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Občina Vipava v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi
organizira

ČISTILNO AKCIJO,
ki bo v soboto, 19. 3. 2022.

Občane vabimo, da se akcije udeležijo v čim večjem številu.
Čistilna akcija bo trajala predvidoma do 13. ure.
Za zaščitna sredstva bo poskrbljeno.
Bodite primerno obuti in oblečeni ter dobre volje.
krajevna skupnost

vodja

zbirno mesto

Peter Skapin
041 615 167
Darjo Marc
041 693 119
Elena Samec
041 275 375
Alojz Ambrožič
041 651 988
Ana Lulik
040 232 497
Blaž Šček
041 202 958
Miha Povh
040 745 310
Aleš Kobal
040 817 806

gasilski dom
ob 8.00 uri
kulturni dom
ob 9.00 uri
pred šolo
ob 8.00 uri
parkirišče
ob 8.00 uri
pred šolo
ob 8.00
avtobusna postaja
ob 9.00 uri
pred šolo
ob 9.00
pred šolo
ob 8.00 uri

Podnanos

Miha Božič
031 673 946

kulturni dom
ob 9.00 uri

Lozice

Primož Nabergoj
041 864 468

pri cerkvi
ob 9.00 uri

Vipava
Gradišče pri Vipavi
Vrhpolje
Slap
Lože
Manče
Goče
Erzelj

lokacija čiščenja

Vipava
okolica vasi, območje med HC, pod Turo in
streliščem
Duplje, Vrhpolje, Sanabor, okolica poti med
kraji, potoki, ovinki proti Sanaboru
okolica vasi
ob Močilniku, po obeh potokih, do grada,
in okolica ekološkega otoka na r'stegenci
okolica vasi, glavna cesta in cesta proti
Ložam, ob potoku
Vas Goče z okolico
Ob glavni cesti Planina - Trebižani in po
zaselkih
po celotni krajevni skupnosti
Področje vasi Lozice in Podgrič, potok
Močilnik na območju vasi
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Izza občinskih zidov
Povzetek februarske seje
Februarska seja se je začela s predlogom
spremembe dnevnega reda ter umestitvijo dveh dodatnih točk na dnevni red, kar je
Občinski svet soglasno podprl. V prvi točki, potrditvi zapisnikov januarskih sej, je
bila izražena želja, da se v zapisnik vključi
tudi anonimni dopis občanov, ki je bil prebran na 1. izredni seji pri obravnavi sodnih
postopkov. Predlog je šel na glasovanje in
Občinski svet je z 9 glasovi ZA in 7 PROTI
potrdil, da se zapisnik dopolni z anonimnim dopisom. Tudi ostali zapisniki so bili
nato dani na glasovanje in bili izglasovani.
Na poročilo o izvajanju sklepov januarskih
sej, kar je bila druga točka, ni bilo pripomb.
V tretji točki je sledilo poročilo o delu
Medobčinske uprave Občin ŠempeterVrtojba,
Renče-Vogrsko,
MirenKostanjevica in Vipava za leto 2021.
Uvodno obrazložitev je podal vodja redarjev pri Medobčinski upravi občin Alen
Maligoj. V letu 2021 je medobčinski inšpektorat in redarstvo na območju Občine
Vipava obravnaval skupno 2071 zadev.
Največ aktivnosti oziroma ukrepov so
imeli pri izdajanju ustnih opozoril in ozaveščanja na kraju samem. Skupno so v
letu 2021 zaradi nepravilnega parkiranja
izdali 394 obvestil o prekršku oziroma
plačilnih nalogov. Prihodek od plačanih
glob je znašal 7.440,00 evrov, odprtih terjatev pa je ostalo za 520,00 evrov, izterjali
so 678,00 evrov. Zoper plačilne naloge
so izdali dva ugovora. Večino prekrškov s
področja mirujočega prometa so predstavljali prekrški zaradi nepravilnega parkiranja. Tako se je Občinski svet seznanil s
poročilom Medobčinske uprave.
Sledilo je poročilo o delu Policijske postaje Ajdovščina za leto 2021 na območju
Občine Vipava. Uvodno obrazložitev je podal načelnik Policijske postaje Ajdovščina
Marko Terbovšek. Na delo Policijske postaje Ajdovščina je vplivala varnostna
problematika, predvsem izvajanje aktivnosti v zvezi zajezitve epidemije Covid
19. Postopki s kršitelji so s terena oddaljili oziroma zadržali policiste, kar je posledično vplivalo na počutje prebivalcev
(slabša odzivnost policije). Na področju
kriminalitete so v letu 2021 obravnavali 51 kaznivih dejanj. V skupni strukturi
prevladujejo kazniva dejanja zoper premoženje. Raziskanost kaznivih dejanj in
aktivnosti PP na tem področju ocenjujejo
kot dobro (49%). Glede na notranjo struk-

turo premoženjskih kaznivih dejanj so najpogosteje obravnavali: tatvine (6), velike
tatvine (15), zatajitve (3) in poškodovanje
tuje stvari (3). Za premoženjsko kriminaliteto so značilne predvsem tatvine goriva
na BS Petrol Mlake ter tatvine iz različnih objektov ter vlomi v različne objekte.
Obravnavali so tudi eno kaznivo dejanje povzročitve lahke telesne poškodbe
ter dve kaznivi dejanji nasilja v družini.
Obravnavali so 3 prekrške po Zakonu o
proizvodnji in prometu s prepovedanimi
drogami, na območju občine niso obravnavali kaznivih dejanj ponarejanja denarja. Zgodilo seje 12 prometnih nesreč, večina le teh zaradi neprilagojene hitrosti,
nepravilne strani oziroma smeri vožnje,
neupoštevanja pravil o prednosti in premika z vozilom.
Sledila je razprava, kjer je svetnike zanimalo, zakaj policija izvaja več nadzorov
prometa na območju Podnanosa. Načelnik
je odgovoril, da izvajajo poostren nadzor
predvsem zaradi vlomov, ki se dogajajo v
zadnjem času. Svetniki so opozorili tudi na
neobičajno dogajanje v okolici večstanovanjskega objekta Domina v Vipavi. Svet
se je tako seznanil s poročilom.
V peti točki je svet soglasno sprejel sklep,
da Občinski svet ocenjuje, da se Občinski
program varnosti v občini Vipava izvaja
v skladu s pričakovanji oziroma da se v
praksi izvajajo ukrepi, ki so opredeljeni za
doseganje konkretnega cilja oziroma ciljev. Ocenjujejo, da je kvaliteta življenja in
bivanja v Občini Vipava na dobrem nivoju.
V naslednji točki je Luka Jejčič, direktor Komunalno stanovanjske družbe
Ajdovščina, podal uvodno obrazložitev o
nameri o prevzemu blata iz komunalnih
čistilnih naprav v nadaljnjo termično obdelavo. Mestna občina Ljubljana namerava na lokaciji Centralne čistilne naprave
Ljubljana dograditi napravo za čiščenje
komunalne odpadne vode z objekti za termično predelavo blata iz komunalnih čistilnih naprav. Trenutno preverjajo interes
občin kot nosilcev zagotavljanja obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb za
sodelovanje pri zagotavljanju zadostnih
količin blata ustrezne kvalitete iz KČN, ki
ga termično predelajo. Občina Vipava bi s
podpisom pisma o nameri izrazila interes
za sodelovanje pri odvozu količin blata
ustrezne kvalitete iz centralne čistilne
naprave Ajdovščina v termično predelavo.
Odbor za gospodarstvo je potrdil predla-

gani sklep, tudi občinski svet je soglasno
podprl predlog.
Sledila so vprašanja in pobude svetnikov, ki jih je zanimalo stanje obnove ceste
Vipava – Vrhpolje ter ureditve središča
Vrhpolja, zanimalo jih aktualno stanje
tožb, predlagali so postavitev javne razsvetljave na pešpoti med vojašnico v
Vipavi in pokopališčem v Vrhpolju, ki bi
lahko služila kot nadomestilo predvideni
cesti Vipava – Vrhpolje, pohvalili so organizacijo sestanka s športnimi društvi,
povprašali so o postavitvi pitnika na stadionu v Vipavi, o stanju lastništva zemljišča za predvideno avtobusno postajo v
Vipavi ter o interesu za odkup parcele med
gasilskim domom in glavno cesto v Vipavi.
Povprašali so tudi, kje je obljubljena razsvetljava ceste Lože – Manče. Župan je
odgovoril, da je bila izvedba projekta preprečena, ker so posamezni občani dejali,
da to ni potrebno. Kabli so sicer položeni,
v primeru soglasja se projekt lahko nadaljuje. Nadalje so povprašali, če je z novim
rektorjem UNG že stekel dialog, dali so
pobudo za premestitev javne luči na pokopališči v Podragi, zanimalo jih je glede
cen elektrike in energentov ter morebitne spremembe dobavitelja. Vprašali so
o stanju projekta Obnova Trga ljubezni v
Vrhpolju ter avtobusne postaje v Dupljah.
Zanimalo jih je tudi, kako je z uporabnim
dovoljenem za Park Lanthieri, kdaj bo
končno dokončana javna razsvetljava na
Gradišču, zanimalo jih je tudi, kakšno pogodbo ima Fakulteta za zdravstvene vede
za prostore stare šole v Vipavi. Predlagali
so sanacijo parkirišča pod Turo ter tudi,
da se v zapisnike sej občinskega sveta
pri glasovanjih poimensko navede, kdo in
kako je glasoval.
V osmi točki dnevnega reda so obravnavali
predlog dopolnitve sistemizacije delovnih
mest v vrtcu za šolsko leto 2021/2022, s
katero bi za postopke pri sprejemanju dopolnitve sistemizacije za delovna mesta,
ki niso sestavni del ekonomske cene programov, pooblastili župana obeh občin in
bi tako lahko župan samostojno na podlagi predloga in izkazane potrebe vrtca po
zagotovitvi novega delovnega mesta, npr.
spremljevalca, izdal sklep o dodatnem
delovnem mestu za nudenje pomoči otroku, ki je občan posamezne občine. Svet je
predlog soglasno potrdil.
Sledila je obravnava sklepa o imenovanju
pooblaščenca Občine Vipava za glaso3
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vanje na skupščini KSD d.o.o. Ajdovščina.
Zaradi odstopa dosedanjega pooblaščenca so morali imenovati novega pooblaščena. Kandidature so zbirali do 18. 2.
2022. Svet je s 16 glasovi ZA sprejel sklep,
da za pooblaščenca imenujejo Bogdana
Semeniča.
V naslednjih dveh točkah je svet obravnaval Sklepa o cenah najemnin za nekmetijsko rabo in cenah zakupnin za kmetijska
zemljišča za leto 2022. Odbori in Svet so
soglasno podprli oba sklepa, s katerima
cena najemnine za nekmetijsko rabo za
funkcionalno zemljišče k stanovanjskemu objektu znaša 1,1510 €/m2, za odprto
skladišče za les, gradbeni material 0,5851
€/m2, za športa igrišča pa 0,0584 €/m2,
cena zakupnin za kmetijska zemljišča izhaja iz katastrskih podatkov ob upoštevanju dejanske rabe in bonitete zemljišč.
Sledila sta še sklepa o soglasju k prodaji treh parcel v k.o. Vipavi, ki za Občino
Vipava niso vitalnega pomena. Svet je so-

glasno potrdil ob sklepa.
V 14. točki dnevnega reda so predstavili projekta Kanalizacija Lože – Manče ter
Podskala. Božidar Lavrenčič je predstavil
projekt Kanalizacija Lože – Manče, za katerega so že pridobili gradbeno dovoljenje
in oddali prijavo na razpis za sofinanciranje. Projekt obravnava celotni naselji Lože
in Manče, povezovalni kanalizacijski vod
do vasi Goče ter izgradnjo dveh črpališč.
Odplake se bodo odvajale v čistilno napravo v Vipavi. Nekaj objektov si bo moralo zaradi konfiguracije terena urediti hišna
črpališča.
Predstavilo so tudi projekt ureditve gostinskega lokala v Podskali v Vipavi. Ker
gre za edinstven prostor, umeščen med
izvire reke Vipave, z možnostjo uporabe
umetne jame je bilo izhodišče za projektiranje čim bolj spoštljiva uporaba prostora. Cilj projekta je omogočiti gostincu čim
boljše pogoje za delo s prostorno kuhinjo
in potrebnimi skladiščnimi in drugimi pro-

Odprti projekti
Ureditev otroških igrišč med OŠ Vipava in vrtcem
Občina izvaja projekt ureditve otroških igrišč med OŠ Vipava in
vrtcem. Vgradili bodo hišico s tobogani in plezalnim kompletom,
trojno gugalnico, plezalno mrežno piramido in gugala na vzmeti.
V sklopu projekta bodo uredili dostopne poti in okolico.

Sanacija pokopališkega zidu na Erzelju
Zaradi porušitve pokopališkega zidu na Erzelju je občina pristopila k sanaciji. Sanacija je bila izvedena v skladu z zahtevami
Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
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stori, sanitarijami ter prostorom za goste.
Projekt je razdeljen na dva dela, in sicer
prvi del z ureditvijo paviljona z leseno
konstrukcijo, drugi del pa zajema ureditev jame s skladiščenjem in sanitarijami
ter ureditev okolice. Obnova objekta je po
svoji zasnovi svojstven ‚homage‘ nekdanjemu paviljonu. Občina Vipava je trenutno v pridobivanju gradbenega dovoljenja
ter v postopku javnega naročila za izbor
izvajalca.
V zadnji točki dnevnega reda je Mirjana
Zelen, predstavnica Zelen in partnerji iz
Nove Gorice, podala obrazložitev o investicijskem programu projekta Kanalizacija
Lože – Manče, v katerem je bila izkazana
vrednost investicije ter časovni načrt. Viri
za financiranje projekta so zagotovljeni
iz Javnega poziva MK v višini 1.000.000
evrov, hkrati pa Občina zagotavlja
1.055.037,25 evrov. Svetniki so soglasno
potrdili Investicijski program (IP). LL

Rekonstrukcija ceste Vipava – Vrhpolje
Zaključuje se prva faza rekonstrukcije ceste Vipava – Vrhpolje.
Prva faza je pomenila rekonstrukcijo ulice od križišča Beblerjeve
in ulice Ob Beli do konca naselja Vipava. Vipava je s tem pridobila
sodoben urban vstop v naselje s smeri Vrhpolja, katerega glavni poudarek je povečana varnost pešcev in kolesarjev tudi v temnejšem delu dneva.

Izvedba pločnika proti Slapu
V začetku naslednjega meseca bodo začeli izvajati vzdrževalna
dela v javno korist za izvedbo pločnika med krožnim križiščem
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na R2-444/0345 in priključkom k MD Trade Mednarodna trgovina
d.o.o. na Goriški cesti ter prehoda za pešce na R2-444/0345 ter
javne razsvetljave pločnika in podhoda pod HC na R2-444/0345.
S predvidenim posegom bodo pešcem omogočili varno prehajanje državne ceste pri krožišču ter nadaljevanje poti proti Slapu.

Parkirišče ob OŠ Draga Bajca v Vipavi
Občina Vipava je tik pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za
izvedbo parkirišča pred Osnovno šolo Draga Bajca v Vipavi.
Območje ureditve se rasteza od priključka ceste na krožišče

do začetka igrišča nasproti osnovne šole Draga Bajca v Vipavi.
Dolžina območja je cca 120 m.
Na odseku Vinarske ceste od priključka na krožišče do priključka
Gradiške ceste predvidevajo ureditev pločnika vzdolž cestnega
odseka. Ker pločnik predstavlja glavni dostop do osnovne šole, je
predvidena širina pločnika 2.0 m.
Obstoječi makadamski plato med Vinarsko in Gradiško cesto ter
otroškim igriščem na južni strani bodo uredili kot parkirišče za
osebna vozila. Sam plato že sedaj služi parkiranju osebnih avtomobilov. Parkiranje je dokaj neurejeno, brez prometno pravilno
označenih uvozov in izvozov na parkirišče in brez pravilno označenega parkirnega režima na parkirišču. Predvidena parkirna
mesta bodo v celoti utrjena s perforiranimi travnimi ploščami, ki
bodo položene na izravnani nosilni tamponski sloj in plast peska.
Prostori med ploščami bodo humusirani in zatravljeni.
Pri oblikovanju parkirišča so upoštevali lokacijo obstoječih dreves, ki jih bodo ohranili. Vse ostale površine izven območja parkirišča nasproti Vinarski cesti in Gradiški cesti bodo uredili kot
zelenice, ki jih bodo humusirali, zatravili in dodatno zasadili z
drevesi.
Z novim parkiriščem bo na voljo 30 parkirnih mest, 2 bosta namenjeni parkiranju električnih avtomobilov.

Obisk ministra za okolje in prostor

V sodelovanju z Ministrstvom za okolje in

plavne ogroženosti, kar je osnovni namen

prostor bomo letos zaključili projekt ob-

obeh projektov, bodo v Podskali vzposta-

nove jezov in brežin na izvirih reke Vipave,

vljeni pogoji za turistično revitalizacijo

ki je vreden 3 milijone evrov, ter začeli

verjetno najbolj zanimive mikro lokacije v

projekt izvedbe protipoplavnih ukrepov

naši občini, ob Beli pa bodo lastniki stavb-

na oziroma ob hudourniku Bela v vredno-

nih zemljišč končno lahko pridobili vsa

sti 2 milijona evrov. Poleg zmanjšanja po-

potrebna dovoljenja za začetek gradnje

stanovanjskih hiš. Kaj so do sedaj opravili
in kaj nas še čaka v letošnjem letu na izvirih reke Vipave, smo pred dnevi pokazali
ministru Andreju Vizjaku in direktorju direkcije za vode Romanu Kramerju.
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NAMAKALNI SISTEM V
OBČINI VIPAVA
Lastniki kmetijskih zemljišč boste s podpisom pogodbe v letošnjem
letu zagotovili izgradnjo namakalnega sistema

1. Namakalni sistem je pogoj za ohranjanje in razvoj kmetijstva
Možnost namakanja zmanjšuje tveganje v kmetijski pridelavi ter posledično prispeva k stabilnejši proizvodnji
hrane. Lastnikom zemljišč bo z namakalnim sistemom omogočena oskrba z vodo za namakanje, pa tudi za
oroševanje, ki nudi podporo pri preprečevanju zmrzali.

2. Namakalni sistem na območju občine Vipava
V zadnjih šestih letih smo v sodelovanju z mnogimi strokovnjaki (hidrologi, urbanisti, pravniki) preverili vse
možnosti vodnih virov. Kot najboljša rešitev se je izkazala črpanje iz zajezitve Vogršček po izvedeni sanaciji.
Iz črpališča v Vogrščku bo potekal primarni cevovod, ki ga bomo večinoma vodili po ali ob obstoječih poteh.
V zgornjo Vipavsko dolino bomo vodo, tako kot v mnogih primerih namakalnih sistemov v Sloveniji in tujini,
črpali s pomočjo električne energije.

3. Izgradnja le s podpisi lastnikov zemljišč
Glede na določila zakonodaje, je za vzpostavitev sistema potreben podpis pogodb s strani 67%
lastnikov zemljišč, predvidenih za namakanje. Namakalni sistem bo pokril območja, kjer bodo podpisane
pogodbe z lastniki. Namakanje na zemljiščih, kjer pogodba ne bo podpisana, žal ne bo mogoča. Po podpisu
pogodb med lastniki in Občino bo sledila priprava dokumentacije, pridobivanje dovoljenj in zagotavljanje
financiranja izgradnje. Izgradnja je mogoča v naslednjih šestih letih z državnimi, evropskimi in občinskimi
sredstvi.
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4. Namakalni sistem bo zgrajen do leta 2028
Do junija 2022 moramo podpisati pogodbe z lastniki zemljišč., čemur bo sledila izdelava projektne
dokumentacije in pridobivanje dovoljenj. Sledil bo postopek prijave projekta za financiranje izgradnje
namakanega sistema. Namakalni sistem bo po načrtih zgrajen in predan v uporabo v letu 2028, kar bo
omogočilo prvo namakalno sezono v letu 2029.
Februar – junij
2022

Julij-september
2022

September-december
2022

Januar 2024 –
December 2028

PODPISOVANJE
POGODB

PROJEKTIRANJE

PRIJAVA ZA
FINANCIRANJE
PROJEKTA

IZGRADNJA
SISTEMA

2029

PRVA
NAMAKALNA
SEZONA

5. Ocena cene namakanja v občini Vipava
Ena ključnih usmeritev uvajanja namakalnega sistema je čim nižja cena uporabe sistema. Ta bo sestavljena iz
fiksnega dela stroškov (na hektar) in variabilnega dela – glede na porabljeno količino vode.

Fiksni del
med 35 - 65€/ha

Variabilni del

Cena
namakanja*

* Cene so izračunane glede na
cene na trgu oktobra 2021.
Vrednost je izračunalo podjetje
Lineal d. o. o. na podlagi vhodnih
podatkov analiz in študij za
izgradnjo namakalnega sistema.

0,12€/m3
Fiksni del cene (€/ha) vključuje plačilo stroškov kot so: priprave namakalnega sistema na zagon, redno
vzdrževanje (odvzemnega objekta, dovodnega omrežja in druge opreme), tehnološka in računalniška
podpora lokalnega namakalnega omrežja, del upravljanja, zunanji izvajalci za izvedbo rednega vzdrževanja
(košnja trave,…), zavarovanje sistema in morebitno investicijsko vzdrževanje.
Variabilni del cene (€/m3) vključuje plačilo vodnega povračila, porabo energije, stroška vodarine in drugih
stroškov tekočega vzdrževanja.
Obveza plačila stroškov za obratovanje namakalnega sistema bo za lastnika kmetijskega zemljišča nastala po
izgradnji in zagonu namakalnega sistema. V času izvedbe investicije lastnik stroškov z izgradnjo nima. Po
zastavljeni čarovnici, bodo stroški za lastnika kmetijskega zemljišča pričeli nastajati po letu 2028.

6. Podpis pogodbe in dodatne informacije
Pogodbo lahko podpišete na občini Vipava. Dodatne informacije o namakalnem sistemu lahko dobite na
telefonski številki 05 36 43 414 – Jože ali 05 36 43 425 - Benjamin
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Izvajanje sondiranja za potrebe arheoloških raziskav na
Glavnem trgu v Vipavi
Občina Vipava je skladno s kulturno varstvenimi smernicami Zavoda za varstvo
kulturne dediščine in odločbo Ministrstva
za kulturo v juniju 2021 izvedla geofizikalne raziskave na Glavnem trgu v Vipavi. Te
je izvajalo podjetje Gearh d.o.o.
Zavod je na osnovi ugotovitev geofizikalnih raziskav in na podlagi historičnih virov
podal navodila za izvedbo 2. faze arheoloških raziskav.
Izvedli bodo 20 testnih ročnih sond do
geološke osnove oziroma do intaktnih
struktur.
V času izvajanja sondiranja bosta parkiranje in promet na Glavnem trgu in njegovi
neposredni bližini otežena in delno spremenjena, zato prosimo občane, da raje
uporabljajo parkirišče Frnaža, hkrati pa jih
prosimo za strpnost.

Prostofer
S srcem na poti – brezplačni prevozi za
starostnike tudi v letu 2022
Občina Vipava s projektom Prostofer
omogoča tudi v letu 2022 starejšim občanom brezplačne prevoze do zdravniške
oskrbe, javnih ustanov in trgovin.
Projekt za mobilnost starejših povezuje
starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in
ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih
prevozov, s prostovoljnimi aktivnimi vozniki.

Brezplačni prevozi so namenjeni starejšim, ki imajo velike težave s prevozi, so
doma zunaj mestnih središč, kjer ni razvite avtobusne mreže, so bolj oddaljeni in se
morajo odpraviti na preglede v ZD, bolnišnice, po opravkih na urade ali v trgovino
ter sami ne vozijo in nimajo sorodnikov, ki

bi jim lahko nudili pomoč. Prevoze lahko
naročijo izključno preko klicnega centra
na št. 080 10 10.
Zaradi organiziranega klicnega centra vas
naprošamo, da si prevoze pravočasno rezervirate (vsaj tri dni prej) in ne kličete direktno prostovoljcev – šoferjev.

Nova energijska nalepka
Energijska nalepka EU je splošno priznano
orodje, ki že več kot 25 let pomaga potrošnikom pri izbiri energijsko bolj varčnih
aparatov in naprav, kot so pralni stroji,
hladilniki, televizijski sprejemniki, svetila.
Nove kategorije za spremenjeno nalepko
so bile dogovorjene po strogem, a preglednem posvetovanju vseh ključnih deležnikov in držav članic na vseh stopnjah,
vključno s pregledom Sveta in Evropskega
parlamenta ter s sodelovanjem in obvestilom proizvajalcev.
Nova energijska nalepka potrošnikom
pomaga pri izbiri varčnejših aparatov in s
tem pripomore k zmanjšanju stroškov za
energijo. Hkrati odpravlja zmedo, ki jo je
po raziskavah Evropske potrošniške or8

ganizacije (BEUC) povzročalo dozdajšnje
označevanje energijskih razredov s plusi.
Prenovljena nalepka je bolj preprosta in
razumljiva, saj ukinja podrazrede (označene z znakom oziroma znaki +), najpomembnejša novost pa so
zaostreni pogoji energijske
učinkovitosti za vstop izdelka v energijski razred.
Poleg prerazporeditve razreda energijske učinkovitosti izbranega izdelka
je tudi videz nove nalepke
drugačen, z jasnejšimi in
modernejšimi piktogrami.
Nove oznake kažejo več
kot le razred energijske

učinkovitosti. Za pralni stroj, na primer,
prikazujejo porabe vode na cikel, trajanje
cikla in porabo energije, merjeno za standardiziran program.

CIVILNA ZAŠĆITA, IZ KRAJEVNIH SKUPNOSTI

Pomoč Ukrajini
Občina Vipava se pridružuje akciji zbiranja humanitarne pomoči Ukrajini in ukrajinskim beguncem v drugih državah, ki jo
prek Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) organizira naša
država. V občini Vipava bomo zaradi lažjih
logističnih in drugih zahtev pomoč zbirali
prek Rdečega križa Slovenije in Slovenske
Karitas.
Klicni center za pomoč beguncem iz
Ukrajine nudi informacije o tem, na kakšen
način lahko posamezniki ali organizacije
nudijo finančno in materialno pomoč.
Elektronski naslov: info.ukrajina@gov.si
Telefon: 080 41 42. Pokličete lahko vsak
dan od ponedeljka do nedelje med 8. in
18. uro. Za klice iz tujine je na voljo številka +386 1 47 87 530.
Spletna stran: www.gov.si/teme/pomoc-slovenije-drzavljanom-ukrajine/

Materialna pomoč:
Humanitarna in materialna pomoč, ki se
zbira:
• higienski pripomočki (pralni prašek,
univerzalna čistila, milo in šampon za
osebno nego, pasta in ščetke, higienski
robčki in plenice …)
• kompleti prve pomoči in drug material
za prvo pomoč,
• prehrana (suha ali trajna ter dobro za-

pakirana osnovna živila, ki ne potrebujejo hlajenja, moka, testenine, mleko,
olje, otroška hrana, konzerve: pašteta,
ribe, narezek …)
• osebna in gasilska reševalna oprema
(gasilske čelade, rokavice, škornji, cevi,
elektro agregati, črpalke …)
Vsa darovana sredstva morajo biti v celoti
uporabna in ustrezna za delitev končnim
upravičencem. Hrana mora biti pred rokom uporabe vsaj pol leta in zapakirana
v originalno embalažo. Kompleti prve pomoči (pred potekom roka uporabe) in reševalna oprema mora biti delujoča, varna
za uporabo in ne sme biti poškodovana.
Materialno pomoč na območju občin
Vipava in Ajdovščina zbirata:
Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Ajdovščina; pomoč zbira v Regijskem
skladišču Civilne zaščite, Goriška cesta 79,
Ajdovščina ob ponedeljkih in petkih od 16.
do 18. ure ter ob sredah od 13. do 18. ure.
Slovenska Karitas, Center Vipavska območna Karitas; pomoč zbira v prostorih
Karitas, Vipavska cesta 11, Ajdovščina od
ponedeljka do petka od 8. do 15. ure ter ob
četrtkih od 16. do18. ure.

Finančna pomoč
Slovenska Karitas, Kristanova ulica 1,
1000 Ljubljana, TRR: SI56 0214 0001

5556 761, Sklic: SI00 870, Namen: Pomoč
Ukrajini
Prispevek v višini 5 EUR je mogoče posredovati s SMS-sporočilom KARITAS5 na
1919
Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000
Ljubljana, TRR: SI56 0310 0111 1122 296,
Sklic: SI00 96889, Namen: Pomoč Ukrajini
Uporabniki mobilnih storitev A1, Telekom,
Telemach in T-2 lahko prispevajo tudi
s poslanim SMS-om na 1919 z besedo BEGUNCEM (prispevate 1 evro) ali
BEGUNCEM5 (prispevate 5 evrov).

Nastanitev
V kolikor ima kdo možnost za namestitev
beguncev, naj to skupaj s svojimi kontaktnimi podatki sporoči na e-naslov info.
ukrajina@gov.si ali pokliče na telefon 080
41 42. Za namestitev je pomembno, da je
upoštevan minimalni standard – soba s
kuhinjo in lastnimi sanitarijami.
Z vprašanji se lahko obrnete tudi na občinski štab Civilne zaščite na e-naslov: civilna.zascita@vipava.si.
Prebivalke in prebivalci Ukrajine nujno potrebujejo našo pomoč. Da želimo in znamo
pomagati ljudem v stiski, smo že večkrat
dokazali, zato tudi tokrat stopimo skupaj
in pomagajmo beguncem iz Ukrajine po
naših najboljših močeh.

Goški kal v novi podobi
Kali so redka vodna okolja, v katerih najdejo svoj življenjski prostor rastline in
živali, prilagojene na življenje v in ob vodi
in jih drugje v okolici ne najdemo. Obstoj
goškega kala, ki leži malo pred vasjo, je
zabeležen že v Franciscejskem katastru
iz leta 1822, namenjen pa je bil predvsem
napajanju živine. Po prihodu vodovoda v
vas je doživel žalostno usodo – zarastel
se je, marsikdaj je bil zasut z odpadnim
gradbenim materialom. Leta 2006 smo
s prostovoljnim delom domačinov in ob
pomoči Zavoda RS za varstvo narave kal
temeljito obnovili. Zaradi zaraščanja je
bil v zadnjem času kal ponovno ogrožen,
zato je KS Goče v februarju poskrbela za
ponovno čiščenje. Goški kal predstavlja
rob ohranitvenega območja Natura 2000
Doline Branice. Razglašen je za naravno
vrednoto lokalnega pomena, kar je odraz
njegove vloge v tem delu Vipavske doli-

ne, ob tem pa nas spominja na čas, ko je
omogočal preživetje domačih živali in s
tem posredno tudi domačinov. Zanj mo-

ramo skrbeti in ga ohranjati za naslednje
rodove.
Anja Godnič
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Pustno rajanje
Krajevna skupnost Goče je priredila rajanje za pustne šeme, da bi odgnale zimo in
priklicale pomlad. Dvorano Osnovne šole
Goče so napolnile čebelice, pikapolonice,
metuljčki, indijanci, policaji, vojaki, pika
nogavička pa tudi aladin, ježek, batman in
drugi. Plesni večer je popestrila animatorka Anita in dve urici sta zelo hitro minili.
Pustne šeme so se predstavile tudi posebni komisiji, ki je bila nad vsemi maskami navdušena, zato so vsi udeleženci pustega rajanja prejeli nagrade. Hvala vsem
prisotnim za zabaven in norčav zaključek
pustnega dne.
Anja Godnič

Opera Mehurčki na Gočah
„V neskončnem času, v neskončnosti materije, v neskončnem prostranstvu se oddeli mehurček, organizem, ta mehurček
se nekaj časa obdrži, potem pa se razpoči,
in ta mehurček - sem jaz.“ (Lev Nikolajevič
Tolstoj: Ana Karenina)
V soboto, 5. marca, smo na Gočah v dvorani Osnovne šole gostili opero Mehurčki z
notranjim dramatičnim dogajanjem, kjer v
glavni vlogi nastopa domačin Matej Vovk.
Mehurčki so spremljali generacije otrok
(bodisi kot mehurčki iz milnice bodisi kot
skupno ime Župančičevih pesmic). Žal so
v zadnjem času dobili še en pomen – izolirano skupino ljudi, ki delijo nevarnost
okužbe s koronavirusom; in glede na to, da
je otroštvo dragoceno in kratko življenjsko obdobje, je za današnje malčke lahko
tudi edina podoba mehurčka njihovega

otroštva. Predstava Mehurčki prvenstveno želi vrniti podobo mehurčka, kot so ga
poznale mamice in očki. To poslanstvo v
mnogočem določi tudi druga izhodišča:
klasičnost pristopa kot melanholičen pogled nazaj (Mehurčki so opera – oblika, ki
nastane iz želje po obuditvi antične tragedije), postavitev vlog v predstavi (dedek in
Lenčica, ki je iz otroške osebice odrasla v
njej odtujen svet pehanja za uspehom in
izpolnjevanja kariernih nalog), posledično
pa tudi odnos med konceptom otroštva
nekoč in danes oziroma med polnjenjem
otroškega sveta z barvami, pesmicami,
modrostjo ali pa „filanjem“ z zabavo, animacijo in kičem. Tako je predstava po eni
strani zelo dostopna (nemogoče si je misliti, da so Župančičeve genialne pesmice
prezahtevne za današnje otroke), vendar

pa se izrazito distancira od prevladujočega (predvsem iz Amerike uvoženega) „so
much fun“ animirnega pristopa, kjer je
otrok pasiven in bombardiran z mnogoterimi in mnogimi klovnovskimi impulzi, ki
naj bi jih menda zabavali. Mehurčki iščejo
novo liričnost, ki preoblači dragocen (če
ne kar najboljši) del slovenske otroške
poezije v novo zvočnost, a hkrati vztraja
pri vrednotah, iz katerih je konec koncev
tudi Župančič v svojem času črpal materijo svoje otroške poezije in ki je kulturno
vgrajena v mnoge generacije slovenskih
staršev in otrok.
Celoten dramaturški lok predstave je analogen milnemu mehurčku, ki se iz amorfne milnice zaradi nevidnega vzroka (piha)
vzpostavi kot čudežni objekt, zaplava po
prostoru, se navidezno upira gravitaciji in
zakonitostim sveta, v katerem se je znašel, ter končno „brez poka poči“. Ta mimobežnost spremembe agregatnega stanja
osrečuje – otroke in bivše otroke – vsakič
znova, saj opozarja na vso lepoto sveta in
na breztežnost popolne osvoboditve „iz
kolesec ječ življenja».
Predstavo sta podprla Ministrstvo za
kulturo Republike Slovenije in Ljubljana
Festival. Opera je navdušila starejše, mladino in najmlajše. Čudoviti glasovi so nas
raznežili in petinštirideset minut je zelo
hitro minilo. Večer smo zaključili ob prijetnem klepetu.
Aleksandra, Anja in Karla
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Ženske ženskam
Krajevna skupnost Goče je v soboto, 12.
marca, organizirala večer „Ženske - ženskam“ za svoje sovaščanke, prijateljice,
kolegice in občanke. S tem smo obeležili
dva pomembna ženska praznika v mesecu
marcu in sicer dan žena ter materinski dan.
Gostje večera so bile direktorica Ljudske
univerze Ajdovščina Eva Mermolja, kmetijska svetovalka Linda Kogoj, kozmetičarka in lastnica salona Karmen Vunjak,
ravnateljica Biotehniške šole Šempeter
Barbara Miklavčič Velikonja in zeliščarka
ter maserka Magda Rogelja. Pogovor se
je prepletal med šestimi stebri za lepo
življenje in to so dotik, gibanje, komunikacija, druženje, spolnost in spanje. Hvala
gostjam večera, ki so delile izkušnje in

razmisleke z nami. Pred koncem pogovora nas je nasmejala Pepca s Krasa. Večer
smo zaključili z mislijo, da dober odnos do
sebe in do drugih vpliva na naše življenje,

še zlasti na zdravje. Zato, drage ženske,
imejte se rade.
Anja Godnič

Ura pravljic v Podragi
oglašanje ptic – žerjavov, ki se v tem času
selijo in preletavajo nebo v značilni črki
V. Prav to nas je spodbudilo, da smo prisluhnili indijanski pravljici o žerjavih, ki so
edini imeli zlato perje, a so ga zaradi svoje
neposlušnosti izgubili in dobili pepelnato
barvo.
Ker smo se zbrali na debeli četrtek, ki že
diši po pustu, so otroci po pravljici ustvarjali in si izdelali vsak svojo indijansko perjanico in indijančka.
Čas zimskih šolskih počitnic smo v Podragi
po dolgem času popestrili z uro pravljic.
Morda se je kdo med vami v preteklih
tednih ozrl v nebo, ker je slišal glasno

Rahljanje ukrepov in dober odziv otrok je
dobro izhodišče, da uro pravljic čim prej
ponovimo.
AŽ

Informativni dnevi za bodoče dijake
V petek, 11. 2. 2022, in soboto, 12. 2. 2022,
sta za vse učence slovenskih osnovnih šol potekala informativna dneva.
Predstavitve srednjih šol in dijaških domov so potekale spletno, na daljavo. Kako
take predstavitve doživljajo naši devetošolci, nam je zaupala Nina Furlan iz 9. b
razreda:
»Menim, da so informativni dnevi zame in
za moje vrstnike zelo pomembna pomoč
pri izbiranju srednje šole. Vsak izmed nas,
devetošolcev, se v tem obdobju sooči s
prvim zelo pomembnim korakom v svojem življenju. Z izbiranjem srednje šole.
Ko sem bila mlajša, sem rada opazovala
svoje bratrance in sestrične, ki so hodili

v srednjo šolo in se skupaj s prijatelji zabavali. Takrat sem si mislila: »Oh, komaj
čakam, da bom lahko tudi jaz doživela
srednješolsko izkušnjo.« Veliko ljudi mi je
namreč govorilo, kako so srednješolska
leta zanimiva. In danes sem tudi jaz prišla
na njihova mesta.
V petek zjutraj sem »obiskala« Škofijsko
gimnazijo Vipava. Od nekdaj sem si želela stopiti skozi vrata te šole, čeprav v
trenutnih razmerah to ni bilo mogoče.
Predstavitev šole je potekala preko ZOOM
povezave, do katere si lahko dostopal
preko spletne strani šole. Bila sem malo
nervozna, saj nisem vedela, kaj me čaka.
Ko sem se prijavila, je bilo prisotnih že 64

drugih ljudi. Vsak izmed njih je razmišljal,
da bi se vpisal na ŠGV. Začelo se je s pozdravom za dober dan, ki nam ga je namenil
ravnatelj. Delo so potem prevzeli dijaki. Ti
so nam predstavili srednjo šolo s svojimi
očmi. Vse skupaj se je končalo z vprašanji,
ki smo jih udeleženci lahko vpisali v klepetalnico.
Popoldan sem se odločila pridružiti se
predstavitvi Srednje šole Vena Pilona
Ajdovščina. Nekaj mojih prijateljic se želi
vpisati v omenjeno šolo, zato me je zanimalo, kako je tam. Nisem pričakovala, da
je tako dobra. Ravnatelj je začel s pozdravom. Potem je sledila predstavitev šolskega okolja, kar je bilo zanimivo. V okviru
11
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tujih jezikov se lahko v Ajdovščini naučiš
italijanščine, nemščine in francoščine.
Slednje se želim naučiti, odkar sem prvič videla Phoebe Buffay v Prijateljih učiti

Joeyja ta romanski jezik.
Že vrsto let razmišljam, kam naj se vpišem
po koncu osnovne šole. Slišala sem že ve-

liko mnenj o različnih šolah. A na koncu
se bom morala vseeno za eno odločiti. Ne
vem, ali bo to ravno lahka odločitev, ampak upam, da se bom odločila prav.«

Pust, pust, mastnih ust
V torek, 1. 3. 2022, so našo šolo obiskali
prav posebni obiskovalci. Učenci in učitelji naše šole so namreč praznovali pust.
Našemili so se v različne pustne maske,
s katerimi so preganjali zimo in prinašali
dobro letino.
Čeprav v šolski telovadnici ni bilo tradicionalnega pustnega rajanja, so učenci
razredne stopnje matične šole kljub temu
poskrbeli za živahno in veselo vzdušje.
Ker se na pustni torek ne spodobi preveč
računati, brati in pisati, so to nenapisano pravilo z vso resnostjo upoštevali
tudi letos! Koroni pa so tako na poseben
način pokazali, da ob pustu nima prave
moči. Preživeli so pester šolski dopoldan.
Malo so peli, plesali, ustvarjali, se čisto
malo učili in se za zaključek sprehodili po
Vipavi, da so poskrbeli za pravo pustno
veselje v »Trgu«.
Tudi učenci četrtega in petega razreda
podružnične šole Goče so se za en dan v
letu spremenili v zaspance, kuharje, princese, viteze, klovne, vojake in ostale pustne like. Ker so (zaščitnih) mask letos že
kar dobro navajeni, jim pustne maske niso
delale težav.

Na star slovenski običaj niso pozabili niti
na podružnični šoli v Podnanosu. Vsi otroci od 1. do 5. razreda so v šolo prišli napravljeni v različne pustne maske. Iz zbornice
pa se je v razrede podala posebna ekipa
športnic. Po 3. šolski uri so se vsi zbrali
na igrišču in se v dolgi povorki glasno in
radoživo predstavili celemu Podnanosu in
Porečam. Ob vrnitvi pred šolo so vse maškare dobile nagrade, pet najbolj izvirnih
pa še sladko presenečenje.
Pustovanje na podružnični šoli v Vrhpolju
je bilo prav tako zelo zabavno. Maškare so
bile razigrane in veselje jih je bilo pogledati. Namesto učencev so v klopeh sedele najrazličnejše pustne šeme, namesto
učiteljic pa so poučevale slikarke. Poleg
pouka so v nekaterih razredih potekale
pustne delavnice, kjer so nastali kurenti iz
časopisa in krep papirja ter smešni klovni
iz barvnega papirja. Že tradicionalno so
maškare obiskale tudi nekatere vaščane
in po vasi odganjale zimo ter klicale pomlad. V prostore šole so se vrnile s sladkimi dobrotami, ki jih vsako leto prav zanje
pripravijo pozorni domačini.
Seveda pa je po pustu pridišalo tudi iz

šolskih kuhinj. Za malico so kuharice priskrbele slastne krofe, tudi kakšen bonbon
se je našel. Popoldan pa so pustne maske
nabirale sladkarije še po domačih vaseh.
Sedaj smo pripravljeni na prihod pomladi.
Kot kaže, pa smo uspešno ugnali tudi korono.
Učenci in učitelji RS, OŠ Draga Bajca Vipava

2. a

2. b
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Učiteljice PŠ Vrhpolje
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1. a

Ustvarjanje v 1. a

4. b

Učiteljice na matični šoli

Goče 4. in 5. razred

Vrhpolje 4. in 5. razred

PŠ Vrhpolje

PŠ Podnanos
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Pomladni utrip na ŠGV v znamenju maturantov
Učitelji se ob svojem delu pogosto srečujemo z vprašanjem, kaj je najpomembnejša popotnica, ki jo lahko damo svojim
učencem. Odgovorov bi verjetno bilo veliko in eden izmed njih je tudi: vzgojiti odgovornega, čuječega, sočutnega človeka,

ki se ne ustraši izzivov življenja. Letošnji
maturanti nam ob redni pripravi na maturo z različnimi akcijami, ki jih organizirajo,
dokazujejo, da jim ne primanjkuje zagnanosti in idej za popestritev dogajanja na
Škofijski gimnaziji Vipava, poleg tega pa

izkazujejo tudi svojo pripravljenost pomagati, olajšati ali izboljšati življenje
sočloveku. Pripravili so pustovanje, se
vključili v organizirano zbiranje pomoči za
Ukrajino, hkrati pa se dejavno pripravljajo
tudi na maturantski ples.

Pustovanje
Poslavljanje letošnje zime je prav simbolično sovpadlo tudi z rahljanjem ukrepov
za preprečevanje okužbe z vsem poznanim dveletnim spremljevalcem našega
vsakdana. V pomlad pa so se sproščeno
ozrli tudi maturanti in na dan pusta organizirali medrazredno tekmovanje za najboljšo skupinsko masko.
Vsi oddelki so se izkazali s svojo izvirnostjo in enotnostjo, v šolskem glasovanju
pa se je najbolje odrezal 2. a, sledila pa
sta mu 3. a in 4. c.

Dobrodelna zbiralna akcija za Ukrajino
Vojna v Ukrajini je pretresla svet in razgalila vso krhkost družbe, v kateri živimo.
Na dan pa je obenem prinesla tudi vse do-

bro v ljudeh, ki želijo nesebično pomagati
sočloveku v stiski. Klicu na pomoč se odzivamo tudi dijaki in zaposleni na ŠGV, zato

smo v času od 14. do 18. 3 zbirali sanitetni
in higienski material, odeje, nepokvarljivo
hrano …

Zbiranje starega papirja
Star pregovor pravi, da roka roko umije.
Če ta pregovor malce predelamo, bi veljalo tudi, da imata pri delovanju v imenu
dobrega korist tako tisti, ki daje, kot tisti,
ki prejema. Enako velja tudi za odnos člo-

veka in narave. K čistejšemu in z odpadki
manj obremenjenemu planetu zagotovo prispeva tudi zbiranje starega papirja. Maturanti bodo star papir zbirali do
vključno 1. aprila, in sicer na dvorišču pred

šolo. Tega dne bo zbiranje potekalo cel
dan, vse do 17.00 popoldne.
Dogajanje na ŠGV povzela: Bojana P. Kompara

Proslava ob slovenskem kulturnem
prazniku
Kultura sem jaz, si ti, smo mi vsi.
V Cirius Vipava smo 4. 2. 2022 obeležili slo-
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venski kulturni praznik s proslavo, katere
rdeča nit je bilo vprašanje: »Kaj je kultura?«
Ker smo proslavo izvedli v virtualnem
okolju, so jo sestavljali večinoma posnetki, ki smo jih vnaprej pripravili. Naš
program je bil sestavljen iz prelepe pesmi Kaj je kultura Ide Semenič, posnetekov prisrčnih odgovorov zaposlenih in
učencev na vprašanje Kaj je kultura?, v
okviru dramskega krožka pa so učenci z
mentoricami pripravili recitacijo pesmi
Kam? Franceta Prešerna ter priredbo
Super mravlje, ki je del zbirke otroške poezije Repki Roka Terkaja in Igorja Sakside.

Povabili pa smo tudi prav posebnega gosta: samega avtorja pesmi Super mravlja
Roka Terkaja – Trkaja, s katerim smo tudi
pripravili krajši intervju. Te njegove besede si bomo za vedno zapomnili: “Lepo je,
kar delate, kako opravljate vaše poslanstvo in ker se trudite z vašimi otroki, ki
imajo res zlata srca!”
Rut Cej

IZ ŠOLSKIH KLOPI

Športni dan
V Centru za izobraževanje, rehabilitacijo
in usposabljanje Vipava želimo učencem
približati najrazličnejše dejavnosti in aktivnosti. Tokrat smo v okviru dneva dejavnosti na športni dan učence peljali na sankanje v Črni Vrh. Zjutraj smo se po zajtrku
s kombijem odpeljali do Črnega Vrha. Že
po poti smo opazovali zasnežena drevesa
in gozdne poti, ki so se pod soncem zlato lesketale. Dan je bil idealen za izlet. Ko
smo prispeli na sankališče, smo si oblekli
oblačila za sneg, naredili raztezne vaje in
že smo se s sankami spuščali po hribu.
Učenci so na snegu uživali. Nihče ni potožil, da je lačen, utrujen. Vztrajno so vlekli
sani v hrib in se spuščali v dolino. Ko je bila
ura za malico, smo odšli v bližnjo kočo, kjer
smo se pogreli s skodelico toplega čaja in
okrepčali za naslednjo vožnjo. Kaj kmalu

pa je prišla ura za odhod. Še zadnjič smo
se spustili po hribu, v snegu pustili angelske sledi in se odpeljali nazaj v Center, kjer

nas je že čakalo toplo kosilo. Imeli smo se
res super!

čutimo in smo bolj samozavestni ter zato
bolje opravimo svoje delo. Všeč ji je, da z
doseganjem dobrih rezultatov druge motivira in razveseljuje. Nas je razveselila
tudi, ko nam je pokazala svoj trebušček.
Vsi razneženi in polni dobrih želja smo
pozdravili novo moč, ki raste pod njenim
srcem. Skupaj z ravnateljem Alojzijem

Adamičem smo v zahvalo za odkritosrčnost, prijaznost, skupni čas in gibalno
druženje Maji Mihalinec Zidar navijaško
zaploskali ter ji zaželeli veliko družinske
sreče ter hitre in močne noge, da bo lahko
tako na tekaških stezah kot v osebnem življenju uspešno premagovala nove izzive.

Mojca Ipavec

Telovadba na daljavo
V CIRIUS Vipava smo se 11. februarja 2022
ponovno srečali na naši skupni Zoom telovadbi. Kljub temu, da so nas omejevali
majhni kvadratki, je bilo dovolj prostora
za vse z veliko željo po druženju in gibanju. Z veseljem smo med nami pozdravili
vrhunsko športnico, slovensko atletinjo
Majo Mihalinec Zidar. Maja je pripadnica Športne enote Slovenske vojske in je
kot najboljša sprinterka v državi že dvakrat zastopala slovenske barve na olimpijskih igrah. Z nami je delila olimpijske
izkušnje, opisala njene tekaške začetke
ter spregovorila o raznolikih treningih in
najpomembnejšem delu atletske opreme.
Predstavila nam je njeni tekmovalni disciplini in razložila, zakaj je atletika kraljica
športov. Pod Majinim vodenjem smo se
skupaj dobro ogreli in kot pravi sprinterji
opravili težko vajo za moč. Kljub napornim treningom pa ima Maja lepo urejene
nohte, ki jih je pokazala. Prepričana je, da
se, če skrbimo za dober izgled, dobro po-

Petra Bajc Curk

Dobrodelni športniki
V lanskem letu smo v CIRIUS Vipava od januarja do junija vsak četrtek in petek skupaj telovadili prek Zoom-a. Nekateri
zaposleni in učenci so se še posebej izkazali. Izkazali pa so se tudi naši športni
gostje, ki so poleg telovadbe z nami delili tudi osebne izkušnje. Našemu vabilu so se odzvali: Ana Bucik, Cene Prevc,
Luka Mezgec, Miha Vodičar, Valter Birsa,

Lucija Krkoč, Timotej Bečan, Maja Svetik,
Rok Tršan in prvi med njimi Franko
Bajc. Zmagovalec Exatlona Slovenija
nam je sporočil, da smo nanj naredili močan vtis in da se po naši skupni telovadbi
zgodba povezovanja nadaljuje … Skupaj
s športnim kolegom Denisom Porčičem
- Chorchypom sta se udeležila dobrodelnega kviza Milijonar. Z velikim veseljem
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smo si ogledali oddajo in skupaj stiskali
pesti, saj sta se športnika odločila, da bosta priigrano denarno nagrado namenila
učencem s posebnimi potrebami, ki se
izobražujejo v CIRIUS Vipava. Naša dobrodelna junaka sta se 17. februarja 2022 pojavila skupaj z ekipo Planet TV na našem
dvorišču ter predala donacijo 1000 evrov
ravnatelju Alojziju Adamiču, ki se jima je v
imenu vseh učencev lepo zahvalil. Zbrani
smo bili obeh exatlonovcev izredno veseli – zaradi njunega obiska, dobrodelnosti
in ker smo se končno nekoliko več družili
na dvorišču. Učenci so pripravili za Franka
in Chorchypa posebno sporočilo in plesno

točko, kateri sta se naša gosta z veseljem
priključila. Najboljši del pa je sledil, ko je
kamera prenehala teči in smo navdušeni
obkrožili Denisa in Franka, se z njima pogovarjali in prejeli njune podpise in kartice.
Petra Bajc Curk

Kandidatke
Društvo upokojencev Vipava je po enoletni prekinitvi letos ob 8. marcu, prazniku
žensk, organiziralo gostovanje amaterske dramske skupine KUD Planika Vojsko
s komedijo na temo, ki se ji avtorica Irena
Hvala pri pisanju teksta v letošnjem super volilnem letu ni mogla upreti. V razmerah, ki jih je določala epidemija je bilo
naše druženje omejeno, ne pa ustvarjalnost, kar dokazuje premiera gostujoče
predstave. Članice in člani KUD Planika
Vojsko nadaljujejo tradicijo amaterskih
dramskih skupin, saj so prvo amatersko
gledališko predstavo O življenju sv. Neže
na Vojskem odigrali že leta 1902. Vsebina
je bila prilagojena takratnim razmeram,
izvedle so jo članice Marijine družbe. Pod
vodstvom Karoline Gruden, por. Šinkovec
(1889 - 1956), in mentorstvom njenega
brata Janeza Grudna (1887 - 1930), ki je bil
prevajalec, pisatelj, profesor na Državni
trgovski šoli in sodelavec pri Dom in svet,
so že pred I. svetovno vojno odigrali vojno
ljudsko igro Tri sestre. Kasneje so bili pobudniki in mentorji posamezni učitelji, ki
so bili nosilci kulturnega dogajanja v kraju.
Skupina je med tem večkrat menjala svoje ime, od leta 1975 delujejo pod imenom
KUD Planika Vojsko.
Komedija Kandidatke, ki je nasmejala številčno občinstvo v Vipavi, glasnost smeha
so malo zadušile le obvezne maske, nam
je predstavila dogajanje na lokalnem radiu Blisk, na katerem novinarka gosti tri
kandidatke političnih strank z zelo zanimivimi programi, ki prepričujejo poslušalce in občinstvo. Neža Merlak je pred
pričetkom občinstvu predstavila Vojsko,
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najvišjo primorsko vas, mladi harmonikar
Žan Grošelj je na svoji harmoniki zaigral
nekaj melodij. Mojca Magajne, Renata
Hvala in Vera Blaznik so iskrivo zagovarjale programe svojih strank, Slovenija brez
stresa, Slovenska pesniška stranka in
Slovenska gospodinjska stranka, novinarka na lokalnem radiu Blisk, ki jo je igrala
Irena Hvala, pa se je zelo trudila voditi oddajo v živo. Po koncu oddaje je prejela klic
direktorja, lastnika postaje in svaka v eni
osebi. Z oddajo, gostjami in vodenjem ni bil
najbolj zadovoljen. Novinarki, voditeljici in
deklici za vse na postaji je bil njegov komentar kaplja čez rob in je dala odpoved.
Na koncu pa je žalostno ugotovila, da stari
pregovor še vedno drži: žlahta je raztrgana plahta. Predstava se je zaključila ob
prijetnih tonih, ki jih je iz svoje harmonike
izvabljal Žan Grošelj. Gostujoče je številno
občinstvo nagradilo z bučnim aplavzom.

Veliko obiskovalcev je po končani predstavi izrazilo željo, da bi gostujoča skupina z novo komedijo spet obiskala Vipavo.
Ko bodo pripravili kaj novega, jih bomo
zagotovo povabili.
V Društvu upokojencev Vipava se trudimo
in upamo, da nam bo do oktobra uspelo
organizirati gostovanje amaterske dramske skupine. Zaradi omejitev druženja, ki
so bile posledica epidemije, je delovanje
dramskih skupin mirovalo, zato bo naša
možnost izbire nekoliko težja.
Vsem obiskovalcem se zahvaljujemo za
prostovoljne prispevke, s katerimi smo
pokrili stroške gostovanja, ter za vašo
visoko udeležbo, ki smo jo bili zelo veseli.
Nasvidenje oktobra.
Društvo upokojencev Vipava
Avtor fotografije; Ivan Šinkovec

IZ DRUŠTEV

Nova informacijska tabla o Nanosu
Kot ste nekateri že lahko opazili, smo člani Planinskega društva na starem trgu v
Vipavi zamenjali in namestili novo informacijsko tablo o Nanosu.
Pred tem so se v preteklem času zvrstile
že tri.

V letu 1970 je bila postavljena prva, takrat
še lesena informacijska tabla s časovnicami do pomembnejših točk na Nanosu.
Med letoma 1980–1985 je bila nameščena
druga tabla, ki je vključevala že zemljevid.
Ta je enkrat vmes doživela prenovo in sedaj tudi zasluženo menjavo z vsemi po-

membnejšimi informacijami in potmi.
V vseh teh letih se za prisrčno gostoljubje zahvaljujemo Bavčerjevim, lastnikom
zgradbe, na kateri se nahaja informacijska
tabla.
za PD Vipava MP

Vipavski planinci na najvišjem vrhu Karavank
Planinci in planinke smo se po petkovem
burnem vremenskemu dogajanju na sobotno jutro, 26. februarja 2022, podali
proti Završnici, od koder smo krenili na pot
proti Stolu. Mimo Valvazorjevega doma in

Žirovniške planine smo zagrizli navkreber
proti vrhu. Razmere so bile dobre, take, ki
pritičejo zimi, saj so nas na vršnjem delu
spremljali močan severni veter, občasna
megla in nizke temperature. Osemnajst

udeležencev je uspešno osvojilo zasnežen vrh ter se v Valvazorju zasluženo razvajalo z dobrotami iz domače kuhinje.
PD Vipava Marko Puc
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IZ SOSEDNJE OBČINE
Začenja se prenova mestne tržnice

Začasna selitev tržnice Ajdovščina
Začenjajo se dela za ureditev notranje tržnice Ajdovščina, ki se bo z zunanjo tržnico kmalu zlila v prijeten prostor druženja
in spoznavanja pridelkov ter prehrambnih
in drugih izdelkov ponudnikov s podeželja
Vipavske doline. Prenovljena tržnica bo
ponudnikom nudila bistveno boljše pogoje za prodajo ne glede na vremenske razmere, kupci pa bodo imeli na razpolago
širšo ponudbo kakovostne hrane lokalnega izvora.
Do zaključka gradbeno-obrtniških del in
opreme prostora bo lokalne dobrote ponudnikov zato moč dobiti pred Domom
krajanov Ajdovščina po ustaljenih urni-

kih ponudnikov, ki so običajno prisotni
na tržnici ob torkih, četrtkih in sobotah
v dopoldanskem času. Mlekomat je prestavljen pred Faladur, trgovec ‚Šabani‘
pa sadje in zelenjavo v tem času prodaja
v bližini starega mlina. Kmečka tržnica,
ki poteka vsako drugo soboto v mesecu,
ostaja na isti lokaciji kot doslej, na Trgu
prve slovenske vlade.
Občina Ajdovščina bo dela izvajala v
okviru projekta Prenova mestne tržnice
Ajdovščina, s katerim je pridobila odobrena sredstva iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja ter Programa
razvoja podeželja 2014–2020. Celovita

prenova notranjega dela tržnice, vključujoč prenovo stavbnega pohištva in nabavo nove opreme, bo trajala predvidoma tri
mesece.

Aktivnost se izvaja v okviru operacije Prenova mestne tržnice Ajdovščina (delovni sklop 5), ki jo sofinancirata Evropska unija iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020 / ukrep
LEADER / podukrep 19.2.
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Pismo za dušo

V času pametnih telefonov, faksov, raznih
portalov, internetov, dostave hitre pošte
s paketi in reklamami, računi vseh vrst je
pravo doživetje dneva, ko nam poštar prinese v hišo pismo, ročno napisano s prilepljeno znamko v desnem kotu. Takoj se
nam postavi vprašanje: »Le kdo se me je
spomnil?« In ko to pismo odpremo in preberemo vsebino, je dan gotovo drugačen
kot tisti dan, ko nam poštar prinese uradno pismo, ki ima zraven še položnico za
plačilo. Teh dostav pa je vsak mesec kar
veliko ali preveč.
Žal pa je med nami vse manj pisem pisanih ročno, ki prinesejo naslovljencu neko
toplino in se na koncu zaključijo z »Lepo
te pozdravljam in želim vse dobro« ali kaj
podobnega.
V letošnjem poletju sem imela priliko pokukati v arhiv družine Hrovatin iz Vipave.
To je bila ugledna in premožna družina
iz Dupelj pri Vipavi, iz katere sta bila dva
Hrovatina vipavska župana, oče Anton
(1840 – 1919) in njegov sin Anton (1871 –

1919). V Vipavo se je družina preselila iz
Dupelj in tu kupila hišo, ki stoji v sedanji
Laurinovi ulici št. 3, in posestvo svetovno znanega egiptologa viteza Antona
Laurina, konzula in zbiratelja starin v
Egiptu, ki je leta 1845 dal v Vipavo pripeljati dva stara egipčanska sarkofaga od
doslej znanih šestih sorodnih sarkofagov
v Evropi. To sta sarkofaga hišastega tipa
iz četrte do pete dinastije 2400 let pred
Kristusom! Postavljena sta v grobnici
družin LAURIN – HROVATIN na našem vipavskem pokopališču in sta v zadnjem
času močno obiskana. V levem sarkofagu so posmrtni ostanki Laurinove mame
in očeta, v desnem pa je pokopan njegov
mladoletni sin Albert, ki ga je oče pripeljal
iz Egipta. S tem dejanjem je svojim staršem izkazal posebno čast. Prvotno sta
bila sarkofaga postavljena ob vipavski
cerkvi sv. Štefana.
Laurinovi so bili v Vipavi lastniki več hiš.
Pogodba o nakupu hiše in posestva med
družinama Laurin in Hrovatin, ki sta bili v

sorodstvenem razmerju, je bila sklenjena
z obvezo, da bodo Hrovatinovi skrbeli za
Laurinovega sina Andreja, ki je bil potreben posebne zaščite. Ta pogoj je vplival
tudi na znižanje vrednosti kupoprodajne
pogodbe. K posestvu Laurinov sta spadala tudi mlin in žaga v Taboru, ki sta postala last Hrovatinovih, dokler ni prišlo do
požara. Hrovatinovi so imeli tudi lastno
klavnico, mesnico in gostilno in veliko
dvorano, ki je Vipavi služila za gledališke
predstave, ker je imela lep oder in prostor za plese ob raznih prilikah. Po vojni
pa smo vanjo hodili gledat prve slovenske
filme. Žal pa so Hrovatinovi po vojni doživeli nacionalizacijo premoženja in velike
dvorane, ki so jo v času po letu 1960 od
države nazaj odkupili.
V Hrovatinovem družinskem arhivu se je
ohranilo tudi pismo Antonovega starejšega brata Josipa Hrovatina, ki ga je pisal
svoji mami leta 1868 v Vipavo, ko je bil učitelj v Temnici na Krasu in ga zaradi pisave,
posebne vsebine in spoštljivega odnosa
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»Draga mati!«

še voda nam zmanjka, kar se že v nekterih
krajih godi, da morajo daleč ponjo hodit.
Pšenica bledi, trave ne bo skoro nič! Bojim
se, da bi tudi pri Vas enacega ne bilo!

Upam, da ste ljuba mati kar tudi bratje in
sestre zdravi i veseli včakali binkoštnih
praznikov, kar Vam vsem skupaj prisrčno
privoščim.

Kras je ves žalosten kraj, in zdi se mi, da ko
bi imel kozarec naše vipavske, mrzle vode,
da bi bil kot riba zdrav, tako pa je nekoliko
slabeje.

O sv. Jelerji v Gorici se mi je milo storilo, da
ste bili ravno konja pognali, ko sem jaz k
Vam hitel, menim da zato ste podvizali,
ker je bil Tone poškodovan, a upam, da je
kmalu ozdravil, sem pa v serci srečno pot
voščil.

Nadjam se, da če Bog da, se bodemo o
šmarnih mašah videli.

do matere predstavim v prepisu:
V Temnici dne 30. vel trav. 1868

Tu na Krasu se je marsikaj med tem spremenilo. Med drugim smo zvonove prelili
(vsi skupaj tehtajo 32 centov), ktere smo 9.
dne maja obesili, da ne bo več rudečkaste
soli.
Vam je gotovo znano, i da bo potem bela 2.
gl.47 kr. ceneje. Pri velikim Dolu je ne dav-
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Čez kraške hribce v duhu pozdravljam vse
svoje brate, sestre, sosede i prijatle, posebno pa Vas preljubo mater, ter ostane
vedno
Vaš pokorni sin Josip

no silno toča padla, tako da Bog pomagaj!,
vse je šlo. Vročina je huda, suša velika in
če Bog v kratkem poklone, ga dežja ne da,

Moj napis se glasi: Častitemu gosp.
Hrovatin Josipu, učitelju v Temnici Komen
Taka so pisma za dušo!
Magda Rodman

TURIZEM

Projekt Vinar za en
dan
V sklopu projekta Vinar za en dan so se
sestali vinarji in oblikovali aktivnosti, ki
bodo sestavljale turistični produkt. Glede
na raznovrstna opravila, tako v vinogradu
kot v vinski kleti čez celo leto, bomo pripravili zanimiva doživetja za goste, ki prihajajo v Vipavsko dolino. V vsakem letnem
času so določena opravila in v te se bodo
lahko vključevali turisti, ki jih zanimajo
vinska doživetja, lokalna pridelava in lokalna tradicija.
Prvi gostje so že preizkusili opravila v vinogradu. Trenutno je aktualno rezanje in
vezanje trt.

V vinskih kleteh pa nastajajo zanimive
zvrsti, sestavljene iz lokalnih sort.
Projekt Vinar za en dan se sofinancira s
sredstvi iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (ukrep LEADER, podukrep 19.2) preko Lokalne akcijske skupine
Vipavska dolina.
Zavod za turizem TRG Vipava

21

TURIZEM

Degustacija vin za
nizozemsko revijo
Perswijn
Perswijn je vodilna nizozemska neodvisna
revija za vino. Časopis ponuja informacije
o vinih s celega sveta ter neprestano išče
nova in presenetljiva odkritja. V njej so
številni zanimivi članki o mnogih vrstah
vina in vinskih regijah, avtorji člankov pa
so znani novinarji, ki se ukvarjajo prav z
vinom.
Tokrat so se ustavili na Gočah, na Cejkotovi
domačiji pri Davorinu Mesesnelu. V torek,
8. marca, so tam pripravili degustacijo vin
Vipavske doline prav za to nizozemsko revijo. Degustacijo je vodil Aldo Gouwerok, ki
se ob karieri veterinarja na moč posveča
vinom v naših regijah.
Svoje počitniško domovanje si je omislil v
Kalu nad Kanalom in prav tam so dobrodošli mnogi obiskovalci, ki poleg neokrnjene narave lahko spoznavajo tudi naša
vina. Mednarodno komisijo, ki je vina
ocenjevala, so sestavljali Andreia Debon,
Stefano Cosma in Paul Balke.
Za predstavitev se je združilo kar dvajset
vinarjev iz naše doline. Ob tem velja poudariti, da so naši vinarji želeli predstaviti
zlasti lokalne sorte vina. Seveda je najboljša informacija iz prve roke, zato so se
vinarji pridružili novinarjem in jim tako od
blizu sami predstavili svoja vina in filozofijo, ki jih spremlja pri vzgoji trt, grozdja,
pri predelavi in vzgoji vina.

Kakšna so se strokovnim novinarjem, ki se
vedno znova srečujejo z najboljšimi vini na

Gostitelj degustacije Davorin Mesesnel
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svetu, zdela naša vina, bomo lahko prebrali v reviji Perswijn.
VIPAVSKI GLAS
Ustanovitelj in založnik: KS Vipava
Uredniški odbor:
Nataša Nardin – odgovorna urednica,
Luka Lango – urednik rubrike Izza občinskih zidov, Barbara Repovš – urednica rubrik o turizmu, Peter Skapin
– član.
Grafično oblikovanje naslovnice:
Benjamin Boben
Fotografija na naslovnici:
Marko Puc
Grafična priprava: Prograf, Vipava
Tisk: Grafika Soča, Nova Gorica
Naklada: 2100 izvodov
Vipavski glas brezplačno prejme vsako gospodinjstvo v Občini Vipava.
Kontakt: vipavski.glas@gmail.com
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KRIŽANKA | ŠPORT
Z začetkom pomladi prihaja tudi čas številnih športnih dejavnosti. V tokratni nagradni križanki
odkrivamo športne panoge in z njimi povezana gesla. V žrebanju za nagrado našega pokrovitelja
sodelujete tako, da na naslov vipavski.glas.križanka@gmail.com do 10. aprila 2022 pošljete
nagradno geslo, ki ga dobite tako, da premečete črke v obarvanih kvadratkih. Namignemo vam:
brez njih na tekmah ne gre. Uspešno reševanje križanke!
1

2
3
4

5
6

7

8

9
10
11

12
13

14

15

16

VODORAVNO
3 | Šport z loparjem in rumeno žogico.
7 | Oseba, ki se ukvarja s športom
(ženskega spola).
8 | Trenirajo ga v klubu Izvir Vipava.
10 | Športna disciplina, pri kateri si tekmovalec
prizadeva čim hitreje preteči določeno razdaljo.
11 | Igra s kroglami, v naši občini deluje več
klubov na področju tega športa.
13 | Najbolj priljubljena postranska stvar na svetu.
14 | Pot, ki je določena in urejena za športno
tekmovanje.
15 | Hoja za rekreacijo, lahko tudi v hribe.
16 | Prostor za športna tekmovanja.

NAVPIČNO
1 | Priljubljeno je po Gradiški Turi in v soteski Bele.
2 | Kraljica športov.
4 | Površina za športne igre.
5 | Uporabljamo lok in puščico.
6 | Športna igra, pri kateri igralci z metanjem
spravljajo žogo v gol.
9 | Pri tej panogi telovadci in telovadke
tekmujejo na orodjih.
12 | Šport z žogo, cilj je zadeti koš.

Avtorica križanke: Natali Panič Nardin

