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Mladi so s srpi poželi ajdo in zdevali ostrnice
Članice društva podeželske mladine so ajdo požela po starem, s srpi, fantje pa so se naučili zdevati ostrnice
Iga vas, 9. avgust – Člani Društva podeželske mladine Loška dolina so se letos
odločili, da izpeljejo projekt medgeneracijskega povezovanja in prenosa znanja ter
kmečkih opravil iz starejših mlajše. V okviru projekta Back to the Future - Nazaj v
prihodnost so imeli že kar nekaj manjših dogodkov, avgusta pa so se zbali v Iga vasi,
da so poželi ajdo, ki jo je zasadil eden od članov.
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še luščenje semena, da bodo dobili ajdovo
kašo. »Nekaj jo bomo zmleli v moko,« pravijo.
»Mladi si želimo še več takih dogodkov,
kjer se srečujemo različne generacije, vsaka
s svojim pogledom na svet, a je vsem v prvi
vrsti pomembno, da ohranimo poseljenost

podeželja in da mladi ne odhajamo z domačih kmetij,« pravijo v društvu, v katerem
vabijo mlade z vse Notranjske, ki se čutijo
povezani s podeželjem, da se jim pridružijo.
Njihovo delovanje lahko spremljate na njihovem profilu na Facebooku. • Pija Šepec

Občina bo sofinancirala cepljenje
proti klopnemu meningitisu

Na njivi so se mladim pridružili sovaščani in sorodniki.

Kevin Funda je v začetku maja posejal ajdo
na 12 arih in nato dekleta iz društva povabil,
da ob žetvi poprimejo za srpe, fante pa, da
vežejo snope in jih zdevajo v ostrnice, kakor je navada v Loški dolini. 9. avgusta so se
zbrali zgodaj zjutraj, dorekli podrobnosti in
se napotili na njivo, kjer se jim je pridružilo
nekaj vaščanov in sorodnikov. »Ker smo se
mladi s srpi in vezanjem snopov srečali prvič,
nam je potek žetve predstavil Tone Kandare,
ki je ajdo z budnim očesom spremljal že od
same setve naprej,« pravijo v društvu, kjer

se mu lepo zahvaljujejo za vso pomoč. Pred
žetvijo je vsaka izmed deklet izžrebala svoj
del njive in svoj srp. Tudi fantje so žrebali,
kateremu dekletu bodo pomagali pri vezanju snopov. »Najprej smo dekleta nažela
nekaj snopov ajde, nato pa so fantje iz dveh
manjših snopičev spletli ´povreslo´, ki služi
za vezanje celotnega snopa. Ko smo žanjice
opravile svoje delo, so fantje po sredini njive zapičili ostrnice in nato snope zdeli okrog
njih.« Na koncu je na njivi stalo 18 zdevanih
ostrnic z ajdo. Ko se bo posušila, mlade čaka

Cerknica – Z rebalansom letošnjega proračuna je cerkniška občina za sofinanciranje klopnega meningitisa namenila 10.000 evrov, kar pomeni, da bo lahko
jeseni prvega od treh odmerkov cepiva brezplačno dobilo okoli 400 občanov. V
zdravstvenem domu naj bi s cepljenjem začeli 1. septembra, je povedal župan
Marko Rupar.
»Ugotavljamo, da je v tem delu Slovenije kar
veliko okuženih klopov, v zadnjem času je tudi
precej obolelih za klopnim meningoencefalitisom,« odločitev občine pojasnjuje Rupar.
»Računamo, da bomo s subvencijo stimulirali
občane, saj je dobrih 80 evrov za vse tri odmerke za nekatere velik zalogaj.« Občina bo
plačala dva odmerka cepiva, prvega in zadnjega, drugi bo na ramenih posameznika.
»Sredstva bi letos morala zadoščati za prvo
cepljenje za okoli 400 oseb. Če bo zanimanje
bistveno večje, kot smo predvidevali, bomo

poskusili zagotoviti dodaten denar, čeprav
mislim, da v mesecih do konca leta ne bodo
zmogli cepiti dosti več ljudi.« S cepljenjem
bodo začeli 1. septembra, o sistemu pa se z
zdravstvenim domom še dogovarjajo.
Za cepljenje proti klopnemu meningitisu
so najbolj primerni prav jesenski in zimski
meseci, saj je tako lahko cepljeni do pomladi že primerno zaščiten. En odmerek cepiva
za otroka ali odraslega v cerkniškem zdravstvenem domu sicer stane 27 evrov.
• pet

Sestavljamo čisto okolje občine Logatec
Projekt Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja smo vam podrobno predstavili v članku pred nekaj meseci. Kot že povedano, gre za
projekt, v katerem Komunalno podjetje Logatec kot vodilni partner sodeluje z Občino Logatec, Osnovno šolo 8 talcev Logatec in VVZ Kurirček
iz Logatca.
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Kljub temu da se počasi približujemo zaključku projekta, imamo s partnerji še kar nekaj nalog, ki jih moramo opraviti, preden bomo lahko rekli,
da je projekt v celoti izpeljali. V začetku letošnjega leta, smo pristopili k
izvedbi projekta. V osnovni šoli 8 talcev in v vrtcu Kurirček smo se uspešno lotili izvedb delavnic, ki so pri otrocih naletele na presenetljiv odziv,
saj so pri izvedbi delavnic z veseljem sodelovali. Žal so bile delavnice z
razglasitvijo epidemije covid-19 prekinjene in prestavljene za nedoločen
čas. Upamo, da bomo z njimi lahko nadaljevali v mesecu septembru.
Obe instituciji sta uspešno izvedli nakup novih košev za ločeno zbiranje
odpadkov, košar za kruh in nakupovalnih vrečk, ki so narejene iz starih
zaves. Zavese so uporabljene kot surovina za nov izdelek, s čimer sledimo smernicam ponovne uporabe – odpadek = surovina.
Pristopila smo k ureditvi šestih nadstrešnic na ekoloških otokih, kjer poteka ločeno zbiranje odpadkov. Ekološki otoki bodo delno ograjeni in
pokriti, s čimer bomo zmanjšali onesnaževanje neposredne okolice in
preprečili razsip odpadkov v naravo.
Pomembna pridobitev projekta bo tudi brošura, v kateri bodo občani
našli bistvene informacije o pravilnem ločevanju in zbiranju odpadkov,
nekaj napotkov o uporabi pitne vode in primerni uporabi kanalizacijskega sistema. Pozabili nismo niti na najmlajše, saj bo nekaj strani v brošuri
namenjenih tudi njim.
Verjamemo, da bomo pri vseh nalogah, ki smo si jih zadali v okviru projekta, uspešni, tako da vam bomo v naslednjem prispevku lahko postregli z dodatnim slikovnim gradivom o tem, kako uresničujemo projekt.

Za vsebino je odgovoren upravičenec operacije Komunalno podjetje Logatec, d. o. o. Organ upravljanja,
določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.

