstve-
ne nege oz. nudenja kakršnih 
koli zdravstvenih storitev, saj 
zaposleni v programu in naši 
prostovoljci nimamo ustrezne 
izobrazbe, niti delovnih izku-
šenj. Vključenim v program 
nudimo psihosocialno pomoč 
in podporo. Zagotavljamo sto-
ritve osnovne oskrbe, in sicer, 
bivanje, organiziranje pre-
hrane, nujno obleko in obu-
tev, zagotovitev vzdrževanja 

osebne higiene, toaletnih po-
trebščin. Vsakemu posame-
zniku nudimo možnost izde-
lave individualnega načrta, 
katerega eden ključnih ciljev 
je bivalna osamosvojitev po-
sameznika. Vodi nas misel-
nost, da je (relativno varna) 
namestitev pogoj, da posame-
znik lahko sploh začne ureja-
ti tudi druga področja svojega 
življenja (zaposlitev, socialni 
stiki, itd.). V letu 2018 je Hiša 
Malorca Ajdovščina toplo po-
steljo zagotovila 22 ljudem, ki 
so se obrnili na nas, kar je več 
kot v letu poprej. Ker imamo 
omejene kapacitete, smo bili 
primorani nekaj prositeljem 
tudi odreči pomoč in jih na-
potiti na druge sorodne usta-
nove. Tistim, ki so ostali v 
naši sredini, smo tekom nji-
hovega bivanja pri nas ponu-
dili razne prostočasne aktiv-
nosti. 2018 je bilo za nas leto 
novosti. Uvedli smo »Kulina-
riko ob petkih«, čas ko skupaj 
skuhamo topel obrok ali si iz 
sestavin, ki so nam na razpo-
lago, pripravimo kaj sladkega 
(štrudelj, palačinke, mufine 
…). Iz odpadnih palet smo iz-
delali visoko gredo, pripravi-
li smo sejančke in čez poletje 
nas je greda obdarila s paradi-
žnikom, bučkami, kumarami. 
Odpravili smo se tudi na kar 
nekaj izletov in druženj. Naj-
več se je pri nas dogajalo v ve-
selem decembru. Postavljanje 
drevesca in jaslic, peka potice, 
praznično kosilo in še bi lah-
ko naštevali. V sodelovanju z 
društvom Humanitarček smo 
pripravili božičkove pakete, ki 
so naše fante na Božič priča-
kali pod drevescem. Letošnje 
leto smo pričeli z ogledom 
razstave jaslic v Vipavskem 
Križu, zdaj pa že pridno na-
črtujemo, kako bomo naredi-
li leto 2019 še bolj razgibano. 

Naše mnenje je, da mora biti 
varna nastanitev dostopna 
vsem osebam, ne glede na sta-
rost, spol, značilnosti zlora-
be alkohola, drog ali drugih 
substanc, pa tudi ne glede na 
prisotnost težav v duševnem 
zdravju ipd., vendar mora-
mo upoštevati, da vse te zna-
čilnosti vplivajo na sposob-
nost človeka vključiti se v naš 
program, kjer si bo sobo delil 
z drugim odraslim človekom 
(na voljo imamo zgolj dvopo-
steljne sobe), skupne prostore 
pa še z osmimi drugimi. Zato 
vztrajamo, da naša hiša osta-
ne začasna rešitev na poti do 
bolj trajnostnih načinov re-
ševanja brezdomstva oz. na-
stanitvene problematike na 
Ajdovskem. 

Tadeja Marsek
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OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Ajdovščina na podlagi 11. 
člena Odloka o priznanjih Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 6/2017, pop. 8/2017) objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE AJDOVŠČINA 

ZA LETO 2019

Odlok o priznanjih Občine Ajdovščina določa vrsto priznanj Občine Ajdovščina, ki se podeli-
jo na slavnostni seji občinskega sveta ob občinskem prazniku. V skladu z navedenim odlokom 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja javni razpis za podelitev na-
slednjih priznanj:

1. Častni občan Občine Ajdovščina
Častni občan Občine Ajdovščina je najvišje priznanje, ki se podeli posameznikom za izjemne 
in posebne zasluge, pomembne za ugled, pomen in razvoj občine Ajdovščina, za utrjevanje so-
žitja med ljudmi in narodi ali za razvoj države, vse v povezavi z občino Ajdovščina.

Letno število priznanj ni omejeno.

2. Petomajsko priznanje Občine Ajdovščina 
Petomajsko priznanje Občine Ajdovščina se podeli pravnim in fizičnim osebam za dolgoletno 
uspešno delovanje in posebne dosežke trajnejšega pomena, ki so pomembni za razvoj in življe-
nje v občini Ajdovščina.

V posameznem letu se lahko podeli največ eno Petomajsko priznanje Občine Ajdovščina.
 
3. Zlati znak Občine Ajdovščina 
Zlati znak Občine Ajdovščina se podeli pravnim in fizičnim osebam za prizadevanja in uspehe, 
ki so doseženi v krajšem obdobju in so pomembni za razvoj in življenje v občini Ajdovščina.

V posameznem letu se podeli praviloma tri, izjemoma pa največ pet priznanj Zlati znak Obči-
ne Ajdovščina. 
 
Predlagatelji:
Predlog za podelitev priznanj lahko podajo pravne ali fizične osebe s sedežem ali stalnim biva-
liščem v občini Ajdovščina, župan, člani občinskega sveta ter delovna telesa občinskega sveta. 

Predlog mora vsebovati:
- podatke o predlagatelju, 
- podatke o predlaganem kandidatu, 
- kandidatovo pisno soglasje, 
- vrsto priznanja, za katero se predlog vlaga,
- obrazložitev predloga. 

Omejitev pri kandidiranju in podelitvi priznanj:
Občinski funkcionarji ter poslovodni organi občinskih javnih zavodov, občinskega javnega 
podjetja in drugih oseb javnega prava v lasti Občine Ajdovščina ne morejo biti v času opravlja-
nja funkcije kandidati za podelitev priznanj, o katerih odloča Občinski svet Občine Ajdovščina.

Posamezno priznanje se istemu nagrajencu lahko podeli le enkrat. Priznanje Zlati znak Obči-
ne Ajdovščina nadomešča Priznanje Občine Ajdovščina po dosedanjih predpisih, ki so ureja-
li priznanja Občine Ajdovščina, zato prejemniki Priznanja Občine Ajdovščina ne morejo biti 
prejemniki Zlatega znaka Občine Ajdovščina.

O podelitvi priznanj bo odločal Občinski svet Občine Ajdovščina na predlog Komisije za man-
datna vprašanja, volitve in imenovanja. 

Rok za prejem predlogov: četrtek, 7. 3. 2019, do 15. ure. 
Predlog se lahko pošlje po pošti na naslov Občina Ajdovščina, Komisija za mandatna vpraša-
nja, volitve in imenovanja, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina ali odda v sprejemno pisarno 
Občine Ajdovščina. Predlogi, posredovani po elektronski pošti, ne bodo upoštevani. Predlog 
se odda v zaprti kuverti z oznako na prednji strani kuverte »Ne odpiraj - Priznanja 2019«, 
na zadnji strani kuverte pa se navede podatke o pošiljatelju. Kot pravočasni se štejejo pre-
dlogi, ki bodo dejansko prispeli na naveden naslov do vključno četrtka, 7. 3. 2019, do 15. 
ure. Predlogi, prejeti po navedenem roku, ne bodo upoštevani.

Številka: 094-1/2019
Datum: 17. 1. 2019

Predsednik komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja 

Matjaž Bajec, l.r.

Bor na strehi
Zimzeleno drevesce ob dimniku ali na slemenu strehe je po 
stari navadi znak, da je objekt pod streho in da sledi 'likof' 
ob zaključku pomembne faze gradnje. Pri gradnji oziroma 
prenovi stavbe 2 nekdanje osnovne šole v glasbeno šolo so 
delavci podjetja Elita Nagode iz Žapuž pred dnevi že posta-
vili bor na gradbebi oder.

Simbolno dejanje je toliko 
bolj pomenljivo – gradnja se 
domačemu podjetju zares do-
bro odmika, potem ko je pod-
jetje As Primus že zgodaj vr-
glo puško v koruzo. Že sama 
zamenjava strešne kritine ni 
bila mačji kašelj, saj se streha 
razprostira na kar 760 kvadra-
tnih metrih površine, pri če-
mer korčno kritino, ki je nado-
mestila pločevino, nosi povsem 
novo leseno ostrešje. Tudi fa-
sada z novo toplotna izolacijo 

dobro napreduje in bo v krat-
kem končana. Delavci so tudi 
v prazničnem decembru iz-
koristili vsako uro, ki jim jo je 
namenilo vreme. Zdaj, ko je 
stavba pod streho, so se lahko 
delavci pred burjo zatekli v no-
tranjost, kjer jih čaka še veliko 
dela. Posebno pozornost na-
menjajo zvočni izolaciji predel-
nih sten in stavbnega pohištva, 
saj so nekatera glasbila lahko 
zelo glasna.

Moja pobuda na Gori

Obnovljene čakalnice
Med zaključenimi projekti lanskega leta v okviru Moje 
pobude je tudi obnova treh avtobusnih čakalnic na Gori. 
Potem ko so izgubile svojo osnovno vlogo (čakanje na 
avtobus), so postale bolj kot ne plakatna mesta, ki niso v 
ničemer pripomogle k lepšemu izgledu kraja.

Čakalnice so zgradili krajani 
z lastnimi sredstvi in s prosto-
voljnim delom in so dolgo časa 
služile svojemu namenu, čaka-
nju na prevoze bodisi na delo, 
v šolo, po raznih opravkih. Za-
dnje čase je bilo koristnikov av-
tobusnih prevozov vse manj 
in počasi jih je že načenjal zob 
časa. 

Predlagatelj Alfonz Krapež je 
s svojo pobudo želel čakalnicam 
vdihnili novo funkcijo, da bi se 
pohodniki, kolesarji ali mo-
toristi ob teh objektih ustavili 

in našli osnovne informacije o 
Gori in njenih znamenitostih. 

Tako so se obnovile avtobu-
sne čakalnice na Kovku (Žle-
bič) in Otlici (Pristava, Ki-
tajska) ter prostor okoli njih, 
dobrodošli so tudi oglasni pa-
noji, ki so se dobro prijeli. Pr-
votni naziv projekta je bil sicer 
ureditev kolesarskih poti oziro-
ma regionalne povezave Kalce 
– Hrušica – Col – Otlica – Lo-
kve – Most na Soči, kar pa se iz-
vaja v okviru širšega projekta.

Čakalnica v Kitajski. Foto: Alfonz Krapež
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Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 9/07 Odl.US: P-31/06-4, 18/07 Skl.US: U-I-70/04-18, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 90/09-Odl.
US: U-I-128/08-23, Up-933/08-18, 62/10-ZUPJS, 56/11 Odl.US: U-I-255/09-14, 87/11, 40/12-ZUJF), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, (Ur.l RS št.62/10 s spremembami) in Pra-
vilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14) – v nadaljevanju pravilnik, Občina Ajdovščina objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

1. PREDMET RAZPISA:
1.1 Uvod
Občina Ajdovščina razpisuje na območju občine Ajdovščine oddajo neprofitnih stanovanj v najem. Razpis velja za stanovanja, ki bodo v času veljavnosti prednostne liste izpraznjena in obno-
vljena v letih 2019 in 2020. 
Števila prostih stanovanj v letih 2019 in 2020 ni mogoče vnaprej predvideti, zato se bodo oddajala glede na razpoložljive možnosti in število prosilcev na prednostni listi. Trenutno je prostih 6 
stanovanj za oddajo. 
1.2 Neprofitna najemnina
Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subven-
cioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03 s spremembami) oziroma na podlagi predpisa, ki bo veljal v času oddaje stanovanja v najem in urejanju ter trajanju najemnega razmerja.
Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavljajo pravico do subvencioniranja neprofitne najemnine v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 131/03 s 
spremembami) oziroma predpisom, veljavnim v času najema stanovanja. 
Za povprečno veliko dvosobno stanovanje v izmeri 55 m2, točkovano s 320 točkami, znaša mesečna najemnina, izračunana na podlagi veljavnih predpisov, približno 180 € mesečno. 
Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico vsakih pet let preveriti ali najemnik in uporabniki neprofitnega stanovanja še izpolnjujejo dohodkovne pogoje za uporabo neprofitnega sta-
novanja po veljavnem pravilniku na dan preverjanja. Podatke o denarnih prejemkih za preteklo koledarsko leto pred preverjanjem izpolnjevanja pogojev za uporabo neprofitnega stanovanja 
pridobi najemodajalec iz uradnih evidenc in drugih zbirk osebnih podatkov v skladu z zakonom. Najemniki morajo na zahtevo najemodajalca predložiti vse zahtevane izjave in dokazila zase in 
za uporabnike v roku 30 dni od prejema zahteve. Če najemnik ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba lahko spremeni v najemno pogodbo za tržno stanovanje. Če se 
socialne razmere najemnika, ki plačuje za stanovanje prosto oblikovano najemnino, spremenijo tako, da dohodek pade pod mejo, določeno v 5. členu pravilnika, lahko najemnik od najemoda-
jalca zahteva preveritev svojega socialnega stanja in ponovno spremembo prosto oblikovane najemnine v neprofitno najemnino. Če pridobi najemnik ali njegov zakonec oziroma oseba, s katero 
živi najemnik v dalj časa trajajoči zunaj zakonski skupnosti v last primerno stanovanje ali stanovanjsko stavbo, sme lastnik odpovedati najemno pogodbo. 
1.3 Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani naslednji površinski normativi:

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in gornjega razreda povečajo za 6 m2. Najemo-
dajalec lahko odda v najem tudi manjše stanovanje, če se upravičenec s tem strinja ali če to želi. Najemodajalec lah-
ko odda v najem tudi večje stanovanje, če se upravičenec s tem strinja ali če to želi, pri čemer se razlika v m2 obra-
čuna kot prosto oblikovana najemnina.
2. RAZPISNI POGOJI:
2.1 Splošni pogoji
Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja če izpolnjujejo naslednje splošne pogoje: 
- so državljani Republike Slovenije ter osebe s priznanim statusom upravičenca, ki so bile izbrisane iz registra 
 stalnega prebivalstva,
- imajo na dan objave razpisa stalno bivališče na območju Občine Ajdovščina,

Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so tudi:
- žrtve nasilja v družini, ki imajo začasno bivališče v materinskih domovih in zatočiščih 
 (varnih hišah), zavetiščih in centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj in imajo stalno ali 
 začasno prebivališče na območju Občine Ajdovščina,
- invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe, ne 
 glede na kraj stalnega prebivališča, če jim je v Občini Ajdovščina zagotovlje na pomoč druge 
 osebe in zdravstvene storitve ali imajo v občini možnost zaposlitve, 
- najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljenju - prejšnji imetniki 
 stanovanjske pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do dodelitve 
 neprofitnega stanovanja.

2.2 Dohodkovni kriterij
Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega 
stanovanja, če dohodki njihovih gospodinjstev v 
koledarskem letu pred letom razpisa (1. 1 .2018 - 
31. 12. 2018) ne presegajo zgornje meje določene v 
spodaj navedenih odstotkih o povprečne neto pla-
če v državi, ki je v obdobju od 1. 1. 2018 - 30. 11. 
2018 znašala 1.086,27 €:
Kot povprečna neto plača v koledarskem letu pred 
letom razpisa se za namen tega razpisa upošteva 
dohodke od 1. 1. 2018 - 30. 11. 2018, ker podatka 
za neto plačo december 2018 statistični urad še ni 

Število članov gospodinjstva Površina stanovanja

1-člansko od 20m2 do 30m2

2-člansko nad 30m2 do 45m2

3-člansko nad 45m2 do 55m2

4-člansko nad 55m2 do 65m2

5-člansko nad 65m2 do 75m2

6-člansko nad 75m2 do 85m2

- mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva v koledarskem letu pred letom razpisa to je od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 ne presegajo zgornje meje določene v točki 2.2. tega razpisa,
- prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj z njim uporabljajo stanovanje ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas z neprofitno najemnino ali lastnik ali so lastnik drugega 
 stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja, razen če je stanovanje za nedoločen čas za neprofitno najemnino,
- prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega premičnega ali nepremičnega premoženja, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja (upošteva se tudi vrednost 
 premoženja kupljenega na leasing),
- prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, je poravnal vse obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka.

Število članov gospodinjstva Vrednost drugega premoženja (40%) v €

1-člansko 15.148,80

2-člansko 18.515,20

3-člansko 23.564,80

4-člansko 27.604,48

5-člansko 31.980,80

6-člansko 35.347,20

Velikost gospodinjstva Dohodek ne sme presegati naslednjih % od pov-
prečne neto plače v državi

Povprečna neto plača v letu 2018: 1.086,27€ (1.1.-
30.11) Meja dohodka/mesec

1-člansko 200% do 2.172,54 €

2-člansko 250% do 2.715,65 €

3-člansko 315% do 3.421,75 €

4-člansko 370% do 4.019,19 €

5-člansko 425% do 4.616,64 €

6-člansko 470% do 5.105,46 €

objavil. Na spletni strani Občine Ajdovščina se bo po objavi tega podatka, kot dopolnitev razpisa, objavila nova meja dohodka/mesec. 
Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se gornja lestvica nadaljuje s prištevanjem po 25 odstotnih točk.
Ker obstoječi predpisi ne omogočajo neposrednega pridobivanja podatkov o neto dohodkih po uradni dolžnosti pri FURS, morajo prosilci vse podatke o neto dohodkih gospodinjstva predloži-
ti sami za navedeno obdobje za vsakega polnoletnega člana gospodinjstva. 
2.3 Osebe, ki ne morejo sodelovati na razpisu
Na razpisu ne morejo sodelovati:
- tisti, ki so se nasilno vselili v stanovanja v lasti Občine Ajdovščina v obdobju zadnjih 10 let pred razpisom in so bili ali so toženi na izselitev, 
- tisti, ki nezakonito uporabljajo stanovanje v lasti Občine Ajdovščina in ne plačujejo obveznosti za stanovanje.
3. KRITERIJI IN MERILA ZA OCENJEVANJE STANOVANJSKIH IN SOCIALNIH RAZMER PROSILCEV
Stanovanjske in socialne razmere prosilca bodo ocenjene skladno s točkovnim vrednotenjem, ki ga določa veljavni pravilnik ter na podlagi točkovnega vrednotenja prednostnih kategorij upra-
vičencev, ki so določene s tem razpisom. Ocenjuje se izključno stanovanjske pogoje prosilca kot tudi zdravstvene razmere članov njegovega gospodinjstva, s katerimi kandidira na razpisu ne gle-
de na morebitno ločeno bivanje med njimi. 
3.1 Prednostne kategorije prosilcev: 
Pri razreševanju vlog za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem imajo prednost mlade družine ter 
mladi do 30 let, prosilci z doseženo najmanj višjo, visoko ali univerzitetno stopnjo izobrazbe, s čimer 
se občanom omogoča večje možnosti pridobitve neprofitnega stanovanja po končanem študiju in ure-
ditve družinskega življenja, ter prosilci, ki so bili že večkrat uvrščeni na listo, a še niso prišli do sta-
novanja. Prosilci, ki so že bili uvrščeni na prednostno listo za dodelitev neprofitnih stanovanj Občine 
Ajdovščina, se uvrščajo kot prednostna kategorija, ker že več let čakajo na neprofitno stanovanje. Toč-
kovanje prednostnih kategorij je izraženo s številom točk v naslednji preglednici:
Prednostne kategorije pod točkami c) in d) so na razpis vključene, zaradi reševanja stanovanjskega 
problema višje izobraženih mladih in prosilcev, ki že več let čakajo na neprofitna stanovanja. 
Vrednosti za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer so razvidne iz obrazca, priloga pravilnika 
za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.

prednostne kategorije prosilcev število točk

a) mlade družine (starost družine do 35 let) 150 točk

b) mladi (starost prosilca do 30 let) 50 točk

Druge prednostne kategorije v skladu s tretjim odstavkom 6. 
člena pravilnika

c) izobrazba prosilca (višja, visoka ali univerzitetna, magisterij) 50, 70, 90

d) prosilci, ki so že bili uvrščeni na prednostno listo za dodeli-
tev neprofitnih stanovanj OA, pogoj je uvrstitev 3 krat na za-
dnjih štirih razpisih

50 točk (za vsako li-
stino upravičencev)
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Dodatni pogoji Število točk

stalno bivanje v Občini Ajdovščina do 10 let 25

stalno bivanje v Občini Ajdovščina od 11 do 15 let 50

stalno bivanje v Občini Ajdovščina od 16 do 20 let 100

stalno bivanje v Občini Ajdovščina nad 21 let 130

3.2 Dodatni pogoj
Občina Ajdovščina določa v skladu s 4. členom pravilnika poleg splošnih pogojev še dodaten pogoj stalnosti bivanja v Ob-
čini Ajdovščina. Število točk do katerih je upravičen prosilec glede na stalnost bivanja izhaja iz tabele: 
Doba stalnega bivanja se točkuje od vključno leta 1961 dalje, ker za obdobje pred tem letom ni mogoče pridobiti potrdila 
Upravne enote o stalnem prebivanju na območju Občine Ajdovščina. Upošteva se število let dopolnjenih v letu razpisa. V 
primeru prekinitve bivanja se leta ne seštevajo. 
Če dva ali več prosilcev dosežeta enako število točk po seštevku stanovanjskih in socialnih razmer ter prednostnih katego-
rij in dodatnega pogoja, imajo prednost prosilci, ki imajo daljšo dobo bivanja v občini Ajdovščina. 
4. RAZPISNI POSTOPEK
4.1 Obrazci
Razpis se objavi na spletni strani Občine Ajdovščina www.ajdovscina.si, pod rubriko javni razpisi, in časopisu Latnik. Vlogo za prijavo na javni razpis zainteresirani dobijo v sprejemni pisarni 
Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, ter na spletni strani Občine Ajdovščina; www.ajdovscina.si pod rubriko javna naročila, objave, razpisi, zavihek razpisi. 
4.2 Upravna taksa
Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso za vlogo po tarifni številki 1 in upravno takso za odločbo po tarifni številki 3 Zakona o upravnih taksah Uradni list RS, 106/10 – UPB 
5), v skupnem znesku 22,60 €. Upravna taksa se plača ob oddaji vloge v sprejemni pisarni Občine Ajdovščina, oziroma s plačilnim nalogom na račun št. SI56 0120 1401 0309 152, s sklicem SI11 
75000-7111002, katerega fotokopijo se priloži ob oddaji vloge. 
Taksni zavezanci lahko zaradi slabih premoženjskih razmer zahtevajo oprostitev plačila upravne takse, če izpolnjujejo zahtevane kriterije po 25. členu Zakona o upravnih taksah, s tem da status 
upravičenca dokažejo s pravnomočno odločbo Centra za socialno delo.
4.3 Rok za oddajo vloge
Rok za oddajo vlog je sreda 27. 2. 2019. Šteje se, da je vloga pravočasna, če je zadnji dan roka osebno oddana v sprejemno pisarno Občine Ajdovščina v času uradnih ur, oziroma če je bila zadnji 
dan roka oddana po pošti s priporočeno pošiljko in pripisom »Prijava na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem«. Nepravočasno prispele vloge bodo s sklepom zavržene. 
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, bo občinska uprava prijavitelja pozvala, da vlogo dopolni. Če prijavitelj vloge ne dopolni v roku, se vlogo s sklepom zavrže.
4.4 Predložitev listinskih dokazil
1. izpolnjen obrazec vloge z opisom stanovanjskih in socialno zdravstvenih razmer, izjavo o premoženjskem stanju prosilca in ožjih družinskih članov, izjavo, s katero prosilec in drugi 
 polnoletni člani dovoljujejo vpogled, prepis, izpis ali kopiranje njihovih osebnih podatkov iz uradnih evidenc in zbirk osebnih podatkov pri vseh upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki 
 štejejo za davčno tajnost, ter občutljivih osebnih podatkov; 
2. izjavo o morebitnih neobdavčljivih dohodkih in prejemkih ter nazivih njihovih izplačevalcev za koledarsko leto pred letom razpisa;
3. potrdilo o skupnem neto dohodku gospodinjstva v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 (potrdilo delodajalca oziroma izplačevalca pokojnine – ZPIZ); potrdilo o prejetih drugih dohodkih v 
 letu 2018 oziroma pisna izjava prosilca, da takšnih dohodkov ni imel (za dohodek se štejejo preživnine, nadomestila preživnin, nagrada skrbniku, plačilo dela rejniku, starševski dodatek, 
 otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državne štipendije, rente iz življenjskih zavarovanj, invalidski dodatek, sredstva za nego in pomoč);
4. dokazilo o vseh izplačanih neto plačah v letu razpisa, če v preteklem koledarskem letu pred razpisom ni imel dohodkov iz delovnega razmerja;
5. v primeru nezaposlenosti potrdilo o nezaposlenosti prosilca, njegovega zakonskega ali zunajzakonskega partnerja oziroma drugega družinskega člana (status brezposelne osebe se dokazuje s 
 prijavo v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije – izda Zavod); 
6. izjavo o premoženjskem stanju, skladno s prvim odstavkom 3. člena pravilnika;
7. drugo z razpisom zahtevano dokumentacijo, s katero se izkazuje socialno-zdravstvene razmere in 
8. izjavo o vseh plačanih obveznostih, v kolikor je prosilec že imel v najemu neprofitno stanovanje. 
9. Vlogi se priloži pisne izjave, ki veljajo za osebno oziroma pisno privolitev na podlagi določb zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, zakona, ki ureja splošni upravni postopek in zakona, 
 ki ureja davčni postopek. Občina Ajdovščina lahko na podlagi podpisane izjave pridobi naslednje listine: 
10. potrdilo o državljanstvu, 
11. potrdilo o stalnem prebivališču in številu članov gospodinjstva, 
12. potrdilo o dobi bivanja v občini Ajdovščina. 
13. Dohodki gospodinjstva se upoštevajo v obsegu in na način, določenima v zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. 
Socialno-zdravstvene razmere se dokazuje z:
1. veljavnim dokazilom o stanovanjskem statusu: opis bivalnih razmer, če je prosilec brez stanovanja in če je brezdomec; ali biva v baraki ali izkazuje, da ima naslov bivanja prijavljen na 
 pristojnih institucijah (CSD, Rdeči križ, Karitas); dokazilo o bivanju v bivalni enoti, materinskem domu ali varni hiši, nestanovanjskih prostorih; najemna ali podnajemna pogodba ali 
 dokazilo o plačevanju tržne najemnine; pogodba o bivanju v delavskem domu ali stanovanjski skupini ali študentskem domu ali službenem stanovanju z dokazilom o poteku najemnega 
 razmerja prej kot v letu dni oziroma da je najemodajalec že podal odpoved; dokazilo o bivanju pri starših, sorodnikih ali prijateljih - potrdilo o stalnem prebivališču in gospodinjski skupnosti 
 za starše, sorodnike ali prijatelje; dokazilo o imetništvu stanovanjske pravice, če je prosilec najemnik denacionaliziranega stanovanja; dokazilo o bivanju v hišniškem stanovanju, na katerem 
 je bila pridobljena pravica do bivanja pred letom 1991 in morebitna tožba na izselitev; prosilec, ki je (so)lastnik stanovanja: dokazilo o (so)lastništvu in vrednosti nepremičnine – cenitev oz. 
 vrednost GURS; 
2. v primeru bivanja v neprimernem stanovanju: izjava in dokazilo o kvaliteti bivanja (točkovalni zapisnik ali opis stanovanja: leto izgradnje, opis prostorov v uporabi, stanovanje ovrednoteno 
 z največ 150 točkami po starem sistemu točkovanja (Pravilnik o merilih in načinu za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistemu točkovanja, Ur. list SRS, št. 25/81 in 
 65/99) oziroma 170 točkami po novem sistemu točkovanja (Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb, Ur. list RS, št. 127/04, 69/05 in 75/05): zapisnik o 
 točkovanju stanovanja ali opis kvalitete stanovanja: leto izgradnje, vlažno, kletno, dotrajane instalacije ipd);
3. v primeru utesnjenosti – navedba stanovanjske površine z opisom posameznih prostorov in navedbo površin ter števila oseb, ki imajo v tem stanovanju prijavljeno stalno prebivališče in 
 posamezne prostore uporabljajo;
4. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši od 15 let;
5. kopijo poročnega lista oziroma izjavo o obstoju izven zakonske skupnosti;
6. zdravniško potrdilo o nosečnosti (zdravniško izkazana nosečnost se pri točkovanju upošteva kot že rojeni član gospodinjstva);
7. odločbo socialne službe o ločenem življenju roditeljev in mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu, če so razlog oddaje 
 neprimerne stanovanjske razmere);
8. dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec) – dokazilo, da je preživnina neizterljiva oziroma odločba o prejemanju preživnine iz preživninskega sklada. Neizterljivost 
 se izkazuje z izvršilnim predlogom oziroma sklepom o izvršbi zoper zavezanca;
9. potrdilo osebnega zdravnika, iz katerega je razvidna diagnoza o kronični bolezni zgornjih dihal ali astmi, ki ne sme biti starejše od 30 dni; 
10. dokazilo o invalidnosti I., II. ali III. kategorije in invalidnosti zaradi okvare čuta - slepota, gluhost (odločba centra za socialno delo, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavoda 
 za zaposlovanje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS); 
11. potrdilo ustrezne institucije, če je prosilec ali njegov ožji družinski član, ki bo z njim stalno prebival, gibalno ovirana oseba, trajno vezana na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč 
 druge osebe; 
12. odločba o razvrstitvi otroka, mladostnika ali mlajše polnoletne osebe glede na zmerno, težjo ali težko duševno ali težko telesno motnjo ali izvid in mnenje specialistične pediatrične službe ali 
 odločba o podaljšanju roditeljske pravice; 
13. dokazilo o statusu upravičenca zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva (potrdilo oziroma odločba upravne enote); 
14. potrdilo o strokovni izobrazbi prosilca (fotokopija diplome, spričevala);
15. listinam izdanim v tujini mora biti priloženo mnenje o vrednotenju izobraževanja, ki ga izda ENIC-NARIC center; 
16. izjavo o sodelovanju na prejšnjih razpisih; 
17. dokazilo o plačilu oziroma oprostitvi plačila upravne takse. Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30 dni od objave razpisa. 
Občina Ajdovščina k vlogi priložene listine zadrži in jih po izteku razpisnega roka udeležencem razpisa ne vrača. 
5. POSTOPEK DODELJEVANJA NEPROFITNIH STANOVANJ
Strokovna komisija bo preverjala pravočasnost prispelih vlog, njihovo popolnost ter stanovanjske in druge razmere prosilcev. Pri obravnavi vloge se upoštevajo razmere, ki so obstajale v času od-
daje vloge in so navedene v vlogi. Kasnejših sprememb se NE upošteva. V dvomu se šteje, da se upoštevajo razmere na zadnji dan roka za oddajo vloge. Strokovna komisija lahko za točkovanje 
stanovanjskih razmer opravi tudi ogled. Če se v postopku ugotovi, da je prosilec podal neresnične podatke, ni upravičen do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem in se ne uvrsti na predno-
stno listo. Po proučitvi vseh okoliščin in ocenitvi stanovanjskih in drugih razmer bodo prosilci do najema neprofitnega stanovanja uvrščeni na prednostno listo upravičencev za oddajo neprofi-
tnih stanovanj v najem glede na število zbranih točk. Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oz. neuvrstitvi na prednostno listo in sicer v skrajnem roku 6 mesecev od zaključka 
javnega razpisa. Zoper odločbo je dovoljena pritožba. Odločitev župana o pritožbi je dokončna.
Po rešitvi pritožb bo javno objavljen dokončen seznam upravičencev do dodelitve neprofitnih stanovanj v najem. Pri oblikovanju seznama bodo upoštevani površinski normativi iz točke 1.3. in 
uvrstitev na prednostni listi. Z upravičenci bodo po razpoložljivosti posameznih stanovanj sklenjena najemna razmerja za nedoločen čas in z neprofitno najemnino. Upravičenec, ki neupravi-
čeno zavrne dodeljeno primerno stanovanje ali, ki se na ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove, se črta s seznama upravičencev. Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo strokovna 
komisija ponovno preverila, če udeleženec razpisa še izpolnjuje merila za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem. V primeru bistvenih sprememb, ki vplivajo na upraviče-
nost, se lahko postopek obnovi in prosilca črta s seznama upravičencev.

Dodatne informacije lahko zainteresirani občani dobijo na Oddelku za družbene zadeve Občine Ajdovščina, kontaktna oseba Gordana Krkoč, tel. št. (05) 365 91 23, v času uradnih ur. 
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Deseti novoletni pohod 
Spoznajmo soseda
Od prvega pohoda so minila leta kot bi mignil in nastopil je dan za izvedbo 10. jubilejnega 
pohoda. Ideja o prvem pohodu se je porodila v Kulturno športnem društvu Vrnivec Cesta, 
skupaj pa smo jo sooblikovali kulturno-športni navdušenci iz KS Cesta in KS Vipavski Križ. 
Ravno zato smo se odločili, da jubilejno druženje tokrat izpeljemo po zaselkih Ceste, Malih 
Žabelj, Vipavskega Križa in Plač, kjer se je vse začelo. KS Cesta in KS Vipavski Križ pa se je pri 
organizaciji pridružila še KS Plače.

Pomemben razlog za pohod 
po teh krajih pa je bila tudi želja 
po predstavitvi novosti (pred-
vsem infrastrukturnih). Cesta se 
lahko pohvali z novim domom 
krajanov, pokritim baliniščem 
ter obnovljenim otroškim igri-
ščem. V Plačah, ki so se odcepile 
od KS Vipavski Križ in postale 
nova krajevna skupnost, najde-
mo nov dom krajanov in ob-
novljeno kapelo Lurške Mate-
re Božje. Prava paša za oči pa je 
tudi prenovljen Vipavski Križ. 

Pohodniki smo se zbrali v ne-
deljo, 6. januarja, pred Domom 
krajanov Cesta. Člani KS Cesta, 
Kulturno športnega društva Vr-
nivec Cesta in Balinarskega klu-
ba Cesta so pohodnike postre-
gli s pecivom in čajem/kavico. 
Po moji kratki predstavitvi to-
kratne poti in pozdravu Erika 
Štruklja (predsednik KS Cesta), 
se nas je približno 270 poho-
dnikov odpravilo po novi kro-
žni poti okrog Vipavskega Križa 
proti Malim Žabljam. Tudi kro-
žna pot je nova pridobitev, ki se 

jo je uredilo v okviru projekta 
Moja pobuda v lanskem letu. 

V zaselku Podhun nas je 
pozdravil Matjaž Brataševec 
(predsednik KS Male Žablje). 
Med vodenjem domačinke Su-
zane Samec, smo si ogledali 
Male Žablje in se skozi center 
sprehodili do zaselka Brith, ki 
je trenutno v fazi gradnje kana-
lizacijskega omrežja. Pot smo 
nadaljevali ob reki Vipavi, po 
južni meji KS Vipavski Križ in 
KS Plače. 

Približno 200 metrov pred za-
selkom Uhanje, ki je že del KS 
Ustje, smo pohodniki zavi-
li levo, navkreber po klancu, ki 
nas je pripeljal na povezovalno 
makadamsko cesto med Plača-
mi in Ustjami. Tam smo zno-
va stopili na traso krožne poti 
okrog Vipavskega Križa in se 
sprehodili do centra Plač, toč-
neje do kapele lurške Mate-
re Božje, kjer nam je domačin 
Alojz Lemut predstavil zgo-
dovino kapele in obnovo, ki 
je bila izvedena pred kratkim. 

Pred Domom krajanov v Pla-
čah je bil zopet krajši postanek 
za čaj in slastne 'štravbe'. Med 
postankom sta nas pozdravila 
Janez Groznik (predsednik KS 
Plače) in Igor Česnik (pred-
stavnik ŠKTD Lisjaki), obiskal 
pa nas je tudi kriški župnik, 
brat Vlado Kolenko, ki nas je 
blagoslovil in nam zaželel pri-
jetno prijateljsko druženje. 

Primerno telesno in duhovno 
podkrepljeni smo se pohodni-
ki sprehodili še do Zadnjih Plač 
in nato znova stopili na krožno 
pot okoli Vipavskega Križa, po 
kateri smo se najprej spustili na 
ajdovsko polje in nato ob po-
toku Jovščku ter ob hitri cesti 
prišli do ceste proti Vipavske-
mu Križu. Ob prihodu v Vipa-
vski Križ je udeležence poho-
da čakala odlična jota in razni 
napitki. Pohodnike je pozdra-
vil Harij Bat (predstavnik Tu-
rističnega društva Vipavski 
Križ). Za udeležence, ki so že-
leli izvedeti kaj več o biseru Vi-
pavske doline, je Ljubo Žgavc 
iz Zavoda Vipavski Križ, orga-
niziral voden ogled. 

S tem se je zaključil že dese-
ti, jubilejni pohod Spoznajmo 
soseda. Pohodniki so povedali, 
da je bilo lepo in zanimivo. Na 
vprašanje kateri kraj oziroma 
katere kraje bomo spoznavali 
naslednje leto nismo želeli dati 
odgovora, bomo pa gotovo šli 
proti jugu, vzhodu ali severu. 

Se vidimo naslednje leto! 

Egon Stopar 

Moža je zatajila!
Dramska skupina Društva gospodinj s Planine ima za seboj 
že nekaj ponovitev zadnje uspešnice, komedije Moža je za-
tajila! Zadnjo januarsko nedeljo bodo predstavo uprizorili v 
Kulturnem domu na Cesti, nato pa se v februarju odpravlja-
jo na turnejo po sosednjih občinah.

Dramska skupina Društva go-
spodinj s Planine je komedijo 
Moža je zatajila! najprej pred-
stavila svojim sokrajanom, re-
prizo je predstava doživela v 
nabito polni Dvorani prve slo-
venske vlade v Ajdovščini, dru-
go ponovitev pa v prav tako do 
zadnjega kotička napolnjenem 
vipavskem Kulturnem domu. 

Doslej se je skupina lotevala 
avtorskih tekstov, tokrat pa so 
se odločili za drugačen pristop. 
"Prvič smo izbrali že zapisano 
igro - sicer neznanega avtor-
ja - ki pa je v domačem nare-
čju bila izredno dobro sprejeta. 
Napolnili smo dvorano in pu-
blika je dihala z nami," je po za-
dovoljen režiser in vodja dram-
ske skupine Dušan Česen, ki 
prvič v stranski vlogi sam na-
stopa v predstavi. Pripoved je 
elegantno povezana z etnolo-
škim izročilom, saj nas uvodo-
ma pozdravi Ženski pevski zbor 
pod vodstvom Janje Pirnar, ki 
na pot proti Trstu pospremi 
brangar'ce. Zrele kmečke žene, 
ki so pred dobrimi 60 leti s Pla-
nine peš odhajale v Trst s koša-
rami na glavi. V njih so nosi-
le domače pridelke, kot so vino, 
maslo in jajca, da bi jih na dru-
gi strani prodale ali zamenjale 
za bonbone, kavo ali takrat iz-
jemno dragocene najlonke. Na 
40 km dolgi poti so si imele veli-
ko povedati ... Med drugim tudi 
kvante, ki so se širile o mladem 

sveže poročenem paru - Irmi 
in Bogomiru. Komaj sedem te-
dnov poročen par je namreč še 
preden so se medeni tedni izte-
kli, že naletel na hud zaplet, ki 
ga je žena skušala rešiti z utajo. 

Režiser in igralci so se odlično 
spopadli s precej zahtevno pred-
stavo. Igra za skoraj dve uri pri-
lepi gledalce na sedeže, zgodba 

lepo in hitro teče, komični za-
pleti se nizajo eden za drugim 
… Za ljubiteljske igralce je tem-
po predstave peklenski, zasluži-
jo si pohvale za vzdržljivost. Za 
njihovo odlično igro so zago-
tovo zaslužna leta treningov in 
nastopanj. Še posebej presene-
ča režiser, ki bi za svojo stran-
sko vlogo v predstavi zaslužil 
tudi kakšno gledališko nagrado. 
Morebiti pa bo čas, da se skupi-
na odpravi na katerega od ljubi-
teljskih gledaliških festivalov? 

Kako se je zapletlo in razpletlo, 
kdo je potegnil »ta kratko« ter 
ali sta Bogomir in Irma še vedno 
skupaj, si oglejte na naslednji 
ponovitvi predstave – zadnjo ja-
nuarsko nedeljo v Kulturnem 
domu na Cesti, 3. februarja v 
Podnanosu, 16. februarja v Skri-
ljah, dan kasneje v Šempasu, 23. 
februarja pa v Gočah. Pa še pri-
poročilo za obiskovalce: pred 
predstavo opravite vse nujne in 
malo manj nujne potrebe, sicer 
bo zaradi krohotanja treba na 
potrebo sredi predstave. 
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Poslovalnica Nove KBM v Ajdovščini

Najstarejša in največja banka v Ajdovščini
V tokratnem intervjuju smo na pogovor povabili Tjašo Rosa Malik – vodjo poslovalnice Nove KBM v Ajdovščini in Natašo Plesničar – direktorico podružnice 
zahodna Slovenija. Nova KBM je prva in največja banka v Občini Ajdovščina, ki deluje že od leta 1946, sprva kot podružnica Banke Koper, nato ekspozitura 
Ljubljanske banke, nato Temeljne banke Nova Gorica, potem Komercialne banke Nova Gorica in nazadnje kot Nova KBM (od leta 1995). V življenju doma-
činov, občine in zgornje Vipavske doline igra pomembno vlogo tako na področju ponudbe, kot na področju delovnih mest. Trenutno je v poslovalnici v 
Ajdovščini zaposlenih 17 oseb, ki prihajajo iz Občin Ajdovščina in Vipava. 

Za vaše komitente imate kar 
nekaj ugodnosti. Lahko iz-
postavite tri, ki se vam zdijo 
najpomembnejše?

Za naše komitente imamo 
trenutno precej dobro paketno 
ponudbo, ki se imenuje 'Pa-
ket komplet'. V paket, ki je na-
menjen vsem občanom, smo 
združili storitve, ki jih stran-
ke največ uporabljajo. Za samo 
4,99 € na mesec imate brez-
plačno vodenje računa in iz-
dajo debetne kartice, brezplač-
no varnostno SMS obveščanje, 
brezplačne dvige denarja na 
bankomatih, brezplačno upo-
rabo spletne in mobilne ban-
ke, spletna in mobilna plačila 
do 50.000 € v EU brez provizije 

in limit na računu do 2.000 € 
brez stroškov odobritve. Ome-
niti velja tudi, da je za nove ko-
mitente paket v prvih treh me-
secih brezplačen.

Druga ugodnost je 

potrošniško kreditiranje oz. 
'kredit naprej', ki temelji na 
principu hitrega in hitro dosto-
pnega kredita. Komitenti lahko 
kredit dobijo v roku nekaj mi-
nut, največja višina kredita pa 
je 30.000 €. Trenutno je brez 
stroškov zavarovanja in brez 
stroškov odobritve, pri skleni-
tvi pa ne potrebujemo nobene 
dodatne dokumentacije.

Pod tretjo ugodnost pa lah-
ko umestimo Premium oseb-
no bančništvo, ki je prila-
gojena finančnim potrebam 
zahtevnejših strank, ki ceni-
jo osebno obravnavo brez ča-
kalnih vrst in celovito sve-
tovanje na enem mestu. V 
paketu vrhunske kakovosti 

Tjaša Rosa Malik - vodja poslovalnice NKBM Ajdovščina

Stavba NKBM Ajdovščina

smo združili naše najboljše 
storitve, ki vam bodo omogo-
čile udobno, varno in enostav-
no finančno poslovanje.

Kaj pa krediti za malo 
gospodarstvo?

Spletno elektronsko bančništvo Bank@Net

Tudi v gospodarstvu se foku-
siramo na hitre kredite. Ker se 
kredit prilagaja vsakemu go-
spodarstveniku posebej, je 
skoraj nemogoče govoriti o ne-
kih splošnih značilnostih. Vsa-
kega, ki bi to zanimalo, ga zato 
raje vabimo v našo poslovalni-
co, kjer mu bomo z veseljem 
predstavili ponudbo.

Lahko dobi kredit tudi 
stranka, ki ni vaš komitent?

Kredit lahko dobijo tudi ne 
komitenti. Tudi tiste stran-
ke, ki bi želele kredit in niso 
naši komitenti, se velikokrat 
odločijo in postanejo komi-
tenti Nove KBM. Naši komi-
tenti so namreč deležni bolj-
ših pogojev poslovanja in 

bogatejše ponudbe ter servi-
snega modela.

Bančništvo se je v zadnjih le-
tih precej spremenilo. Glav-
nina strank ne uporablja več 
bančnih okenc za dostopanje 

do banke ampak digitalne 
aplikacije in spletne strani. 
Kako se Nova KBM sooča z 
digitalizacijo?

Pri nas imamo že kar nekaj 
časa na voljo spletno elektron-
sko bančništvo (Bank@Net) in 
mobilno aplikacijo (mobilna 
banka mBank@Net). Preko ra-
čunalnikov, telefonov in tablic 
lahko vedno in povsod pre-
gledujemo osebno stanje, pla-
čujemo položnice, prenašamo 
denar na druge račune, spre-
mljamo naložbe, kredite, zava-
rovanja … 

Velik poudarek dajemo na 

uporabniku prijaznim in eno-
stavnim sistemom. Omenimo 
lahko tudi, da smo se letos kot 
banka zavezali, da bomo posta-
li še bolj digitalni in okolju pri-
jazni. Prvi korak, s katerim to 
zavezo uresničujemo, je ukini-
tev papirnatih izpiskov. Stran-
ke, ki želijo, lahko pričnejo s 
tako imenovanim brezpapir-
nim poslovanjem. Vse infor-
macije, ki so bile do sedaj na 
izpiskih, lahko uporabniki do-
bijo v digitalni obliki ali pa na 
bančnem okencu. Za vsak pre-
hod na e-obvestila pa bomo 
namenili 10 centov za drevesa, 
ki jih bomo posadili.

Kako je pa s hranilnimi 
knjižicami? Kako so starej-
ši prebivalci sprejeli ukinitev 
le-teh?

Nad odzivom smo prijetno 
presenečeni, ker se je izkazalo, 
da se tudi starejši zelo hitro uči-
jo in da so precej moderni. Ko 

smo lani ukinili hranilne knji-
žice, so komitenti spremembo 
sprejeli. Vse več imamo prime-
rov, ko pridejo starejši komi-
tenti k nam v poslovalnico, z 
željo, da jih naučimo plačeva-
ti položnice preko bankomata. 
Zavedamo se, da so spremem-
be včasih stresne, toda spre-
membe hkrati uvajamo, ker se 
prilagajamo potrebam strank.

Koliko bankomatov ima 
Nova KBM v Občinah Ajdo-
vščina in Vipava oz. kje vse 
lahko komitenti dvignejo 
denar?

V Občini Ajdovščina imamo 

6 bankomatov, v Občini Vi-
pava pa imamo tri bankoma-
te. Komitenti pa lahko brez-
plačno dvigujejo gotovino tudi 
na vseh poštah Pošte Sloveni-
je in na vseh bankomatih SKB-
-ja. Nova KBM tako svojim 
komitentom omogoča več kot 
800 bančnih točk v Sloveniji, 
s čimer smo najbolj dostopna 
banka sploh.

Poslovalnica v Ajdovščini je 
sicer ena večjih poslovalnic v 
celotni primorski podružnici. 
Po izkušnjah in izvedenih an-
ketah, so naše stranke zelo za-
dovoljne tako z uslužbenci kot 
s ponudbo. Vsem komitentom, 
ki zaupate naši banki, se iskre-
no zahvaljujemo, v kolikor pa 
še niste naš komitent, a bi to 
želeli postati, vas prijazno va-
bimo na obisk in pogovor.

Kristina Birsa



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

Zlata moka je najboljša Mlinotestova
bela moka. Zaradi izjemne kakovosti lepka je 
testo dobro gnetljivo in stabilno. Omogoča 

izdelavo najzahtevnejših izdelkov iz kvašenega 
testa, kot tudi izdelavo izdelkov z drožmi po 

podaljšanem postopku. 

za peko najzahtevnejših
pekovskih izdelkov

z višjim deležem beljakovin od naše 
pšenične bele moke

www.mlinotest.si

oglas latnik 274 x 384  -ZLATA MOKA.indd   1 18. 01. 2019   13:54:39

Petek, 25. januar 2019 • številka: 205
11



GOSPODARSTVO12
Petek, 25. januar 2019 • številka: 205

Vabilo k sajenju 
koruze poltrdinke

Mlinotest še posebej spodbu-
ja setev koruze poltrdinke, ker 
je idealna za zdrob, je izrazito 
zlato rumene barve in posledič-
no je tudi polenta iz poltrdin-
ke bolj intenzivno rumena in 
izrazitejšega okus, bogatejša pa 
je tudi po vsebnosti beljakovin. 
Mlinotest letno zmelje okoli 
3000 ton koruze. Ker je v Vipa-
vski dolini kmetje ne pridela-
jo dovolj, jo dokupuje z drugih 
območij Slovenije, predvsem s 
Štajerske in iz Prekmurja. Ko-
ruza poltrdinka se je sicer po-
kazala kot izjemno primerna 

Ajdovska družba Mlinotest že nekaj let poziva kmete v Vi-
pavski dolini, k sajenju koruze poltrdinke in jim tudi letos 
ponuja pomoč. Pridelovalcem, ki se bodo odločili za sode-
lovanje in sajenje koruze poltrdinke, bodo pokrili stroške 
semena, po odkupu koruze, ki bo primerne kakovosti, pa 
že sedaj zagotavljajo 30-dnevni plačilni rok. Pogoj pa je, da 
kmetje posejejo minimalno 3 ha površin.

za pridelavo v Vipavski dolini 
kljub vse ostrejšim podnebnim 
pogojem in pogostim sušam v 
poletnih mesecih.

S pridelovalci, ki bodo pri-
stopili k sodelovanju, bo Mli-
notest podpisal pogodbo o za-
gotovljenem odkupu. Vsi, ki 
jih vključitev v ta projekt za-
nima, se lahko za več informa-
cij obrnejo na Mlinotest ali na 
Kmetijsko svetovalno službo 
pri KGZ Nova Gorica. Prijave 
bodo v Mlinotestu sprejemali 
do 15. februarja 2019. 

Podjetje RE-BO d.o.o., je bilo 
ustanovljeno leta 1992. Ukvar-
ja se s kontrolo opreme pod tla-
kom, s kontrolo skladišč ne-
varnih tekočin, s storitvami s 
področja varnosti in zdravja pri 
delu, z revidiranjem, projekti-
ranjem, inženiringom, nadzo-
rom in svetovanjem s področja 
investicijskih gradenj ter z ne-
porušnimi preiskavami (NDT 
kontrolami). Pohvalijo se lah-
ko tudi z zlato bonitetno oceno 
AAA, ki jo ima samo 0,4% pod-
jetji v Sloveniji.

Poslanstvo podjetja je naroč-
nikom zagotavljati kvalitetno 
gradnjo po tržnih cenah na po-
dročju energetike in hišnih in-
stalacij ter kontrolo teh na-
prav v uporabi zaradi varnosti 
in ekonomike obratovanja. Na-
daljnji razvoj bo šel predvsem 
v smeri novih načinov kontrol, 
ki jih bo mogoče opravljati med 
obratovanjem brez zaustavitve 
sistemov. 

Aljaž Birsa (direktor): »Z 
našimi storitvami na po-
dročju kontrol naročnikom 

RE-BO d.o.o. Ajdovščina

Podjetje s 27-letno tradicijo

zagotavljamo varno, nemo-
teno in zanesljivo obratova-
nje brez zastojev in nesreč, 
dolgo življenjsko dobo nape-
ljav in naprav, manjšo porabo 
energije in s tem nižje stroške 
obratovanja ter čisto okolje. V 
prihodnje načrtujemo tudi iz-
gradnjo novih poslovnih pro-
storov – kontrolnih laborato-
rijev, ki nam bodo omogočila 
razvoj in raziskave na področju 

drugih kontrol, za katere ima-
mo med naročniki veliko 
povpraševanja.« 

Naročniki jih poznajo pred-
vsem kot ponudnika, ki zago-
tavlja kvalitetno, varno, nemo-
teno in zanesljivo obratovanje, 
racionalno rabo energije ter 
strokovno in prijazno osebje, 
ki je naročniku vedno na voljo 
z nasveti. 

Tlačni preizkus cevovoda za zemeljski plin.

Bia Separations v odlični kondiciji
Bia Separations, eno najuspešnejših visokotehnoloških podjetij na področju razvoja ma-
terialov za čiščenje biofarmacevtskih zdravil, je po neuspelem poskusu likvidacije s strani 
nekdanjega avstrijskega večinskega lastnika, zopet v odlični kondiciji. Podjetje, ki zaposluje 
65 sodelavcev, nadaljuje svojo uspešno razvojno pot v svetovnem merilu. 

Bia Separations je globalno vi-
sokotehnološko podjetje s po-
dročja biotehnologije. Njegove 
glavne dejavnosti so razvoj, pro-
izvodnja in prodaja inteligen-
tnih filtrov za čiščenje in loče-
vanje makromolekul za potrebe 
farmacevtskih ter drugih bio-
tehnoloških podjetij. V proizvo-
dnji zdravil je namreč treba ločiti 
zdravilno učinkovino od drugih, 
pogosto strupenih ali celo rako-
tvornih, kar še posebno velja za 
biološka zdravila. Prav na tem 
področju je podjetje zapolnilo tr-
žno nišo in se s svojo tehnološko 
rešitvijo, ki so jo patentirali v 51 
državah sveta, uspešno spopadlo 
celo z ameriško multinacionalko 
General Electric. 

Za ajdovsko podjetje je veliko 
oviro predstavljal poskus likvi-
dacije, ki jo je sprožil nekdanji 
avstrijski večinski lastnik. Dol-
gotrajni postopek se je končal 

s prisilno poravnavo. "V skladu 
z načrtom finančnega prestruk-
turiranja smo junija letos v ce-
loti poplačali upnike in začeli 
odplačevati dolgove do bank," 
pojasnjuje dr. Matej Penca. Ta-
koj po poravnavi so začeli dobi-
vati naročila in posel je začel na-
raščati. Trenutno raste tudi po 
dvajset odstotkov na leto, pri 
čemer presegajo načrte. Predla-
ni so imeli 4,5 milijona evrov 
prihodkov, lani 7 milijonov, do-
biček pa znaša okoli 600.000 
evrov. 

Ker bo trg materialov za čišče-
nje bioloških zdravil z razvojem 
znanosti na tem področju še hi-
treje rasel, lahko Bia Separations 
v prihodnje postane milijardna 
multinacionalka. 
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Spomin na bolečino je še vedno bolečina

Škofijska gimnazija Vipava
To misel je davno zapisal angleški pesnik Byron. In to, da 
bolečina ne pozna izjem in ne izbira, koga bo doletela, nam 
je v sredo, 16. 1., v svojih spominih na bolečo izkušnjo inter-
niranke v Ravensbrücku pokazala gospa Pavla Simčič.

Lepo je biti maturant. Ta stavek 
malo v šali, malo zares maturan-
ti izrekamo že kar nekaj mese-
cev. Eden izmed razlogov, zakaj 
smo radi maturanti, je tudi ta, da 
se nam letos v sklopu pouka ve-
liko dogaja. Prav preteklo sredo 

nam je s svojim obiskom na šoli 
dve šolski uri polepšala Pavla 
Simčič, gospa, rojena na samotni 
kmetiji pod Uršljo goro na Ko-
roškem. Pred 74 leti je, ponosna, 

da je preživela, zapustila koncen-
tracijsko taborišče Ravensbrück. 
V krajšem pričevanju je obrisala 
prah s spominov in nam predsta-
vila bolečo zgodbo svojega življe-
nja, predvsem obdobje, ki ga je 
preživela v omenjenem taborišču. 

Z Lojzetom Peterletom o Evropi danes 
Da smo na naši šoli dijaki in profesorji, ki se z vnemo za-
nimamo za politiko in z veseljem sodelujemo na raznih 
projektih v sklopu EU, ni skrivnost. Zato smo v petek, 18. 1., 
gostili evropskega poslanca, gospoda Lojzeta Peterleta in 
njegovega asistenta, nekdanjega »škofijca«.

Andreja Černigoja. Pogovoru 
z njima smo namenili dve uri 
in ju – upam – kar najbolje iz-
koristili. Gospod Peterle nam je 
najprej predstavil svojo politič-
no kariero, zasluge za obliko-
vanje samostojne Slovenije in 
bil nato pripravljen pogloblje-
no in odkrito odgovarjati na 
naša vprašanja. Škofijske dija-
ke zanimajo raznorazne teme, 
med njimi Brexit, arbitražni 
sporazum, volilna pasivnost 
(mladih) Slovencev, kako to 

Tja so jo nekega dne skupaj s še 
tremi sestrami odpeljali okupa-
torji, utrpele so marsikaj in iz-
kusile stvari, ki jih nihče ne bi 
smel. Njenega očeta so medtem 

odpeljali v Dachau, od koder se 
ni nikoli vrnil, mater in preostalih 
pet sestric pa so pustili doma, a so 
jih kasneje izgnali v dolino in jim 
požgali kmetijo. Tudi po vrnitvi 
domov gospe Simčič delo ni bilo 
tuje, vedno je poprijela za katero-
koli orodje, tudi po vojni, ko se je 
primožila na Razdrto in skupaj z 
možem postavila temelje danes 
zelo priljubljene kmetije Hudiče-
vec. Čeprav je bilo njeno življenje 
– tako kot življenja večine Sloven-
cev – po vojni obrnjeno na glavo, 
se je s trdim delom postavila na 
noge. Vse skupaj je za nas še po-
sebej zanimivo, saj se njena izku-
šnja interniranke v nekaterih po-
drobnostih zelo približa zgodbi 
babice iz romana Maje Haderlap, 
Angel pozabe, ki ga letos beremo 
kot eno izmed maturitetnih čtiv. 
Gospe so se ob anekdotah nema-
lokrat orosile oči, njene zgodbe so 
bile nedvomno težke in so tudi 
nas pustile s cmokom v grlu in z 
veliko mislimi. Pomembno pa je, 
da nanjo in na njeno življenje gle-
damo s pozitivne plati in verja-
mem, da se iz njene zgodbe lahko 
marsikdo česa nauči. Vitalnosti, 
na primer. Pa volje in vztrajno-
sti, predanosti ter delavnosti. V 
imenu maturantov ji želim veliko 
zdravja in vse dobro!

Tinkara Božič

spremeniti … Verjamem, da bi 
vprašanja brez težav zastavljali 
še veliko časa, smo pa naš po-
govor zaključili s perečim vpra-
šanjem migracij in migrantov 
in nekaj mislimi o (nizki) ro-
dnosti v Sloveniji ter v Evropi 
nasploh. Navzoči dijaki tretjega 
in četrtega letnika smo se goto-
vo naučili veliko novega in v 
premislek dobili kakšen stavek. 
Obema gostoma smo hvaležni 
za njun čas.

Tinkara Božič

5. obletnica Glasbenega zadetka
Dvorana Edmunda Čibeja v Lokavcu je v petek, 18. januarja zvečer, gostila že 5. jubilejni 
koncert Glasbeni zadetek v podporo razvoja dekliškega nogometa na Vipavskem.

Na odru so se nam v pestrem 
programu, ki sta ga vešče po-
vezovala Alenka Ušaj in San-
di Škvarč, predstavili skupina 
TPO, Ansambel Kim'l, Urban 

Vidmar, Tjaša Fajdiga, pihal-
ni orkester GŠ Vinka Vodo-
pivca Ajdovščina z dirigentom 
Andrejem Kobalom ter go-
dalni in simfonični orkester 

omenjene šole pod taktirko Po-
lone Praček. 

Prisluhnili smo lahko zares 
raznolikemu glasbenemu izbo-
ru izvajalcev, ki so s svojimi na-
stopi navdušili občinstvo. 

V imenu organizatorjev se za-
hvaljujemo vsem nastopajo-
čim, sponzorjem, obiskoval-
cem in vsem posameznikom, ki 
ste na kakršenkoli način pripo-
mogli k izvedbi našega tradici-
onalnega koncerta! Upamo, da 
vam je bilo v naši družbi lepo! 

Hvala in se vidimo ponovno 
prihodnje leto! 

Hčere burje

OŠ Draga Bajca Vipava

Obisk Tjaše Fajdiga

V petek, 4. januarja, nas je 
obiskala naša nekdanja učen-
ka, danes pa znana pevka Tjaša 
Fajdiga. Ker se je Tjaši uspelo 
uvrstiti v finale šova Sloveni-
ja ima talent, nas je zelo zani-
malo, kaj nam bo povedala o 
samem tekmovanju in o tem, 
kaj poleg petja še počne. Vpra-
šanja sta ji zastavljali Jerneja 
in Veronika. Izvedeli smo, da 

trenutno živi v Amsterdamu, 
kjer študira, da pa se zelo rada 
vrača domov, saj je na družino 
zelo navezana. Zaradi prve se-
zone šova Slovenija ima talent 
se je odločila, da se nauči peti 
in to nam je v petek tudi doka-
zala, ko smo lahko uživali ob 
njenem petju. Žal je čas s Tjašo 
prehitro minil in želimo si, da 
bi nas še kdaj obiskala.

Nina Krašna, 
051 321 368

Matej Hosta dr. vet. med.

031 612 777
dr. vet. med.
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Naložbo POŠ sofinancirata Republika 
Slovenija in Evropska unija iz 
Evropskega socialnega sklada.

Čarobni Berlin

11. decembra smo se dijaki 3. 
letnika, ki imamo za drugi tuji jezik 
nemščino, skupaj s profesorico 
Katarino Poljšak in profesorjem 
Matjažem Troštom, odpravili v 
Berlin. Ta ekskurzija je bila za nas 
dijake drugačna in posebna, saj 
smo si jo večinoma organizirali 
sami. Rezervirali smo si prenočišče, 
različne oglede in se preizkusili v 
vlogi vodičev. Seveda pa nam to ne 
bi uspelo brez pomoči profesorjev, 
ki sta nam dala zelo dobre napotke, 
da se v tako velikem mestu nismo 
izgubili. Tak način izpeljave 
jezikovne ekskurzije je bil vsem 
dijakom zelo všeč, saj smo dobili 
občutek, kako se orientirati in znajti 
v res velikem mestu, kar  nam bo 
prav prišlo še kdaj v življenju. V 
Berlinu smo preživeli pet čarobnih 
dni. Bilo je zares lepo, saj smo bili 
ravno v predprazničnem času 
in tako smo lahko začutili, kako 
Berlinčani preživljajo dneve 
pred božičem. Ogledali smo si 

Checkpoint Charlie, East Side 
Gallery (ostanek Berlinskega 
zidu), slovensko veleposlaništvo 
v Berlinu, Potsdam, Olimpijski 
stadion, Brandenburška vrata, 
Reichstag, memorial, posvečen 
žrtvam holokavsta, nakupovalno 
ulico Kudamm in Aleksanderplatz. 
Hkrati pa smo tudi bolj podrobno 
spoznavali zgodovino Berlina in vse, 
kar se je v preteklosti dogajalo in je 
Berlin močno zaznamovalo. Videli  

smo tudi veliko božičnih sejmov, ki 
so v nas vzbudili pravo praznično 
vzdušje. Mesto nas je vse zelo 
navdušilo. Še bolje smo se spoznali 
z nemščino in s tem utrdili naše 
znanje tujega jezika. Na ekskurziji 
smo vsi iskreno uživali in smo več 
kot prepričani, da se bomo v Berlin 
še vrnili. 

Zala Drofenik, 3. a

Predstavitev stripa Ivan Cankar: 
Podobe iz življenja 

13. decembra 2018 – v letu, 
ki ga je zaznamovala stoletnica 
smrti največjega literata slovenske 
moderne – smo se na povabilo ge. 
Marije Bajec iz Lavričeve knjižnice 
dijaki 4. letnikov gimnazije Srednje 
šole Veno Pilon Ajdovščina zbrali v 
knjižnici na predstavitvi stripovske 
biografije Ivan Cankar: Podobe 
iz življenja. To je bilo eno od 
mnogih sodelovanj šole z Lavričevo 
knjižnico, ki smo jih vedno veseli.

Scenarij Cankarjeve biografije 
v stripu je delo zgodovinarja 
dr. Blaža Vurnika, za realističen 
prikaz Cankarjevega življenja pa je 
poskrbel stripar Zoran Smiljanić. Na 
predstavitvi se nam je od avtorjev 
stripa pridružil le Zoran Smiljanić, 
predstavitev pa je povezoval Bojan 
Albahari. 

Skozi risbe smo preleteli 
Cankarjevo življenje od zibke do 
groba, s poudarkom na nekaterih 

najpomembnejših prelomnicah na 
njegovi življenjski in literarni poti. 
Strip nam razkriva tudi še nepoznano 
stran Cankarjevega življenja, ki se 
je literarni zgodovinarji v svojih 
delih še niso dotaknili, vsebuje 
pa tudi veliko opisov oseb, ki so 
usmerjale njegovo življenje. Tu sta 
nam bila v pomoč Bojan Albahari in 
Zoran Smiljanić, ki sta utemeljeval 
izbiro scenarija, razlagala vsebino 
knjige ter opisovala Cankarjeva 
dela, v katerih Cankar sam opisuje 
dogodke iz svojega življenja in so 
kot del zgodbe vključeni v knjigo. 
Iz prve roke smo izvedeli, kako je 
risanje potekalo, zakaj se je avtor 
odločil za določeno risbo ter kakšna 
so skrita sporočila v njih.

Knjigo smo med predstavitvijo 
prijeli tudi v roke ter si jo ogledali 
od blizu, po predstavitvi pa smo 
imeli možnost nakupa. Unikatnost 
je knjigi dodal stripar s posebnim 
avtogramom – Cankarjevo podobo 
po lastni izbiri.

Špela Kranjc in Martina Stopar, 4. a

Antika, pesem, mladost 

Erasmus+ mobilnost šolskega 
osebja je združil tri moje ljubezni 
in prišlo je do potovanja – 
izobraževanja, ki ga lahko 
poimenujem antika, pesem, 
mladost.

Na internetu sem prebrala oglas 
za seminar z naslovom Raccontare 
l’Italia per insegnare l’italiano.  
(Pripovedovati o Italiji in poučevati 
italijanščino), ki so ga opisali tako: 
»Koncept Italija in Italijani je 
zamišljen kot predstavitev Italije 
skozi pesem in reklame, književnost 
in opero kot ogledalo kulture, ki je 
podlaga za učenje jezika.

Poleg tega je to enkratna priložnost 
za izmenjavo idej in izkušenj med 
profesorji, ki prihajajo iz celega 
sveta. Tri v enem, torej; dijaki, 
pesem in Italija.«

Ni skrivnost, da obožujem 
italijanski jezik in vse, kar je z 
njim povezano. Jezik ni samo 
osnovno sredstvo sporazumevanja. 
Poznati in razumeti jezik pomeni 
spoznati tudi kulturo naroda, ki ta 
jezik govori in živi. Italijanščina je 
tudi Dante, kuhinja, praznovanje, 
pesem, film, mesta, ljudje in poleg 
besed tudi govorica, ki je onkraj 
besed.

Glasba je sestavni del našega 
življenja, je plamen, ki osvetli 
veliko vsakdanjih in posebnih 
trenutkov; od pesmi, ki jo 
zapojemo ob rojstnem dnevu, 
uspavanke zvečer do poročne 
koračnice. Pesem nas spremlja, 
ko poslušamo radio, medtem ko 
gremo v službo, v šolo, ko tečemo 
s slušalkami, ko čakamo, da nas 
povežejo s telefonskim operaterjem 
in lahko dodamo nešteto število 
pesmi, ki imajo za posameznika 
poseben pomen zaradi posebnega 
trenutka, zaradi besedila ali 
melodije ali morda spomina na 
tisto poletje. Pri poučevanju sem 

se vedno posluževala pesmi, ker je 
to ena najboljših vaj za izboljšanje 
stopnje poznavanja jezika. Učenje 
skozi glasbo je avtentično gradivo, 
ki omogoči poslušalcu, da postane 
aktiven, spodbudi motivacijo 
in pogosto predstavlja elemente 
kulture.  

Mladostniki so iskrica, ki nam 
daje upanje. Delo z njimi je večkrat 
izziv. Spoštovanje, pozornost in 
razumevanje jim moramo najprej 
pokazati, šele nato smemo to od 
njih tudi pričakovati. Pouk pa je 
dialog.

In sem odšla. Sredi poletja, v 
molčeči prastari in hrupni moderni 
– Rim.

Seminar na inštitutu Babilonski 
stolp je bil dialog. Dialog med 
predavatelji in udeleženci z vseh 
koncev sveta; iz Italije, Nemčije, 
Španije, Rusije, Amerike in 
Brazilije, s Portugalske in Kitajske. 
Nove ideje, nova spoznanja ljudi 
različnih profilov, od zdravnikov 
do ekonomistov, ki jih druži 
ljubezen do jezika. Zanimiva so bila 
spoznanja, kako Italijani v Ameriki 
ohranjajo svoj jezik ali pa kako 
težko je na Kitajskem razložiti, da 
je dostop do interneta dosti širši 
od tistega, ki ga poznajo oni, pa 
da v Braziliji ni pouka brez glasbe 
in da lahko postaneš profesor 
italijanščine zaradi korenin, četudi 
ne znaš niti ene italijanske besede, 
in nenazadnje – da bi španska 
šola rada sodelovala z nami. Nove 
iskrice, različne težave, iste želje – 
navdušiti mlade.

In sem prišla, s pesmijo v srcu, iz 
antike k mladim nazaj.

Tatjana Kodelja, prof.
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Dišalo je po medenjakih

V sredo, 19. decembra 2018, smo 
dijaki 1. b in 2. b sooblikovali štiri, 
prav posebne, učne ure angleščine. 
Raziskovalka kulturne dediščine, 
dr. Jasna Fakin Bajec, in naša 
profesorica, mag. Melita Lemut 
Bajec, sta nam na drugačen, zanimiv 
način predstavili pomen kulturne 
dediščine za nas kot posameznike in 
za naš narod.

Začeli smo z nekaj dejstvi in 
razlagami o tem, kaj je kulturna 
dediščina. Sama nisem prav dobro 
vedela, kaj naj si predstavljam 
pod to besedno zvezo. O slovenski 

kulturni dediščini sem razmišljala 
kot o znamenitostih naše države, 
ki so uvrščene na Unescov seznam 
svetovne kulturne dediščine. Nisem 
pa vedela, da sodijo sem tudi naši 
državni simboli, pomembni pretekli 
dogodki ter seveda naš jezik.  

Poleg snovne obstaja tudi nesnovna 
kulturna dediščina, ki je sicer ne 
moremo prijeti ali otipati, je pa prav 
tako zelo pomembna in nanjo ne 
smemo pozabiti ali je zanemariti. 
Kakšen vpliv sploh ima name in 
kako me opredeljuje? Zdaj vem, da 
prav zaradi nje živim v svetu, kot ga 

poznam. Iz izročila svojih prednikov 
se lahko učim o preteklosti in tako 
bolje razumem sedanjost. Morda 
lahko celo predvidim, kakšna bo 
moja prihodnost. 

Mislim, da sem se o kulturni 
dediščini s takim pristopom veliko 
naučila. Pouk namreč ni potekal 
kot po navadi. Učne ure so temeljile 
na medsebojnem sodelovanju in 
aktivnem vključevanju v pouk. To 
je nam, dijakom, dalo možnost, da 
smo do določenih zaključkov in 
spoznanj prišli sami ter se o njih 
pogovorili s profesorico, gospo 
Jasno ter sošolci. Znanje, ki ga 
pridobiš sam, je trajnejše in bolj 
osmišljeno kot tisto, ki je napisano 
na tabli in ga posreduje le učitelj. 

Najpomembnejše spoznanje 
pa je, da predstavlja kulturna 
dediščina velik del moje identitete. 
Ponosna sem na zapuščino svojih 
prednikov, na svojo preteklost, 
pa tudi na kulturo, ki jo ustvarja 
moja generacija. Čeprav se včasih 
zdi, da se po svetu dogajajo same 
grozote, ki niso vredne zapisa v 
narodovo zgodovino, mislim, da je 
ves ta zapleten klopčič dogodkov 
pomemben za narodov in 
posameznikov (lepši) jutri. 

Tanaja Odar, 2. b

Naše teoretično znanje smo okronali z razstavo v Lavričevi knjižnici. 
Postavljeni smo bili pred poseben izziv: Medenjake, ki tudi sestavljajo del 
kulturne dediščine, smo morali na inovativen način zaviti, kar nam je prav 
lepo uspelo. 

Obisk Doma starejših občanov 
V petek, 21. decembra 2018, smo 

dijaki drugih letnikov gimnazijskega 
programa obiskali Dom starejših 
občanov v Ajdovščini. To je bilo 
naše prvo medgeneracijsko druženje 
v tem šolskem letu. Med starejše 
smo prinesli mladostno zagnanost, 
osebju pa priskočili na pomoč pri 
okrasitvi Doma.

Po prihodu smo se razdelili v tri 
skupine in vsak je poprijel za eno 
izmed aktivnosti. Nekateri so odšli 
v kuhinjo, kjer so pekli piškote in 
okusno pito, drugi so postavljali 
jaslice, ostali pa smo se trudili z 
okrasitvijo božične smrečice, ki 
sedaj prinaša duh božiča in novega 
leta. Ob delu so nas spremljali zvoki 
harmonike, ki jih je mojstrsko ubiral 

četrtošolec Matija Stibilj. Po dobrih 
dveh urah se je prostor prepojil z 
vabljivimi dišavami toplih piškotov 
in skutine pite. Oboje smo razdelili 
med stanovalce Doma ter se ob tem 
seveda tudi sami posladkali. 

Med naloge tega dne je sodila 
tudi predaja voščilnic, ki smo jih 
pripravili med poukom preteklega 
dne. Zato smo se odpravili po 
hodnikih, čajnih kuhinjah in sobah 
ter našim gostiteljem voščili srečne 
praznike, smeha in radosti. Nasmeh 
na obraz mi je narisala presenečena 
gospa, ko sem ji izročila voščilnico, 
saj se je mojega obiska in voščila 
iskreno razveselila. Z njo sem malce 
poklepetala in namenila mi je nekaj 
prijaznih ter spodbudnih besed. 

Med drugim mi je tudi povedala 
anekdoto iz svojega življenja in 
spoznala sem, da kljub visoki starosti 
še vedno izžareva mladostno veselje 
ter življenjsko radost. S stiskom roke 
in iskricami v očeh mi je dala čutiti, 
da ji je moj obisk veliko pomenil.

Po končanem dnevu sem se 
počutila predvsem koristno, saj 
sem videla, da se je rezultat našega 
dela kazal v toplem in prisrčnem 
vzdušju. Menim, da so dnevi, 
kot je bil ta, pomembni za obe 
generaciji. S skupnimi močmi ter ob 
spoznavanju različnih življenjskih 
zgodb se oboji bogatimo in zorimo.

Živa Ceket, 2. b

Naši vtisi iz Doma starejših občanov ...
Takšni dnevi so tako za njih kot za nas nekaj posebnega. Mladi razveselimo starejše občane, jim prinesemo veselje 

in mladost ter si nabiramo izkušnje. Sama sem se v domu počutila kot dobra vila. Občutek, ko nekoga spraviš v dobro 
voljo in mu s tem ne le polepšaš dan, ampak tudi praznike, je neprecenljiv. Veš, da si naredil nekaj koristnega, ko 
v očeh občanov vidiš odsev hvaležnosti. Vesela sem že, da lahko nasmejim ljudi okrog sebe, če pa to lahko naredim 
še tistim, ki tega že dolgo niso izkusili, me v srcu prijetno pogreje. 
Zahvaljujem se profesorjem, ki so nam omogočili drugačno, koristno, 
neprecenljivo, predvsem pa življenjsko izkušnjo.

Nika Andlovic, 2. a

Obisk doma starejših občanov je dobra ideja, saj pozitivno deluje 
tako na prebivalce doma kot tudi na nas, dijake. Starejšim s toplimi 
besedami in dejanji pomagamo premagati osamljenost in monotonost 
njihovih življenj ter mednje prinesemo vedrino mladosti. Ti trenutki 
pa koristijo tudi nam, saj se učimo potrpežljivosti, iznajdljivosti, 
spretnosti in drugih veščin, ki niso del običajnega pouka. Osebno si 
želim še veliko takih dogodkov. 

Matija Kočevar, 2. a
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Širimo znanje, krepimo učečo se skupnost – 60 let
Znanje – neprecenljiv kapital, na katerem gradi skupnost svojo prihodnost. Na Ljudski univerzi Ajdovščina smo to znali razumeti že pred 60 leti, ko smo kot 
Delavska univerza naredili prve korake in se s celovitimi pristopi začeli razvijati v sodobno središče za širjenje znanja. 

Tako v letu 2019 Ljudska 
univerza Ajdovščina obele-
žuje 60 let delovanja. Ob ju-
bileju s ponosom in zadovolj-
stvom spoznavamo, da smo z 
delovanjem in prizadevanji na 
področju izobraževanja odra-
slih v lokalni skupnosti utrdi-
li in okrepili pomen in vlogo 
Ljudske univerze kot sodobne-
ga centra vseživljenjskega uče-
nja. Imamo močne korenine, 
za nadaljnje izzive pa so ključ-
ni trdni temelji: učinkovita ra-
zvojna strategija, naravnana 
na potrebe novih časov.

Zavezani k odgovornemu 
odnosu do skupnosti in ob za-
vedanju pomena vseživljenj-
skega učenja ter naše vloge 
smo zasnovali načrt razvoja 
do leta 2025. Razvojni načrt je 
temeljni in izhodiščni strate-
ški dokument Ljudske univer-
ze Ajdovščina, ki predstavlja 
smernice razvoja našega zavo-
da v obdobju od 2019 do 2025. 
V njem predstavljamo svojo 
vizijo, poslanstvo in vredno-
te ter jasno opredeljujemo ra-
zvojne cilje.

Zavedamo se svojega poslan-
stva in vemo, kam gremo. Svo-
ja udejstvovanja gradimo na 
trdnih vrednotah, po katerih 

nas ljudje, skupnost in gospo-
darstvo prepoznavajo kot zau-
panja vrednega partnerja. 

Kot sodoben center za izo-
braževanje odraslih se zave-
zujemo, da bomo ustvarjali in 
nudili kakovostne pogoje za 
vseživljenjsko učenje in s svo-
jimi dejavnostmi pomemb-
no prispevali k razvoju po-
sameznika, gospodarstva in 
skupnosti.

Smo glavni nosilci izobraže-
vanja odraslih v Zgornji Vi-
pavski dolini, zavezani k stro-
kovnemu pristopu, pri tem 
pa spodbujamo vseživljenj-
sko učenje in medsebojno po-
vezovanje. Zavzemamo se za 

kakovosten razvoj inovativnih 
učnih pristopov in programov. 
Tako soustvarjamo pogoje, ki 
prispevajo k osebni in poklicni 
rasti posameznika, k boljši ka-
kovosti življenja v skupnosti in 
razvoju gospodarstva.

Naše vrednote predstavlja-
jo razvojni kapital našega de-
lovanja. Naša vodila pomenijo 
znanje, dostopnost, kakovost, 
dobri odnosi, povezovanje 
in sodelovanje in razvojna 
naravnanost.

Ljudje, gospodarstvo in 
skupnost predstavljajo tri ste-
bre, ki so v našem Razvojnem 
načrtu konstitutivnega pome-
na. Z ljudmi, gospodarstvom 

in skupnostjo gradimo kako-
vosten odnos in tkemo trdne 
vezi ter se tako z vso suvereno-
stjo uveljavljamo kot sodoben 
izobraževalni center za izobra-
ževanje odraslih. 

Zavedamo se, da se le skupni 
pristop zaposlenih, učečih se, 
gospodarstva in skupnosti lah-
ko uspešno sooča z nenehni-
mi družbenimi spremembami 
ter vodi k uresničevanju sku-
pnih ciljev in h kakovostnemu 
razvoju.

V luči sodelovanja in pove-
zovanja obeležujemo jubilej-
no leto, ki ga bo spremljalo pe-
stro dogajanje. Povezovalno 

nit bodo predstavljali trije ste-
bri razvoja – ljudje, gospodar-
stvo in skupnost. S številnimi 
dogodki, prireditvami in raz-
ličnimi aktivnostmi bomo celo 
leto opozarjali na 60 let delo-
vanja Ljudske univerze Ajdo-
vščina. Posebej prazničen bo 
za nas oktober, ko bo potekala 
tudi osrednja prireditev. Pri-
jazno vabljeni, da se nam pri-
družite in skupaj z nami širi-
te znanje in krepite učečo se 
skupnost.

Eva Mermolja, direktoricaEva Mermolja, direktorica

Sodelavci LUA
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Dan odprtih vrat na podružnični 
šoli Vrtovin
Sredi decembra smo vrata naše male podružnične šole odprli za starše, stare starše in druge 
sorodnike. Želeli smo, da za en dopoldan upočasnimo ta nori decembrski živžav in se poto-
pimo v topel družinski objem, pa čeprav v šoli.

Veliko obiskovalcev je prišlo 
in začeli smo ustvarjati. Vsak 
učenec je dobil star lesen pla-
denj in ga s pomočjo družine 
spremenil v novoletni pladenj. 
Za to smo uporabili papirnate 
prtičke z novoletnimi motivi, 

malo lepila in vode. Nasta-
li so unikatni, očarljivi pladnji. 
Najlepše pa je bilo prav to, da 
so starši in otroci pri izdelavi 
sodelovali. 

V ta zanimiv in čaroben dan 
smo vključili še kanček več 

čarobnosti z ogledom sklopa 
risanih filmov Lisička in dru-
ge zgodbe. Ker je filmska vzgo-
ja na naši šoli postala že način 
življenja in ne samo projekt, 
se nam je zdelo prav, da so v 
to vključeni tudi starši in sta-
ri starši. Sklop risanih filmov 
govori o prijateljstvu na zani-
miv, globok in poučen način. 
Vsak gledalec je nekaj spoznal. 
Učenci so gledali skozi otroške 
oči, doživljali preko lastnih iz-
kušenj, starši pa skozi oči od-
rasle, izkušene osebe, modro 
in polno življenjskih naukov. 
Vsakega pa se je sporočilnost 
dotaknila in ga navdušila. Po 
ogledu vsakega kratkega risa-
nega filma, smo imeli tudi re-
fleksijo. Najprej so svoje občut-
ke izrazili učenci, nato še starši. 
Učenci so risanke spremlja-
li z zanimanjem in brez težav 

Romunija - dežela gradov, glasbe in plesa
V okviru Erasmus + projekta 

EcoStep in Europe so se učen-
ci Val Vidmar, Tristan Vrto-
vec, Patricija Černigoj, Špela 
Arnolj ter mentorici Izidora 
Černigoj in Nataša Markič v 
nedeljo, 9. 12. 2018, podali na 
pot v Romunijo, natančneje v 
mesto Buzau, kjer so jih na prvi 
izmenjavi v projektu pričako-
vali vrstniki šole Scoala Gim-
naziala Nr. 7 Buzau. 

Prvi del poti do letališča v 
Trevizu so opravili s šolskim 
kombijem. Potovali so z letal-
skim prevoznikom Wizz air. 
Let je mirno in v prijateljskem 
pogovoru hitro minil. V Buka-
rešti jih je do Buzaua in hote-
la Pietroasa pripeljal mini avto-
bus Zuzu. Tam jih je pričakala 
gostiteljica Gratiela Popescu. 

Na šoli gostiteljici so jih spre-
jeli s tradicionalnim kruhom 
in soljo. Po nagovoru ravna-
teljice in ogledu šole so učenci 
uspešno predstavili našo šolo, 
maketo rimskega stolpa, ki so 
jo izdelali prav za ta namen 
ter pripravili video predstavi-
tev našega mesta in države. Po 
kosilu so v šolski računalniški 
učilnici v petih mešanih sku-
pinah (iz vsake države po en 
član) učenci izdelali predstavi-
tev na naslednje teme: predno-
sti, slabosti, zgodovina in zače-
tniki ekoturizma ter negativni 
vplivi masovnega turizma. Iz-
delane predstavitve so prikazali 
na popoldanskem srečanju, ki 
so se ga udeležili učenci gostu-
joče šole, njihovi starši, župan 

mesta in šolski inšpektor mesta 
Buzau. Gostitelji so jim pripra-
vili spektakel s tradicionalnimi 
romunskimi plesi in pesmimi. 

Drugi delovni dan so 

gostitelji udeležencem pope-
strili z obiskom mestnega mu-
zeja in ogledom tamkajšnje 
razstave. Pripravili so jim de-
lavnico tradicionalnega veze-
nja. Največjo zanimivost so za 
naše učence predstavljale najd-
be iz neolitika ter kopije zlatega 
nakita iz srednjega veka. Ogle-
dali so si sobo spomina na žr-
tve prve svetovne vojne, iko-
ne z verskimi podobami ruske 
pravoslavne cerkve, tapiseri-
je in moderne slike. Po kosilu 
je sledila krajša vožnja z avto-
busom do geološkega in bota-
ničnega rezervata Blatni vulka-
ni. Čeprav vreme ni bilo najbolj 
naklonjeno ogledu rezerva-
ta, so se zabavali ob brbotanju 

blata, ki ga povzroča eksplozija 
plina pod površjem iz globine 
treh kilometrov. Odtisi stopal, 
ki so jih pustili, bodo na kraju 
samem vidni še nekaj mesecev. 

Tretjega dne je šesterico ude-
ležencev čakala dolga vožnja 
z avtobusom proti Transilva-
niji. Megleno jutro v Buzau se 
je spremenilo v sončno dopol-
dne pod zasneženimi Karpati. 
V mestu Bran so obiskali do-
movanje grofa Drakule. Sode-
lovali so v lovu na skriti zaklad, 
saj so s QR-kodami iskali dolo-
čene dele gradu in jih poslika-
li. Pod gradom jih je čakal pravi 
sejemski dan. Sledila je vožnja 
v bližnji Brašov, kjer so izkori-
stili prosto popoldne. Po dobri 
gostiji v restavraciji z viteški-
mi elementi je sledil ogled pra-
znično okrašenega srednjeve-
škega trga s stojnicami. 

Četrti delavni dan je bil 

namenjen delu in izobraževa-
nju na šoli gostiteljici. Tam so 
udeleženci prisluhnili predava-
nju biologinje Oane Ristea, ki je 
pripovedovala o onesnaženosti 
planeta in smrtni nevarnosti 
mikroplastike. Sledila je pode-
litev certifikatov vsem udele-
žencev izmenjave. Ravnatelji-
ca Sedme šole je naše učence 
in njihovi mentorici pohvalila, 
jim zaželela prijeten zaključek 
druženja v njihovem mestu ter 
srečno vrnitev domov. Izrazi-
la je željo, da Romunijo še kdaj 
obiščejo in odkrivajo njene le-
pote. Po odmoru je sledila de-
lavnica, v kateri so udeleženci 
pisali sporočila za časovno kap-
sulo. Pisali so v maternem jezi-
ku in angleščini. Pri pisanju so 
se jim pridružili tudi mentorji 
in romunski vrstniki. Koordi-
natorji nacionalnih skupin so 
vsem udeležencem predstavi-
li rezultate ankete, ki je bila iz-
vedena po posameznih šolah. 
Vsi člani so prispevali zapis v 
častno knjigo šole. Po kosilu je 
sledilo prosto popoldne, ki so 
ga izkoristili za krajši potep po 
prazničnem mestnem središču. 
Zvečer je sledil zaključni večer 
z željo po ponovnem srečanju. 

Čas prve izmenjave v Buzau je 
hitro minil. 14. decembra 2018 
sta romunski učiteljici Gracie-
la in Rosana sodelujoče po zaj-
trku pospremili na ZUZU bus. 
Ta je učence in mentorici odpe-
ljal na letališče v Bukarešti. Po 
vseh opravljenih formalnostih 
so kupili še zadnje spominke 

in se okrepčali pred letom do-
mov. Na letalo so se, zaradi sla-
bih vremenskih razmer, vkrcali 
z enourno zamudo. Po pristan-
ku na letališču v Trevisu, so po-
čakali hišnika Aleša Bolko, ki 
jih je varno pripeljal v Ajdo-
vščino, kjer so jih že nestrpno 
pričakovali domači. 

Mentorici in učenci se zah-
vlajujejo vsem, ki so darova-
li promocijski material, izdelke 
in denarna sredstva, hišniku za 
varen prevoz, članom projekta 
Erasmus za pripravo zanimivh 
in poučnih predstavitev ter ro-
munskim gostiteljem, ki jih v 
maju 2019 pričakujemo pri nas 
v Sloveniji.

Članek zapisali: Izidora 
Černigoj in Nataša Markič

opisovali svoje občutke ter po-
misleke, ki so se rojevali v njih 
ob gledanju. Starši in stari star-
ši pa so bili presenečeni zaradi 
drugačnosti teh risank. Vsi so 
se strinjali, da bi takih risank na 
televiziji moralo biti veliko več. 

Kako so se ti kratki risani filmi 
dotaknili tako učencev kot nji-
hovih sorodnikov, smo lahko 
občutili, ko so učenci in star-
ši po ogledu dobili ustvarjalno 
nalogo: narisati ali napisati so 
morali svoja doživetja, razmi-
šljanje, občutke. Učenci so od-
šli v drugi razred in ustvarjali 
sami, starši pa tudi. Svoje izdel-
ke so nato tudi predstavili eden 

drugemu in vsem nam. Zani-
mivo je bilo videti starše, kako 
so z občudovanjem gledali in 
poslušali svojega otroka, kako 
predstavlja svoj izdelek in prav 
tako učence, ki so se smehljali 
ob pogledu na izdelek odraslih. 
V vsaj treh primerih pa je otrok 
narisal isti prizor iz pravljice, 
kot njegov starš. Ti občutki so 
bili staršem in otrokom še po-
sebej lepi in polni preseneča-
nja. Mislim, da so ti skupni tre-
nutki prav vsem polepšali dan. 

 
Tanja M. Jamšek - Vodja 

podružnične šole Vrtovin
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V znamenju flavte...
Pihalni orkester Vrhpolje je v prazničnem decembru ponovno izvedel tradicionalni božično-novoletni koncert, ki v dvorano Škofijske gimnazije Vipava pri-
vablja vedno večje množice poslušalcev. Letošnja gostja Tinkara Kovač ni skoparila s pohvalami na račun mladega orkestra, ki iz leta v leto raste in se razvija 
pod mentorstvom dirigenta Matjaža Medena.

Pihalni orkester Vrhpolje je 
letošnji koncert otvoril z ve-
ličastno uverturo ameriškega 
skladatelja Alfreda Reeda z na-
slovom The Hounds of Spring. 
Prav s to skladbo in s sklad-
bo Jericho Berta Appermonta 
se bodo predstavili tudi na 39. 
tekmovanju slovenskih godb, 
ki bo potekalo maja 2019. Or-
kestraši so si z zlatim prizna-
njem izpred dveh let prislužili 

napredovanje iz tretje v drugo 
težavnostno stopnjo, v kateri se 
predstavljajo orkestri iz celotne 
Slovenije. 

Druga skladba večera je napo-
vedala flavtistično obarvan del 
koncerta. Concertino za flav-
to in orkester skladateljice Ce-
cile Chaminade, ki ga je izvedla 
solistka Lara Rojc, je bil po-
svečen znanemu flavtistu Pau-
lu Taffanelu. Slednji je imel 

ljubezensko razmerje s sklada-
teljico, vendar jo je kasneje za-
pustil zaradi druge ženske. Ker 
je bila Chaminade užaljena, se 
je odločila napisati tako tež-
ko skladbo, da je Taffanel ne 
bi mogel zaigrati. In nastal je 
Concertino! 

Skladba je dodobra ogrela ob-
činstvo pred prihodom odlič-
ne pevke in flavtistke Tinkare 
Kovač. Slednja je ob spremljavi 

Pihalnega orkestra Vrhpolje 
zapela uspešnice Od zvezd pi-
jan, Grem, Pogum in Zakaj. 
Svojemu odličnemu vokalu je 
dodala še angelski zvok flavte, 
za katerega bi lahko rekli, da je 
bil rdeča nit tokratnega božič-
no-novoletnega koncerta. 

Drugi del koncerta je potekal 
v znamenju božičnih skladb. 
Orkestraši so zaigrali skladbo 
White Christmas ter Christ-
mas At The Movies, v kateri 
so lahko poslušalci prepozna-
li znane melodije iz filmov Sam 
doma in Polarni vlak. Božično-
-novoletnega koncerta si nika-
kor ne moremo predstavljati 

brez znamenitega Straussovega 
Radetzkega marša, ki ga vsa-
ko leto izvedejo tudi znameni-
ti dunajski filharmoniki. 

Polna dvorana in nasmehi na 
obrazih poslušalcev so bili naj-
lepše božično darilo, ki so ga 
glasbeniki prejeli ob koncu leta. 
Vse to je hkrati odlična popo-
tnica za prihajajoče leto, ko 
orkestraše čakajo pomembni 
projekti, za katere si želijo, da 
bi bili karseda uspešni.

Lara Rojc
Foto: Jan Skočaj
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Pevke prepevale na 
Dunaju in v Brnu

Pevke ŽePZ Večernica iz Aj-
dovščine in ŽePZ Strmica iz 
Rožne Doline, smo štirinajste-
ga decembra združile moči in 
se, pod vodstvom našega pevo-
vodje gospoda Mirana Rustja, 
odpravile v Brno. Malce pred 
Gradcem nas je pričakal naš 
prijatelj, gospod Jožko Hudel, 
ki se je kot naš vodič z nami 
trudil in zabaval vse tri dni. 

Nekaj kilometrov pred Br-
nom nas je sprejela gospa Ale-
na Samonilova in nas pope-
ljala do hotela, kjer smo se 
namestili. Sledil je ogled Brna, 
ki je s 400.000 prebivalci, dru-
go največje mesto na Češkem, s 
85.000 študenti pa je Brno tudi 
univerzitetno mesto. 

Po ogledu Adventnega sej-
ma in kozarčku kuhanega vina, 
smo v centru obiskali cerkev sv. 
Jakuba, kjer smo s slovenskim 
petjem popestrili češko sveto 
mašo.

Sobota dopoldan je bila re-
zervirana za ogled mesta, 

popoldan pa je sledila vožnja 
proti Dunaju, kamor smo pri-
speli v večernem času in oča-
rano opazovali blišč praznično 
okrašenega Dunaja. 

Nedelja je Gospodov dan, zato 
smo že zgodaj vstali in se odpe-
ljali v slovenski pastoralni cen-
ter, kjer smo s petjem sodelo-
vali pri slovenski sveti maši. Po 
maši pa sta se oba zbora pred-
stavila s kratkim izborom slo-
venskih pesmi. Na tem mestu 
se moramo zahvaliti tudi An-
dreji Rustja za pomoč pri pe-
tju. Zelo lepo navado imajo ti 
naši 'Dunajčani'. Vsako nedeljo 
po sv. maši se družijo, popijejo 
kozarček in prigriznejo kakšen 
piškotek. Tudi nas so postregli 
in uživali v pogovoru z nami v 
materinem jeziku. Na koncu 
našega izleta smo si ogledali še 
Schonbrunn. Med vožnjo pro-
ti domu smo zadovoljno raz-
mišljali, kam nas bo naslednjič 
popeljala pot.

Petrovčič Marija

Mozaik 2019
V Lokarjevi galeriji se je pred številnim občinstvom leto 2019 pričelo z razstavo treh novih 
članic društva Likovnih umetnikov Severne Primorske. Na razstavi se prvič kot članici dru-
štva s svojimi deli predstavljata dve ilustratorki, Nataša Gregorič in Tinka Volarič, poleg njiju 
pa še slikarka Alina Asberga Nabergoj. Tej pisani in barvno razigrani trojici se je v pritličju 
galerije pridružil s svojimi akvareli vrhunski ruski akvarelist iz Moskve Boris Arutjunjan.

Ilustracije Nataše Grego-
rič imajo vizualno in slikov-
no živo sporočilnost. Očesu 
so razumljive zaradi realistič-
ne upodobitve in jasnosti li-
kov. Prav vse imajo nalezlji-
vo vzdušje, v svoji preprostosti 
pristno, veselo, toplo, ljubeče 
do vseh, ki nastopajo, pa tudi 
tistih, ki opazujejo. Skozi nje-
ne ilustracije vstopate v svet 
pravljic in zgodb, kjer so mo-
žnosti interpretacij ter poti 
neskončne. Neskončne, kot 
je neskončna domišljija, živa 
in odprta umetnost podob in 
čutov. 

Tinka Volarič je ilustrator-
ka, kolumnistka in pesnica. 
Kot tankočutna ilustratorka 
je njen prevod vsebine v li-
kovno podobo mehek, nežen 
in izredno izčiščen v natanč-
nih podrobnostih. Ustvarjal-
ne vzgibe črpa iz osebne sen-
zibilnosti, ljudske pripovedne 
tradicije ter kulture lokalne-
ga okolja, njena izrazna moč 
in ustvarjalni zagon kažeta iz-
virnost, svežino in domišljeno 
konceptualno zasnovo. Kakor 
poezija je tudi njena ilustraci-
ja večpredstavnostna, večpo-
menska, iz katere se velikokrat 
izlušči prikrita simbolika. Nje-
nim ilustracijam daje pečat sa-
mosvoja likovna govorica. 

Alina Asberga Nabergoj išče 
svoja motivna izhodišča pred-
vsem iz figuralnega sveta, v 
katerih prevladujejo ženski 
liki, angeli, tihožitja in vedu-
te, ki jih avtorica dviguje nad 

zemeljskost in vsakdanjost. 
Alinina paleta je odprta, polna 
živahnih in toplih barv, pou-
darjenih s komplementarnimi 
barvnimi vrednostmi. Njena 
dela učinkujejo igrivo s plo-
skovno zasnovanimi rešitva-
mi, s poigravanjem z barva-
mi in oblikami, z obrisno črto 

ustvarja delno stilizirane po-
dobe, enako samosvoja so tudi 
njena tihožitja. 

Boris Arutjunjan je med-
narodno znan slikar in gra-
fik. Njegova dela se nahajajo v 
muzejih in privatnih zbirkah 
v Angliji, Armeniji, Nemči-
ji, na Nizozemskem, v Izraelu, 
Italiji, Rusiji, Sloveniji, ZDA, 
Franciji, Švici, na Kitajskem 

in Japonskem. Dela v poseb-
ni slikarski tehniki akvare-
la. Prodirajoč v skrivnost ele-
mentov: zraka, zemlje in vode, 
so njegovi motivi gore, kanjo-
ni, ravnine in antropogene 
pokrajine. Posebna svetloba, 
prefinjeni odtenki in barvni 
prehodi, ki odražajo originalni 

avtorjev slog slikarstva, omo-
gočajo, da lahko na papirju iz-
vaja poduhovljeno harmoni-
jo realnega sveta. Na tokratni 
razstavi predstavlja slike, ki iz-
ražajo atmosfero in čar različ-
nih krajev Rusije in Slovenije. 

Razstava bo na ogled do 9. 
februarja. 

 
Vladimir Bačič

Rdeči križ vabi na dva tečaja
Rdeči križ Ajdovščina v skla-

du s svojim poslanstvom orga-
nizira tečaj nege bolnika na 
domu. V okviru tečaja bomo 
teoretično in praktično pri-
kazali nego bolnika (ureditev 
prostora za bolnika, primerna 
postelja, postiljanje, preobla-
čenje bolnika, kopel v poste-
lji in samostojno, osebna hi-
giena, uporaba nočne posode, 
uporaba in poznavanje pripo-
močkov pri inkontinenci, po-
ložaji bolnika, preprečevanje 
nastanka preležanin in zaščita 
negovalca).

Predstavljeni bodo načini da-
janja zdravil; telesna dejavnost 
okrevajočega bolnika (tele-
sna vadba, hoja okrevajočega/
kroničnega bolnika); prehra-
na (potrebe po energiji, načr-
tovanje prehrane s pomočjo 
prehranske piramide, zdrav 
krožnik, specifičnost bolni-
kove prehrane); nega bolnika 

pri različnih boleznih (nega 
pri sladkorni bolezni, boleznih 
srca in ožilja, po možganski 
kapi, pri osteoporozi, pri nale-
zljivih boleznih, nega umirajo-
čega), izvajanje temeljnih po-
stopkov oživljanja. 

Tečaj bo obsegal 20 peda-
goških ur. Vodila ga bo dipl. 
med. sestra Alenka Černe. Po-
tekal bo ob ponedeljkih od 
17. do 20. ure v prostorih 
Rdečega križa, Tovarniška 3 
g, Ajdovščina. Tečaj je za pre-
jemnike pomoči Rdečega križa 
brezplačen, za ostale pa znaša 
cena 25 evrov. 

Z izvajanjem bomo pred-
vidoma začeli v ponedeljek, 
18.2., če bomo prejeli do-
volj prijav. Za več informa-
cij in prijave smo vam na vo-
ljo na telefonski številki 051 
430 722 ali 05 366 4930 oziro-
ma nam lahko pišete na ajdo-
vscina.ozrk@ozrks.si. Prijave 

zbiramo do 13. 2. 2019. 
Vabimo vas pa tudi na brez-

plačni tečaj nudenja prve po-
moči dojenčkom in otrokom, 
ki bo potekal v četrtek, 14. 2., 
od 16. do 18. ure v prosto-
rih Rdečega križa, Tovarni-
ška 3 g, Ajdovščina. Naučili se 
bomo, kako ukrepati, če pride 
do motenj dihanja, kakšni so 
temeljni postopki oživljanja, 
kako pravilno oskrbeti rane, 
ustaviti krvavitev in podobno. 
Poudarek bo na praktičnih va-
jah na lutkah (lutki dojenček 
in mali otrok). Tečaj bosta vo-
dila pediater in strokovna so-
delavka za prvo pomoč pri RK 
Ajdovščina. Prosimo vas, da 
nam vašo udeležbo predho-
dno sporočite na 051 430 722 
ali ajdovscina.ozrk@ozrks.si. 

Vljudno vabljeni!

Irena Žgavc



DOGODKI         20
Petek, 25. januar 2019 • številka: 205

Pojdem v Benečijo, ko pesem 
spremlja me

Z vzponom smo pričeli v vasi 
Matajur. Sonce je z žarki dobe-
sedno oblivalo zasneženo po-
krajino, ko smo se vzpenja-
li proti vrhu. Dosegli smo ga v 
dobrih dveh urah. Naužili smo 
se prelepih razgledov, saj Ma-
tajur velja za najlepše razgle-
dišče zahodnega predalpskega 
sveta. Za spomin smo se nasta-
vili fotoaparatu in se nato spu-
stili do Doma na Matajure, ki 
ga upravlja Planinska družina 
Benečije. Tu nas je pričakala 

slastna jota s klobaso. Tudi 
»gubana« ni manjkala. Sledil je 
še spust v dolino, kjer nas je ča-
kal avtobus. Odpeljali smo se 
do vasi Mašere, kjer sta nas pri-
čakala ga. Luisa Battistig, pred-
sednica Planinske družine iz 
Benečije in njen mož. Pripo-
vedovala sta nam o zgodovi-
ni vasi, o življenju in delu ter 
večnemu izseljevanju in vrača-
nju Beneških Slovencev. Ogle-
dali smo si etnološko zbirko in 
staro kovačijo v vasi. Kratek čas 

Petdeset planincev Planinskega društva iz Ajdovščine sta vodnika Anton Kreševec in 
Gregor Vodopivec odpeljala v osrčje Benečije, na 1642 m visoki Matajur, simbol Beneških 
Slovencev.

100 ur astronomije
11. januarja je na Fakulteti za naravoslovje Univerze v Novi Gorici v Ajdovščini potekal astro-
nomski večer ob mednarodnem projektu '100 ur astronomije'.

Naša sodelavka prof. dr. 
Andreja Gomboc je pripravi-
la zanimivo predavanje z na-
slovom “Kaj so vedeli o veso-
lju pred 100 leti in kaj vemo 
danes?". 

V okviru predavanja smo 
spoznali zgodovino astrono-
mije: od pradavnine in pr-
vih koledarjev, mimo antič-
nih grških astronomov, ki so 
(med drugim) že vedeli, da je 
Zemlja okrogla, spoznanja, 
da je Sonce v središču Oson-
čja, pa vse do leta 1919, ko je 
bila ustanovljena Mednaro-
dna astronomska zveza. Nato 

smo nekaj več časa nameni-
li razvoju v zadnjih 100 letih. 
Izvedeli smo kako so astrono-
mi ugotovili, da naša galaksi-
ja še zdaleč ni edina v vesolju, 
kako veliko je vesolje, kako je 
nastalo, iz česa je, kakšna pri-
hodnost ga čaka, kje dobiva-
jo zvezde energijo, da svetijo, 
kako nastanejo in kako umi-
rajo idr. 

Seveda ni šlo brez omem-
be sodobnih opazovalnih 
naprav, od teleskopov in 
satelitov do detektorjev koz-
mičnih delcev, nevtrinov in 
gravitacijskih valov. Po kopici 

Zaključek leta v 
Društvu upokojencev

Konec leta 2018 so na Dru-
štvu upokojencev primerno 
zaključili s kulturno priredi-
tvijo. Nekaj tistega, kar so se 
med letom naučili in pred-
stavili doma in v tujini, so 
podarili tudi obiskovalcem 

v dvorani Ljudske univerze 
Ajdovščina. 

Ženski pevski zbor Večerni-
ca se je, pod vodstvom zboro-
vodje Mirana Rustje, pred-
stavil s svojim programom. 

Pevke bodo v letošnjem letu 
praznovale 25. obletnico de-
lovanja. Precej aktivne so tudi 
v obiskovanju drugih držav. 
V letu 2018 so prepevale v 
Avstriji, Brnu in na Dunaju. 

Prav tako so aktivne člani-
ce Zarje, ki so se predstavi-
le s pesmijo in igro. Fotogra-
fi Primorskega škljoca, so za 
to priložnost pripravili pred-
stavitev Slovenije in Vipavske 
doline v sliki in besedi. 

Z igro Čebelar, avtorice Li-
ljane Slejko, ki jo je priredila 
Jožica Mozetič, so se predsta-
vili otroci folklorne skupine 
OŠ Šturje. Vodi jih Polonca 
Juretič, ki že vsa leta sodeluje 

z skupino Zarja. Vsako leto 
skupaj pripravijo igro s ple-
som in petjem, v kateri se pre-
pleta medgeneracijsko dru-
ženje in ohranjanje kulturne 
dediščine. 

Skupina Mali Holivud, ki 

združuje učence OŠ Dani-
la Lokarja Ajdovščina, člane 
Društva Šent iz Ajdovščine in 
DPS Zarjo se je predstavila z 
igro Živalska olimpijada. Pro-
jekt poteka na Ljudski uni-
verzi, pod vodstvom Ksenje 
Sulič, ki je igro Svetlane Ma-
karovič tudi priredila. 

Med prireditvijo, ki jo je po-
vezovala Alenka N. Bizjak, 
je vse navzoče pozdravil tudi 
predsednik DU Ajdovščina, 
ki je zaželel uspešno in zado-
voljno ustvarjanje tudi v no-
vem letu. 

Kultura v DU Ajdovšči-
na je lepa zgodba, ki zdru-
žuje in povezuje veliko ljudi, 
ki so pripravljeni sodelovati 
in deliti lepe trenutke, z vse-
mi, ki jim to polepša delček 
življenja.

Nevenka Vidmar 

smo preživeli v družbi dobrih 
in skromnih ljudi, ponosni, da 
smo Slovenci. Občudovali smo 
njihov trud in napore, ki jih 
vlagajo v ohranjanje slovenske-
ga jezika in kulture. Kako mi 
v domovini mimogrede poza-
bimo na te vrednote. Brezbri-
žni smo, kot da je vse samou-
mevno in da nam mora biti vse 
dano. 

 mg

vprašanj, ki so sledila, nam 
je Astronomsko društvo Na-
nos prikazalo astronomska 
opazovanja na daljavo - v 
živo smo se namreč povezali 
z njihovim observatorijem na 
Otlici. 

V mrzlem večeru smo poi-
skali ozvezdje Orion, Zimski 
šesterokotnik in si s telesko-
pi ogledali Luno, Mars, nekaj 
zvezdnih kopic in meglic. 

Ob koncu večera je sledil še 
ogled razstave "Astronomija 
skozi čas", ki so jo pripravi-
li člani astronomskega krož-
ka Društva MOST – Univer-
za za tretje življensko obdobje 
Ajdovščina. Razstavo si lahko 
ogledate do konca meseca.

Andreja Leban, 
Univerza v Novi Gorici



DOGODKI        21
Petek, 25. januar 2019 • številka: 205

Po srebro v Španijo
Navdušenje srca se nehote iz-

raža s pesmijo. S to idejo se je 
mešani pevski zbor Primor-
je udeležil sedmega mednaro-
dnega festivala Canta al mar v 
Calleli in Barceloni. Festival že 
leta velja za enega pomembnej-
ših medkulturnih dogodkov, 
na katerem zbori iz različnih 
držav tekmujejo v določenih 
kategorijah. Letos je tam sode-
lovalo kar 42 zborovskih sku-
pin, pretežno iz evropskih dr-
žav kot tudi s Filipinov, Izraela 
in USA. 

V svojem tekmovalnem ve-
čeru je MePZ Primorje samo-
zavestno odpel tri pesmi: Bo-
goroditse devo, Raduisia (S. 
Rachmainov) iz obdobja ro-
mantike, Sicut Cervus (Pale-
strina) iz obdobja renesanse 
ter priredbo Andreja Makor-
ja - O lux beata Trinitas. V iz-
redno kvalitetni konkurenci je, 

Leto so zaključili 
dobrodelno
V Lavričevi knjižnici Ajdovščina so uspešno zaključili do-
nacijsko akcijo za otroke brez staršev, ki bivajo v dijaškem 
domu srednje gozdarske in lesarske šole v Postojni.

Pobudi strokovnih delavcev, 
ki skrbijo za mladoletnike brez 
spremstva staršev ali skrbni-
kov v Dijaškem domu SGLŠ v 
Postojni, so se pridružili tudi 

ajdovski knjižničarji in k akci-
ji nagovorili svoje člane, upo-
rabnike in simpatizerje. Na-
men donacijske akcije je bil 
zbrati darila, s katerimi bi ob 
novem letu razveselili varo-
vance v domu, ki prihajajo pra-
viloma iz vojnih in konfliktnih 
območij. 

Nataša Lipovž, ki je prevzela 
donacije je bila prijetno prese-
nečena nad odzivom. Zbiralo 
se je sladkarije, rokavice, torbe, 
nahrbtnike, zvezke, knjige, pi-
salni pribor, puloverje in ostale 
praktične stvari, ki se jih je na-
bralo za poln avto. 

Hvala vsem, ki ste se odzvali 
in pomagali po svojih močeh.

Lavričeva knjižnica 
Ajdovščina

zborovodja Matjaž Remec, 
zbor v sakralni kategoriji po-
nosno popeljal do srebrne 
diplome. 

Festival Canta al mar je kljub 
svoji tekmovalni naravnano-
sti zelo vpet v mednarodno 
in medkulturno povezanost 
narodov, s še večjo željo po 

vsesplošnem svetovnem miru. 
Vsi nastopajoči zbori so se 
temu hrepenenju pridruži-
li s skupno pesmijo »The Pea-
ce of God«, s katero so obele-
žili letošnji moto tekmovanja: 
»Skupno prepevanje združuje 
narode«.

Tjaša Bratina

Program prostovoljstva Človek za druge vabi na DOBRODELNI KONCERT 

Bodi svetloba

v petek, 22. februarja 2019 ob 19:00 v športni dvorani Škofijske gimnazije Vipava

Gostje: slepi glasbenik Rok Mulec, bend ŠGV, Parabolični kokosi in lokalni Skalp

Vstop prost!

Z zbranimi prostovoljnimi prispevki boste podprli program Mreža spremljevalcev za preprečevanje socialne 
izključenosti slepih in slabovidnih pri ZDSSS.

Po zaledju Kopra
Pohodniki društva Most so v soboto, 12. januarja, izvedli pohod od Kampela na Pomjan, 
do zaselka Dilici in preko Babičev v Vanganel.

Štiri urni pohod petinštiride-
setih pohodnikov, ob sončnem 
in ne prehladnem vremenu, je 
v tem zimskem času potekal 
pretežno po zamrznjenih ste-
zah in kolovozih, po pobočjih 
hriba Skladič in Čentur. 

Razgledišče na Pomjanu prav 
kliče na postanek. Od tu je 

krasen pogled na Vanganelsko 
polje in na naselja po sedmih 
gričih pod Pomjanskim grebe-
nom, od Šalare do Bošamari-
na, na Grinjan, Kampel, Man-
žan in Babiče vse do Triglava. 
V vasi Babiči smo se spustili v 
dolino Badaševice do zadrže-
valnika, ki preprečuje nekdaj 

MDPM Ajdovščina

Veseli december
Ajdovski prijatelji mladine 

smo imeli res pester decem-
ber. To je že tradicionalno čas 
humanitarnih akcij in obda-
rovanj in tudi v letu 2018 ni 
bilo nič drugače. Seveda pa 
smo našli čas tudi za druge 
aktivnosti. 

Že v prvem tednu smo šli v 
akcijo. Otroke iz socialno šib-
kejšega okolja smo povabili 
na brezplačne Lego delavnice, 
Hiši mladih pa smo prisko-
čili na pomoč z ustvarjalnico 
ob Miklavževanju. Za mlade 
parlamentarce, ki v letošnjem 
šolskem letu razmišljajo in v 
praksi uresničujejo ideje na 
temo »Šolstvo in šolski sis-
tem« smo pripravili gozdne 
delavnice. Ves mesec je bil v 
znamenju akcij »Trije zimski 
botri« in »Božiček za en dan«, 
pridno smo zbirali in sortira-
li darila za več kot 250 otrok. 
Sodelovali smo v akciji ZPMS 
in Alpine »Podari svoj par« in 
družinam podarili čevlje ter v 
akciji ZPM Moste Polje »Ča-
robna zima«, s katero smo 
družine popeljali v Kulturni 
dom Nova Gorica na muzikal 
Madagascar. 

Ob vsej tej dobrodelno-
sti pa nikakor nismo pozabi-
li na druge programe. Naša 
Erasmus+ prostovoljka Dia-
na Saymenova iz Bolgarije je 
obiskovala šole s predstavi-
tvami, ustvarjalnimi delav-
nicami, učencem je poma-
gala pri učenju angleškega 
jezika. Pričeli smo tudi z iz-
vajanjem študijskih krožkov, 

ki jih sofinancira Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in 
šport, koordinira pa Andra-
goški center Slovenije. Člani 
študijskega krožka »Ustvar-
jalnost nas povezuje« so raz-
veselili varovance Doma sta-
rejših občanov Ajdovščina z 
ustvarjalno delavnico izdela-
ve prazničnih voščilnic, sku-
paj pa so lepe želje tudi zapi-
sali in poslali svojcem. Zelo 

pogoste poplave na Vanganel-
skem polju. V sedem metrov 
globokem umetnem jezeru do-
mujejo somi, krapi in sulci, 
okrog jezera pa poteka del po-
hodne poti Srca in ožilja Van-
ganel - Marezige. 

Silvester

aktivni so tudi člani študijske-
ga krožka »Poti do zdravja« in 
»Viva kreativa«. Vrhunec de-
cembra pa je bila zagotovo 
novoletna prireditev z obda-
rovanjem in dedkom Mrazom 
21. decembra v Hiši mladih. 
Pred nami so bile še novole-
tne počitnice, ki smo jih po-
pestrili z ustvarjalnimi delav-
nicami za otroke. 

Ob tej priložnosti se zahva-
ljujemo vsem, ki nam poma-
gate pri uresničevanju našega 
poslanstva.

Urška Brežnjak
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Predpraznični čas v 
CIRIUS Vipava
Mesec december je v številnih stvareh prav poseben mesec 
v letu. Tudi za učence CIRIUS Vipava je bil. Mesec, ko se je 
dobrota in srčnost ljudi še posebej izkazala. Številni obiski, 
predstave in obdarovanja so našim učencem polepšale pra-
znične dni. 

Zlasti zadnji teden pred pra-
zniki je bil več kot prazničen. 
Tako v dopoldanskem kot po-
poldanskem času. 

Obisku Božičkov na motor-
jih, pa članov Društva ljubi-
teljev starodobnih vozil Vipa-
vske doline, je v torek zvečer 
sledil praznični ples s skupi-
no 'Ne joči pevec'. Hvala Eri-
ku, Vidu in Andražu, ki so na-
šim učencem pričarali večer, ki 
naj bi kar trajal in trajal. Pra-
zničnemu plesu je v sredo sle-
dila praznična slavnostna ve-
čerja. S programom in zabavo 
je navdušila Irena Žorž in nje-
ni domači. 

Z glasbeno pravljico 'Maša 
čaka Božička' so pričakali obisk 
dobrega moža gospoda Božička 
s svojo soprogo. 

Tako kot se za slavnostno 

večerjo spodobi je bila temu 
primerna tudi hrana, postrežba 
in seveda frizura. Zato velika 
zahvala gospe Vladoši iz frizer-
skega salona Trend, ki je po-
skrbela za take in drugačne fri-
zure. Hvala tudi kuharicam in 
popoldanskim vzgojiteljicam 
in vzgojitelju, ki so s svojo pre-
danostjo pričarali praznično 
vzdušje in učencem tudi na tak 
način približali praznični čas. 
Tik pred prazniki pa so naše 
učence skozi božično zgodbo 
s svojim petjem popeljali člani 
Mladinskega pevskega zbora iz 
Vrhpolja pod vodstvom Petre 
Bajc Curk. 

Srečni obrazi povedo največ. 
Naj bodo zahvala za vse zaradi 
česar so srečni.

Ivica Petrič

Blagoslov konj v Vipavi
Decembra smo v Vipavi izve-

dli že tradicionalni blagoslov 
konj. Konjeniki so se zbrali 
pred osnovno šolo Draga Bajca 
in v koloni prispeli pred doma-
čo cerkev sv. Štefana, kjer sta 
jima gospod škof Metod Pirih 
in domači župnik g. Alojz Fur-
lan sta jima podarila blagoslov. 
Vsakega konjenika so predsta-
vili in mu ponudili kozarček vi-
pavskega vina, konju pa blago-
slovljen kruh in sol.

V povorki je izstopal furman 
Stibilj, ki je na železnem vozu 
prevažal v hlod izklesane bo-
žične jaslice. Konjeniki so še 
enkrat obkrožili domačo cer-
kev in se preselili na glavni trg, 
kjer se je prireditev nadaljevala. 
Slavnostna govornica (evrop-
ska poslanka ga. Šulin) je spre-
govorila o naši domovini. Ve-
ronika Tomažič in Matic 
Tomažič pa sta nam dan po-
lepšala z recitacijo domoljub-
nih pesmi.

Program smo nadaljevali s 
prikazom četvork konjeniške-
ga kluba Štak pod vodstvom 
njihovega predsednika Pavla 
Štambergerja in g. Puca, ki je 
prikazal vestern jahanje. Vsi 
udeleženci so si po skupnem 
kosilu zaželeli srečno pot pro-
ti domu, ter ponovno srečanje 
nasledno leto.Organizator pri-
reditve, Konjeniško društvo 

sv. Štefan Vipavska dolina, se 
vsem udeležencem zahvaljuje 
za njihovo udeležbo. Prav po-
sebno pa se organizator zahva-
ljuje posameznikom, društvom 
in vsem drugim za njihovo po-
moč pri izvedbi blagoslova 
konj.

Rafael Premrl

Ogled animiranega filma 'Bučko'
Na naši šoli v Podnanosu smo gostili gospo Ano Peršič, filmsko pedagoginjo, ki izvaja različ-
ne dejavnosti na področju animiranega filma. 

4. in 5. razred sta si ogleda-
la animiran film 'Bučko' po ka-
terem je sledil pogovor z gospo 
Ano. 'Bučko' je zgodba o dečku, 
ki potrebuje, išče in najde ljube-
zen. Film ima humorne vložke in 
močno poudarjen pomen prija-
teljstva. Izdelan je v stop-moti-
on animaciji. Učenci so se prvič 
srečali s pogovorom po ogledu 
animiranega filma, tako so lahko 
izrazili svoje občutke, svoje po-
glede in čustva na ogledan film. 

Nekaj vtisov učencev po 
ogledu: 

»Film je bil smešen, žalosten 
in vesel. Bučko je bil prijazen in 
malo sramežljiv.« 

»Nekaj časa je bil Bučko zelo 
prestrašen, nato je dobil prijate-
lje in se je imel lepo.«

»Film mi je bil lepo nare-
jen. Zdel se mi je žalosten in na 

trenutke strašen.«
»Bil je poučen, ker ne moreš 

vsakemu zaupati. Bučko je sra-
mežljiv, vesel, zaljubljen in prija-
zen. Film je bil čustven, zabaven, 
ljubezniv. Najbolj smešno mi je 
bilo, ko je lik bruhal zaradi zob-
ne paste. Strašen mi je bil takrat, 
ko sta Bučko in Simon pogledala 
datoteko od Kamilice.«

»Bučko in Kamilica sta se mi 

smilila, ker sta bili teta in mama 
do njiju nesramni.« 

»Film govori o čustvih, o po-
svojitvi in o ljubezni. Lepo je 
imeti družino. » 

»Bil mi je zelo všeč, ker je bil 
smešen, napet, strašen in tudi 
vesel. Bila sem vesela za sre-
čen konec, vmes sem bila tudi 
zaskrbljena.«

Mojca Benčina
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S harmoniko v žepovske hrame

Po treh letih, ko smo v sredi-
ni januarja obiskali enajst že-
povskih hramov – shramb so 
bili vaščani izredno zadovolj-
ni. Člani društva DEŠK smo 
se odločili, da postane do-
godek, ki združuje sosede, 
tradicionalen. 

Tako smo se v soboto 19. ja-
nuarja, v mrzlem večeru od-
pravili že četrtič po vasi. To-
krat je bila prva postaja z 
blagoslovom v zgornjih Žapu-
žah v »elitnih prostorih« - pri 
Marku in Leonardi. Za zače-
tek nas je blagoslovil šturski 
župnik Zoran Zornik in nam 
zaželel da ponesemo po vseh 
hramih Žapuž in Kožmanov 

dobre misli, želje ter veselje 
z glasbo Martinove harmo-
nike ter ubranim petjem. Lo-
kavški harmonikaš je z mla-
dostno energijo vodil skupino 
štiridesetih vaščanov do vseh 
enajstih gospodarjev, ki so nas 
sprejeli z odprtimi vrati. 

Vsaka gospodinja je vese-
lim gostom ponudila nekaj za 
pod zob iz lanske bogate leti-
ne ter kozarec vina ali soka. V 
zahvalo smo ji zapeli pesem 
po njeni izbiri ob spremljavi 
harmonike. 

Vsak gost je od sponzor-
ja prejel velik kozarec z napi-
sano letnico obiska žepovskih 
hramov ter z njim spremljal 

dobrote sosedov. Na vrata hra-
ma smo nalepili spominsko 
»letno vinjeto«, gospodar pa je 
z vpisom v uradno knjigo po-
trdil letni obisk. 

Obiska so se udeležili tudi 
nekateri najmlajši, ki so se ve-
selili sladkarij in pozornosti 
domačinov. Povsod smo bili 
lepo sprejeti. Tudi ostali so-
sedje, ki se niso prijavili za 
obisk, so slišali zvoke harmo-
nike, saj smo ves čas med potjo 
prepevali. Mnogo dogodkov se 
je v letu dni zgodilo v vasi in 
bližnji okolici, tako je bilo pre-
malo časa, da bi si vse pove-
dali med obiskom v celotnem 
večeru. V tokratni seznam 
smo dodali letos še nov hram 
v Grintovcu pri Robertu, ki 

je delno vklesan v živo skalo 
peščenjaka. 

Po desetih postajah smo pri-
stali na zadnji, pri znanem ko-
njarju Evgenu pri Stibilo-
vem mlinu. Iz pogovorov na 
zaključku smo sklepali, da se 
bodo v naslednjem letu verje-
tno odprla vsaj še tri nova vra-
ta. Za dobre želje in veselje 
med sosedi se splača potrudi-
ti, saj ni to tako težko, le dobra 
volja mora biti.

Aleš Brecelj

Tehnični pregledi v AMZS, 
člani imate 20 % popusta!

amzs.si
    amzs.si

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

tehnični pregledi, homologacije,  
registracije, zavarovanja, članstvo
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Kot vsako leto, smo tudi le-
tos, eno izmed prvih sobot 
v januarju, namenili zboru 
markacistov. Na zboru, ki ga 
je letos organiziralo planin-
sko društvo Ajdovščina, smo 
se zbrali markacisti iz celo-
tnega Posočja.

Več kot štirideset marka-
cistov iz dvanajstih planin-
skih društev je štela skupina. 
Po uvodnem pozdravu vodje 
OPP Posočja, je besedo pre-
vzel Cvetko Ušaj - predse-
dnik PD Ajdovščina. Vsem 
prisotnim je predstavil kratko 
zgodovino planinskega dru-
štva Ajdovščina ter njegove 
aktivnosti.

Nad veliko udeležbo je bil 
prijetno presenečen tudi na-
čelnik markacistov PD Ajdo-
vščina, ki je opisal planinske 
poti ter vzdrževane odseke na 
našem območju.

Goste so organizatorji pope-
ljali na ogled učne poti od Pal 
do izvira Hublja, kjer so izve-
deli mnogo zanimivosti o Aj-
dovščini, njeni zgodovini in 
okoliških znamenitostih.

Po prihodu nazaj je sledil 
uradni del zbora. Izvolilo se je 

Zbor markacistov
delovno predsedstvo ter veri-
fikacijsko komisijo, ki je glede 
na udeležbo ugotovila sklep-
čnost zbora. Posebnost zbo-
ra je bila potrditev posebne 
skupine v okviru MDO Poso-
čja za interventno markiranje 
planinskih poti.

Zbrani so sprejeli plan dela 
markacistov, v OPP Posočje, 
za leto 2019.

Sledila je še priložnostna po-
gostitev in zaključek, da je sre-
čanje odličen način izmenjave 
izkušenj, koristnih informacij 
in strokovnih mnenj.

PD Ajdovščina

Spalni studio 
Lavričev trg 3, Ajdovščina 

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

pon - čet:   9 h - 17 h 
petek:   9 h - 15 h 

 

Postelje: dvižno dno, predal, oblazinjene 
Nočne omarice, Predalniki,  
VZMETNICE, LETVENE PODLAGE, VZGLAVNIKI 
 

Lavričeva knjižnica Ajdovščina

Konec leta prinesel 
novo knjigo

Konec lanskega leta je prine-
sel knjigo, ki ji vendarle kaže 
nameniti posebno pozornost. 
Pod naslovom »Ajdovski Lo-
karji in prva svetovna vojna. 
Pisma in roman Leto osem-
najsto« jo je izdala Lavričeva 
knjižnica Ajdovščina in z njo 
zaznamovala stoletnico kon-
ca prve svetovne vojne. O knji-
gi pišem, ker je vredna, da jo 
vzame v roke vsakdo iz Vipa-
vske doline in še posebej iz Aj-
dovščine in okolice - navkljub 
zadržanemu zunanjemu izgle-
du je izjemno privlačno branje. 

Knjiga je pravzaprav časov-
ni okvir štirih let prve svetov-
ne vojne, v katerega je kot uvod 
umeščen odličen zgodovinski 
oris Draga Sedmaka »Ajdovšči-
na in Šturje v letih 1914-1918«. 
Besedilo se konča s prihodom 
okupacijskih sil Italije in se na-
veže na pisateljski opus Danila 
Lokarja, zdravnika in pisatelja 
ter Prešernovega nagrajenca, 
rojenega v znani družini Lokar. 
Na tej točki, v poglavju, ki ga je 
naslovila »Ajdovski Lokarji in 
prva svetovna vojna«, povzame 
nit urednica knjige Ivana Sla-
mič. Z izjemnim poznavanjem 
nas spozna z družino Lokarje-
vih, njenih posamičnih članov 
ter prijateljev in sošolcev Dani-
la Lokarja. Natančno nas uve-
de v njihovo dopisovanje skozi 
ves čas vojne – od 30. oktobra 
1914 do 2. septembra 1918. V 
najbolj obsežnem poglavju »Pi-
sma« se pred bralcem razgrne 
čas, mesta in kraji – od Dunaja, 
kjer je Danilo v začetku vojne 
študiral medicino do različnih 
vojnih pošt in Ajdovščine, kjer 
so živeli starši, vojne razme-
re ter odnosi med člani druži-
ne in drugimi dopisovalci. Iva-
na Slamič, ki že več let raziskuje 
družinsko korespondenco Da-
nila Lokarja, je zapise razvrstila 
tako, da se pred bralcem razstre 
pahljača odnosov med dopi-
sovalci. To samo po sebi izzi-
va radovednost, vsaj ko gre za 
tako znamenito družino. 

Toda prava vrednost pisem 
je v tem, da nam dobesedno 

naslika čas, v katerem so bila 
napisana in so potovala po 
nekdanjem imperiju, ki se je 
pred stotimi leti dobesedno se-
sul sam vase. Ali, kot je zapisal 
Ludvik Kaluža: »Zbrana pisma 
Danila Lokarja in njegove dru-
žine ter prijateljev iz časa prve 
svetovne vojne odsevajo ne 
samo intimno povezanost D. 
Lokarja s svojo družino, tem-
več tudi dogajanje in življenje 
na robu fronte na Primorskem, 
trud in prizadevanje prebival-
stva za preživetje v tako vihar-
nem in nevarnem času. Po-
sebno dragocen je iz pisem 
odsevajoč odnos piscev do zu-
najdružinskega dogajanja, saj 
se razen zavedanja o svoji slo-
venski biti ne dotikajo nobenih 
ideoloških pogledov – v bistvu 
le skrb za preživetje, v kateri pa 
vendarle ne manjka ljubezni do 
lepote življenja. 

Sledi analitični tekst Ivane Sla-
mič o Danilu Lokarju in njego-
vem romanu Leto osemnajsto; 
v besedilu predvsem razisku-
je »avtobiografsko« in avtobio-
grafsko v tem delu, za katerega 
meni, da bi ga bilo žanrsko mo-
goče določiti »kot roman kot 
avtobiografija«. Zaključuje, da 
je predvsem med mlajšimi raz-
iskovalci modernost Lokarje-
vega ustvarjanja spregledana. 
Ko začnemo brati roman »Leto 
osemnajsto«, ponatisnjen na 
koncu knjige, se zares zavemo, 
o čem Slamičeva govori. 

Lavričeva knjižnica je z izda-
jo knjige, pri tem jo je podprla 
ajdovska občina, naredila po-
memben korak k cilju, ki si ga 
je zastavila ob 120-letnici nje-
govega rojstva pred sedmimi 
leti – oživljanje imena ter lite-
rarnega imena in slovesa ajdo-
vskega pisatelja. Mimogrede: 
letos mineva 30 let od smrti dr. 
Danila Lokarja.

Knjigo - ki je lahko tudi odlič-
no darilo - lahko kupite v La-
vričevi knjižnici, tam si jo seve-
da lahko tudi izposodite. 

Artur Lipovž 
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Vrtovin

Decembrsko dogajanje
Še vedno ostajamo pod vtisi decemberskega časa prazno-
vanj, obdarovanj, pričakovanj, toplih objemov in voščil. Tudi 
v Vrtovinu so v decembru izvedli tri dogodke in polepšali 
praznični čas Vrtovincem.

V Vrtovinu vsako leto mese-
ca decembra otroke obišče de-
dek Mraz, jih obdari in jim pri-
čara topel nasmeh. Letos smo 
ta nasmeh pričarali otrokom 
s pomočjo loklanih podjetji in 
društev. S pomočjo prispev-
kov je dedek Mraz napolnil ve-
lik koš z darili in jih v družbi 

belih snežink razdelil petinšti-
ridesetim otrokom, od 2 – 9let. 
Zahvala gre tudi učiteljicam in 
otrokom podružnične šole iz 
Vrtovina, ki so pripravili ded-
ku Mrazu in obiskovalcem pri-
jetno popoldne z igrico.

Obisk dedka mraza

Tradicionalni božični koncert v cerkvi v Vrtovinu 
Spet je prišel med nas Božič-

ni čas, ki nas vedno znova nav-
daja z vsem svojim veseljem, 
upanjem, mirom in družin-
sko toplino. Vsaj del tega raz-
položenja so nam z že tradici-
onalnim Božičnim koncertom 
pričarali nastopajoči z izvedbo 
znanih in nekoliko manj zna-
nih božičnih in novoletnemu 
času posvečenih pesmi. Va-
bilu domačega moškega pev-
skega zbora Vinograd so se z 
veseljem odzvali mešani pev-
ski zbor Vrtojba in mešani 

pevski zbor “Lipa” Šempas. 
Na koncu so vsi zbori skupaj 

zapeli pred oltarjem Grubarje-
vo uspavanko Božjemu otro-
ku. Slišali pa smo lahko tudi 
svetovno znano pesem Sve-
ta noč, blažena noč, ki beleži 
200 let odkar je bila prvič za-
peta. To se je zgodilo leta 1818 
v cerkvi sv. Nikolaja v avstrij-
skem Oberndorfu. Skladba je 
postala stalnica božičnih pra-
znovanj in danes si brez te pe-
smi božiča sploh ne moremo 
predstavljati.

Na pobudo kamenjskega žu-
pnika Rafka Klemenčiča so 
tudi letos okrog cerkve po-
stavljene jaslice Vrtovincev in 
prebivalcev okoliških vasi. Na-
men je, da se tradicija ohrani, 

Jaslice na Školju sv. Pavla nad Vrtovinom 

da s tem ljudem približamo 
praznično božično dogaja-
nje in z obiskom sv. Pavla in 
tamkajšnje cerkve ohranimo 
v srcu lep spomin na jaslice 
in priložnosti za srečanje lju-
di. Novo leto Gospodovo 2019 
smo tudi letos pričakali v cer-
kvici na Školju sv. Pavel nad 
Vrtovinom in skupaj hvaležno 
sklenili staro leto in pričaka-
li novo.

 
Nevenka G.

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

Zrno k zrnu pogača
Karitas vodi akcijo 'Namen-

ska pomoč' že dobrih osem-
najst let. Od samega začet-
ka, do polnoletnosti je najprej 
število rednih darovalcev ra-
slo, leta 2010 jih je bilo več 
kot 600, potem pa malo gor, 
malo dol, sedaj smo na števil-
ki 450. Če smo v letu 2001 za-
čeli z mesečnim darom 3 Eur, 
se je v tem času večina daro-
valcev izrekla za višji znesek; 
tisti, ki darujejo preko traj-
nika ostajajo na mesečnem 
daru, vsi ostali pa plačajo na 
podlagi položnic vsake dva, 
tri mesece, nekateri dvakrat 
letno, drugi spet enkrat vse 
skupaj. Administrativni del, 
ki ga že vsa leta opravlja pro-
stovoljka Silva je prilagojen 
individualni želji posamezni-
ka. Prav tako je namen pomo-
či prilagojen želji darovalca: 
za družine, otroke, ostare-
le, bolne, tujce. Razveseljiv je 
podatek, da kar 260 daroval-
cev obkroži namen »odloči-
te sami«. To pomeni, da nam 
zaupajo, da bomo njihov dar 
uporabili tam, kjer je stiska 
največja. 

In, hvala Bogu, lansko leto 
smo 'pridelali' največji minus 
pri pomoči otrokom, tako, da 
ni bilo pomislekov kam preu-
smerit zaupana sredstva. 

Morda bo kdo rekel ali se za 

tak drobiž splača. Izziv v sa-
mem začetku je bil v duhu 
'zrno k zrnu pogača' in že v 
samem začetku smo ugoto-
vili, da je ta pogača težka več 
kot 10.000 Eur. Pa ne samo 
to, ljudje, ki darujejo posta-
jajo, sicer na drugačen način, 
tudi sodelavci Karitas. Obču-
tek pripadnosti in spremlja-
nja novih stisk v širši druž-
bi ima težo, zaradi katere se 
splača vztrajati. 

Morda samo ena od zgodb: 
Ob zaključku leta se skupaj z 
voščilom vsakemu darovalcu 

posebej zahvalimo za dar, ga 
prosimo, da ostaja zvest še 
naprej, predvsem pa pove-
mo podatke o pomoči v mre-
ži Karitas. Tako voščilo, je 
skupaj s položnicami za na-
prej prišlo tudi na naslov zve-
ste darovalke, vendar nasle-
dnji dan je njen sin poklical 
in povedal, da je mama umr-
la. Ko mu je bilo razloženo kaj 
te položnice pomenijo je od-
govoril »Če je moja mama, ki 

je imela nizko pokojnino da-
rovala vsak mesec, bom odslej 
naprej, v spomin nanjo, da-
roval tudi jaz«. Pa še mesečni 
znesek je povišal. 

Odločili smo se, da akcijo 
Namenska pomoč poživimo 
in v ta namen smo pripravili 
lično zgibanko, ki vabi k po-
moči. Zato vabimo tudi bral-
ce Latnika, ki bi želeli postati 
člani družine »Namenska po-
moč« da to sporočijo na kari-
tas.koper@rkc.si ali gsm 031 
393 666. Obrazec in vse kar 
spada zraven, bomo poslali po 
pošti. V kolikor bi želeli daro-
vati le enkratni dar lahko na-
kažete na Karitas vipavske de-
kanije, Ajdovščina, Vipavska 
11, TRR SI56 0475 1000 0867 
279; namen: pomoč družinam 
v stiski. 

Pet, deset ali kakšen Eur več 
ni veliko, vendar pogosto reši 
stisko sodelavcev Karitas, da 
ne ostanemo praznih rok, še 
bolj kot to pa stisko družin, 
otrok, starih, bolnih…in tako 
tudi mi postajamo sol in kvas 
v tej pogači s semeni sočutja 
in dobrote. 

 
Jožica Ličen
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Gradiški cerkveni zbor

40 let zbora

"Pesem je most, ki različno-
sti spaja, je kot studenec, ki žejo 
gasi, sonce, ki gore ledene odta-
ja, roža, ki naše življenje krasi…" 

S temi verzi zasavskega pesni-
ka in kulturnega delavca Nan-
deta Razborška je gospa Zvon-
ka Starc, v imenu Mešanega 
pevskega zbora sv. Štefan Vipa-
va, čestitala pevkam in pevcem 
gradiškega cerkvenega pevskega 
zbora, ki je v soboto, 29. decem-
bra, v cerkvi sv. Križa na Gradi-
šču pri Vipavi, skupaj z bivšimi 
in sedanjimi pevci ter številnimi 
obiskovalci koncerta, obeležil 40. 
obletnico delovanja. 

Zbor vsa ta leta vodi Srečko Pe-
trič. V njem, od ustanovitve pa 
vse do danes, prepevajo Ivanka 
Marc, Drago Malik in Joška Ur-
šič, ki je v verzih predstavila krat-
ko zgodovino zbora: 

"Srečko je bil majhen fant, pri 
sveti maši ministrant. Dve sva 

peli brez not in spremljave, za ti-
sti čas so bile naše viže kar prave. 
A čas se ni ustavil. Vedno je nek-
do prišel in nadaljeval, da je zbor 
do danes obstal. In Bog je hotel, 
da je v Vipavo prišel mladi ka-
plan, Jezusov namestnik, pokoj-
ni gospod dekan. 

Trudil se je in želel, da bi v Logu 
latinsko mašo peli, a tega, žal, ni-
smo doživeli. Pred štiridesetimi 
leti je Srečko začel, ob pomoči 
Herte Poljšakove je zbor oživel. 
Od tedaj naprej pospremimo 
vsakega na zadnji poti, četudi v 
manjšem številu nas nič ne moti. 

Takrat so tudi naši otroci z 
nami peli, da bi trajalo, smo si že-
leli. Pa je kar prehitro prišel čas, 
ko so zapuščali nas in rojstno 
vas. Danes jih je nekaj med nami, 
počutimo se kot nekdaj, le tistega 
časa ne moremo priklicati nazaj. 

Pred petintridesetimi leti nam 
je božja previdnost Magdo 

poslala, polovico svojega življe-
nja je z nami ostala. Za ves trud 
in pomoč ji kličemo iskrena 
hvala! 

Hvala Bogu in materi božji za 
vsa ta leta in čas, ko je pesem, kot 
v eno družino, združila nas."

V prvem delu koncerta so obi-
skovalci prisluhnili skladbam 
cerkvenega leta, v drugem pa bo-
žičnim skladbam. 

Predstavila se je tudi pevska 
skupina Karla Štreklja s Krasa. 

Druženje smo nadaljevali v 
Kulturnem domu na Gradišču, 
kjer so za pogostitev, ob podpori 
KS Gradišče, poskrbele gospodi-
nje in domači vinarji.

In naj še zaključim z besedami 
gospe Zvonke: 

"V pevskih zborih se srečujemo 
zelo različni pevci, vsak s svojimi 
sposobnostmi, željami, kriteriji 
.. žejni lepega in ubranega petja, 
žejni umetniškega poustvarjanja. 
Včasih hladni in ledeni v svoji 
duši, obremenjeni vsak s svojimi 
problemi. A, ko lepo in ubrano 
odpojemo program, ki smo ga 
skrbno pripravljali, vanj položili 
ves svoj trud, postanejo te pesmi 
most, sonce in rože ..." 

Naj se uresniči največkrat izre-
čena želja – da bi še dolgo prepe-
vali v božjo čast in slavo ter sebi, 
sovaščanom in Vipavcem v vese-
lje in zadovoljstvo. 

I.P.

Vpisna knjiga tudi na Obeluncu
Obelunec (382 m) je vrh nad 

slikovito vasjo Goče, s katere-
ga se razprostira čudovit raz-
gled nad kamnitimi hišami in 
vaškimi vinogradi. Na vzpeti-
ni so pred stoletji postavili cer-
kev Marije Snežne, ki ima sta-
tus kulturnega spomenika. Do 
cerkvice lahko pridemo iz raz-
ličnih smeri – vasi Goče, Manč, 
Lož in Erzelja. Iz vasi Goče vodi 
do Marije Snežne pot, ki je do 
konca vasi asfaltirana, nato se 
spremeni v makadamsko in se 
vije med vinogradi in gozdič-
kom. Pot je lahka in primerna 
za različne pohodnike, zlasti za 
družinski izlet. Z vrha se vidi 
sosednji Erzelj, vas Goče, Vi-
pavsko dolino in Nanoško pla-
noto. Ker postaja pešpot vedno 
bolj obiskana, je Krajevna sku-
pnost Goče ob koncu leta 2018 
ob cerkvici postavila škatlo z 
vpisno knjigo. Vpisna knjiga 
je zagotovo zanimiv zgodovin-
ski vir, saj zabeleži marsikateri 
vzpon in pušča zanamcem sle-
di, zato vsi lepo vabljeni na po-
lurni sprehod do cerkvice Ma-
rije Snežne na Obeluncu. 

Anja Godnič

Starodobniki na 
božičnem sejmu

V pričakovanju božičnih in 
novoletnih praznikov je v so-
boto in nedeljo v grajskem 
obzidju potekal tradicional-
ni božično novoletni sejem, na 
katerem smo v nedeljo sodelo-
vali tudi člani društva ljubite-
ljev starodobnih vozil Vipavska 
dolina. S kar devetnajstimi sta-
rodobnimi vozili smo se zbra-
li pred trgovino Fama v cen-
tru Ajdovščine, kjer smo svoja 
vozila postavili na ogled prebi-
valcem Ajdovščine in obisko-
valcem sejma. Kljub nekoliko 
slabšem vremenu, si je veli-
ko število obiskovalcev sejma 
ogledovalo tudi naša vozila, ki 
so resnično sijala v vsej svoji 

lepoti za kar je potrebno veliko 
dela in ljubezni, ki pa ju lastni-
ki z velikim veseljem prenaša-
mo na naše starodobnike. Na 
predstavitvi je predsednik dru-
štva Peter Ambrožič otroke 
razveselil z domačimi dobrota-
mi in pomarančami, pozabil pa 
ni niti na premražene starše, ki 
so si z zanimanjem ogledovali 
starodobnike. 

Prijetno nedeljsko druženje 
smo nadaljevali z okusnim ko-
silom v gostilni pri Maksu, za-
ključili pa v Vipavi, kjer smo si 
privoščili še popoldansko »no-
voletno« kavico. 

 
Stegovec Zmago 

KULTURNI DOM VIPAVA, 
2. februar 2019 ob 18.00

• MoPZ Janez Svetokriški 
 Vipavski Križ
• Lovski pevski zbor Zlatorog 
 Vipava 
• VS Plejade Ajdovščina
• Klapa Planta Vipava
• Oktet Sotočje Črniče
• MoPZ Napev Batuje
• MoPZ Razpotje Col
• Komorni zbor Ipavska Vipava 

DVORANA PRVE SLOVEN-
SKE VLADE AJDOVŠČINA,
3. februar 2019 ob 18.00

• MoPZ Vinograd Vrtovin
• MePZ Stanko Premrl 
 Podnanos
• MePZ Primorje Ajdovščina
• VS Grlica Budanje
• MePZ Duri Col
• VS Šumljak Budanje
• MoPZ Srečko Kosovel 
 Ajdovščina

Vabimo vas na pohod 
'Z Vertovcem v rojstni kraj slovenske himne'

Zbrali se bomo 2. februarja ob 8:00 pred kulturnim domom v Pod-
nanosu od koder nas bo avtobus zapeljal v Šmarje na začetno toč-
ko pohoda.
Zaradi organizacije so zaželene predhodne prijave na Stojan Vite-
žnik (031 615 036) ali Jožica Kodre (070 799 309).
Za topel obrok bo poskrbljeno!
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Mokrišče Mlake pri Vipavi
V decembrski številki Latnika je bil objavljen članek 'Varujmo mejice in mokrišča'. Ker se bliža 
svetovni dan varovanja mokrišč (2. februar), bi rada tudi sama spregovorila o omenjeni temi 
– še posebej o našem najbližjem mokrišču Mlake pri Vipavi. 

Med mednarodno pomemb-
na mokrišča v Sloveniji spadajo 
Sečoveljske soline, Cerkniško je-
zero, Ljubljansko barje in edino 
podzemno mokrišče –Škocjan-
ske jame. Tudi v Vipavski doli-
ni, ki jo kot prestižni turistični 
raj odkrivajo in oglašujejo izven 
naše države, imamo dragoce-
no, a premalo znano mokrišče 

Mlake pri Vipavi, ki leži na voja-
škem strelišču na robu območja 
Južni obronki Nanosa.

Na Mlakah uspeva okrog 400 
vrst praprotnic in semenk, čez 
100 vrst žuželk, od tega okrog 
80 vrst metuljev; 7 vrst rib, 9 vrst 
dvoživk, 5 vrst plazilcev, 57 vrst 
ptic in 8 vrst malih sesalcev. Med 
organizmi je tudi nekaj takih, ki 

so pod posebno zaščito kvalifika-
cijske vrste za Naturo 2000. To 
so v Evropi redke in ogrožene 
vrste, ki pa imajo na Mlakah še 
dovolj velike in vitalne populaci-
je. Med njimi so na primer laški 
piškur, potočni glavoč, rak pri-
morski koščak ter metulji stra-
šični modrin, sviščev modrin, 
petelinček in barjanski cekinček. 

Nogometno društvo Primorje Ajdovščina in Univerza v Novi Gorici 

Podpis dogovora o sodelovanju
V prvih dneh novega leta sta 

rektor Univerze v Novi Gorici 
(UNG) prof. dr. Danilo Zavr-
tanik in predsednik Nogome-
tnega društva Primorje (ND 
Primorje) Bojan Adžić pod-
pisala dogovor o dolgoročnem 
poslovnem sodelovanju. 

S podpisom dogovora sta 
Univerza v Novi Gorici in 
ND Primorje vzpostavila dol-
goročno partnersko sodelo-
vanje, katerega glavni cilj je 

zagotavljati optimalne pogoje 
za študij študentov športnikov 
na Goriškem, nadaljevanje iz-
obraževanja, športne in po-
klicne kariere študentov špor-
tnikov v domačem okolju in 
privabljanje študentov špor-
tnikov iz drugih krajev Slove-
nije in tujine. 

Univerza v Novi Gorici je 
mlada, dinamična in špor-
tnikom naklonjena univer-
za, ki je kot prva univerza v 

Sloveniji ponudila status špor-
tnika vsem registriranim špor-
tnikom, ki se aktivno udele-
žujejo tekmovanj in dosegajo 
opazne rezultate, pri čemer ni 
obvezujoča pridobitev določe-
nega naziva s strani Olimpij-
skega komiteja Slovenije. 

“Na Univerzi v Novi Gorici se 
zavedamo pomena zdravega in 
aktivnega preživljanja proste-
ga časa, pa tudi pomena prido-
bitve kakovostne izobrazbe, ki 

Rektor Univerze v Novi Gorici, prof. dr. Danilo Zavrtanik (levo) in predsednik Nogometnega društva Primorje, Bojan Adžić (desno)

bo športnikom prišla prav tako 
med športno kariero kot tudi 
po njej. Zato vloge za dodeli-
tev statusa študenta športnika 
obravnavamo individualno, 
obseg prilagoditev načina štu-
dija pa prilagajamo vsakemu 
posameznemu športniku, po 
potrebi v dogovoru s trenerji. 
Želimo, da naša univerza po-
nuja športnikom prijazno izo-
braževanje,” je ob podpisu iz-
postavil rektor UNG prof. dr. 
Danilo Zavrtanik. 

“V društvu sledimo svo-
jim smernicam in ena glavnih 
vej je nedvomno izobraževa-
nje ter uspešno šolanje otrok. 
Združitev športa in študija se 
nam zdi samoumevna in nuj-
na pri nadaljnji rasti in ra-
zvoju vsakega športnika. ND 
Primorje izvaja svojo primar-
no dejavnost, obenem pa želi 
poskrbeti tudi za prihodnost 
naših nogometašev in nogo-
metašic. Veseli smo povezo-
vanja z Univerzo v Novi Go-
rici, ki je športu naklonjena in 
za nas predstavlja zelo veliko 
pridobitev. Vzpostaviti želimo 
dolgoročno sodelovanje z na-
menom zagotavljanja našim 
aktivnim članom in članicam 
kakovostno izobraževanje, ne-
moteno športno udejstvovanje 
in pomoč pri razvoju njihovih 
kariernih poti, kar bo dolgo-
ročno prispevalo k promociji 

športa med mladimi v regiji in 
širše,” je dejal predsednik ND 
Primorje Bojan Adžić. 

Nogometno društvo Primor-
je Ajdovščina igra eno glavnih 
vlog pri razvoju nogometa na 
severnoprimorskem območju. 
Društvo ima največje števi-
lo članov in članic med vsemi 
športnimi društvi na Severno-
primorskem, trenutno okrog 
250. “Številčnost članov dru-
štva nenehno narašča, kar nam 
daje zadovoljstvo, da smo na 
pravi poti ter obenem obvezo, 
da bomo delali še bolj zavze-
to in odgovorno predvsem do 
otrok, ki so naša glavna skrb. 
Zanimivost našega društva so 
tudi dekleta, kjer tekmujemo 
v vseh mladinskih ligah od U9 
do U17, in sicer v 1. SNL. Pri 
fantih imamo celotno pirami-
do, torej starosti od 6 do 18 let. 
Mladinci in kadeti nastopajo v 
2. SNL, s selekcijo U15 letos tr-
kamo na vrata 1. SNL. Z mlaj-
šimi selekcijami od U6 do U14 
uspešno tekmujemo v medob-
činski ligi Nova Gorica. Član-
ska ekipa tekmuje v 3. SNL, so 
pa želje in cilji v bližnji priho-
dnosti usmerjeni višje” dodaja 
predsednik ND Primorje Aj-
dovščina Bojan Adžić.

Andreja Leban,
Univerza v Novi Gorici

Od rastlinskih kvalifikacijskih 
vrst je na Mlakah samo kranj-
ska sita, imamo pa kar 16 vrst 
kukavičevk/orhidej. 

V prejšnjem desetletju so/smo 
se planinci, gozdarji, učitelji, 
naravovarstveniki … borili za 
ohranitev mokrišča in večkrat 
naleteli na očitke, da se 'zaradi 
nekaj komarjev in žab dela pre-
velik cirkus'. Mokrišču je v teh 
letih večkrat grozilo tudi uni-
čenje, predvsem zaradi gradnje 
avtoceste in vojaškega strelišča, 
a se je vsemu navkljub uspešno 
ohranilo. Trenutno vidim pro-
blem predvsem v širjenju inva-
zivnih vrst rastlin in precejšnji 

pognojenosti z iztrebki drobni-
ce in goveda, ki se pase na obmo-
čju Mlak. 

Če bi na Mlakah postavili poja-
snjevalne panoje ali uredili učno 
pot (kar bi lahko pomenilo iz-
ziv za vipavsko občino) bi imeli 
kaj ponuditi tudi turistom, ki jih 
zanima narava. Od obrtne cone 
(nekdanje tankovske garaže) se 
lahko naredi okrog Mlak krožno 
pot, seveda ob upoštevanju reži-
ma vojaških aktivnosti, kar pa ni 
velik problem. Mokrišče bi lahko 
postalo odlično mesto za vodene 
oglede, rekreacijo in sproščanje.

Irena Breščak, prof. biol.
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Tradicionalni dogodek z ADC
V dvorani OŠ Dobravlje se je prejšnji mesec zvrstilo kar nekaj občudovalcev že zelo dobro 
razvite dejavnosti v Vipavski dolini. Vsi ADC člani že gotovo vedo, da govorim o plesu. Ume-
tnosti gibanja, ki povezuje vse generacije; mlado in staro. 

Plesni center ADC je v de-
cembru ponovno pripravil že 
tradicionalno Božično-Novo-
letno produkcijo. Verjamem, 
da je bilo čisto vsakemu nasto-
pajočemu in prav tako tiste-
mu, ki je dogajanje spremljal 
iz drugačne perspektive v ve-
selje in ponos, da je pripomo-
gel svoj droben delček k čudo-
vito preživetemu večeru. 

Repertoar se je raztezal vse 
od mirnih ritmov angleške-
ga valčka, do udarnih melodij 
hip-hopa in break danca. Ob-
čudovali smo lahko umetnost 
jazz baleta, družabne ple-
se, salso in bachato, hip hop 
show, vrhunske plesne forma-
cije, energično zumbo ter nad 
vse navdušujoče zlate dame. 

Čudovito je bilo gledati naše 

najmlajše plesalce, ki so v svo-
jo točko vključili ogromno 
otroške radosti in strasti. Nav-
dušili pa so tudi tisti starejši in 
izkušenejše. Pravijo, da naj-
slajše pride na koncu in res je 
tako. Božiček tudi letos ni po-
zabil na njegove plesalce. 

Leto 2019 je prav posebno, 
jubilejno leto, saj klub praznu-
je 10 let delovanja. Zahvala gre 

Koprčanke so vodile le prve 
štiri minute, nato pa so Mlinar-
ke pritisnile na plin in z delnim 
izidom 11:2 prišle do prednosti 
osmih zadetkov. Odlično je aj-
dovski napad vodila Novome-
ščanka Tjaša Rudman, ki je ob 
tem dosegla še 5 zadetkov. Do-
mačinke so tik pred odmorom 
zaostanek osmih zadetkov zni-
žale na pet.

V drugem delu so takoj na za-
četku Žurdovke zaigrale na vse 
ali nič. Približale so se na tri za-
detke zaostanka, kaj več pa sta 
preprečili predvsem obe go-
stujoči vratarki Anamarija 

Leto začele z zmago
Prvi letošnji primorski obračun je postregel s sproščeno tekmo v Kopru. Mlinarke so že od 
prvih minut prevzele vajeti igre v svoje roke in na koncu vpisale zasluženo zmago.

Klemenčič in Anja Brati-
na. Prva je dvoboj končala s 

trinajstimi obrambami, dru-
ga pa je domačinkam obranila 
3 sedemmetrovke iz štirih po-
izkusov. Nalet Kopra je tako 
hitro minil, Mlinarke pa so z 
učinkovitimi akcijami v napa-
du prednost le povečevale. V 
tem delu igre sta bili najbolj 
razpoloženi Taja Čajko in pa 
Špela Ferfolja. Do konca sre-
čanja so Ajdovke s kontrolira-
no igro, prednost zadržale na 
varni razdalji in se zasluženo 
veselile prvih dveh točk v letu 
2019.

V prvi domači tekmi bomo 
lahko uživali, 26. januarja, ko v 
Ajdovščino prihaja Velenje.

 
 

 
Zadeva: VABILO NA PRVENSTVENO TEKMO 1.A DRL 
 
 
 
Spoštovani! 
 
 
 
Kolektiv ŽRK Mlinotest Ajdovščina Vas vabi na prvenstvo tekmo 1.A državno rokometne 
lige za ženske. 
 
V soboto, 26. 1. 2019, bo v dvorani na Policah v Ajdovščini na sporedu srečanje 11. kroga 
med: 
 
 

ŽRK MLINOTEST AJDOVŠČINA : ŽRK VELENJE 
 
 
 
Tekma se prične ob 20:00. 
 
 
 
Vljudno vabljeni! 
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VABILO NA PRVENSTVENO TEKMO 1.A DRL

Kolektiv ŽRK Mlinotest Ajdovščina vas vabi na prvenstveno 
tekmo 1.A državno rokometne lige za ženske.

V soboto, 26. 1. 2019, bo v dvorani na Policah v Ajdovščini na 
sporedu srečanje 11. kroga med:

ŽRK MLINOTEST AJDOVŠČINA : ŽRK VELENJE

Tekma se prične ob 20:00.
Vabljeni!

seveda vodji Alice Stojko Sa-
liu in vsem trenerjem, ki svo-
je znanje predajajo že vrsto let. 
Glavni pokazatelj, ki dokazuje, 
da se plesni center ADC pri-
dno razvija je ta, da so neka-
teri plesalci pred leti nastopa-
li v pionirski ekipi, danes pa že 
stojijo v vlogi trenerja. 

Za vse vas, pa se v mesecu 
aprilu pripravlja prava plesna 
'poslastica'. O vsem boste še 
pravočasno obveščeni. 

Plesni center ADC vam želi 
uspešno in plesa polno leto 
2019!

Lana Pizzoni, ADC
Foto: Alenka Kobol
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Kako naročiti odvoz kosovnih odpadkov?
Na območju občin Ajdovščina in Vipava, vsako leto zberemo okrog 330 ton kosovnih odpadkov. To so odpadki, ki bodisi ne sodijo v zabojnike na ekoloških otokih 
bodisi zaradi svoje velikosti, oblike ali teže niso primerni za odlaganje v zabojnike. V ekoloških otokih jih ni dovoljeno odlagati v zabojnike niti poleg zabojnikov. 
Sprejemamo pa jih v zbirnem centru pod Dolgo Poljano.
Če nimate možnosti prevoza odpadkov do zbirnega centra, lahko odvoz kosovnih odpadkov naročite nam. Brez doplačila odpeljemo do 2 m3 kosovnih odpadkov. Do 
brezplačnega odvoza je enkrat letno upravičeno vsako gospodinjstvo. 

KAJ SODI MED KOSOVNE ODPADKE 
Za odvoz kosovnih odpadkov ali 

naročilo 7m3 kontejnerja za 
odpadke pokličite ob delavnikih, med 

7. in 12. uro:

 031 302 985

• LESENO POHIŠTVO (mize, stoli, omare, postelje, vrata, okna…), 
• OBLAZINJENO POHIŠTVO (fotelji, kavči…), 
• VZMETNICE, 
• PREPROGE, 
• TALNE OBLOGE, 
• VRTNA OPREMA IZ PLASTIKE ALI LESA (mize, stoli, senčniki), 
• SANITARNA KERAMIKA (umivalniki, kadi, tuš kabine…), 

• KOVINSKI PREDMETI (pomivalna korita, stojala 
 za perilo, radiatorji, otroški vozički, samokolnice…), 
• ŠPORTNA OPREMA (igrala, kolesa, smuči…), 
• ODPADNA EMBALAŽA VELIKIH DIMENZIJ 
 (kovinska, plastična, kartonska, lesena ali iz stiropora …), 
• LES, 
• KOVINE… 

POMEMBNO!
• Kontejner za odpadke se dostavi na naslov oz. zemljišče naročnika s samonakladalnim vozilom, zato je potrebno 
 zagotoviti dostopnost lokacije.
• V kontejner za kosovne odpadke NE SMETE ODLOŽITI: gradbenih odpadkov, zelenega vrtnega odpada oz. 
 biorazgradljivih odpadkov, azbestnih odpadkov, nevarnih odpadkov, fasadnih in drugih barv, avtomobilskih 
 akumulatorjev in baterij, klavničnih odpadkov, odpadkov, ki se ločeno zbirajo v EO (npr. plastenke, pločevinke,
 steklenice, papir...). 
• Tudi ob praznjenju starih hiš moramo odpadke ločevati. Manjše količine odpadkov, ki se zbirajo v ekoloških otokih 
 (steklena embalaža, papir in kartonska embalaža…), oddajte v ustrezne zabojnike v bližnjem EO, večje količine pa odpeljite 
 v zbirni center. Če naročite kontejner za kosovne odpadke, lahko suha in čista OBLAČILA ter OBUTEV v vrečah ali 
 kartonastih škatlah naložite na vrh ostalih kosovnih odpadkov ter na to opozorite voznika.
• Velika kartonska embalaža je kosovni odpadek, zato jo ustrezno razstavljeno lahko odložite v kontejner.
• Z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) je potrebno ravnati previdno, ker vsebuje težke kovine, ki imajo negativne vplive na ljudi in okolje. Oddate jo lahko 
 skupaj s kosovnimi odpadki vendar jo je potrebno v kontejner naložiti nazadnje, da se ne poškoduje. Le nepoškodovano OEEO je namreč možno razstaviti in reciklirati.
• Ob naročilu kontejnerja za kosovne odpadke, lahko vozniku predate tudi kuhinjsko olje, zbrano v ustrezni do 5 l embalaži. 
• Če v kontejner odložite odpadke, ki ne sodijo med kosovne odpadke, se vam bo poleg cene za odvoz kontejnerja obračunalo še sortiranje odpadkov.

ODVOZ OSTALIH KOMUNALNIH ODPADKOV
Odpeljemo vam tudi vse ostale ločeno zbrane komunalne odpadke. Za odvoz gradbenih odpadkov in zelenega vrtnega odpada običajno 
uporabljamo 7 m3 kontejner. Če je količina odpadkov manjša, pa odvoz izvedemo s poltovornim vozilom. 
Posebnost so azbest-cementni odpadki, ki morajo biti pred odvozom, zaradi varnosti in načina prevoza, ustrezno pripravljeni. Zloženi morajo biti 
na paleti in oviti s plastično folijo. Odvoz opravimo s poltovornim ali tovornim vozilom z dvigalom.

Agrarna skupnost Otlica in 
Predmeja
V letu 2018 smo nadaljevali z ustaljenim in začrtanim delom pri gospodarjenju s premo-
ženjem agrarne skupnosti. Prvenstveno je bila naša skrb namenjena gozdovom in sicer s 
sečnjo v Malem Čavnu ter Podguro. 

Gre za sanitarno sečnjo zara-
di vremenskih ujm in napada 
lubadarja. Ponekod so bili po-
trebni celo goloseki, ki jih na-
meravamo čimprej pogozditi. 
Za uspešno sečnjo in spravilo 
lesa smo financirali tudi izgra-
dnjo potrebnih gozdnih vlak. 

Letos se bomo skušali re-
gistrirati v skladu z novim 

Zakonom o agrarnih skupno-
stih. Na ta način bomo lahko 
tudi razpolagali s premože-
njem, ne le gospodarili z njim. 
Razlika je v tem, da bomo lah-
ko posamezne parcele ali dele 
parcel tudi odprodali. S tem se 
bo razrešila marsikatera pre-
moženjsko pravna težava po 
Gori (kategorizirane javne 

poti in funkcionalna zemljišča 
k objektom, ki jih uporabljajo 
posamezni krajani). 

Pogoj za novo registracijo je, 
da ima agrarna skupnost re-
šenih več kot 50 % dedovanj, 
da ima torej več kot polovico 
dejanskih in formalnih lastni-
kov. To ni enostavno opravilo, 
saj je pogosto težko najti dedi-
če po prvotnem članu agrarne 
skupnosti (prvotno je štela 90 
članov), če pa že, je član agrar-
ne skupnosti lahko samo eden. 
Po pravnomočnosti sklepa o 
dedovanju je član upravičen 
do zneska 3.000 evrov ter po-
vrnitve stroškov vpisa v ze-
mljiško knjigo (s prihodkom 
od lesa). Sodišče v Ajdovščini 
pospešeno rešuje ta dedovanja. 

Organom agrarne skupnosti 
se letos izteče štiriletni man-
dat, zato bo občni zbor tudi 
volilni. 

Alfonz Krapež, predsednik 
upravnega odbora AS 

Otlica in Predmeja

Poleg vina imamo 
tudi odličen med!

Najboljši slovenski vzorci 
medu, ki so na mednarodnih in 
slovenskih ocenjevanjih medu 
dosegli naziv 'prvak vrste', so 
se uvrstili na državno senzorič-
no ocenjevanje medu. Letos so 
ocenjevali akacijev, cvetlični, 
lipov in gozdni med. Priznanje 
za drugo mesto v kategoriji li-
pov med, je dobil čebelar Du-
šan Arčon z Goč. Naš Dušan je 
član Čebelarskega društva Aj-
dovščina Vipava in se s čebe-
larstvom ukvarja že 50 let. Ima 

40 panjev, ki jih z Goč včasih 
seli na pašo tudi na druge lo-
kacije. Svoje bogate izkušnje pa 
prav rad deli tudi z drugimi, ki 
jih v šali imenuje 'moji vajenci'. 
To priznanje je dokaz, da Goče 
poleg vrhunskega vina obisko-
valcem lahko ponudijo tudi vr-
hunski slovenski med.

Dušanu iskreno čestitamo in 
mu v bodoče želimo še več po-
dobnih priznanj.

Z.B.
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Martin Krpan na Gočah
V nedeljo, 13. januarja smo, 

v dvorani osnovne šole na Go-
čah, gostili opero Martin Kr-
pan, kjer v glavni vlogi nastopa 
domačin Matej Vovk. Zbralo se 
nas je veliko odraslih in otrok z 
željo, da prisluhnemo operi, ki 
smo jo na Gočah gostili prvič. 
Levstikova povest o odločnem, 
preprostem in pogumnem 
Martinu Krpanu, ki s svojo ko-
bilo tihotapi sol in si upa pose-
kati cesarjevo lipo je bila tokrat 
uprizorjena kot opera za otro-
ke, vendar s precej govorjene-
ga besedila. Pogumni junak 
Martin Krpan, ki ga sam ce-
sar povabi na Dunaj, da bi ce-
sarski dvor rešil pred strašnim 
Brdavsom »ni lik, ki poje«. Kar 
ima povedati, preprosto pove, 
povsem drugače pa je s cesar-
jem in drugimi liki. Opera je 
navdušila starejše, mladino in Krajevna skupnost 

Erzelj
18. januarja, 2019 je na Erze-

lju potekalo prvo srečanje no-
voizvoljenega sveta krajevne 
skupnosti s krajani. Predsednik 
sveta, Aleš Kobal, je moral za-
radi bolezni ostati doma, zato so 
okvirni program dela predstavi-
li podpredsednik Peter Vidmar 
in člani sveta Tjaša Kobal, Maja 
Turk, Andrej Gec, Mitja Turk 
in Vesna Jazbec. 

Dogovorili so se, da bo letošnji 
že tradicionalni erzeljski po-
hod »Med studenci in zaselki« 
v nedeljo, 10. marca. Naj spo-
mnimo, da s pohodom Erzelj-
ci počastijo spomin na 8. marec 
1943, ko je italijanski okupator 
celotno vas pregnal iz domov v 
taborišča. 

 
Tatjana Rener

Stari tolarji za nove 
začetke
Zanimive ideje so se domislili v združenju za boj proti raku 
dojk Europa Donna - do 1. marca 2019 zbirajo stare tolarske 
bankovce, s katerimi želijo zbrati sredstva za nadgradnjo 
programa ROZA. Bolnicam in njihovim svojcem nudi psiho-
socialno pomoč ob soočanju z diagnozo rak.

Roza škatle, v katere lahko 
oddate stare tolarje, so na voljo 
v 644 trgovinah Mercator in v 
poslovalnicah NLB po vsej Slo-
veniji. Tolarske bankovce pa 
lahko na sedež Europe Don-
ne pošljete tudi v roza kuverti. 
Roza škatlo lahko ustvarite tudi 
sami in zbirate sredstva v pod-
jetjih, društvih ali s prijatelji, le 
pobrskati je treba za starimi to-
larskimi bankovci. 

Združenje Europa Donna 

Slovenija že več kot 20 let skr-
bi za pomoč bolnicam in njiho-
vim svojcem med zdravljenjem 
in po njem ter vse leto osvešča 
o raku dojk in rakih rodil. Di-
agnoza rak vpliva na vse ravni 
življenja bolnice in prizadene 
tudi njene bližnje, zato si Euro-
pa Donna že vrsto let prizade-
va, da bi bolnicam in njihovim 
svojcem lahko zagotovili tudi 
ustrezno psihosocialno podpo-
ro, seveda brezplačno. najmlajše. Čudoviti glasovi so 

nas raznežili in petinštirideset 
minut je zelo hitro minilo. Ve-
čer smo zaključili ob prijetnem 

klepetu, kozarčku vina in do-
brotah, ki so jih spekle pridne 
Gočanke.

Anja Godnič

Lavričeva knjižnica

Prva letošnja gostja je bila 
prevajalka Irena Mihelj
Lavričeva knjižnica je v januarju gostila prvi literarni večer v novem letu. V goste so povabili 
nadvse zanimivo osebnost, prevajalko norveške kriminalke Mrtvi tek, Ireno Mihelj. Domačinka 
je tudi sicer precej prepoznavna na ajdovskih ulicah, saj jo vedno spremljala pes vodič Bisk. 
Irena Mihelj je namreč slepa od rojstva, a ji to ne predstavlja prevelike ovire pri prevajanju.

Prva gostja ajdovske Lavri-
čeve knjižnice v novem letu je 
bila Irena Mihelj, domačin-
ka, ki je s svojim psom Biskom 
prepoznavna osebnost na ajdo-
vskih ulicah. Dejstvo, da je sle-
pa od rojstva, je ni odvrnilo od 
uresničitve zadanih ciljev.

Po maturi, ki jo je zaključi-
la kot prva slepa maturantka 
v Sloveniji, je dokončala štu-
dij zgodovine in teologije. Živi 
samostojno v svojem stanova-
nju v Ajdovščini, s psom vo-
dičem. Bisk ji nadomešča oči 
in je njen pomočnik na vseh 
poteh. V Norveško in norve-
ški jezik, ki, tako pravi, zve-
ni mehko in melodično, se je 
zaljubila že v pubertetniških 

časih, iz uporništva, da ni navi-
jala za iste športnike kot vsi. Na 
Norveškem se je leto dni učila 
norveščine, ob koncu šolanja je 

z visoko oceno opravila tudi iz-
pit iz norveškega jezika.

Gostjo so pozdravili tudi kot 
prevajalko romana Mrtvi tek 
norveškega pisatelja Kurta Au-
sta (s pravim imenom Kurt 
Ostergaard). Roman, po žanru 
kriminalka, skozi oči vrhun-
skega kolesarja Erika Norseja 
odstira zakulisje prestižne ko-
lesarske dirke Tour de Fran-
ce. Prvo veliko prevajalsko delo 
Irene Mihelj iz norveškega jezi-
ka, ki ga obvlada kot edina sle-
pa v Sloveniji, zagotovo ne bo 
zadnje.
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Nekaj misli o »zgodovinski resnici o prvi slovenski vladi«
Članek sem, spodaj podpisa-

ni napisal, ker želim ovreči ne-
katere trditve, ki jih je g. Tino 
Mamić zapisal v brezplačnem 
mesečniku VIPAVSKA, št. 4, 
katerega izdajajo v uredništvu 
Vipavska, prešernova 53, 6310 
v Izoli.

Avtor članka »Zgodovinska 
resnica o prvi slovenski vla-
di«, univ. dipl. profesor zgo-
dovine Tino Mamić, sicer bolj 
kot zgodovinar znan kot no-
vinar, dejansko propagandist 
enega od slovenskih političnih 
polov, desnega, se je v članku 
lotil revizije pogledov na slo-
vensko državnost in sloven-
ske vlade. Obregnil se je ob to, 
da je bila v Ajdovščini 5. maja 
1945 oblikovana prva sloven-
ska vlada. Načeloma ima prav, 
pa vendar je potrebno pouda-
riti, da se za prvo slovensko 
vlado kot takšno, smatra Na-
rodna vlada Države SHS v Lju-
bljani, vzpostavljena 31. okto-
bra 1918.

Je pa bila vlada imenovana v 
Ajdovščini, prva vlada države 
Slovenije. Bila je Narodna vla-
da Slovenije, Slovenije kot dr-
žave. Pred to Slovenijo, ki jo je 
vzpostavilo kot državo sloven-
sko osvobodilno gibanje, Slo-
venija ni bila država kot po-
litična tvorba s pogoji, ki jih 
država mora imeti. Šele osvo-
bodilno gibanje je med dru-
go svetovno vojno vzpostavilo 
slovensko državnost. 

Ko govori Tino Mamić o več 
slovenskih državah se namreč 

zateka v mitologijo. Meša poj-
movanje države in državnosti 
iz časa srednjega veka, s poj-
mom moderne države. Samo-
va država in Karantanija sta 
bili srednjeveški državni tvor-
bi, nista pa bili državi v mo-
dernem smislu. Danes lahko 
govorimo o treh slovenskih 
državah, vse pa so nastale v 20. 
Stoletju in so med seboj vzroč-
no posledično povezane. 

Srednjeveške države, tisto 
kar smo imeli Slovenci (naši 
predniki, ki se niso niti šteli 
za Slovence, ampak jih mi se-
daj štejemo zanje) v zgodnjem 
srednjem veku, pred letom 
1000, pa je zametek državno-
sti. Srednjeveška državnost ali 
država ni enako moderni drža-
vi, ki je dosežek razvoja držav-
nosti v novem veku, zlasti od 
18. stoletja dalje (pri nas od 19. 
stoletja). 

Ko govorimo o slovenski dr-
žavnosti, slovenskih državnih 
tvorbah, državah, jih je mo-
goče videti v 20. stoletju. Kot 
prva je Država SHS, skupna 
država avstro-ogrskih Jugoslo-
vanov (južnih Slovanov, ki so 
živeli v Avstro-Ogrski monar-
hiji), ki je nastala 29. 10. 1918 
in je bil njen del tudi Slovenija, 
oz. slovenske dežele. 

Druga slovenska država je 
nastala v času druge svetov-
ne vojne kot izraz delovanja 
osvobodilnega gibanja (OF, 
partizanov). Nastala je na 
osnovi pravice do samoodloč-
be naroda, ta pravica pa vsebu-
je tudi pravico do odcepitve. 
Ta država, ki jo je oblikovalo 

slovensko osvobodilno giba-
nje, je imela vse značilnosti 
države (ozemlje, prebivalstvo 
in svojo suvereno oblast, ki je 
bila popolna – zakonodajna 
in izvršilna). Kot zadnji člen v 
državni zgradbi, v njeni obla-
sti je bila slovenska vlada kot 
vlada države. To je bila vlada 
imenovana v Ajdovščini in se 
je imenovala Narodna vlada 
Slovenije. Pri tem gre pri ime-
nu Slovenija za politični po-
jem, za državo. Vlada iz leta 
1918 se je namreč imenova-
la Narodna vlada Država SHS 
v Ljubljani in ni bila povsem 
samostojni izvršilni organ, saj 
je bila dejansko izvršilni or-
gan Narodnega vijeća Države 
SHS v Zagrebu, ki je to drža-
vo predstavljal in vodil. Res pa 
je bila slovenska državna suve-
renost okrnjena, saj je sloven-
ska oblast del svojih pristojno-
sti predala zvezni oblasti. 

V oblasti osvobodilnega gi-
banja, nastala v času vojne, so 
komunisti res imeli glavno be-
sedo, ni pa bila to komunistič-
na oblast. Komunisti so svo-
jo politično in oblastno vlogo 
»zakrili« v ljudski demokraci-
ji in tako tudi ajdovska vlada 
ni bila komunistična. Bila je 
po svoji sestavi koalicijska vla-
da OF in je bila izraz 5. temelj-
ne točke OF programa iz no-
vembra 1941, ki je napovedala, 
da bo OF prevzela po vojni 
oblast kot celota, torej vse sku-
pine v OF. Sestava vlade ime-
novane v Ajdovščini to kaže. 
Da jo Mamić enostavno ozna-
či za komunistično je le izraz 

njegovega političnega prepri-
čanja. Res pa je, da je sloven-
sko osvobodilno gibanje po-
skrbelo, da se je Primorska, 
slovensko narodnostno oze-
mlje, ki je bilo po prvi svetovni 
vojni v Italiji, vključilo v Slo-
venijo in v Jugoslavijo. Res je 
tudi, da je bila vlada imenova-
na v Ajdovščini tam imenova-
na prav zaradi tega in ima gle-
de tega simbolični pomen. 

Glede t. i. tretjemajske vlade, 
ki naj bi jo oblikoval razširje-
ni Narodni odbor za Sloveni-
jo, na seji, 3. maja 1945, na ta-
boru v Ljubljani, pa se Mamić 
moti. Te vlade ni bilo. Resda 
so se na nični seji prisotni na 
njej razglasili za slovensko na-
rodno predstavništvo, za slo-
venski parlament, ta pa je Slo-
venijo razglasil za narodno 
državo v okviru federativno 
urejene Kraljevine Jugoslavi-
je, vendar ta »parlament« vla-
de takrat ni imenoval. 

Da gre pri tej vladi, ki je ni 
bilo, za »demokratično vlado«, 
pa je le zmota. Namerna zmo-
ta s političnim namenom. Za 
potrebe politične sedanjosti. 
Prav tisti, ki so se razglasili za 
slovenski parlament so nasle-
dnji dan - na dan ko je bila v 
Ajdovščini imenovana Naro-
dna vlada Slovenije – spreje-
li od Nemcev oblast, s tem so 
dejansko postali kolaboran-
ti, ki pa oblasti niso mogli niti 
začeti izvajati, saj so še istega 
dne odšli v begunstvo. Postali 
so migranti (ali begunci?). 

Vsako besedičenje o tretje-
majski vladi je neresnica. Ali 

je to izraz Mamićevega neve-
denja ali pa namerna laž s po-
litičnim namenom za sedanjo 
rabo.

Kot tretja slovenska država 
nastala v 20. stoletju pa je Re-
publika Slovenija nastala 25. 6. 
1991 kot samostojna in neod-
visna država (z uporabo pravi-
ce do samoodločbe o osamo-
svojitvi po Ustavi SFRJ iz leta 
1974 ). Bila pa je logično na-
daljevanje slovenske državno-
sti, oblikovane v času druge 
svetovne vojne s strani sloven-
skega osvobodilnega gibanja 
in razvoja slovenske državno-
sti v federativni jugoslovanski 
državi.

Članek univ. dipl. profesor-
ja zgodovine Tina Mamića 
kaže način širjenja »resnice« 
na način kot je značilen za slo-
vensko desnico. Je potvarja-
nja zgodovine. Članek 'Zgodo-
vinska resnica o prvi slovenski 
vladi' kaže le politično, ideo-
loško prepričanje avtorja, da 
je njegova resnica prava in da 
je »popravil« zgodovino. Pa 
ni, ampak je le navrgel ne-
kaj dejstev, ki ne odgovarjajo 
zgodovinskim dejstvom. Av-
tor članka uporablja zgodovi-
no kot gorjačo, kot propagan-
dno sredstvo, saj izhaja le iz 
svojega sedanjega pogleda na 
preteklost. Njegov pogled na 
preteklost nima nič opraviti z 
zgodovino, saj uporablja zgo-
dovino kot sredstvo za sedanje 
politične ali ideološke boje, za 
širjenje nestrpnosti. 

 Božo Novak

Ajdovščina
Goriška 64, obrtna cona Gmajna, 

Tel: 05/ 850 15 06

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

sob: 8:00 - 12:00

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

Velika zaloga vseh vrst Orhidej!
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Latnik - Zgornjevipavski časnik izdaja: LATNIK d.o.o., Goriška cesta 64, 5270 Ajdovščina • Glavni in odgovorni urednik: Marjan Krpan 
Tisk: Delo TS • Tel. uredništva: 05 36 71 501 • e-mail: info.latnik@gmail.com

Ukvarjamo se:
- s kontrolo opreme pod tlakom,
- s kontrolo skladišč nevarnih tekočin,
- s storitvami s področja varnosti in zdravja pri delu,
- z revidiranjem, projektiranjem, inženiringom,  

nadzorom in svetovanjem s področja investicijskih 
gradenj ter 

- neporušnimi preiskavami (NDT kontrolami).

Sinonim za varno in zanesljivo obratovanje 
energetskih postrojenj
Lokavška cesta 8, 5270 Ajdovščina • telefon: 05 36 80 520 ali 05 36 63 606

Prodaja se vinograd!

Ljudska univerza Ajdovščina 
se je odzvala na pobudo Dru-
štva Radi pišemo z roko k sode-
lovanju v Tednu pisanja z roko, 

Prodam vinograd, star 15 let, 
med Zemonom in cesto Vipa-
va - Vrhpolje.

3000 dobro hranjenih in ne-
govanih trt (1000 sivi pinot, 
1000 sauvignon cabarnet, 1000 
merlot) je vsajenih v dvanajstih 
vrstah z medsebojnim razma-
kom 2,5 metra. 

Parcela vinograda velikosti 
6000 m2 se nahaja ob maka-
damski cesti na ravnem delu 
polja.

Cena po dogovoru po ogledu 
vinograda. 

Samo resni naj pokličejo 041 
506 452.

Škrat Ajdovček na 
obisku

od 21. do 25. januarja. Pisanje 
z roko je namreč pomembna 
spretnost, ki jo razvijamo z vajo. 
Naši možgani bolje delujejo pri 
pisanju z roko, kot pri delu z ra-
čunalnikom. Na roko zapisa-
na informacija se v spominu za-
drži dlje časa, utrne se nam več 
idej, dlje lahko ohranjamo po-
zornost, izražamo spoštljivost. 
Bistveni namen Tedna pisanja 
z roko je ozavestiti širšo javnost 
o pomenu te veščine. V leto-
šnji akciji sodeluje 109 ustanov, 
podpira jo tudi Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport.

Ljudska univerza Ajdovšči-
na je povabila k sodelovanju v 

posebnem natečaju, preko ka-
terega so šolarji, upokojenci 
in drugi sodelujoči v akciji na 
roko napisali zbirko zgodb z 

naslovom Škratkova pot. V tem 
tednu pa škratke in zgodbe no-
sijo po ustanovah. Škrat Kuzma 
je tako s kopico rokopisnih spo-
ročil obiskal Dom starejših ob-
čanov Ajdovščina. Na Občini 
Ajdovščina smo sprejeli škra-
ta Ajdovčka. Škrat Zdravko je 
na poti v Zdravstveni dom Aj-
dovščina, škratka Milica bo obi-
skala ajdovsko Policijsko posta-
jo, škrat Florjan pa Gasilski dom 
Ajdovščina. Na Občino Vipa-
va se odpravlja škrat Vipavko, 
škrat Lantier pa bo rokopisna 
sporočila dostavil Domu starej-
ših občanov Vipava. 

Ajdovski Pumovci in Šentovci so danes (23. januarja) obiskali 
Občino Ajdovščina s prav posebnim namenom. Prišli so v 
družbi škrata Ajdovčka ter s polno škatlo na roko napisanih 
sporočil. 


