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VODORAVNO

5 | Večdnevna kulturna prireditev.
6 | Ustanova, ki se ukvarja z uprizoritvijo 
     dramskih del.
8 | Odrsko glasbeno delo s petim besedilom 
     in instrumentalno spremljavo.
10 | Kdor ustvarja, oblikuje dela estetske vrednosti.
11 | Premiki ob določeni glasbi.

NAVPIČNO

1 | Bukla.
2 | Pesniško delo.
3 | Kulturni dogodek.
4 | Uprizarjanje odrskega dela pred občinstvom.
7 | Krajše literarno delo z ritmičnim besednim 
     redom.
9 | V Vipavi je vinarski.

KRIŽANKA | KULTURA
 
Februarju lahko rečemo tudi mesec kulture in množice kulturnih prireditev. Je pa prav kultura 
del našega vsakdana. V tokratni križanki odkrivamo gesla, povezana s kulturo. Vabimo vas, da 
odkrijete nagradno geslo, ki ga dobite tako, da premečete črke v obarvanih kvadratkih. Za 
nagrado pokrovitelja sodelujete tako, da do 10. marca 2023 pošljete nagradno geslo na elek-
tronski naslov vipavski.glas.krizanka@gmail.com. Veliko uspehja pri reševanju!
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OBČINA

»Ključ do uspeha na lokalni ravni je v sodelovanju in dialogu!«
pogovor z županom mag. Antonom Lavrenčičem

Za vami sta dva intenzivna meseca na 
mestu župana. Kakšno je bilo to obdobje?

»Obdobje »uvajanja« je minilo kot bi tre-
nil. Skupaj s podžupanom in zaposlenimi 
v občinski upravi delamo s polno paro od 
prvega dne.

Pred županovanjem sem bil 12 let občinski 
svetnik in to mi je vsekakor pomagalo pri 
razumevanju mojih novih nalog in izzivov, 
ki so me čakali. S številnimi problemi sem 
bil že seznanjen in veliko projektov sem 
dobro poznal.

Je pa opravljanje funkcije župana nekaj, 
kar bi težko primerjal s čimer koli drugim. 
Če poskusim najenostavneje to opisati, 
gre za obilo odgovornosti, ki jih z zado-
voljstvom prenašam. Cilj pri tem je zelo 
jasen – zagotavljanje občega dobrega.«

Kot župan ste izpeljali tudi tri seje občin-
skega sveta. Kakšno je razpoloženje med 
svetniki?

»Imamo zelo heterogeno sestavljen ob-
činski svet, kar vidim kot zelo pozitivno. 
Imamo svetnike, ki nadaljujejo svojo funk-
cijo še iz prejšnjega mandata, potem je 
nekaj takih, ki so se za svetniško mizo vr-
nili in nekaj je takih, ki v občinskem svetu 
sedijo prvič. Ne glede na pretekle izkušnje, 
izobrazbo ali starost pa vsak od njih po-
meni velik doprinos. 

Čutim, da razumejo, da so jih izvolili ljudje 
in da morajo delati v njihovo dobro. Želim 
si sodelovanja z vsemi in prepričan sem, 
da smo v teh treh sejah že napravili odlič-
ne korake k temu.«

Na novo pa ste se morali soočiti tudi z de-
lovanjem občinske uprave. Ste zadovoljni 
z odnosi in z učinkovitostjo zaposlenih?

»Hitro sem ugotovil, da gre za dobro, učin-
kovito ekipo, ki se po eni strani hitro od-
zove na problem, ko se ta pojavi, po drugi 
strani pa rutinirano pelje in rešuje uprav-
ne zadeve. Vsak pokriva določeno podro-
čje, na katerem je ustrezno podkovan. 

Jaz zaupam v njihovo strokovnost in mi-
slim da tudi oni meni in v mojo presojo.« 

Skupaj z občinskim svetom in občinsko 
upravo morate, seveda, dokončati začete 
projekte. Kateri so tisti, ki ste se jih lotili 
najprej?

»Začetih projektov ni malo. V Občini 
Vipava, v vseh krajevnih skupnostih se bo 
v letu 2023 veliko delalo.

Pričakujem, da bo na seji občinskega sveta 
konec februarja sprejet proračun za leto 
2023, ki bo nudil okvir oziroma finančni vir 
za izvedbo projektov.

Če omenim le najbolj izpostavljene in 
največje projekte, so to dozidava vrtca v 
Vipavi, nadaljevanje izgradnje kanalizacije 

na Slapu, dokončanje pločnika Vrhpolje-
Vipava, začetek prenove Glavnega trga 
v Vipavi, dokončanje objekta v Podskali, 
pričetek z deli na kanalizacijskem omrež-
ju Lože-Manče, otroško igrišče v Podragi, 
cesta Podnanos-Nanos, pločnik na 
Gradišče, priprava projekta za vodohran 
na Gočah … 

Projektov je res veliko, veselim se začetka 
vsakega od njih in vseh tistih, ki bodo še 
prišli na vrsto v prihodnjih letih.

Dodajam pa, da ni pomembno le tisto, kar 
lahko otipamo v obliki postavljenih zida-
kov in novo asfaltiranih površin, ampak je 
tukaj še tisto »nevidno«, kar tudi omogoča 
kvalitetno bivanje in sploh daje vsebino 
našemu okolju. Dobro socialno varstvo 
za starejše, večja podpora kulturi, športu 
in mladim je le nekaj od tega, kar imam v 
mislih, ko govorim o tem, kaj želimo zago-
toviti občanom.«

Ste ob vsem tem na voljo tudi nam, obča-
nom?

»Moja vrata so odprta. V dveh mesecih 
sem se imel priložnost srečati s številnimi 
občankami in občani. Vesel sem teh pogo-
vorov in srečanj. Prepričan sem, da je ključ 
do uspeha na lokalni ravni v sodelovanju 
in dialogu. To je tisto, kar rodi najbolj pro-
dorne ideje in zagotavlja, da skupaj pride-
mo do njihove izvedbe.«

Pogovarjala se je Nataša Nardin
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OBČINA

Izza občinskih zidov 
Kratek povzetek januarskih sej

2. redna seja 
Seja je potekala v četrtek, 12. januarja 
2023. Prisotnih je bilo 15 članov občinske-
ga sveta. Na dnevnem redu je bilo predvi-
denih 10 točk. Svetnik je predlagal, da se 
pri glasovanjih na seji poimensko zapiše, 
kako je kdo glasoval. Svetniki so si vzeli 
pet minut odmora, nato pa soglasno iz-
glasovali predlagani predlog ter sprejeli 
predlagani dnevni red. 

Nato so soglasno potrdili zapisnik 1. (kon-
stitutivne) redne seje ter se seznanili s 
poročilom o izvajanju sklepov 34. in 1. 
redne seje. Sledila so različna vprašanja 
svetnikov, na katera so odgovarjali župan 
in člani občinske uprave.

V 4. točki dnevnega reda so glasovali o 
imenovanju Nadzornega odbora Občine 
Vipava in soglasno potrdili, da v Nadzorni 
svet imenujejo Ivana Počkarja, dr. Samuela 
Rodmana Oprešnika, Marka Nabergoja, 
Manco Štekar ter Jurija Furlana. 

V naslednji točki so svetniki soglasno po-
trdili člane Komisije za mandatna vpra-
šanja, volitve in imenovanja, in sicer Ido 
Ferjančič, Danijela Petkovića ter Petra 
Curka. 

V Odbor za družbene dejavnosti je ob-
činski svet z 12 glasovi ZA uvrstil Anjo 
Godnič, Branka Tutuša, Mitjo Lavrenčiča, 
Natašo Uršič Praček ter Mateja Ferjančiča. 

V Odbor za gospodarstvo so z 12 gla-
sovi ZA ter 1 glasom PROTI imenovali 
Darka Roso, Bogdana Semeniča, Mirana 
Žvanuta, Benjamina Počkaja, Tomaža 
Vrčona, Simona Kodeljo ter Vido Babić. 

V Odbor za finance so bili z 11 glasovi ZA in 
dvema PROTI imenovani dr. Danijel Skočaj, 
Orjana Curk, Mitja Volk, Matej Velikonja ter 
Bogdan Godnič. 

V Odbor za turizem so bili s 14 glasovi 
ZA imenovani Natali Panič Nardin, Jernej 
Mikuž, Anja Godnič, Danijel Petković, 
Matej Premrl, Robert Ferjančič ter Stojan 
Vitežnik. 

V šesti točki dnevnega reda je občinski 
svet soglasno sprejel Sklep o ustanovitvi 
Komisije za kmetijstvo, ki bo štela sedem 
članov in bo opravljala naloge s področja 
kmetijstva.

V sedmi točki dnevnega reda so svetni-
ki soglasno sprejeli sklep o ustanovitvi 

Komisije za invalide, ki bo štela od pet do 
sedem članov. Ta bo opravljala naloge s 
področja varovanja ranljivih skupin, skr-
bela bo za njihovo nemoteno in neovirano 
gibanje po občini ter ustvarjala druge po-
goje za njihovo vključevanje v družbo. 

V naslednji točki je občinski svet sogla-
sno potrdil sklep o prenehanju mandata 
mag. Antonu Lavrenčiču v svetu zavoda 
Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in 
usposabljanje Vipava. Sledilo je imenova-
nje nadomestnega člana v omenjeni svet. 
S 14 glasovi ZA je bila imenovana Nataša 
Nardin. 

Župan je v zadnji točki povedal, da bodo 
seje občinskega sveta predvidoma vsak 
tretji četrtek v mesecu ob 17. uri in predla-
gal termine in ure sej posameznih odbo-
rov.

3. redna seja
Seja je potekala v ponedeljek, 30. janu-
arja 2023. Prisotnih je bilo 15 članov ob-
činskega sveta. Na dnevnem redu je bilo 
predvidenih 8 točk, naknadno so dodali še 
deveto. Svetniki so nato določili, da se po-
imensko glasuje v 5., 6. ter 8. točki predvi-
denega dnevnega reda, pri tem je 14 sve-
tnikov glasovalo ZA, eden je bil vzdržan, s 
tem so tudi potrdili predlagani dnevni red. 
Nato so z nekaj popravki potrdili zapisnik 
prejšnje seje ter se seznanili s poročilom 
iste seje. 

V tretji točki dnevnega reda so svetniki 
prvič obravnavali Odlok o ustanovitvi jav-
nega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina. 

Zdravstveni dom Ajdovščina je javni zdra-
vstveni zavod, katerega ustanoviteljici 
sta Občina Ajdovščina in Občina Vipava. 
Sprejetje novega Odloka o ustanovitvi 
Zdravstvenega doma Ajdovščina je bilo 
načrtovano že v prejšnjem letu. Ker je 
bil osnovni odlok sprejet že leta 2005 in 
je predlaganih sprememb več, je z vidika 
preglednosti smiselno sprejeti nov odlok 
v celoti. Spremembe odloka je soglasno 
potrdil Odbor za družbene dejavnosti ter 
tudi svetniki s 15 glasovi ZA. Sledila so 
različna vprašanja svetnikov, na katera so 
odgovarjali župan in člani občinske upra-
ve.

V peti točki dnevnega reda so svetniki 
predlagali in tudi glasovali o imenova-
nju delovnih teles občinskega sveta in 
sicer imenovanje v Statutarno pravno 
komisijo (Darko Rosa, Danijel Skočaj, Ida 

Ferjančič – 14 ZA, 1 PROTI), Komisijo za 
kmetijstvo (Mitja Volk, Andrej Ferjančič, 
Alojzij Adamič, Ida Ferjančič, Benjamin 
Počkaj, Melita Dolenc, Uroš Janežič – 12 
ZA, 1 PROTI, 2 VZDRŽANA) ter Komisijo 
za invalide (Alojzij Adamič, Branko Tutuš, 
Ida Ferjančič, Roman Velikonja, Anuška 
Lavrenčič – 13 ZA, 2 VZDRŽANA). 

Sledila je prva obravnava proračuna 
Občine Vipava za leto 2023. Skupaj je 
predvidenih prihodkov 9.222.950 evrov, 
odhodkov pa 13.125.461 evrov. Proračunski 
primanjkljaj se bo s presežkom prejšnje-
ga leta ter 10 letnim kreditom, ki je bil 
sklenjen v prejšnjem letu (za informaci-
jo: v Občini Vipava je dolg 140€/občana, 
slovensko povprečje je 400€/občana). 
Glavne odhodke predstavljajo ureditev 
Glavnega trga v Vipavi, rekonstrukcija 
ceste Vipava-Vrhpolje, obnova Podskale, 
obnova objekta Glavni trg 1, kanalizaciji 
Lože-Manče ter Slap, prizidek k vrtcu, ob-
nova ceste Podnanos-Nanos ter obnova 
čistilnih naprav v Vipavi in Podragi. Odbori 
so proračun podprli, sledila je daljša dis-
kusija, nato pa še glasovanje. Svetniki so 
soglasno podprli predlagani proračun. 

V 7. točki je občinski svet sprejemal letni 
načrt ravnanja z nepremičnim in premič-
nim premoženjem Občine Vipava za leto 
2023. Občina Vipava namerava prodati 
oziroma zaključiti prodajo nepremičnin, 
ki so v povezavi z rekonstrukcijo ceste 
Vipava-Vrhpolje, zemljišča na Policah in 
na nekdanjem šolskem vrtu, dve stanova-
nji v Občini Ajdovščina ter počitniški objekt 
v Termah Čatež (v solastništvu z Vrtcem 
in Občino Ajdovščina). Letni načrt rav-
nanja začne veljati z dnevom uveljavitve 
Odloka o proračunu za tekoče leto. 

V naslednji točki so obravnavali Sklep 
o soglasju k sodni poravnavi v zadevi 
Lanthieri, izhajajoč iz predloga sodne po-
ravnave, dogovorjene med Občino Vipava 
in Univerzo v Novi Gorici, ki se nanaša na 
ureditev medsebojnih razmerij iz naslova 
sklenjene Pogodbe o dolgoročnem sode-
lovanju in Pogodbe o zakupu in uporabi 
prostorov obnovljenega rezidenčnega 
poslopja Lanthierijeve graščine v Vipavi 
ter nanju nanašajočih se pravnih aktov. S 
14 glasovi ZA so svetniki potrdili predlog 
sodne poravnave in pooblastili župana za 
podpis končne sodne poravnave in uredi-
tve vseh razmerij v zvezi s tem. 

V zadnji (naknadno dodani) točki so sve-
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OBČINA

Ureditev Glavnega trga v Vipavi | faza b | pričetek del
Obveščamo vas, da se s 13. februarjem 
2023 začenjajo ureditvena dela na obmo-
čju Glavnega trga v Vipavi, natančneje na 
severnem delu trga med objekti Glavni trg 
17 in Glavni trg 6 (od Kelti Bara do začetka 
Lanthierijevega parka), v skupni površini 
cca. 4500 m2. V ta namen bo izvajalec že z 
10. februarjem začel pripravljati in posta-
vljati ograjo gradbišča. 

Predvidena investicija bo imela neposre-
den vpliv na območje ceste, parkirišč ter 
dostopov do vaših nepremičnin. Skupaj z 
izvajalcem smo oblikovali terminski plan 
predvidenega poteka del, ki je razdeljen v 
več faz, kar izkazuje priložena grafika. V 
času gradnje bo spremenjen tudi prome-
tni režim na tem delu trga. 

Izvedba projekta prenove Glavnega trga 
je razdeljena v posamezne faze, ki sledi-
jo določenemu vrstnemu redu in poteka-
jo od severnega dela trga proti jugu. Za 
vsako posamezno fazo je določen časovni 
okvir za izvedbo predvidenih gradbenih in 
arheoloških del. Prva faza se tako začne 
na severnem delu v območju Kelti Bara, 
zaključek pa je predviden na območju av-
tobusnega postajališča in dela cestišča do 
Lanthierijevega parka. Posamezne faze 
predstavljajo manjše zaključene celote, 
kar pomeni, da se bodo dela po posame-
znih fazah v celoti zaključevala s finalno 
oziroma končno obdelavo.

Neposredno ob objektih bo med prenovo 
Glavnega trga ves čas puščen 1,5 metra 

širok pas, namenjen prehodu ljudi in do-
stopu do objektov.

V obdobju ureditve bo ukinjeno parkira-
nje na Glavnem trgu ter dostop do njega 
s severne strani. Občane pozivamo, da se 
poslužujejo parkirišča na »Frnaži« ter da 
dostopajo do trga preko Ceste 18. aprila, 
saj bo dostop preko Ceste Vojana Reharja 
onemogočen. 

Začasno bo tudi onemogočena uporaba 
otroškega igrišča, ki se nahaja pred objek-
tom občine. O novi lokaciji igrišča vas 
bomo obvestili v kratkem. 

Za dodatne informacije nas lahko kon-
taktirate na telefonsko številko 05/36 43 
423.

Predvidene 
časovnice izvajanja 
del
Večkrat smo že poudarili, da je gradnja 
kompleksen proces, ki terja ogromno 
časa, veliko strokovnjakov ter mnenjeda-
jalcev, zato se kdaj predvidene časovnice 
tudi zamaknejo. Trudili se bomo, da se jih 
bomo držali ter bili občanom na voljo za 
vprašanja. V nadaljevanju torej predsta-
vljamo časovne okvire odprtih projektov:  

Kanalizacija Slap, 3. faza: začela se  je iz-
gradnja fekalne in meterone kanalizacije. 
Predviden zaključek del je v začetku na-
slednjega leta. 

Prenova objekta v Podskali: v jami se iz-
vajajo izkopi zaradi poglobitve tal, začenja 
se montaža razvodov strojne inštalacije. 
Zaključek del je predviden konec marca 
oziroma v začetku aprila. 

Rekonstrukcija lokalne ceste Vipava-
Vrhpolje, 2. faza: izvajalec trenutno gradi 

meteorno kanalizacijo na celotni trasi. 
Sledi umestitev infrastrukture v območje 
predvidenega pločnika. Zaključek del je 
predviden konec marca oziroma v začetku 

aprila.

Predvidena časovnica ureditve Glavnega 
trga je opredeljena ločeno.

tniki obravnavali mnenje o kandidaturi za 

ravnatelja Centra za izobraževanje, reha-

bilitacijo in usposabljanje Vipava. Svetniki 

so s 13 glasovi ZA (1 je bil vzdržan) podprli 
kandidata Alojzija Adamiča. 

Podrobnejše informacije o sejah 

Občinskega sveta Občine Vipava so na 

voljo na spletni strani: https://obcina.vi-

pava.si/objave/76. 

Obvestilo o spremenjenem prometnem režimu 
Občane pozivamo, da med obdobjem, ko se izvajajo dela zaradi rekonstrukcije lokalne ceste Vipava-Vrhpolje, na območju Vrhpolja 
uporabijo urejen obvoz čez Duplje in NE uporabljajo poljskih poti, saj te niso namenjene tovornemu in osebnemu prometu, temveč 
zgolj dostopu do kmetijskih zemljišč.
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VIPAVSKEMU GLASU NA POT

Zahvala prostovoljcem projekta Prostofer    
Župan mag. Anton Lavrenčič in podžupan 

Jožko Andlovic sta se konec januarja sre-

čala s prostovoljci, ki sodelujejo v projek-

tu Prostofer, ter se jim zahvalila, da svoj 

prosti čas nesebično, brezplačno in požr-

tvovalno namenjajo ljudem, ki potrebujejo 

pomoč pri prevozih do zdravstvenih usta-

nov, trgovin in uradov. 

Delo prostovoljcev je tudi danes nepre-

cenljivo in veseli nas, da projekt Prostofer 

v naši občini tako uspešno deluje. 

Prostovoljstvo v sebi skriva velik in globok 

pomen. Vse šoferje, ki bi radi s svojimi de-

janji bogatili kvaliteto bivanja naših sta-

rejših občanov in pomagali sočloveku ter 

se pridružili sedanji skupini šoferjev, lepo 

vabimo k sodelovanju (info: 05/3643-411, 

Majda). 

Obvestilom lastnikom priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda 
Direkcija Republike Slovenije obvešča vse 
lastnike priobalnih zemljišč ob vodoto-
kih 2. reda, da so po določilih 100. člena 
Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 
s spremembami) dolžni sami zagotavljati 
odstranjevanje odvečne zarasti na bre-
govih, odstranjevanje plavja (odpadlega 
listja in drugih plavajočih predmetov), od-
padkov in drugih opuščenih in odvrženih 
predmetov ter snovi z vodnih in priobalnih 
zemljišč.

V Občini Vipava to torej velja za vsa prio-
balna zemljišča ob vodotokih, ki NISO ob 
reki Vipava. Zunanja meja priobalnih ze-
mljišč 2. reda je pet metrov od meje vo-
dnega zemljišča. 

Pogoji, pod katerimi lahko čiščenje pri-
obalnega (in vodnega) zemljišča izvede 
priobalni lastnik oz. drug uporabnik ze-
mljišča, so naslednji:

• zagotavljati je treba selektivno odstra-
njevanje odmrle, poškodovane in od-
večne zarasti z brežin in priobalnega 
zemljišča, zlasti zarasti, ki sega v strugo 
potoka,

• golosekov ni dovoljeno izvajati: morebi-
tnih večjih zdravih dreves, če se nahaja-
jo ob potoku, se torej ne sme posekati. V 

priobalnem pasu vodotoka, ki predsta-
vlja 5 m pas od zgornjega roba brežine 
potoka, je treba ohranjati nepretrgano 
drevesno in grmovno zarast.

• propadlo in odstranjeno zarast ter od-
padke je treba v celoti odstraniti z ob-
močja na naravi neškodljiv način; ma-
terial je prepovedano odlagati v strugo, 
na brežino in priobalni pas vodotoka,

• potrebno je redno odstranjevanje plav-
ja z vodnega in priobalnega zemljišča 
(odpadlega listja in drugih plavajočih 
predmetov),

• potrebno je odstranjevanje odpadkov in 
morebitnih drugih opuščenih in odvrže-
nih predmetov z vodnega in priobalne-
ga zemljišča (o morebitnem odlaganju 
tretjih oseb je treba obvestiti pristojno 
inšpekcijsko službo),

• na urejenih odsekih vodotokov v strnje-
nih naseljih je treba redno kositi brežine 
in priobalni pas vodotokov.

Pri načrtovanju vegetativnega vzdrževa-
nja, to je predvsem odstranjevanju grmi-
čevja in drevja, je treba tudi upoštevati, da 
je, v skladu z Zakonom o divjadi in lovstvu 
(Uradni list RS, štev. 16/04 s sprememba-
mi), prepovedano odstranjevanje zarasti 

ob vodnih koritih v obdobju med 1. marcem 
in 1. avgustom. 

Pri odstranjevanju obrežne zarasti na 
območjih z naravovarstvenim statusom 
je treba upoštevati še naravovarstveno 
zakonodajo. Območja z naravovarstvenim 
statusom so razvidna iz Atlasa okolja ali 
Atlasa voda. Za napotke glede upošte-
vanja tega naj se lastniki oz. uporabniki 
priobalnih zemljišč obrnejo na pristojne 
območne enote Zavoda RS za varstvo na-
rave.

Direkcija hkrati obvešča, da je z namenom 
zmanjševanja erozijske in poplavne ogro-
ženosti prebivalcev, objektov, premoženja 
in zemljišč prepovedano odlaganje vejev-
ja, lesne mase oziroma kakršnokoli de-
poniranje lesa na vodnem in priobalnem 
zemljišču.

Prav tako je v skladu s ciljem varstva in 
urejanja voda in zmanjševanja posledic 
škodljivega delovanja voda prepoveda-
no, na vodnem in priobalnem zemljišču, 
postavljanje kakršnih koli ovir, vzdolžnih 
ali prečnih ograj, deponiranje bal sena in 
drugih pridelkov, gradbenega materiala in 
gradbenih odpadkov, tudi v smislu zača-
snih deponij.
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Medgeneracijski prenos znanja | predvidene aktivnosti
Vsebina operacije LAS Medgeneracijski 
prenos znanja je nastajala v tesnem so-
delovanju partnerjev: vodilnega partnerja 
LAS Vipavska dolina: RRA ROD Ajdovščina, 
Občine Vipava in Občine Ajdovščina, na 
podlagi pristopa »od spodaj navzgor« ter 
na podlagi analize potreb obeh urbanih 
središč LAS, Ajdovščine in Vipave.

S projektom želi Občina Vipava vzposta-
viti medgeneracijsko središče. To se bo 
nahajalo v mansardnih prostorih objekta 
na naslovu Beblerjeva ulica 18 v Vipavi. 
S prenovljenimi prostori bomo zagotovili 
prostor za izvajanje prostočasnih in inte-
resnih dejavnosti. Pri izvajanju dejavnosti 
bodo sodelovali lokalni akterji.

Občina Vipava je izvedla javno naro-
čilo za izbiro izvajalca gradbenih del 
v projektu »Medgeneracijsko središče 
Vipava.« Izbran je bil VALE AS, posredni-
štvo pri prodaji, d.o.o., Tovarniška cesta 
4c, Ajdovščina. Izbran je bil tudi izvajalec 
aktivnosti z namenom usposabljanja in 
opolnomočenja ter dviga kompetenc v 
medgeneracijskem središču Vipava. Le-te 
bo izvajal Zavod za turizem TRG Vipava. 

V okviru aktivnosti Medgeneracijskega 
prenosa znanj bo Lavričeva knjižnica v fe-

bruarju izvedla aktivnosti s starejšimi ter 
dijaki.  V nedeljo, 12. 2. 2023, ob 17. uri vas 
vabimo na dramski nastop dramske sku-
pine Društva Razmetano podstrešje Kako 
premagati stisko. V soboto, 18. februarja, 
pa v župnijsko dvorano v Vipavi na preda-
vanje Camino di Santiago. Lepo vabljeni.

Vse aktivnosti projekta se izvaja v okvi-
ru operacije LAS Medgeneracijski pre-
nos znanja, ki jo sofinancirata Republika 
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj.

Lokalna akcijska skupina Vipavska dolina 
Povabilo k sodelovanju za soodločanje pri razvoju območja Zgornje Vipavske doline

Lokalna akcijska skupina Vipavska doli-
na, na kratko LAS Vipavska dolina, vabi 
v svoje vrste nove člane, ki bodo skupaj 
do konca letošnjega julija pripravili stra-
tegijo lokalnega razvoja. Ta bo osnova za 
pridobitev sredstev »mehanizma CLLD« v 
novem programskem in finančnem obdo-
bju EU 2021 – 2027. CLLD je vseevropsko 
poznan finančni mehanizem in poseben 
pristop k razvoju zaokroženih območij. 

Kratica je okrajšava za »Community Led 
Local Development«, ki v slovenskem 
prevodu pomeni »lokalni razvoj, ki ga 
vodi skupnost«. Ključna značilnost tega 
mehanizma in pristopa, ki ga uvršča med 
nekaj posebnega znotraj evropske politi-
ke, je ta, da je odločanje o razvoju dolo-
čenega območja in o porabi sredstev tega 
mehanizma preneseno na lokalno raven, 
v roke lokalne akcijske skupine - LAS. 

Izvajanje tega pristopa je na območju ob-
čin Ajdovščina in Vipava, kjer deluje par-
tnerstvo LAS Vipavska dolina, že dobro 
vpeljano od leta 2008 dalje.

Naj spomnimo, da je bilo preko LAS v 
preteklih letih izvedenih precej projek-
tov tudi na območju občine Vipava. Pod 
okriljem Zavoda za turizem TRG Vipava 
so bili izvedeni projekti: VIKOL-S kolesi 
po Vipavskem, Moj kraj je turizmu prija-
zen, VIMARK, Vipavske zgodbe, Znameniti 
Vipavci in Vinar za en dan. Turistično 
društvo Lanthieri je leta 2011 s sred-
stvi LEADER obogatilo Vipavsko trgatev, 
Občina Vipava je skupaj s KS Erzelj uredila 
tematsko pot po Erzelju in okolici, skupaj 
s Turističnim društvom Podnanos vzpo-
stavila Muzejsko zbirko analogne teh-
nologije na Nanosu, skupaj s Planinskim 
društvom Vipava obnovila plezališča 
Vipava in Vipavska Bela, skupaj s KS Slap 
in partnerji med drugim uredila učno te-
matsko pot Med divje. Društvo Zdravljica 
Lozice je izdalo knjigo o ledinskih imenih 
Pripoved izročila talov, Trsnica Vrhpolje 
je izvedla projekt Vipavska dolina in vin-
ska trta – dvig prepoznavnosti in tradici-
je. Theodosius d.o.o. je s partnerji izvedel 
projekt Od odpada iz vinogradov Vipavske 
doline do petzvezdičnih doživetij, storitev 
in produktov. Občina Vipava trenutno v 
okviru projekta LAS Obujeni Slap obnavlja 
prireditveni prostor na Gmajni, v okvi-
ru projekta LAS Medgeneracijski prenos 
znanja pa vzpostavlja Medgeneracijsko 
središče Vipava. 

8



RRA ROD, IZ KRAJEVNIH SKUPNOSTI

Zaključek lovne sezone Lovske družine Brje - Erzelj
V nedeljo, 15. januarja 2023, je Lovska 
družina Brje - Erzelj uspešno izvedla sku-
pni lov obeh revirjev Školj - Brje in Tabor 
- Erzelj in tako zaključila lovno sezono 
2022. Naj spomnimo, da je domača lovska 
družina ena od članic Zveze lovskih družin 
Gorica in Lovske zveze Slovenije.

Kot že tolikokrat doslej so se skupne-
ga lova udeležili številni gostje iz cele 
Slovenije. Gostje se vabilu zelo radi odzo-

vejo, saj jim je všeč  tako lovišče kot orga-
nizacija lova. Domov se vračajo polni lepih 
vtisov o srečanju s prijaznimi domačini, vi-
narji, čebelarji in kmeti, ki zelo lepo skrbijo 
za svoja posestva in tako širijo vedenje o 
naših vaseh širom po Sloveniji. V zadnjem 
času Lovska družina Brje - Erzelj tudi po-
gosto gosti člane lovskih družin Trstelj - 
Kostanjevica in Fajti hrib, katerih lovišča 
so prizadeli poletni požari. Na skupne love 

so vabljeni vsako nedeljo.

Nedeljski zaključek lovne sezone je bil 
še posebej slavnosten iz dveh razlogov. 
Lovska družina Brje - Erzelj je uspešno 
izpolnila zastavljeni dvoletni načrt, kar 
je potrdila komisija Zavoda za gozdove 
Sežana in Območnega združenja lovišč 
Primorske in sicer na podlagi pregleda-
nih trofej in čeljusti. Ocenjevanje je po-
tekalo 11. 1. 2023 v stari šoli na Erzelju. 
Upravljanje lovišč Primorskega lovskega 
upravljalskega območja, za katerega skr-
bi 30 družin od reke Vipave, Krasa, Brkinov 
do Istre, zahteva stalno sodelovanje in 
usklajevanje letnih načrtov lovišč.

Slavnostno pa je bilo tudi zato, ker je go-
spodar Lovske družine Brje - Erzelj Martin 
Jejčič z lovci in domačini nazdravil svoje-
mu okroglemu jubileju. Popoldne je mini-
lo v prijetnem vzdušju, ki so ga popestrili 
rogisti Brkinsko - Kraške zveze lovskih 
družin in lovski ansambel s Planine in vi-
pavskih Šmarij. Druženje so popestrili lepi 
spomini lovcev na številne skupne dogo-
divščine in seveda ni manjkalo dobrih že-
lja za naprej. 

Naj tudi zaključimo s pogledom naprej. 
Glavni cilj Lovske družine Brje - Erzelj v 
letu 2023 ostaja isti kot prejšnje leto. S 
pristojnimi službami želijo skupaj z osta-
limi deležniki doseči dogovor sprostitve 

LAS je pogodbeno partnerstvo, v katere-
ga morajo biti skladno z evropsko ured-
bo vključeni predstavniki treh sektorjev: 
javnih institucij, gospodarstva in civilne 
družbe. LAS ima nalogo, da opredeli in 
izvede strategijo lokalnega razvoja ter 
sprejme odločitve o načinu razdelitve in 
upravljanju finančnih sredstev mehaniz-
ma CLLD, v katerem so združena sredstva 
intervencije LEADER iz okvira Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja in 
sredstva namenjena izvajanju lokalne-
ga razvoja, ki ga vodi skupnost iz okvira 
Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
LAS Vipavska dolina ni pravna oseba, or-
ganiziran je kot pogodbeno partnerstvo 
javnih in zasebnih subjektov s stalnim 
prebivališčem, sedežem ali izpostavo na 
območju občin Ajdovščina in Vipava. V 
partnerstvo so lahko vključene tudi prav-
ne osebe javnega prava, društva in druge 
pravne osebe zasebnega prava, ki delu-
jejo v javnem interesu, imajo sedež izven 

območja LAS, vendar delujejo tudi na ob-
močju LAS Vipavska dolina. V LAS se lahko 
vključi vsak, ki bo deloval skladno s pravili 
partnerskega pristopa in s svojim delom 
deloval v dobro ciljev LASa. Vključitev v 
LAS predpostavlja odgovorno in aktivno 
delovanje v prid celostnemu in trajno-
stnemu razvoju območja LAS.

Članstvo v LAS je prostovoljno in odpr-
tega tipa, dostopno vsem pod enakimi 
pogoji. Člani LAS so enakopravni; imajo 
enake pravice in obveznosti. POVABILO 
V PARTNERSTVO je odprto skozi celotno 
programsko obdobje 2021-2027, prvi rok 
za vstop v članstvo LAS Vipavska dolina 
(za nove člane) je 14. 2. 2023. 

Člani partnerstva LAS Vipavska dolina, 
ki bodo pristopno izjavo oddali do 14. 2. 
2023, se bodo zbrali na skupščini konec 

februarja in izvolili izmed sebe predstav-
nike organa odločanja LAS in vodilnega 
partnerja LAS – upravljalca LAS, ki zago-
tavlja LAS-u pravno subjektiviteto, nima 
pravice odločanja, opravlja vse naloge 
strokovno administrativno-tehničnega in 
svetovalnega organa LAS.

Vsi, ki bi radi postali člani LAS Vipavska 
dolina, vabljeni k izpolnitvi PRISTOPNE 
IZJAVE, ki jo najdete na spletni strani LAS 
Vipavska dolina. Dodatne informacije v 
zvezi s članstvom v LAS in delovanju LAS 
lahko dobite pri obstoječem vodilnemu 
partnerju LAS Vipavska dolina, to je na 
RRA ROD Ajdovščina, na elektronskem na-
slovu info@las-vipavskadolina.si ali na te-
lefonskih številkah 065 556 238 (Suzana 
Žvokelj Ferjančič) in 065 556 239 (Melita 
Mavrič).

 Rogisti Brkinsko-Kraške zveze lovskih družin in gospodar LD Brje-Erzelj
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lova na jelenjad v Vipavski dolini in na vseh 
obrobnih loviščih vse do italijanske meje. 

V letu 2022 je sicer opaziti manjše število 
škodnih primerov na kmetijskih zemljiščih, 
primere tudi sprotno rešujejo. Gospodar 
Lovske družine Brje - Erzelj Martin Jejčič 
poudarja, da si bodo za zgledno sodelova-

nje in skupno dobro še naprej prizadevali 

skupaj z lastniki parcel, kmeti in domačini.

Intenzivno širjenje jelenjadi in prisotnost 

šakalov povzroča veliko gospodarsko 

škodo … a o tem kaj več kdaj drugič. 

Tatjana Rener Po skupnem lovu pred erzeljsko staro šolo

Študijski krožek z Goč na obisku vodarne Hubelj
V okviru projekta VITR smo udeleženke 
krožka v sredo, 11. januarja, obiskale vo-
darno Hubelj Ajdovščina. Ste že kdaj raz-
mišljali, kje in kako »nastaja« pitna voda, ki 
priteče iz naših pip? To smo se spraševa-
le tudi udeleženke krožka. Odgovor na to 
vprašanje smo izvedele v vodarni Hubelj 
Ajdovščina. Na ogledu vodarne je gospod 
Miha s Komunalno stanovanjske družbe 
Ajdovščina predstavil tehnološke postop-
ke, s katerimi zagotavljajo neoporečnost 
pitne vode. Surova voda v vodarno prite-
če preko dovodnega cevovoda iz zajetja 
Hubelj - Skuk. Vodo v vodarni filtrirajo s 
postopkom ultrafiltracije, postopek je 
prijazen do okolja in zagotavlja konstan-
tno kakovost pitne vode. Po filtraciji vodo 
dezinficirajo predvsem zaradi zagotavlja-
nja varne pitne vode do zadnjega uporab-
nika na vodovodnem sistemu. Naprave v 
vodarni delujejo avtomatsko in nepreki-
njeno, prav tako vsi procesi filtracije in 
nevtralizacije odpadne vode. Delovanje 
objekta spremljajo s pomočjo teleme-
trije in centralnega nadzornega sistema 
vodovoda. Ob izredno zanimivem ogledu 

vodarne smo bile vesele takega  sprejema 
in razlage. Prizadevale si bomo, da bomo 
uporabniki ozaveščeni in se opominjale na 

to, kako dragocena dobrina je naša voda. 

Anja Godnič, Damjan Benec

V moji koži
V sredo, 18. 1. 2023, je Lavričeva knjižnica 
Ajdovščina skupaj s Krajevno skupnostjo 

Goče organizirala pogovorni večer, ki so 
ga kulturno obogatili učenci podružni-

ce šole Goče pod mentorstvom Vanje 
Krapež. Gostja večera je bila Katja Škerlj, 
avtorica knjige V moji koži.

Skozi pogovor, ki ga je vodila Anja Godnič, 
se je tankočutno risala življenjska zgodba 
Katje, ki je v najstniških letih doživela hude 
opekline tretje stopnje po 39 % telesa. Te 
so jo zaznamovale za vse življenje, a ji po 
drugi strani prinesle tudi zorenje, učenje, 
sprejemanje sebe in dojemanje smisla 
življenja. Katja je skozi leta spoznala, da 
se preveč ukvarjamo s svojimi kilogrami, 
postavo, barvo las … in premalo s svojo 
dušo, ki pa je bistvo človeka.

Šele ko se v celoti sprejmeš takega kot 
si in si dopustiš, da se imaš rad, odpreš 
prostor za ljubezen. In ta pride, četudi ne 

10



IZ KRAJEVNIH SKUPNOSTI

ustrezaš lepotnim idealom. Katja je zato 
knjigo pisala z mislijo na vse mlade, ki že-
lijo postati boljši, lepši ter se ženejo za do-
sego lepotnih in družbenih standardov, ne 
vidijo pa, da so v resnici že lepi in popolni 
taki, kot so. Kajti, kaj pa če naše pomanj-
kljivosti niso pomanjkljivosti, ampak samo 

naše posebnosti, ki nas delajo unikatne?

Večer je nam, poslušalcem, prinesel mno-
go spoznanj, se nas dotaknil in vlil pogum 
in vero v življenje. V podružnični šoli Goče 
pa je še ves večer odmevalo, da je življenje 
vredno živeti.

V Tednu pisanja z roko smo sodelovali tudi 

Učenci 4. in 5. razreda PŠ Goče pa so se v 
Tednu pisanja z roko odločili, da bodo pi-
sma napisali prav Katji Škerlj ter jo tako 
razveselili z lepimi mislimi in željami ter 
se ji na tak prav poseben način zahvalili 
za obisk na Gočah.

Meta Furlan

Otroška predstava Soseda in pol
V soboto, 21. januarja, smo na Gočah go-
stili tretjo abonmajsko predstavo Soseda 
in pol v izvedbi gledališča KU-KUC. 

Dihur Dihurči in pav Pavli, najboljša so-
seda na svetu, se skupaj odpravljata na 
Jamajko, ko spoznata, da lahko na sanjsko 
potovanje odpotuje le eden. Kateri od ži-
valskih prijateljčkov bo ostal doma? 

Njuno prijateljstvo se znajde na veliki pre-
izkušnji. Skozi razgibano zgodbo, ki se je 
odvila ob pravljicah, odlični reggae glasbi, 
tekmovanju in nedolžnem sosedskem na-
gajanju, so otroci prepoznali pripetljaje iz 
resničnega sveta in se skozi smeh in na-
pete situacije veliko naučili. 

Prijatelja sta nas opomnila na naše člo-
veške slabosti in pokazala, da se tekmo-
valnost in nevoščljivost ne splačata. Bolj 
se obnesejo prijateljstvo, sodelovanje in 
spoštovanje različnosti. Zaradi dihurjih 
dimčkov smo se držali za nos, ob sosed-

skih prigodah smo se od smeha držali za 
trebuh in ob koncu predstave še za roke, 
saj sta nas živalska prijatelja spomnila, 

kaj je pravo prijateljstvo.

Anja Godnič

Na Gočah o obdobju zime, ledvicah in zeliščih z Majdo Rogelja
V okviru projekta VITR, ki poteka pod 
okriljem Ljudske univerze Ajdovščina na 
Gočah, 

smo v sredo, 1. februarja, gostili Magdo 
Rogelja, ki nam je predstavila dejavnost 
zeliščarske kmetije Rogelja iz Vojščice in 

predavala o zeliščih, njihovi zdravilno-
sti, načinih uporabe in učinkovitosti pri 
boleznih današnjih dni. Osrednja tema 
srečanja je bila krepitev delovanja ledvic. 
Spoznali smo, kako delujejo ledvice, kako 
jih krepimo bodisi z vajami ali masiranjem 

določenih točk na telesu bodisi s čaji, tink-
turami ali aktivnimi solmi. Na zeliščarski 
kmetiji Rogelja se ukvarjajo z zelišči in 
turistično dejavnostjo. V okviru tega se 
trudijo ohranjati stik z naravo, ki nam daje 
moč in energijo za premagovanje težav v 
sodobnem svetu, če ji znamo prisluhniti in 
z njo sodelovati. V sodelovanju z lepotami 
narave nastajajo najrazličnejši čajni na-
pitki, zelišča namočena v žganju, eterična 
olja, hidrolati, mila in mazila. Strastna ze-
liščarka, maserka in naturopatinja Magda 
Rogelja je večer obogatila z nasveti o 
zdravju in dobrem počutju, udeleženci pa 
smo domov odnesli zvrhano mero nasve-
tov in novega znanja o ledvicah.

Anja Godnič
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Pridruži se in migaj z 
Gradiščankami!
Dekleta z Gradišča pri Vipavi redno skrbijo 
za dobro počutje! Vsak torek od 19. do 20. 
ure poteka telovadba v krajevnem domu 
pod vodstvom Anuške Lavrenčič. Izvajajo 
razne vaje z različnimi rekviziti, kot sta 
elastika in žoga. Telovadba je namenje-
na predvsem temu, da dobro razgibajo 
telo ter ojačajo mišice na celem telesu. 
Izvajajo veliko vaj za moč, predvsem z 
elastiko, raztezne vaje za ublažitev nape-
tosti v telesu in razne vaje za ravnotežje. 
Po koncu treninga sledijo še dihalne vaje 
za umiritev duha in telesa. Vzdušje je zelo 
sproščeno in veselo, zato ste vabljene vse 
krajanke, da se jim pridružite.

Mojca Čermelj

Martinovanje na Lozicah 2022
Mladi v sodelovanju z KS Lozice in dru-
štvom Zdravljica

-Franceee, so pršli fantje po vzorce!

-Kakšne vzorce?

-Za martinovanje na Lozicah.

-Aa, bem, bomo natočili. 

-Kako je fantje, boste še kej provali prej?

-Lohk kšno kapljico ...

... tako se je začela spet ena izmed mno-
gih zgodb nabiranja vinskih vzorcev po 
Lozicah, Podgriču, Podnanosu, Orehovici 
in Ložah. Delo ni enostavno, zahteva 
krepko in izkušeno ekipo, ki se zadeve loti 
z resnostjo in tako tudi konča. Vsak vzorec 
(2 buteljki vina) se primerno označi z ime-
nom vinarja, sorte in lege. 

Vzporedno so dekleta z občutkom za 
estetiko skrbela za okrasitev prostora in 
dale vsej stvari sila prijeten izgled. 

Glasbena izbira se je izkazala kot odlična, 
kajti začeli so z vižami, ki ugajajo staro-
stno bolj zreli skupini, zaključili pa z vi-
žami, na katere so plesali zabave najbolj 
žejni tudi do 4. ure zjutraj.

Vmes smo seveda točili vse vzorce, letos 
jih je bilo 60, ljudi pa toliko, da je vzorcev 
zmanjkalo in smo posegli po rinfuzi ter 
točili iz cistern, da ne bi kdo rekel, da na 

Lozicah zmanjka vina! 

Trume obiskovalcev so se trle od vse-
povsod: iz Mislejske vasi, Žerjavske 
vasi, Otošč, Zgornjih Žvanutov, prišli so 
švicarji (ne tisti iz Švice), pa tudi avtobus 
zabave voljnih Gorenjcev je prispel (da ne 
bodo vedno sam pir pa šnops pil, ejga), ter 
kar nekaj mladinske sestave iz Podnanosa 
in Vipave. Medgeneracijska pestrost se je 
kazala v barvah pinele, zelena, sivega pi-
nota, muškata, sauvignona pa tudi barbe-
re, merlota in še kaj smo izpustili. 

Spomini so megleni, a ti so vsakič najbolj 
medeni. 

Ostane slikovno gradivo, ki se v javnost ne 
bo delilo.

Radi imamo praznik, ko iz mošta nastane 
vino.

Martinovanje na Lozicah še vsakič je pri-
jetno storilo. 

Do naslednjič. 

 Matic Štrancar
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Aktivno leto na Lozicah
Pred nami je še zadnji dogodek iz sklopa 
načrtovanih prireditev v letu 2022, in sicer 
občni zbor, na katerem se bomo z vese-
ljem ozrli nazaj na vse izvedene dogodke 
in projekte ter si neučakano ogledali plan 
dogodkov, ki prihajajo v letu 2023. Ob pre-
gledu dogajanja v zadnjem letu lahko z 
gotovostjo potrdimo, da je bilo le-to izje-
mno uspešno. Izmed devetnajstih načrto-
vanih le en dogodek ni bil izveden, poleg 
ostalih osemnajstih pa nam je uspelo or-
ganizirati tudi kar nekaj drugih aktivnosti, 
ki sprva niso bile umeščene v plan priredi-
tev. Tako smo kmalu po lanskem občnem 
zboru na pustno soboto preganjali zimo 
po Lozicah in okoliških krajih, marca smo 
nekoliko počivali, v aprilu pa uspešno iz-
vedli kar tri prireditve. Najprej smo se na 
velikonočno ponedeljek tradicionalno peš 
podali proti cerkvi sv. Marije Magdalene v 
Otoščah, nato smo se na predavanju za en 
večer prestavili iz spomladansko obarva-
ne domače vasi v afriško državo Gambijo 
ter se ob koncu meseca srečali na kreso-
vanju v Podgriču, ki ga organizira Krajevna 
skupnost Lozice. V naslednjih mesecih so 
v ospredje prišli tudi najmlajši in si v domu 
krajanov ogledali otroško predstavo, ob 
koncu junija smo se ponovno družili ob 
kresu (tokrat na Lozicah ob »Žibrnovem 
jezu«) in se par dni kasneje še peš podali 
na Nanos k cerkvi sv. Hieronima. Med po-
čitnicami smo izvedli poletni kino na pro-
stem, od poletja pa smo se kot vsako leto 
konec avgusta poslovili na Večeru pod 
lipo, ki je bil letos tudi degustacijsko obar-
van. Jesenske barve lokalnih gozdnih poti 
smo odkrivali oktobra na pohodu v Reber 
in naprej do cerkve sv. Trojice, kjer je bila 

sveta maša – po njej pa še tradicionalno 
druženje v Rebru. Uspeh novembrskega 
martinovanja se je kazal v premajhnem 
prostoru, vseh prodanih srečkah in količi-
ni preizkušenih vzorcev. Novembra je po-
tekala tudi adventna delavnica izdelova-
nja venčkov, v začetku zadnjega meseca 
leta pa smo sodelovali pri miklavževanju, 
se s polnim avtobusom odpravili na ad-
ventni izlet v Gradec in na poti obiskali še 
čokoladnico Zotter ter se v poznih večer-
nih urah vrnili nazaj v praznično okrašene 
Lozice, kjer smo si lahko ob cerkvi ogledo-
vali čudovito okrašeno smreko. Tudi zadnji 
teden leta 2022 nismo počivali, saj je bil 
izveden božični koncert v domači cerkvi, 
otroška predstava, na silvestrovo pa smo 
se ob polnoči srečali in si zaželeli vse do-

bro v novem letu. Poleg vseh omenjenih 
dogodkov je čez leto potekalo še teden-
sko igranje košarke v Podnanosu, kvačka-
nje hobotnic za nedonošenčke, druženje 
moških in žensk v domu krajanov, joga in 
tečaj italijanščine. Zares pestro preteklo 
leto nam zaradi dobre obiskanosti prire-
ditev daje motivacijo za naprej. Seveda pa 
izvedba dogodkov ne bi bila mogoča brez 
oseb, ki žrtvujejo svoj prosti čas in poma-
gajo pri organizaciji, zato se jim iskreno 
zahvaljujemo. Hkrati pa gre zahvala tudi 
vsem krajanom in krajankam ter ostalim, 
ki nas z udeležbo podpirate na naših do-
godkih. Se vidimo na tistih, ki prihajajo v 
nadaljevanju leta 2023!

Društvo Zdravljica

Slap – 800 let prve omembe vasi v pisnih virih
Letošnje leto so na Slapu začeli praznič-
no, konec januarja so obeležili 800 let 
prve omembe vasi v pisnih virih. Pripravili 
so kulturni dogodek, predstavili kratek 
zgodovinski oris predvsem cerkvene kul-
turne dediščine in življenja v župniji od 
leta 1956 do danes. V ta namen je bila po-
stavljena razstava o štirih osebnostih, ki 
so še posebej zaznamovale bližnjo prete-
klost Slapa. Predstavili so življenje in delo 
duhovnika Janka Žagarja, gospoda prelata 
Franca Kralja ter dveh gospodinj - Jožefe 
Žagar - Pepce in Marije Simnovčič - Mici.

Kot izhodišče je bil razmislek o rimski de-
diščini, ki jo je področje zgornje Vipavske 
doline v okviru takratne Rimske države 

pridobilo na začetku našega štetja, torej 
pred 2000 leti. Seveda je bila izpostavlje-
na predvsem trta in pridobivanje vina, kar 
je gotovo pridobitev romanizacije tistega 
obdobja. Torej lahko povežemo to daljno 
preteklost in sodobni čas, saj je Slap da-
nes prepoznaven po številnih kvalitetnih 
vinih.

V zgodovinskem orisu je bil Slap prvič 
omenjen v listini, napisani davnega 25. 
januarja 1223, ki jo je podpisal grof Henrik 
Andeški. V njej je navedeno, da mejni 
grof istrski daruje cerkvi Device Marije 
v Diessenu na Bavarskem šest kmetij v 
vasi, ki se imenuje Slap in se nahaja blizu 
Vipave. Najbrž lahko sklepamo, da je bilo 

teh šest omenjenih kmetij prvo zgodovin-
sko jedro Slapa. S prihodom redovnikov 
avguštincev je gotovo nastala tudi prva 
sakralna stavba, nanjo spominjajo ostan-
ki kapelice pod tlakom sedanjega prezbi-
terija. O nadaljnjem oblikovanju naselja ni 
nobenih pisnih virov do leta 1275, ko je na-
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stala listina, ki se navezuje na fevde oglej-
skega patriarha in osem kmetij na Slapu.

V ljudskem izročilu se je ohranila legen-
da o malteških vitezih, ki naj bi na Slapu 
ustanovili prvo postojanko, a žal nimamo 
dokumenta o verodostojnosti tega po-
datka. Izročilo temelji na vklesanih križih, 
najverjetneje templarskega izvora, in ka-
mnitih portretih domnevnih menihov kot 
prvih naseljencev Slapa na zunanji fasadi 
za prezbiterijem.

Cerkev na Slapu je v virih prvič omenjena 
v 14. stoletju, natančneje 3. marca 1373, 
v darovnici obnovitelja bazilike v Ogleju. 
V listini je med drugim navedena kmeti-
ja »Zalis« pri Svetem Mateju oz. Matiji na 
Slapu. V drugi polovici 15. stoletja je bila 
cerkev predelana, o nekdanji gotski po-
dobi lahko sklepamo na osnovi določenih 
ohranjenih detajlov v notranjosti in zuna-
njosti cerkve.

V 15. stoletju je bilo slapensko območje del 
gospostva Vipava in organizirano v župo 
Slap, ki je obsegala tudi sosednje vasi. Na 
kmetijah so bile glavne dejavnosti polje-
delstvo, živinoreja in vinogradništvo in 
skladno s tem so kmetje morali oddajati 
določene blagovne dajatve, npr. žito, male 
živali, piščeta, čebele, jajca in vino, mer-
jeno v vedrih, kjer je posebej omenjena 
rebula. Da je bilo slapensko vino cenjeno, 
potrjuje tudi znana misel v Slavi Vojvodine 
Kranjske iz leta 1689, in sicer da so »solze 
vinograda na Slapu še slastnejše.«

V 17. stoletju, po krajšem obdobju prote-
stantske akcije na Vipavskem, je bil Slap 
še vedno del vipavske prafare. Svojega pr-
vega duhovnika Janeza Krstnika Dolenca 
(Dollenz) je Slap dobil leta 1663, v vasi je 
služboval vsaj do leta 1692. 

V 18. stoletju se je cerkvena stavba precej 
spremenila po vzoru renesančno-baroč-
ne tradicije, prizidan je bil zvonik oglej-
skega tipa in podaljšek zakristije s kapelo 
sv. Notburge. Cerkev je 29. avgusta 1765 
posvetil prvi goriški nadškof Karel Mihael 
grof Attems, kar je napisano na kamniti 
plošči nad vhodnimi vrati.

Pomemben razvoj je doživela slapenska 
cerkev s prihodom kaplana Mateja Kodra, 
ki je v letih od 1850 do 1882 precej prenovil 
notranjost cerkve. On je tudi prvi začel po-
učevati otroke, dokler ni leta 1856 na Slap 
prišel prvi učitelj.

Začetek 20. stol. predstavlja velik prelom 
v zgodovini Slapa, 11. 6. 1902 je bila s po-
sebnim cesarskim odlokom ustanovljena 
samostojna župnija Slap, razglašena leta 

1903. V cerkvenem življenju v prvi polovi-
ci 20. stoletja je dobila pomembno vlogo 
»Marijina družba« in »Katoliško slovensko 
izobraževalno društvo«, ki ga je leta 1927 
ukinila fašistična oblast. Cerkvena stavba 
je v zadnjih šestdesetih letih dobila novo 
zunanjo podobo, popravljen je bil tudi zid 
okrog cerkve. Notranjost cerkve je izrazi-
to baročna, glavni avtor različnih oltarnih 
slik je Mihael Stroj. Posebej dragocene po-
dobe oz. stenske slike je leta 1967 naslikal 
Tone Kralj. 

Nov daritveni oltar je bil postavljen leta 
1981 in ima na sprednji strani relief Marije 
z Jezusom, nekdanji sklepnik gotskega 
oboka. Prav tako so v cerkvi opazne slike 
Križevega pota iz leta 1866 in pa seveda 
v baročnem slogu izdelana marmornata 
prižnica iz leta 1861. Spoštljive starosti so 
tudi cerkvene klopi iz orehovega lesa z le-
tnico 1876.

Na razstavi o Janku Žagarju, ki je prišel na 
Slap za duhovnika 1956. leta in ostal do 
smrti 1972, je bilo predstavljeno njegovo 
življenje in delo, v spominu vaščanov se 
je ohranil kot zelo prijazen, dober in ljud-
ski človek. Obudil je cerkveno življenje na 
vasi, za kar so bili vsi neizmerno hvaležni, 
pisal je vaško kroniko, začel je z obnovo 
cerkvene fasade in župnišča. Njegova go-
spodinja je bila najprej Marija Simnovčič 
– Mici, ki je osem let skrbela za župnišče 
in cerkev. Zaradi bolezni se je odselila v 
domači kraj, na Slap je prišla Jožefa Žagar, 
duhovnikova sestrična in v vasi ostala 57 
let. Po smrti Janka Žagarja je svoje delo 
nadaljevala kot gospodinja duhovnika 
Franca Kralja, skrbela je za krašenje cer-
kve, gojila je rože in različna zelišča, vzga-
jala sadne sadike, predvsem pa poskrbela 
za vse obveznosti v cerkvi pri različnih 
praznikih. Njeno posebno veselje je bila 
peka najrazličnejšega peciva in še danes 

slapenske gospodinje ustvarjajo po njenih 
receptih. Za zaključek dogodka so pripra-
vile različno pecivo za obiskovalce, ki so 
ga z veseljem pokušali ob kozarcu doma-
čih slapenskih vin.

Pomemben del razstave je bil posvečen 
Francu Kralju, duhovniku, profesorju, pre-
vajalcu in publicistu, ki od leta 2017 živi v 
Petrovem domu. Na Slapu je služboval 44 
let, začel je 12. 7. 1973 kot župnijski upra-
vitelj, ob tem je opravljal še številne dru-
ge obveznosti: bil je profesor na Srednji 
verski šoli, nekaj časa ravnatelj, nato po-
močnik ravnatelja in škofijski arhivar za 
Koper. Od 19. 7. 1984 je bil župnik na Slapu, 
še zmeraj profesor na Škofijski gimnaziji 
Vipava, tudi član Sveta za semenišča pri 
Škofovski konferenci Jugoslavije in član 
zbora škofijskih svetovalcev. Poleg funk-
cij verske narave je bil vse bolj aktiven na 
zgodovinskem znanstvenem področju. O 
tem pričajo njegovi številni prispevki oz. 
besedila, ki jih je objavljal tudi v italijanšči-
ni. Pisal je o vidnih cerkvenih primorskih 
osebnostih, sodeloval na različnih simpo-
zijih v Rimu, kjer so vsako publikacijo po-
svetili enemu znanih cerkvenih dostojan-
stvenikov, pisal je za Slovenski biografski 
leksikon, Primorski biografski leksikon in 
Enciklopedijo Slovenije. Iz najožjega ge-
ografskega okolja lahko omenimo opis 
zgodovine romarske cerkve v Logu pri 
Vipavi, zgodovino kapucinskega samo-
stana v Vipavskem Križu, delovanje du-
hovščine na Vipavskem med obema voj-
nama. Natančno je predstavil zgodovino 
koprske in goriške škofije. V knjigi z naslo-
vom Dr. Anton Požar: duhovnik, kulturni in 
narodni delavec s Pivškega se je zapisal 
med avtorje. V zborniku Vipavski izbor je 
predstavil Matijo Vrtovca, v Zborniku ob 
150-letnici prve šole na Slapu je opisal 
zgodovino Slapa s poudarkom na cerkveni 
kulturni dediščini. Njegovi zapisi temeljijo 
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na zgodovinskih virih in so znanstveno 
utemeljeni.

Predstavitev 800-letnice prve omembe 
Slapa in same razstave je popestril na-
stop Cerkvenega zbora s Slapa pod vod-
stvom Metode Malik. Številni obiskovalci 
so si z zanimanjem ogledali razstavo in 
ob različnih fotografijah obujali spomine 
na mladostna leta in dogodke, ki so za-
znamovali življenje Slapencev. Dogodek 
sta pripravili Majda Malik in Ljubica Ženko, 
podprl pa novi svet Krajevne skupnosti, 
ki je obljubil, da bomo praznično leto na 
Slapu zapolnili tudi z drugimi prireditva-
mi, saj se približuje 150 letnica Sadjarske 
in vinarske šole, ki je začela delovati na 
Slapu 1873. 

Majda Malik, foto Robert Ferjančič 

Božičnica v Vrhpolju in nastop CPZ Vrhpolje v Drežnici
Na drugo nedeljo po božiču, 8. januarja 
2023, je turobnim oblakom navkljub bo-
žična pesem cerkvenih pevskih zborov 
župnije Vrhpolje in gostov napolnila vrh-
poljsko cerkev na njihovi tradicionalni bo-
žičnici. Pesmi nastopajočih so številnim 
poslušalcem prinašale slike tiste prve 
božične noči, odstirale so tančice božič-
ne skrivnosti in jih vabile, da odprejo srca 
in sprejmejo luč Novorojenega. Maruša, 
Barbara in Lea so poskrbele za prisrčen in 
ubran nastop otroškega pevskega zbora. 
Pod vodstvom Ane Kodelja in ob klavirski 
spremljavi Katje Stopar so pevci meša-
nega cerkvenega pevskega zbora zapeli 
izbrane božične pesmi vipavskih sklada-
teljev. Nastopajoče zasedbe sta z zvoki 
svojih glasbil povezovali Lucija Kete in 
Ana Krapež, perspektivni mladi klarine-
tistki Pihalnega orkestra Vrhpolje, z iz-
brano besedo in božičnimi mislimi pa Urša 
Krečič. Božičnico so kot gostje obogatili 
sosedje, pevci Vokalne skupine Šumljak 

pod vodstvom Katarine Kodele Zadnikar 
in z moškim zanosom zapeli znane slo-
venske božične napeve in kolednice. Ob 
koncu je iz grl vseh pevskih sestavov mo-
gočno zazvenela skladba Rajske strune, 
k čudovitemu božičnemu vzdušju pa so s 
skupnim petjem Svete noči pripomogli še 
poslušalci. 

Toda za pevce mešanega zbora sta se 
božično praznovanje in prepevanje na-
daljevala še naslednjo soboto, 14. 1. 2023, 
v Drežnici. Odzvali so se namreč vabi-
lu tamkajšnjega župnika Slavka Hrasta 
in se tako na sončno sobotno popoldne 
z avtobusom odpeljali v ta slikoviti kraj 
pod mogočnim Krnom, kjer so sodelo-
vali na božičnem dobrodelnem koncer-
tu. V baziliki Srca Jezusovega so v družbi 
sedmih pevskih zasedb s Kobariškega 
in Goriškega zapeli tri božične, ki jih je 
uglasbil vipavski skladatelj Ivan Šček, in 
tako v Gregorčičeve kraje ponesli vipa-
vsko pesem in duha. Pod odločno in veščo 

roko večno mladostnega organizatorja 
gospoda Slavka Hrasta so čuteče in mo-
gočno zazvenele še skupne pesmi vseh 
nastopajočih, ki so omehčale srca vseh 
zbranih in jih spodbudile k darežljivosti 
za družino v hudi stiski. Pesem iz veselih 
pevskih grl pa je prijetno donela in pevce z 
vseh koncev Primorske povezala tudi pod 
zvezdnatim nebom, zunaj pred cerkvijo, 
kjer so jih prijazni in gostoljubni domačini 
postregli z dobrotami. Iz Drežnice so se 
pevci Cerkvenega pevskega zbora župnije 
Vrhpolje poslovili s pesmijo »Dajte mi zla-
tih strun« v spomin na njihovo pevko Vido. 
Ob vračanju domov sta se vesela pesem 
in smeh razlegala vse do domačega kraja.

Petra in Ana
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Dobrodelna akcija otroci za otroke
V oktobru in novembru smo se na šoli pri-
družili dobrodelni akciji Otroci za otroke, 
ki poteka pod okriljem koprskega društva 
Palčica Pomagalčica.

Društvo želi s pomočjo zbiranja srebrnih 
kovančkov upanja zbrati dovolj denarja za 
razvoj zdravila za redko bolezen, za kate-
ro trpi mali Urban.

Ker na šoli stremimo k dobrodelnosti in 
učenju najmlajših o velikem pomenu po-
moči tistim, ki jo potrebujejo, smo se odlo-
čili, da k dobrodelni akciji pristopimo tudi 
mi. Pri zbiranju denarnih sredstev smo bili 
uspešni. Zbrali smo 823,21 evra.

V zahvalo nam je društvo poslalo plamen 
zahvale v obliki športnih rekvizitov s pod-
pisi naših izjemnih športnikov. Prejeli smo 
tudi jabolko navdiha, ki ga je društvu po-

delil bivši predsednik Republike Slovenije 
Borut Pahor.

Hvala za vaš dar! Vsak kovanček je drago-

cen kamenček na poti do Urbanove ozdra-
vitve.

Tanja Tomažič in Lara Žabar

Prvošolci iz Podnanosa radi zahajamo v knjižnico
Na začetku šolskega leta sem učencem 
predstavila vse prostore na naši podru-
žnični šoli. Tako smo spoznali tudi šolsko 
knjižnico. V njej smo z veseljem skupaj po-
iskali knjige, revije, pravljice in slikanice. 
V šolski knjižnici smo imeli tudi svečano 
podelitev darilne slikanice za prvošolce, 
in sicer Kako sta Bibi in Gusti prezvijačila 
hrib Ide Mlakar Černič. S tem dogodkom 
smo slavnostno obeležili začetek bralne 
sezone in dan zlatih knjig. 

Mladi bralci si vsak teden pri interesni de-
javnosti Bralne urice in knjižnica, ki jo vodi 
gospa Tjaša Kobal, izposodijo najzanimi-
vejše pravljice in pesniške zbirke.

Obiskali pa smo tudi Lavričevo knjižnico 
v Podnanosu. Prijazna knjižničarka nam 
je predstavila knjižnico in prostor, kjer so 
shranjene knjige, ki so najbolj primerne za 

prvošolčke. Učenci so navdušeno prisluh-
nili pripovedovanju pravljic v otroškem 
kotičku.

Kot popotnico za nadaljnja srečevanja s 
pisano besedo naj zapišem še željo prvo-

šolcev iz Podnanosa: da bi vsi otroci za-
čutili, da se jim z branjem odpirajo velika 
vrata v nov svet, svet pravljic, pesmic in 
domišljije.

Anita Hrovatin

Juhuhu, zima je tu
V januarskih dneh smo si končno zares 
lahko zapeli “zima, zima bela vrh gore 
se dela”. Sicer so nas v dolini obiskale le 
mraznice, a z velikim veseljem smo zrli v 
zasnežene vrhe naših planot in načrtovali 
zimske dejavnosti.

V petek, 27. januarja, so se na zimski 
športni dan podali učenci in učiteljice PŠ 
Vrhpolje. Čakal jih je dan sankanja in igre 
na snegu. Toplo so se oblekli, naložili sani 
in se z avtobusom odpeljali v Črni Vrh, kjer 
jih je pričakala prava zimska pravljica. 

Učenci so se sankali, kepali in postavljali 
igluje. V bližnjem paviljonu so pojedli ma-
lico in se ogreli s toplim čajem, ki jim je dal 
moči za nove spuste ter podvige. 

Da je bil dan še bolj zanimiv, so se jim na 
steptanem sankališču pridružili učenci 4. 
in 5. razreda matične šole.

V šolo so se vsi vrnili prijetno utrujeni in 
veselih obrazov. 

Učiteljice PŠ Vrhpolje
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IZ ŠOLSKIH KLOPI

Pisali smo pisma
Drugošolci že znamo pisati z velikimi in 
malimi tiskanimi črkami. Sedaj se učimo 
še pisane črke in vemo, da pisanje z roko ni 
enostavno. Toda s trudom in vztrajnostjo 
nam tudi to uspeva. 

V tednu pisanja z roko smo se odločili, da 
bomo napisali pisma. Učenci 2. a smo jih 
napisali učencem 4. in 5. razreda v CIRIUS, 
učenci 2. b pa starostnikom v Pristanu. Pri 
pisanju smo se zelo potrudili in napisano 
okrasili tudi z risbami. 

Z učenci CIRIUS smo se srečali v njihovi 
učilnici in drugošolci so svoja pisma oseb-
no izročili prejemnikom. Tako smo se lah-
ko tudi spoznali med seboj. Ugotovili smo, 
da smo si različni, a obenem zelo podobni. 

Vse nas zanimajo podobne stvari. Vsi se 
radi igramo, pojemo, plešemo in druži nas 
tudi učenje pisanja pisanih črk. Naš sku-
pni čas je prehitro minil. Dogovorili smo 
se, da se prihodnjič srečamo na naši šoli. 
Ob odhodu smo se ustavili še na njihovem 
dvorišču, kjer nas je razveselil velik kup 
snega. Dovolili so nam, da ga tudi mi pre-
izkusimo. Kljub temu, da nismo imeli roka-
vic in je bil sneg mrzel, smo se z velikim 
veseljem kepali.

Bili smo zadovoljni, saj smo s pismi raz-
veselili starejše v Pristanu in učence v 
CIRIUS.

Elena Curk in Nadja Kompara

Primorsko šolsko prvenstvo v veleslalomu
V sredo, 25. januarja 2023, je na smučišču 
Črni vrh nad Cerknim potekalo primorsko 
šolsko prvenstvo v veleslalomu.

Našo šolo je zastopalo 12 nekategorizi-
ranih učencev, ki so si smučarsko znanje 
pridobili ob spodbudi staršev in na šolskih 
zimovanjih. Večina je letos prvič zarezala 
v snežno podlago, ki pa je bila tokrat iz-
ključno naravna.

Tekmovanje je bilo lepo organizirano, le 
snežna podlaga ni bila dovolj utrjena, zato 
so se pri višjih štartnih številkah naredile 
luknje. 

Učenci so se glede na pripravljenost in 
pričakovanja dobro odrezali, za kar jim 
čestitamo.

Petra Batagelj

Presenečenje v Zdravstvenem domu Vipava
V petek, 3. 2. 2023, smo bili učenke in 
učenci 4. b Osnovne šole iz Vipave pova-
bljeni, da pripravimo presenečenje in kraj-
ši nastop s petjem v Zdravstvenem domu 
Vipava. Tja nas je povabila Damjana Marc, 
ki na šoli skrbi za zdravje zob naših učen-
cev. 

S petjem smo presenetili medicinsko se-
stro Genovefo Gili Plesničar, sicer tudi 
babico našega učenca Tea, zato smo vse 
podrobnosti skrivali do samega dogodka. 
Gospa Gili odhaja v pokoj in je bila našega 
presenečenja res vesela. Učenci so gospe 
Gili podarili tudi risbice in voščilnico z za-
hvalo za vse, kar je dobrega naredila na 

naše otroke. Vida Trošt 
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Terapevt Miha Kramli predaval staršem ŠGV
Miha Kramli, domačin iz Vipave in vodja 
centra za zdravljenje odvisnosti v Novi 
Gorici, je bil gost roditeljskega sestanka 
ŠGV kot uvod v mesec varne rabe inter-
neta.

Predavanje o radostih in pasteh sodobne 
tehnologije s poudarkom na oblikovanju 
družinske dinamike in kulture uporabe 
sredstev je bilo klic k skrbi za naše mlade, 
ki še oblikujejo svoje telo, duha in dušo. 
Otroci potrebujejo družinsko strukturo, 
ki jih varno vodi pred zasvojenostjo, krepi 
njihov imunski sistem in občutek varno-
sti, jim omogoča spoznavanje življenjskih 
situacij, ki jih presegajo, jih varuje pred 
umetno ustvarjenimi potrebami potrošni-
ške družbe … 

Zdi se, da so mnogi starši izgubili orienta-
cijo glede rabe sodobne tehnologije svojih 
otrok in mladostnikov, saj strokovnjaki 

sledijo trendom naraščanja rabe elek-
tronskih igrač, mobilnih naprav, tablic … 
že v zibelkah prvoletnikov. Gospod Kramli 
razlaga: »Otrok sledi temu, kar ga pomirja 
in nagrajuje, ne razvija lastnega življe-
nja, ampak virtualni svet. Nadalje, modra 
svetloba zaslončkov povzroča stalen ob-
čutek energetske krize, brezvoljnost, oto-
pelost …, v najtežjih primerih hude motnje 
spanja in nasilno vedenje. Zaradi preobilja 
podatkov možgani procesirajo lažje nalo-
ge, postanejo nefunkcionalni, kar vodi v 
nekritično razmišljanje. Virtualni svet do-
življajo kot lepši, splet jim narekuje krite-
rije in vrednote vsakdana, hkrati je močno 
ogroženo oblikovanje njihove samopodo-
be in samozavesti, pojavi se strah pred 
zunanjim, realnim svetom.«

»Zato moramo starši graditi zaupanje s 
svojimi otroki, iskati priložnosti za pogo-

vor in ne kritizirati. Starš mora biti zrelejši, 
njegov nastop umirjen. V temeljnih stva-
reh (uporaba tehnologije, spolnost, droge 
…) morata biti starša miselno enotna, kajti 
čustvena pomiritev je najboljša popotnica 
za otroke. Tega se moramo starši veno-
mer učiti«, je zaključil svoje misli terapevt 
Miha Kramli, ki se mu ŠGV zahvaljuje za 
sodelovanje. 

Maturantski ples generacije 2023
Za vsakega dijaka in dijakinjo je četrti le-
tnik v mnogih pogledih izjemen. Že z izbiro 
izbirnih maturitetnih predmetov v tretjem 
letniku se mladi zazrejo v to posebno leto, 
ki bo prineslo toliko novega: maturitetne 
izpite, zaključek srednješolskega izobra-
ževanja, vpis na (tako vsi upamo) želene 
fakultete, odhod od doma ... Za marsikoga 
bo to prvi korak na poti samostojnosti.

Vse vmes pa so odtenki maturitetnega 
leta in eden najlepših je zagotovo matu-
rantski ples. Dijakinje in dijaki ŠGV so svo-
jega letos doživeli v soboto, 4. 2., v hotelu 
Bernardin v Portorožu. Za profesorje, ki iz 
generacije v generacijo spremljamo naše 

mlade, je vsak od maturantskih plesov 
nekaj posebnega. Kako poseben je ta ve-
čer šele zanje! Pred nami zažarijo v čisto 
drugačni podobi, kot smo jih navajeni iz 
šolskih klopi, v svojih predstavitvah izra-
zijo vso izvirnost in hudomušnost, kar ju 
premorejo, na plesnem podiju pa pokaže-
jo plesne veščine in usklajenost, ki so jih 
tudi letos pridobili ob pomoči Plesne šole 
Rebula. 

Hvala, maturantke in maturanti za lep ve-
čer. In srečno! 

ŠGV
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CIRIUS hujša
V okviru večera za mladostnike smo si 
učenci in zaposleni CIRIUS Vipava v nede-
ljo, 29. januarja 2023, ogledali komedijo z 
naslovom Recept za hujšanje. Komedija 
je avtorski projekt Društva gospodinj in 
Dramske skupine Planina pri Ajdovščini. 
Predstava je prava za treniranje naših 
trebušnih mišic, tako da smo izredno ve-
seli, da smo si jo lahko ogledali. Večer je bil 
poln smeha in veselja. Ob tej priložnosti bi 
se radi iskreno zahvalili gospe Vilmi Česen 
za vstopnice in za prelep uvodni pozdrav, 
v katerem so bili prijazno pozdravljeni tudi 
naši mladostniki iz CIRIUS Vipava. Zelje, 
korenje in ostala zelenjava pri hujšanju 
pomagajo, a če zraven damo še domač 
kruh, pršut in šalam, uspehov ne beležimo 
vsak dan. Zato sprehod in telovadba tu in 
tam ne škodi, ni zaman. A preden smo se 
zares lotili hujšanja, smo se z mladostni-
ki pocrkljali z vročo čokolado, kakavom in 

čajem.

Predstavo priporočamo vsem, tako viso-
kim kot nizkim, okroglim, mladim, starim, 
tankim, rdečelasim, kodrastim in ravnim 

… Gotovo boste našli recept za hujšanje, 
ki bo pisan na vašo kožo.

Ines B. Mohorič in Katarina R. Kavčič

Ples snežink
Devet članic aktiva vzgojiteljic in učite-
ljic podaljšanega bivanja v CIRIUS Vipava 
smo za učence v sklopu prireditve ob 
dnevu samostojnosti in enotnosti pri-
pravile dramsko igrico z naslovom Ples 
snežink. Dramsko besedilo smo priredile 
po Lahkonočnici Snežinka Debelinka, ki 
jo je napisal Žiga X Gombač. Zgodbo smo 
obogatile s plesom in glasbenim spre-
mljanjem instrumentalne skupine na male 
instrumente.

Predstava je bila izredno lepo sprejeta, 
zato smo se odločile, da jo ponovimo za 
naše sosede. V goste smo povabili otro-
ke iz Otroškega vrtca Ajdovščina, enota 
Vipava. V torek, 31. 1. 2023, smo jih toplo sprejeli v avli našega Centra. Goste je 

pozdravil naš učenec Max in pomočnik v. 
d. ravnateljice Alojzij Adamič. Po plesnem 
nastopu 1. vzgojne skupine, ki se je spre-
menil v animacijo za vse prisotne in nas 
dobro razmigal, je sledila še uganka, ki je 
spodbudila otroke k pozornemu spremlja-
nju dramske igrice. Predstavo Ples sne-
žink so z velikim zanimanjem spremljali 
in ob koncu glasno zaploskali. V veselem 
razpoloženju smo ob spremljavi na ukule-
le vsi prisotni zapeli še tri zimske pesmice. 
Ob vsem govoru o mrazu in snežinkah se 
je prav prilegel tepel čaj in sladki piškoti, 
ki nam jih je postregel naš učenec Jaka. 
Za dobro ogreta in z novo energijo napol-
njena otroška srca, je sledilo še zadnje 
presenečenje. Na dvorišče smo pripeljali 
sneg in začelo se je kepanje z veliko otro-

škega smeha in tekanja. Z glasnim „Jaaaa!“ 
so prijatelji iz vrtca zaklicali, da so se imeli 
v naši družbi lepo in da nas bodo z vese-
ljem še obiskali.

Na eni izmed vaj smo predstavo Ples sne-
žink tudi zvočno posnele. Četrtega janu-
arja so igro predvajali na radiu Primorski 
val. Posnetek je dostopen na povezavi 
http://www.primorskival.si/posnetkiod-
daj.php in mu lahko še vedno prisluhne-
te, saj se nahaja v radijskem arhivu pod 
zavihkom Posnetki oddaj, Šolska oddaja 
CIRIUS Vipava. 

Hvaležni smo za speljan projekt, za pove-
zovanje znotraj našega Centra in s sose-
dnjem vrtcem.

Petra Bajc Curk
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IZ DRUŠTEV, IZ ŽUPNIJE

PO ŠOLI!

VabljeniVabljeni    nana
INFORMATIVNI DANINFORMATIVNI DANINFORMATIVNI DAN

17. IN 18. FEBRUAR 2023
17. IN 18. FEBRUAR 2023
17. IN 18. FEBRUAR 2023

Sprehodi se

081 601 650

info@scpo.si

scpo.si

Cesta v Staro vas 2

6230 Postojna

ŠOLSKI CENTER

POSTOJNA

05/711 11 13
gimnazija.ilb@scpo.si

ilb.scpo.si
Ulica IV. armije 16250 Ilirska Bistrica

GIMNAZIJA ILIRSKA BISTRICA

GIMNAZIJA

PREDŠOLSKA VZGOJA

strojni tehnik & PTI
avtoserviser
orodjar
pomočnik 

PROGRAMI STROJNIŠTVA

       v tehnoloških procesih

EKONOMSKI TEHNIK

GIMNAZIJA

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA

PETEK, 17. 2. 2023,
ob 9.00 in 15.00

 
SOBOTA, 18. 2. 2023,

ob 9.00 

PETEK, 17. 2. 2023,
ob 11.00 in 15.00

 
SOBOTA, 18. 2. 2023,

ob 9.00 
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PREDSTAVLJAMO

Načrti in izzivi Višje strokovne šole Postojna za leto 2023
VSŠ Postojna je akreditirana za izvajanje 
treh študijskih programov. Deležnikov, ki 
smo vpeti v delovanje šole je veliko, naj-
pomembnejši od vseh v tem procesu so 
študenti, ki k nam vstopijo, študirajo in 
diplomirajo. Odgovorni za razvoj znanja 
študentov so v prvi vrsti naši predavatelji, 
nato posamezniki iz podjetij, ki študentom 
nudijo mentorstvo in znanje v 20 teden-
skem praktičnem izobraževanju, in štu-
denti sami.

V akcijskem razvojnem načrtovanju smo si 
za letošnje leto zadali več nalog. Ključna 
je ta, da za vse zainteresirane: inženirje, 
magistre, doktorante s področja gozdar-
stva oktobra 2023 zaženemo nov študijski 
program za izpopolnjevanje: Projektant/
projektantka spravila lesa z gozdarsko 
žičnico. 

Slovensko gozdarstvo potrebuje nov in-
ženirski zagon in s tem večjo urejenost 
področja projektiranja spravila lesa z goz-
darsko žičnico, saj le tako lahko v bodoče 
dosežemo najprej nujno potrebno varnost 
in s tem zmanjšanje vseh vrst nezgod, 
nato pa tudi pozitivne učinke gozdno go-
jitvenega načrtovanja in ugodne ekonom-
ske rezultate.

Več o programu, ki smo ga pripravili sku-
paj s slovenskimi strokovnjaki s področja 
gozdarskih žičnic in Centra za poklicno iz-
obraževanje, najdete na naši spletni stra-
ni – pod zavihkom projekti: https://www.
vspo.si/projektant-ka-spravila-lesa-z-

-gozdarsko-zicnico.

Kmalu, 17. in 18. 2., vabljeni v Postojno 
na informativna dneva, kjer bomo pred-
stavili študijske programe Strojništva, 
Gozdarstva in lovstva in Poslovnega se-
kretarja. 

Postani Poslovni sekretar in 
samozavestni vodja poslovnih 
procesov
Naziv poslovni sekretar za današnji čas 
res ni več najbolj posrečeno ime, mogoče 
takšen naziv koga tudi odvrne od tega, da 
bi se odločil za ta študij. Če bi lahko, bi ta 
študij spremenil v Poslovnega inženirja 
ali v Vodjo poslovnih procesov ali v Vodjo 
pisarniškega poslovanja. Vendar ni tako 
enostavno. Študijski program Poslovnega 
sekretarja je seveda veliko več, kot le 
dvigovanje telefona in postrežba strank 
s kavo, kot si verjetno kdo misli, čeprav 
je tudi v teh dveh, na videz enostavnih 
delovnih opravilih, skritega veliko pre-
potrebnega znanja iz komuniciranja v 
slovenskem in v tujih jezikih, bontonu in 
obnašanju.

Nimam desetletnih izkušenj iz gospo-
darstva, vendar iz izkušenj in kot vodja 
programskih področij na Višji strokovni 
šoli v Postojni vidim dobrega diplomanta 
Poslovnega sekretarja kot vodjo poslov-
nih in tudi tehničnih projektov, saj mu je 
pridobljeno in osvojeno znanje po tem 
študijskem programu pisano na kožo. 

Tržno komuniciranje s partnerji v doma-
čem in v tujih jezikih – angleškem, ita-
lijanskem in/ali nemškem, po izbiri tudi 
španskem jeziku, koordiniranje projektnih 
aktivnosti, poročanje vodstvu in kupcem 
proizvoda, ekonomska ocena in kalkula-
cije, organizacija poslovnega dogodka, 
digitalno poslovanje in grafični dizajn, vse 
to so kompetence poslovnih sekretarjev. 
Naš diplomant lahko vse osvojeno znanje 
unovči v iskanju zaposlitve in svoji karierni 
priložnosti. Zgoraj omenjene kompetence 
so konkurenčne s pridobljenimi kompe-
tencami inženirjev, katerih specialnost je 
razvoj idej in tehničnih rešitev, konceptov, 
dimenzioniranja, programiranja, mode-
liranja, priprave tehnične dokumentacije 
proizvoda itd.

Poklic poslovnega sekretarja je zaradi 
priložnosti in nenehnih sprememb v de-
lovanju podjetij vedno bolj pomemben in 
tudi drugačen, kot je bil. Navkljub spre-
membam, ki smo jim priča, je prav trajnost 
študijskih dosežkov poslovnih sekretarjev 
pomembna in nepogrešljiva pri delu v ve-
čini poslovnih funkcij v gospodarskem in 
javnem sektorju. Želeli bi si, da vodstva 
in kadrovske službe podjetij prepoznajo 
pomen poslovnega sekretarja, da v svojih 
zaposlenih prepoznajo njihov potencial in 
ga finančno podprejo med dveletnim štu-
dijem v Postojni.

mag. Slavko Božič, vodja programskih področij VSŠ 
Postojna

Strokovna delavnica Študentov 1. letnika programa strojništvo v podjetju Akrapovič
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IZ DRUŠTEV

Vabimo na predstavo Pet žensk.com

Društvo upokojencev Vipava ob 112. pra-
znovanju mednarodnega praznika 8. 
marca, dneva praznovanja ekonomske, 
politične in socialne enakopravnosti in 
dosežkov žensk organizira v Kulturni dvo-
rani v Vipavi v nedeljo, 5. marca2023, ob 
16. uri gostovanje amaterske gledališke 
skupine Kontrada iz Kanala s komedijo Pet 
žensk.com. 

Pod režisersko taktirko Petra Harla, igral-
ke Julija Ipavec, Katarina Jerončič, Ana 
Majnik, Barbara Filej in Klelija Dolenc ob 
kozarčku rujnega in čokoladi uro in pol re-
šujejo tuje težave, ob tem pa povedo naj-
več o sebi.

Upamo, da vam je naša izbira všeč. 
Vabimo vse člane društva ter ostale ob-
čanke in občane, da si 5. marca vzamete 
čas in pridete na predstavo. 

Vstop je prost, za kritje stroškov gosto-
vanja vam bomo hvaležni za prostovoljne 
prispevke.

Društvo upokojencev Vipava, foto Drušvo Kontrada

Novice iz TD Lanthieri Vipava
Po dveh letih »koronske krize« se je sta-
nje ponovno normaliziralo. S tem smo 
tudi članice in člani TD Lanthieri ponovno 
nekoliko oživeli in se vrnili v stare tirnice. 
Glede na to, da se vam iz društva nismo 
oglasili že kar nekaj časa, je prav, da vam 
kot predsednik društva vsaj na kratko 
predstavim aktivnosti v zadnjih dveh le-
tih. 

Leto 2020 je bilo iz vsem znanih razlogov 
praktično brez dejavnosti. Nam je v tem 
letu uspelo izvesti samo tradicionalno 
čistilno akcijo v Vipavi in njeni okolici. Vse 
ostale prireditve so morale biti žal odpo-
vedane. 

Leto 2021 smo optimistično začeli s čistil-
no akcijo. Skupaj s PGD Vipava in KS Vipava 
smo že tradicionalno očistili območja ob 
magistralni cesti in AC med Logom pri 
Vipavi in krožnim križiščem Slap. Kljub 
temu, da se ob vsaki čistilni akciji nabere 
nekaj kubičnih metrov odpadkov, se vsi 
strinjamo, da je slednjih vsako leto manj 
prav zaradi našega vsakoletnega dopri-
nosa.

V mesecu juliju smo, kljub omejitvam 
glede zbiranja ljudi, organizirali naš do-
brodelni koncert z dalmatinsko klapo 

Kampanel. Zaradi protikoronskih ukre-
pov je bilo število obiskovalcev omejeno. 
Posledično smo prodali manj vstopnic in 
koncert žal ni doprinesel presežka sred-
stev za dobrodelni namen. Ne glede na to 
smo v odboru turističnega društva sogla-
sno sprejeli odločitev, da z zneskom 1000 
evrov pomagamo mladi družini iz okolice 
Vipave, ki je tragično ostala brez enega od 
staršev.

V oktobru smo tako kot vedno aktivno 
sodelovali pri dvodnevni izvedbi enega 
največjih in najbolj obiskanih dogodkov v 
naši občini, Ultra trail Vipava Valley 2021. 
Že tradicionalno smo bili 48 ur nepre-
kinjeno zadolženi za skrb, postrežbo in 
spremljanje tekmovalcev pri Vojkovi koči 
na Nanosu. 

V decembru smo bili po uspešni prijavi 
na občinskem razpisu in kljub vsem pri-
pravam, vključujoč rezervirane glasbene 
skupine, primorani projekt Brunarica 2021 
odpovedati. Koronske omejitve namreč 
organizacije tega dogodka žal niso dopu-
ščale. 

In prišlo je leto 2022, ki smo ga bili vsi ve-
seli, saj je že sam začetek z nekoliko bolj 
sproščenim vzdušjem nakazoval, da se bo 

stanje vendarle nekako normaliziralo. 

Leto smo tako kot vedno v začetku mese-
ca marca v sodelovanju s PGD Vipava in KS 
Vipava začeli s čistilno akcijo. Tokrat tudi z 
bistveno večjo udeležbo in z manjšo po-
gostitvijo pri gasilskem domu v Vipavi. 

Mesec maj je bil ponovno obarvan z za-
dolžitvami pri Vojkovi koči na Nanosu pri 
projektu Ultra trail Vipava Valley 2022. 
V mesecu avgustu pa smo na dvorišču 
dvorca Lanthieri izpeljali tradicionalni 
dobrodelni koncert z dalmatinsko klapo 
Šufit. Z obiskom smo bili zelo zadovoljni, 
tako da smo zaslužek od koncerta v višini 
2000 evrov namenili OŠ Vipava, in sicer je 
bil znesek namenjen za nakup didaktičnih 
pripomočkov za učence. V ta namen smo z 
ravnateljico Mojco Pev v mesecu decem-
bru podpisali pogodbo in jim sredstva tudi 
nakazali.  

V decembru je bil ponovno na vrsti projekt 
Brunarica 2022. Glede na priprave za sko-
rajšnji začetek del prenove trga v Vipavi 
smo bili v dilemi, ali naj s projektom sploh 
pričnemo. Po zagotovilih občinske uprave, 
da se bodo dela začela šele v novem letu, 
smo se članice in člani društva soglasno 
odločili, da stopimo v akcijo. Pri tem je iz 
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IZ DRUŠTEV, POGLED V PRETEKLOST

Ob 50. obletnici smrti skladatelja Ivana Ščeka (1925-1972)
Vipavci se lahko pohvalimo z izjemno 
bogato zgodovino. Naš mali kraj, ki ga 
od nekdaj imenujemo trg, je bil skozi vsa 
stoletja priča izjemnim zgodovinskim in 
kulturnim dogodkom, s katerimi se  mar-
sikateri večji kraj ne more ponašati. V naši 
sredini so živeli in ustvarjali veliki virtuozi 
svojega časa, ki so za seboj pustili bogato 
dediščino, na katero smo lahko ponosni. V 
mislih imamo mnoge plemiče, ki so krojili 
utrip davnine, pa tudi izjemne sokrajane, 
ki niso bili modre krvi in so si svojo pot 
med zvezde utirali z lastnim trudom, gna-
la jih je volja do nečesa boljšega, lepšega 
in vsekakor plemenitejšega. Eden izmed 
njih je bil Ivan Šček. 

Verjetno vsi veste, da imamo v Vipavi uli-
co Ivana Ščeka. Morda se je kdo izmed vas 
kdaj vprašal, po kom se ta ulica imenuje? 
Kdo je bil Ivan Šček? Zakaj je bil počaščen 
spomin tudi nanj? Zakaj sodi poleg mno-
gih zaslužnih vipavskih mož, kot so bili 
brata Drago in Milan Bajc, Sebastjan Krelj, 
Štefan Kociančič, Anton Laurin, Vojan 
Rehar, ter ostalih mojstrov pisane besede, 
kot so bili Simon Gregorčič, France Bevk,  
Srečko Kosovel? Prav vsi so bili sinovi 
slovenske domovine, rojeni v čudovitih 
pokrajinah naše male dežele. Rodili so 
se, rasli in dorasli z ljubeznijo do doma, 
njihove oči so sleherni dan zrle v lepo-
to barv vinskih gričev, njihove misli so se 
poigravale z žametnim ogrinjalom zelenih 
travnikov in rjavo preprogo zlato obarva-
nih žitnih polj, to lepoto so pili in ravno to 
lepoto so, vsak po svoje, ponesli med ljudi, 
nas z njo obogatili in očarali. Vsi zaslužni 

možje, po katerih se imenujejo naše ulice, 
so bili v svojem življenju preizkušani skozi 
čas in kraj svojega delovanja. 

Ivan Šček je bil poznan tudi pod psevdo-
nimom Štefan Kovač, rojen je bil v Vipavi v 
kmečko obrtniški družini 5. 8. 1925 kot če-
trti od osmih otrok. Bil je brat Elke Šček, od 
katere smo se poslovili decembra 2022. 
Njegov psevdonim nosi pomembno spo-
ročilo o njem samem: ime si je izbral po 
farnem zavetniku sv. Štefanu, priimek pa 
izhaja iz družinske obrti, kajti vsi Vipavci 
in okolišani so dobro poznali njegovega 
očeta in starega očeta, oba sta bila dobra 
kovača. 

Bil je marljiv učenec, osnovno šolo je obi-
skoval v Vipavi, pozneje pa se je izučil za 
kovača. Med II. svetovno vojno je zbolel 
za tuberkulozo, okreval je s pomočjo do-
mače nege. Žal mu šibko zdravje ni dopu-
ščalo opravljati poklica, za katerega se je 
izučil, in posvečati se je začel glasbi. Nižjo 
glasbeno šolo je obiskoval v Šempetru in 
se nato vpisal na srednjo glasbeno šolo 
v Ljubljani. Prvo zaposlitev je našel leta 
1954 v koprski glasbeni šoli, kjer je delal 
kot glasbeni pedagog. Leta 1956 se je vpi-
sal na Akademijo za glasbo v kompozicij-
ski oddelek. Diplomiral je leta 1962, svoje 
znanje pa je venčal z magisterijem dobri 
dve leti zatem. Živel in delal je v Kopru 
vse do svoje prerane smrti leta 1972. Svoj 
zadnji dom je našel v Vipavi, kjer počiva v 
družinski grobnici na tukajšnjem pokopa-
lišču.

Slovesna prireditev ob odkritju spominske 
plošče na pročelju njegove rojstne hiše v 

današnji ulici Milana Bajca 10 je bila 20. 
9. 1997, istega večera so njegovi svojci in 
prijatelji počastili njegov spomin  s kon-
certom na dvorcu Zemono. V ta namen je 
bila izdana lična zgibanka, ki vsebuje nekaj 
osnovnih podatkov o tem pomembnem 
vipavskem skladatelju.

Njegov glasbeni opus obsega številne 
zborovske skladbe, tako narodne kot cer-
kvene. Napisal je mnoga komorna in vo-
kalno instrumentalna dela ter priredbe. 
Za seboj je pustil izjemen pečat v sloven-
ski cerkveni glasbi z lepim številom kom-
pozicijsko bogatih maš, pesmi in mašnih 
spevov. Med njimi imajo prav poseben 
prostor skladbe za mladino in otroke. Bil 
je človek, ki je znal svoje sanje ujeti v ču-
dovit mavričen spekter in ga prek notnega 
črtovja ponesti med ljudi. 

Ingrid Patricia Boben

Ivan Šček. Foto: Avtor: Zalivski – Lastno delo; 
licenca: CC BY-SA 4.0;

 URL: https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=115432948

KS Vipava prišla pobuda, da nam pri tem 
pomagajo in financirajo šotor, kar smo 
tudi z veseljem sprejeli – šotor se je, kljub 
začetnim pomislekom, izkazal za dobro 
potezo. Za izkazano pomoč in sodelovanje 
se KS Vipava iskreno zahvaljujemo!  

Z obiskom v brunarici smo bili več kot za-
dovoljni, saj smo, poleg popestritve doga-
janja na osrednjem trgu, s prostovoljnimi 
prispevki zbrali skoraj 400 evrov – hvala 
vsakemu izmed vas, ki ste nas obiskali in 
tako ali drugače prispevali. Zbrana sred-

stva bomo, kot smo se dogovorili s pred-
sednico Društva upokojencev Vipava, v 
teh dneh osebno predali dvema njihovima 
članoma, ki potrebujeta finančno pomoč.

Članice in člani društva se vsem občanom 
in občankam iskreno zahvaljujemo za 
obisk naših prireditev. S tem nam dajete 
voljo in zagon za naprej. Hkrati pa zahvala 
za vso potrpežljivost tistih, ki vam mogoče 
kdaj v večernem času z našimi prireditva-
mi povzročimo malce več hrupa. Zahvala 
pa tudi vsem, ki niste člani društva, pa se 

vseeno z veseljem vsakič znova odzovete 
in priskočite na pomoč.

Kot predsednik društva pa se še posebej 
zahvaljujem našima članici in članu Janet 
Čufer in Milošu Kodeletu, ki sta gonilni sili 
Brunarice. 

Srečno in zdravo v letu 2023 in se vidimo 
na naslednjem dogodku, na čistilni akciji, 
ki bo predvidoma v začetku meseca mar-
ca. 

V imenu TD Lanthieri Vipava predsednik Jernej Mikuž
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TURIZEM

Srečanje turističnih ponudnikov Vipavske doline
V torek, 31. 1 . 2023, smo se v Vipavskem 
Križu zbrali turistični delavci Vipavske do-
line. 

V sodelovanju s sosednjima zavodoma 
Miren Kras in Javnim zavodom za turi-
zem Nova Gorica in Vipavska dolina smo 
na srečanje z naslovom Kako do koristih 
informacij za vašega gosta? povabili turi-
stične ponudnike na območju omenjenih 
treh zavodov. 

Predstavnik Zavoda Vipavski Križ nam je 
uvodoma povedal nekaj besed o zgodovi-
ni Vipavskega Križa in nas peljal na krajši 
voden ogled. 

Predstavnice zavodov so poslušalcem 
predstavile aktivnosti, ponudbe in no-
vosti, ki so na voljo obiskovalcem doline. 
Ponudniki so se seznanili s ponudbo tako 
na Krasu kot v Vipavski dolini in bodo lah-
ko svojim gostom ponudili bogato in ra-
znoliko paleto doživetij.

Natančneje je bil predstavljen uraden turi-
stični portal vipavskadolina.si, na katerem 
dobite vse potrebne koristne informaci-
je o gastronomski ponudni, prenočitvah, 
doživetjih … na območju Vipavske doline. 

Ob tej priložnosti vabljeni vsi turistični 
ponudniki, ki na portalu vipavskadolina.
si in vipava.si še niste zabeleženi, da nam 
posredujete svoje podatke na elektronski 
naslov tic.vipava@siol.net. 

Ob koncu smo si izmenjali nekaj praktičnih 
nasvetov, želja in pobud. Veseli smo, da se 
je dogodka udeležilo veliko število pova-

bljenih. Veselimo se naslednjega srečanja. 

Prav vsi pa lepo vabljeni, da se naročite na 
brezplačne tedenske e-novičke Zavoda 
za turizem TRG Vipava na spletni strani 
www.vipava.si. Tako boste na tekočem 
z aktualnim dogajanjem v naši občini ter 
drugimi pomembnimi novostmi. 

Zavod za turizem TRG Vipava.

Promocija vipavske turistične ponudbe v Utrechtu na 
Nizozemskem
V Utrechtu na Nizozemskem je po dveh 
letih prekinitve spet potekal turistični 
sejem Vakantiebeurs, ki se ga je ponovno 
udeležil tudi Zavod za turizem TRG Vipava 
v okviru stojnice Slovenske turistične or-
ganizacije. 

Obiskovalcem smo predstavili Vipavsko 
dolino, tako naravne in kulturne znameni-
tosti kot možnosti za kolesarjenje in po-
hodništvo ter ostalo turistično ponudbo. 
Okušali so lahko tudi vrhunska vipavska 
vina. Naš vinski kotiček na stojnici je bil 
med obiskovalci sejma prava uspešnica.

Nizozemci povečini že dobro poznajo 
Slovenijo in Vipavsko dolino ter iščejo 
predvsem novosti v turistični ponudbi. 
Zanimajo jih aktivnosti na prostem ter 
vinsko gastronomska doživetja. 

Zavod za turizem TRG Vipava
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VABIMO

Romanje iz Vipavske doline v Međugorje
Vabljeni v Lavričevo knjižnjico v Vipavi 
v sredo, 22. 2. 2023,  ob 18 uri.

Znani televizijec Ivo Saksida, doma v 
Zaloščah pri Dornberku, je tudi producent, 
avtor in scenarist, režiser in montažer 
številnih filmov, ki posegajo na zelo raz-
lična področja, med drugim je avtor film-
skih pripovedi o Gori in o pohodu vetera-
nov na Triglav.

Zadnja je pripoved o romanju v Bosno in 
Hercegovino, natančneje v Medžugorje, ki 
je cilj številnih Primorcev. Medjugorje, kjer 
se je po prepričanju številnih prikazovala 
Marija, je od 80-ih let prejšnjega stole-
tja, ko se je zgodba začela, obiskalo zelo 
veliko ljudi s Primorske, celo po večkrat. 
Praviloma so pot opravili z avtobusi, kot 
potniki.

Saksidov film pa ni film o avtobusnem 
romanju, je filmska pripoved o poti v 

Medjugorje peš, z nahrbtnikom na hrb-
tu. Med potjo, ki jo je prehodil skupaj z 
Jožetom Ščekom in Ido Makovec, s kame-
ro beleži slike pokrajine, drobce srečanj z 
ljudmi na poti in pogovorov z njimi. Film je 
preplet slik, občutkov, trenutkov, impresij 

o kruti vojni, ki je pustila rane v pokrajini 
in ljudeh … 

 45-minutni film Iva Sakside je – vsaj po 
našem poznavanju – prvi, ki govori o ne-
posredni popotniški romarski izkušnji.

Ure pravljic v Vipavi
Dragi starši!

Vabimo vas, da svoje otroke pripeljete na 
ure pravljic v Lavričevo knjižnico v Vipavi. 
Namenjene so otrokom od tretjega do 
sedmega leta.

Za približno eno šolsko uro boste postali 
del domišljijskega sveta, se družili s pra-
vljičnimi junaki in ustvarjali zanimive iz-
delke.

Vsak tretji torek v mesecu bodo uro pra-
vljic pripravili dijaki in dijakinje programa 
Predšolske vzgoje Srednje šole Veno Pilon 
iz Ajdovščine. 

Ob prvem obisku otroci prejmejo dnevnik 
pravljic, v katerega skozi vse leto zbirajo 
žige.

Ob zaključku pravljičnega leta redne po-
slušalce in zbiralce žigov čaka preseneče-
nje.

V Vipavi pripovedujemo pravljice vsak 
torek ob 17.00.

VIPAVSKI GLAS
Ustanovitelj in založnik: KS Vipava
Uredniški odbor:
Nataša Nardin – odgovorna urednica, 
Luka Lango – urednik rubrike Izza ob-
činskih zidov, Barbara Repovš – ure-
dnica rubrik o turizmu, Peter Skapin 
– član.
Grafično oblikovanje naslovnice: 
Benjamin Boben
Fotografija na naslovnici: 
Leon Rehar
Grafična priprava: Prograf, Vipava
Tisk: Grafika Soča, Nova Gorica
Naklada: 2100 izvodov
Vipavski glas brezplačno prejme vsa-
ko gospodinjstvo v Občini Vipava.
Kontakt: vipavski.glas@gmail.com 
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VPIS OTROK V OTROŠKI VRTEC AJDOVŠČINA  

ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024 

 

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

 od ponedeljka, 20. 2. 2023, do petka, 24. 2. 2023.  
Obrazec »Vloga za vpis« bo v tednu pred vpisom dosegljiv na spletni strani www.mojedete.si, lahko 
ga boste prevzeli tudi v pisarnah pomočnic ravnateljice. 

Ustrezno izpolnjeno vlogo za vpis z vsemi podatki in ustreznimi dokazili lahko:  

1. pošljete po pošti na uradni naslov vrtca: Otroški vrtec Ajdovščina, Pot v Žapuže 14, 5270 
Ajdovščina s pripisom – vpis v enoto vrtca (npr. Budanje, Col, Vipava, Podnanos …). 
Vloga, poslana po pošti, se bo štela za pravočasno, če bo prispela na naslov vrtca do 24. 2. 
2023 oziroma bo oddana zadnji dan roka s priporočeno pošiljko. 
  

2. prinesete osebno v pisarno pomočnice ravnateljice ali oddate v poštni nabiralnik pri 
vhodu v tri matične enote vrtca vsak delavnik med 9.00 in 15.00, v sredo, 22. 2. 2023, 
pa od 9.00 do 17.00. 

• V vrtcu na Ribniku bomo zbirali vloge za enote: Ribnik, Lokavec in Col. 
• V vrtcu Ob Hublju bomo zbirali vloge za enote: Ob Hublju, SŠ V. Pilon, Črniče, Selo in 

Vipavski Križ. 
• V vrtcu Vipava bomo zbirali vloge za enote: Vipava, Vrhpolje, Podnanos in Budanje.  

Vloga, oddana v poštni nabiralnik vrtca, se bo štela za pravočasno, če bo oddana v nabiralnik 
vrtca do 24. 2. 2023 do 12.00 (zadnji prevzem).  

 

Staršem bomo po prejemu vloge ali na elektronski ali na domač naslov posredovali potrdilo o prejemu 
vloge. 

Vlog, ki jih boste poslali po e-pošti, ne bomo obravnavali. Prosimo, da upoštevate zgoraj 
navedeni možnosti oddajanja.  

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 (dosegljiv na spletni strani), ki ga v enakem 
časovnem obdobju posredujete na zgoraj navedena načina.  

Starši, ki ste oddajali vloge med letom, vendar zaradi zasedenosti vrtca vašega otroka nismo mogli 
sprejeti, morate ponovno oddati novo vlogo v času rednega vpisa, v kolikor še vedno želite vpisati 
otroka v naš vrtec. 

    Starši, ki imate otroka že vključenega v naš vrtec, ga za prihodnje šolsko leto ne vpisujete  ponovno. 

 

Uprava vrtca 

Enota Ribnik, Lokavec, Col: vodja.ribnik@mojedete.si, 041 458 526 
 
Enota Ob Hublju, SŠ Veno Pilon, Črniče, Selo, Vipavski Križ: vodja.hubelj@mojedete.si, 041 458 525 
 
Enota Vipava, Vrhpolje, Podnanos, Budanje: vodja.vipava@mojedete.si, 041 458 527 
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VODORAVNO

5 | Večdnevna kulturna prireditev.
6 | Ustanova, ki se ukvarja z uprizoritvijo 
     dramskih del.
8 | Odrsko glasbeno delo s petim besedilom 
     in instrumentalno spremljavo.
10 | Kdor ustvarja, oblikuje dela estetske vrednosti.
11 | Premiki ob določeni glasbi.

NAVPIČNO

1 | Bukla.
2 | Pesniško delo.
3 | Kulturni dogodek.
4 | Uprizarjanje odrskega dela pred občinstvom.
7 | Krajše literarno delo z ritmičnim besednim 
     redom.
9 | V Vipavi je vinarski.

KRIŽANKA | KULTURA
 
Februarju lahko rečemo tudi mesec kulture in množice kulturnih prireditev. Je pa prav kultura 
del našega vsakdana. V tokratni križanki odkrivamo gesla, povezana s kulturo. Vabimo vas, da 
odkrijete nagradno geslo, ki ga dobite tako, da premečete črke v obarvanih kvadratkih. Za 
nagrado pokrovitelja sodelujete tako, da do 10. marca 2023 pošljete nagradno geslo na elek-
tronski naslov vipavski.glas.krizanka@gmail.com. Veliko uspehja pri reševanju!
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