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Avtorica križanke: Natali Panič Nardin

VODORAVNO

1 | S čimer okrasimo.
3 | Zadnji dan v letu.
4 | Nanj damo okraske in lučke.  
5 | Sejem, ki bo 26. decembra v Vipavi.
6 | Čas pred božičem.
7 | Pred prazniki jo bo postavilo TD Lanthieri.
8 | Dar. 
9 | Piškot iz medenega testa.
10 | Ponazoritev Kristusovega rojstva.

NAVPIČNO

2 | Na njem so 4 sveče.
7 | Dobri mož.

KRIŽANKA | DECEMBER
 
Mesec december s svojimi prazniki predstavlja zelo poseben čas v letu. Gesla, ki jih boste 
odkrivali v tokratni križanki, vam bodo pomagala odkriti tudi nagradno geslo, ki ga dobite tako, 
da premečete črke v obarvanih kvadratkih. Med vsemi, ki boste do 10. januarja 2023 na vipavs-
ki.glas.krizanka@gmail.com posredovali pravilno geslo, bomo izžrebali nagrajenca, ki bo prejel 
nagrado, ki jo podarja Picerija Na placu. 
Veliko sreče pri reševanju!
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OBČINA

Drage občanke, dragi občani.
Leto, ki se izteka, mi bo ostalo v izjemno 
lepem spominu. Podpora, ki ste mi jo na-
menili na volitvah, mi je v ponos. V še večji 
ponos pa mi je zavedanje, da na tej poti 
nisem sam, čutim vašo voljo, da ustvari-
mo nove poti, po katerih bomo stopali v 
prihodnje.

Želim si sodelovanja z vsemi. Krajevne 
skupnosti, občinski svetniki in vsi vi, ob-
čanke in občani, boste v meni zagotovo 
imeli sogovornika. Občina smo ljudje, vsak 
posameznik in vsi skupaj. Vključenost je 
predpogoj za to, da bomo kot skupnost 
rasli in premostili sleherno oviro pri dose-
ganju naših skupnih ciljev in izpolnjevanju 
zahtev ter želja. Številna društva, ki delu-
jejo v naši občini, nam pri tem dajejo zgled, 
ljudje s svojimi idejami pa navdih.

Pred nami so mnogi izzivi, z veliko mero 
odgovornosti zrem vanje. Začete infra-
strukturne projekte bomo dokončali, 
začeli bomo z dozidavo vrtca, načrtova-
njem ukrepov, ki bodo starejšim omogočili 
kvalitetno preživljanje starosti, ustvarjali 
pogoje za razvoj kmetijstva in podjetni-
štva ter vselej spodbujali rešitve, ki bodo 
pomenile doprinos in napredek h kvalite-
ti bivanja. Smo občina enajstih krajevnih 
skupnosti in svojo zavezo o zagotavljanju 
enakomernega razvoja celotni občini je-
mljem zelo resno. Vsem občanom morajo 
biti omogočeni pogoji bivanja na enaki ka-
kovostni ravni.

Prihajajoči prazniki predstavljajo prav po-
seben čas v letu. So simbol upanja, topli-
ne in sreče. Želim vam, da bi jih preživeli 
mirno, v krogu družine in vseh tistih, ki so 
vam blizu.

Vem, da bo leto 2023 posebno. Bo leto 
vseh nas. Obljubim vam, v ospredju boste 
ljudje.

Blagoslovljene božične praznike in srečno 
v novem letu.

Anton Lavrenčič, župan Občine Vipava

Poročilo o izidu volitev v Občini Vipava na rednih volitvah 20. 
novembra 2022
Občinska volilna komisija Občine Vipava je na svoji seji 22. 11. 2022 
na podlagi glasovanja na rednih lokalnih volitvah 2022, ki so bile 
20. 11. 2022, ugotovila izid volitev za župana in članov Občinskega 
sveta v Občini Vipava.

Izid glasovanja za župana

V volilne imenike na območju Občine Vipava je bilo vpisanih 4.579 
volivcev.

Na volitvah župana je glasovalo 3.037 volivcev. Število oddanih 
glasov je bilo 3.037. Neveljavnih glasovnic je bilo 42, veljavnih 
2.995. Udeležbe v občini je bila 66,32 %.

Posamezna kandidata sta dobila naslednje število glasov:

Zap. št. Kandidat Št. glasov % glasov

1. ANTON LAVRENČIČ 1.743 58,20
2. GORAN KODELJA 1.252 41,80
SKUPAJ 2.995 100

Občinska volilna komisija je na podlagi 107. člena ZLV ugotovila, 
da je za župana Občine Vipava izvoljen Anton Lavrenčič, roj. 3. 3. 
1970, s stalnim prebivališčem Vrhpolje 1G, Vipava, magister vete-
rine, ker je dobil večino veljavnih glasov.
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OBČINA

Izid glasovanja za Občinski svet

Od 4.579 volilnih upravičencev v Občini Vipava je na volitvah za 
člane Občinskega sveta glasovalo 3.037 volivcev. Ker so bile pra-
zne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivcev, so bile 104 gla-
sovnice neveljavne. Veljavnih je bilo 2.933 glasovnic.

Na podlagi 15. člena ZLV je bilo v vseh treh volilnih enotah sku-
paj listam kandidatov direktno podeljenih 7 mandatov. Od tega v 
volilni enoti 1 - trije (3) mandati: 1 mandat Listi Gorana Kodelje, 1 
mandat Slovenski demokratski stranki in 1 mandat stranki Nova 
Slovenija - Krščanski demokrati. V volilni enoti 2 – dva (2) man-
data: 1 mandat stranki Slovenska demokratska stranka – SDS in 1 
mandat Listi za ljudi. V volilni enoti 3 - dva (2) mandata: 1 mandat 
Slovenski demokratski stranki in 1 mandat Listi za ljudi. 

V skladu s 16. členom ZLV se je ostalih 10 mandatov razdelilo na 
ravni občine na podlagi seštevka glasov, oddanih za istoimenske 
liste, ki so bile vložene v vseh treh volilnih enotah:

v volilni enoti 1: 1 mandat Lista za ljudi, 1 mandat Socialni demo-
krati in 1 mandat Zveza za primorsko – ZZP;

v volilni enoti 2: 1 mandat Slovenska demokratska stranka – SDS, 
1 mandat stranka Nova Slovenija - Krščanski demokrati, 1 man-
dat Socialni demokrati in 1 mandat Lista Gorana Kodelje; 

V volilni enoti 3: 1 mandat Lista Gorana Kodelje, 1 mandat stranka 
Nova Slovenija - Krščanski demokrati, 1 mandat SLS.

Posamezne liste so v občini dobile naslednje število glasov: 

Zap. št. Ime liste Št. glasov % glasov
1. Socialni demokrati 259 11,73
2. Zveza za Primorsko - ZZP 400 9,27
3. Lista za ljudi 366 18,72
4. SLS 459 6,31
5. Lista Gorana Kodelje 434 16,57

6.
Slovenska demokratska stranka 
- SDS

476 20,90

7.
Nova Slovenija – Krščanski 
demokrati

539 16,50

SKUPAJ 2933 100

Posamezne liste so po volilnih enotah dobile naslednje število 
glasov: 

Volilna enota 1

Zap. št. Ime liste Št. glasov % glasov
1. Socialni demokrati 125 11,73
2. Zveza za Primorsko - ZZP 121 11,35
3. Lista za ljudi 145 13,60
4. SLS 32 3,00
5. Lista Gorana Kodelje 252 23,64

6.
Slovenska demokratska stranka 
- SDS

186 17,45

7.
Nova Slovenija – Krščanski 
demokrati

205 19,23

SKUPAJ 1066 100

Volilna enota 2

Zap. št. Ime liste Št. glasov % glasov
1. SLS 80 7,05

2.
Nova Slovenija – Krščanski 
demokrati

176 15,51

3. Zveza za Primorsko - ZZP 72 6,34

4.
Slovenska demokratska 
stranka - SDS

278 24,49

5. Lista Gorana Kodelje 109 9,60
6. Socialni demokrati 165 14,54
7. Lista za ljudi 255 22,47
SKUPAJ 1135 100

Volilna enota 3

Zap. št. Ime liste Št. glasov % glasov
1. Socialni demokrati 54 7,38

2.
Nova Slovenija – Krščanski 
demokrati

103 14,07

3.
Slovenska demokratska 
stranka - SDS

149 20,36

4. Lista za ljudi 149 20,36
5. SLS 73 9,97
6. Lista Gorana Kodelje 125 17,08
7. Zveza za Primorsko - ZZP 79 10,79
SKUPAJ 732 100

Posamezne liste so dobile naslednje število mandatov:

Zap. št. Ime liste Št. mandatov
1. Socialni demokrati 2
2. Zveza za Primorsko - ZZP 1
3. Lista za ljudi 3
4. SLS 1
5. Lista Gorana Kodelje 3
6. Slovenska demokratska stranka - SDS 4
7. Nova Slovenija – Krščanski demokrati 3
SKUPAJ 17

Posamezne liste so v volilnih enotah dobile naslednje število 
mandatov:

Volilna enota 1

Ime liste Št. mandatov
1. Socialni demokrati 1
2. Zveza za Primorsko - ZZP 1
3. Lista za ljudi 1
4. Nova Slovenija – Krščanski demokrati 1
5. Lista Gorana Kodelje 1
6. Slovenska demokratska stranka - SDS 1

Volilna enota 2

Ime liste Št. mandatov
1. Nova Slovenija – Krščanski demokrati 1
2. Slovenska demokratska stranka - SDS 2
3. Lista Gorana Kodelje 1
4. Socialni demokrati 1
5. Lista za ljudi 1

Volilna enota 3

Ime liste Št. mandatov
1. Nova Slovenija – Krščanski demokrati 1
2. Slovenska demokratska stranka - SDS 1
3. Lista za ljudi 1
4. SLS 1
5. Lista Gorana Kodelje 1
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OBČINA

Občinska volilna komisija je ob upoštevanju

pravilnega števila preferenčnih glasov za posamezne kandidate 
na vseh listah kandidatov na vseh voliščih v vseh volilnih enotah 

in

pravila iz 2. odstavka 18. člena ZLV (da so kandidati izvoljeni po 
vrstnem redu na listi, razen če je najmanj četrtina volivcev, ki so 
glasovali za posamezno listo kandidatov, oddala preferenčne 
glasove za posamezne kandidate z liste. V tem primeru so bili z 
liste izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število preferenčnih 
glasov po zaporedju največjega števila preferenčnih glasov, ko-
likor je število preferenčnih glasov posameznega kandidata pre-
seglo 10 odstotkov števila vseh glasov, oddanih za listo)

ugotovila, da so bili v občinski svet izvoljeni naslednji kandidati:

Volilna enota 1

Zap. 
št.

Ime in priimek 
izvoljenega člana 
OS

Naslov stalnega 
prebivališča

Ime liste

1. Goran Kodelja
Cesta 18. aprila 6, 
Vipava

Lista Gorana 
Kodelje

2. Jernej Mikuž
Kociančičeva ulica 7, 
Vipava

Nova Slovenija - 
Krščanski demo-
krati 

3. Jožko Andlovic
Gradišče pri Vipavi 
5A, Vipava

Slovenska demo-
kratska stranka 
– SDS

4.
Natali Panič 
Nardin

Ulica Gradnikove 
brigade 14, Vipava

Lista za ljudi

5. Danijel Petković
Kreljeva ulica 9, 
Vipava

Socialni demokrati

6. Branko Tutuš
Kociančičeva ulica 
15, Vipava

Zveza za Primorsko 
- ZZP

Volilna enota 2

zap.

št.
Ime in priimek izvo-
ljenega člana OS

Naslov stalnega 
prebivališča

Ime liste

1. Danijel Skočaj
Vrhpolje 67B, 
Vipava

Slovenska demo-
kratska stranka 
– SDS

2. Mitja Volk Slap 4C, Vipava
Slovenska demo-
kratska stranka 
– SDS

3. Anja Godnič Goče 16, Vipava Lista za ljudi

4. Orjana Curk Slap 3i, Vipava
Nova Slovenija 
- Krščanski demo-
krati

5. Mitja Lavrenčič Vrhpolje 44, Vipava Socialni demokrati

6. Alojzij Adamič Manče 20a, Vipava
Lista Gorana 
Kodelje

Volilna enota 3

zap.

št.
Ime in priimek izvo-
ljenega člana OS

Naslov stalnega 
prebivališča

Ime liste

1. Benjamin Počkaj Lozice 28, Vipava 
Slovenska demo-
kratska stranka 
– SDS

2. Ida Ferjančič 
Podraga 41, 
Podnanos

Lista za ljudi

3. Miran Žvanut Lozice 24E, Vipava
Lista Gorana 
Kodelje

4. Bogdan Semenič
Podnanos 106, 
Vipava

Zveza Nova 
Slovenija - 
Krščanski demo-
krati 

5. Darko Rosa
Podnanos 43, 
Podnanos

SLS

V občinski svet je bilo na podlagi preferenčnih glasov v vseh treh 
volilnih enotah tako izvoljenih 16 kandidatov za člane OS, en kan-
didat za člana OS v volilni enoti 1 pa je bil izvoljen po kriteriju vr-
stnega reda na listi.

Vse navedeno je v celoti in natančno razvidno tudi iz računalni-
ških izpisov, tako končnih rezultatov glasovanja po VE in listah, 
upoštevanih količnikov, izpisa števila in razdelitve mandatov, 
podatkov o številu preferenčnih glasov in seznama izvoljenih 
kandidatov.

Pri občinski volilni komisiji ni bil vložen noben ugovor, ki ga je si-
cer možno podati po določilu 98. člena ZLV.

 Predsednik občinske volilne komisije Marjan Stopar 

Sestava Občinskega sveta 2022 – 2026

Lista za ljudi: Anja Godnič, Ida Ferjančič, Natali Panič NardinSDS:  Jožko Andlovic, dr. Danijel Skočaj, Mitja Volk, Benjamin Počkaj     
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OBČINA

Projekti v letu 2022 
Letošnje leto lahko po izvedenih projektih 
brez težav postavimo ob bok prejšnjim le-
tom. O aktualnih projektih smo pisali skozi 
leto in lahko ste spremljali, kako se grad-
bišča odpirajo in kako se zapirajo. Gradnja 
je kompleksen proces, ki terja ogromno 
časa, veliko strokovnjakov ter snovalcev 
mnenj, ki pa so lahko zelo različna. Kako 
uspešen je projekt, pa navadno pokaže 
šele čas. 

Izpostavljamo nekaj projektov iz leta 
2022: 

• Rekonstrukcija Paviljona v Podskali

• Ureditev izvirov in struge reke Vipave

• Otroško igrišče med vrtcem in OŠ v 
Vipavi

• Ureditev parkirišča pred OŠ v Vipavi

• Prva faza rekonstrukcije ceste Vipava – 
Vrhpolje

• Pločnik v krožišču pri izvozu s hitre ce-
ste 

• Parkirišče pred pokopališčem na Gočah

• Prenova otroškega igrišča na Slapu

• Sanacija pokopališkega zidu na Erzelju

• Ureditev košarkarskega igrišča za staro 
šolo v Gočah

• Rekonstrukcija vodovoda na Erzelju

• Pločnik mimo pokopališča v Podnanosu

• Kanalizacijski vod Duplje - Zemono

• Izvedba 1. dela ukrepov za zaščito pred 
padajočim kamenjem na cesti Podnanos 
– Nanos

Lista Gorana Kodelje: 
Goran Kodelja, Alojzij 
Adamič, Miran Žvanut

Socialni demokrati: 
Danijel Petković, Mitja 
Lavrenčič

Nova Slovenija – Krščanski demokrati: Jernej Mikuž, Orjana Curk, 
Bogdan Semenič SLS: Darko Rosa Zveza za Primorsko: Branko Tutuš

Najobsežnejša projekta v letu 2022, ki se bosta nadaljevala tudi v letu 2023, sta ureditev izvirov reke Vipave ter rekonstrukcija Paviljona v Podskali. 
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OBČINA

Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta (SD 
OPN-7)
Občina Vipava je v letu 2018 pristopila k 
pripravi sprememb in dopolnitev občin-
skega prostorskega načrta. Postopek pri-
prave SD OPN-7 se je začel na podlagi 46. 
člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 
– odl.US, 14/15 – ZUUJFO) – ZPNačrt s 
Sklepom o začetku priprave sprememb in 
dopolnitev št. 7 Občinskega prostorske-
ga načrta Občine Vipava SD OPN7, ki ga 

je 1. februarja 2018 sprejel župan Občine 
Vipava (št. 350-2/2018-2). 

Le ta je bil objavljen v Uradnem listu RS, 
št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018. Glede na to, da 
se je postopek priprave SD OPN-7 začel 
pred uveljavitvijo Zakona o urejanju pro-
stora – ZureP-3 (Uradni list RS, št. 199/21) 
se v skladu s prvim odstavkom 298. čle-
na ZUreP-3 postopek priprave tega do-
kumenta nadaljuje in konča po določbah 
Zakona o prostorskem načrtovanju - 
ZPNačrt.

Na podlagi razvojnih pobud Občine in ob-
čanov ter strokovnih podlag je bil izdelan 
osnutek. Ta je bil poslan na ministrstvo za 
okolje in prostor v tehnični pregled, nato 
pa bomo pozvali nosilce urejanja prosto-
ra, da predložijo mnenja k načrtovanim 
prostorskim ureditvam. Skladno z mnenji 
bomo nato pripravili dopolnjen osnutek, ki 
ga bomo javno razgrnili. 

O poteku sprememb in dopolnitev bomo 
občane redno obveščali, posebno pa na-
znanili, ko bo sledila javna razgrnitev. 

S srcem na poti – brezplačni prevozi za starostnike tudi v letu 
2023

Občina Vipava bo nadaljevala projektom 
Prostofer tudi v letu 2023 in starejšim 
občanom nudila brezplačne prevoze do 

zdravniške oskrbe, javnih ustanov in trgo-
vin. Starostniki, ki take prevoze potrebuje-
jo, jih lahko naročajo prek klicnega centra 
na št. 080 10 10 (vsaj tri dni prej). 

Vsem prostovoljcem, ki opravljajo pre-
voze za naše starostnike, se iskreno za-

hvaljujemo za njihovo pomoč pri izvajanju 
tega projekta. 

Za sodelovanje se zahvaljujemo tudi 
Gostilni piceriji Anja v Logu, ki našim pro-
stovoljcem nuditi brezplačno toplo mali-
co. 
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IZ KRAJEVNIH SKUPNOSTI

Na Gočah smo  izdelovali adventne venčke
Glavni simbol adventa je adventni venček, 
ki simbolizira neskončni krog življenja in 
vrtenje letnih časov. Zimzelene vejice, ki 
jih vpletemo v venček, so znamenje upa-
nja in novega življenja. Štiri sveče pred-
stavljajo štiri adventne nedelje.

Z venčki radi okrasimo svoje domove in 
tako smo jih na Gočah tudi letos izdelovali 
ob druženju v prostorih Krajevne skupno-
sti. Večer je bil prijeten. Nasmehi na obra-
zih so povedali več kot besede, medgene-

racijsko sodelovanje pa je pripomoglo, da 
smo skupaj izdelali adventne venčke. 

Po katoliškem koledarju se advent začne 
na četrto nedeljo pred božičem in konča 
na sveti večer. Letos smo prvo svečko pri-
žgali 27. novembra in s tem vstopili v ad-
ventni čas 2022. 

Naj bo vaš adventni čas poln umirjenosti 
in človeške topline.

Anja Godnič

Otroška predstava Jelkin čudež
V soboto, 3. decembra, smo na Gočah go-
stili drugo abonmajsko gledališko pred-
stavo v izvedbi gledališča KU-KUC, v kate-
ri se pred kuliso zaprašenega podstrešja 
otrokom predstavi voščena punčka Jelka. 
Med staro šaro z njo pristanejo tudi pli-
šaste igrače: snežak, polž, žabica, osliček 
Pevko in dežnik Luknjač, a prav nobeden si 
ne želi preživeti praznikov na zaprašenem 
podstrešju in brez otrok. Srčna Jelka otro-
kom pokaže, kako lahko z nekaj iznajdlji-
vosti zapuščene igrače znova oživijo. Pri 
tem ji je v oporo tudi Rado, star pokvarjen 
radio, ki zapoje samo delčke pesmic, celih 
pa se ne spomni več. Skozi petje, ples in 
humor smo gledalci napeto spremlja-
li zgodbo o hrepenenju, prijateljstvu in 
drobnih čudežih. Na koncu predstave je 

Jelka v imenu sv. Miklavža otrokom raz-
delila darila. Otroška domišljija je dobila 
krila, prav vsi pa smo lahko s seboj domov 

odnesli kakšno globoko sporočilo pred-
stave. 

Karla Ferjančič, Anja Godnič

Večer smeha
V soboto, 26. novembra, smo na Gočah v 
dvorani osnovne šole gostili Gledališko 

skupino Dekani s komedijo Revija najbolj-
ših skečev. Predstava je bila sestavljena iz 

več različnih, med seboj nepovezanih ša-
ljivih zgodbic. Prva je bila namenjena pri-
jateljem in kako si je treba čas za njih vze-
ti. Druga je bila o božiču in božični večerji, 
kako ujameš ženo na laži oziroma da ima 
laž kratke noge. Nadaljevali so s sobotnim 
dnem na tržnici, kjer dobiš vse za dušo in 
oči, o tem, da nesreča nikoli ne počiva, in 
za zaključek, kaj sta v življenju mladostni-
kov nona in nono. 

Gre za izbor izmed mnogih skečev, ki jih je 
v zadnjih petnajstih letih napisal in režiral 
Boris Piciga, vodja skupine. Prijeten zadnji 
novembrski sobotni večer smo zaključili 
z smehom in dobro voljo, ki  v tem času 
manjka prav vsem.

Anja Godnič
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IZ KRAJEVNIH SKUPNOSTI,

Večer smo posvetili vodi
V okviru projekta VITR, ki poteka pod 
okriljem Ljudske univerze Ajdovščina na 
Gočah, smo v četrtek, 1. decembra, v pro-
storih Krajevne skupnosti večer namenili 
živemu bitju VODI. Z nami sta bila gosta 
Kristina Petrović in Jože Munih. V uvo-
dnem delu je Kristina predstavila brošuro 
Po poteh Nimfe, ki opisuje odkrivanje vi-
dnih in nevidnih skrivnosti Vipavske doli-
ne. Opisuje kraje ter vodne izvire. In tako 
smo se preselili v preteklost in spomine 
na naše prednike, ki so razkrili znanje o 
dobrih in zdravilnih vodah. Katera voda je 
dobra za oči, dobro počutje, pa tudi katere 
niso dobre in se po pitju počutiš len in za-
span. Nato smo prisluhnili Jožetu Munihu, 
ki je povedal da naše telo sestoji iz sedem-
desetih odstotkov vode. Voda, ki jo popi-
jemo, vpliva na energijsko stanje našega 
telesa. Ko pade kapljica na zemljo, potuje 
skozi zemeljske plasti. V plasteh se sreča 
s kamninami in rudninami, ki imajo lahko 
pozitiven ali negativen energijski naboj. 
Voda je nosilka univerzalnega spomina 
in informacij, vse kar voda doživi, si za-
pomni, med drugim tudi prejeto energijo, 
ki jo kasneje izloči. Pretok energije v naše 
fizično telo poteka preko sedmih energij-
skih centrov oziroma čaker in motnja v 
pretoku energije je prvi znak bolezni. Pitje 
zdravilne vode pa nam lahko pomaga dvi-
gniti nivo energije. V okviru srečanja je 
Munih predstavil potek meritev z nihalom 

ter podrobnejše rezultate izmerjenih ele-
mentov na dveh vzorcih vode iz vodnjakov 
na Gočah. Značilnost dobrih izvirov je ta, 
da ne presahnejo, ker njihova voda prihaja 
iz najglobljih globin Zemlje, je pa povedal 
in nam še zaupal, da med zdravilne vode 
vključuje vode, ki imajo nad 150 tisoč enot 
po Bovisovi skali. Vode so zanimive. Naši 
predniki so vedeli, katera je dobra in kate-
ra ne, a vednost se je v veliki meri izgubila. 

Zdi se nam prav, da damo vodam pouda-
rek, ker so posebne že same po sebi. Če 
imajo v sebi še nekaj, kar naše telo zdravi, 
potem govorimo o dodani vrednosti, ki jo 
je vredno spoštovati ter vodo kot naravno 
dediščino čuvati in ohranjati za naše po-
tomce. Še en lep decembrski večer smo 
zaključili ob spoznanju, kakšno vrednost 
ima voda.

Anja Godnič

Čebelar Dušan z Goč ima vrhunski med
Zadnje dni novembra se je priznanj, zla-
tega za lipov med in srebrnega za akaci-
jev med, razveselil goški čebelar Dušan 
Arčon. Tako lepa novica je prišla iz dežele 
ocenjevanja medu, iz Semiča v Beli krajini, 
kjer je potekalo mednarodno ocenjevanje 
medu. Naš Dušan je član Čebelarskega 
društva Ajdovščina-Vipava in se s čebe-
larstvom ukvarja že kot 50 let. Na svoj 

hobi in njegove ljubice je zelo ponosen. 
Ima 40 panjev, ki jih z Goč včasih seli na 
pašo tudi na druge lokacije. Svoje bogate 
izkušnje prav rad deli tudi z drugimi, ki jih v 
šali imenuje »moji vajenci«. Ti dve prizna-
nji sta dokaz, da Goče poleg vrhunskega 
vina obiskovalcem lahko ponudijo tudi vr-
hunski slovenski med.

Anja Godnič
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Ogledali smo si razstavo Umetniki za Karitas 
Nekateri pravijo, da je šola prenaporna, 
dolgočasna in stresna zadeva za učen-
ce, učitelje in starše in ta trditev verje-
tno včasih popolnoma drži, a če znamo 
izkoristiti možnosti, ki jih imamo, je lahko 
šola tudi polna presenečenj, raziskovanja 
in novih izkušenj, polna izzivov in širjenja 
obzorij, polna veselja in sodelovanja. 

Tako smo četrtošolci OŠ Draga Bajca 
Vipava 25. 11. 2022 izkoristili možnost 
ogleda razstave likovnih izdelkov ume-
tnikov, ki so poleti ustvarjali na Sinjem 
Vrhu pod naslovom Umetniki za Karitas. 
Njihove umetnine so od petka 18. 11. 2022 
razstavljene v Vipavi v prekrasnih pro-
storih Lanthierijevega dvorca. To je že 28. 
mednarodna likovna kolonija Umetniki za 
Karitas z naslovom Skupaj v istem čolnu. 
Izkupiček prodanih del gre za pomoč dru-
žinam v stiski. Likovne umetnije avtorjev, 
ki svoja dela podarijo v dobrodelni namen, 
potujejo po Sloveniji, kot vsako leto pa jih 
bodo razstavili tudi po svetu.

Četrtošolci smo si v okviru pouka likovne 
umetnosti ogledali prekrasno razstavo, 
naša likovnica Lea Koren pa nam je malo 
odstrla tančice likovnih pojmov, likovnih 
tehnik in materialov. Nekateri učenci so 

o likovnih nalogah zelo veliko vedeli in 
tudi sodelovali v debati, nekateri pa so se 
sprostili ob gledanju razstavljenih likov-
nih del in svojo pozornost posvetili izklic-
nim cenam izdelkov ali avtorjem le-teh. Z 
veseljem smo si ogledali tudi umetnino 
umetnice Ane Maraž, domačinke iz Vipave 
in mame našega učenca. Kako ponosen je 
bil šele Veno, ko je videl delo svoje mame 

na tako pomembni razstavi. 

Po navdušenju ob ogledu krasne razstave 
lahko le z veseljem in ponosom povabimo 
tudi druge ljubitelje lepega, naj si razstavo 
ogledajo. Mi smo bili navdušeni.

Vida Trošt in Nadja Rodman Koradin

Foto: Vida Trošt 

Predpraznično druženje s starimi starši
Splošno znano je, da imajo stari starši 

svoje vnuke še posebej radi. Zato jih več-

krat radi povabimo tudi v šolske prostore, 

da delijo svojo modrost z mladimi nado-

budneži kot tudi z nami učitelji.

Tako so v torek, 8. 12. 2022, stare star-

še gostili na podružnični šoli v Vrhpolju. 

Učiteljica Sara Furlan je povedala, da so 

skupaj z učenci ustvarjali in pripomogli k 

lepi okrasitvi šolskih prostorov. Izvedli so 

štiri različne delavnice: izdelavo voščilnic, 

lesenih snežink, belih hišic za okrasitev 

oken ter zasneženo pokrajino za na pa-

noje. 

V Podnanosu je bila šolska jedilnica v sre-

do, 9. 12. 2022, v času podaljšanega biva-

nja skoraj premajhna za vse učence in sta-

re starše. Obiskovalcem so hitro dali delo 

v roke, saj so svojim vnukom pomagali pri 

risanju in rezanju lučk, hišk in smrečic, ki 

bodo krasile šolske prostore. Vsi so bili 

zelo spretni in ob prijetnem klepetu so 

zelo hitro izrezali vse okraske. Na koncu 

so jim postregli še s toplim čajem, ki ga je 

pripravila gospa Martina.

Obe srečanji sta bili zelo prijetni in stari 

starši so izrazili željo, da jih lahko še kdaj 

povabimo.

Učitelji PŠ Podnanos in PŠ Vrhpolje
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Zajtrk z mlekom - super dan!

Letos je dan slovenske hrane potekal v 
petek, 18. novembra 2022. Ta dan smo na 
šoli pripravili tradicionalni slovenski zaj-
trk za vse učence. 

Da smo dosegli prvotni namen tradi-
cionalnega slovenskega zajtrka, ki je 
podpora slovenskim pridelovalcem in 
predelovalcem hrane ter spodbujanje 
samooskrbe s kakovostno hrano iz lo-
kalnega okolja, smo se že v okviru pouka 
pogovarjali o pomenu zajtrka, odnosu do 
zdravega prehranjevanja, o kulturnem 
odnosu do hrane, kulturnem prehranje-
vanju, pomenu lokalno pridelane hrane, 
težavah z zavrženo hrano, spodbujanju 
zdravih prehranskih navad otrok in mla-
dostnikov, poznavanju in pomenu lokalno 
pridelane hrane ter o tradicionalnih živilih 
slovenskega zajtrka (maslo, med, mleko, 

jabolko, črn kruh). Osrednja tema, ki smo 
jo tokrat posebej izpostavili, je bilo mleko 
z različnimi mlečnimi izdelki. 

Dogajanje smo popestrili z razstavo o če-
belarstvu in čebelah, ogledali smo si vi-
deoposnetke o čebelah in medu, pripravili 
in reševali križanko na temo mleka, risali 
sadje in sadne izdelke, zelenjavo, meso in 
mesne izdelke, mleko in mlečne izdelke, 
igrali in peli smo pesmice …

V okviru tega projekta so petošolci iz 
Vrhpolja gledali dokumentarni film o če-
belah in medu. Bil je zelo poučen. Sledil je 
pogovor, potem pa ustvarjanje slik, risb 
ter oglasov na to temo.

Na Gočah so se po zajtrku odpravili do 
bližnje kmetije, kjer so jim pokazali krave 
in teličke. Nekateri učenci so jih sploh pr-

vič hranili in božali. Nato so si ogledali še 
stroje in orodja, ki jih uporabljajo pri delu 
na kmetiji. Imeli so tudi možnost, da so 
se usedli v traktor in se z njim malo tudi 
peljali. Med drugim so skakali po balah, 
šli na senik, si ogledali vinsko klet in buče. 
Sledilo je likovno ustvarjanje.

V 2. a in 2. b so učenci ustvarjali na temo 
zdrava prehrana, pomen čebel. Zelenjavo 
so risali, jo plastično oblikovali iz plasteli-
na in nastale so prave košarice vitaminov. 

Vsem, ki ste začeli dan na zdrav način in 
kakorkoli sodelovali na TSZ, se najlepše 
zahvaljujem.

Tina Bevk, vodja šolske prehrane

Naše zvezde in zvezdice so zasijale
Na Osnovni šoli Draga Bajca Vipava smo 
praznično zakorakali v veseli december. 
Prav 1. decembra smo namreč po letih ko-
ronskega odmora ponovno lahko organi-
zirali tradicionalni dogodek Naše zvezde 

in zvezdice. 

Dogodek je dobrodelen, saj na njem zbira-
mo sredstva za delovanje šolskega skla-
da. Ta podpira dejavnosti učencev, ki jih 
država ne financira, ter pomaga učencem, 
katerih družine so se znašle v finančni sti-
ski.

Druženje smo začeli s sejmom, ki je pote-
kal v avli šole. Obiskovalci so lahko kupili 
najrazličnejše izdelke naših učencev, peci-
vo in ostale sladke ter slane dobrote. 

Po sejmu je sledila prireditev v telova-
dnici. Na prireditvi so večinoma nastopali 
učenci naše šole v različnih zasedbah. 
Najprej se nam je  predstavila vrtčevska 
skupina Škratki.  S plesnimi ritmi so nas 
razveseljevali plesalci plesne šole EL1 
in plesne šole Cigoj. Podružnična šola 
Vrhpolje je predstavila gibalno-ritmično 
izvedbo pesmi, Marta Nabergoj je zaple-

sala balet. Veliko je bilo glasbe. Prvič letos 
se nam je predstavil šolski band. Zapeli so 
tudi učenci 4. b razreda. Osrednji glasbeni 
gost je bila skupina Ne joči pevec. Najprej 
so zapeli skupaj s pevskim zborom Pike, to 
so naši najmlajši pevci, prvošolčki. Nato je 
sledil še nastop pevskega zbora Poke in 
mladinskega pevskega zbora ob spremlja-
vi skupine Ne joči pevec. Zapeli in zaigrali 
so venček slovenskih pop sklad. Poslovili 
smo se s skupnim nastopom učencev ra-
zredne stopnje. Prireditev so povezovali 
učenci z recitacijami Bine Štampe Žmavc.

Hvala vsem našim učencem in učiteljem, 
ki so kakor koli prispevali k uresničitvi do-
godka, ter fantom iz skupine Ne joči pevec. 
Posebna zahvala pa gre tudi obiskoval-
cem in vsem, ki so prispevali v šolski sklad 
OŠ Draga Bajca Vipava.

Elena Kodre Nabergoj
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Naj vas sreča spremlja na vsakem koraku leta,
 ki je pred nami.

Učenci in delavci OŠ Draga Bajca Vipava

Srečno, za tisto srečo,
ki nekje čaka nate,

za drobno in malo večjo,
ki zaboli, ko trči vate.

 
Srečno, za tisoč srečic,

srečenosnih svetlih kometov,
za bližnja srečanja z nami

v orbitah srečnih planetov. 

        Bina Štampe Žmavc

Škofijska gimnazija Vipava v času med vsemi svetimi in 
adventom 

Spoznavamo Evropsko unijo
Pozorno oko bi dogajanje na ŠGV v za-
dnjem mesecu zlahka obarvalo rumeno: 
tako kot v barvito jesensko listje so udele-
ženke projekta EPAS pogosto zrle v rume-
ne zvezde Evropske unije. Od 9. novembra 
dalje, ko je mentorica Nataša Sever skli-
cala prvi sestanek, so bila dekleta, ki so 
se pridružila projektu, izjemno pridna: v 
okviru projekta EPAS (Šola ambasador-
ka evropskega parlamenta) so se prek 

video povezave pogovarjala z evropsko 
poslanko Ljudmilo Novak, se udeležile 
dogodka Euroscola 2022 in z več kot 1000 
sovrstniki iz 23 držav razpravljala o ener-
getski krizi in ostalih težavah v Evropski 
uniji, svoje poznavanje EU pa je dijakinjam 
predstavil tudi Janez Lenarčič, evropski 
komisar za krizno upravljanje, civilno za-
ščito in humanitarno pomoč. 

Dijaki in dijakinje 2. a pa so skupno evrop-
sko stvarnost obravnavali še na srečanju 

z naslovom Aktivna participacija mladih v 
odločevalskih procesih, ki jo je ob letu mla-
dih na daljavo pripravilo Predstavništvo 
Evropske komisije v Sloveniji. 

V robotiki tokrat tik pod vrhom
November je tudi mesec šolskih tek-
movanj. Lani se je naša šola prvič ude-
ležila tudi tekmovanja CLILiG Robotik 
Meisterschaft (organizatorji Goethe-
Institut, Veleposlaništvo Zvezne repu-
blike Nemčije v Ljubljani in Slovensko 
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društvo učiteljev nemškega jezika) in po-
metla s konkurenco. Letos jih je do pono-
vitve uspeha ločila manj kot točka, skupaj 
z ekipo Osnovne šole Škofljica so naši tek-
movalci dosegli odlično 2. mesto. Dijaki so 
zopet dokazali, da znajo uspešno povezati 
znanje nemščine z robotiko. Čestitke tek-
movalcem ter mentorjema, prof. Nataši 
Sever in Bogdanu Urdihu.

Miklavž ponovno med nami
Po dveh koronskih letih se marsikaj vrača 
v ustaljene tirnice, tudi zelo priljubljeno 
in med dijaki ŠGV težko pričakovano mi-
klavževanje. Letos je ponovno potekalo 
pod taktirko maturantov, ki so svoje delo 
opravili z odliko. Všečna in izpiljena in-
terpretacija znanega televizijskega kviza 
je postregla z mnogimi zabavnimi domi-
slicami (na račun profesorjev, seveda, pa 
tudi dijakov), ob čemer so posamezniki iz-
kazali talent, ki se ga ne bi branili snovalci 
tovrstnih oddaj. Odlično pripravljen večer 
je vse prehitro minil, domov pa smo se 
odpravili obogateni z besedami svetega 
Miklavža, ki nas je vse pozval k dobrodel-
nosti in skrbi za sočloveka.

Dan odprtih vrat

V soboto, 10. 12. smo na ŠGV medse zopet 
povabili zunanje obiskovalce. Lahko so 
prisostvovali pouku in si ogledali šolske 
prostore, nato pa so jim dijaki na stojnicah 
predstavili številne raznolike dejavnosti, 
ki jih poleg pouka ponuja naša šola. Pri 
vsaki od dejavnosti so se lahko „spopadli“ 
z miselnimi izzivi in si prislužili tudi lepo 
praktično nagrado.

V času, ki smo ga 
zaobjeli v tem krat-
kem pregledu, je 
bilo možnosti za 
iskreno dobrodel-
nost precej. Dijaki 
in zaposleni so se 
med drugim pri-
družili akciji Pismo 
za lepši dan, v okvi-
ru katere si Mlada 
Karitas Slovenija 
že tretje leto pri-
zadeva, da bi mla-
di s svojimi lepimi 
mislimi starejšim 
popestrili praznič-
ni čas. Dijaki so se 

vabilu radi odzvali. Ob vsem pozitivnem, 
kar nosijo v sebi lepe in prijazne besede 
naših dijakov, pa velja izpostaviti tudi to, 
da so mladi ob tem izkusili tudi, že skoraj 
pozabljeni, čar prostoročno napisanega 
pisma. In ko se dobro sešteva, Luč vedno 
premaga temo. 

Dogajanje na ŠGV povzela Bojana P. Kompara

  

                     
Razredne jaslice 2021, fotoarhiv ŠGV 

 
Naj bo skrivnost božične noči vir: 

moči, ki gradi med nami mir, 
razumevanja, ki ga odraža dobra misel, 

gotovosti v trden življenjski smisel. 
 

Za božične praznike in v vsem novem letu Vam iz Škofijske gimnazije  
in Dijaškega doma ŠGV želimo moči, razumevanja in gotovosti. 

 
Želimo Vam moči za vse Vaše delo in vsa Vaša prizadevanja,  

neutrudnosti pri izgradnji razumevanja in miru,  
gotovosti v to, da ima vse, kar delamo in za kar se trudimo, 

 globok pomen in smisel. 
 

To naj Vam bo vir veselja za praznike in v vsem novem letu. 
 

 
 

Vladimir Anžel 
Ravnatelj 
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Bilo je veselo in 
nepozabno
Člani skupine Ne joči pevec, zasedbe s 
harmoniko, kitaro in bobnom, so poznani 
širom po Sloveniji, poznani pa so tudi na-
šim učencem v Ciriusu Vipava. Že tretje 
leto so nam namreč s svojo glasbo polep-
šali decembrski večer na šolskem plesu.

Ta je potekal v sredo, 7. 12., v našem cen-
tru. Nad nastopom fantov so bili naši 
učenci zelo navdušeni, kar se je odražalo 
v petju, ploskanju, vriskanju in, seveda, v 
plesu.

Hvaležni smo jim, da si kljub zapolnjene-
mu urniku nastopov vzamejo čas in na ve-
liko veselje naših učencev pripravijo pravi 
žur.

Erik, Andraž in Vid, hvala. Super ste! 

Ivica Petrič, CIRIUS Vipava

Uspehi učencev bogatijo naše delo
V Ciriusu Vipava smo v septembru 2022 
zaključili izvajanje projekta Program do-
datnega usposabljanja, ki sta ga finan-
cirala Republika Slovenija, Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport in 
Evropska Unija iz Evropskega socialnega 
sklada. Naše delo bogatijo mnogi uspehi, 
ki so jih dosegli učenci skozi čas izvajanja. 
O njih si lahko preberete na spletni strani 
https://pdu.cirius-vipava.si/.

Ob zaključku projekta sta bili izdani dve 
pomembni knjigi, na kateri smo še posebej 
ponosni.

Najprej bi predstavili knjigo naše učen-
ke Klaudije Gavrilove z naslovom Jaz, 
Klaudija. Učenka v svoji izpovedi pripo-
veduje o sprejemanju same sebe, kako se 
sooča z različnimi izzivi. Sebi in drugim 
želi pokazati, kaj vse zmore, kaj vse je že 
dosegla. Želimo si, da pri osebah s poseb-
nimi potrebami vidimo njihove uspehe, 
močna področja, dosežke. Dajemo jim pri-
ložnosti, da se izrazijo, da so lahko uspe-
šni. Avtobiografija Jaz, Klaudija je ena od 
teh priložnosti. Klaudiji iskreno čestitamo 
za njen uspeh, se veselimo z njo in smo 

ponosni nanjo. 

Ob zaključku smo izdali tudi priročnik 
Projekt Program dodatnega usposablja-
nja. V njem so opisane dejavnosti od za-
četka projekta v letu 2017 do njegovega 
zaključka. 

Priročnik je razdeljen na štiri vsebinske 
sklope. V prvem delu so zapisane splošne 
informacije o projektu. V drugem delu so 
predstavljene aktivnosti, ki so jih v okviru 
modulov izvajale vzgojno-izobraževalne 
ustanove in nevladna organizacija. Svoje 
prispevke so tako pripravili vsi konzorcij-
ski partnerji: Cirius Vipava, OŠ Dragotina 
Ketteja Novo mesto, OŠ Milke Šobar – 
Nataše Črnomelj, OŠ Stanka Vraza Ormož 
in Združenje bodi ZDRAV. V tretjem delu si 
lahko preberete analizo projekta PDU, ki 
jo je pripravila zunanja evalvatorka, doc. 
dr. Erna Žgur. V zadnjem delu priročnika 
najdete priloge in v njih predloge, ki lahko 
pomagajo pri nadaljevanju ciljev projekta 
in vzpostavljanju oblik zaposlitev, ki ose-
bam s posebnimi potrebami nudijo nekaj 
več. Te predloge smo vzeli zares in jih sku-
šamo udejanjiti. 

Vemo, da bo v okviru našega rednega dela 
nadaljevanje dejavnosti projekta nekoliko 
težje izvajati. Prepričani pa smo v nasle-
dnje besede: kjer je volja, tam so poti. In mi 
hodimo po njih in iščemo nove priložnosti 
za naše učence.
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Uspehi podnanoških planincev na tekmovanju Mladina in gore
V soboto, 19. novembra 2022, je v Hrpeljah 
pri Kozini potekalo 33. regijsko športno 
šolsko tekmovanje Mladina in gore. Gre za 
ekipno tekmovanje, namenjeno osnovno-
šolcem zadnje triade, ki tekmujejo v zna-
nju, veščinah in izkušnjah z vseh področij 
planinskega delovanja. Udeležili sta se ga 
tudi dve ekipi mladih planincev iz našega 
planinskega društva Podnanos in dosegli 
odlične rezultate. Starejša ekipa Nanoški 
gamsi, ki so jo sestavljali Sara Kopatin, 
Urška Marolt, Vid Nabergoj in Vid Semenič, 
je dosegla izjemno prvo mesto in se tako 
uvrstila na državno tekmovanje, ki bo po-
tekalo januarja v Postojni. Mlajša ekipa 
Poskočni planinci, ki so jo sestavljali Žiga 
Božič, Blažka Nabergoj, Klara Nabergoj in 
Hana Vovk, je dosegla odlično 4. mesto 
in le za las zgrešila uvrstitev na državno 
tekmovanje. Mentorici ekip sta bili Monika 
Trošt in Urška Nabergoj, pri pripravah na 
tekmovanje pa je sodeloval celoten mla-
dinski odsek PD Podnanos, saj je vsak član 

predal delček svojega znanja mlajšim po-
hodnikom. Veselimo se že uspehov naših 
planincev na državnem tekmovanju, kjer 
bosta barve našega društva poleg osnov-

nošolske ekipe zastopali tudi dve srednje-
šolski ekipi.

U. N. za PD Podnanos

Košarkarski klub 
Vipava je organiziral 
Miklavžev turnir
Medtem ko igralke vseh selekcij KK Vipava 
aktivno nastopajo in tekmujejo v ligaškem 
tekmovanju, so najmlajše prikazale svo-
je košarkarsko znanje na Miklavževem 
turnirju. Le-ta je potekal v telovadnici OŠ 
Draga Bajca Vipava v soboto, 3. decem-
bra. Igrišče je bilo polno deklic od 1. do 5. 
razreda, na tribunah pa so jih spodbujali 
starši, stari starši, bratje, sestre in prija-
telji. Pod vodstvom trenerjev so dekleta 
premagovala različne poligone ter me-

tala na koš. Kasneje so se preizkusila tudi 
v igri ter navdušila zbrano občinstvo. Na 
koncu prireditve je sledilo tekmovanje v 
prostih metih, na katerem so nastopale 
dvočlanske ekipe, sestavljene iz igralk in 
enega izmed staršev. Trije najuspešnejši 
pari so prejeli simbolična priznanja, prav 
vse udeleženke pa je bogato obdaril sveti 
Miklavž. 

KK Vipava 
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3. december – mednarodni dan invalidov 
Prvič je bilo praznovanje razglašeno leta 
1992 z resolucijo Generalne skupščine 
Združenih narodov. Obeleževanje je na-
menjeno ozaveščanju, da smo tudi invalidi 
del družbe, ki se še vedno pogosto sooča-
mo z diskriminacijo, socialno izključeno-
stjo in različnimi ovirami, ki nam otežujejo 
enakopravno sodelovanje na različnih 
področjih življenja. Istočasno pa je to dan, 
ko se lahko zavemo, koliko koristi lahko 
družbi doprinese invalidna oseba. 

Slovenski invalidi se povezujemo v inva-
lidska društva, ki niso le prostor izme-
njave izkušenj, ampak z aktivnim delova-
njem številnih programov in dejavnosti 
pomembno prispevamo k izboljšanju po-
ložaja invalidov. Dejstvo, da invalidi pred-
stavljamo cca 15 % svetovne populacije, 
ne more in ne sme biti spregledano. 

Letošnje praznovanje je potekalo pod ge-
slom Transformativne rešitve za vključu-
joč razvoj: vloga inovacij pri spodbujanju 
dostopnega in pravičnega sveta. 

Naše društvo je v počastitev dneva inva-
lidov organiziralo srečanje v obliki piknika, 

ki je potekal v dvorani KS Dobravlje. Vonj 
domačega kruha, pečenega v krušni peči, 
rezina vipavskega pršuta, pica, pravkar 
narejena izpod rok mojstra peka Kravosa, 

vse to in še kaj se je znašlo na bogato 
obloženi praznični mizi. Da je bilo prazno-
vanje še slajše, so poskrbele naše članice, 
ki so spekle štrudelj. Pod budnim očesom 
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Zahvala in novoletne želje
Neizprosno se bliža čas, ko bomo odštevali sekunde do novega leta.

Še pred tem pa se moramo spomniti naših sponzorjev, ki so nam omogočili, da 
smo lahko v društvu še bolj prijazni do naših članov.

Naj jih naštejem: Občina Vipava, Medbiro – trgovina na drobno z medicinski-
mi in ortopedskimi pripomočki, Mlinotest Ajdovščina, V&H d. o. o., Ajdovščina, 
FAMA Vipava in Klet Vipava 1894. 

Vsem se iz srca zahvaljujemo in jim želimo tudi v bodoče veliko poslovnih 
uspehov.

Drage občanke, spoštovani občani, vam pa želimo vesele božične praznike, 
novo leto 2023 pa naj bo zdravo in sreče polno!

Društvo upokojencev Vipava

in okušanjem strokovne komisije, smo 
izbrali najboljšega med njimi. Ta laskavi 
naslov si je prislužila Marija Čufer. Drugo 
mesto je osvojila Danica Mrevlje, tretje pa 
Irena Bat. V duhu pomembno je sodelovati 
so vse članice prejele spominsko plaketo 
in simbolno darilce. Ob zvokih znanih me-
lodij smo zaplesali in se poveselili, kot se 
spodobi za praznične dni in hitro se je ve-

čer prevesil v noč.

Takšna srečanja s sebi enakimi in prije-
tnimi ljudmi so zelo pomembna socialna 
podpora pri vključevanju v vsakdanjik, saj 
te napolnijo z energijo in vzpodbudijo, da 
si še boljši, ter dajo zavest, da se vse da, 
le če je volja.

Hvala vsem, ki nam zaupate, v nas ver-

jamete in nas podpirate pri našem delu s 
tem pa omogočate taka druženja.

Vsem članom Društva invalidov 
Ajdovščina-Vipava, vašim najbližjim in 
vsem občanom voščimo miren božič, 
srečno in zdravja polno leto 2023!

Manica Jerkič, predsednica DI z ekipo
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POGLED V PRETEKLOST

Ko so ječali tečaji Evrope

Predstavitev zbornika o pesniku 
Dragu Bajcu in tigrovcih iz gori-
škega poduredništva časopisa 
Edinost
Naslov zbornika je že sam po sebi dovolj 
pomenljiv, saj bralcu takoj prikliče spomin 
na tiste hude čase, predvsem na obdobje 
med obema svetovnima vojnama. Gre za 
čas velikih sprememb v Evropi, ki so ter-
jale preveliko število nedolžnih življenj. V 
zborniku Ko so ječali tečaji Evrope je glavni 
urednik Gorazd Humar postavil v ospredje 
življenje in delovanje mladih primorskih 
fantov, tigrovcev, med katerimi je bil tudi 
Vipavec, pesnik, novinar ter velik do-
moljub Drago Bajc, po katerem nosi ime 
Osnovna šola v Vipavi. 

Knjigo je izdalo Društvo TIGR Primorske. 
V uredniškem odboru sta bila še Manuela 
Polanc in Savin Jogan. S skupnim delom 
ter s številnimi urami raziskovanja in pi-
sanja je nastalo še eno izjemno delo o 
primorskih domoljubih, ki več kot zaslu-
ženo dopolnjuje mozaik objavljenih del s 
področja domoznanstva. 

Gre za čas, ki je bil za Slovence na 
Primorskem izjemno težaven. Naši ljudje 
so po končani vihri velike vojne vstopili v 
čas, ko je bila misel na svobodo popolna 
utopija. V naše kraje je vkorakal težak vo-
jaški škorenj – simbol države, iz katere je 
prihajal, ter pritiska, ki ga je izvajal nad tu-
kajšnjim prebivalstvom. Usoda Primorske 
je bila krivično, boleče, usodno zapečatena 
z rapalsko pogodbo in z vsem, kar je sle-
dilo. Glavni urednik je v zborniku zaobjel 
tako poglede, misli, trpljenje kot tudi upa-
nje, mladost in uporništvo mladih tigrov-
cev. Naslovnico krasi čudovit Goršetov kip 
mladega dekleta, ki je postavljen na gro-
bu Draga Bajca v Vipavi. Na zadnji platnici 
zbornika pa lahko preberemo odlomek iz-
pod peresa Draga Bajca - odsev njegove 

notranje bitke, ki ji je v precejšnji meri bo-
trovala zunanja, vsem znana. 

Videl sem svojo mater, ki je umirala še ne-
osivela roža … takrat,
ko so ječali tečaji Evrope … in videl sem 
nesrečo!
Videl sem svojega očeta, ki je bil sam, osi-
vel v glavo in
očrnel v roke … in videl sem trpljenje!
Zbornik je opremljen s številnimi foto-
grafijami o tigrovcih, ki dopolnjujejo njeno 
bogato vsebino. Nastala je v sodelovanju 
številnih avtorjev zapisov, ki so vsak po 
svoje prispevali k nastanku tega bisera 
primorskega spomina. Knjiga ni nastala 
po naključju, potrebovala je le nekoga, ki 
je našel pravo energijo in čas. Kot je po-
vedal glavni urednik Gorazd Humar, je 
že njegov oče zbiral razne dokumente in 
gradivo o tigrovcih. Samo vprašanje časa 
je bilo, da tudi sam stopi po stopinjah svo-
jega očeta. Vse skupaj se je začelo, ko je 
našel tri pesmi Draga Bajca. Te pesmi so 
se ohranile kljub izjemno težkim razme-
ram in neprenehnemu pritisku fašistov, ki 
so nadzirali hišo Humarjevih starih star-
šev, kjer je prebivala Dragova zaročenka 
Cvetka Humar, Humarjeva teta. Polagoma 
in z veliko vnemo je zbiral podatke, članke, 
pesmi Draga Bajca ter podatke o protifa-
šističnemu delovanju tigrovcev ter vse to 
zbral v celoto, ki je zapisana v zborniku. 

Vsebinsko se dotakne tudi nagrobnega 
spomenika Dragu Bajcu in njegovim, kar je 
umetniško delo kiparja Franceta Goršeta. 
Kip mladega dekleta z zaprtimi očmi iz-
raža mnogo več, kot vidimo ali ubesedi-
mo: mimoidočega spremlja, opazuje vsak 
njegov korak. Je spomin in opomin. Kot je 
izpostavil Gorazd Humar, gre za spomenik 
izjemnega pomena, ki bi ga morali uvrstiti 
pod spomeniško varstvo.

Ne smemo prezreti še enega pomemb-

nega dela: doprsnega kipa Draga Bajca, 
delo kiparja Negovana Nemca. Leta 1978 
je bil postavljen na levem krilu osnovno-
šolske stavbe v Vipavi tik pred vhodom v 
zbornico. Ko so pozneje šolo prenavljali in 
razširili, kipa skorajda ni bilo mogoče več 
opaziti, zato so ga prestavili na mesto, ki 
si ga tako velik krajan Vipave zasluži: pred 
glavni vhod v šolo, kjer vsak dan pozdra-
vlja učence, učitelje in vse mimoidoče.

Glavni urednik zbornika Gorazd Humar je 
povedal še malce hudomušno zgodbo o 
pesniku, ki ni znal držati pištole v rokah. 
Šlo je za domoljubni dogodek, uporništvo 
proti fašizmu. Nekaj mladih fantov, med 
njimi Drago Bajc, Zmago Krašna, Srečko 
Logar in Rado Humar, je na šmarni dan 
leta 1928 dobilo nalogo, da trosijo okrog 
cerkve letake s pozivom k uporu proti fa-
šizmu ter da obesijo slovensko zastavo na 
zvonik Marijine cerkve v Logu. Urednikov 
stric Rado Humar in Srečko Logar sta 
splezala na zvonik, Draga Bajca pa sta 
postavila na stražo. Potisnila sta mu pi-
štolo v roke, tako je Drago prvič in zadnjič 
držal pištolo v roki. Bolj za korajžo, saj z 
njo ni znal rokovati. Bil je pesnik, vajen pe-
resa, ne orožja. Šlo je za nadvse tvegano 
dejanje, ki je od vseh mladeničev zahteva-
lo dobršno mero hrabrosti in ljubezni do 
domovine. 

Magda Rodman, nečakinja Draga Bajca, je 
med tramovi na podstrešju čisto naključ-
no našla sliko svojega strica. Naredil jo je 
Dragov prijatelj in tigrovec Zmago Krašna 
in je naposled našla svoje mesto v zbor-
niku. 

Ob priložnosti predstavitve zbornika se je 
v svojem govoru zahvalila vsem, ki so ka-
korkoli pripomogli k nastanku zbornika ter 
povzela nekaj Dragovih misli, ki jim je do-Predstavitev zbornika, 19.10.2022. Od leve proti desni: Artur Lipovž, Gorazd Humar in Magda Rodman. Foto: 

IPB

Naslovnica zbornika.

Foto: https://www.mojaobcina.si/vipava/dogod-
ki/ko-so-jecali-tecaji-evrope.html#gallery
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dala še svoje: »Pravijo, da se pesem rojeva, 
ko je v duši hudo in temno, pa tudi, ko je v 
njej ljubezen in veselje. Poezija je globoka 
izpoved človekovih čustev. To dokazujejo 
številne pesmi in pisma naših Primorcev, ki 

so dolga leta prestajali hudo potujčevanje 
italijanskega fašizma v italijanskih zaporih 
in po naših domovih.« 
Dodala je še:
»Kar je zapisano, ostane. Bolje pozno, kot 

nikoli. Zgodovina je čas spomina na našo 
preteklost. Iz nje se lahko marsikaj nauči-
mo. To velja za včeraj, danes in tudi jutri ne 
bo drugače.«

Ingrid Patricia Boben

Pletenje in blagoslov adventnih venčkov v 
Vipavi
Zopet je leto naokoli in dolge noči napo-
vedujejo adventni čas. Čas pričakovanja 
Božiča - rojstnega dne Jezusa Kristusa. 
Kristjani se za spomin na učlovečenje 
Boga na zemljo pripravljamo na različne 
načine. Sprejemamo različne spodbude. 
Ena od teh je pletenje adventnih venčkov. 
Venčki s štirimi svečami nas štiri tedne 
spodbujajo k moliti, slavljenju Boga in, kot 
se za rojstni dan spodobi, veselem priča-
kovanju. Rojstni dan brez priprave, brez 
gostov ali celo brez slavljenca je žalosten 
dogodek. Želeti je, da bi se na vsak rojstni 
dan pripravili, povabili vse, ki nam veliko 
pomenijo, ki bi jih radi srečali. Naj bo taka 
priprava tudi za Jezusov rojstni dan. Naj 
nas v tej pripravi adventni venčki združu-
jejo v molitvenem spominu. Naj nas spo-
mnijo, da počiščeni, okrašeni in urejeni hiši 
sledi tudi očiščenje naših misli, besed in 
dejanj.

Tudi letos smo v Društvu Razmetano 
podstrešje pripravili in omogočili pletenje 
venčkov iz naravnih materialov. Boštjan 
Jež je, tako kot že vrsto let, pripravil ho-
jeve veje in mah. Ivica Čermelj je vodila 
mlade roke pletenja venčkov iz narezanih 
vejic, mahu in drugih materialov. Veliko 
okraskov je pripravila in podarila Lenčka 
Premrl. Otroci so prinesli in radi jemali 
tudi bunke in svetleče okrasje. Tako smo 
pletli z rokami in očmi. Vsak je našel nekaj 

zase. Dela je bilo za vse dovolj in skrbne 
roke so pomagale pospraviti tudi prostore 
v stari šoli. Delavnic se je v dveh dneh ude-
ležilo 34 udeležencev. Stari in mladi smo 
spletli precej več venčkov. Vse venčke, ki 
smo jih prinesli v cerkev, narejene doma, 
v Razmetanem podstrešju ali kupljene 
sta duhovnika pri mašah blagoslovila in 
zaželela, naj se Božji blagoslov pomnoži 
na zbranih okrog venčkov po naših do-
movih. Naj nas združuje misel in priprava 
na Jezusov rojstni dan pa tudi na Jezusov 
drugi prihod. Večina venčkov je pristala na 
mizah naših domov. Nekaj smo jih podarili 
starejšim. Nekaj smo jih položili na gro-
bove naših pokojnih. Druženje in učenje 
spretnosti pletenja venčkov bomo, če bo 
po naših željah, nadaljevali čez leto dni. 
Naj nam venčki pomagajo, da se srečamo 
med seboj, s seboj in z Bogom. Naj nočem, 
ki objemajo dan, sledi veselo praznovanje 
Jezusovega rojstnega dne. Ne pozabimo 
pripraviti prostor slavljencu … 

Gospod, nisem vreden Gospod Jezus, že-
lim si, da bi ti lahko ponudil spodobno oči-
ščeno in pometeno hišo, da bi prebival v 
njej, a ne morem. Lahko rečem – in vem, kaj 
to pomeni: »Nisem vreden, da prideš pod 
mojo streho . . .« Toda ti si že tam. Živiš med 
nekdaj cvetočimi ideali. Tla so umazana in 
v prostoru včasih primanjkuje zraka – celo 
meni. Sram me je, da si tam, čeprav si spal 

v votlini in si jezdil na osličkovem hrbtu v 
nočeh pod puščavskimi zvezdami. Če torej 
ne morem spremeniti tvojega bivališča, 
naj se vseeno veselim, da si navzoč. Trdno 
moram verovati, Gospod, da ne smem 
dvomiti o naslednjem: ti dobro poznaš gre-
šnike – in moj največji greh, Gospod Jezus, 
je ta, da nočem biti grešnik! In tudi to spre-
jemati zame ni lahko – vendar dokazi pre-
vladujejo. Toda upanje je kot zelen poga-
njek sredi zatohlega, neurejenega sveta. In 
to upanje prihaja od tvojega Duha. V tem 
upanju ostajam, Gospod. 

(p. William Breault)

Martina Naglost

Miklavževanje v 
Vipavi
Na prihod svetega Miklavža nas opomi-
njajo otroci z odštevanjem do njegovega 
prihoda, pisanje pisem svetniku pa tudi 
obarvano rožnato nebo. Vznemirjenost in 
pričakovanje se povečuje iz dneva v dan. 

Tako smo v nedeljo, 4.decembra, v Vipavi 
v Kulturnem domu le dočakali Miklavžev 
prihod. 

Zbrane mlajše in malce starejše otro-
ke je pozdravil otroški cerkveni pevski 
zbor. Sledila je dramska uprizoritev igri-
ce z naslovom Kako premagati stisko? 

Nastopajoči so nas opomnili, da se z mo-
litvijo in dobrimi deli lažje upremo zlu. 
S tem je žvenket verig potihnil, saj je v 
spremstvu angelov prišel sveti Miklavž. V 
zlati knjigi so bili zapisani otroci dobrega 

srca, ki so si prislužili knjigo z naslovom 
Ko pride sveti Miklavž v Vipavo ter šibo z 
bonboni. Šiba po ljudskem izročilu posre-
duje posebno življenjsko moč in zato jo je 
sveti Miklavž razdelil prav vsem otrokom.
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Ko pride sveti Miklavž v Vipavo - predstavitev knjige in 
otvoritev razstave ilustracij
Pred skoraj enim letom se je v glavah in 
srcih zavednih vipavskih mamic rodila 
ideja, da bi zbrale spomine, pesmi, moli-
tve in običaje, ki so bili v Vipavi v navadi 
okrog godu svetega Miklavža. Strinjale 
so se, da bi bila nepopravljiva škoda, če bi 
vse to bogastvo, ki se je kot ustno izročilo 
v družinah prenašalo iz roda v rod, šlo v 
pozabo. Tako je počasi dozorela zamisel, 
da bi prosili Vipavke in Vipavce, naj svoje 
spomine zapišejo, iz tega pa bi oblikovali 
knjižico, ki bi jo vipavskim otrokom prine-
sel sveti Miklavž. Odziv je bil lep in Petra 
Premrl Prelc je nase prevzela večji del od-
govornosti, da vse gradivo zbere in uredi. 
Ob sodelovanju ilustratorke Aline Asberga 
Nabergoj, oblikovalca Lucijana Bratuša 
in še nekaj zagnanih članov je malo pred 
Miklavžem prišla iz tiskarne čudovita sli-
kanica Ko pride sveti Miklavž v Vipavo. 

V nedeljo, 11. decembra 2022, je bila v pro-
storih društva Razmetano podstrešje v 
stari šoli v Vipavi predstavitev knjige in 
otvoritev razstave ilustracij Aline Asberga 
Nabergoj, ki si jo bo mogoče ogledati še do 
8. januarja 2023. Predstavitev knjige je 
obogatil otroški pevski zbor pod vodstvom 
Neže Makovec Hace, ki je ustvaril prijetno 
vzdušje s pesmicama o svečkah na ad-
ventnem venčku in o svetem Miklavžu. Na 
predstavitev so bili povabljeni tudi vsi so-
ustvarjalci knjige ter predstavnika Občine 

Vipava in Krajevne skupnosti Vipava, ki 
sta projekt finančno podprli. V imenu dru-
štva Razmetano podstrešje se je vsem 
zahvalila gospa Martina Naglost. 

V predstavitvi knjige je bilo med drugim 
povedano naslednje:

»Knjiga Ko pride sveti Miklavž v Vipavo je 
sad sodelovanja mnogih ljudi dobre volje. 
Dokazuje, da se takrat, ko stopimo skupaj, 
vedno rodi nekaj lepega. Knjigarne so si-
cer polne raznovrstnih knjig, tudi takih o 
Miklavžu, a ta knjiga ni običajna slikanica, 
ampak je neke vrste vipavska spominska 
knjiga, iz katere bodo še prihodnje gene-
racije lahko spoznavale običaje in podoži-
vljale spomine svojih prednikov, prebirale 
pesmi in molitve, ki so do zdaj živele samo 
v ustnem izročilu, v tej knjigi pa so zapi-
sane, da bi jih tudi mlajši rodovi spoznali 
in ohranili, saj so tudi to korenine, iz ka-
terih rastemo. Knjiga je začela nastajati 
prav iz te želje po ohranjanju kulturne 
dediščine povezane z obiskom svetega 
Miklavža, njeno končno vsebino in podobo 
pa je na svoj način oblikoval vsak od av-
torjev. Poseben čar ji gotovo dajejo čudo-
vite ilustracije domačinke Aline Asberga 
Nabergoj, ki je Miklavža in njegovo sprem-
stvo upodobila prav na vipavskih ulicah.«

Tako kot je knjiga dragocena zbirka spo-
minov, je bila tudi otvoritev razstave 

ilustracij in predstavitev knjige poseb-
no dragocena priložnost, ko so se zbra-
li avtorji prispevkov, ilustratorka Alina 
Asberga Nabergoj in vsi drugi, ki so sode-
lovali pri izdaji knjige.

Filozof Rene Descartes je zapisal, da je 
branje dobrih knjig kot pogovor z naj-
boljšimi ljudmi preteklih stoletij. Knjigi Ko 
pride sveti Miklavž v Vipavo želimo, da bi 
odpirala mnoge pogovore v družinah, med 
Vipavci in drugimi ljudmi dobre volje, da bi 
bila izhodišče za obujanje spominov na 
revnejše, pa vendar lepe čase, ko so ljudje 
še znali ceniti tudi malenkosti in ko je sveti 
Miklavž s skromnimi darovi izpolnil velike 
otroške želje. 

Vsaka knjiga ima svoj smisel, če najde 
bralce, ki jo vzamejo v roke, zato upa-
mo, da bo knjiga Ko pride sveti Miklavž 
v Vipavo lepo sprejeta. Kdor bi jo želel 
imeti za svojo knjižnico, jo morda podariti 
otrokom ali vnukom, poslati kot božično 
voščilo Vipavcem, ki živijo drugje, jo lah-
ko dobi v župnišču ali na TIC-u v Vipavi 
(priporočen dar je 10 evrov). Hvala vsem, 
ki ste že ali pa še boste knjigo posvojili. S 
tem izkazujete hvaležnost ustvarjalcem 
in spoštovanje do vipavske kulturne de-
diščine. 

Tatjana Batagelj
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PREDSTAVLJAMO

Žlahtni mehurčki iz 
Benčinove kleti
Peneča vina so vedno tista, ki pospremijo 
slovesen dogodek, nas popeljejo na pot 
žlahtnih okusov in spajanja vina in hra-
ne. Vse več pa je tistih navdušencev, ki 
jih imajo preprosto radi, saj vedno znova 
pričarajo prav posebno doživetje. V čem 
je skrivnost? Pravzaprav skrivnosti ni 
več, tehnološko so to dovršeni postopki. 
Nekoliko drugače pa je, kadar tudi v tem 
vinu začutimo domišljijo, predanost in dr-
znost vinarja, ki ga je ustvaril. Takrat po-
stane to vino drugačno, morda celo boljše.

In takšno peneče vino je dozorelo tudi v 
kleti Dušana Benčina. Na letošnjem oce-
njevanju penečih vin Glass of Bubbly 2022 
v Londonu sta bili nagrajeni dve Benčinovi 
penini. Trofejo ocenjevanja je prejela peni-
na modrega pinota Mark II, zlato medaljo 
pa penina Ren iz sorte sauvignon.   

Vinarji se, seveda, redno udeležujejo vin-
skih tekmovanj. Tako predstavijo svo-
ja vrhunska vina, ko pa so ta tudi dobro 
ocenjena, laže najdejo pot med ljudi, ki jih 
znajo ceniti. 

Tudi pri Benčinovih so letos mnoga vina 
predali v ocenjevanje in zanje prejeli tudi 
mnoge nagrade in priznanja. Udeležili so 
se ocenjevanja Sommelier Selection 2022 
– tri zlate medalje, ocenjevanja revije 
Decanter – dve srebrni, ena bronasta in 
ocenjevanja vin v Gornji Radgoni – velika 
zlata medalja, 14 zlatih medalj in 18 sre-
brnih medalj.

Vsak vinar ima svojo zgodbo, iz katere 

črpa, raste in z njo zori. Tudi Dušan ima 
svojo zgodbo. Rodil se je v kmečki druži-
ni, doma so imeli mešano kmetijo, seveda 
je bilo v vinogradih tudi nekaj trt. Vino je 
bilo za gospodarja in za prijatelje. Bil je še 

zelo majhen, imel je komaj enajst let, ko 
mu je umrl oče. Takrat se je veliko spre-
menilo, gospodarja ni bilo več in morali 
so se znajti. Tudi vino je takrat ostajalo. 
Ampak Dušan je kmalu našel način, kako 
lahko prav z vinom nekaj zasluži. V gradu 
v Ložah so v tistem času živeli mnogi na-
jemniki, med temi tudi delavci. Pod večer 
je utrujenim delavcem nesel vino in tako 
zanj dobil tudi nekaj denarja. Počasi so 
na kmetiji opustili rejo živine in se popol-
noma posvetili vinogradništvu. To je bila 
Dušanova pot, saj je že pri dvanajstih letih 
posadil svoje prve trte, približno 100 jih je 
bilo, ki so bile nekakšen temelj za vse ti-
sto, kar danes predstavljajo Vina Benčina.

Dušan preprosto deluje tako, kot so ga na-
učili življenje, delo in priložnosti: »Smisel 
poiščem tudi v manj uspešnih in manj do-
brih stvareh. Preprosto ne poznam stra-
hu, ker vem, da je vedno mogoče najti re-
šitev.« 

Nataša Nardin
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Srečanje lokalnih 
turističnih vodnikov
Po uspešni turistični sezoni, ko se je tudi 
vodenih ogledov Vipave in vasi ponov-
no udeležilo veliko število organiziranih 
skupin in posameznikov, je Zavod za tu-
rizem TRG Vipava 7. decembra v dvorcu 
Lanthieri v Vipavi pripravil srečanje lokal-
nih turističnih vodnikov. Namen srečanja 
je bil, da vodniki nadgradijo svoja znanja, 
ki jih pri vodenjih potrebujejo – podrobne-
je spoznajo vsebine, ki so v dvorcu v okviru 
Univerze, »turistično pot« za voden ogled 
dvorca, posebnosti pri vodenju sklepih in 
slabovidnih ter se seznanijo s Kodeksom 
turističnih vodnikov. 

Rektor Univerze v Novi Gorici prof. dr. 
Boštjan Golob je predstavil programe, ki 
jih ima Univerza v dvorcu: Center za raz-
iskave vina in Center za informacijske 
tehnologije in uporabno matematiko ter 
programe Fakultete za znanosti o okolju, 
Poslovno – tehniške fakultete in Fakultete 
za vinogradništvo in vinarstvo.

Da je dostopen turizem pomemben, je iz-
postavil Igor Miljavec iz Društva slepih in 
slabovidnih Nova Gorica, ki je predstavil 
pomen vključevanja slepih in slabovidnih 

v turizem, tiflopedagog Peter Rot pa na-
čine predstavitev za slepe in slabovidne. 

V nadaljevanju je lokalna turistična vodni-
ca Jana Kete udeležence popeljala po turi-
stični poti po dvorcu, Peter Rot pa je dodal 
praktične usmeritve za vodenje slepih in 
slabovidnih. Udeleženci so lahko preizku-
sili različne pripomočke, ki jih uporabljajo 

slepi.

Na koncu so se vodniki seznanili še s 
Kodeksom turističnih vodnikov za odgo-
vorno in trajnostno izvajanje turističnih 
vodenj, saj si Občina Vipava, kot nosilka 
zlatega znaka Slovenia green prizadeva 
za trajnostno ravnanje na vseh področjih.

TIC Vipava

Prazniki v utripu src
December je čas praznovanja, pa tudi 
ocene prehojene poti in načrtovanja no-
vih smeri. V turističnih destinacijah Brda, 
Kras in Brkini, Miren Kras in Vipavska doli-
na smo se ponovno združili in vas vabimo, 
da se tudi letos pridružite akciji enotnega 
novoletnega okraševanja. 

Naše skupno voščilo za leto 2023, ki smo 
ga oblikovali v luči iskanja prave smeri, se 
glasi:

Skupaj, srčno in trajnostno! Za mir, za 
zdrav planet, za bolj pravičen svet!

Vse prebivalce povezanega teritorija va-
bimo, da to sporočilo ob vstopu v novo 
leto 2023 podpremo s praznično okrasi-
tvijo domov, okolice in poslovnih prosto-
rov z motivom SRCA – simbolom življenja 
in ljubezni!

Poenotena novoletna dekoracija simbol-
no, a hkrati nazorno podpira iskreno željo 
po dobrem sodelovanju in medsebojnem 
spoštovanju, varovanju skupne dedišči-
ne in narave ter tkanju pristnih vezi med 
ljudmi, ki želimo skupaj zgraditi boljši svet 
za nas in bodoče goste čudovitega plane-
ta Zemlja!

Naj bodo DECEMBRSKA SRCA rdeča, pisa-
na ali zelena,  naj ležijo, visijo ali slastno 
dišijo – izdelana iz naravnih materialov in 
z veliko ljubezni bodo sijala tudi brez obi-
lice luči!

Zavod za turizem TRG Vipava
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Lepe praznike 
in ustvarjalno 

novo leto!

Uredništvo Vipavskega 
glasa
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Avtorica križanke: Natali Panič Nardin

VODORAVNO

1 | S čimer okrasimo.
3 | Zadnji dan v letu.
4 | Nanj damo okraske in lučke.  
5 | Sejem, ki bo 26. decembra v Vipavi.
6 | Čas pred božičem.
7 | Pred prazniki jo bo postavilo TD Lanthieri.
8 | Dar. 
9 | Piškot iz medenega testa.
10 | Ponazoritev Kristusovega rojstva.

NAVPIČNO

2 | Na njem so 4 sveče.
7 | Dobri mož.

KRIŽANKA | DECEMBER
 
Mesec december s svojimi prazniki predstavlja zelo poseben čas v letu. Gesla, ki jih boste 
odkrivali v tokratni križanki, vam bodo pomagala odkriti tudi nagradno geslo, ki ga dobite tako, 
da premečete črke v obarvanih kvadratkih. Med vsemi, ki boste do 10. januarja 2023 na vipavs-
ki.glas.krizanka@gmail.com posredovali pravilno geslo, bomo izžrebali nagrajenca, ki bo prejel 
nagrado, ki jo podarja Picerija Na placu. 
Veliko sreče pri reševanju!
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