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Po sedmih letih je končno zazvonil šolski zvonec

Množica ljudi ob izvirnem odprtju nove šole
Ko sta ravnateljica Osnovne šole Danila Lokarja Irena Kodele Krašna in župan Občine Ajdovščina Tadej Beočanin simbolno razvezala pentljo in s tem 'razpečatila' 
vhod v novo šolsko stavbo, se je razlegel spontan aplavz, ki je prekril marsikateri vzdih olajšanja – po dolgih sedmih letih so se končno uresničile želje učiteljev, star-
šev in še nekaterih generacij učencev, da se združijo pod isto streho. 

Še prej pa so učenci pod režij-
skim vodstvom učitelja Petra 
Avbarja izvedli imeniten pro-

gram, ki so ga dobro zvadili, poči-
tnicam navkljub. Zelo doživeto so 
ustrezno kostumirani in z rekviziti 
opremljeni šolarji predstavili nači-
ne učenja od pradavnine do danes, 
seveda z vsemi ajdovskimi poseb-
nostmi – tako z Rimljani kot z ne-
pogrešljivo burjo. Po dramatizira-
ni 'zgodovini' šolstva ob mrzli reki 
so sledili nagovori. Ravnateljica 
Irena Kodele Krašna se je spomnila 
časov, ko je še kot učenka iz stav-
be 3 zrla na Police, kdaj bo zrasla 
nova šola, pa jo je dočakal šele kot 
ravnateljica. 

Direktor Direktorata za pred-
šolsko vzgojo in osnovno šolstvo 
mag. Gregor Mohorčič je govoril 
o skrbi države, da šolajoči mladini 
omogoči čim boljše prostorske po-
goje in ajdovskim učencem zaželel 
uspešno nabiranj znanja za bodoč-
nost. 

Slavnostni govornik, župan Tadej 
Beočanin, je uvodoma poudaril, da 
šola ni samo nova, je tudi velika, 

prostorna, zračna, barvita, živah-
na, sodobna - z eno besedo - lepa. 

Nanjo se je čakalo dolgih sedem 
let, kolikor je že minilo od javnega 

natečaja za izbiro najprimernejše 
arhitekturno urbanistične rešitve 
šole. Marca 2010 je bila podpisa-

na pogodba za izdelavo idejnih 
projektov z ajdovsko projektno 
družbo Arhikon (Nada Gomilšek 

Curk). Pred šestimi leti je bila pod-
pisana pogodba s prvim izvajalcem 
– Primorjem, ki je kasneje kon-
čal v stečaju. Nič bolje se ni godilo 
drugemu izvajalcu Begradu, zato 
je občini ni preostalo drugega, da 
poišče tretjega (Kolektor Koling). 
V tretje je šlo v gradbenem smislu 
v redu in bi učenci lansko šolsko 
leto že začeli v novi šoli, če ne bi 
med tem dobili najnovejših demo-
grafskih projekcij. »Toda ko smo te 
številke pretapljali v razrede oziro-
ma oddelke, smo ugotovili, da bi že 
prihodnje leto zmanjkalo učilnic,« 
je dejal župan. »Iskali smo vse mo-
goče rešitve znotraj obstoječe stav-
be - s predelavami bi sicer prido-
bili učilnico več, morda celo dve, 
nikakor pa tri. Rešitev z nadzida-
vo štirih velikih učilnic (Zidgrad) 

je plod izjemnega sodelovanja med 
vodstvom in osebjem šole, projek-
tanti strokovnimi službami občine 
in občinskim svetom, zato se vsem 
vpletenim za preudarnost in po-
žrtvovalnost iskreno zahvaljujem 
– prav tako učencem in učiteljem, 
ki so še leto dni potrpeli v stavbah, 
starih 50 in več let.«

Pravljično število sedem naj torej 
odpihne številne zgode in nezgode 
ob dolgotrajni gradnji, toda ostala 
bo nova stavba, ki premore nekaj 
več kot 5.000 m2 uporabnih povr-
šin in ima 27 velikih učilnic, nekaj 
manjših, 13 kabinetov, večnamen-
ski prostor, knjižnico in multime-
dijo, kuhinjo, tudi zobozdravstve-
no ambulanto … Z nadhodom je 
povezana s športnim centrom, kjer 
poteka pouk telesne vzgoje, za šolo 
je še štiristezna atletska steza za tek 
na 100 metrov. Pred vhodom so 
igrala, pred in ob šoli so parkirišča 

za zaposlene. Z novo šolo se je spre-
menila tudi prometna ureditev šir-
šega območja, ki omogoča bolj va-
ren dostop za avtobuse in osebne 
avtomobile, s katerimi starši pripe-
ljejo otroke v šolo. Z novo (atrak-
tivno) podobo se ponaša tudi most 
čez Lokavšček v nadaljevanju Uli-
ce 5. maja. 

Vrednost celotne investicije zna-
ša 6,1 mio evrov, od tega je nove 

opreme za 523.000 evrov. Nekaj 
manj kot polovico denarja je in še 
bo prispevala država. »Toda, ne 
gre vsake naložbe meriti zgolj sko-
zi denar«, je dejal župan Beočanin. 
»Šole zagotovo ne, saj gre za veliko 
več. Gre za naše najmlajše, za našo 
prihodnost. Za znanje, ki se nam 
nekoč večkratno povrne.«

Učitelji so šolo ob selitvi delo-
ma že spoznali, učenci bodo nove 
prostore v nekaj dneh osvojili in 
se z novo šolo v kratkem spopri-
jateljili. »Kajti kar nekaj svoje-
ga otroštva boste preživeli tukaj,« 
je dodal župan in jim položil na 
srce:»Spoštujte učitelje in star-
še ter izkoristite njihovo znanje in 

izkušnje. Bodite vedoželjni, pogu-
mni in odločni, saj je znanje mo-
gočno orodje, ki odpira marsika-
tera vrata. Zaupajte vase, kot sam 
zaupam v vas … Po drugi strani pa 
ste še rosno mladi, ko je tudi igra 
del odraščanja, zato poiščite nove 
prijatelje in ohranite stare ...« 

Marko Soršak Soki, bobnar le-
gendarne ajdovske skupine El-
vis Jackson, je šoli podaril kar dve 

električni kitari, pa še dvoje bob-
nov povrhu. Glasbeno kuliso od-
prtju sta oblikovala oba šolska zbo-
ra pod vodstvom Petre Habjanič 
Gregorc, pridružili so se še glasbe-
niki skupine Unitisti, program pa 
sta povezovala nekdanja učenca aj-
dovske šole Eva Furlan in Gregor 
Bolčina. Po ogledu so se obiskoval-
ci lahko posladkali z Mlinotestovo 
torto velikanko in melonami z 'ob-
činske' njive. 

Naslednjega dne je pouk v novi 
šoli začelo 562 učencev v 26-ih od-
delkih ter v dveh s prilagojenim 
programom.
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Krajevni praznik – Ustje 2016, 12. - 14. avgust 2016 

Spomin, ki raste iz pepela…

Slavnostni govornik, župan 
Občine Ajdovščina Tadej Beo-
čanin je na nedeljski slovesno-

sti še enkrat spomnil na dogodke ti-
stega tragičnega 8. avgusta leta 1942, 
ko je italijanska vojska popolnoma 
požgala vas Ustje skupaj z zaselkom 
Uhanje. Požig je bil le eno izmed 
dejanj fašističnega agresorja, ki se 
je z alibijem, da širi višjo, tisočletno 
rimsko kulturo, pogosto izživljal 
nad slovenskim prebivalstvom. 

Dogodek na Ustju je bil še toliko 
bolj tragičen, ker je osem ljudi pla-
čalo s svojim življenjem za zločin, ki 
so ga storili Italijani sami. Požig je 
bil namreč kazen za umor karabi-
njerskega častnika Cira Maronneja, 
ki so ga zaradi zamer in medseboj-
nega sovraštva umorili pripadniki 
italijanske vojske, umor pa prikaza-
li kot delo »ribellov«, upornih parti-
zanov, ki naj bi se takrat zadrževali 
na Ustju. Tistih, ki so bili priče pož-
igu, je vedno manj, zato je naša dol-
žnost, da njihove zgodbe ne utone-
jo v pozabo. 

Društvo Numulit.us v sodelovanju 
s  Krajevno skupnostjo Ustje že več 
let skrbi za prireditve v sklopu kra-
jevnega praznika, tudi za to, da tra-
gični dogodki, ki so tako neizbri-
sno zaznamovali našo vas, niso in 
še dolgo ne bodo pozabljeni. Tru-
dimo se, da bi bili ti dnevi žalostne-
ga spomina hkrati tudi čas za pogled 

v prihodnost, čas druženja, ustvar-
jalnosti in vedrosti, ki jo skušamo 
vdahniti našemu kraju. 

Tridnevno praznovanje se je zače-
lo v petek zvečer s koncertom Tria 
Sounds of Slovenia, ki ga sestavlja-
jo harmonikar Janez Dovč, multipi-
halec in tolkalec Boštjan Gombač in 
tubist Goran Krmac. 

Na Mačkovcu v bližini vasi se je 
zbralo preko 200 obiskovalcev, ki 
so v travnatem amfiteatru, posede-
ni na balah sena, uživali v virtuoznih 
izvedbah slovenske ljudske glasbe v 
sodobnih priredbah. 

Dogajanje se je nadaljevalo v so-
boto z likovnim ekstemporom Širo-
ka paleta in ustvarjalnimi delavnica-
mi za otroke, ki jih je vodila Polona 

Ipavec. Tudi na ta način smo želeli 
obeležiti spomin in ga oplemenititi z 
umetniki, ki bi Ustje prikazali skozi 
svoj likovni izraz. Ti so motive iska-
li po domačih gasah, z otroci pa smo 
ustvarjali na idilični lokaciji ob cer-
kvici svetega Janeza. Zvečer je bila v 

večnamenskem prostoru otvoritev 
razstave ustvarjenih del. Osrednji 
del razstave zavzema kiparska insta-
lacija, za katero so svoje odtise pu-
stili prebivalci vasi različnih starosti. 
Odtis roke je uporabljen kot simbol 
človeškega obstoja. Roka je eden iz-
med najbolj ekspresivnih delov te-
lesa in nosi simbol prijateljstva in 

medsebojnih odnosov. V globljem 
pomenu daje roka zaščito, moč in 
voljo. Odtisi v mavcu, simbolizirajo 
obdobje po požigu, ko so bile roke 
glavno orodje pri obnavljanju vasi 
in s svojo številčnostjo kažejo na 
skupno moč in dobre medsebojne 
odnose, ki so bili pogoj, da se je vas 
zopet sestavila v celoto. 

Nedelja se je začela športno. Zgo-

daj zjutraj so otroci in člani odte-
kli Tek generacij in se tako izogni-
li temu, da bi pretočili več znoja, 
kot je bilo nujno potrebno. Popol-
dan pa je kvartopirska sekcija dru-
štva organizirala že tradicionalno 
briškuljado, na kateri so, za obete 
posušenih mesnin, karte prekriža-
li bolj ali manj uigrani pari. Slavno-
stni del dogajanja se je začel pozno 
popoldan s polaganjem venca pri 
spomeniku pobitim talcem in se na-
daljeval z mašo v spomin na žrtve 8. 
avgusta 1942. Po maši je bila kratka 
slovesnost, na kateri sta kot govor-
nika nastopila predsednik KS Ustje 
Simon Stibilj in župan občine Ajdo-
vščina Tadej Beočanin. Popestril jo 
je kulturnim program, ki ga je pri-
pravil ušanski otroški zbor. Ura-
dni del praznovanja se je zaključil v 
sproščenem vzdušju z glasbo in ple-
som na Plošči. 

Ob organizaciji letošnjega kra-
jevnega praznika se je pokazalo, da 
na Ustju zmoremo stopiti skupaj in 
vsak po svojih močeh prispevati k 
razvoju tega kraja, ki mu pravimo 
dom. Pokazali smo, da znamo biti 
složni, pa čeprav smo si različni. 

Društvo Numulit.us 
MS, PI, AF, foto: Polona Ipavec

Razstava in 
predstavitev vrtnin 
poskusnega nasada 

Če ste v času letošnjih dopu-
stov obiskali daljne dežele in 
vas je pot zanesla v tropske 

in subtropske kraje, ste mogoče po 
tamkajšnjih vrtovih in nasadih nale-
teli na nenavadne vrste zelenjadnic 
in plodov. A če ste se letos spreho-
dili ob občinski njivi za Fructalom 

med Hubljem in obvoznico, ste tudi 
tam opazili 'čudne' plodove, ki niso 
vsakdanji za naše kraje. Občina Aj-
dovščina je namreč tudi letos z na-
daljevanjem projekta 'Zeleni izziv' 
posadila bolj ali manj neznane vr-
tnine, ki jih na trgovinskih policah 
poznate le iz uvoza ali pa so vam po-
polnoma neznani.

Že v lanskem letu je vzpostavila 
dva poskusna nasada, drevesnega 

ob čistilni napravi in nasad enole-
tnic v bližini Mercator centra. Z go-
jenjem novih kmetijskih kultur želi 
občina spodbuditi razvoj kmetij-
stva in navdušiti kmetovalce k večji 
lokalni samooskrbi, eden od ciljev 
pa je tudi poiskati možnosti, kako 
kmetijstvo prilagoditi vedno večjim 
podnebnim spremembam in vedno 
bolj zahtevnemu trgu.

Eksotične vrtnine iz poskusnega 
nasada, ki večinoma izhajajo iz to-
plih tropskih in subtropskih kra-
jev, vam bomo predstavili v četrtek, 
8. septembra 2016, v avli Mercator 
centra v Ajdovščini. Razstava bo na 
ogled od 9. ure do 17. ure. Še pose-
bej pa vas vabimo na predstavitve-
ni dogodek ob 10. uri in ob 15.30 
uri, ko bodo potekali tako strokov-
na predstavitev in opis vrtnin, kot 
tudi njihova uporaba v kuhinji. V 
kulinaričnem delu predstavitve vam 
bodo nekaj posebnih in neobičajnih 
jedi iz teh vrtnin predstavili Hotel 

Gold Club Ajdovščina, Miha Bra-
tina, kulinarični fotograf, ter Peter 
Bajnoci, fotograf in navdušen ljubi-
teljski kuhar. Vsak kuhar namreč s 
svojo domišljijo vdahne jedi svoje-
vrsten pečat. Z novimi okusi boste 
lahko razvajali tudi vaše brbončice.

Ingrid Marc

Riževa solata z okro in tomatilom , foto: Miha Bratina



3OBČINA AJDOVŠČINA
Ana Bric - nova 
vipavska vinska 
kraljica
Nova vipavska vinska kraljica bo 21-letna Ana Bric z Vogrskega, 
ki bo okronana na prireditvi Vipavska trgatev v nedeljo, 11. 
septembra v Vipavi.

Ana se šola na Višji strokov-
ni šoli za gostinstvo in tu-
rizem na Bledu, prihaja pa 

s ‘Frlanove kmetije’ na Vogrskem, 
kmetije z dolgo tradicijo. Obsega 
12 hektarjev, od teh je pet hektarjev 
vinogradov, kjer na terasah uspeva 
osem sort grozdja. Družinska kme-
tija je najbolj znana po vinu rose (iz 
barbere). Ukvarjajo se tudi s sadjar-
stvom in pa turizmom. 

Nova vipavska vinska kraljica je 
vajena poprijeti za delo tako v vino-
gradu kot tudi v vinski kleti, tako da 
pozna potek pridelave od grozda do 

steklenice. Dobro se znajde tudi pri 
strežbi na domači kmetiji. S suvere-
no predstavitvijo in točenjem vina 
je prepričala tudi posebno komisijo, 
sestavljeno iz predstavnikov občin 
in vinarjev Vipavske doline komisi-
jo. Vipavski vinorodni okoliš bo 
nova kraljica zastopala na vinskih, 
kulinaričnih, turističnih in sejem-
skih prireditvah. Obljubila je, da se 
bo trudila na vsakem koraku širiti 
dober glas o lepi Vipavski dolini in 
njenih imenitnih vinih. 

ep

Dan brez avtomobila v tednu mobilnosti

Od električnih vozil in letal do 
palačink
'Pametna mobilnost za gospo-
darsko uspešnost' je slogan, 
k i  povzema osrednjo temo 
letošnjega Evropskega tedna 
mobilnosti (ETM). Občina Ajdo-
vščina se mu pridružuje že dru-
go leto in sicer z organizacijo 
osrednjega dogodka ob Dnevu 
brez avtomobila. V soboto, 17. 
septembra dopoldne, boste 
obiskovalci doživeli mestno 
središče brez običajnega avto-
mobilskega hrupa in izpušnih 
plinov. 

Namesto bencinskih bodo 
Lavričev trg preplavila 
električna vozila. Poleg te-

stnih voženj z električnimi avtomo-
bili, kolesi in rolkami, se bodo obi-
skovalci lahko preizkusili v vožnji 
s kolesom v tandemu. Šolski center 
Nova Gorica bo na ogled postavil 
električni avto Smart. Podjetje Avto 
Batič bo predstavilo električni vo-
zili e-up! in e-Golf ter priključnega 
hibrida Passat GTE, podjetje Steba-
na pa predelavo koles v električna. 
Na ogled bo postavljeno Pipistre-
lovo letalo, ki je rezultat projekta 
Hypstair in predstavlja prvo letalo 
s hibridnim pogonom. Podjetje C-
-Astral in Občina Ajdovščina bosta 
predstavila brezpilotno letalo, ki je 
del nadzornega sistem za zgodnje 
odkrivanje požarov v naravi v okvi-
ru projekta Holistic. 

Obiskovalci boste lahko podali 
tudi svoje predloge k reševanju pro-
metnih izzivov v naši občini. V pri-
pravi je namreč Celostna prome-
tna strategija (CPS), ki predstavlja 
še enega od korakov k trajnostni 
mobilnosti. Njen namen je uvaja-
nje trajnostnih rešitev na področju 
urejanja prometa, ki bodo pripo-
mogle k še višji kakovosti življenja 
občanov. Ker je glavni cilj CPS po-
iskati prave rešitve za potrebe lju-
di, bo dokument nastajal v tesnem 

sodelovanju z občankami in občani, 
tudi v sklopu ETM.

Sobotno dopoldne na Lavričevem 
trgu bodo popestrile različne anima-
cijske dejavnosti za otroke in spre-
mljevalni program za odrasle. Mla-
dinski center Hiša mladih pripravlja 
kolesarsko parado, na kateri si bodo 
lahko malčki svoja kolesa okrasi-
li in polepšali. Otroci se bodo lah-
ko preizkusili v Migetalnici, športni 
vadbi za celostni razvoj otrok. Za-
plesali bodo plesalci Plesnega cen-
tra ADC, s svojimi vragolijami se 
bodo predstavila mnoga druga do-
mača športna društva. Na Ljudski 
univerzi Ajdovščina bo organizira-
no predavanje o varnosti v prometu 
s poudarkom na varni vožnji. Čla-
ni ajdovskega društva upokojencev 

bodo poskrbeli za zabavo ob igra-
nju družabnih iger. Udeleženci pro-
grama PUM-O bodo pekli palačin-
ke z marmelado, ki je bila izdelana 
na učnih delavnicah v Učnem cen-
tru Brje. Da so dobrote iz domačih 
kmetij najboljše, se boste lahko obi-
skovalci prepričali tudi na kmeč-
ki tržnici, ki bo v neposredni bliži-
ni osrednjega dogajanja. Tam bodo 
predstavljeni tudi letošnji pridelki z 
'ajdovske občinske njive'.

Vabljeni, da se osrednjemu do-
godku v sklopu Evropskega tedna 
pridružite v soboto, 17. septembra 
dopoldne, na Lavričevem trgu v Aj-
dovščini. 

Eva Mermolja

Novodobne igre brez meja 

Zabavni val pljusknil čez ajdovski bazen
Zabavno in vznemirljivo je bilo v soboto zvečer v Ajdovščini, kjer je potekal slovenski polfinale športno – zabavnih iger City Games (nekdanje Jadranske igre). Srčne boje 
šestih ekip na bazenu v Ajdovščini je spremljalo kar tisoč obiskovalcev, kljub bučni podpori pa se ajdovski ekipi nista uspeli prebiti v finale.

Ekipa Triatlon Kluba Ajdovšči-
na se je do zadnjega zaveslaja 
zagrizeno borila, vendar pa je 

obstala na četrtem mestu. V sloven-
ski finale, ki bo v Kranju, sta se uvr-
stili izjemna posadka iz Velenja in pa 
ekipa Ivančne Gorice, ki sta znali iz-
koristiti izkušnje za lanskega nastopa 
na igrah. Na peto mesto se je uvrstila 
še ena ajdovska zasedba, ki je vskočila 
tik pred zdajci namesto Nove Gorice. 

Ekipe, sestavljene iz treh deklet 
in petih fantov, so se pomerile v 
letečem vaterpolu, reševanju tur-
istke, dirki oslov, plezanju do pršuta, 
mošarki in veslanju. Organizator 
je za Ajdovščino torej pripravil na-
bor zanimivih disciplin, tako da so 

lahko številni obiskovalci uživali ob 
zabavnih igrah in spodbujali nji-
hovo srčnost in spretnost v napetih 
obračunih. 

»Malo nam je zmanjkalo do zmage, 
zalomilo se nam je namreč v zad-
nji disciplini veslo. Na City Games 
pridemo zagotovo tudi prihodnje 
leto, še bolj pripravljeni in s ciljem 
uvrstitve v slovenski finale,« nam je 
zaupala Ana Lulik iz Triatlon kluba 
Ajdovščina. 

Ob hrvaški agenciji Adria Events 
in Kooperativi Konjice je pri orga-
nizaciji iger sodelovala tudi Občina 
Ajdovščina. Kot je dejal župan občine 
Ajdovščina Tadej Beočanin v krat-
kem nagovoru pred začetkom iger, 

so pri tem zasledovali dva cilja – pop-
estriti poletno dogajanje v mestu (kar 
se je z veliko udeležbo tudi potrdi-
lo) in pa širši javnosti predstavi-
ti imenitne pogoje, ki jih za različne 
poletne dejavnosti nudi ajdovsko 
kopališče z razvejano ponudbo in 
vso potrebno spremljevalno infra-
strukturo (igrišča, kamp …). Posne-
tek dogajanja na bazenu v Ajdovščini 
si bo mogoče še ta mesec ogledati na 
RTV Slovenija. 

Da živi s krajem, pa je pokaza-
lo tudi podjetju Incom d.o.o., saj je 
obiskovalce osvežilo s sladoledi last-
ne blagovne znake Leone, ki jih je na 
prizorišču delil levček Leonko.

Edo Pelicon, foto: Janja Jazbar
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Lokarjeva galerija – mednarodna razstava 
akvarelov malega formata 

Mini Castra 2016
Po izredno uspešnem in odmevnem lanskem 1. mednarodnem 
bienalu akvarela Castra 2015 smo v Lokarjevi galeriji letos pripravili 
od 27. avgusta do 25. septembra mednarodno razstavo akvarelov 
malega formata – Mini Castro 2016. Na razstavi sodeluje 62 
avtorjev iz 16 držav z vseh kontinentov z najraznovrstnejšimi 
motivi, pristopi in tehnikami. Velikost akvarelov ni smela presegati 
velikosti pisarniškega papirja in biti manjša od desetih centimetrov.

Akvarelno slikanje je nekaj 
posebnega, ker je prosojno, 
sveže, jasnih barv in daje 

ustvarjalcu med slikanjem vznemir-
ljiv ustvarjalni občutek, da lahkov-
dahne življenje v portrete z žarečimi 
kožnimi toni ali ujame učinke drse-
nja oblakov, dežja ali sonca na nebu 
in pokrajini. 

Slikanje v akvarelu je izredno 
zahtevno, po mnenju večine slikar-
jev celo najtežja tehnika. Ponava-
di se stvari, ki so videti zelo prepro-
ste (pri akvarelu - lahkotnost v pre-
livanju ), izkažejo za najtežje. Zato 
so izkušnje, ki jih pridobimo z ve-

liko vaje zelo potrebne. Tehniko 
akvarela lahko primerjamo s šahom: 
umetnik mora imeti najprej vizijo 
(skico), kako bo akvarel izgledal, kaj 
bo spredaj, kaj se bo prelilo v oza-
dje, kje bo presevala belina papirja 
itd. Sliko mora znati misliti in ve-
deti vsaj nekaj potez vnaprej kaj bo 

sledilo, obenem pa nadzorovati na-
nose in se odzivati na prelivanje 
barv. 

Človek žari in osmisli svoje bivanje 
le v kolikor ustvarja in se razvija. V 
času virtualne realnosti in množične 
komunikacija ima ročno delo pose-
ben psihološki naboj, saj človek vidi 
kaj je ustvaril, v likovni umetnos-

ti tako, da prenese svojo notran-
jo podobo v strukturo likovnega 
doživetja, kjer izrazi svoja najgloblja 
občutja in misli. 

Ocenjevalna komisija je med 
prispelimi akvareli nagradila pet 
akvarelov (skušala je poiskati in na-

graditi take, ki v sebi nosijo poleg do-
bre izvedbe tudi reševanje likovnih 
problemov), katerih avtorji so Lu-
cijan Bratuš in Milena   Gregorčič 
iz Slovenije, MeghaKapoor iz Indi-
je, Pawel Gladkow iz Poljske in Lyle 
Dayman iz Avstralije.

Vladimir Bačič

Sporočilo za javnost

Korak do trajnostne mobilnosti v 
Ajdovščini
Občina Ajdovščina je z željo 

po trajnostni mobilnosti 
uspešno kandidirala na 

razpisu Ministrstva za infrastruktu-
ro in pridobila sredstva Kohezijske-
ga sklada Evropske unije za sofinan-
ciranje izdelave Celostne prometne 
strategije (CPS), v okviru katere je 
v sredo, 24. avgusta 2016, v Domu 
Krajanov Ajdovščina potekala prva 
javna razprava. Na njej so strokov-
njaki Ljubljanskega urbanističnega 
zavoda (LUZ) ter Regionalne ra-
zvojne agencije Ljubljanske urbane 
regije (RRA LUR) predstavili pro-
jekt CPS, katere osrednji namen 
je uvajanje dolgoročnih, strateških 

in trajnostnih rešitev na področju 
urejanja prometa, ki bodo pripo-
mogle k še višji kakovosti življenja 
v občini.  

Pomembno vlogo pri obliko-
vanju CPS bodo imeli tudi obča-
ni in občanke Ajdovščine, saj se 
kot pešci, kolesarji ali vozniki po-
gosto soočajo z različnimi prome-
tnimi izzivi, s svojim znanjem in 
izkušnjami pa lahko bistveno pri-
pomorejo k iskanju ustreznih re-
šitev. Da je javnost izredno za-
interesirana za sodelovanje, se je 
pokazalo tudi na tokratni razpra-
vi, saj je k aktivni udeležbi pristo-
pilo več kot 30 posameznikov, ki so 
se v začetku seznanili z dejstvom, 
da sta za spremembe bistvena tako 
proces spreminjanja načina dela 
kot drugačen pristop k reševanju 
prometnih izzivov. Evropski tren-
di reševanja izzivov na področju 
mobilnosti se namreč kažejo pred-
vsem v ukrepih, ki omogočajo laž-
je in varnejše pogoje za pešce in ko-
lesarje, ter v spodbujanju uporabe 

javnega potniškega prometa, s tem 
pa pripomorejo k višji kakovo-
sti javnih prostorov, večji varnosti 
otrok v prometu, zmanjšanju koli-
čine toplogrednih plinov, prav tako 
so pričakovani pozitivni učinki na 
okolje in zdravje. 

Na javni razpravi so udeleženci 

kot največje izzive občine izposta-
vili pomanjkanje in slabo urejenost 
pešpoti, predvsem v industrijsko-
-trgovski coni Ajdovščina, ki ve-

lja za pešcem neprijazno, kot tudi 
v samem središču mesta ter okoli-
ških vaseh (Cesta, Lokavec, Potoče, 

Žapuže). Da bi spodbudili uporabo 
kolesa kot prevoznega sredstva za 
vsakodnevne opravke, bi bilo po-
trebno urediti povezano mrežo ko-
lesarskih poti v samem naselju ter 
jo navezati na okoliške kraje. Kot 
večji izziv je bil izpostavljen tran-
zitni promet na območju nekda-
nje industrijske cone Lipa, ki ovi-
ra stanovalce, moteč pa je tudi za 
dijake bližnje srednje šole ter upo-
rabnike športne dvorane. Življenje 
v mestnem in vaških središčih po 
mnenju udeležencev najbolj ovira-
jo parkirana vozila, ki zasedajo ve-
čino trgov. Z zmanjševanjem po-
vršin za avtomobile bi mestni in 
vaški trgi lahko spet postali zani-
mivi in prijetni javni prostori na-
menjeni srečevanju in druženju 
prebivalcev vseh generacij.   

Ob tem je potrebno poudariti 
tudi izredno angažiranost s strani 
občinske uprave, kjer se zavedajo 
pomembnosti vključevanja jav-
nosti in sodelovanja vseh ključnih 
deležnikov v občini. Kot je na za-
četku povedal župan Tadej Beoča-
nin, si želijo z uspešno pridoblje-
nimi evropskimi sredstvi izdelati 
dokument, ki bo predstavljal do-

bro izhodišče za nadaljnje trajno-
stno urejanje prometa, ob tem pa 
je opozoril, da je CPS namenjena 
predvsem reševanju prometnih iz-
zivov v strnjenih urbanih naseljih 
Ajdovščine, da bo pa dokument 
vsekakor naslavljal tudi problema-
tiko oddaljenih krajev, saj se lahko 
le na ta način promet v občini ure-
di celostno. Ob koncu je poudaril, 
da so prizadevanja občine intenziv-
no usmerjena v to, da bo dokument 
nastajal v tesnem sodelovanju z ob-
čankami in občani, saj je glavni cilj 
poiskati prave rešitve za njihove 
potrebe. 

Stopite na zemljevid Ajdovščine in naredite korak za prihodnost
V okviru priprav Celostne prometne strategije (CPS) Občine 
Ajdovščina bo v soboto, 17. septembra 2016, v okviru Evropskega 
tedna mobilnosti potekala delavnica z naslovom »Naredite korak za 
prihodnost«.
Pridružite se nam na Lavričevem trgu kjer se boste med 9.00 in 12.00 
lahko udeležili zabavnega in aktivnega sodelovanja pri načrtovanju 
javnega prostora občine. Sprehodili se boste po velikem letalskem 
posnetku mestnega središča in na njem označili tiste lokacije, kjer bi 
si želeli boljše možnosti za kolesarjenje ali peš hojo, prijetnejši prostor 
ter nove in zanimive možnosti za preživljanje prostega časa. Vabljeni 
tudi k sodelovanju v anketi, s katerim se boste lahko potegovali za 
super nagrade.

Pawel Gladkow - Spring Bug River

Lucijan Bratuš - Pokrajina 2

Lyle Dayman - 1
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 PARKIRANJE ZA STARŠE
PEŠ ALI S KOLESOM

 PAS ZA AVTOBUSE

PREHOD ZA PEŠCE

PARKIRIŠCE

AVTOBUSNO POSTAJALIŠCE

PREPOVEDAN PROMET V ENO SMER

OBVEZNA SMER

 ODSTAVNI PAS ZA OSEBNA VOZILA - MAX. 2min

 PARKIRANJE ZA UCITELJE

 PEŠ V ŠOLO
LEGENDA : 

Varno na poti v šolo 

Območje na Policah, na-
menjeno izobraževanju in 
športu, je dobilo novega 

soseda. Z novim objektom Osnovne 
šole Danila Lokarja pa se spreminja 
tudi prometna ureditev. Vse več po-
zornosti se tu namenja pešcem in 
kolesarjem, največja dovoljena hi-
trost na območju je 30 km/h. V oko-
lici je zagotovljenih dovolj parkirišč, 
urejeni so dostop in postajališča za 
avtobuse. 

V ŠOLO PEŠ ALI S KOLESOM 
VARNO: 
- za šolarje, ki prihajajo iz zaho-

dnega dela mesta, je najbolj varna 
šolska pot po Cesti 5. maja; 

- za šolarje, ki prihajajo iz vzho-
dnega dela mesta, pa sta varni peš-
poti ob obeh bregovih Hublja, sta-
ra pešpot pelje skozi Papirnico, nato 
je potrebno prečkati Vilharjevo uli-
co, še bolj varna je nova pešpot, na 

grajski strani reke; 
- z Gradišča do območja šol po no-

vem pelje varen pločnik; 
- iz območja Pal je varen peš do-

stop po Vilharjevi ulici, z urejeni-
mi pločniki in upočasnjenim pro-
metom. 

NEVARNO: 
- izognite se ulici Quiliano, ki še 

nima urejenih površin za pešce ter 
precej ozko cestišče in se raje odpra-
vite po vzporedni Cesti 5. maja; 

- pešcem neprijazen je tudi Lavri-
čev trg, boljša možnost je novo ure-
jena pešpot ob grajski strani Hublja; 

- mestne prometne poti imajo po-
večini urejene pločnike, previdnost 
pa je vselej potrebna pri prečkanju 
ceste. 

ZA STARŠE: 
Spoštovani starši, skrbniki, če 

bo vaš otrok v šolo hodil peš, po-
tem si vzemite čas in z njim večkrat 

prehodite pot in ga opozorite na vse 
morebitne prometne pasti. Kadar pa 
vozite otroka, natančno upoštevajte 
prometne predpise – zaradi varnosti 
in tudi zaradi dobrega zgleda. 

Pomembno:  
- NE USTAVLJAJTE NA PRO-

METNIH POTEH!  
- Otroci naj iz avtomobila vedno 

izstopajo na varni strani! Pred novo 
osnovno šolo je za namen hitrega 
ustavljanja predviden odstavni pas 
na cestišču, kjer lahko vaš otrok var-
no izstopi iz vozila.  

- Nikoli v avtomobilu ne puščajte 
otroka samega, tudi če potrebujete 
le »minutko« za vaš opravek! 

- Nikoli ne puščajte odklenjene-
ga avtomobila, tudi če greste z otro-
kom le do vhodnih vrat, nepridipra-
vi čakajo prav na takšne trenutke! 

Nov del pešpoti ob 
rimskem obzidju
Sočasno z urejanjem prometnih površin za potrebe nove osnovne 
šole Danila Lokarja in obrežja na levi strani Lokavščka, bo občina 
Ajdovščina poskrbela še za lepši izgled na desnem bregu. Tako 
so delavci KSD že očistili prej praktično neprehodno pešpot 
(odstranili razno navlako, robido itd.), jo nasuli s tamponom in 
zavaljali, tako da je sedaj primerna za pešce in kolesarje.

To hkrati sodi v projekt ure-
janja pešpoti okoli rimskega 
obzidja. Zdaj je moč obhodi-

ti še del severne stranice (od mosta 
čez Lokavšček navzgor) in del za-
hodnega kraka Kastre (do stavbe 1 
nekdanje šole). 

Ob bregu potoka (na občinskem 
zemljišču) pa so stanovalci Kastre 
v preteklosti zlagali drva za zimo, 

kar seveda ne doprinese k urejen-
em videzu tega dela naselja. Da pa 
ne bi stanovalci ostali brez možnosti 
skladiščenja drv, dokler ne najde-
jo ustrezne rešitve, jim bo občina to 
sicer omogočila, vendar z najemom 
v tipskih drvarnicah. Postavili naj bi 
jih še pred začetkom kurilne sezone.

Edo Pelicon

Vertovčeva pot – najboljša 
tematska pot v regiji
Društvo Matija Vertovec je Vertovčevo pot prijavilo na razpis Najboljša tematska pot v letu 2016, 
v okviru projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna, v soorganizaciji Turistične zveze Slovenije, 
Zavoda za gozdove Slovenije in GIZ pohodništvo in kolesarjenje. Prav danes pa se je na spletni strani 
Turistične zveze Slovenije pričelo glasovanje, ki bo potekalo vse do 20. septembra.

Znan projekt Moja deže-
la – lepa in gostoljubna 
spodbuja sodelovanje in 

povezovanje prebivalstva pri va-
rovanju in urejanju naravnih vre-
dnot in kulturne dediščine s turiz-
mom. Letos se je na razpis za naj 
tematsko pot prijavilo tudi Dru-
štvo Matija Vertovec. Pred dnevi 
se je na pot podala tudi posebna 
komisija, zadolžena za oceno poti 
na severnem Primorskem in Ver-
tovčevi poti dodelila oceno, ki jo 
je uvrstila v nadaljnje tekmovanje 
na državnem nivoju. Hkrati pa na 
spletni strani Turistične zveze Slo-
venije poteka tudi glasovanje za 
najljubšo tematsko pot v Sloveniji. 

sh

Kmečka tržnica 
v Ajdovščini

sobota, 
10. september
Trg 1. slovenske vlade

info TIC Ajdovščina 05 365 91 40
Kmečka tržnica pa bo tudi še teden 

dni pozneje v okviru Evropskega tedna 
mobilnosti,

v soboto, 17. septembra dopoldne.
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Najprej testni izkopi v 
ajdovski Kastri
Potem ko je podjetje GEARH na območju ajdovske Kastre že 
pred časom opravilo georadarsko raziskavo, je Zavod za varstvo 
kulturne dediščine Nova Gorica, oblikoval nove kulturnovarstvene 
pogoje pred prenovo Lavričevega trga oziroma starega mestnem 
jedra Ajdovščine.

V Zavodu so namreč temeljito 
preučili izsledke, pridoblje-
ne s sodobno tehnologijo in 

predvidevajo, da se na globini do-
brega metra skrivajo številni ostanki 
rimskodobne poselitve. Pred začet-
kom prenove bo tako treba opraviti 
skoraj 50 testnih izkopov na širšem 
območju Kastre. Kulturnovarstveni 
pogoji zahtevajo testna sondiranja 
večinoma površine 1 x 2 m, nekaj pa 
je tudi večjih. Skupaj bo tako treba 
zakopati na dobrih sto kvadratnih 
metrih površin. Do določene globi-
ne (asfalt, tampon) je možno delo s 
stroji, nakar bodo nadaljevali ročno.   

Največ, kar 20 sond je 
predvidenih na osrednjem trgu, 
šest na Prešernovi ulici, štiri na 
Gregorčičevi, presenetljivih sedem 
pa celo izven severnega obzidja Kas-
tre v bližini mosta čez Lokavšček. 
Občina je že objavila razpis za iz-
vajalca teh del, ki mora biti special-
iziran za takšno delo in mora prido-
biti soglasje Ministrstva za kulturo. 

Seveda bodo testni izkopi poteka-
li pod budnim očesom varuhov kul-
turne dediščine, ki bodo ob more-
bitnih najdbah pogoje sproti pril-
agajali. 

ep

Nove meritve ajdovske burje
V okviru projekta Wind Risk (2015 - 2016), sofinanciranega s strani finančnega mehanizma za civilno 
zaščito Evropske Komisije, se je v Ajdovščini postavilo nov sistem merjenja ajdovske burje.

Merilni sistem v Ajdovšči-
ni se nahaja približno 
dva metra nad streho 

ajdovskega stadiona in je obrnjen 
proti severovzhodu, od koder 

burja najpogosteje piha. Gre za GILL 
WindMaster Pro anemometer s pri-
padajočo opremo, ki meri natančne 
hitrosti vetra tja do 65m/s. 

Podatki o ajdovskem vetru na ta 

način nudijo podlago za natančne 
znanstvene analize s strani Wind 
Risk projektnih partnerjev, pred-
vsem Fakultete za gradbeništvo in 
geodezijo, Univerze v Ljubljani. 
Tako so npr. podatki iz meritev v 
okviru 4.823 ur (cca. 200 dni) po-
kazali najvišjo hitrost vetra 46 m/s 
(165,6 km/h) in najvišjo vrednost 
trisekundnega povprečja 32.24 m/s 
(116,06 km/h). Primerjava podat-
kov o vetru iz Wind Risk sistema na 
ajdovskem stadionu in podatkov iz 
meritev vetra s strani ARSA, z vre-
menske postaje Ajdovščina - Do-
lenje, pa je pokazala določena ods-
topanja. Predvsem primerjava mer-
itev vetrnih sunkov je pokazala cca. 
50 % višje vrednosti iz Wind Risk 
sistema. 

Za nas je pa predvsem pomemb-
no to, da so pridobljeni podatki ja-
vno dostopni v živo na spletni strani 
Wind Risk projekta (https://www.
windrisk.eu/index.php/2015/09/21/
measurements-in-ajdovscina/) in 
so na ta način v pomoč tudi ajdovs-
ki civilni zaščiti. Vse za boljšo prip-
ravljenost lokalnega okolja na pojav 
hude burje! Vabljeni k ogledu. 
Wind Risk delovna skupina iz Ajdovščine

Strategija razvoja turizma
Občina Ajdovščina, Občina Vipava, Zavoda za razvoj turizma TRG Vipava 
ter Razvoja agencija ROD Ajdovščina smo v preteklih mesecih pripravili 
dokument z naslovom Strategija razvoja turizma Vipavske doline na 
območju občin Ajdovščina in Vipava 2016 – 2030, ki predstavlja dolgoročni 
strateški plan razvoja turizma pri nas.
V proces oblikovanja Strategije so bili vključeni tudi ostali  deležniki, ki 
razvijajo turizem na območju obeh občin oziroma delujejo v panogi turizma. 
V prihodnjem tednu bo Strategija razvoja turizma Vipavske doline na 
območju občin Ajdovščina in Vipava 2016 – 2030 objavljena na spletnih 
straneh obeh občin. 
Ker so nam vaše mnenje, znanja in ideje izredno pomembne, si želimo 
vašega aktivnega sodelovanja, saj bomo le na ta način lahko prišli 
do rezultatov, ki si jih na področju turizma v prihodnje želimo. Poleg 
dokumenta bo objavlja povezava do spletne ankete, kjer boste lahko podali 
svoja mnenja in predloge za razvoj turizma v Vipavski dolini. 

Vabljeni k sodelovanju!

Projekt se poslavlja, rezultati ostajajo

Zaključni dogodek 
projekta Holistic
Občina Ajdovščina je partnerica v strateškem projektu Holistic, ki 
je sofinanciran iz Jadranskega čezmejnega programa IPA 2007 - 
2013. V projektu je 20 partnerjev iz osmih držav jadranske regije 
združilo moči in celostno pristopilo k reševanju problematike po-
žarov v naravi. Glavni namen projekta Holistic je zmanjšati število 
in omiliti posledice požarov v naravi, zaščititi prebivalce, njihovo 
premoženje in okolje ter izboljšati ozaveščenost o požarni varnosti 
na območju jadranske regije.

V okviru projekta Holistic je 
Občina Ajdovščina med 
drugim vzpostavila inova-

tiven nadzorni sistem za zgodnje 
odkrivanje požarov v naravi in sa-
modejno alarmiranje, ki temelji na 
najsodobnejši informacijsko-ko-
munikacijski tehnologiji. Nadzorni 

sistem poleg treh statičnih nadzor-
nih enot obsega tudi dve mobilni 
enoti, intregrirani v terensko vozi-
lo in v brezpilotno letalo. V okvi-
ru partnerstva je bil vzpostavljen 
tudi skupni jadranski geografski 
informacijski sistem, ti. Adria Fire 
GIS, ki poleg prikazovanja požarne 

ogroženosti na partnerskih območij 
omogoča tudi napovedovanje in si-
muliranje požarov v naravi. Nadalje 
je Občina Ajdovščina vzpostavila 
tudi sledilni sistem za gasilska inter-
vencijska vozila, ki bo izboljšal orga-
nizacijo intervencij in pripomogel k 
večji varnosti gasilskih enot.

Vse pridobitve projekta Holistic 
temeljijo na visoki stopnji avtomati-
zacije, najsodobnejši opremi in naj-
naprednejši informacijsko komuni-
kacijske tehnologije in prav vse so 
edinstvene tako na naših tleh kot 
širše.

Rezultati projekta Holistic bodo 
predstavljeni v sredo, 14. septembra 
2016 ob 16. uri, v Dvorani prve slo-
venske vlade v Ajdovščini. Na pred-
stavitev so vabljeni vsi delujoči na 
področju zaščite in reševanja ter vsa 
zainteresirana javnost.

AF



7OBČINA AJDOVŠČINA

Za 27 novih delovnih mest 
48 tisoč evrov občinske pomoči
Nabor ukrepov, s katerimi Občina Ajdovščina spodbuja odpiranje novih delovnih mest, že daje prve 
konkretne rezultate. Tako so denimo domači podjetniki že izkoristili predviden obseg spodbud pri 
sofinanciranju prispevka delodajalca na plače. Občina bo tako sofinancirala 27 novih trajnih delovnih 
mest.

V proračunu občine za leto 
2016 je bilo za te spod-
bude namenjenih sko-

raj 50 tisoč evrov in že v začetku 

avgusta je bil ta prag dosežen, 
tako da je občina prejšnji teden 
zaprla javno povabilo delodajal-
cem. Ugodnost je izkoristilo 14 

delodajalcev, ki so skupaj odprli 
27 novih delovnih mest in sicer 
v skladu s pogojem, da bodo de-
lavca zaposlili za najmanj tri leta. 
Pri tem gre za različna delovna 
mesta, od dela v proizvodnji ali 
storitveni dejavnosti do inženir-
jev in razvojnikov.  

Še približno toliko novih de-
lovnih mest pa si občina v krat-
kem obeta še na račun druge-
ga ukrepa, s katerim sofinancira 
neposredna vlaganja, torej grad-
njo novih proizvodnih prosto-
rov. Tudi ta razpis je že zaključen, 
kot tudi za spodbujanje inovaciji. 
Občina bo 20 tisoč evrov name-
nila za tri inovacije, ki ustrezajo 
kriterijem letošnjega razpisa. 

ep

OBČINA AJDOVŠČINA, Občinska uprava, Cesta 5. 
maja 6/a, 5270 Ajdovščina, tel.: 05 365 91 10, fax: 05 
365 91 33, 
E-mail: obcina@ajdovscina.si, Številka: 352-1/2016
Datum: 18. 8. 2016

PREDNOSTNO LISTO UPRAVIČENCEV 
ZA ODDAJO NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM V LETU 2016

Na podlagi 23. člena Pravil-
nika o dodeljevanju nepro-
fitnih stanovanj v najem 

(14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 – 
v nadaljevanju pravilnik) in Javne-
ga razpisa za dodelitev neprofitnih 

stanovanj v najem, objavljenega na 
spletni strani občine Ajdovščina 
dne 24. 3. 2016 in marčevski šte-
vilki časopisa Latnik, določa Ob-
činska uprava Občine Ajdovščina 
naslednjo

V primeru, da upravičenci do-
sežejo enako število točk po se-
števku stanovanjskih in socialnih 
razmer, prednostnih kategorij in 
dodatnega pogoja, imajo pred-
nost upravičenci z daljšo dobo 
bivanja v občini Ajdovščina. 

Prijavljenim na javni razpis za 
dodelitev neprofitnih stanovanj 

v najem bodo vročene odločbe o 
uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na 
prednostno listo upravičencev 
za oddajo neprofitnih stanovanj 
v najem oziroma sklepi o zavrže-
nju vlog. 

DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE
Mojca Remškar Planinc

Zap. številka Ime in priimek Točke
1. VASILJEVIČ SLAĐAN  585
2. VRTOVEC KARIN  570
3. ČIBEJ MATEJ  560
4. MILETIĆ ALEKSANDER  555
5. FURLAN PETRA  550
6. KOMPARA PATRICIJA  530
7. LAVRENČIČ MATEJ  530
8. FERJANČIČ DANIJELA  520
9. KRAPEŽ INGRID  500
10. ŠTEFANČIČ HRISTOV DANIJELA  500
11. ŠKVARČ LISJAK ANITA  500
12. BERNIK ANDREJ  490
13. VALENČIČ BALAJ ANITA  470
14. ŽUNKO BIJELIĆ TINA  465
15. PEJAKIČ MIŠO  440
16. MREVLJE TADEJA  440
17. VOLK DOROTEJA  430
18. CIGOJ ŠPELA  430
19. KOBAL JENKO ANDREJKA  420
20. STANIČ SLAVEN  420
21. BAT NEJC  420
22. VIDMAR MIRAN  410
23. FURLAN TOMAŽ  410
24. PERŠIČ MAGDALENA  410
25. VIDMAR SAMO  410
26. KODRIČ LEA  395
27. KOSMAČ LEA  390
28. ŠULIN CRISTIAN  390
29. ORELJ JOVO  385
30. SIMOVIĆ JURE  385
31. SMOLIĆ ŽELJKO  380
32. KRAPEŽ DŽAFIĆ ELIZABETA  370
33. VIDMAR SLAVA  360
34. PLEŠNAR TJAŠA  350
35. EMROVIĆ MIRSAD  350
36. ZIDARIČ MATEJKA  335
37. PETROVČIČ LABINAZ TJAŠA  330
38. BAJRAMAJ KLEMENTINA  325
39. SIMČIČ VASJA  320
40. ČESNIK DUŠAN  300
41. VUKOTIĆ ENVER  300
42. TRAVAR ZORA  300
43. KAVALAR PETRA ANA  295
44. BLAZNIK NADJA  290
45. KAPLAR JOSIP  290
46. MARIČ DEYA  285
47. SOFTIĆ ADEM  280
48. TUKIĆ SAMIR  265
49. VIDOVIĆ LUCIJA  265
50. GASHI CILKA  245
51. SAMSA DIJANA  245
52. BEĆIREVIĆ SENAD  215
53. JUŠIĆ KATICA  215
54. GREGORČIČ MAJDA  195

Zaključen natečaj ‘Davki in jaz’ 

Davki določili zmagovalca
Natečaj Davki in jaz – Kaj mi omogoča davčni sistem?, se je uspešno zaključil. Natečaj je navdihnil 
številne mlade iz celotne Slovenije. Nastale so izvirne umetnine, ki vodijo opazovalca skozi mlado-
stniško, a zato nič manj strogo, razmišljanje na temo Kaj mi omogoča davčni sistem?.

Namen natečaja, ki ga že 
drugo leto zapored razpi-
suje Inštitut za mladinsko 

politiko v okviru projekta Pobarvaj-
mo sivo, je krepiti družbeno zaveda-
nje o pomenu izpolnjevanja davčnih 
obveznosti kot družbene vrednote 
med mladimi. 

Izmed prispelih umetniških pri-
spevkov (mladi so se preizkusili 
tako v likovnem in fotografskem kot 
tudi v literarnem ustvarjanju) je ko-
misijo najbolj prepričalo rap-bese-
dilo Davki (rap) avtorjev Žige Celar-
ca Fotivca in Jasmina Bašića, ki sta 
ga ustvarila pod vodstvom mento-
ric Tine Grobovšek in Maje Ipavec. 
Drugouvrščeno delo pa je ilustraci-
ja Maje Piuzi z naslovom Davki in 
jaz, ki je s svojim ilustratorskim zna-
njem prikazala, kaj ji v vsakdanjem 

življenju omogočajo davki. 
Letos je natečaj spodbudil veliko 

mladih iz vse Slovenije, da so kri-
tično razmislili o pomenu davkov 
ter preizkusili svojo ustvarjalnost. 
Nedvomno sta k odličnemu od-
zivu pripomogli tudi mikavni na-
gradi za prvo- in drugouvrščeno 
delo, in sicer povratni prevoz Lju-
bljana - Dunaj za dve osebi in pre-
voz z muzejskim vlakom po Deže-
li Celjski, ravno tako za dve osebi. 
Nagradi poklanjajo Slovenske žele-
znice. Vsi ostali sodelujoči pa so že 
prejeli sladko presenečenje doma-
čih pokroviteljev Mlinotest in Fruc-
tal ter namizno didaktično igro Po-
barvajmo sivo, s katero bodo mladi 
ustvarjalci preverili in utrjevali svo-
je znanje na temo sive ekonomije in 
davkov. 

Posebno pozornost so letos prite-
gnila likovna dela dijakov 1. d-ra-
zreda Srednje šole Veno Pilon Aj-
dovščina, ki so o sivi ekonomiji in 
davkih razmišljali med likovnim po-
ukom ter tako ustvarili zgovorne sli-
ke. Nekaj teh slik bo, skupaj z osta-
limi tekmovalnimi izdelki, na ogled 
na potujoči razstavi, ki bo v oktobru 
obiskala Ajdovščino, Koper in Gor-
njo Radgono. 

»Projekt sofinancira Urad Vlade 
RS za komuniciranje v okviru kam-
panje ‘Vklopi razum – zahtevaj ra-
čun!’, katere namen je ozavešča-
nje javnosti o negativnih posledicah 
sive ekonomije.« 

Inštitut za mladinsko politiko
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pridelavo lesne biomase. Prav 
čiščenje podrasti za predelavo v 
biomaso zmanjšuje tveganje za 
izbruh in širjenje požara v naravi. 

Glede na visoke prihranke pri 
ogrevanju dvorane Edmunda 
Čibeja v prvi sezoni (več kot 60 
%) so na kotlovnico povezali še 
podružnično šolo, ki je za ogre-
vanje doslej porabila 6.000 litrov 
kurilnega olja letno, dvakrat več 

kot dvorana. Ocenjujejo, da bo 
kurjenje z biomaso cenejše naj-
manj za 6.000 evrov letno. Zado-
voljstvo ob teh prihrankih sta 
ob odprtju delila predstavnika 
uporabnikov nove kotlovnice - 
predsednik Krajevne skupnosti 
Lokavec Angel Vidmar in Irena 
Kodele Krašna, ravnateljica Os-
novne šole Danila Lokarja, ka-
mor spada lokavška podružnica. 

Naložbo je številnim gostom 
na slovesnosti predstavil Janez 
Furlan, vodja oddelka za gosp-
odarstvo in razvojne zadeve aj-
dovske občine - kotlovnica ima 
nazivno moč 199 kW, zalogovni-
ki sprejmejo več kot štiri tisoč li-
trov tople vode, v silosu pa je pro-
stora za več kot 60 kubičnih me-
trov sekancev. Oprema, ki je bila 
financirana iz projekta Holis-
tic, je stala 78.823 evrov, občina 
Ajdovščina pa je ‘pokrila’ gradbe-
na dela. Kotlovnico so posrečeno 
umestili v usek med parkiriščem 
in dvorano. 

ep

Občinski svetniki

Matjaž Bajec
Matjaž Bajec je pri nepolnih 37 letih peti najmlajši svetnik. Že 
drugič zapored je pridobil podporo volilcev na nestrankarski Listi 
Srce. Po izobrazbi je diplomirani inženir strojništva, zaposlen je v 
Mlinotestu kot direktor pekarskih obratov, z družino živi na Colu. 
Poleg vsega tega pa najde čas za številne prostočasne dejavnosti.

Delovanje v številnih društvih si 
pred šestimi leti nadgradil z vsto-
pom v politiko. Se delovanje v po-
litiki razlikuje od tistega v društvih 
(ali je v bistvu vse politika)?

Seveda se. Delovanje v društvih je 
prostovoljno, v politiki pač ne. Če 
deluješ v društvu, delaš največkrat 
tako, kot sam meniš, da je najbolj 
prav, za politiko žal tega ne morem 
reči. Na lokalne volitve sem odšel z 
nestrankarsko Listo Srce, za katero 
menim, da je prav, da ostane lokal-
no politično aktivna in da ji volilci 

na vsakih volitvah namenijo mesto v 
občinskem svetu, saj je lista neodvi-
sna od raznih levo-desnih strankar-
skih vplivov.

Volilci so očitno nagradili tvo-
je predano delovanje v društve-
ni in družabni sferi, ne samo z 

izvolitvijo v občinski svet, pač pa ti 
je na prejšnjih parlamentarnih vo-
litvah zmanjkalo samo nekaj gla-
sov, da bi prišel v Državni zbor. 

Drži, takrat mi je res zmanjkalo 
malo glasov za odhod na Šubičevo 
v Ljubljano. Dejstvo, da so ljudje ta-
krat v meni prepoznali nekoga, ki bi 
lahko glas Vipavske doline prenesel 
v glavno mesto, mi je dajalo potrdi-
tev. To, da mi ni uspelo, ni pomeni-
lo neuspeha. Sedaj lahko rečem, da 
sem pravzaprav zadovoljen, da se je 
na koncu tako odvrtelo. Ostal sem 
v gospodarstvu in svoje znanje vla-
gam v delo, ki na koncu vedno pri-
nese rezultat. V politiki tega žal ni. 
Četudi bi naredil nekaj dobrega, po-
membnega, bi lobiji hitro poskrbeli, 
da tega ne bi nihče opazil. Razen če 
bi šlo za njihove interese ... 

Filozofija političnega delovanja 
se najbrž precej razlikuje od tiste-
ga v gospodarstvu, iz katerega iz-
hajaš in v katerem imaš že dolgo 
kilometrino.  

V gospodarstvu sem vse od leta 
2000, kjer sem kot pripravnik pričel 
z delom v ajdovskem podjetju Me-
tal design. Tam sem si v 12 letih pri-
dobil veliko dragocenega znanja in 
izkušenj, ki mi ga je nesebično delil 
lastnik podjetja Pavel Curk, katere-
mu sem še danes izjemno hvaležen. 
Svoje znanje sem želel nadgradi-
ti in tako sem se leta 2012 zaposlil v 
Mlinotestu. Mlinotest je podjetje, ki 
ima velik potencial in prave ljudi, da 
slednje ostane eno glavnih živilsko-
predelovalnih podjetij s slovenskim 
lastnikom. 

Delo v gospodarstvu se zelo razli-
kuje od politične filozofije. Prav zato 
menim, da bi državo morali vodi-
ti gospodarstveniki in ne 'filozofi'. 

Torej ljudje, ki imajo stik z realno-
stjo.

Lastninjenje Mlinotesta je bilo 
poleti deležno precejšnje medijske 
pozornosti. Čas kislih kumaric?

Morda. Najbolj žalosti pa je dej-
stvo, da se hoče celoten proces pri-
kazati kot nepošten, nekateri celo 
namigujejo na še eno 'tajkunsko 
zgodbo'. Moram povedati, da gre 
tukaj za povsem čisto in dobro na-
merno dejanje zaposlenih, ki s pod-
jetjem dnevno dihamo ter ga želimo 
ohraniti v Vipavski dolini. Za tiste, 
ki širijo razne zgodbe okrog Mlino-
testa, predvidevam, da ne prihajajo 
iz naše doline ali pa želijo občini ter 
podjetju slabo. 

Pri razpravah in glasovanju o 
vstopu Občine Ajdovščina v lastni-
ško strukturo Mlinotesta si se si-
cer izločil iz postopka (zaradi nav-
zkrižja interesov), vendar pa imaš 
lahko o tem ukrepu občinskega 
sveta svoje stališče.

Seveda ga imam in ga absolutno 
podpiram. Četudi bi šlo za katero 
drugo zdravo ajdovsko podjetje, bi 
se zavzel. Kot zavedni občani mo-
ramo poskrbeti, da delovna mesta 
ohranimo v naši dolini. V prime-
ru Mlinotesta, kjer je zgodba čista, 
saj smo zaposleni s svojimi lastnimi 
prihranki stopili v nakup podjetja, je 
prav, da je zraven pristopila tudi ob-
čina Ajdovščina.  

Kako kot gospodarstvenik si-
cer ocenjuješ prizadevanja obči-
ne, da bi ublažila posledice zloma 

nekaterih paradnih konjev ajdo-
vskega gospodarstva.

V primeru 'zdravih' podjetij s tr-
dnimi temelji, ki jim zaradi neure-
jenega lastništva grozi propad, je 
prav, da se občina vključi v reševa-
nje. To na daljši rok ne pomeni, da 
bo občina kupovala in bila lastnica 
podjetij. Je pa dobro, da vsaj v zače-
tni fazi pomaga ohraniti podjetje in 
se čez čas, ko je lastniška struktura 
podjetja stabilna in obstoj delovnih 
mest zagotovljen, iz njega tudi uma-
kne.

Si član občinske Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja – odločate o kadro-
vskih zadevah, priznanjih itd. Ko-
misija je strankarsko 'raznobarv-
na'. Sprejemate odločitve z veliko 
mero soglasja ali je kdaj pri tem 
tudi kaj 'politične kuhinje'? 

Če odločitev soglasno sprejmemo, 
pomeni, da smo vsi v nekom za do-
ločeno funkcijo prepoznali kredibil-
nega človeka. Vsak od članov komi-
sije ima priložnost povedati svoje 
mnenje o določenem kandidatu in 
na koncu skupaj izberemo najpri-
mernejšega. Če je to kuhinja, potem 
smo odlični kuharji.

Vrsto let si deloval kot poroče-
valec s športnih tekem za različne 
medije. To so bili časi, ko je ime-
la Ajdovščina po več klubov v naj-
močnejših državnih ligah. Kakšen 
je spomin na tiste čase …

To delo sem poleg redne zaposlitve 
opravljal z velikim veseljem. Začel 

sem na Radiu Kaš, nadaljeval na Ra-
diu Nova, kasneje na TV Primorka, 
TV in Radio Koper. Pisal sem za ča-
sopise Delo, Dnevnik in Večer. O 
domačih klubih sem veliko poročal. 
Še danes, ko me kdo o tedanjih no-
vinarskih kolegov prosi za zamenja-
vo, mu z veseljem priskočim na po-
moč in se rad oglasim, predvsem za 
Radio Koper, kjer sem tudi končal 
svojo poročevalsko pot. 

Vodil si tudi številne prireditve, 
dogodke. Pogrešaš mikrofon?

V tem trenutku ga zaradi števil-
nih drugih aktivnosti ne pogrešam. 
Vikende, ko se običajno odvijajo ti 
dogodki, raje preživim z domači-
mi. Bi pa z veseljem še enkrat odvo-
dil konjske dirke v Gozdu, saj so bile 
ena večjih in bolj odmevnih priredi-
tev v naši dolini. 

Sčasoma si se izza mikrofona pre-
selil na drugo stran, med športne 
navdušence.

Moje intenzivnejše športno udej-
stvovanje se je pričelo pred leti pri 
nogometu, ko se je Primorje kot 
glavni sponzor umaknilo. Nogome-
tu v Ajdovščini je resno grozil pro-
pad - 200 otrok bi moralo nogome-
tno žogo zamenjati za drugi šport ali 
pa bi enostavno sedli pred televizi-
jo. Prav tedaj je odločilno vlogo odi-
grala občina Ajdovščina, ki je poma-
gala ohraniti mlajše selekcije. Sedaj 
pa bi bil že čas, da se ponovno naj-
de sponzor med gospodarstveniki. 
Tako kot podjetje Mlinotest skrbi za 
rokometašice, Incom pomaga ko-
šarkarjem …

Sodeluješ tudi v mešanem pev-
skem zboru Duri ter si aktiven član 
društva Trillek.

Lansko leto sem pričel prepevati 
pri Durih in to mi je v veliko vese-
lje. Poleg 'klape' je v zboru tudi do-
volj profesionalnosti, kar smo do-
kazali z osvojitvijo zlata v Španiji. Z 
društvom Trillekom skrbimo za pe-
stro in kvalitetno dogajanje v kraju 
in občini, saj skozi prireditve zdru-
žujemo in povezujemo ljudi.

Morda misel za konec?
Bodimo aktivni, sodelujmo z lo-

kalnim okoljem.
Edvard Pelicon

Visoki prihranki pri ogrevanju 

Kotlovnica na biomaso v Lokavcu
V dvorani Edmunda Čibeja v Lokavcu je bila konec avgusta krajša slovesnost ob odprtju kotlovnice na 
lesno biomaso, ki je bila postavljena v okviru mednarodnega projekta Holistic.

Občina Ajdovščina je 
partnerica v strateškem 
projektu Holistic, ki je 

sofinanciran iz Jadranskega čez-
mejnega programa IPA 2007 - 
2014. V projektu je 20 partnerjev 

iz osmih držav jadranske regije 
združilo moči in celostno pri-
stopilo k reševanju problematike 
požarov v naravi. Glavni namen 
projekta Holistic je zmanjšati 
število in omiliti posledice poža-
rov v naravi, zaščititi prebivalce, 
njihovo premoženje in okolje ter 
izboljšati ozaveščenost o požarni 
varnosti na območju jadranske 
regije. 

V okviru projekta Holistic je 
Občina Ajdovščina v Dvorani 
Edmunda Čibeja namestila novo 
kotlovnico na lesno biomaso, ki 
ogreva tako dvorano kot stavbo 
podružnične šole v bližini. Poleg 
znatnega znižanja stroškov ogre-
vanja ima postavitev kotlovnice 
namen spodbujati lokalno 
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Holistic tudi 
na WOTR-u in 
MiniWOTR-u 
Na WOTR-u, ki je kratica za Wajdušna 
obstacle trail run – tek čez ovire v naravi 
in po mestu Ajdovščini, ki se je odvijal v 
soboto, 27. avgusta 2016, je bila prisotna 
tudi ekipa projekta Holistic. 

Dopoldan, ko so se v špor-
tnem parku Pale, na Mi-
niWOTR-u, na ovirah 

najprej pomerili otroci, je bila po-
stavljena tudi stojnica, na kateri so 
koordinatorke sodelujočim in nji-
hovim spremljevalcem predstavile 
projekt Holistic, katerega glavni 
nameni so izboljšati ozaveščenost o 
požarni varnosti, zmanjšati število 
požarov v naravi in omiliti posledi-

ce, ki jih požari v naravi povzročijo. 
Koordinatorke projekta so udele-
žence podučile o preventivnih ukre-
pih, ki so potrebni, da do požara ne 
pride pa tudi o obnašanju v prime-
ru požara v naravi. Udeležence so 
seznanile tudi z aktivnostmi, ki jih 
občina Ajdovščina izvaja za dosego 

tega namena. Vzpostavlja se sistem 
za zgodnje odkrivanje požarov v na-
ravi, samodejno alarmiranje, hitrej-
še ukrepanje in bolj učinkovite inter-
vencije. Za tiste, ki jih je zanimalo, 
kako bi izgledali v gasilski uniformi, 
pa je bil pri stojnici postavljen pano 
gasilca z odprtino za obraz, kjer so 
se lahko za spomin tudi fotografira-
li. Ko so se na svoj nastop prijavljali 
udeleženci WOTR-a, več kot 400 

deklet in fantov, pa so jim koordi-
natorke za njihovo boljšo vidnost in 
večjo varnost v naravi in na cestah, 
razdelile odsevne trakove in letake 
s kratko predstavitvijo projekta ter 
manjše promocijske nahrbtnike.

br 

Lavričeva knjižnica
Poletavci bodo kmalu pristali

Naša poletna akcija Poletavci – poletni bralci, ki poteka v sodelovanju z Mestno knjižnico Ljubljana, se zaključuje. 
Vsi, ki ste v času počitnic 30 dni brali vsaj pol ure na dan, pohitite, da izpolnjeno zgibanko s podpisi odraslih 
najkasneje do 10. septembra  2016 oddate v Lavričevi knjižnici ali njenih enotah.

V četrtek, 22. septembra 2016, ob 18. uri se bomo zbrali na vrtu pred knjižnico na zaključni prireditvi. Vsi, ki ste posta-
li Poletavci, boste prejeli majice, delili jih bomo že od 17. ure dalje. Nekdo izmed vas bo dobitnik glavne nagrade- nahrb-
tnika za taborjenje, kakšno nagradno presenečenje pa čaka, da ga skupaj odkrijemo.

Na prireditvi se nam bodo pridružili pravi poletavci, podjetje Pipistrel iz Ajdovščine.
Pridite, veselo bo, s seboj lahko pripeljete tudi starše in sorodnike.
Več si lahko preberete na spletni strani Lavričeve  knjižnice  www.ajd.sik.si.    

Alenka Furlan
Bibliobus znova na terenu

Knjižničarji Lavričeve knjižnice so že pripravili urnike obiskov, 
natisnili plakate in dopolnili tovor gradiva na Potujoči knjižnici, 
ki se po dvomesečnem premoru vrača med uporabnike. Napo-

ved je priložnost, da zapišemo nekaj podatkov (leto 2015), ki povedo, da 
se povečujeta tako obisk Potujoče knjižnice kot izposoja gradiva. 

V letu 2015 je Potujočo knjižnico obiskalo 11.964 uporabnikov, ki si je 
izposodilo 57.431 knjig, revij, dvd-jev, cd-jev …Med obiskovalci je bilo 
7.681 odraslih in 4.238 mladih. Dejanski obisk je sicer precej višji od na-
vedene številke – prihod »busa« je namreč tudi družabni dogodek, pri-
ložnost za klepet in odmor od vsakodnevnih opravil. Na novo se je vpi-
salo skupaj 111 novih članov, vseh aktivnih članov pa je imela Potujoča 
knjižnica 1.491. Potujoči knjižničarji pa ne izposojajo le gradiva , ponekod pripovedujejo tudi pravljice – lani  jim je  pri-
sluhnilo skoraj 500 otrok.  

Potujoča knjižnica gre znova na teren v ponedeljek, 5. septembra. V naslednjih desetih mesecih (teren je usklajen s šol-
skim letom) bo obiskala 63 postajališč v ajdovski in vipavski ter 2 v komenski občini.

Veseli bomo obiskov naših bralk in bralcev, hkrati pa vabimo k vpisu tudi nove člane.  Dobra novica je, da pri nas ni 
članarine, gradivo imate lahko doma cel mesec, pa še blizu vašega doma pridemo. Če pa ste že člani Lavričeve knjižnice 
Ajdovščina oziroma njenih podružnic, vas obveščamo, da tudi  na potujoči knjižnici velja ista izkaznica. Obisk mesečno 
najavljamo s plakati. Stik: (041) 596-130. Informacije so na voljo tudi na spletni strani www.ajd.sik.si .Če bi nam radi kaj 
predlagali ali naročili gradivo, nam pišite na naš elektronski naslov potujoca@ajd.sik.si .

Hilarija Kete
Knjižnični nasvet ali dobro je vedeti

Knjižnično gradivo si vedno izposodimo za določen – omejen čas. Datum vrnitve je zapisan na zadolžnici, ki nam 
jo izroči knjižničar ob izposoji. Zgodi se, da knjigo založimo ali pozabimo, da je rok izposoje potekel. Ker izposoje 
nismo podaljšali, je potrebno plačati zamudnino. Namen zamudnine je redno vračanje gradiva, saj nanj čakajo 

tudi drugi uporabniki. Zadregi se je mogoče izogniti. Knjižničarja ob obisku zaprosite, da vas brezplačno vključi v sistem 
elektronskega obveščanja o stanju (statusu) izposojenega gradiva, na ta način pa lahko prejemate tudi vsa splošna ob-
vestila iz knjižnice, vključno z vabili na različne prireditve in dogodke. Obvestila o skorajšnjem poteku ali o tem, da vas 
čaka rezervirano gradivo, lahko brezplačno prejemate preko elektronske pošte, lahko pa tudi preko mobilnega telefona 
(kjer pa ponudnik sms-sporočila zaračuna glede na svoj cenik).                        Zelo priporočamo tudi vključitev v storitev 
COBISS – Moja knjižnica, preko katere si član lahko sam poišče knjigo in si jo rezervira – kar od doma. Sam si lahko 
podaljša rok izposoje in stanje izposojenega gradiva. Število članov, ki se je vključilo tako v elektronski sistem obveščanja 
kot v storitev Moja knjižnica, se povečuje. Razlog – ker je to zelo praktično.

Vabimo vas, da knjižničarja zaprosite, da vas vključi v elektronsko obveščanje (priporočamo e-pošto, ker je brezplač-
na!) in v storitev COBISS – Moja knjižnica. Osebje vam pomaga izpeljati potrebne postopke in odgovori na morebitne 
vprašanja. Knjižnica vaše osebne podatke seveda varuje v skladu z zakonom.                                              Lavričeva knjižnica

Tombola v DSO Ajdovščina
Letos DSO praznuje 33 let delovanja. Dom je znan po veliki skrbi za prijetno življenje oskrbovancev in 
po tem, da se v Domu družijo svojci in mladina iz različnih ajdovskih in drugih skupnosti. 

Že pred desetletjem je začela 
biti skoraj glavna prostoča-
sovna aktivnost oskrbovan-

cev tombola. Začetki so bili umešče-
ni v delovno terapijo in stanovalci 
so tombolo igrali na tablicah s šte-
vilčnico in plastičnimi številkami, ki 
jih je igralec prekrival glede na to, 
katero številko je voditelj tombole 

izklical. Ni se igralo na zadetke čin-
kvine, ampak samo glavne tombole, 
ki jo je igralec dosegel ko je prekril 
vse številke na tablici. Nagrada so 
bili trije žetoni v vrednosti 0,30 evra, 
ki jih je nagrajenec nato porabil za 
nakup kavice iz domskega kavoma-
ta. Tombolo je v začetku igralo 10-
15 oskrbovancev, s časom in redno 

tedensko aktivnostjo pa je igra pri-
tegnila 35-45 igralcev. Za aktivnost 
se je izvedelo tudi med svojci oskr-
bovancev, ki občasno prispevajo 
praktične nagrade. Zanimivo je, da 
v vseh letih za tombolo skrbi isti 
voditelj. Sedaj se tombolo igra vsak 
četrtek dopoldan. Nagrade so še 
vedno žetoni ali občasne praktične 
nagrade, ki jih prispeva korporacija 
mineralne vode Donat. Le-ta je pred 
petimi leti opremila vrsto domov 
za starejše občane s pripomočki za 
igranje tombole (glavna zbirna ta-
bla, kartonske številčnice in mate-
rialne nagrade). Igra je po mnenju 
stanovalcev zelo zanimiva saj razvija 
čut odgovornosti, sledljivosti v spo-
minu in solidarnosti v tem, da vsak 
igralec prispeva en žeton v kvoto 
nagrad, ki se po zadetkih tombole 
razdelijo med dobitnike nagrad. V 
Domu ostaja še velika želja, da bi 
po adaptaciji in prizidavi objekta za 
igro tombole bil večji skupni večna-
menski prostor. 

Stanovalec Štefan Čičigoj
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Posebna ponudba velja v maloprodajnih enotah Kalia po Sloveniji od 2.9. do 19.9. 2016 oziroma do prodaje zalog. Izdelki so iz naše redne ponudbe. Vsi izdelki, predstavljeni v oglasu, so na voljo v vseh vrtnih centrih tipa A, v ostalih vrtnih centrih in prodajalnah pa v okviru prostorskih zmožnosti. Nekateri artikli iz letaka so sezonski, 
zato so na voljo le v določenih mesecih. Pridržujemo si pravico do sprememb. Nekatere slike so simbolne, dekorativni material ni vključen v ceno. Popusti se ne seštevajo. Cene artiklov so v € in vključujejo DDV.  Semenarna Ljubljana d.d., Dolenjska cesta 242, Ljubljana, www.kalia.si, www.semenarna.si

Ponudba velja od 2. septembra do 19. septembra  2016. 

Ugodni nakupi za člane kluba Kalia!
Včlanite se lahko na vseh prodajnih 

mestih Kalia ali na www.kalia.si

Nekaj akcijskih izdelkov iz naše ponudbe - več v Kalia letaku

Ajdovščina  
Goriška 64, obrtna cona Gmajna, Tel:  05 / 850 15 06

Odpiralni čas:
pon - pet:  800 - 1630

sob: 800 - 1200

VRTNI CENTER KALIA

Guzmanija
MIX, p. 12 cm
Art: 34465

Redna cena: 12,99
Cena klub Kalia:

7,99

Jesenska vresa
Calluna SP, p. 11 cm
Art: 30556

Redna cena: 2,20
Cena klub Kalia:

1,79

Zemlja za setev 
in pikiranje
Valentin optimum, 20 l
Art: 183389

Redna cena: 4,69
Cena klub Kalia:

3,28

Organsko gnojilo
Organik, 7,5 kg

Art: 42796

Redna cena: 9,59
Cena klub Kalia:

7,67

Krizantema (Chrysantemum sp. 9)
v loncu p. 12 cm
Art: 3320

Redna cena: 2,99
Cena klub Kalia: 

1,99

-33%

Vrtna zemlja 
Valentin Optimum
70 L
Art: 45184

Redna cena: 8,69
Cena klub Kalia: 

5,99

-31%

Škarje za trgatev
ravno rezilo
Art: 159100

Redna cena: 2,99
Cena klub Kalia: 

1,79

-40%

Lepoglavka
Calocephalus brownii 
lonec 2l
Art:38531

Redna cena: 4,79
Cena klub Kalia:

3,79

Nepogrešljiv v jesenskih  nasadih.

-31%

Orhideja (phalaenopsis sp.)
1-stebelna
Art: 182270

Redna cena: 15,99
Cena klub Kalia: 

10,99

Pločevinka za mačke BONAMI
400 g, vsi okusi

Art: več šifer

Redna cena: 0,60
Cena klub Kalia: 

0,39
-35%

Sadike jagod
večkrat rodne, zelo sladke

Art: 1048

Redna cena: 1,09
Cena klub Kalia:

0,87
PVC posoda za kletarstvo, 
100 – 1000 litrov
Zelo ugodne cene! 
Tudi do -15%

-15%
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Svetovno prvenstvo F3J daljinsko 
vodenih modelov
Modelarsko društvo Ventus je med 31. 7. in 7. 8. 2016 gostilo in organiziralo 10. Svetovno prvenstvo 
F3J daljinsko vodenih jadralnih letalskih modelov v Vipavi. Tekmovanja, ki poteka vsaki dve leti, se 
je udeležilo 24 državnih reprezentanc – vse od daljne Japonske, Avstralije in Nove Zelandije, pa do 
ZDA, Kanade in Južnoafriške republike ter večine evropskih držav. Tako se je v Vipavi mudilo kar 200 
tekmovalcev in njihovih pomočnikov.

Kategorija F3J je relativno mlada 
tekmovalna zvrst, pa vendarle v 
zadnjih letih priljubljenost tega 

športa narašča. Poleg dolgih in številnih 
ur treningov, ki doprinesejo k natanč-
nosti ter izkušnjam, je v boju z uro in 
zračnimi tokovi potrebno tudi znanje, 
saj se letala ob nepazljivem pristanku 
kaj hitro poškodujejo ali polomijo. Le-
talski modeli, razpona 3 – 4 metrov so 
peresno lahki, tehtajo le dobrih 1,5 kg, 
za njihov nakup pa je odšteti dobrih ti-
soč evrov. 

Slovensko državno reprezentanco je 
sestavljalo 5 tekmovalcev, 2 mladinca 
in 3 člani. Domači favorit, mladinec Ti-
len Marc s Planine, je v ostri ter izena-
čeni konkurenci ob izredno zahtevnih 
vremenskih pogojih, ki so krojili fina-
le, zasedel odlično 8. mesto. O kvali-
tetnem delu ajdovskega modelarskega 
društva govori tudi podatek, da sta se v 
reprezentanco uvrstila še 2 domačina – 
Oskar Štempihar ter Jure Marc. Ostala 
dva reprezentanta, Bojan Gerkič ter Pri-
mož Rižnar, prihajata iz Letalskega cen-
tra Maribor ter Modelarskega društva 
Slovenjske Konjice. 

Tako organizatorjem kot tudi tekmo-
valcem je prvi dan tekmovanja načr-
te prekrižala primorcem dobro znana 
burja in so bili zato poleti odpovedani. 
Številni šotori ter pripravljalni boxi tu-
jih tekmovalcev, ki so se z močjo te na-
ravne sile soočili prvič ter so bili nanjo 

povsem nepripravljeni, so ostali brez 
ogrodja ali tente. Ostali tekmovalni 
dnevi so potekali v idealnih vremenskih 
razmerah. Kako naporno je tekmovanje 
najvišjega nivoja, potrjuje tudi dejstvo, 

da tekmovalni dan in s tem zahtevana 
koncentracija trajata povprečno 9 ur. 
Zato je bila utrujenost tekmovalcev ob 
koncu tedna očitna ter veliki finale toli-
ko bolj napet ter nepredvidljiv. 

Tekmovanje, na katerega se je domači 
klub začel pripravljati takoj po osvojitvi 
kandidature v Luzernu v Švici 2013, je 
pomenilo velik organizacijski in finanč-
ni zalogaj. Vendarle pa so svojo nalogo 
in odgovornosti, ki jih nalaga tekmova-
nje najvišjega ranga, organizatorji pov-
sem upravičili. Zato se danes lahko po-
hvalijo z dragocenimi izkušnjami, ki so 

jih z delom pridobili, z rezultati, ki so 
jih prav domači tekmovalci dosegli ter z 
delom, ki so ga v promocijo Slovenije in 
zlasti Vipavske doline vložili. 

Modelarsko društvo Ventus je eden 
izmed 30 modelarskih klubov v Slove-
niji, ki delujejo pod okriljem Letalske 
zveze Slovenije. Ajdovski klub šteje 25 
članov, ki trenirajo pretežno na vipa-
vskem letališču. Dolgoletni predsednik 
kluba David Marc, ki je tekmovalni del 
zaupal mlajši generaciji pod vodstvom 
Marka Lemuta, o organizaciji dogod-
ka tako kot številni drugi govori v pre-
sežnikih. Obenem se zahvaljuje tudi 
sponzorjem, ki so tako finančno kot 
materialno priskočili na pomoč. 

Prav tako slovesno kot se je tekmo-
vanje začelo, se je tudi končalo. Proto-
kolarni del dogodka so dopolnile kva-

litetne glasbene točke mladih domačih 
ustvarjalcev klasične, pop ter narodno-
zabavne glasbe. Tekmovalci so Sloveni-
jo zapustili z lepimi spomini, saj so se 
vsi sodelujoči potrudili, da je bilo nji-
hovo bivanje pri nas nepozabno. Na-
slednje svetovno prvenstvo bo poteka-
lo leta 2018 v Romuniji, kjer pa se bodo 
morali organizatorji potrudili, da bodo 
dosegli ali presegli standard, ki ga je 
Modelarsko društvo Ventus tokrat po-
stavilo.

Melita Lemut Bajec

Aktivno poletje na Gori
Poletne počitnice smo na Gori pričeli zelo aktivno. Z društvom 
ŠKTD Sinji Vrh smo namreč takoj v začetku počitnic organizirali 
dvotedenski športni kamp za osnovnošolske otroke. 

Prvi teden smo veliko 
časa preživeli na igrišču, 
se urili v raznih igrah z 

žogo ter v naravi. V drugem 
tednu, ko smo preživeli skupaj 
tudi noči, pa smo se preizku-
sili v orientacijskem teku, ple-
zanju, kolesarjenju ter raznih 
družabnih igrah. Na zaključek 
kampa smo povabili tudi star-
še, kjer so jim otroci predstavi-
li, kaj vse smo na kampu poče-
li. Ker so bili otroci na kampu 
razdeljeni v skupine, je bil za-
dnji dan tudi dan odločitve o 
zmagovalni skupini. Ta si je 
prislužila obisk adrenalinskega 
kampa. 

Konec počitnic pa smo v dru-
štvu prav tako športno obarva-
li. Na zadnjo avgustovsko ne-
deljo je bil namreč na sporedu 
5. tek po Angelski Gori. Pre-
krasno vreme, za tekmovalce 
verjetno pretoplo, številni na-
vijači, ki so z glasnim navija-
njem spodbujali vseh 94 tek-
movalcev. Od tega je bilo kar 
23 otrok, kar potrjuje, da je bila 
pravilna odločitev, da letos iz-
vedemo tek tudi za otroške ka-
tegorije, seveda na krajših raz-
daljah. Na tem bomo gradili 
tudi v prihodnje in poskušali 
zvabiti čim več nadobudnežev, 
da bodo spoznali, da je tudi 
šport del življenja in ne samo 
računalnik in telefoni. Da sta-
rost ni nobena ovira, potrjuje 
tudi dejstvo, da je štiriletni Ju-
rij Peljhan pretekel celo progo 
z lepim rezultatom, prav tako 
pa še leto dni mlajši triletni Vili 

Leban, ki je v spremstvu mame 
prečkal ciljno črto. Še enkrat 
vsem iskrene čestitke. 

Progo od izvira Hublja do 
Otlice pa je letos najhitreje 
pretekel Uroš Vodopivec, med 
ženskami pa se je na najvišjo 
stopničko povzpela Petra Tra-
tnik. Čestitamo pa prav vsem, 
ki so se tekme udeležili. 

V društvu pa smo v mislih že 
v septembru. Prvi vikend nas 
čaka tradicionalna Angelska 
nedelja. Pa ne samo nedelja. Že 
v soboto bomo v avli osnovne 
šole na Otlici priredili kulturni 
večer, ki ga bodo popestrili lo-
kalni ustvarjalci, glavni gostje 
pa bodo fantje iz vokalne sku-
pine Il divji, ki nam bodo zago-
tovo polepšali večer z ubranim 
petjem ter njihovo mladostno 
nagajivostjo. 

V nedeljo pa bo po obvezni 
jutranji nedeljski maši v po-
poldanskem času od 16h na-
prej v smeh spravljal vsem do-
bro poznani Gušto, za glasbo 
pa bo najprej skrbel Ansambel 
Gregorja Kobala, za plesne rit-
me pa plesalci iz Plesnega klu-
ba ADC. Od 18h naprej pa bo 
oder zavzel ansambel Veseli 
svatje. 

Vstopnine ni, za dobro hrano 
in pijačo bomo poskrbeli, sme-
ha in glasbe pa bo v izobilju.
Vabljeni prav vsi, za vsakega se 
bo nekaj našlo!

Kristina Peljhan

Pozdrav poletju na Fructalu
Lansko leto, ob praznovanju 

70. Rojstnega dne Fructa-
la, so v Fructalu v projekt 

ustvarjanja sončnih misli za svetlo 
prihodnost vključili tudi otroke iz 
vrtcev, osnovnih in srednjih šol iz 
lokalnega okolja. Povabili so jih, da 
ustvarijo svoj sončni izdelek in ga s 
sabo prinesejo kot vstopnico na dan 
odprtih vrat. Vabilu k ustvarjanju 
se odzvalo preko 30 skupin otrok in 
njihovih mentorjev, v Fructalu pa so 
njihove izdelke razstavili.

Fructal tudi letos nadaljuje sodelo-
vanje z otroci iz lokalne skupnosti in 
sicer s projektom »Pozdrav poletju«. 
Kar 150 učencev iz osnovne šole 
Dobravlje je pripravilo številne li-
kovne izdelke na temo »pozdrav po-
letju«. Učenci razredov: 6. a in b, 7. 
a in b ter 8.a in b, pod mentorstvom 
Sonje Makuc, so se odlično odrezali.

V Fructalu so njihove izdelke zbra-
li in jih razstavili v svoji malopro-
dajni trgovini na Tovarniški ulici 7 
v Ajdovščini. Za ta namen je lokalna 
umetnica posebej poslikala steno, ki 
jo krasijo prave umetnine. S tem de-
janjem Fructal nadaljuje in utrju-
je sodelovanje z lokalno skupnostjo.

V Fructalu vas vabijo, da si razsta-
vo ogledate.

PR

Slovenska modelarska reprezentanca

Organizatorji na zaključni prireditvi ob razrezu Mlinotestove torte
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Planinsko društvo Podnanos 

Že 32. leto uspešen planinski tabor
Še preden smo strnili vtise lanskega tabora, že se je začelo načrtovanje letošnjega. Priprave so pote-
kale gladko in veliko članov je bilo pripravljeno pomagati. Letošnji že 32. planinski tabor je potekal v 
Mojstrani na stičišču alpskih dolin Kot in Vrata. Lokacija je bila zelo markantna, in se je čez teden na 
taboru izkazala za odlično. 

V preteklih letih nam je de-
ževno vreme zelo nagajalo 
in krojilo razpored tabora. 

Letos je bilo deževja zelo malo, tako 
da je bila organizacija lažja. Tabora 
se je udeležilo več kot 40 otrok in 
okrog 25 odraslih. Tako veliko šte-
vilo ljudi ni predstavljalo nobenega 
problema niti v kuhinji, kjer so cel 
teden uspešno skrbeli, da nismo bili 
lačnih ust. Ture so bile prilagojene 
štirim starostnim skupinam. Najsta-
rejši so se vzpenjali po Triglavskem 
pogorju, preko Vrbanovih špic in 
Begunjskega vrha, pa vse do grebe-
na Dovške babe in Golice. Za piko 
na i so v petek preplezali še ferato v 
Mojstrani. Malo mlajši so se potili 
na Slemenu, pod Stenarjem in na Je-
rebikovcu. Najmlajše skupine so se 
povzpele na Luknjo, pod Martuljške 
slapove, vmes še na Golico, obiskale 
Dom v Tamarju in preštele stopnice 
na vrh Planiške velikanke.

 Popoldanske aktivnosti so bile 
zelo raznolike. Velik poudarek je bil 
na planinskem izobraževanju, kar 
so otroci zelo lepo sprejeli. V pro-
stih dnevih smo obiskali Slovenski 
planinski muzej, kjer smo izvede-
li kar nekaj o zgodovini planinstva 
ter se kopali v jezeru Kreda. Zadnji 
prosti dan smo organizirali orienta-
cijski tek, na katerem so otroci pri-
kazali odlično znanje o planinstvu. 
Popoldan so nas obiskali reševal-
ci GRS postaje Mojstrana ter nam 
prikazali spust po žičnici. Seveda pa 
tudi letos nismo pozabili na krst no-
vih udeležencev. Zadnji dan je sle-
dilo še pospravljanje tabornega pro-
stora ob misli, ali bi mogoče kar vse 
skupaj pustili in tabor podaljšali. 

 Letošnji tabor je bil kot eden uspe-
šnejših zadnjih let, mogoče celo naj-
uspešnejši. Otroci so pridobili kar 
nekaj znanja, večina planinskega, 
nekaj tudi   splošnega. Glede na to, 

da je bilo število otrok največje v za-
dnjih 15. letih in so ti pokazali ogro-
men potencial za nadaljnje delo z 
njimi, je volja do dela in organiza-
cije naslednjega tabora zelo velika. 

Za konec bi se rad zahvalil vsem 
staršem, ki ste nam zaupali svo-
je otroke. Po svojih najboljših mo-
čeh smo se potrudili ponuditi naj-
več, kar zmoremo. Hvala tudi vsem 
članom društva, ki ste kakorkoli pri-
skočili na pomoč. Hvala tudi  vsem 
sponzorjem za pomoč. 

 Po poti domov so se porajale ide-
je kam naslednje leto, otroci so pri-
povedovali, da bi lahko še podaljša-
li tabor za nekaj dni. Zatorej želje 
so, volja tudi. Veliko zadovoljstvo 
vseh daje nov zagon in energijo za 
nadaljnje delo. Se vidimo prihodnje 
leto na 33. planinskem taboru Pla-
ninskega društva Podnanos.

 Vodja tabora Miha Božič

Pohajanje po školju sv. Pavla nad Vrtovinom
Pohod na svetega Pavla lahko začnemo že kar na avtobusni postaji Vrtovin ob cesti Ajdovščina – Nova Gorica ali pa se zapeljemo do podružnične šole oziroma pokopali-
šča, od koder je zame najlepše izhodišče. Lahko pa gremo še više, v zaselek Lozarji prav pod školjem. Na lični panoramski tabli z naslovom Starodavne poti pod Čavnom 
so vrisane nekdanje poti in pristopi na školj. Seznanimo se lahko tudi  z zgodovino in znamenitostmi teh krajev.

S školjem Sv. Pavla sva stara 
znanca. Kmalu po preselitvi 
s Štajerske   na Vipavsko, ka-

mor sem prišla za nevejsto, sem se 
povzpela nanj peš iz Dobravelj pri 
Ajdovščini. 

Ko se ‘celinci’ (Slovenci iz notra-
njosti) vozijo po lepi Vipavski doli-
ni, pogled pritegne školj v pobočju 
Čavna nad vasjo Vrtovin. Čeprav 
dosega le skromnih 520 m nadmor-
ske višine, je na daleč viden zaradi 
strmih sten iz pobočne breče. Po-
gled z njega zaplava po Vipavski do-
lini, Trnovskem gozdu in Krasu. Na 
temenu ima cerkvico, posvečeno 
apostolu Pavlu. 

Na vzpetini so našli sledove praz-
godovinskega gradišča, najbolj oči-
tni pa so ostanki rimske vojaške po-
stojanke. Pod školjem je namreč 
vodila rimska cesta iz Ogleja pro-
ti Emoni. Pod južno steno je bil 
vodni izvir, ki ga danes ni več. Ob 
njem so zgradili 11-metrski vodovo-
dni stolp, najvišji v Sloveniji. Vodo 
so nosili po strmih stopnicah preko 
skalne stene do naselbine na školju. 
Vidni so tudi ostanki cisterne. Ob 

preseljevanju narodov so se za utr-
jene zidove umikali tudi domačini. 
Okrog l. 1500 so pozidali cerkvico 
sv. Pavla, v času turških vpadov pa 
okrog nje postavili taborsko obzid-
je. Ne ve se, kdaj je bila cerkev zapu-
ščena, ponovno pa so jo pozidali l. 
1947. Temeljito prenovo je dočakala 
v letih 2012 – 2014. Zvonik, ki ga po 
drugi svetovni vojni zaradi pomanj-
kanja sredstev niso sezidali, sedaj 
krasi obnovljeno cerkvico. V zvoni-
ku na preslico se oglašajo zvonovi, 
ki so jih slovesno pripeljali na školj s 
konji 16. marca 2014. Cerkev se po-
naša z novim oltarjem iz kararskega 
marmorja. Okolica cerkvice je zgle-
dno urejena, pojasnjevalne table pa 
nas seznanjajo s kulturno in narav-
no dediščino, saj so južna pobočja 
del Nature 2000. 

Pohod na svetega Pavla lahko zač-
nemo že kar na avtobusni postaji 
Vrtovin ob cesti Ajdovščina – Nova 
Gorica ali pa se zapeljemo do po-
družnične šole oziroma pokopali-
šča, od koder je zame najlepše iz-
hodišče. Lahko pa gremo še više, v 
zaselek Lozarji prav pod školjem. 
Na lični panoramski tabli z naslo-
vom Starodavne poti pod Čavnom 
so vrisane nekdanje poti in pristo-
pi na školj. Seznanimo se lahko tudi 
z zgodovino in znamenitostmi teh 
krajev. 

Od šole pelje v pobočje ozka stezi-
ca. Vijuga po toploljubnem gozdu 
med drevesi hrasta, malega jesena, 
črnega gabra, med robido, šparglji, 
skratka, skozi primorsko goščavo. 
Jeseni pokriva tla mehka preproga 
trave vilovine. Mestoma preči nek-
danje suhe travnike, ki se zarašča-
jo. Pogledi se odpirajo proti Vipa-
vski dolini in vipavskim gričem, ki 
pestujejo vasi Vrtovče, Brje in Pre-
serje. 

Na klopci pred vzponom čez strmo 
travnato pobočje je prilika za oddih. 
Jeseni žareč ruj pričuje o apnenča-
sti podlagi. Ko se strmina malo iz-
ravna, smo na nekdanji rimski cesti 
iz Ogleja v Emono. Tik pod ‘klobu-
kom’ školja. Povešena krajca sta iz 
pobočne breče, vrh pa je  mestoma 
plešast. Trak okrog vrha je obzidje 
iz minulih dni. 

Pogled pritegne vodovodni stolp. 
Tabla pouči o njegovi zgodovini. 
Na razpotju lahko izberemo pla-
ninsko različico, ki vodi strmo nav-
zgor ob nekaj varovalih po razgle-
dnem vzhodnem robu školja na vrh. 

Zahteva nekaj previdnosti; ni za vr-
toglave, ni za slabo vreme in je pri-
merna bolj za vzpon kot sestop. 

Druga možnost pa je ‘okrog za-
dnjice v žep’, zaobidemo navpič-
ne stene in se prek strmega travnika 
povzpnemo na vrh, kjer je cerkvica 
sv. Pavla. 

Ograja. Na vrhu pasejo. Kje je 
meja med ekstenzivno in intenziv-
no pašo? Skoraj do golega obžr-
ta tla včasih motijo idilo. In že smo 
pri cerkvici. Vzorno urejena okolica 
ponuja mizo s klopmi, vpisno knji-
go in informativno tablo. Pa obse-
žen razgled. Čaven kaže skalna re-
bra, tam visoko zeleni Kucelj. Proti 
vzhodu se sprehodimo po Gori, po-
mahamo Malemu Golaku, preskoči-
mo na Nanos in zavijemo na Kras. 
Proti zahodu prebiramo Vrhe, čez 
vipavske griče skočimo na Trstelj in 
pokukamo v Tržaški zaliv. Prebre-
demo akumulacijsko jezero Vogr-
šček, pomahamo proti Soči in Gori-
ški. Na prepadnem robu popazimo 
na majhne otroke! Pa ne pozabimo 
na zahvalo Njemu, ki se mu je tu iz 
vreče vsulo prgišče lepote. 

Če smo se odločili za ‘alpinistično’ 

različico poti, smo šli mimo ožep-
ka, ki ni ‘ožepek’. Pardon, šli smo 
mimo ožepka in ‘ožepka’. Če ju želi-
mo zalotiti med cvetenjem, je pravi 
čas za obisk septembra ali oktobra. 
Na prepadnem robu školja, na raz-
bitem, apnenčastem pobočju  se ko-
šati v modrini cvetov ožepek (Hys-
sopus officinalis); vmes pa dodaja 
belino ‘ožepek’ - gorski šetraj (Satu-
reja). Kadar ne cvetita, ju težko raz-
likujemo – oba imata namreč igliča-
ste liste. 

Ožepkoma delajo družbo jesen-
ske lepotice. Bodeča, nebesno mo-
dra ametistasta možina, postavna 
klasasta zvončica, debelušne roži-
ce netreska, modri klasi pajetični-
ka, pa … 

Kaj bom naštevala – pridite gor! 
Za sestop je uporaben bližnji kolo-

voz, ki pripelje na makadamsko ce-
sto in po njej v zaselek Guštini. Na 
kmetiji Kandus se dobi odličen ov-
čji sir, ovčjo skuto, jogurt in kozje 
mleko. 

Pri avtobusni postaji je bife – za 
kozarček vipavskega vina. Seve-
da je lahko izlet na Sveti Pavel tudi 
del gorskega izleta na Čaven. Ali pa 

velikonočnega pohoda na čavensko 
Malo Goro. Nazaj grede lahko pri 
sv. maši pri Sv. Pavlu damo ‘Bogu, 
kar je božjega’. 

Ko bomo doma ob ‘fotkah’ podo-
življali izlet in ko nas bo kdo vpra-
šal: »Je blu lepu?«, bo odgovor: »Šal-
du lepu.« 

Irena Breščak 

NAŠ VRTOVIN 
  
Kot da sejalec bi jih sejal, 
so vasice posejane,  
od ceste do pobočja Čavna 
so imena njih nam znane. 
  
Guli, Čebuli, Gerželi, Guštini, 
Jama in Feuči, Šateji, Subani, 
in, če ne peša mi zdaj spomin, 
Lozarji, Krti, Rebki, Črmeli 
in še Kocjani, je naš Vrtovin. 
  
Vrtovin, ti vasica naša,  
ne damo te za noben denar, 
tu naš je dom in naša sreča, 
kot v svetišči zlati je oltar. 
  
Obdelana so naša polja, 
delavni smo tu ljudje, 
življenje naše, naše sanje, 
iz dneva v dan le upanje. 
  
Upanje, le upanje. 
Brez upanja življenja ni, 
to pa naj si želimo mi, 
da bi srečni bili vsi.  
  
Stano Grželj

Robert Ferjančič s.p. Slap 41, Vipava

Postanite vidni v
vašem časopisu

Latnik.

041 675 948

T R Ž E N J E
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Mladi planinci na Čavnu
Čaven je tako naš kot nobena gora v okolici. Nekateri ga obiskujejo vsak dan, drugi se povzpnemo 
nanj, ko si vzamemo čas. Vse, prav vse, vedno sprejme z veseljem. Tako je, kot da bi obiskali starega 
znanca. 

23. letni pohod na Čaven
Prvo avgustovsko nedeljo, kot je že v navadi, smo se zbrali na Čavnu, vsi, ki nam je naš Čaven najlepši 
in najbolj prijazen vrh, ker je naš, ker je simbol delovanja našega planinskega društva, ki vztraja na 
svoji poti že več kot 110 let. To je častitljiva starost in v takem času se lahko zgodi marsikaj. Tudi naše 
društvo ni bilo brez vzponov in padcev, vendar se je vedno znalo dvigniti. Prav to dolgo pot, svetlobe 
in teme, smo počastili pohodniki, ki smo se tisto avgustovsko nedeljo zbrali na Čavnu. 

Prišli smo z različnih strani, 
vse poti so dobro označene 
in očiščene. Vzdušje pred 

Bavčerjevo kočo na Čavnu je bilo 
vedro že v zgodnjih jutranjih urah 
in tako je ostalo do sočnega zahoda, 
ki je tistega dne grelo tudi prazniku 
v pozdrav. 

V kulturnem programu se je ogla-
sila pesem pevskega zbora Castrum. 

Učenci OŠ Danila Lokarja Ajdovšči-
na so za dan prekinili svoj počitniški 
oddih in z učiteljico Izidoro Ferfolja 
prišli na Čaven, kjer so s pesmijo in 
besedo počastili praznični dan. 

Starosta med ajdovskimi planin-
ci Drago Ergaver je pojasnil, zakaj 
in kako se je organiziral pohod na 
Čaven. Nastal je kot vzporednica 
spominskemu pohodu na Golake. 

S svojo jedrnato besedo je pohvalil 
trud in delo vseh planincev, ki zmo-
rejo in hočejo, predvsem prostovolj-
no, ohranjati in dvigati ajdovsko 
planinstvo. Poudaril je, da bi mo-
rali biti mladi nosilci prihodnosti, 
tudi na področju planinstva. Temu 
je posvečen trud vseh, ki se zaveda-
mo, da je potrebno mladim pokazati 
ljubezen do narave, skrb zanjo, skrb 
za svoje zdravje in ljubezen do so-
človeka. To in še marsikaj lepega so 
cilji planincev. 

Predsednik Planinskega društva 
Ajdovščina Cvetko Ušaj je pohodni-
kom zaželel veselo dobrodošlico na 
Čavnu. 

Vedro in veselo je bilo tudi po kul-
turnem programu, kajti letos so 
druženje popestrile tudi tekmovalne 
igrice za otroke in za odrasle. Zma-
govalci so bili nagrajeni; smeh in 
vedrina pa sta zaobjela vse, tekmo-
valce in navijače. Torej smo bili na-
grajenci vsi. 

Pohod na Čaven se je zaključil z 
obljubo, da se bomo še srečali na 
Čavnu in na Golakih.

Irena Šinkovec

Ajdovski planinci v 
avstrijskih gorah
Po krajšem poletnem premoru, za kar je bilo krivo slabo vreme, 
smo se ajdovski planinci v nedeljo, 14. 8. 2016, odpravili v avstrij-
ske gore. 

Ob rani jutranji uri je avto-
bus s 46 pohodiki   peljal 
iz Ajdovščine skozi Itali-

jo v Avstrijo, skozi Beljak,   mimo 
dveh jezer in znanega turističnega 
kraja Bad Kleinkirchheim. Po več 
kot triurni vožnji smo se pripeljali 
do gorske turistične vasice Sv. Os-
wald, 1316 m, v osrčje avstrijske 
Koroške, ki leži v dolini, južno od 
2331 m visokega Klomnocka, cilja 
našega pohoda. Planinska pot, ki je 
dobro označena in ravno prav strma 
za ogrevanje, se prične po gozdu in 
preide v travnati svet, delno pora-
ščen z macesni in bogat z vodnimi 
viri, saj iz hribov izvirajo številni 
potočki. Zaradi travnatega terena 
se na višini 2000 m pasejo krave in 
ovce. Iz Sv. Oswalda vozi gondo-
la Brunnachhoehe na višino 1902 
m. Od tu je po grebenu dobro uro 
hoje do Mallnocka. Vožnjo z gon-
dolo si je privoščilo tudi nekaj naših 
pohodnikov. 

Po dobrih dveh urah hoje smo pri-
šli do prvega vrha Malnock, 2226 
m, kjer smo se združili s pohodni-
ki, ki so se povzpeli na greben z gon-
dolo. Vzeli smo si čas za krajši po-
čitek, malico in lepe razglede. Pot 
smo nadaljevali po grebenu in v pol 
ure hoje smo bili po krajšem vzpo-
nu na   drugem vrhu, Klomnocku. 

Na obeh osvojenih vrhovih, tudi na 
okoliških, so postavljeni veliki kri-
ži. Na vrhu smo si vzeli čas za raz-
gledovanja, saj so od tu vidni števil-
ni vrhovi celega pogorja. Seveda, vse 
lepote je potrebno za spomin še fo-
tografirati. Na nobenem vrhu ni bilo 
žiga, zato so spominske planinske 
knjižice ostale prazne. Lepo in sonč-
no vreme nas je nagradilo s čudo-
vitimi razgledi na Visoke in Nizke 
Ture, Karavanke, v daljavi tudi na 
Julijske Alpe s Triglavom, Jalovcem, 
Mangartom, Višem in Montažem. 
Oba osvojena vrhova se nahajata v 
pogorju Krških Alp, v skupini naci-
onalnega parka Nockberge, ki slovi 
po številnih zaobljenih vrhovih, ka-
terih imena se končajo na »nock«, 
in niso značilni za alpski gorski svet. 
Skoraj vsi vrhovi presegajo višino 
2000 m. 

Z vrha Klomnocka smo se vrača-
li po drugi strani, mimo koče Stein 
Alm Hutte in Larchen hutt’n, kjer so 
nas oskrbniki lepo sprejeli. Po do-
brih dveh urah hoje navzdol, sta nas 
vodnika Mirko in Bogdan pripelja-
la na izhodišče pohoda, kjer nas je 
čakal avtobus in dolga vožnja pro-
ti domu. Polni lepih vtisov smo se v 
večernih urah srečno vrnili domov. 

M.S.

Prav za to organizira Planin-
sko društvo Ajdovščina več 
let za povrstjo planinske ta-

bore za mlade planince na Čavnu. 
Tudi letos ni bilo drugače, le da je 
tabor trajal letos le tri dni, vendar je 
bil tudi za to najlepši. 

Potekal je od 1. julija do 3. julija. 
Udeležilo se ga je 25 planincev, raz-
ličnih starosti. Pridružili so se tudi 
trije učenci Ciriusa iz Vipave.

Kako je potekalo tridnevno druže-
nje na Čavnu? 

Prvi dan je bil pohodniški. S Pred-
meje smo jo mahnili na Čaven. Svež 
zrak, hlad in tišina so nas vznemir-
jali. Prav tako so se potihnile tudi ži-
vali, tako nismo nobene srečali. Po 
kosilu smo se odpravili na Kucelj. 
Med potjo smo opazovali markacije, 
podrast in mogočna drevesa, ki so v 
preteklosti klonila pod našo bur-
jo. Na vrhu se nam je odprl čudovit 
razgled. Pod nami se je sončila Vi-
pavska dolina, v daljavi se je lesketal 

Vogršček, tam daleč smo zazna-
li Jadransko morje. Zdelo se nam je 
zelo blizu. Naše vasice pa se stiskajo 
na pobočje Gore, kot da bi jih bilo 
strah. Premnoge cvetlice so nam de-
lale družbo na Čaven. Med njimi 
smo spoznali zaščiteno planiko. 

Ko smo se vrnili na Čaven, so že 
čakali gorski reševalci, ki znajo ve-
dno in povsod predstaviti svoje delo 
tako, da te prevzame in navduši. 
“Vsi bomo gorski reševalci, ko od-
rastemo.” 

Noč na Čavnu je minila pod pla-
tneno streho. Za nekatere je bila dol-
ga, za druge kratka, za vse pa lepa. 

Da na Čavnu ne bomo lačni, smo 
vedeli že prej. Oskrbnik je pohitel, 
da je ustregel našim željam in po-
trebam. 

Jasno sobotno jutro nas je popelja-
lo na Predmejo, v Tiho dolino. Spre-
jela nas je planinska koča Edmunda 
Čibeja. Tam so nas obiskali gasilci 
prostovoljnega gasilskega društva s 

Cola. Predstavili so nam svoje pri-
pomočke. Preizkušali smo se v spre-
tnosti in hitrostri, se veselili in zaba-
vali. 

V zasebni muzejski zbirki na Pred-
meji smo spoznavali staro orodje in 
njegovo rabo. Lastnik zbirke nam je 
iz prve roke predstavil tekmovanje 
in dosežke predmejskih skakalcev. 
Tudi sam je bil med njimi, in sicer 
zelo uspešen. 

Taborni ogenj na Čavnu je va-
bil, torej je bilo potrebno vzeti pot 
pod noge in jo ponovno mahniti k 
Bavčerjevi koči na Čaven. 

Prepričani smo, da bi se zabava 
ob tabornem ognju nadaljevala do 
zore, če ne bi ukazovala utrujenost, 
ki se je nabirala tri dni. 

Nedeljsko jutro je bilo bolj zaspa-
no, k čemur je pripomogla megla, 
ki se je držala čavenskega pogorja. 
Vendar … 

Na Mali gori so nas čakali kamenj-
ski planinci, ki so nam pripravili 
pravo planinsko kosilo. Predstavili 
so nam preteklost Male gore. V tek-
movanju o tem je zmagal najboljši 
poslušalec. 

Doživetja so ostala. Grela bodo 
dolge in mrzle jesenske in zimske 
dni. Prepričani smo, da nas bo Ča-
ven vedno z veseljem sprejel, nam 
ponudil svoje skrivnosti in lepoto. 

Naš tabor je bil še lepši, ker so nam 
pomagali nekateri sponzorji. Vsem 
se zahvaljujemo. 

Prepričani smo, da nas bo v priho-
dnje še več. Zakaj bi samevali doma? 
Pridružite se nam. Če nas bo več, 
nam bo še lepše.

Irena Šinkovec 

Srečanje na Nanosu
Na prelep sončni dan smo se člani DI Ajdovščina – Vipava, kot vsa-
ko leto – prvo soboto v juliju srečali na Kmetiji Abram. 

Letos so se našemu povabilu 
odzvali člani iz DI Hrastnik, 
MDI Goriška, DI Postojna, 

DI Izola, DI Koper, DI Dornberk 
in DU Vipava. Skupaj nas je bilo 
skoraj 400. Vzdušje je bilo odlično. 
Ob zvokih skupine Lojze s prijatelji, 
smo se veselo vrteli in marsikatero 
z njimi tudi zapeli. Čez celodnevno 
druženje so nam družbo delale ra-
zne športne igre. Za polne želodčke 
in mokra grla je poskrbelo osebje 

Turistične kmetije Abram. Ker po 
okusnem kosilu prija tudi sladica, 
smo se posladkali z odličnimi sla-
doledi Leone. Lojze je s prijatelji 
veselo raztegoval harmoniko, tako 
da niti opazili nismo, da je prišel čas 
slovesa. Polni lepih vtisov in novih 
poznanstev smo odšli vsak na svoj 
konec naše prelepe dežele. 

Hvala vsem sponzorjem, občina-
ma Ajdovščina in Vipava, ter vsem, 
ki ste nam kakorkoli pomagali izpe-
ljati naše tradicionalno planinsko 
srečanje invalidov. 

Na snidenje  prihodnje leto. 
DI Ajdovščina – Vipava, AM
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Anton Kreševec - z osmimi križi na strehi Slovenije 

Z Nanosa na Triglav - že dvanajsti pohod 
Vztrajnost je marljivost in marljivost je moč homogene, predvsem pa domoljubne skupine, ki jo že dobro desetletje s skupnimi močmi gradimo pohodniki iz Nanosa na Triglav.

Ne glede na to, ali je pohod 
jubilejen ali ne, je vsak po 
svoje čudovit in ima svoj 

namen. Je zahteven in zelo naporen, 
vendar za domoljubne pripadnike 
nekaj svojevrstnega in posebnega! 
Letošnji, že dvanajsti pohod pod 
okriljem veteranskih organizacij ob-
močnih združenj VVS in ZZB NOB 
Ajdovščina – Vipava, smo opravili z 
odliko. Od 14 prijavljenih je pohod 
uspešno zaključilo 11 pohodnikov. 

S tradicionalnim geslom ‘Po po-
teh spomina in opomina vojn iz leta 
1941-1945 in 1991’ smo na pot kre-
nili na nekoliko vetrovno, vendar ja-
sno jutro, v ponedeljek, 4. julija, iz-
pred obeležij vojn pri Vojkovi koči 
na Nanosu. Na pot nas je s slavno-
stnimi besedami pospremil predse-
dnik ZZB NOB Ajdovščina – Vipa-
va Božo Novak.  

Letošnji pohod smo poklonili spo-
minu na tragično preminulega to-
variša, pohodnika in izjemnega pri-
jatelja. Vinko Kovač iz Lokavca je 
bil od vsega začetka aktivni ude-
leženec pohodov na Triglav in na 
našem pohodu logistični skrbnik 

- spremljevalec. Na vsakem koraku 
je v času pohoda budno skrbel, da 
nismo bili ne žejni in ne lačni. Skr-

bel je za moralo in nas spodbujal, 
ko nam je bilo najtežje. Mnogokrat 
sem prisluhnil in tudi sprejel nje-
gove modre usmeritve in predloge. 

Vinku smo hvaležni za neizmerno 
pomoč in nesebičnost. 

Pot nas je vodila preko Nanoške 
planote v Vipavsko dolino, od tod 
do Predmeje. Naslednji dan sko-
zi Trnovski gozd, Čepovansko do-
lino do Tolminskih korit. Nadalje-
vali smo v Polog na izvir Tolminke, 
na Bogatin do koče. Od tu nas je pot 
vodila po Dolini Sedmerih jezer čez 
Hribarice na Dolič. V petek je sledil 
vzpon preko Triglavskih podov na 
vrh Triglava. Pri slednjih smo v go-
sti megli za nekaj časa celo zašli. Le 
dobrim gorniškim izkušnjam se gre 
zahvaliti, da smo se kmalu uspešno 
izvili iz meglene pasti! Na vrh naše 
domovine Triglav smo v prelepem 
in mrzlem vetrovnem jutru stopi-
li v petek, 8. julija 2016, ob natan-
ko 10:02. 

Dan pred proslavo na Pokljuki se 
na Kredarici pohodniki združimo s 

tistimi iz Ankarana, Pokljuke, Ra-
dovljice, Cerja, Kuma, Predjamske-
ga gradu, Maribora … Skozi leta 
druženj so se med nami spletle tr-
dne prijateljske vezi. Proslavo na 

Kredarici smo v poznih popoldan-
skih urah zaključili z mimohodom 
zastavonoš ter druženjem v koči po-
zno v noč. 

Zaključek pohoda pa smo zaokro-
žili med več tisočglavo množico po-

hodnikov in obiskovalcev zaključ-
ne prireditve na Pokljuki (Rudno 
Polje) v soboto, 9. julija 2016, ob 13 
uri! Uspešno smo se veseli, vendar 
vidno utrujeni, s težkimi nogami 
vrnili v Vipavsko dolino istega dne 
zvečer. 

Osrednjo proslavo na Pokljuki je 
bila posvečena 71-letnici zmage nad 
nacizmom in fašizmom, 31-letni-
ci pohodov v spomin pristopa treh 
partizanskih patrulj leta 1944 na 
vrh Triglava ter seveda 25-ti oble-
tnici samostojne Slovenije. Posebne 
pohvale s strani organizatorja je bil 
med mimohodom deležen naš naj-
starejši pohodnik iz vasi Kamnje pri 
Ajdovščini, tovariš Anton Kreševec 
(80). Slavnostna govornica na pri-
reditvi je bila zamejka Luiga Negro, 
med znanimi gosti so bili še pred-
sednik Zveze slovenskih častnikov 

general major Alojz Štajner, pred-
sednik ZVVS Ladislav Lipič, nekda-
nji predsednik RS Milan Kučan … 
Dogodka sta se udeležila tudi dva 
preživela borca iz takratne patrulje 
Angelca Vidic – Vlasta in Bogomir 

Tavčar – Svarun (fotograf), ki je 20. 
oktobra leta 1944 s patruljo v zim-
skih razmerah dokončno osvojila 
vrh in izobesila slovensko zastavo 
na Aljaževem stolpu. 

Posebno se zahvaljujem občina-
ma Ajdovščina in Vipava, Slovenski 
vojski in organizacijskemu odbo-
ru Gorenjske, pa tudi vsem dona-
torjem, še posebej podjetju VIBEX s 
Predmeje ter ostalim, ki ste na ka-
kršenkoli način pripomogli, da smo 
pohod lahko uspešno izvedli. 

Seveda ne smem pozabiti naših 
pohodnikov spremljevalcev iz ob-
močnega združenja VVS Ajdovšči-
na – Vipava (pod vodstvom Ivana 
Marca), ki na pot krenejo z Rudnega 
Polja proti Triglavu in se nam vsako 
leto pridružijo na Kredarici. 

Valter Likar, vodja pohoda

Peta Noč pod Čavnom
Vsak konec poletja, glasbeno in družabno obarvana prireditev Noč pod Čavnom predrugači sobotni 
utrip Lokavca. Domišljija, ustvarjalnost, delavnost in potrpljenje. Te štiri besede označujejo člane 
društva Slano blato, ki smo v soboto, 27. avgusta že peto leto v rokah držali vse niti prireditve.

Prireditev se je otvorila s tradi-
cionalnim igranjem briškole 
v dvorani Edmunda Čibeja. 

V tej priljubljeni igri s kartami se je 
pomerilo enajst parov, različnih ge-
neracij. Medgeneracijsko druženje 
se je zaključilo po dobrih dveh urah, 

ko so kvartopirci »vrgli vse karte 
na mizo« in čestitali zmagovalce-
ma, bratoma Miranu in Marjanu 
Kompara. 

Ker smo želeli, da bi Noč pod Čav-
nom v lepem spominu ostala tudi 
najmlajšim smo letos organizirali 

športne igre za otroke, ki so pote-
kale na travnatem igrišču. Mali na-
vihanci so svojo začetno zadržanost 
in sramežljivost pregnali s plesom 
in petjem, nato pa z velikim zani-
manjem čakali, da se poženejo no-
vim zmagam naproti. Najmlajši so 
se zabavali na posebej prilagoje-
nem poligončku, pri čemer so jim 
do zmag pomagali starši, malce sta-
rejši otroci pa so ovire in izzive pre-
magovali sami. Skupaj s Smetkotom 
so ločevali odpadke in poskrbeli za 
čisto okolje, skakali v vrečah, vlekli 
vrv, tekmovali v obešanju perila in 
mini žogo dirki. Ves čas jim je po-
leg animatorjev delala družbo tudi 
Miš, ki se je ob koncu druženja po 
tehtnem premisleku odločila, da so 
zmagovalci vsi, ki so sodelovali. Ker 
morajo biti zmagovalci nagrajeni je 
vsak udeleženec športnih iger prejel 
medaljo, balon in sladoled. Otroško 
rajanje se je zaključilo s skupinsko 

sliko in obljubo, da se prihodnje leto 
spet srečamo. 

Na glavnem prizorišču - asfaltnem 
igrišču pred dvorano je obiskoval-
ce ob dobri hrani in pijači zabava-
la skupina Nočni skok. Druženje ob 
petju in plesu sta dodatno popestri-
la še srečelov, ki je z vsemi dobitni-
mi srečkami poskrbel za obilico do-
bre volje in ocenjevanje teže pršuta, 
s katerim je bil posameznik, ki se je 
najbolj približal pravilnemu odgo-
voru tudi nagrajen. Medtem, ko so 
prvi gostje doma že trdno spali, so 
zadnji neugnanci še naprej vztraj-
no in razigrano brusili svoje pete na 
plesišču. A ker je vsega lepega en-
krat konec, smo se vsi skupaj, sicer 
rahlo utrujeni, vendar precej živah-
ni in nagajivo razpoloženi razšli v 
poznih jutranjih urah. 

Predstavljajte si, da ste član neke-
ga društva, ki se trudi, da bi vsaj en-
krat na leto združil domačine in bli-
žnjo okolico na glasbeno družabni 
prireditvi in tako poskrbel za bolj-
še vzdušje ter popestril turistično 
ponudbo samega kraja. Člani dru-
štva Slano blato vemo, da zahteva 
taka prireditev izrazito združeva-
nje energij vseh, ki pri njeni pripravi 

sodelujejo, predvsem pa vero v njen 
smisel, koristnost in uspeh. Vsi sku-
paj se trudimo za napredek naše-
ga kraja in smo za to pripravljeni 
marsikaj narediti. Marsikaj pa so za 
uspešno izvedeno Noč pod Čavnom 
pripravljeni narediti tudi naši do-
natorji, sponzorji in prostovoljci, ki 
nam vsako leto z veseljem priskoči-
jo na pomoč. 

Iskreno se zahvaljujemo: KS Loka-
vec, okrepčevalnici Barbera, podje-
tju Gonzaga, podjetju Gremar Za-
varovalnici Maribor, Avto Krki, 
Pizzeriji in špageteriji Zmaj, Sadju 
zelenjavi Šabani ter podjetju Mlino-
test. Velik srčen hvala pa izrekamo 
tudi krajanom: Primožu Černigoju, 
Juriju Luliku in Matjažu Slokarju. 

Seveda pa Noči pod Čavnom ne 
bi bilo brez obiskovalcev, ki nam s 
svojo udeležbo in lepo besedo, daje-
te motivacijo za naše naslednje izzi-
ve. Hvala, ker spoštujete naše delo. 

Se vidimo avgusta 2017! 
ŠD Slano Blato
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Jubilejni koncert pritrkovalcev 
Pritrkovalsko društvo Ivan Mercina in Pritrkovalci Lokavec smo slavili 10. obletnico delovanja z jubilejnim koncertom v Dvorani Edmunda Čibeja, 14. avgusta 2016. Ker smo 
veliko delali in ustvarjali smo lahko tudi veliko pokazali in vsem gostom na koncertu povedali še veliko o zvonovih.

Ker pritrkovalci v zvoniku 
igrajo na zvonove in ljudje 
samo slišijo glasbo zvonov, 

smo se tokrat odločili, da občinstvu 
predstavimo glasbilo zvon in nje-
govo zgodovino. Povedali smo, da 
zvon prihaja iz Bližnjega vzhoda in 
da so ga v Evropo prinesli menihi 
preko Egipta na Apeninskega polo-
tok in nato na Irsko. Od tu se je s 
širjenjem krščanstva širil tudi zvon, 
saj so menihi poleg popotne palice 
imeli tudi majhen zvonček. 

Cerkev je v 6. stoletju sprejela zvo-
nove v svoje bogoslužje, v 8. stoletju 
pa so že poznali pontifikalni obred, 
po katerem so blagoslovili zvonove. 
Najstarejši zvon na slovenskem nosi 
letnico 1333 in doni iz stolpa ob ko-
prski stolnici. V naši dolini je naj-
starejši zvon v cerkvi sv. Martina v 
Gaberjah z letnico 1399. Zvon tehta 
približno 120 kg in je poškodovan. 
Svoje častno mesto ima pred oltar-
jem v cerkvi. Največji bronasti zvon, 
težak 4355kg pa visi v zvoniku bož-
jepotne cerkve na Sveti Gori. 

Mesto smo dali tudi »zvonu želja« 
na Blejskem otoku, saj je že marsi-
kateri Slovenec pozvonil na ta zvon 
in si nekaj lepega zaželel. 

Zvon ima alikvotne tone, četu-
di jih v glasbi nevešč človek ne sli-
ši, vendar nevede vplivajo na du-
ševnost človeka. O tem je govoril že 
Ivan Mercina, kar pa je na avdio-vi-
deo projekciji potrdila tudi dr. Moj-
ca Kovačič in škof Metod Pirih. 

Povedali smo tudi kakšna je bila 
usoda zvonov med 1. in 2. svetov-
no vojno.   Zvonove je za vojne na-
mene pobirala najprej Avstroogrska 

država, za katere je po sklenjenem 
miru plačala vojno škodo Italiji. Po 
vojni je Primorska spadala pod Itali-
jo in le ta je zvonove vračala. V drugi 
svetovni vojni so zvonove odvzema-
li Italijani. Po vojni se je Primorska 
priključila republiki Sloveniji, ki je 
bila ena izmed šestih republik v dr-
žavi Jugoslaviji. Takratni režim ni 
simpatiziral s cerkvijo, tako da cer-
kev do danes še ni dobila odškodni-
ne za zvonove. 

Ljudje so si zvonove želeli, zato so 
stopili skupaj in začeli zbirati denar 
za nakup zvonov. Nakupi so se za-
čeli nekje leta 1972 in trajali do leta 
2000, pa vendar so še vedno župnije, 
ki nimajo zvonov. 

Zvonovi so povezani tudi z na-
stankom naše države Slovenije, saj 
so 25. junija 1991 zapeli vsi zvonovi 
po Sloveniji, ko je bila sprejeta De-
klaracija o neodvisnosti naše države. 

V šolskem letu 1982/83 so bogo-
slovci v Ljubljani ustanovili Pritr-
kovalski krožek slovenskih bogo-
slovcev – PKSB. Glavni pobudnik je 
bil župnik iz Budanj Andrej Vovk in 
tudi lokavški župnik Bogomir Tro-
št. Namen ustanovitve krožka je bil 
zbuditi zanimanje za pritrkavanje 
med bodočimi duhovniki, ki naj bi 
po končanem šolanju prenesli svoje 
znanje v župnije, kjer umetnost pri-
trkavanja še ni razvita, ali je zamrla.  

Nenazadnje je tudi prav, da bi du-
hovniki poznali kako zvon deluje in 
kako se z njim ravna, saj so cerkveni 
zvonovi velika materialna vrednost. 

Da po naši dolini ni pritrkavanje 
nikoli izumrlo, tudi med obema voj-
nama ne, je povedal Vladimir Kobal 

iz Ajdovščine, ki šteje polnih 90 let. 
Da je res tako dokazuje že pokojni 
Jožef Ferjančič iz Budanj, ki je leta 
1992 dobil zahvalo in priznanje od 
škofa Metoda Piriha za 60-letno ak-
tivno pritrkavanje. 

Vipavci imajo v zvoniku namešče-
no ploščo z imeni pritrkovalcev in 
prvi pritrkovalec nosi letnico roj-
stva 1843. 

Tudi Ajdovci so od nekdaj znani 
pritrkovalci. Pravi razcvet pa so do-
živeli po letu 1994 ob nakupu zvo-
nov. Zelo prestižen nastop so imeli 
leta 1996, ko so pritrkavali papežu, 
ko je bil na obisku v Sloveniji. 

Tako velike aktivnosti so pritrko-
valce pripeljale do sklepa, da je for-
malna povezanost nujna, zato so se 
odločili za ustanovitev društva. Ime 
so prevzeli po velikem zvonoslovcu 
in glasbeniku Ivanu Mercini iz Goč. 

Prvi predsednik društva je bil Du-
šan Černigoj, zdajšnji pa Miran 
Gregorc, ki je povedal, da je društvo 
že preseglo svoje dejavnosti in bi 
lahko rekli, da je postalo že kultur-
no-umetniško društvo, saj so v letu 
2011 ob 160 obletnici rojstva Ivana 
Mercine organizirali projekt Vipa-
vska pritrkava, ko so štafetno prepe-
vali vsi zvonovi v Vipavski dekaniji 
od Črnič, pa do Nanosa in zaključi-
li na Gočah.  

Dogodek je spremljala tudi nacio-
nalna televizija in pripravila 25-mi-
nutno oddajo. Takrat so s finančno 
pomočjo vseh župnij v Vipavski de-
kaniji izdali tudi zbornik z naslo-
vom »Vipavska pritrkava«.  

V sodelovanju s KS Ajdovščina, 
glasbeno šolo Vinka Vodopivca Aj-
dovščina in ajdovsko dirigentko 
Martino Batič, so v letu 2014 orga-
nizirali koncert Carmina Burana v 
grajskem obzidju in  leta 2016 v lo-
ški cerkvi Mozartov Rekviem. 

To so dogodki, ki prinašajo v kraj 
visoko kulturo, za kar je potrebnih 
kar nekaj finančnih sredstev in veli-
ko organiziranost in medsebojnega 
sodelovanja. 

Tudi Pritrkovalci Lokavec imajo 
veliko za pokazati v svojem 10-le-
tnem delovanju. Začeli so kot otroci, 
danes so to prekrasne mladenke in 
mladeniči. Pritrkavanja so se nauči-
li v Pritrkovalski šoli v Vipavskem 
Križu, ki jo je takrat organiziralo 
Pritrkovalsko društvo Dolenjske in 

Bele Krajine pod vodstvom Vipavca 
Marka Česna. Z učenjem sta nada-
ljevali mentorici Nada in Beti.  

V letu 2010 so si s pomočjo denar-
nih sredstev Lokavčanov in župni-
ka Jožeta Lična nabavili miniaturne 
zvonove v Passavu v Nemčiji. Ta-
krat je pristopila še Vlasta Lokar La-
vrenčič in jim napisala prve glasbe-
ne priredbe za zvonove. In začelo se 
je muziciranje. 

Ker so skoraj vsi pritrkovalci in 
pritrkovalke tudi glasbeno izobra-
ženi in igrajo še druge instrumente 
so začeli ustvarjati neko novo zvrst 
glasbe. Tako sta glasbene priredbe 
začeli pisati že Maja Bratina in Eva 
Bras, nekaj tudi Anej Babič. 

Na svojih nastopih so se srečali z 
znanimi osebnostmi kot so takra-
tni general-major Alojz Šteiner,   z 
Evgenom Bavčarjem, ki je letos do-
bil naslov »Državljan Evrope«, v 
Števerjanu so se srečali s takratnim 
predsednikom vlade Janezom Jan-
šo,  na občinskem prazniku Vipave s 
takratno ministrico za kulturo Maj-
do Širca, na Sinjem Vrhu s takratno 
ministrico za obrambo Ljubico Jelu-
šič, sodelovali so pri maši v zlatoma-
šnika dr. Vinka Kraljiča in spremlja-
li novomašnika Martina Goloba,   v 
oddaji »Slovenija ima talent« so pri-
šli do polfinalne oddaje in v sodelo-
vanju z društvom DOLI organizirali 
koncert »Naj zvonovi zapojo. 

Sodelovali so s pevskim zborom 
OŠ Danila Lokarja, s Tamburjaši iz 
Vipave, z MPZ Srečko Kosovel, pri 

maši na Terčeljevi poti, z društvom 
DOLI, z vrtcem Postojna in Angeli-
nem vrtcem iz Ljubljane, z umetni-
ki za karitas, s slikarji na svetovnem 
likovnem bienalu v Ajdovščini in 
seveda s Pritrkovalskim društvom 
Ivan Mercina. 

Skratka svojo vas pod Čavnom so 
vedno vzorno zastopali. 

Mentorici sta povedali, da se svo-
jih del in svojstvenega načina glas-

be še niti ne zavedajo, da bodo mor-
da vsi skupaj vse to dojeli šele čez 15 
ali 20 let.    

Jubilejni koncert   se je prepletal z 
avdio-video projekcijo o zgodovin-
skih dejstvih, ki govorijo o zvono-
vih. S svojimi pripovedmi so te re-
snice podkrepili škof Metod Pirih, 
župnika Aleksander Lestan in An-
drej Vovk, dr. Mojca Kovačič, Vla-
dimir Kobal, Vera Soban, Anica 
Ukmar, Roman Kante, Dušan Čer-
nigoj, Miran Gregorc, Elizabeta Ba-
bič in Nada Blažko.  

Glasbeno in recitalsko pa so kon-
cert popestrili Špadni fantje, DPS 
Zarja, Damjan Bone in Pritrkovalci 
Lokavec.  

Zelo so bili medgeneracijsko obar-
vani, kar je zelo prav in kar je dajalo 
koncertu še poseben čar in sporoči-
lo, da je moč samo v medsebojnem 
sodelovanju in spoštovanju. 

Hvala vsem, ki ste prišli na kon-
cert, hvala vsem, ki nas podpirate, 
hvala  župniji Lokavec, KS Lokavec 
in občini Ajdovščina.

Nada Blažko

Lovski 
praznik
4. junij 2016 sej ej na Erzelju 
odvil lovski praznik posvečen 
vsem novopečenim mladim 
lovkam in lovcem generacije 
2016 in njihovim zvestim men-
torjem in predsednikom vseh 
lovskih družin, ki spadajo v Zve-
zo lovskih družin Gorica. 

Glavna beseda na podelitvi 
lovskih spričeval in svečani 
zaprisegi slovenskega lovca 

je pripadala predsedniku Zveze lo-
vskih družin Gorica tovarišu Igor-
ju Zadravcu ter predsedniku LD 

Brje-Erzelj Martinu Jejčiču. LD Br-
je-Erzelj je bila gostiteljica svečane 
lovske podelitve spričeval in zapri-
sege slovenskega lovca. V ta namen 
gre zahvala tudi našim sponzorjem: 
vinska klet Miška iz Erzelja, Pivka 

perutninarstvo d.d. ter lovskemu 
ansamblu v sestavi pevke Ane Što-
kelj, harmonikaša Simona Štokelj in 
kitare Marjana Gorupa. 

LD  Brje-Erzelj

Gasilke uspešne

Prostovoljno gasilsko društvo 
Ajdovščina je tudi letos po-
novno stiskalo pesti za svoje 

tekmovalke. V soboto, 11. junija, se 
je ekipa članic A udeležila državne-
ga gasilskega tekmovanja v Kopru. 
Članice so svoje gasilske spretnosti 
dokazovale preko treh različnih vaj: 
vaja z motorno brizgalno, štafeta na 

400 m z ovirami in vajo razvrščanja. 
Izmed vseh 52. ekip so na koncu 
dosegle 36. mesto. Punce bi se rade 
zahvalile  Pgd Ajdovščina, Pgd Selo, 
celotni Gasilski zvezi Ajdovščina za 
podporo in še posebej trenerju Pe-
tru Šantaku za vložen trud.

Z gasilskim pozdravom na pomoč.
Pgd Ajdovščina
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polna smeha, takšnih in drugačnih pri-
petljajev in neizmerne sreče. Prvi dan 
smo se malo sprehodili ob obali, našli 
pa smo tudi »naš« del plaže, ki nam je 
v tednu letovanja dal vse potrebno in še 
več: senco, sonce, klopce, globoke pogo-
vore, smeh, veselje, sproščeno igro. Zju-
traj smo naše druženje začeli z veselim 
razgibavanjem, kar je bilo na sporedu 
cel teden. Med letovanjem smo obiska-
li muzej in akvarij ter imeli ustvarjalne 
delavnice. Ker je bilo ves čas našega le-
tovanja lepo in sončno vreme, smo ve-
čino časa namenili plavanju v morju. 
Zadnji dan našega letovanja smo po ve-

čerji imeli družabni večer, kjer je vsak 
udeleženec dobil za spomin ogrlico iz 
morskih školjk ter priznanje za udelež-
bo. Po podelitvi smo se posladkali in se 
sprehodili ob obali. Polni najrazličnej-
ših doživetij smo se v Ajdovščino vrnili 
8. julija. Imeli smo se super. Iskreno se 
zahvaljujemo podjetju Enoop in obči-
nama Ajdovščina in Vipava, ki so nam 
s svojimi denarnimi prispevki omogo-
čili, da smo izvedli naše prvo letovanje.

Društvo Sožitje Ajdovščina - Vipava, 
Katja Krkoč in Danijela Deferri

DRUŠTVA
Društvo Sožitje Ajdovščina
Vipava na vikend 
seminarju v Topolšici 

V organizaciji Zveze Sožitje Sloveni-
je se je med 27. in 29. majem 2016 tudi 
Društvo Sožitje Ajdovščina - Vipava z 
lepim številom družin – 14, udeležilo 
enega od nacionalnih programov Zve-
ze Sožitje, vikend seminarja v Termah 
Topolšica. Nacionalni programi so na-
menjeni usposabljanju, izobraževanju, 
opolnomočenju, ohranjanju zdravja 
oseb z motnjami v duševnem razvoju 
in  njihovih družinskih članov. Namen 
vikend seminarja pomeni isto, poleg 
tega pa tu delamo na večji samostojno-
sti udeležencev, spodbujamo integrite-
to in dejavno vključevanje vsakega po-
sameznika. Takoj, ko smo prišli, smo se 
nastanili po sobah. Še isti dan pa smo se 
tudi kopali. Voda je bila odlična. Prav 
tako vreme. Družba pa sploh. Neka-
teri so se term veselili tudi na toboga-
nih. Bilo je toliko stvari, da je zagoto-
vo vsak našel nekaj zase. Skratka, skozi 
ves seminar je vladalo sproščeno vzduš-
je, prav tako med druženji po večerji, 
sprehodi in varstvom naših otrok. Všeč 
nam je tudi, da je Topolšica tako barvi-
ta s čudovitimi rožami, deležni pa smo 
bili še ogleda muzeja premogovništva. 
Šli smo do doma upokojencev, ki se na-
haja v bližini Term Topolšica, in tudi 
tam opazovali čudovite stvaritve – dre-
vesa, oblečena v kvačkane oziroma ple-
tene odeje. Takih vikend seminarjev še. 
V pičlih treh dneh smo za našo dušo in 
naše telo dobili zelo veliko.  
Programi vseživljenjskega 
učenja  

Zveza Sožitje Slovenije že kar nekaj let 
organizira programe Vseživljenjskega 
učenja. 

Vseživljenjsko učenje pomeni indivi-
dualno ali skupinsko učenje, kjer gre za 
krepitev samozavesti, razvijanje oseb-
nostne rasti in funkcionalne sposobno-
sti posameznika. Posamezniku  je na ta 
način omogočeno pridobivanje novih 
znanj, hkrati pa  tudi prilagajanje na ži-
vljenje izven ožje družine. 

Letos so  člani  Društva Sožitje Ajdo-
vščina - Vipava odšli  v Lendavo, Špa-
diče in Izolo. 

Programov se je udeležilo sedem oseb 
z duševnimi in telesnimi motnjami 
v razvoju. Domov   so se vrnili z novi-
mi znanji, izkušnjami, stkali pa so tudi 
nove prijateljske vezi, saj udeleženci na 
tabore prihajajo tudi iz drugih društev 
po Sloveniji. 
Prvič na taboru 

Letos sem se prvič udeležila tabora 
Vseživljenskega učenja, ki ga organizi-
ra Zveza Sožitje. 

V Izolo sem odšla skupaj s Tomažem 
in spremljevalko Jožico. 

Na taboru nas je bilo petindvajset. 
Vsak da smo imeli pester program. Naj 
naštejem nekaj dejavnosti: obisk arheo-
loškega parka, izlet s turističnim vlak-
cem po Izoli, vožnja z gusarsko ladjo 
Svetko, likovne delavnice, ogled muze-
ja, … Veliko časa smo preživeli tudi na 
plaži. 

V soboto, 6. avgusta, smo po večer-
ji imeli zaključek tabora, kjer je vsak od 
nas prejel priznanje za udeležbo. 

Iskreno sem hvaležna za izkušnjo. 
Upam, da sem bom tabora lahko udele-
žila tudi naslednje leto. 
Letovanje Mavrične druščine 

Ljudje v društvu, ki jih lahko poime-
nujemo tudi varovanci, so ljudje z mo-
tnjami v duševnem razvoju. Kljub temu 
pa vseeno lahko glede na njihove zmo-
žnosti, sposobnosti, želje, mnenja izra-
žajo svoje danosti. Na pobudo in v or-
ganizaciji Društva Sožitje Ajdovščina 
- Vipava se je šestnajst (dva sta se nam 
pridružila naknadno) udeležencev s šti-
rimi spremljevalci 1. julija 2016 od-
pravilo na zasluženo letovanje v Fieso. 
Malo nad morjem in travnato plažo Fie-
se se je dvigal dom Breženka, v katerem 
smo se tudi nastanili. Bili smo polni ve-
selega pričakovanja. Iz dneva v dan smo 
postajali takšna mavrica, ki je uglašena, 
polna veselja, unikatnega sodelovanja, 

Jesenske seranade
Zveza kulturnih društev Ajdovščina kot vsako leto v sodelovanju 
z Glasbeno mladino ljubljansko tudi letos v mesecu septem-
bru pripravlja »Jesenske serenade«, koncerte mladih glasbenih 
ustvarjalcev. Zopet smo vam pripravili štiri koncerte in sicer dva v 
grajski kleti v Vipavskem Križu in dva tokrat v Lavričevi knjižnici v 
Ajdovščini. Vsi štirje koncerti se bodo zvrstili ob petkih ob 20. uri. 
Vstopnine ni!

Začeli bomo v petek 9. septem-
bra v grajski kleti v Vipavskem 
Križu, kjer se nam bo s koncer-

tom predstavila skupina VOX ARSA-
NA. Koncertni večer so poimenovali 
»My favorite things«. Izbor Lastnih 
priredb svetovnih uspešnic swinga, 
filmske glasbe in izvirne avtorske 
glasbe ob spremljavi jazz tria vas prav 
gotovo ne bo pustil ravnodušne. Na 
drugem koncertu 16. septembra, prav 
tako v grajski kleti v Vipavskem Kri-
žu, se nam bo predstavil Kvartet SF/
RTVSLO.SIT. Kvartet flavta, violina, 
viola in violončelo, z delovnim na-
slovom »Mozart na obisku«, nam bo 
predstavil tri dela Wolfganga Ama-
deusa Mozarta. S tretjim koncertom 
v petek 23. septembra, se bomo pre-
selili v Lavričevo knjižnico Ajdovšči-
na. Predstavil se nam bo Ansambel 
kljunastih flavt Le Phenix.V večeru 
z imenom »O cieco mondo« se bo z 
glasbo Ars nove in italijanskega Tre-
centa ansambel predstavil z igranjem 
na kopije renesančnih flavt iz zbirke 

dunajskega muzeja starih instrumen-
tov. Jesenske serenade bomo zaključili 
30. septembra, prav tako v Lavriče-
vi knjižnici z večerom »V vrtincu ». 
Predstavil se nam bo Uroš Vegelj s 
tubo. Brežičan, ki poučuje trobila na 
Glasbeni šoli Idrija, je tudi asistent na 
Akademiji za glasbo v Ljubljani – po-
dročje tuba. Sodeluje v Simfoničnem 
orkestru SNG Ljubljana in Maribor, 
orkestru Slivenske filharmonije in še 
bi lahko naštevali. 

Vse večere vrhunskih mladih glas-
benikov bosta kot vsa leta doslej, tudi 
letos povezovala igralca Tina Uršič in 
Dejan Pevčević.  

Zelo dober izbor vrhunskih mla-
dih glasbenikov ponuja vsem ljubite-
ljem glasbe odlične koncerte, za ka-
tere si želimo, da bi jih obiskalo čim 
večje število poslušalcev. Zato vablje-
ni na septembrske serenade v grajsko 
klet v Vipavskem Križu in Lavričevo 
knjižnico v Ajdovščini. Mladi ustvar-
jalci si to nedvomno zaslužijo. 

ZKD Ajdovščina, Marjan Krpan

‘Sozvezdje morja - sonce, mladost, lepota’ 

Baletke s kopico nagrad iz obale
V portoroškem Avditoriju je julija potekal XIV. Mednarodni festival otroške in mladinske ustvarjalno-
sti pod zanimivim imenom ‘Sozvezdje morja - sonce, mladost, lepota’. Plesalke iz Vipavske doline so 
osvojile tri pokale (sozvezdja) in sicer eno zlato in dve srebrni.

V okviru mednarodnega 
festivala se po različnih 
evropskih državah zvrsti 

več tekmovanj. Začelo se je marca 
na Slovaškem, aprilu na Dunaju, 

juniju v Ukrajini (Odesa), julija v 
Sloveniji, oktobra pa bo še zadnje 
tekmovanje in sicer v Budimpešti. 
Na tekmovanju v Portorožu je bilo 
udeleženih več kot 200 tekmovalcev 

iz Bolgarije, Izraela, Ukrajine, Ita-
lije, Kazahstana, Avstrije, Rusije in 
Slovenije, ki so se predstavili v petih 
žanrih (vokalni, plesni, koreograf-
ski, instrumentalni in gledališki). 

Slovenijo so predstavljale plesal-
ke baletnega oddelka Glasbene šole 
Nova Gorica, Glasbene šole Ajdo-
vščina ter članice Plesno gledališke-
ga društva Primabalerina pod vod-
stvom baletnih pedagogov Sergeja 
Semenjuka in Svetlane Petrovič in 
se v ostri konkurenci imenitno od-
rezale. Ema Gashi je osvojila 1. me-
sto in s tem zlati pokal, Maja Sever 
Semenjuk in Teja Sever sta osvoji-
li 2. mesto in srebrni pokal, skupin-
ska točka, ki so jo odplesale Maja 
Sever Semenjuk, Teja Sever, Marta 
Kobilynska, Adnieszka Kobylinska, 
Ema Gashi in Kaja Vidič, je prav 
tako prejela srebrno sozvezdje za 
drugo mesto. 

Edo Pelicon
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Mladi gasilci ob morju
Mladi člani PGD Selo in mladinska komisija smo sredi julija letovali 
v Izoli. Skupaj z PGD Dornberk in njihov pobratenim društvom 
PGD Maribor - Studenci smo taborili na Jagodju nad Izolo. Letos 
je bilo še posebej lepo, saj se je letovanja udeležilo kar 18 mladih 
gasilcev in 5 mentorjev iz našega društva.

Skupaj s člani iz PGD Dorn-
berk smo na pot krenili z av-
tobusom in se na Jagodju uro 

zatem že namestili v šotore, ki so 
jih postavili mentorji, nakar se je 
začelo uživanje na morju. Na plaži 
v Simonovem zalivu smo se predali 
užitkom v vodi in toboganu. Nasle-
dnje jutro in vsa do konca smo po 
jutranjem vstajenju in zajtrku po-
spravljali svoja ležišča v šotorih in 
to za oceno - najboljši trije so do-
bili mične nagrade. V četrtek nas je 
obiskal član PGD Dornberk, ki je 
zaposlen v poklicni enoti gasilcev v 
Novi Gorici, kjer opravlja tudi delo 
potapljača, in nam razkazal opremo 
in orodje za delo pod vodo. Najpo-
gumnejši so se tudi potopili. Ker je 

bilo ta dan bolj slabo vreme, smo 
šli popoldne na bližnje igrišče na 
turnir odbojke. V soboto popoldne 
smo izvedli še turnir v nogometu, v 
nedeljo pa smo se s lepimi občutki 
in težkim srcem poslovili od članov 
iz PGD Dornberk, ki so ostali na le-
tovanju še tri dni. 

Na koncu bi se radi zahvalili men-
toricam iz PGD Dornberk za vse 
lepe trenutke na morju, kuharju 
Alešu in pomočnikom za okusne 
obroke hrane, Duškotu in Tomažu 
za vso pomoč na letovanju. Posebna 
zahvala pa gre vodstvu PGD Selo ter 
vsem sponzorjem in donatorjem, ki 
so nam pomagali pri izvedbi tega le-
tovanja.

Sergej Škrlj, MK PGD Selo

Društvo starodobnih vozil Vipavska dolina 

Deževno vreme ni bila ovira
Na nedeljsko jutro 3. julija, so nas prebudile deževne kaplje, vendar nas ljubitelje starodobnih vozil 
niso odvrnile od načtovanega izleta z avtovlakom v Bohinj.

Zgodaj zjutraj smo se zbrali 
na žlezniški postaji v Novi 
Gorici, kjer nas je pričakal in 

pozdravil predsednik Peter. 
Močna volja vseh prisotnih, s 

skupno številko enajst jeklenih ko-
njičkov iz vseh koncev Vipavske do-
line, je potihem verjela v pregovor, 
da po dežju vedno posije sonce. 

Sledilo je natovarjanje vozil na av-
tovlak, kateri je z železniške postaje 
odpeljal točno ob 6.35 uri proti Ka-
nalu, mimo Mosta na Soči, pa tja do 
Bohinjske Bistrice. Med vožnjo smo 
prav kmalu dobili obisk domače po-
strežbe, ki nas je postregla z zelišč-
nim aperitivom. Sledilo je prijetno 
kramljanje o različnih temah, vse do 
Bohinjske Bistrice. 

Tu smo zapustili avtovlak in se od-
peljali dalje po načrtu našega pred-
sednika. Joj, že spet je sledil po-
stanek pred pekarno, kjer smo se 
podkrepili z jutranjo kavico, piškoti, 
jabolčno pito, rogljički, burekom in 
pico. Ker dež še vedno ni ponehal, 
smo postanek malce podaljšali in ga 
izkoristili  za obujanje spominov na 
naše prečudovite kraje. 

Sledila je vožnja ob jezeru vse do 
kraja Savica, od koder je izhodišče 
k slapu Savice. Kljub dežju, ki ni in 
ni hotel prenehati, nam ni bilo dolg-
čas. Kmalu so naši želodčki začeli 
godrnjati, kajti bližala se je ura ko-
sila, zato smo kar pohiteli proti Bo-
hinjski Beli, v gostilno Batišt, kjer 
sta nas sprejela prijazna lastnika Ve-
sna in Tomaž. 

Zelo dobro kosilo smo zaključili s 

svetovno znano blejsko kremšnito. 
Med kosilom pa se je začel pregovor 
uresničevati, saj je prenehalo deže-
vati. Pot smo nadaljevali proti Ble-
du, kjer smo si privoščili sprehod ob 
čudovitem Blejskem jezeru. 

Ob 16.50 uri je bil odhod avtovla-
ka v obratno smer proti Mostu na 
Soči, kjer smo avtovlak   tudi zapu-
stili. Nadaljevali smo z vožnjo pro-
ti Novi Gorici, kjer nas je pozdravi-
lo sonce. 

Z našimi odličimi starodobniki 
smo lep dan zaključili v Kromber-
ku, kamor sta nas povabila naš dol-
goletni član Venčko in njegova žena 
Dorica. Postregla sta nas z   dobrim 
pasuljem, mesom na žaru, za “piko 
na i” pa še z primorskimi štruklji. 
Ogledali smo si veliko zbirko sta-
rih kmečkih vozov, raznega orod-
ja in pripomočkov za kmetijstvo, ki 
jih Venčko hrani na domačem dvo-
rišču. 

Obsončnem zahodu nam je ostalo 
le še voščilo za rojstni dan našemu 
članu Venčkotu, 

Vse najboljše dragi Venčko in še 
veliko kilometrov s tvojim Wolswa-
gnom – HROŠČEM! 

Vojka Remec

www.avtokrka.si

za vso družino
VIKEND PAKET

v Termah Tuhelj

TEHNIČNI PREGLEDI
AVTO KRKA

Splošni pogoji nagradne igre so na voljo na spletni strani www.avtokrka.si
*Enemu izžrebancu mesečno podarimo vikend paket za vso družino v Termah Tuhelj.
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Poletje z 
Rekreativčkom
Tudi letošnje poletje je Športno društvo Rekreativček organiziralo 
počitniške dejavnosti za otroke od petega do dvanajstega leta 
starosti. Ker nam je bilo poletno vreme naklonjeno, smo lahko iz-
vedli vse načrtovane celodnevne programe na bazenu Športnega 
centra Police ter tečaje rolanja in plavanja.

Otroci, ki so se udeležili eno-
tedenskega programa Ak-
tivnih počitnic v vodi, so se 

poleg učenja plavanja in seznanjanja 
z raznimi športnimi igrami, med se-
boj tudi prijetno družili, zabavali, 
spoznavali nove prijatelje in sploh 
sproščeno in aktivno preživljali pro-
sti čas. Da je bilo doživetje popolno, 
so v vsakem terminu obiskali tudi 
Hišo eksperimentov v Novi Gori-
ci in plezali v kampu Tura. Za tiste 
najbolj »pogumne« pa je bilo zno-
traj celodnevnih programov organi-
zirano kampiranje v kampu Police. 

Za najmlajše, ki so si zaželeli samo 
popoldanskih aktivnosti pa smo iz-
vedli tri termine 10-urnih tečajev 
plavanja in rolanja in prav vsi so bili 
dobro obiskani. Čeprav so se neka-
teri na vodo komaj prilagajali, dru-
gi osvojili prve tehnike drsenja po 
vodi, tretji že korajžno zaplavali 
pa je prav vsak po svoje veliko na-
predoval, in to je najpomembnejše. 
Tudi tisti, ki so rolali, so se naučili 
marsikaj novega, tako da so bili ob 
zaključku tečaja navdušeni in pono-
sni nad opravljenim delom. 

Posebna zahvala za dobro izvedbo 
samih programov gre seveda našim 
sponzorjem: Fundaciji za šport, Pla-
valni zvezi Slovenije, Športni zve-
zi Ajdovščina, Občini Ajdovščina, 

Fami d.o.o., Pekarni Krkoč ter Sla-
ščičarni Šturje, brez katerih bi bili 
naši programi dosti manj izpopol-
njeni in zanimivi. 

Ker se poletje počasi zaključuje, v 
Športnem društvu Rekreativček  že 
pripravljamo nove programe, s ka-
terimi bomo takoj jeseni nadaljeva-
li v notranjih prostorih. Organizira-
li bomo PROGRAME PLAVANJA 
za predšolske in šoloobvezne otro-
ke ter za odrasle. Letošnja novost 
za odrasle pa je, da bomo v ŠPOR-
TNEM CENTRU POLICE izva-
jali rekreativne programe, kjer bo 
vsak lahko našel nekaj zase. Izva-
jali bomo vadbo MIX AEROBIKE, 
KONDICIJSKO VADBO, VADBO 
V ZRELIH LETIH, BODY SHA-
PING, TERAPEVTSKO VADBO in 
pa SPINNING. 

Vse informacije najdete na spletni 
strani društva http://rekreativcek.
gmajna.eu. 

ŠD Rekreativček

Srečali smo se pod 
latnikom v Lokavcu
Leta bežijo in 25 let je minilo od takrat, ko so nas vpoklicali v uni-
forme in oblikovali v 2. četo 611. odreda za posebne namene. Bil je 
zelo vroč dan, ko smo se zbirali na letališču v Ajdovščini. Zamenjali 
smo stare kape in oznake, ter postali teritorjalci.

Pot na je vodila v Kostanjevi-
co na Krasu, kjer smo izvajali 
priprave za bojno delovanje. 

Najprej je potekalo vse v sprošče-
nem duhu, toda ko smo 25. junija 
dobili vojne pozive in pravo stre-
livo, smo kaj hitro ugotovili, da bo 
šlo zares. Aktivnosti čete v vojnem 
obdobju so potekale na Trstelju, v 
Kostanjevici, v Vrtojbi, na Ajševici 
in v Rožni dolini. 

Sedaj, v mirnem času, se dobiva-
mo na vsakih pet let. Ob 25. obletni-
ci smo se srečali v Lokavcu na turi-
stični kmetiji. Obujali smo spomine 

in res veliko smo si imeli povedati. 
Zavedamo se, da moramo sami po-
skrbeti, da se dogodki iz vojnega ob-
dobja ne pozabijo. Nekateri so se 
tudi vprašali, če bi še enkrat pono-
vili našo zgodbo iz leta 1991. Ja bi, 
seveda bi za domovino, ne pa za po-
litike, ki nam vladajo. Situacija v dr-
žavi ni to, v kar smo takrat verovali. 

Ob srečanju smo dobili spominsko 
darilce in sklenili, da se čez pet let 
spet srečamo. 

ČJ

Spoštovani občani,

s ciljem zagotovitve čim večje varnosti udeležencev v prometu, vas želimo ponovno opozoriti na obvezno 
upoštevanje določb 21. člena Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega 
vzdrževanja javnih cest, ki govorita o vzdrževanju vegetacije:
»Na površinah, ki so sestavni del ceste, se vegetacijo kosi, obrezuje in seka najmanj v takem obsegu, 
da sta zagotovljena prost profil ceste in predpisana preglednost, da sta omogočena pregled 
in dostop do cestnih objektov, da so vidne in dostopne prometna signalizacija, prometna oprema
ter cestne naprave in ureditve. Vzdrževati je treba tudi cesti bližnja drevesa, ki lahko ogrožajo cesto 
in promet na njej. Na cestnih površinah izven območja cestišča se kosi najmanj enkrat letno.
Vegetacijo se mora vzdrževati v skladu s pravili stroke. Okolju neprijaznih sredstev za zatiranje rasti 
vegetacije ni dovoljeno uporabljati.«
V skladu s 14. točko 2. člena Zakona o cestah je cestišče denirano kot 
»del javne ceste, ki ga sestavljajo vozišče, odstavni in ločilni pasovi, kolesarske steze, pločniki, 
bankine, naprave za odvodnjavanje, če so tik ob vozišču, ter zračni prostor 
v višini 7 metrov, merjeno od točke na osi vozišča.

V praksi to pomeni, da:
- da je prepovedano postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trte 
  ali druge visoke nasade ali poljščine, ki bi ovirale preglednost cestišča,
- zaradi preglednosti višina žive meje ne sme presegati višine 75 cm od nivoja vozišča,
- morajo biti drevesa, ki rastejo ob omejenih cestah, obrezana tako, da je prosta višina 
  nad cesto najmanj 4,5 m (slika).
- mora biti po širini grmičevje ali drevje obrezano najmanj do zunanjega roba bankine, 
  kjer bankine ob cestišču ni, pa najmanj 1m od roba asfalta ceste (slika). 

Obenem vas opozarjamo tudi, da je prepovedano:
- po cesti vlačiti hlode, veje, skale in podobne predmete, kot tudi pluge, brane in ostalo
  kmetijsko orodje ter druge dele tovora,
- na ali ob cesti nameščati ali odlagati les, opeko, odpadne in druge materiale ali predmete, 
  ki lahko poslabšajo ali onemogočijo      preglednost ceste oziroma ovirajo ali ogrožajo promet, 
  poškodujejo cesto ali poslabšajo njeno urejenost,
- orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej ali v širini 1 m od ceste vzporedno z njo.

                                                                                                                   Komunalno stanovanjska družba  d.o.o. Ajdovščina

POSKRBIMO ZA UREDITEV VEGETACIJE OB CESTAH IN S TEM

 PRISPEVAJMO K VEČJI VARNOSTI UDELEŽENCEV V PROMETU

PROSTI PROFIL

PROMETNI PROFIL

VOZIŠČE

CESTIŠČE

Potrebujete odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstva? 
Izkoriste enkraten odvoz izpred vaših vrat – brez doplačila! 

Vaše naročilo oddajte na telefonsko številko
 (pokličite med 7. - 12. uro) 031 302 985

     

3Brez doplačila vam izpred vaših vrat odpeljemo do 2m  

kosovnih odpadkov. 

Za oddajo dodatne oziroma povečane količine 

kosovnih odpadkov lahko naročite dostavo 

kontejnerja na vaš dom ali pa kosovne odpadke sami

pripeljite v Zbirni center pod Dolgo Poljano. 

                                                                                                                          



19Latnik 178, 2.september 2016
M

LI
N

O
TE

ST
 Ž

IV
IL

SK
A

 IN
D

U
ST

RI
JA

 d
.d

., 
To

va
rn

iš
ka

 c
es

ta
 14

, 5
27

0 
A

jd
ov

šč
in

a

  v ZNameNJu PIRe
sePTEmBer IIIIII

NOvo

Želite jesti zdravo in okusno? Potem ne boste mogli mimo pirine kajzerice in pirinih njokov.
Pirini izdelki so zdravi, okusni in so vir vlaknin.
Zakaj o piri zadnje čase toliko govorimo? To starodavno, dolgo pozabljeno žito je izjemno kakovostno in primerno za našo 
vsakodnevno prehrano, tudi za ljudi, ki sicer težje presnavljajo pšenico. Posebnost pire je, da njena zrna tudi po žetvi ostanejo 
v plevi, s čimer so popolnoma naravno zavarovana pred negativnimi zunanjimi vplivi. Posledično ima pira drugačno strukturo 
beljakovin, več vitaminov in mineralov, po uporabnih lastnostih in okusu pa je praktično enaka pšenici, ki smo je tako vajeni. 
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KO VEŠ, KAJ KUPIŠ!
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Spoštovane, spoštovani,
Naši KUPCI ste naše največje bogastvo. 
Ste temelj našega preživetja! Upam, 
da vam to znamo pokazati ob vsakem 
vašem obisku naših marketov. Poleg 
prijazne in strokovne postrežbe, pa je 
še kako pomembna tudi kvalitetna in 
konkurenčna ponudba proizvodov na 
naših policah. FAMA bo še naprej poz-
nana po kvalitetnih domačih proizvo-
dih, še zlasti pa manjših proizvajalcev in 
kmetij. FAMA bo tudi še naprej poznana 
po originalni zahodno evropski proiz-
vodnji vseh najbolj poznanih svetovnih 

blagovnih znamk. V skrbi za našo 
konkurenčnost pa sedaj ponudbo še dodat-
no BOGATIMO. Nemški METRO je osmi 
največji trgovec na svetu in prav njegova 
blagovna skupina ARO bo sedaj našla 
svoje mesto na naših policah. Odločitev ni 
bila težka, saj gre za svetovnega trgovca, 
ki ima zelo visoke standarde zagotavljanja 
kvalitete ob najnižjih možnih cenah. 
Ti proizvodi bodo zanesljivo prepričali 
tudi Vas! 

HVALA za vse dosedanje in bodoče na-
kupe v Fami!

Aleksander Lemut, direktor 
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Dušan Krečič

Čas  kislih  kumaric
Tako je  vrh poletja, predvsem 

meseca julij in avgust, v letih, 
ko so nas z »Mestece Peyton«  

začenjali vabiti  v in navajati na Ameri-
ko poimenovala stroka (novinarji). 

 V zatišju šolskih počitnic in mno-
žičnih dopustov, ko so si tudi naši in 
tuji voditelji  ter poklicni napovedo-
valci svetle bodočnosti vzeli prosto  je 
novinarjem zmanjkovalo tem  o vedno 
novih delovnih in drugačnih  zmagah. 
Temeljni kamni so bili položeni za 1. 
maj ali se hranili za 29. November. 4. 
julij (Dan borca) in 22. julij (Dan vsta-
je slovenskega naroda) sta bila do za-
četka novega štetja, primerna le za oži-
vljanje narodovih junaštev iz senčnatih 
gozdov.

Sicer so časopise in ekrane polnili 
prispevki odmevnih in za nacijo uso-
dnih nesrečah, dosežkih in zmagah z 
vseh družbenih področij. TV čas in ča-
sopisni prostor se je našel tudi za do-
godke in zaradi tega ali onega »izsto-
pajoče« posameznike, ki bi sicer (pre)
minili v družbeni anonimnosti. 

Je ime, v času, ki ga živimo še primer-
no in ali iz leta v leto bolj primerno?

Spominjati se 4. in 22. Julija se še ne 
preganja, za velike delovne zmage je 
po zaslugi domačih in tujih lopovov 
zmanjkalo denarja, junake socialistič-
nega dela so zamenjali bizarni junaki 
resničnostnih bizarnosti!

Ni težava, ker je zmanjkalo denarja 
za temeljne kamne, saj se vsaj naravne 
in druge katastrofe in »katastrofe kar 
naprej vrstijo. Problem ni niti »nova« 
zgodovina naroda ali premalo prilik za 
poročanje o čaščenju starih idej. 

Izvoljenim in imenovanim ter njih 
operativcem čez poletje ( šolske poči-
tnice, parlamentarne počitnice, sodne 
počitnice!) pade iz rok vse, kar je (naj 
bi bilo)zastavljeno v korist večine dr-
žavljanov, od zavajanja, manipuliranje 
z državljani in lastninjenja pa si tudi 
čez poletje ne oddahnejo. Lastninjenje 
preostalega v korist domačih izbrancev 
in njim všečnih tujcev v sopari vse bolj 
tropskih poletij teče naprej. Da bo lažje 
dosežen kateri od rokov zastaranja so 
si pravniki, pisci predlog in osnutkov 
zakonov, tožilci, preiskovalci in sodni-
ki vzeli prosto. Njihovi kolegi s prav-
nega faksa odvetniki, taki ali drugačni 
»pravni« svetovalci ter lobisti pa ne po-
čivajo. Zastavljene zadeve se lepo raz-
vijajo v že pred desetletjem od izbranih 
in »posvečenih« začrtano smer.

Drugi tir bo, ko bo Luka brez zveze z 
zaledjem, če ne zastonj vsaj dovolj po-
ceni in »izkušeni« Dragonja z II. tirom 

dosmrtno poplačan. Stečajni upravi-
telj MIP-a je za DUTB (Družba tujih 
(tatinskih) banditov) premalo koope-
rativen,  z usodo Agroinda se sodišča 
(vse po zakonu) igrajo kdo bo do kdaj 
še lahko kaj odnesel, Cerkev bi Av-
strijcem prodajala »pravično« denaci-
onalizirane vinograde, od naših »naj-
bolj odgovornih« izbrani nadzorniki 
ne dobijo licence EU (ki se vsaj dela, 
da spoštuje načela), SŽ zgrajene in or-
ganizirane v A-O cesarstvu ostajajo tr-
dnjava socializma za skoraj vse, v smi-
slu malo radi, malo.., Luko, v strahu za 
pridobljene privilegije pred svojimi in 
tujimi »branita in rešujeta« sindikat in 
»gazde«. Da zaradi nakopičene »nape-
tosti« ne pride do kratkega stika so v 
ELES dobrot socializma deležni še vsi. 
Finančni minister, po nareku EU, do-
sledno škrt, da vseh razen sebe in svo-
jih (dodatki za stalno pripravljenost), 
je odstopil in kolegi so si iz, na nas pri-
varčevanega, lahko takoj zvišali pla-
če. Seveda bodo drobtinic deležni tudi 
vsi državni uslužbenci saj bi sicer kljub 
pričakovano visokim temperaturam 
postalo prevroče. 

Napisan in v »demokratično 
razpravo«je dan zakon o odpuščanju 
»na lepe oči«, za preživele »reprezenta-
tivne« sindikate ki da jih je preveč… pa 
se piše nov, ve se po čigavem nareku.

Naši mediji pa kot, da se je čas kislih 
kumaric razvlekel na celo leto.

Ne moti do neskončnosti razvlečeno 
javno pranje umazanega perila o gre-
hih in »grehih« estradnikov, medijskih 
osebnostih in vseh sort voditeljev. 

Mediji in oddaje od katerih bi priča-
kovali, da bodo poročali in demokra-
tično polemizirali še o čem za javnost 
in posameznike pomembnem, o teh-
tnosti odločitev oblasti, ki nam kro-
jijo vsakdan, v in predvsem pozitiv-
nem, se vse bolj kisajo v rumeno, kršijo 
vse standarde stroke ter meje dobre-
ga okusa. Kot da tudi njih standardi že 
delijo usodo »preživelih« vrednot in je 
»javnosti«, ki da je prišla na drugačen 
okus, treba za vsako ceno ustreči.

Poročevalci, dopisniki, napovedoval-
ci, in voditelji naj bi nam poročali. KJE, 
KDAJ, KDO, KAKO…? Če izkoristijo 
priliko in človekovo pravico (vprašanje 
ali tudi službeno?), da začnejo razpre-
dati o ZATO in se v kamero spraševa-
ti ZAKAJ, je na njih, da to jasno po-
vedo in se ne izgovarjajo na interese 
javnosti.

V interesu javnosti so popolne infor-
macije, vprašanje, četudi njihove bolj 
ali manj vehementno in posrečeno 

(inteligentno) posredovane in komen-
tirane polresnice (enostranske novice) 
po željah naročnika ali eni ali drugi po-
litični opciji v škodo ali korist.

Pomislijo kdaj na krivice in boleči-
no, ki jo bodo, z v javnost  povedanim, 
povzročili posamezniku ali družbi, 
škodo, ki se je ne da izmeriti, popravi-
ti in nadomestiti , z opravičili, prekli-
ci in EUR-i?

Isto bi se morali vedno in povsod 
vprašati tudi vseh vrst »dušebrižni-
ki«, ki s svojo človeško pravico teptajo 
enake človeške pravice soljudi. Izprije-
ni, načrtno in namenoma, neumni in 
zmanipulirani fanatični sledilci pa tudi 
nevede. Enako merilo bi moralo ve-
ljati tudi za vse vrste medijskih in jav-
nih (uličnih) protestov, ki se sprevra-
čajo v sodne procese, obsodbe in javni 
linč. In vsi,ki prestopijo rob bi morali 
biti preganjani in kaznovani. Po zako-
nu, ne po strankarski ali statusni pripa-
dnosti. Mimogrede. 

Iz osrednjih medijev vem (skoraj) vse 
o napadu in ugrizu psa na policista, na 
mariborski policijski postaji. Ne samo 
koliko jih je (pes) pogrizel že pred tem, 
tudi to, da lastnica psa težo dogodka 
ocenjuje glede na velikost luknje v po-
licistovih hlačah in da ji brez tega psa 
»živeti ni…«! Policisti bi evtanazirali 
psa, lastnica in varuhi prevzgajali psa 
in policista (ker, da ji je prišel prebli-
zu), če gre pes se poslovi tudi lastni-
ca… Bog ne daj, da rešitve pomešajo! 
Si predstavljate naslove? Psa na pr….., 
policaj evt………, lastnica in varuhi 
pasjih pravic zmagali!

P.s.: Obama je s pristankom F16 v 
Cerkljah (na Dolenjskem) »pokazal« 
do kje si upa po koncu hladne vojne, 
Putin se je pod Vršičem (na Gorenj-
skem!) poklonil nesrečnim Rusom, ki 
so do tja prišli (proti svoji volji) že na 
začetku I. sv. vojne. Večina Slovencev 
nas živi nekje vmes!? 

Naš predsednik kot da oživlja neuvr-
ščenost, ki pa je očitno ni razumel. Ne-
uvrščenost ni lesti v rit enim in drugim, 
neuvrščen je biti suveren na svojem! 

Aktualno!? Nemci so nekoč, neko-
mu, pod morjem zastav, frenetično, 
skandirali v brezhibnih vrstah. Turki le 
slednjega (še) ne obvladajo! 

Aleksander Lemut  

Največja skrivnost 
končno razkrita?

No, pa smo jo dočakali! Končno! 
Po skoraj dveh letih od sestanka 
pri novoizvoljenem županu, ki 

je povsem po nepotrebnem zanetil »voj-
no« za Lavričev trg. Če bi imeli že tedaj 
idejno skico prenovljenega trga bi seveda 
vsi navdušeno zaploskali?? Pa je ni bilo. 
Prinesla jo je šele avgustovska številka 
nove revije Peti maj, ki so jo vsa gospo-
dinjstva v občini prejela brezplačno. Čez 
celotno naslovnico in hrbtiščem revije se 
kaže bodoča ureditev starega mestnega 
jedra. Da prav ste videli! Staro mestno je-
dro bo postalo zabaviščni park. In sedaj 
mi je šele jasno, zakaj je županova »koa-
licija« izglasovala, da je celotno območje 
CASTRE osrednji občinski prostor. Da 
bomo lahko imeli tu zabaviščni park. 
Kjer je danes znameniti »kandelaber« 
bo ogromno kolo, čez »blagovnico« bo 
speljan »vlak smrti« in tako naprej. Po-
gledam na »splet«, vpišem znamenitosti 
/ Dunaj in prikaže se znameniti dunajski 
Prater. Gledam fotografije priljubljenega 
zabaviščnega parka, povsem isto »kolo«, 
le da se bo iz njega videl pogled na Aj-
dovščino in dober del Vipavske doline. 
Ista slika »ogromnega vlaka smrti«, le 
da poleg našega rimskega stolpa. In tu-
risti ne bodo več drli na Dunaj. Ne, reke 

turistov bodo sedaj drle v Ajdovščino. Pa 
vi to resno mislite? Ali prav vidim? Ne 
vidim razloga, zakaj bi nekdo prekopi-
ral dunajski Prater in ga prestavil na naš 
»plac«, če ne misli s tem resno? Možnosti 
je seveda še več. Vzbujanje lažnih iluzij 
in pričakovanj, je ena od možnosti. Dru-
ga pa je prepričati javnost, da imamo ve-
likopotezno občinsko vodstvo, ki ga pa 
omejujejo mali privatni interesi.  

In tu nastopi seveda naša ga. Urška 
Černigoj, ki se sprašuje: »Kaj je najbolj-
še za naše mesto?« Le zakaj v svoj »so-
delovalni urbanizem« prefinjeno strese 
iz rokava »preizkušanje začasne ureditve 
trga«? Spretno nam »podtakne« dve fo-
tografiji bleščečih velemest in ponovno 
se ustvarja iluzija, kako je lahko naš trg 
»cool« tudi brez zapravljanja denarja za 
nekaj, kar mogoče ne bo funkcioniralo. 
In ta strah je seveda še kako upravičen. 
Poglejmo Ptuj, Škofjo Loko, Idrijo, kjer 
so mestna jedra ali osrednje ulice mesto 
strahov. Če upoštevamo še dejstvo, da 
občinski proračun ne dosega višine, ki bi 
si ga vsi skupaj želeli, je ta strah še večji. 
Izpeljati v teh razmerah projekt, ki na eni 
strani povzroča »upor«, na drugi strani 
pa so možnosti za uspeh vprašljive, je res 
težka odločitev. Tako težka, da so jo na 
Občini sklenili prevaliti na pleča »stro-
kovnjakov«? In že se je začela pripra-
va in izdelava: Celostne prometne stra-
tegije Občine Ajdovščina. Bombastični 
naslov je zavedel celo mene in udeležil 
sem se prve razprave v Domu krajanov 
v Ajdovščina. Že ko sem videl, da bodo 
strategijo izdelali »žabarji«, sem zaslu-
til, kam pes taco moli. Poskušal sem tok 
razprave usmeriti k pravim problemom 
tega mesta in te doline. To pa je nedvo-
mno dograditev hitre ceste v pravo avto-
cesto z varovalnim nasipom ali ograjo v 
smeri vzhod – zahod. Enako pomembna 
je povezava sever – jug. Se še spomnite 

Marijan Božič

Diktatura nasilja

Kaj je nasilje diktatur vemo. 
Pa diktatura nasilja? Ko 
pride v bolnico in iz nekega 

razloga strelja osebje. Ali pa iz nekih 
versko-ideoloških razlogov ubije 
sebe in še naključno število naključ-
no mimoidočih? Ali pa, ali pa... 

»Državljani, oborožite se«, je nekaj 
dni nazaj v javnosti izjavil nek viso-
ki Češki politični funkcionar. Če bi 
prevedli v politični jezik bi se to gla-
silo takole. Proti poblaznelim reli-
giozno ideološkim dogmam se ni 

mogoče boriti z sredstvi kultivira-
ne pravne države. Za svojo varnost, 
ki je kjerkoli in kadarkoli ogrožena, 
se boste najbolje zaščitili, če se obo-
rožite. Divji zahod torej. Amerika. 
Tako torej mlada dama. Če vas bo 
nekje na samem začel kak tujec ne-
varno nadlegovati, vzemite iz torbi-
ce revolver in ga ustrelite. 

Še par let nazaj smo se pogovarja-
li čisto druge stvari. Kot potniki na 
veliki križarki smo se sprehajali iz 
salona v salon, ter se lahkotno za-
bavali in uživali življenje. Ne vedoč, 
da je tudi Concordija lahko Titanik. 
Prenatrpani čolni lakomnih prevo-
znikov čez sredozemsko morje itak. 
Evropa tudi.

Evropa je izdelek. Določenih kul-
turnih vrednot. Evropo se torej da 
izdelati kjerkoli. Japonska je torej 
tudi »Evropa«. Švica še bolj. 

Vsi tisti narodi, ki si iz kakršnihko-
li razlogov niso sposobni »Evrope« 
narediti doma, jo tudi drugod niso 
sposobni živeti. Jo kvečjemu uniču-
jejo. Dobesedno.

mednarodnega projekta Adrialpija od 
Trsta preko Štanjela, mimo Ajdovščine 
in skozi predor do Idrije ter naprej proti 
Avstriji. Šele tedaj bi Ajdovščina postala 
pomembno prometno križišče in upra-
vičila dejstvo, da je geografsko središče 
Primorske. Seveda se »fantiča« nista dala 
in sta gladko priznala, da se bo strategi-
ja predvsem ukvarjala z Ajdovščino in še 
zlasti z njenim starim mestnim jedrom. 
Ob vprašanju, če  je potrebno za zaprtje 
ene ulice od Mlinčka do Občine in izpra-
znitev enega parkirišča, zapravljati de-
nar za neko študijo, sem razpravo seveda 
protestno zapustil. Bo pa seveda pokri-
la odločitev in Poncij Pilat si bo nedol-
žen umil roke.    

Če se za konec vrnemo k naši reviji 
Peti maj. Komu je bila namenjena in ka-
kšno je sporočilo na kar prvih 28 straneh 

namenjenih Lavričevem trgu. Ne bi se 
rad precenjeval, vendar sem se videl v 
kar treh prispevkih. Toda dejstva, so pač 
dejstva! Na veliko prepričevanje župana 
g. Poljšaka smo leta 2007 kupili od Mer-
catorja pritličje blagovnice Nanos s pri-
padajočimi solastniškimi zemljišči. Trg 
je bil tedaj na svoji najnižji točki. Močno 
smo se zadolžili in ogromno tvegali. Se-
dem let smo stiskali zobe in odplačevali 
glavnico ter obresti. Uspeli smo s pomo-
čjo naših zvestih kupcev, ki so prepozna-
li naš iskreni interes, da pomagamo po-
novno oživljati naš trg. 

Draga »moja« Urška, vaše ugotovitve 
so res težke! Interesi posameznikov, po-
litične in ekonomske spletke so res hude 
obtožbe, ki logično letijo prav name 
osebno. Ste mogoče sploh pomislili na 
dejstvo, da smo pravzaprav edini, ki so 

iz svojega žepa nekaj naredili za naš in 
vaš trg. Da gre samo za to, da je to z usta-
vo potrjena zasebna lastnina. Kaj bi Vi 
naredila na našem mestu? Bi se odrekla 
svoji lastnini, sofinansirala obnovo trga 
in to za to, da ne bi več imela dostopa in 
svojih lastniških parkirišč. Zelo verjetno 
ne? Ampak mi ne bomo in tudi ne more-
mo onemogočati obnove trga. Ta je nuj-
no potrebna! Svojo nepremičnino in ze-
mljišča smo pripravljeni prodati Občini 
in jih vzeti takoj nato v najem. Če pro-
jekt zaživi, če market preživi, super, de-
lamo naprej! Ali se vam to ne zdi dovolj 
pošteno? Pa še enkrat, upam, da je ta ide-
ja o zabaviščnem parku samo prvoapril-
ska šala ??
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Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina 

KDO: Staša Benko, Tadej Česnik in Maja Marc
DELOVNO MESTO: mladi učitelji v projektu Prva za-
poslitev na področju vzgoje in izobraževanja 2016

ZA VAS ... Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina 

Vključeni ste v projekt “Mla-
di učitelj”, ki vam bo omogočil 
opravljanje strokovnega izpita z 
vašega področja in vas pripravil 
na delo z mladimi. Ponovno ste 
se vrnili v okolje, kjer ste preživeli 
srednješolska leta, čeprav tokrat 
v drugačni vlogi. Kako se v njej 
znajdete in kako doživljate svoje 
nekdanje učitelje? Se vam zdi, da 
se je kaj bistvenega spremenilo, 
odkar ste zapustili dijaške klopi?

Vsi trije “mladi učitelji” smo bili 
na delovno mesto sprejeti v okvi-
ru evropskega razpisa, ki spodbu-
ja zaposlovanje mladih diploman-
tov. Najprej bi radi izrekli pohva-
lo za uspešno prijavo na razpisu, 
obenem pa tudi zahvalo Sredn-
ji šoli Veno Pilon Ajdovščina in 
ravnatelju Andreju Rutarju ter 
našim energičnim mentorjem 
Urški Krečič, Igorju Severju ter 
Meliti Lemut Bajec. Ti so vložili 
veliko truda v pripravo prijavne 
dokumentacije, prav tako pa nam 
vsakodnevno posvečajo svoj čas. 

Maja: Kar zanimivo se je bilo 
na začetku v zbornici srečevati 
s sodelavci, ki so bili deset let 
nazaj moji profesorji. Študijska 
in poklicna pot, ki sem si jo iz-
brala, me je pripeljala nazaj v to 
okolje in hvaležna sem, da so mi 
ti isti ljudje štiri leta podajali snov, 
ki mi je omogočila, da sem sedaj 
tu. Sicer pa imam sama zelo lepe 
spomine na dijaške dni, upam, da 
tudi moji nekdanji učitelji. Vzgo-
jitelji imamo sicer svojo zbornico, 
kjer preživim večino časa. Kolek-
tiva vzgojiteljev iz srednješolskih 
dni nisem poznala, tako da smo 
vsi začeli na novo. Sprejeli so me 
medse in prav vsi mi iz dneva v 
dan pomagajo in svetujejo, ko se 
srečam z neznanimi situacijami. 
Ker imajo ogromno izkušenj in 
znanja in ker so naši urniki malce 
drugačni, kot so na šoli, imam 
občutek, da so mi vsi po malem 
mentorji in hvaležna sem jim za 
ves trud. Ob povratku sem bila 
prijetno presenečena nad prenov-
ljenim izgledom šole in dijaškega 
doma. Oddajata pozitivno energi-
jo in mislim, da so dijaki zadovolj-
ni. Sicer pa imam občutek, da so 
dijaki ‘drugačni’ kot smo bili mi. 
Zdijo se mi izredno motivirani in 
radovedni, kar se mi zdi odlično. 

Staša: Ko sem marca po dolgih 
letih prestopila prag SŠ Veno Pi-
lon, se mi je njena notranjost zdela 

zelo spremenjena. Tudi ravnatelj 
se je v tem času zamenjal. Večina 
mojih današnjih sodelavcev me 
je desetletje nazaj učila. Ime-
li smo lep odnos, vendar sem jih 
takrat videla zgolj kot profesorje, 
prenašalce znanja, organizatorje, 
predavatelje, ocenjevalce, najbrž 
približno tako kot danes učenci 
vidijo mene. Zdaj jih spoznavam 
v istem okolju, ampak v povsem 
drugačni luči, kot posameznike, 
ki se veselijo, ukvarjajo s športom, 
potujejo, berejo, imajo družine, 
vrtnarijo … skratka živijo tudi iz-
ven učilnice. Dijaki me seveda spo-
minjajo nase in na moje sošolce, 
ko smo bili njihovih let. Glede dela 
samega – na začetku je bilo res 
težko, toliko informacij, novosti, 
imen, obrazov, gradiva. Sčasoma 
postaja lažje, učim se vsak dan in 
sem hvaležna izkušenim sodelav-
cem, ki mi odgovarjajo, razlagajo, 
me opozorijo, mi pomagajo. Srečo 
imamo, da delamo pod mentorst-
vom prizadevnih in zelo aktivnih 
profesorjev. Zanimivo, da je bila 
prav moja mentorica tudi moja 
prva učiteljica angleščine v osnov-
ni šoli, potem me je učila še v sred-
nji, zdaj pa me spremlja pri mojih 
prvih korakih v šolstvu. 

Tadej: Po sedmih letih študija 
sem se ponovno vrnil na šolo, ki 
mi je dala veliko znanja, lepih spo-
minov ter novih poznanstev. Moji 
nekdanji učitelji so sedaj sodelav-
ci, ki so me pozitivno sprejeli. 
Veseli me, da sem se vrnil poln 
izkušenj in novega znanja, ki ga 
bom lahko širil med dijake. Di-
jaki so takšni, kot smo bili mi v 
njihovih letih. Včasih uporniški, 
naveličani in leni, drugič delav-
ni, pridni in ustvarjalni. Ved-
no pa raznoliki in polni odten-
kov, ki so odraz današnjega časa 
in pubertetniškega obdobja, ki ga 
preživljajo. Opazujem jih in jih 
poskušam razumeti. Trudim se, da 
bi jim posredoval znanje, ki sem 
ga pridobil v času študija. Pred-
vsem pa si želim, da bi telovadba, 
gibanje in skrb za zdravo življenje 
postali njihovi življenjski sopotni-
ki tudi po zaključku šolanja. 

Tadej, zaključil si dva študija, 
kar je od tebe zahtevalo pre-
cej truda in discipline. Za-
kaj si se tako odločil in kako 
si predstavljaš svojo poklicno 
prihodnost? 

Gibanje in zdrav življenjski slog 

ter negibanje in nezdrav način 
življenja določajo naše zdravje. 
To sem spoznal, ko sem v času 
študija na Fakulteti za šport dobil 
priložnost delati kot športni tera-
pevt v centru za celostno obravna-
vo debelosti Medico dr. Sentočnik. 
Srečal sem se z ljudmi, ki ima-
jo poleg prekomerne teže še vr-
sto zdravstvenih težav, z ljudmi, ki 
jim je gibanje težko in neprijetno, 
z ljudmi, ki so obupani in nimajo 
volje do življenja. Ta izkušnja me 
je spodbudila, da sem se začel za-
nimati za problematiko hujšanja 
in se tako vpisal še na višješolski 
študij Živilstva in prehrane na 
Biotehniškem izobraževalnem 
centru. Spoznal sem poveza-
nost vadbe in prehrane ter njun 
vpliv na naše zdravje. Tako sem 
se na Fakulteti za šport special-
iziral za kondicijsko treniranje, na 
Živilstvu in prehrani pa za preh-
rano in dietetiko. Diplomiral pa 
sem iz vpliva vadbe in prehrane na 
hujšanje.

Svojo poklicno prihodnost vi-
dim v izobraževalni dejavnosti 
na področju športa in prehrane. 
Znanje namreč nima nikakršnega 
pomena, če ga ne uporabljaš in 
deliš z drugimi. Spoznal sem delo 
z ljudmi, pri katerih so že vidne 
posledice negibanja in nezdrave 
prehrane, sedaj pa sem dobil 
priložnost za delo z mladimi. Priz-
nam, delo z mladimi je velikokrat 
izziv, saj nimajo vsi razvite no-
tranje motivacije in enostavno 
niso vsi za vsa področja. Men-
im pa, da je delo učitelja športne 
vzgoje pomembno poslanstvo, saj 
se v tem mladostniškem obdob-
ju oblikuje življenjski stil za celo 
življenje. Največjo vlogo imajo pri 
tem s svojim vzorom in podporo 
seveda starši. Učitelji pa dolžnost, 
da dejavnosti strokovno vodijo in 
organizirajo.

Staša, si diplomirana profe-
sorica angleščine in francoščine 
ter strastna popotnica. Vemo, 
da si med študijem sodelova-
la v mednarodnih projektih, ki 
temeljijo na prostovoljstvu. Kat-
ere države si v okviru teh projek-
tov spoznala in katera znanja si si 
pridobila?

Že kmalu po začetku študija sem 
ugotovila, da bo nujno potrebno 
odkrivanje sveta izven študijskega 
programa na lastno pest. Najprej 
me je gnala želja po učenju jezikov, 
predvsem francoščine. Tako sem 
svoja poletja posvetila zanimi-
vim enomesečnim tečajem, ki sta 
jih financirali Francija ali Belgi-
ja. Pomemben del teh izkušenj je 
bilo spoznavanje ljudi in različnih, 
ne le frankofonih, kultur. Rav-
no ta poznanstva so me vodila k 
temu, da sem se kasneje udeležila 
mladinskih izmenjav in seminar-
jev na temo človekovih pravic, so-
cialne vključenosti, brezposelnos-
ti mladih, ki so se odvijali po Ev-
ropi. Vse to srečevanje in nefor-
malno učenje me je precej ob-
likovalo. Potem sem se prijavila 
na Erasmus študijsko izmenjavo 
in se odpravila v francosko mes-
to Lille. Spoznavala sem drugačen 
študijski sistem, nove življenjske 
sloge in spet ljudi ter kulture, od-
krivala, česa sem sposobna in kaj 
si želim. Tja sem se po končanem 

zadnjem letniku študija tudi vrnila 
in še kakšno dobro leto posvetila 
svoji prvi pravi službi, ustvarjan-
ju programov učnih ekskurzij za 
tamkajšnje šolarje. Poleg tega sem 
pomagala migrantom pri njihovi 
integraciji in počasi zaključevala 
študij. Po vrnitvi v Ljubljano sem 
kot prostovoljka začela sodelova-
ti s Slovensko filantropijo, z orga-
nizacijo Amnesty International in 
z Zavodom Voluntariat. Slednji je 
bil tisti, ki me je takoj po diplomi 
poslal v Jordanijo, in sicer v okvi-
ru projekta iz programa Evropske 
prostovoljne službe z naslovom 
Medkulturni dialog. Na starodav-
ni jordanski zemlji sem preživela 
pol leta, moja glavna naloga pa je 
bila poučevanje angleščine in iz-
vajanje raznih dejavnosti v pal-
estinskih begunskih naseljih ter 
v sirski sirotišnici. Naj se sliši še 
tako klišejsko, a mislim, da je bila 
to moja največja (pre)izkušnja do 
zdaj. In najlepša. V Amanu sem 
se posvetila tudi spoznavanju ar-
abske kulture, kuhinje, jezika, lju-
di. Poskušala sem razumeti pojem 
jordanske identitete, migracije in 
močne temelje vere ter tradici-
je. Lahko bi rekla, da se je v moji 
glavi na stežaj odprlo novo okno. 
Ostaja veliko spoznanj in vonj po 
kardamomu. 

Želim si, da bi se ljudje, sploh 
mladi, zavedali, kako raznolik je 
ta svet in koliko možnosti jim je 
na voljo. Upam, da moja izkušnja 
koga spodbudi, da se vključi v 
kakšen podoben projekt. 

Maja, imaš strokovni naziv 
univerzitetna diplomirana ped-
agoginja in v dijaškem domu 
pridobivaš izkušnje na področju 
vzgoje mladih. Te delo izpoln-
juje? Kako kljub svoji mladosti 
vzpostavljaš potrebno distanco 
do dijakov?

Izpolnjujejo me dijaki v dijaškem 
domu, posledično pa tudi delo, 
ki je razgibano prav zaradi njih. 
V veselje mi je, ko mi mladi ado-
lescenti razkrivajo svoje želje in 
interese.

Na začetku sem imela pomis-
leke glede vzpostavljanja avto-
ritete v moji starosti/mladosti. 
Namreč, dijaki bi me hitro lahko 
smartrali za prijateljico, kar sicer 
ni napačno, ni pa to moja prvotna 
vloga v dijaškem domu. Življenje 
v dijaškem domu narekujejo tudi 
pravila, ki predstavljajo okvir 
našega delovanja in ravnanja. Z di-
jaki vzgojne skupine smo ta pravi-
la po mojem prihodu še enkrat jas-
no definirali in tu smo začeli. Je pa 
res, da sem po naravi zelo načelna 
in dosledna, kar so tudi dijaki hitro 
spoznali. Vedno pa imamo z dijaki 
tudi minute, ki so namenjene hu-
morju in sprostitvi. Razlika med 
avtoriteto učitelja in vzgojitelja je 
ta, da so učitelju v pomoč ocene, 
pri vzgojiteljih tega ni. Avtoriteta 
je pri nas vezana na vzpostavitev 
‘pristne domačnosti’ med vzgo-
jiteljem in dijakom, ki ima jedro 
v obojestranskem spoštovanju. 
Ko do tega pride, ima odnos pri-
hodnost. Mislim pa, da je dijakom 
potrebno pokazati predvsem 
čustveno zavzetost zanje, za nji-
hove sanje, želje, težave, strahove 
ipd. Ko ugotovijo, da si tam zanje 
in za njih, je stvar lažja.

Kaj počnete v prostem času? 
Kaj vas veseli?

Staša: Sama rada rečem, da 
zeliščarim. Sem spada vse: spre-
hodi po travnikih in gozdovih, 
nabiranje in prebiranje zelišč in 
sadežev, ki jih potem s kuhanjem, 
maceriranjem, sušenjem upora-
bim v marmeladah, namazih, sir-
upih, čajih, pitah, na koži ali laseh. 
Vse, pri čemer si lahko vzamem 
čas in malo sanjarim ali pa pamet-
no razmislim. Precej ponosna sem 
na svojo spiralno gredo, ki sem jo 
lani zgradila in ozelenila na mami-
nem vrtu. Rada tudi pišem, a tega 
ne dovolj pridno objavljam. Snu-
jem načrte. Moje jogijske veščine 
ostajajo pri par asanah in poz-
dravu sonca, a ob njih uživam. 
Ob selitvi v Ajdovščino sem si 
pred kratkim omislila kolo, da se 
bom naslednjič lahko pridružila 
sodelavcem pri Pilonovi odpra-
vi v Ankaran. Potujem in se izgu-
bljam. Ko ne morem spati, vad-
im zapis arabske abecede ali pa kaj 
preberem. Še rajši kupujem knjige, 
ki jih potem ne preberem, to je ena 
izmed mojih slabih navad. Lena-
rim tudi. Razveselijo me poletni 
pikniki s skrbno pripravljenimi 
domislenimi prigrizki, dobra glas-
ba in dobra družba. 

Maja: Prosti čas izkoristim zase, 
za sprostitev in druženje. Nimam 
nekih posebnih hobijev, s kateri-
mi se ukvarjam. Rada se družim 
s prijatelji ob kavi, pojem, berem 
knjige ter gledam filme, ki me ob 
koncu prisilijo k razmišljanju. Ko 
je mogoče, se odpravim na mor-
je, pozimi na smučanje. Vsaj en-
krat na leto pa moram na poto-
vanje v kraje, ki so mi neznani. 
Mislim, da to človeku zelo koris-
ti, odpre pogled in tako postane 
bolj strpen do soljudi. Veselijo me 
živali, predvsem psi, in trenutki, ki 
jih preživim s svojim psom Jack-
som so tisti, ki mi pokažejo, kaj je 
brezpogojna ljubezen in zvestoba. 
Od tu se lahko veliko naučim.  

Tadej: Prostega časa nimam ve-
liko, saj se vsakodnevno vozim še 
v Ljubljano, kjer delam na projek-
tih, ki sem si jih zastavil še pred 
začetkom pripravništva. Kaj več 
časa ostane za vikende, ko sem 
doma. Ta čas namenim dodatne-
mu izobraževanju, lastnim pro-
jektom, pomoči staršem ter pri-
jateljem, s katerimi pojemo v vo-
kalni skupini Klapa Planta.  

Vsekakor se je z novo zaposlit-
vijo na šoli obseg našega proste-
ga časa občutno zmanjšal. Pa nič 
zato, saj nas naše novo poslanst-
vo veseli in navdihuje. Veseli smo, 
da smo v  okviru projekta dobi-
li priložnost za nove izkušnje, saj 
nas te oblikujejo in bogatijo. Smo 
na dobri poti, da postanemo “stari 
mački”.

Iskrene čestitke vsem maturantom Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina, ki ste uspešno zaključili štiriletno šolanje na naši šoli ter opravili maturo. Na vaši življenjski poti vam želimo 
mnogo uspehov, predvsem pa pogumnega in pozitivnega spopadanja z izzivi. Še posebej smo ponosni na naše tri zlate maturante: Eriko Stranković na gimnazijskem programu ter Suza-
no Bitežnik in Mitja Ergaverja, ki sta z odliko zaključila program Predšolske vzgoje.

Ravtnatelj Andrej Rutar

ZLATI MATURANTJE 2016
Erika, s 1. oktobrom se začenja 

nova pot. Kaj pričakuješ od 
študija in študentskih let? Kje se 
vidiš čez 10 let?

Upam, da si bom s študijem 
pridobila veliko novega znan-
ja in veščin, ki mi bodo pomag-
ale v prihodnosti. Vpisala sem 
se na interdisciplinarni program 
Računalništvo in matematika, 
kjer bom poslušala predavanja z 
dveh fakultet in se usmerjala v dve 
področji naenkrat. Najbolj se vese-
lim izbirnih modulov v 3. letni-
ku, ko se bomo bolj specializira-
li za speficična področja. Sama 
bom najverjetneje izbrala multi-
medijo, vendar me prav tako mika 
tudi umetna inteligenca. Upam, 
da se bom v naslednjih dveh letih 
znala odločiti. :) Seveda se vese-
lim tudi spoznavanja novih ljudi, 
udeleževanja študentskih žurov 
in samostojnega življenja v Lju-
bljani, saj si bom s tem popestrila 
študentsko izkušnjo.

Suzana, kaj te je v štirih letih bi-
vanja na šoli najbolj zaznamovalo 
ter se ti najbolj vtisnilo v spomin?

V spominu iz srednje šole mi bo 
ostalo veliko stvari – od samega 
prvega šolskega dne (ko smo kot 
prestrašeni fazani vstopili v svet 
srednješolcev); vse ekskurzije, ki 
sem se jih udeležila; vse igrice in 
predstave, ki smo jih pripravili s 
pomočjo profesorjev, praktična us-
posabljanja – tako v Sloveniji kot v 

tujini; vsi delavci šole, ki so skrbe-
li za prijetno vzdušje; ravnatelj (s 
katerim smo se brez težav razu-
meli in mirno pogovorili, če smo 
imeli kdaj kakršne koli težave, ter 
skupno našli rešitev) in profesor-
ji s katerimi smo se razumeli, pa 
tudi tisti, s katerimi smo si kdaj pa 
kdaj skočili v lase; nepozaben mat-
urantski izlet in maturantski ples; 
predaja ključa in dude; in še in še 
bi lahko naštevala. Nazadnje pa 
moram povedati, da vsekakor ne 
bom pozabila naše druge mame 
skozi ta štiri leta – gospe Damjane 
Plešnar, ki nas je prenašala, nad 
nami nikdar obupala in nas spod-
bujala iz dneva v dan, da smo na 
koncu le prišli do cilja.

Suzana in Erika, kaj bi želeli 
sporočiti generacijam, ki 
prihajajo?

Suzana : Učite se (brez tega ne gre 
:D), predvsem pa uživajte na 4-let-
nem »potovanju« na Srednji Šoli 
Veno Pilon. 

Erika: Pred vami je še celo 
življenje, zato se potrudite, da si 
ga boste naredili lepega. Pridno se 
učite, trudite se, da dosežete boljši 
rezultat kot prej, gradite svojo za-
kladnico znanja in predvsem ne 
prenašajte stvari na jutri. Kaj km-
alu si boste za to zelo hvaležni. 
Če pa vam morda kaj spodleti, se 
poberite in poskusite znova. Ne 
pustite si, da vam neuspehi pride-
jo do živega, saj vam bo pri 70-ih 

letih, pa tudi že po končani matu-
ri, malo mar za tisti test, ki ste ga 
slabo pisali, veseli pa boste, če se 
boste naslednjič še bolj potrudili in 
uspešno končali vse, kar si zadate.

Mitja in Erika, v štirih letih so 
vajino življenje nemalokrat kroji-
li tudi profesorji. Kaj bi jim rada 
sporočila?

Mitja: Naj ostanejo taki, kot so, 
prijazni, pozorni in pripravljeni 
pomagati. 

Erika: Profesorji, hvala za vse 
preneseno znanje, ves vložen 
trud in stalno vzpodbudo k 
izboljševanju na vseh področjih. 
Hvala, ker ste nas prenašali, ko 
smo raje klepetali kot poslušali, 
ker se niste preveč jezili, ko smo 
storili napako in raje pomaga-
li, da je ne bi več ponovili, ker ste 
nam povedali marsikatero zanimi-
vo zgodbo, iz katere smo se veliko 
naučili, ker ste se štiri leta trudili za 
nas. Z vašo pomočjo je tudi gener-
acija ‘97 premagala pošastno ma-
turo in se podala novim uspehom 
naproti. 

Mitja, zagotovo se strinjaš, da je 
znanje vrednota. Kako resničen 
je ta rek v sodobni družbi?

V sodobni družbi je ta rek po mo-
jem mnenju vse manj resničen. Na 
mesto znanja družba postavlja de-
nar, ki je v igri povsod, kamor se 
obrnemo.  Žal je tako, pa ne bi 
smelo biti. 

Erika Stanković z razredničarko Matejo Ceket Odar in ravnateljem Andrejem Rutarjem

Suzana Bitežnik in Mitja Ergaver z razredničarko Damjano Plešnar in ravnateljem.

POLETNO VANDRANJE PO GRČIJI

Kot se za bodoče maturante spodo-
bi, smo se, še preden se podamo v 
intenzivne priprave na zrelostni iz-
pit, ajdovski srednješolci odpravi-
li na zrelostno ekskurzijo. V ritmih 
sirtakija in ob vonjavah tzatzikija 
smo odkrivali tako starodavne kot 
sodobne čare Grčije.

Naše popotovanje se je začelo sredi 
noči, ko sta nas na avtobusni posta-
ji pričakala dva avtobusa, vodiča in 
nekaj profesorjev. Ob štirih smo se 
že vkrcali na ladjo. 

Pravijo, da je pot pomembnejša od 
cilja. To vsekakor drži za čas, ki smo 
ga preživeli na ladji. Prijateljske vezi 
med nami so postale še močnejše. 
Skupaj smo občudovali morje, se 
družili ob igranju kart in karao-
kah. Čeprav smo na začetku vztraja-
li pri sendvičih, smo se kasneje pre-

dali užitkom precej drage ladijske 
strežbe.

Po dvaintridesetih urah plovbe 
smo se končno dotaknili grške zem-
lje, prispeli smo v Patras. 

Pozdravili smo še mornarje in 
na vročem sončku pričakali naša 
dva avtobusa. Vožnjo smo nad-
aljevali preko Peloponeza do staro-
davnih Miken, ki so nekoč pred-
stavljale najmočnejše grško kraljest-
vo. Po ogledu Miken smo se odpel-
jali v hotel v mestecu Tolo. Poleg 
odlične hrane smo bili deležni dih 
jemajočega pogleda na prelepo oba-
lo. Nato je sledil težko pričakovani 
skok v morje. Voda je bila prijetno 
topla in mivkasta zabava se je nad-
aljevala pozno v noč. 

Naslednje jutro pa … 
Ko smo zjutraj odprli oči, smo za 

trenutek pozabili, da smo prenočili 
v prelepem grškem mestecu Tolo. 
Na to nas je opomnil pogled skozi 
hotelsko okno, kjer se je bohotil ba-
zen in v ozadju grško morje. Ta po-
gled nas je spremljal tudi ob zajtrku. 
Sledila je vožnja do Epidavra, kjer 
smo si ogledali gledališče. Očaralo 
nas je s svojo mogočnostjo in akus-
tiko. Pot nas je zanesla tudi do Ko-
rintskega prekopa, od tam pa smo se 
siti in zadovoljni po okrepčilnih gi-
rosih odpeljali do Aten. Za zaključek 
dneva smo bili toplo sprejeti v taver-
no. Deležni smo bili odlične hrane 
in nastopov plesalcev tradiciona-
lnih grških plesov. V prijetnem 
vzdušju smo se tudi sami prepusti-
li grški glasbi, nato pa nas je čakal še 
zaslužen počitek v hotelu. 

Naslednji dan se je pričel z ogle-
dom Atenske akropole z mogočnim 
Partenonom, potem pa smo se od 
Aten poslovili. Na poti smo prisluh-
nili zapletenim mitološkim zgodbam 
in se počasi pripeljali do mističnih 
Delfov, najpomembnejšega 
antičnega preročišča in t. i. središča 
sveta. Vožnje za ta dan še ni bilo 
konec, saj smo se od tam odpravi-
li do Kalambake, prikupnega kraja 
pod mogočnimi gorami, na katere 
smo se naslednji dan tudi povzpeli. 

Odpravili smo se proti Meteori, 
kjer smo si ogledali samostane, ki so 
zgrajeni na peščenjakih. Po veliko 
stopnicah smo si ogledali notranjo-
st samostana in doživeli prekrasen 

razgled na pokrajino. Potem pa 
nazaj na avtobus. Po treh dolgih 
urah smo prispeli v Igoumenitso, 
kjer smo se vkrcali na trajekt pro-
ti otoku Krf. Po poldrugi uri plovbe 
smo se nastanili v hotelu in se pri-
pravili za večerjo v glavnem mestu 
Krf. Po večerji smo si ogledali še fi-
nale evropskega prvenstva v nogo-
metu, nato pa smo se odpravili v bar 
in se zabavali do jutranjih ur.

Naslednji dve jutri smo se pre-
bujali na zelenem otoku in dne-
ve preživljali ob zabavnih igrah in 
ležernem poležavanju. 

Po še eni nori, zabavni in nepre-
spani noči smo se zbudili in se 
odpravili na kopanje v bazen. Popol-
dne pa smo se odpravili – kam? Na 

plažo! Peščena plaža, kristalna voda, 
sonce, sošolci in super vzdušje; kaj 
še lahko pričakuješ na maturan-
cu. Večerjali smo v mestu Krf in 
se nato odpravili na trajekt ter ob 
sončnem zahodu zapustili otok, na 
katerem smo se naučili veliko nove-
ga, se bolje spoznali ter se poveza-
li med seboj. Ob kitari in družbi 
smo dočakali sončni vzhod. Smeha 
ni manjkalo. Z nasmehom, spomini 
in z novimi doživetji smo odšli pro-
ti domu. 

Evharisto, Hellas! Ali: Hvala, 
Grčija!

Misli so prispevali učenci 3. a in 3. 
d, zbrala in povezala pa jih je Staša 

Benko, spremljevalna profesorica na 
maturantskem izletu.
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Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina 

KDO: Staša Benko, Tadej Česnik in Maja Marc
DELOVNO MESTO: mladi učitelji v projektu Prva za-
poslitev na področju vzgoje in izobraževanja 2016

ZA VAS ... Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina 

Vključeni ste v projekt “Mla-
di učitelj”, ki vam bo omogočil 
opravljanje strokovnega izpita z 
vašega področja in vas pripravil 
na delo z mladimi. Ponovno ste 
se vrnili v okolje, kjer ste preživeli 
srednješolska leta, čeprav tokrat 
v drugačni vlogi. Kako se v njej 
znajdete in kako doživljate svoje 
nekdanje učitelje? Se vam zdi, da 
se je kaj bistvenega spremenilo, 
odkar ste zapustili dijaške klopi?

Vsi trije “mladi učitelji” smo bili 
na delovno mesto sprejeti v okvi-
ru evropskega razpisa, ki spodbu-
ja zaposlovanje mladih diploman-
tov. Najprej bi radi izrekli pohva-
lo za uspešno prijavo na razpisu, 
obenem pa tudi zahvalo Sredn-
ji šoli Veno Pilon Ajdovščina in 
ravnatelju Andreju Rutarju ter 
našim energičnim mentorjem 
Urški Krečič, Igorju Severju ter 
Meliti Lemut Bajec. Ti so vložili 
veliko truda v pripravo prijavne 
dokumentacije, prav tako pa nam 
vsakodnevno posvečajo svoj čas. 

Maja: Kar zanimivo se je bilo 
na začetku v zbornici srečevati 
s sodelavci, ki so bili deset let 
nazaj moji profesorji. Študijska 
in poklicna pot, ki sem si jo iz-
brala, me je pripeljala nazaj v to 
okolje in hvaležna sem, da so mi 
ti isti ljudje štiri leta podajali snov, 
ki mi je omogočila, da sem sedaj 
tu. Sicer pa imam sama zelo lepe 
spomine na dijaške dni, upam, da 
tudi moji nekdanji učitelji. Vzgo-
jitelji imamo sicer svojo zbornico, 
kjer preživim večino časa. Kolek-
tiva vzgojiteljev iz srednješolskih 
dni nisem poznala, tako da smo 
vsi začeli na novo. Sprejeli so me 
medse in prav vsi mi iz dneva v 
dan pomagajo in svetujejo, ko se 
srečam z neznanimi situacijami. 
Ker imajo ogromno izkušenj in 
znanja in ker so naši urniki malce 
drugačni, kot so na šoli, imam 
občutek, da so mi vsi po malem 
mentorji in hvaležna sem jim za 
ves trud. Ob povratku sem bila 
prijetno presenečena nad prenov-
ljenim izgledom šole in dijaškega 
doma. Oddajata pozitivno energi-
jo in mislim, da so dijaki zadovolj-
ni. Sicer pa imam občutek, da so 
dijaki ‘drugačni’ kot smo bili mi. 
Zdijo se mi izredno motivirani in 
radovedni, kar se mi zdi odlično. 

Staša: Ko sem marca po dolgih 
letih prestopila prag SŠ Veno Pi-
lon, se mi je njena notranjost zdela 

zelo spremenjena. Tudi ravnatelj 
se je v tem času zamenjal. Večina 
mojih današnjih sodelavcev me 
je desetletje nazaj učila. Ime-
li smo lep odnos, vendar sem jih 
takrat videla zgolj kot profesorje, 
prenašalce znanja, organizatorje, 
predavatelje, ocenjevalce, najbrž 
približno tako kot danes učenci 
vidijo mene. Zdaj jih spoznavam 
v istem okolju, ampak v povsem 
drugačni luči, kot posameznike, 
ki se veselijo, ukvarjajo s športom, 
potujejo, berejo, imajo družine, 
vrtnarijo … skratka živijo tudi iz-
ven učilnice. Dijaki me seveda spo-
minjajo nase in na moje sošolce, 
ko smo bili njihovih let. Glede dela 
samega – na začetku je bilo res 
težko, toliko informacij, novosti, 
imen, obrazov, gradiva. Sčasoma 
postaja lažje, učim se vsak dan in 
sem hvaležna izkušenim sodelav-
cem, ki mi odgovarjajo, razlagajo, 
me opozorijo, mi pomagajo. Srečo 
imamo, da delamo pod mentorst-
vom prizadevnih in zelo aktivnih 
profesorjev. Zanimivo, da je bila 
prav moja mentorica tudi moja 
prva učiteljica angleščine v osnov-
ni šoli, potem me je učila še v sred-
nji, zdaj pa me spremlja pri mojih 
prvih korakih v šolstvu. 

Tadej: Po sedmih letih študija 
sem se ponovno vrnil na šolo, ki 
mi je dala veliko znanja, lepih spo-
minov ter novih poznanstev. Moji 
nekdanji učitelji so sedaj sodelav-
ci, ki so me pozitivno sprejeli. 
Veseli me, da sem se vrnil poln 
izkušenj in novega znanja, ki ga 
bom lahko širil med dijake. Di-
jaki so takšni, kot smo bili mi v 
njihovih letih. Včasih uporniški, 
naveličani in leni, drugič delav-
ni, pridni in ustvarjalni. Ved-
no pa raznoliki in polni odten-
kov, ki so odraz današnjega časa 
in pubertetniškega obdobja, ki ga 
preživljajo. Opazujem jih in jih 
poskušam razumeti. Trudim se, da 
bi jim posredoval znanje, ki sem 
ga pridobil v času študija. Pred-
vsem pa si želim, da bi telovadba, 
gibanje in skrb za zdravo življenje 
postali njihovi življenjski sopotni-
ki tudi po zaključku šolanja. 

Tadej, zaključil si dva študija, 
kar je od tebe zahtevalo pre-
cej truda in discipline. Za-
kaj si se tako odločil in kako 
si predstavljaš svojo poklicno 
prihodnost? 

Gibanje in zdrav življenjski slog 

ter negibanje in nezdrav način 
življenja določajo naše zdravje. 
To sem spoznal, ko sem v času 
študija na Fakulteti za šport dobil 
priložnost delati kot športni tera-
pevt v centru za celostno obravna-
vo debelosti Medico dr. Sentočnik. 
Srečal sem se z ljudmi, ki ima-
jo poleg prekomerne teže še vr-
sto zdravstvenih težav, z ljudmi, ki 
jim je gibanje težko in neprijetno, 
z ljudmi, ki so obupani in nimajo 
volje do življenja. Ta izkušnja me 
je spodbudila, da sem se začel za-
nimati za problematiko hujšanja 
in se tako vpisal še na višješolski 
študij Živilstva in prehrane na 
Biotehniškem izobraževalnem 
centru. Spoznal sem poveza-
nost vadbe in prehrane ter njun 
vpliv na naše zdravje. Tako sem 
se na Fakulteti za šport special-
iziral za kondicijsko treniranje, na 
Živilstvu in prehrani pa za preh-
rano in dietetiko. Diplomiral pa 
sem iz vpliva vadbe in prehrane na 
hujšanje.

Svojo poklicno prihodnost vi-
dim v izobraževalni dejavnosti 
na področju športa in prehrane. 
Znanje namreč nima nikakršnega 
pomena, če ga ne uporabljaš in 
deliš z drugimi. Spoznal sem delo 
z ljudmi, pri katerih so že vidne 
posledice negibanja in nezdrave 
prehrane, sedaj pa sem dobil 
priložnost za delo z mladimi. Priz-
nam, delo z mladimi je velikokrat 
izziv, saj nimajo vsi razvite no-
tranje motivacije in enostavno 
niso vsi za vsa področja. Men-
im pa, da je delo učitelja športne 
vzgoje pomembno poslanstvo, saj 
se v tem mladostniškem obdob-
ju oblikuje življenjski stil za celo 
življenje. Največjo vlogo imajo pri 
tem s svojim vzorom in podporo 
seveda starši. Učitelji pa dolžnost, 
da dejavnosti strokovno vodijo in 
organizirajo.

Staša, si diplomirana profe-
sorica angleščine in francoščine 
ter strastna popotnica. Vemo, 
da si med študijem sodelova-
la v mednarodnih projektih, ki 
temeljijo na prostovoljstvu. Kat-
ere države si v okviru teh projek-
tov spoznala in katera znanja si si 
pridobila?

Že kmalu po začetku študija sem 
ugotovila, da bo nujno potrebno 
odkrivanje sveta izven študijskega 
programa na lastno pest. Najprej 
me je gnala želja po učenju jezikov, 
predvsem francoščine. Tako sem 
svoja poletja posvetila zanimi-
vim enomesečnim tečajem, ki sta 
jih financirali Francija ali Belgi-
ja. Pomemben del teh izkušenj je 
bilo spoznavanje ljudi in različnih, 
ne le frankofonih, kultur. Rav-
no ta poznanstva so me vodila k 
temu, da sem se kasneje udeležila 
mladinskih izmenjav in seminar-
jev na temo človekovih pravic, so-
cialne vključenosti, brezposelnos-
ti mladih, ki so se odvijali po Ev-
ropi. Vse to srečevanje in nefor-
malno učenje me je precej ob-
likovalo. Potem sem se prijavila 
na Erasmus študijsko izmenjavo 
in se odpravila v francosko mes-
to Lille. Spoznavala sem drugačen 
študijski sistem, nove življenjske 
sloge in spet ljudi ter kulture, od-
krivala, česa sem sposobna in kaj 
si želim. Tja sem se po končanem 

zadnjem letniku študija tudi vrnila 
in še kakšno dobro leto posvetila 
svoji prvi pravi službi, ustvarjan-
ju programov učnih ekskurzij za 
tamkajšnje šolarje. Poleg tega sem 
pomagala migrantom pri njihovi 
integraciji in počasi zaključevala 
študij. Po vrnitvi v Ljubljano sem 
kot prostovoljka začela sodelova-
ti s Slovensko filantropijo, z orga-
nizacijo Amnesty International in 
z Zavodom Voluntariat. Slednji je 
bil tisti, ki me je takoj po diplomi 
poslal v Jordanijo, in sicer v okvi-
ru projekta iz programa Evropske 
prostovoljne službe z naslovom 
Medkulturni dialog. Na starodav-
ni jordanski zemlji sem preživela 
pol leta, moja glavna naloga pa je 
bila poučevanje angleščine in iz-
vajanje raznih dejavnosti v pal-
estinskih begunskih naseljih ter 
v sirski sirotišnici. Naj se sliši še 
tako klišejsko, a mislim, da je bila 
to moja največja (pre)izkušnja do 
zdaj. In najlepša. V Amanu sem 
se posvetila tudi spoznavanju ar-
abske kulture, kuhinje, jezika, lju-
di. Poskušala sem razumeti pojem 
jordanske identitete, migracije in 
močne temelje vere ter tradici-
je. Lahko bi rekla, da se je v moji 
glavi na stežaj odprlo novo okno. 
Ostaja veliko spoznanj in vonj po 
kardamomu. 

Želim si, da bi se ljudje, sploh 
mladi, zavedali, kako raznolik je 
ta svet in koliko možnosti jim je 
na voljo. Upam, da moja izkušnja 
koga spodbudi, da se vključi v 
kakšen podoben projekt. 

Maja, imaš strokovni naziv 
univerzitetna diplomirana ped-
agoginja in v dijaškem domu 
pridobivaš izkušnje na področju 
vzgoje mladih. Te delo izpoln-
juje? Kako kljub svoji mladosti 
vzpostavljaš potrebno distanco 
do dijakov?

Izpolnjujejo me dijaki v dijaškem 
domu, posledično pa tudi delo, 
ki je razgibano prav zaradi njih. 
V veselje mi je, ko mi mladi ado-
lescenti razkrivajo svoje želje in 
interese.

Na začetku sem imela pomis-
leke glede vzpostavljanja avto-
ritete v moji starosti/mladosti. 
Namreč, dijaki bi me hitro lahko 
smartrali za prijateljico, kar sicer 
ni napačno, ni pa to moja prvotna 
vloga v dijaškem domu. Življenje 
v dijaškem domu narekujejo tudi 
pravila, ki predstavljajo okvir 
našega delovanja in ravnanja. Z di-
jaki vzgojne skupine smo ta pravi-
la po mojem prihodu še enkrat jas-
no definirali in tu smo začeli. Je pa 
res, da sem po naravi zelo načelna 
in dosledna, kar so tudi dijaki hitro 
spoznali. Vedno pa imamo z dijaki 
tudi minute, ki so namenjene hu-
morju in sprostitvi. Razlika med 
avtoriteto učitelja in vzgojitelja je 
ta, da so učitelju v pomoč ocene, 
pri vzgojiteljih tega ni. Avtoriteta 
je pri nas vezana na vzpostavitev 
‘pristne domačnosti’ med vzgo-
jiteljem in dijakom, ki ima jedro 
v obojestranskem spoštovanju. 
Ko do tega pride, ima odnos pri-
hodnost. Mislim pa, da je dijakom 
potrebno pokazati predvsem 
čustveno zavzetost zanje, za nji-
hove sanje, želje, težave, strahove 
ipd. Ko ugotovijo, da si tam zanje 
in za njih, je stvar lažja.

Kaj počnete v prostem času? 
Kaj vas veseli?

Staša: Sama rada rečem, da 
zeliščarim. Sem spada vse: spre-
hodi po travnikih in gozdovih, 
nabiranje in prebiranje zelišč in 
sadežev, ki jih potem s kuhanjem, 
maceriranjem, sušenjem upora-
bim v marmeladah, namazih, sir-
upih, čajih, pitah, na koži ali laseh. 
Vse, pri čemer si lahko vzamem 
čas in malo sanjarim ali pa pamet-
no razmislim. Precej ponosna sem 
na svojo spiralno gredo, ki sem jo 
lani zgradila in ozelenila na mami-
nem vrtu. Rada tudi pišem, a tega 
ne dovolj pridno objavljam. Snu-
jem načrte. Moje jogijske veščine 
ostajajo pri par asanah in poz-
dravu sonca, a ob njih uživam. 
Ob selitvi v Ajdovščino sem si 
pred kratkim omislila kolo, da se 
bom naslednjič lahko pridružila 
sodelavcem pri Pilonovi odpra-
vi v Ankaran. Potujem in se izgu-
bljam. Ko ne morem spati, vad-
im zapis arabske abecede ali pa kaj 
preberem. Še rajši kupujem knjige, 
ki jih potem ne preberem, to je ena 
izmed mojih slabih navad. Lena-
rim tudi. Razveselijo me poletni 
pikniki s skrbno pripravljenimi 
domislenimi prigrizki, dobra glas-
ba in dobra družba. 

Maja: Prosti čas izkoristim zase, 
za sprostitev in druženje. Nimam 
nekih posebnih hobijev, s kateri-
mi se ukvarjam. Rada se družim 
s prijatelji ob kavi, pojem, berem 
knjige ter gledam filme, ki me ob 
koncu prisilijo k razmišljanju. Ko 
je mogoče, se odpravim na mor-
je, pozimi na smučanje. Vsaj en-
krat na leto pa moram na poto-
vanje v kraje, ki so mi neznani. 
Mislim, da to človeku zelo koris-
ti, odpre pogled in tako postane 
bolj strpen do soljudi. Veselijo me 
živali, predvsem psi, in trenutki, ki 
jih preživim s svojim psom Jack-
som so tisti, ki mi pokažejo, kaj je 
brezpogojna ljubezen in zvestoba. 
Od tu se lahko veliko naučim.  

Tadej: Prostega časa nimam ve-
liko, saj se vsakodnevno vozim še 
v Ljubljano, kjer delam na projek-
tih, ki sem si jih zastavil še pred 
začetkom pripravništva. Kaj več 
časa ostane za vikende, ko sem 
doma. Ta čas namenim dodatne-
mu izobraževanju, lastnim pro-
jektom, pomoči staršem ter pri-
jateljem, s katerimi pojemo v vo-
kalni skupini Klapa Planta.  

Vsekakor se je z novo zaposlit-
vijo na šoli obseg našega proste-
ga časa občutno zmanjšal. Pa nič 
zato, saj nas naše novo poslanst-
vo veseli in navdihuje. Veseli smo, 
da smo v  okviru projekta dobi-
li priložnost za nove izkušnje, saj 
nas te oblikujejo in bogatijo. Smo 
na dobri poti, da postanemo “stari 
mački”.

Iskrene čestitke vsem maturantom Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina, ki ste uspešno zaključili štiriletno šolanje na naši šoli ter opravili maturo. Na vaši življenjski poti vam želimo 
mnogo uspehov, predvsem pa pogumnega in pozitivnega spopadanja z izzivi. Še posebej smo ponosni na naše tri zlate maturante: Eriko Stranković na gimnazijskem programu ter Suza-
no Bitežnik in Mitja Ergaverja, ki sta z odliko zaključila program Predšolske vzgoje.

Ravtnatelj Andrej Rutar

ZLATI MATURANTJE 2016
Erika, s 1. oktobrom se začenja 

nova pot. Kaj pričakuješ od 
študija in študentskih let? Kje se 
vidiš čez 10 let?

Upam, da si bom s študijem 
pridobila veliko novega znan-
ja in veščin, ki mi bodo pomag-
ale v prihodnosti. Vpisala sem 
se na interdisciplinarni program 
Računalništvo in matematika, 
kjer bom poslušala predavanja z 
dveh fakultet in se usmerjala v dve 
področji naenkrat. Najbolj se vese-
lim izbirnih modulov v 3. letni-
ku, ko se bomo bolj specializira-
li za speficična področja. Sama 
bom najverjetneje izbrala multi-
medijo, vendar me prav tako mika 
tudi umetna inteligenca. Upam, 
da se bom v naslednjih dveh letih 
znala odločiti. :) Seveda se vese-
lim tudi spoznavanja novih ljudi, 
udeleževanja študentskih žurov 
in samostojnega življenja v Lju-
bljani, saj si bom s tem popestrila 
študentsko izkušnjo.

Suzana, kaj te je v štirih letih bi-
vanja na šoli najbolj zaznamovalo 
ter se ti najbolj vtisnilo v spomin?

V spominu iz srednje šole mi bo 
ostalo veliko stvari – od samega 
prvega šolskega dne (ko smo kot 
prestrašeni fazani vstopili v svet 
srednješolcev); vse ekskurzije, ki 
sem se jih udeležila; vse igrice in 
predstave, ki smo jih pripravili s 
pomočjo profesorjev, praktična us-
posabljanja – tako v Sloveniji kot v 

tujini; vsi delavci šole, ki so skrbe-
li za prijetno vzdušje; ravnatelj (s 
katerim smo se brez težav razu-
meli in mirno pogovorili, če smo 
imeli kdaj kakršne koli težave, ter 
skupno našli rešitev) in profesor-
ji s katerimi smo se razumeli, pa 
tudi tisti, s katerimi smo si kdaj pa 
kdaj skočili v lase; nepozaben mat-
urantski izlet in maturantski ples; 
predaja ključa in dude; in še in še 
bi lahko naštevala. Nazadnje pa 
moram povedati, da vsekakor ne 
bom pozabila naše druge mame 
skozi ta štiri leta – gospe Damjane 
Plešnar, ki nas je prenašala, nad 
nami nikdar obupala in nas spod-
bujala iz dneva v dan, da smo na 
koncu le prišli do cilja.

Suzana in Erika, kaj bi želeli 
sporočiti generacijam, ki 
prihajajo?

Suzana : Učite se (brez tega ne gre 
:D), predvsem pa uživajte na 4-let-
nem »potovanju« na Srednji Šoli 
Veno Pilon. 

Erika: Pred vami je še celo 
življenje, zato se potrudite, da si 
ga boste naredili lepega. Pridno se 
učite, trudite se, da dosežete boljši 
rezultat kot prej, gradite svojo za-
kladnico znanja in predvsem ne 
prenašajte stvari na jutri. Kaj km-
alu si boste za to zelo hvaležni. 
Če pa vam morda kaj spodleti, se 
poberite in poskusite znova. Ne 
pustite si, da vam neuspehi pride-
jo do živega, saj vam bo pri 70-ih 

letih, pa tudi že po končani matu-
ri, malo mar za tisti test, ki ste ga 
slabo pisali, veseli pa boste, če se 
boste naslednjič še bolj potrudili in 
uspešno končali vse, kar si zadate.

Mitja in Erika, v štirih letih so 
vajino življenje nemalokrat kroji-
li tudi profesorji. Kaj bi jim rada 
sporočila?

Mitja: Naj ostanejo taki, kot so, 
prijazni, pozorni in pripravljeni 
pomagati. 

Erika: Profesorji, hvala za vse 
preneseno znanje, ves vložen 
trud in stalno vzpodbudo k 
izboljševanju na vseh področjih. 
Hvala, ker ste nas prenašali, ko 
smo raje klepetali kot poslušali, 
ker se niste preveč jezili, ko smo 
storili napako in raje pomaga-
li, da je ne bi več ponovili, ker ste 
nam povedali marsikatero zanimi-
vo zgodbo, iz katere smo se veliko 
naučili, ker ste se štiri leta trudili za 
nas. Z vašo pomočjo je tudi gener-
acija ‘97 premagala pošastno ma-
turo in se podala novim uspehom 
naproti. 

Mitja, zagotovo se strinjaš, da je 
znanje vrednota. Kako resničen 
je ta rek v sodobni družbi?

V sodobni družbi je ta rek po mo-
jem mnenju vse manj resničen. Na 
mesto znanja družba postavlja de-
nar, ki je v igri povsod, kamor se 
obrnemo.  Žal je tako, pa ne bi 
smelo biti. 

Erika Stanković z razredničarko Matejo Ceket Odar in ravnateljem Andrejem Rutarjem

Suzana Bitežnik in Mitja Ergaver z razredničarko Damjano Plešnar in ravnateljem.

POLETNO VANDRANJE PO GRČIJI

Kot se za bodoče maturante spodo-
bi, smo se, še preden se podamo v 
intenzivne priprave na zrelostni iz-
pit, ajdovski srednješolci odpravi-
li na zrelostno ekskurzijo. V ritmih 
sirtakija in ob vonjavah tzatzikija 
smo odkrivali tako starodavne kot 
sodobne čare Grčije.

Naše popotovanje se je začelo sredi 
noči, ko sta nas na avtobusni posta-
ji pričakala dva avtobusa, vodiča in 
nekaj profesorjev. Ob štirih smo se 
že vkrcali na ladjo. 

Pravijo, da je pot pomembnejša od 
cilja. To vsekakor drži za čas, ki smo 
ga preživeli na ladji. Prijateljske vezi 
med nami so postale še močnejše. 
Skupaj smo občudovali morje, se 
družili ob igranju kart in karao-
kah. Čeprav smo na začetku vztraja-
li pri sendvičih, smo se kasneje pre-

dali užitkom precej drage ladijske 
strežbe.

Po dvaintridesetih urah plovbe 
smo se končno dotaknili grške zem-
lje, prispeli smo v Patras. 

Pozdravili smo še mornarje in 
na vročem sončku pričakali naša 
dva avtobusa. Vožnjo smo nad-
aljevali preko Peloponeza do staro-
davnih Miken, ki so nekoč pred-
stavljale najmočnejše grško kraljest-
vo. Po ogledu Miken smo se odpel-
jali v hotel v mestecu Tolo. Poleg 
odlične hrane smo bili deležni dih 
jemajočega pogleda na prelepo oba-
lo. Nato je sledil težko pričakovani 
skok v morje. Voda je bila prijetno 
topla in mivkasta zabava se je nad-
aljevala pozno v noč. 

Naslednje jutro pa … 
Ko smo zjutraj odprli oči, smo za 

trenutek pozabili, da smo prenočili 
v prelepem grškem mestecu Tolo. 
Na to nas je opomnil pogled skozi 
hotelsko okno, kjer se je bohotil ba-
zen in v ozadju grško morje. Ta po-
gled nas je spremljal tudi ob zajtrku. 
Sledila je vožnja do Epidavra, kjer 
smo si ogledali gledališče. Očaralo 
nas je s svojo mogočnostjo in akus-
tiko. Pot nas je zanesla tudi do Ko-
rintskega prekopa, od tam pa smo se 
siti in zadovoljni po okrepčilnih gi-
rosih odpeljali do Aten. Za zaključek 
dneva smo bili toplo sprejeti v taver-
no. Deležni smo bili odlične hrane 
in nastopov plesalcev tradiciona-
lnih grških plesov. V prijetnem 
vzdušju smo se tudi sami prepusti-
li grški glasbi, nato pa nas je čakal še 
zaslužen počitek v hotelu. 

Naslednji dan se je pričel z ogle-
dom Atenske akropole z mogočnim 
Partenonom, potem pa smo se od 
Aten poslovili. Na poti smo prisluh-
nili zapletenim mitološkim zgodbam 
in se počasi pripeljali do mističnih 
Delfov, najpomembnejšega 
antičnega preročišča in t. i. središča 
sveta. Vožnje za ta dan še ni bilo 
konec, saj smo se od tam odpravi-
li do Kalambake, prikupnega kraja 
pod mogočnimi gorami, na katere 
smo se naslednji dan tudi povzpeli. 

Odpravili smo se proti Meteori, 
kjer smo si ogledali samostane, ki so 
zgrajeni na peščenjakih. Po veliko 
stopnicah smo si ogledali notranjo-
st samostana in doživeli prekrasen 

razgled na pokrajino. Potem pa 
nazaj na avtobus. Po treh dolgih 
urah smo prispeli v Igoumenitso, 
kjer smo se vkrcali na trajekt pro-
ti otoku Krf. Po poldrugi uri plovbe 
smo se nastanili v hotelu in se pri-
pravili za večerjo v glavnem mestu 
Krf. Po večerji smo si ogledali še fi-
nale evropskega prvenstva v nogo-
metu, nato pa smo se odpravili v bar 
in se zabavali do jutranjih ur.

Naslednji dve jutri smo se pre-
bujali na zelenem otoku in dne-
ve preživljali ob zabavnih igrah in 
ležernem poležavanju. 

Po še eni nori, zabavni in nepre-
spani noči smo se zbudili in se 
odpravili na kopanje v bazen. Popol-
dne pa smo se odpravili – kam? Na 

plažo! Peščena plaža, kristalna voda, 
sonce, sošolci in super vzdušje; kaj 
še lahko pričakuješ na maturan-
cu. Večerjali smo v mestu Krf in 
se nato odpravili na trajekt ter ob 
sončnem zahodu zapustili otok, na 
katerem smo se naučili veliko nove-
ga, se bolje spoznali ter se poveza-
li med seboj. Ob kitari in družbi 
smo dočakali sončni vzhod. Smeha 
ni manjkalo. Z nasmehom, spomini 
in z novimi doživetji smo odšli pro-
ti domu. 

Evharisto, Hellas! Ali: Hvala, 
Grčija!

Misli so prispevali učenci 3. a in 3. 
d, zbrala in povezala pa jih je Staša 

Benko, spremljevalna profesorica na 
maturantskem izletu.
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Ajdovski taborniki 
izumili časovni stroj
Taborniki iz Rodu mladi bori Ajdovščina smo se letos na taborjenje 
odpravili v vas Ribjek, ob reki Kolpi. Naši genialni programovodje 
so namreč prav tam postavili prvi časovni stroj, zgrajen iz sušic. 

Prvi so ga lahko preizkusili 
naši GG-ji, ki so prve dni ta-
borjenja odpotovali v čas Iger 

lakote. S pomočjo skritih paketov 
hrane in drugih potrebščin so pre-
živeli bivak, po vrnitvi v tabor pa so 
odpotovali nazaj v leto 2016. Tam 
so jih pričakali naši MČji in skupaj 
smo znova pognali časovni stroj ter 
se znašli v prazgodovini. Kot pravi 
jamski ljudje smo se učili ročnih po-
slikav, signalizacije, uporabe noža, 
lovljenja kobilic ter seveda kuhanja 
golaža. Po nekaj dneh pa nam je bilo 
prazgodovinskega življenja dovolj, 
zato smo hitro zlezli v časovni stroj 
in se odpravili v srednji vek. Tam 
smo se najprej pomerili v mnogobo-
ju, kasneje pa so se vitezi in princese 
odpravili na prave plesne urice. Te 
so jim še kako koristile zvečer, ko se 

je ob tabornem ognju odvijal gala 
ples. Seveda srednjega veka nismo 
mogli zapustiti ne da bi uprizorili 
viteško bitko za Ribjek, v kateri so 
zmagali hrabri MČji. Po bitki smo 
izčrpani zapustili srednji vek ter se 
odpravili v leto 2030.  Izkazalo se je, 
da se bomo do takrat vodniki že vsi 
posvetili nekemu poklicu. MČji in 
GGji so tako dobili priložnost, da 
nam pri opravljanju naših bodočih 
služb pomagajo. Kljub zanimivim 
delavnicam v različnih časovnih 
obdobjih smo se po desetih dneh 
odločili, da bi taborjenje radi zaklju-
čili v sedanjosti. Tako smo 23.7.2016  
pospravili šotore, še zadnjič skočili 
v Kolpo in se utrujeni, a nasmejani, 
odpravili proti domu. 

Ela Kranjc, RMB

MDPM pozdrav poletju
Poletje je tudi v našem društvu najbolj pester in zabaven čas, saj skušamo v tem času otrokom in 
mladim ponuditi čim več različnih aktivnosti, da imajo v času počitnic možnost druženja in aktivnega 
preživljanja poletnih počitniških dni. Tudi letos smo za otroke ajdovske in vipavske občine pripravili 
ustvarjalne, tematske in športne vsebine, tabore in letovanja.

Z aktivnostmi smo začeli že 
takoj ob koncu šolskega leta. 
25. junija so se otroci odpra-

vili na prvo letovanje v Nerezine, 
kjer so ostali do 2. julija, ko so se v 
hiškah v počitniškem naselju ZPM 
Krško za en teden nastanili otro-
ci našega drugega letovanja. V tem 
času – zadnji teden v juniju in prve 
dva tedna v juliju so v Hiši mladih 
potekale tudi raznovrstne delavnice, 
seveda pa smo ustvarjalno-športno-
-plesni program pripravili tudi za 
udeležence letovanj. Skupaj z Mla-
dinskim centrom Hiša mladih smo 
staršem v teh tednih ponudili tudi 

možnost celodnevnega varstva. Za-
posleni v Mladinskem centru so po-
skrbeli za prijetno varstvo, prosto-
voljci našega društva pa so pripravili 
delavniške vsebine. Na junijskih in 
julijskih delavnicah so otroci ustvar-
jali, plesali, fotografirali, igrali dru-
žabne igre, se razgibali na zunanjih 
površinah, družili in zabavali.Konec 
julija je skupina otrok odšla še na 
letovanje v Piran, kjer so letovali v 
domu Zavoda za letovanje otrok, ob 
njihovi vrnitvi v začetku avgusta pa 
smo že s polno paro zbirali prijave 
za tečaj rolanja, humanitarne po-
čitnice Veter v laseh v Mozirju in 

delavniška tedna z varstvom konec 
avgusta. Avgusta smo izpeljali še 
dan za družine na ajdovskem baze-
nu, po 15. avgustu pa smo energijo 
že usmerili v akcije vezane na zače-
tek novega šolskega leta. 

V letošnjem poletju so delavnice in 
druge aktivnosti izvajali številni sta-
ri in novi prostovoljci, obiskalo nas 
je tudi nekaj mladih – predvsem sre-
dnješolcev, ki so se prvič preizkusi-
li v vodenju vsebin, njihova različ-
na področja udejstvovanja pa so 
tudi otrokom pričarala zelo razno-
like dneve. 

Mentorjem in prostovoljcem - Mi-
tji, Aniti, Eleni M., Silvi, Taši, Marti, 
Urški, Martinu, Ines, Eleni K., Mati-
cu, Nataši, Andreji, Damjanu, Ani, 
Miranu, Liljani, Mariši, Maši H., 
Lari, Zarji, Gordani, Vidu, Janji, Ta-
mari, Mojci, Poloni, Kristini, Blažu, 
Metki in vsem, ki smo jih morda po-
zabili omeniti, se v našem in imenu 
otrok zahvaljujemo za vse ure, ki so 
jih v tem poletju namenili naši mla-
dini.

Maša Čibej, MDPM Ajdovščina

Gradimo trden most prijateljstva
Letošnja poletna tabora za otroke v Soči sa bila rekordno obiskana. Prvi tabor za otroke iz programa 
Popoldan na cesti in drugi tabor namenjen, otrokom iz programa Posvojitev na razdaljo je skupaj 
obiskalo 51 otrok, 15 animatorjev in dve kuharici. Pripravili smo jim zanimiv in pester program. 

V šestih dneh smo obiskali 
nordijski center Planica, 
botanični vrt Julijana, se 

ustavili v Kranjski Gori, kjer smo 
namakali noge, se hladili na Vršiču, 

se učili zanimivih glasbil, saj nas je 
obiskal Dejan Štemberger, ki nam 
je predstavil glasbila sveta. Obiskale 
so nas tudi skavtinje, ki so nam po-
vedale, kako poteka dan pri skavtih. 

Naša gostja je bila tudi priznana 
kaligrafinja Loredana Zega, ki nas 
je naučila lepe pisave. Izdelali smo 
veliko zanimivih izdelov, od glas-
bila, do zvezka, peresnice, copatov, 
torbice, se naučili kaligrafskih črk, 
dajali gole na nogometnem prven-
stvu, pokazali svoje znanje v kvizu, 
se preizkusili v igrah brez meja, ja-
hali konje na Pristavi, spoznali delo 
sirarja na kmetiji Jelinčič in še in še. 
Tabora smo zaključili s kresom in 
karaokami. Žal pa nas je na taboru 
obiskala tudi Muca Copatarica, ki 
nam je odnesla vse nepospravljene 
copate. Na srečo nam jih je dala v 
prazno sobo, tako, da smo jih hitro 
našli.

Nasnidenje prihodnje leto v še ve-
čjem številu.

Tatjana Rupnik

Letovanje v Nerezinah

Po lisice v Črno goro
Od 17. do 19. junija 2016 je balkansko tekmovanje v radijski ori-
entaciji (lov na lisice) prvič potekalo v Črni gori. Poleg starejših 
tekmovalcev nas je nastopilo še šest pionirjev, vsi učenci OŠ Do-
bravlje: Miha in Matija Kočevar, Maks Rodman (nekdanji učenec), 
Tilen Curk, Nik Gregorič in Jani Bratož. 

Nastanitev in tekmovanja 
so se odvijala ob vznožju 
Lovčena. V soboto, 18. ju-

nija, je potekalo UKV tekmovanje. 
V tekmovalni koridor sem se podal 
skoraj zadnji, ob prihodu v cilj pa 
sem na računalniku opazil, da sem 
zasedel prvo mesto. Rezultata sem 
se zelo razveselil, a časa za veselje 
ni bilo veliko, saj nas je že v nedeljo 
čakalo novo tekmovanje, tokrat je 
bila na sporedu KV tekma. Ponovno 
sem se odrezal zelo dobro, saj sem 

za najvišjo stopničko zaostal le dve 
minuti. Več o rezultatih in fotogra-
fije pa na spletni strani ham.radio.si. 

Vožnja je trajala kar 14 ur, vendar 
so jo popestrili lepi razgledi. Nepo-
zaben je bi mavzolej na Lovčenu, 
staro mesto Budva in kamniti kra-
ški teren. 

Za dogodivščine se moramo za-
hvaliti mentorju, vodstvu šole in Ra-
dioklubu Ajdovščina. 

Jani Bratož, 6. razred
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“Skozi naše oči”

Otroci iz vrtca Ob Hublju, 
iz skupine »Čebelic«, smo 
v šolskem letu 2015-16, 

spoznavali naše mesto Ajdovščino. 
Posvetili smo se predvsem arhitek-
turi, pri čemer so nam pomagali 

tudi strokovni sodelavci. Spoznavali 
smo rimsko obzidje, način gradnje 
v tistih časih, življenje Rimljanov in 
uporabnost oz. pomen osrednjega 
Lavričevega trga. Vse to smo opa-
zovali v neposrednem okolju in 
znanje pridobivali v Goriškem mu-
zeju v Ajdovščini. Pri raziskovanju 
arhitekture skozi zgodovino in vse 
do danes, sta se v projekt priključili 
tudi mami dveh otrok iz skupine, ki 
sta po poklicu arhitektki. To sta bili 
gospa Tea Goljevšček in gospa Ma-
teja Petrič.

 Prijazno so nas tudi sprejeli na 
Občini Ajdovščina, kjer nam je ga. 
Marica Žen Brecelj  predstavila raz-
lične makete.

Naše spoznavanje kraja in arhitek-
ture je bilo igrivo, ustvarjalno, zani-

mivo, zabavno in poučno.
 Svoje znanje in delo smopred-

stavili na odprtju razstave »SKOZI 
NAŠE OČI – Arhitektura kot jo vi-
dijo otroci« v Pilonovi galeriji Ajdo-
vščina, 8. junija 2016.

 Še posebej smo bili ponosni, da 
smo svoj projekt lahko predstavili 
tudi županu Občine Ajdovščina Ta-
deju Beočaninu, ki nas je obiskal v 
našem vrtcu.

 Nadja Likar in Anita Pintar, 
foto: Primož Brecelj

Čebelice gostile župana
23. junija 2016 je bil v Otroškem vrtcu Ajdovščina, oddelku Ob Hublju, prav poseben dan. Otroke iz 
skupine Čebelice je na njihovo povabilo obiskal župan občine Ajdovščina, gospod Tadej Beočanin. 

Otroci in vzgojiteljici so 
posebej za ta dogodek v 
skupini razstavili likovna 

dela, ki so nastala v projektu “Skozi 
naše oči - Arhitektura kot jo vidijo 
otroci”, in so bila na ogled v Pilo-
novi galeriji Ajdovščina. Gospodu 
županu so otroci predstavili svoje 
celoletno delo, zaigrali Legendo o 
Hublju in zapeli pesmice. Pokazali 
so mu maketo Lavričevega trga in 
mu zaupali, kaj vse bi lahko počeli 
na Lavričevem trgu, če bi le ta bil za-
prt za motorna vozila. Predstavili so 
mu izdelano maketo vrtca Ob Hu-
blju s »prizidkom« telovadnice ter 
ob tem izrazili tako njihovo veliko 
željo kot željo vseh drugih otrok – 
zgraditi telovadnico. Župan je otro-
kom povedal, da je za njihovo stisko 
in željo že seznanjen in jim obljubil, 
da bodo telovadnico v naslednjih 
letih zgradili. Navdušeni, nasme-
jani, srečni otroci so mu povedali: 

»Če bomo imeli telovadnico, bomo 
lahko telovadili tudi v vetrovnem in 
deževnem vremenu.«

Dan po županovem obisku sva 
otroke povabili k razmišljanju, da 
nama zaupajo, kako jim je bilo ob 
obisku župana, kateri trenutek ti-
stega dne se jim je najbolj vtisnili v 
spomin, katerega se bodo še dolgo 
spomnili. Nekaj izjav otrok: 

»Meni je blo lepo, ker nas je obi-
skal g. župan in ker smo mu še en-
krtpredstavli tisto lepo predstavo. In 
kr nm je župan dal tist sok in Fruta-
belo in kr smo se slikali z županom. 
In je blo lepo, kr smo bli še obleče-
ni v tisto in kr smo županu predsta-
vli in zapeli predstavo. Zahvaljujem 
se mu zato, ker je prišel in je imel čas 
za si ogledat našo predstavo.« 

»Mi je blo lepo, ker nam je čestital 
in nagradil. Lpu mi je bilo, da smo 
mu zaigrali predstavo in de je loh-
ku pršu.« 

»Meni je blu všeč, kr je pršu žu-
pan, de lohku je pogledu našo pred-
stavo, celo in da nam je zaplosku, in 
še de nm je prenesu s fructala. In de 
smo mu dali tistu pisemce in de se 
nm je zahvalu, de j lohku pršu po-
gledt našo predstavo. In de se j sli-
ku z nami.« 

»Mi je blu všjč, de smo mu zaigra-
li in de j lohku pršu in nm plosku in 
tudi soke in frutabeleprnesu. In de 
je bufulprjazen.« 

»Meni je blu všeč, kr je pršu. In kr 
smo mu zaplesali. In mi je blo tudi 
všeč kr smo mu zapojali Jaz pa grem 
na zeleno travco. In kr ns je pohva-
lu. Meni je bilo tudi všeč, kr mi je 
župan dal roko.« 

»Meni je blulpu, kr j pršu župan 
in nm je dal roko. In pol kr smo mu 
zapojali dolino vipavsko in pole, kr 
se je poslovu, smo se tud mi vsi po-
slovili. Mi je bluzelulepu. In kr smo 
se tkulpu poslovili, se je tud župan 
tkulpuposlovu.« 

»Meni je bilo najbolj všeč, kr je pršu 
župan in smo ga pozdravili. In mi je 
blo najbolj všeč, ko smo mu zapeli 
Dolina vipavska in zaigrali Legendo 
o Hublju in mi je bilo všeč,  da smo 
nastopali in pojali in pole mi je bilo 
všeč, k se skupaj trudimo in da smo 
se slikali z županom. Potem mi je 
bilo najbolj všeč, ko bomo podarili 
maketo županu. In mi je bilo najbolj 
všeč, da mi je dal  župan roko. In mi 
je bilo najbolj všeč, ko je župan po-
gledal naše umetnije, in ko smo se 
poslovili od župana in želim si, da bi 
g. župan pršu še v vrtec.« 

Nadja Likar in Anita Pintar,
 foto: Sanda Hain

Bazen za socialno ogrožene
Zavod za šport Ajdovščina je letos že sedmo leto zapored socialno ogroženim otrokom, ki jih je pre-
dlagal Rdeči križ Ajdovščina, omogočil brezplačno kopanje na letnem bazenu čez celo sezono.

Otrokom, ki so žal večkrat 
prikrajšani za materialne 
dobrine in pogosto tudi za 

socialne stike, je tako polepšal pole-
tje in zaslužene počitnice. Kar šestim 
otrokom je Zavod omogočil tudi 
brezplačno udeležbo na celoteden-
skem kampu, pri čemer so si otroci 

sami po svojih željah izbrali kamp 
in tudi termin. Kot so nam povedali 
otroci, so tako na bazenu kot na ple-
snih in nogometnih kampih izredno 
uživali in jim bodo počitnice osta-
le v zelo lepem spominu. Donacija 
Zavoda je zanje zelo dragocena, saj 
so tako deležni nekaj brezskrbnih 

trenutkov in razvedrila, ki jim ga 
starši ne morejo omogočiti. Zavo-
du se tudi v imenu otrok in staršev 
najlepše zahvaljujemo za pomoč ter 
čudovite in pestre počitnice! 

Irena Žgavc

Pomoč pri nakupu 
šolskih potrebščin

Začetek šolskega leta  je za 
mnoge družine zelo stresen, 
saj so nanj vezani številni 

stroški, ki močno obremenijo dru-
žinski proračun. Rdeči križ Ajdo-
vščina staršem z nizkimi dohodki 
pred začetkom šolskega leta poma-
ga pri nakupu učbenikov, delovnih 
zvezkov in šolskih potrebščin, tako 
da družinam z enim otrokom na-
meni bon za 20 evrov, družinam 

z dvema otrokoma za 40 evrov in 
družinam s tremi ali več otroki za 
60 evrov. Družine so lahko bone 
unovčile v katerikoli lokalni papir-
nici, knjigarni oz. trgovini s šolskimi 
potrebščinami. Letos je RK poma-
gal 90 družinam, ki jim je namenil 
bone v skupni vrednosti 3000 evrov. 
Vsem učencem želimo veliko uspe-
hov v novem šolskem letu! 

Irena Žgavc

“Naredi, kar moreš ...
... s tem, kar imaš, tam, kjer si.”

Besede ameriškega državnika 
Roosevelta so kot nalašč za 
vso mladež, ki se v teh za-

dnjih počitniških dneh odloča, s ka-
terimi prostočasnimi dejavnostmi 
bo poleg šolskih obveznosti zapol-
nila svoje popoldneve. Odločitev za 
umetniške, športne ali prostovoljske 
aktivnosti je gotovo dobra izbira.

Eno glavnih vprašanj, ki si jih v 

zadnjem času postavljamo vsi, ki 
delamo z mladimi, je, kako jih zva-
biti izpred monitorjev, tablic in pa-
metnih telefonov v “pravo življe-
nje”. Redki mladi premorejo toliko 
samodiscipline, da vedo, da so poleg 
znanja fizično delo, telesna aktiv-
nost in pristni socialni odnosi nuj-
ni za zdrav razvoj tako posameznika 
kot tudi družbe. Glavni cilj organi-
ziranih skupin je zato poskrbeti za 
telo in duha ter omogočiti tako mla-
dim kot odraslim, da ne zakopljejo 
talentov, ki jih premorejo. 

Tudi Nogometno društvo Primor-
je (nekdanji NŠA) že vrsto let omo-
goča razvijanje nogometnega ta-
lenta v Ajdovščini in njeni okolici. 
Dolgo je bil ta razvoj omogočen le 

fantom, zadnja štiri leta pa v klubu 
trenirajo tudi dekleta.

Zato vabimo vse fante in dekleta, 
ki si želite zaigrati v tej, za nekate-
re, najlepši skupinski igri, da se nam 
pridružite. Začenjamo s Cici nogo-
metno šolo, namenjeno punčkam in 
fantkom, starim 5 in 6 let, nato pa 
gre razvoj vse do mladink in mla-
dincev, ki se že spogledujejo s pol-
noletnostjo.

Za vse informacije smo vam na vo-
ljo na e-naslovu: nsajdovscina1@
gmail.com

ND Primorje
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Pumovci uspešni na 
izpitih
Program Projektno učenje mlajših odraslih PUM-O smo na Ljudski 
univerzi Ajdovščina letos prvič izvajali tudi poleti. Prenovljen pro-
gram prinaša tudi vrsto drugih novosti, glavni cilji pa ostajajo isti: 
spodbujati mlade in jim pomagati pri dokončanju šolanja, iskanju 
zaposlitve in razvoju poklicne kariere. 

Avgust je potekal predvsem 
v znamenju priprav na po-
pravne izpite. Učili smo se 

matematiko, slovenščino, trajno-
stni razvoj, računalništvo, vrtnar-
stvo, angleščino in še mnogo drugih 
predmetov. Pumovci so trdo delali 
in se pripravljali na izpite. Njihov 
trud je bil poplačan, saj so skoraj 
vsi naredili popravne izpite in se 
vpisali v višji letnik. Mentorice smo 
njihovega uspeha zelo vesele, saj so 
potrdili, da z delom in vztrajnostjo 
zmorejo opraviti še tako težek izpit. 

Poleg učenja za popravne izpite 
pa smo na PUM-u še naprej lovi-
li poletje z zanimivimi delavnicami. 

Pripravili smo namreč bogat poletni 
program »Ujemi poletje«, ki je mla-
dim ponujal pestro izbiro možnosti 
za aktivno preživljanje prostih dni. 
Naučili smo se, kako izdelati doma-
či sladoled in presno torto ter kako 
pripraviti osvežujoče brezalkoholne 
koktajle. Pogovarjali smo se o tem, 
kako si postaviti karierno pot: kako 
določiti osebni karierni cilj in pod-
cilje ter korak za korakom graditi 
kariero. Ker je komunikacija sesta-
ven del življenja, smo se pogovarjali 
tudi o tem, kako pravilno komuni-
cirati, kako preprečiti konfliktne si-
tuacije, obvladati čustva in konflik-
te rešiti na konstruktiven način. Z 
gradnjo energetskega stolpa smo na 
novo usvojene komunikacijske ve-
ščine preizkusili v praksi – kako lah-
ko kot ekipa sestavimo stolp, iščemo 
ustrezne rešitve in rešujemo kon-
flikte, nastale pri gradnji. 

Seveda pa se na PUM-u nismo 
samo učili in se pogovarjali o kari-
eri, ampak smo tudi uživali v špor-
tnih igrah, spoznavali različna tol-
kala sveta ter ustvarjali kamnite 
hišice. 

Poletje je tako minilo. Rečemo lah-
ko, da smo ga na PUM-u 100% izko-
ristili, zato smo pripravljeni na nove 
izzive, delavnice in učenje, ki jih pri-
naša september. 

Pridružite se nam!
MF

MLADII
Več kot 800 otrok preživelo 
nepozabne počitnice
Zavod za šport Ajdovščina je zaključil projekt športnih počitnic in zabeležil rekordno udeležbo.

V programih v katerih je bilo 
vključenih več kot 800 otrok 
je sodelovalo 35 strokovnih 

delavcev v športu, 30 prostovoljcev 
ter zunanji izvajalci, ki so skrbeli za 
zabaven, pustolovski predvsem pa 
varen potek programa. Udeležilo se 
je tudi veliko število otrok iz drugih 
občin, kar dokazuje, da so športne 

počitnice projekt, ki je edinstven na 
širšem regijskem področju. Projekt 
katerega sofinancirajo Občina Aj-
dovščina, Fundacija za šport,Fitnes 
zveza Slovenije, Vzajemna, Sokolska 
zveza Slovenije je potekal 6 tednov 
vsebina pa je zajemala 11 različnih 
športnih vsebin ali kampov pod 
strokovnim vodstvom posameznih 

izvajalcev letnega programa športa. 
Veliko zadovoljstvo udeležencev 
nam daje obvezo, da bomo tudi pri-
hodnje leto skupaj ustvarjali nove 
uspešne športne zgodbe.

UP

dodatne informacije   WWW.ZS-AJDOVSCINA.SI

ŠPORTNI CENTER AJDOVŠČINA

pon. - pet. 16:00 - 22:00 sob. 14:00 - 22:00

ponedeljek - petek: 16:00 - 21:00
sreda organizirane skupine
sobota 14:00 - 21:00
REKREATIVNO PLAVANJE
torek in četrtek 6:10 - 7:10 - sobota 13:00 - 14:00

razpoložljivost igrišč in rezervacije na spletni strani

pon. - pet. od 16:00 - 22:00 sob. 13:00 - 22:00

pon. - pet. 7:00 - 22:00 sob. - ned. 13:00 - 22:00

ob sobotah od 14 ure dalje po dogovoru.

POKRITI BAZEN

 

 

 

FITNES 

BADMINTON 

NAMIZNI TENIS

ROJSTNI DNEVI

SAVNE (finska, turška, infra)

3.10. 2016

3.10. 2016

A J D O V Š Č I N A



27Latnik 178, 2.september 2016 KMETIJSTVO

Košnja na Mali gori
Da nam Mala gora veliko pomeni, smo Kamenjci dokazali v so-
boto, 13. in nedeljo 14. avgusta ko smo pri koči na Mali gori kosili 
travnike in spravljali seno.

V obeh dneh se je na Mali 
gori zbralo skoraj petde-
set članov planinske sek-

cije, krajanov in naših prijateljev 
iz PD Kanal in SPD Gorica. Kose 
smo sklepali in nabrusili le zato, da 
ohranjamo tradicijo ročne košnje, 

sicer pa smo travnike pokosili s ko-
silnico. V času, ko se je seno sušilo 
pa smo postorili se marsikaj. Ob-
novili smo guto - zatočišče iz vej in 
sena, kakršne so uporabljali nekdaj 
v času košnje, uredili okolico koče, 
posekali grmovje, pokosili in očistili 

Albino krompir v Beli
V Beli, ki spada v krajevno 

skupnost Podkraj, se celo 
krompir želi poistovetiti z 

imenom naselja. Pri kopanju krom-
pirja na eni od tamkajšnjih njiv so 
namreč naleteli na ‘albino’ prime-
rek, ko se je polovica sicer ‘rdeče’ ko-
žice krompirja čudežno razbarvala. 

Edo Pelicon, Foto Matija Malik

Učni center Brje 

Udeleženci delavnic predelave sadja navdušeni
Ljudska univerza Ajdovščina od maja 2016 izvaja v Učnem centru na Brjah brezplačna predavanja ter praktične delavnice za pridobitev znanj s področja predelave vipa-
vskega sadja v različne izdelke. Program sofinancira Občina Ajdovščina.

Na posameznih delavnicah 
v Učnem centru Brje nas 
je sodelovalo od 12 do 20 

udeležencev. Prihajali smo prete-
žno iz občin Ajdovščina in Vipava, 
nekateri iz območja Nove Gorice 
in celo Goriških Brd. Zanimanje za 
nova znanja in izmenjavo izkušenj 
je bilo veliko. Udeleženci smo na 
prvih predavanjih izvedeli veliko o 
osnovah sistema HACCP in pravi-

lih glede označevanja živil, o trženju 
in promociji izdelkov iz sadja ter 
komunikaciji s kupci. V juniju smo 
kuhali marmelado iz marelic, v juli-
ju pa predelali breskve v kašast sok 
in marmelado. Vodila nas je Blanka 

Samec, univ. dipl. inž. živilske teh-
nologije, s strokovnimi znanji in 
izkušnjami na področju tehnologije 
predelave sadja, označevanja in tr-
ženja končnih izdelkov, na podro-
čjih priprave receptur, deklaracij 
sokov, pijač, marmelad, sirupov, 
kompotov... 

Tisti, ki smo v juliju sodelovali tudi 
na delavnici priprave in sušenja ma-
relic pod vodstvom Vere Kodrič, 
smo strnili nekaj vtisov in informa-
cij za vse, ki bi se nam želeli pridru-
žiti na jesenskih delavnicah. 

Vera Kodrič ima na področju su-
šenja sadja dolgoletne bogate izku-
šnje in jih z veseljem deli z vsemi, ki 
jih zanima. Kot je uvodoma pove-
dala je sadje začela sušiti ljubiteljsko 
šele z upokojitvijo leta 1997. Takrat 
je podedovala parcelo in z možem 
sta uredila sadovnjak z okoli 100 sa-
dnimi drevesi. Sadja je bilo veliko in 
nabavila si je lesen sušilni stroj, v ka-
terem lahko posuši od 10 do 15 ki-
logramov sadja. S svojimi dobro-

tami je razveseljevala sorodnike in 
prijatelje. Tako se je   razvedelo, da 
je na tem področju prava mojstri-
ca in zato so jo na Ljudski univer-
zi Ajdovščina povabili, da je vodila 
delavnice o sušenju sadja. Imela je 

predstavitve tudi v domači krajev-
ni skupnosti, v Društvu upokojen-
cev v Ajdovščini in v Vipavi ter pri 
Kmetijsko svetovalni službi za Aktiv 
kmečkih žena. 

Tokrat je delavnica potekala v 
dveh delih. Najprej nam je na zani-
miv način predstavila, kako je priče-
la sušiti različno sadje in kakšne na-
pake so se pri tem delu pojavljale. 
Zato se je samoiniciativno s pomo-
čjo strokovnih knjig izobraževala 
in pridobila poleg bogatih izkušenj 
še strokovno znanje s tega podro-
čja. Pripravila si je tudi svoj priroč-
nik o sušenju sadja. Iz njega je lepo 
razvidno in na preprost način pred-
stavljeno zakaj sušimo sadje, kako 
so sadje sušili včasih, kako sušimo 
sadje danes, kaj se dogaja pri suše-
nju, katere vrste sadja lahko sušimo, 
kako sušimo posamezne vrste sad-
je, kako posušeno sadje shranimo in 
uporaba suhega sadja. Suho sadje je 
bogat vir vlaknin, vitaminov in mi-
neralov čez celo leto. V drugem delu 
smo spoznali osnove sušenja mare-
lic. Ga. Vera nas je seznanila s po-
stopki in vrstami sušenja sadja, zele-
njave, zdravilnih rastlin, začimb … 
Posebej nas je opozorila, da bomo 
suho sadje najbolj ohranili v zapr-
tih steklenih kozarcih in shranje-
no v temnih prostorih, da ne izgubi 
barve. O tem smo se lahko prepri-
čali na njenih lanskoletnih krhljih in 
rezinah suhega kakija,  ki nam ga je 
prinesla v pokušino in dokaz njenim 
ugotovitvam. 

Sledila je priprava treh različnih 
vrst marelic za sušenje. Razrezali 
smo jih na polovice, izločili koščice,  
položili gazo na pladnje in zlagali 
polovice marelic. Na 9 pladnjev smo 
naložili okrog 25 kg marelic  in na-
stavili temperaturo na 60 stopinj za 
sušenje prvih 12 ur. Po 12 urah smo 

začeli postopek izmeničnega krože-
nja. Po dveh dneh se je sadje že več 
kot na polovico posušilo, zato smo 
zadnji dan znižali temperaturo na 
45 do 50  stopinj. Posušeno sadje je 
treba ohladiti,  zato ga za kakšen dan 
pustimo še v sušilnici ali na zraku. 
Vendar ga moramo prekriti z bom-
bažno krpo, da ga zaščitimo pred 
mrčesom. 

Da bi preverili, kako nam je uspe-
lo sušenje marelic in kakšnega oku-
sa so, smo se v Učnem centru Brje 
ponovno zbrali čez štiri dni. Ugoto-
vili smo, da so bile marelice dobro 
posušene, kar  smo tudi degustirali. 
Udeleženci izobraževanja smo bili z 
videnim in slišanim izjemno zado-

voljni. 
  » Gospa Vera Kodrič nam je su-

šenje sadja nazorno predstavila, po-
leg tega pa prinesla s seboj vzorce 
posušenega kakija, jabolk, nekta-
rin, hrušk in seveda marelic. Naj-
bolj sem si zapomnila njene besede 
o hrambi posušenega sadja. Poveda-
la je, da je najboljše, če se posušeno 
sadje hrani v steklenih kozarcih. Da 
je treba biti pozoren pri sušenju, da 
je pravilno posušeno, da ni zažgano, 
pa tudi premalo sušeno ne sme biti. 
Poskrbela je tudi za videz izdelkov 

in je vse kozarce opremila z etike-
to sadja in napisom. Ob zaključku 
nas je pogostila z domačim sokom. 
Gospe Veri se zahvaljujem, da se je 
tako potrudila in odgovarjala s potr-
pežljivostjo na vsa naša zastavljena 
vprašanja,« je povedana Silvana Ka-
lin, ena od udeleženk izobraževanja. 

Navdušen je bil tudi Klavdij Ko-
mel: »S predavanji in praktičnimi 
delavnicami sušenja sadja sem bil 
zelo zadovoljen,« je dejal in izrazil 
željo, da bi praktično predstavili se 
sušenje drugih vrst sadja, kot so, de-
nimo, jabolka in hruške. 

Ob zaključku še povabilo vsem, ki 
želite pridobiti nova znanja in pre-
delati lastno sadje na strojih v Uč-

nem centru Brje, da se nam pri-
družite na jesenskih delavnicah. V 
septembru, oktobru, nas čaka pre-
delava grozdja (mošta) v sok ter 
predelava jabolk v sok. V novembru 
se dobimo na teoretični in praktič-
ni učni delavnici sušenja kakijev in 
jabolk. V pripravi pa so še delavni-
ce o ureditvi in vzdrževanju sadov-
njaka ter negi, obrezovanju sadne-
ga drevja.  
Ljudska univerza, Udeleženci delavnic v 

Učnem centru Brje

planinsko pot po Mali gori, ostalo 
pa nam je še dovolj časa za prijetno 
druženje ob mizah v senci košatih 
lip. Da mize niso bile prazne pa so 
poskrbele naše ženske, ki so pripra-
vile štruklje, štrudelj, omlete ter do-
mači kruh, ki nam je s pršutom še 
posebno teknil. 

V pogovorih je bilo čutiti zadovolj-
stvo nad opravljenim delom in ob-
čutek, da nam ni žal dveh žrtvova-
nih dni, da Mala gora ostaja urejena 
in prijazna za nas in pohodnike, ki 
jo obiskujejo. 

Planinska sekcija se zahvaljuje 
vsem, ki žrtvujejo svoj prosti čas in 
kakorkoli pomagajo pri delu planin-
ske sekcije.

ŠV
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Budanjski (moker) 
oratorij

»Zdaj gre zares!« je odmevalo 
po Budanjah med 10. in 15. juli-
jem, ko smo se na poletnem ora-
toriju ponovno zbrali otroci in 
animatorji. Letos smo se ob spo-
znavanju zgodbe o Ostržku po-
govarjali o vrednotah, ki so po-
membne za uspešno življenje. 
Ugotovili smo, da lahko le v lju-
beči družini, vedoželjni, z delav-
nimi rokami in z resnico v naših 
besedah postanemo odgovorni 
ljudje. Dogajanje smo popestri-
li z delavnicami in igrami, med 
katerimi so spet največje nav-
dušenje požele vodne, še pose-
bej, ker so nas obiskali gasilci in 
poskrbeli, da prav nihče ni ostal 
suh. Uživali smo tudi na noč-
nem programu in v napetem in 

izredno razgibanem plesnem 
tekmovanju odkrili nove talen-
te. Tudi letos smo se odpravi-
li na pohod, med katerim smo si 
ogledali mozaik v vrhpoljski cer-
kvi. 

Nasmeh na obrazu otrok in 
animatorjev, ki ga nariše orato-
rij, nas žene, da ga vsako nasle-
dnje leto znova organiziramo. 
Zato že sedaj vse otroke vabimo, 
da se nam v istem času na istem 
mestu pridružite naslednje leto, 
ko bo oratorij v Budanjah prav 
poseben – praznovali bomo na-
mreč njegovo 10-letnico.

Aljaž Bratina

Umetniki za Karitas 2016
Na Sinjem vrhu nad Ajdovščino je od 15. do 19. avgusta potekala 22. mednarodna likovna kolonija 
Umetniki za karitas pod naslovom: »Pogum vse ljudstvo v deželi, govori Gospod« (Ag 2,4). Izkupiček 
nastalih del bo namenjen ljudem v stiski.

V letošnji koloniji so za pet dni so-
delovali umetniki: Zdravko Do-
linšek Andrej Kosič, Jurij Krav-

cov,   Petar Lazarevič, Miloš Marc, Jasna 
Merku, Alina Asberga Nabergoj, Patricija 
Simonič in Suzana Švent ter častni gost 
Zmago Modic. Izbranim udeležencem 
so se pridružili tudi strokovni sodelavci 
in pomočniki Azad in Silva Karim, Mira 
Ličen Krmpotić, Lucijan Bratuš, Bogdan 
Soban, Milena Gregorčič in Janez Štros 
ter udeleženci lanske kolonije, ob dnevu 
odprtih vrat pa še drugi ustvarjalci, ki so 
za namen kolonije želeli pokloniti likovno 
delo. Deset udeležencev in sedem strokov-
nih sodelavcev je ustvarilo 40 likovnih del, 
pridružilo se je sedemnajst udeležencev 
preteklih kolonij in ustvarilo 24 likovnih 
del. Dan odprtih vrat je tudi letos priva-
bil kar 53 slikarjev, ki so poklonili 73 slik 
in skulptur. Bilanca letošnjega srečanja 
je 87 avtorjev s 147 likovnimi deli. Vre-
dnost nastalih del se oceni v soglasju z av-
torjem in strokovnim svetom kolonije in 
tokrat znaša skoraj 50.000 Eur, koliko bo 
dejanski izkupiček pa bo pokazal čas. 

Tudi letos lahko rečemo, da si je na Sin-
jem vrhu lepo in dobro podalo roko. Na-
klonjeno je bilo tudi vreme, saj so lahko 
umetniki ustvarjali v ateljeju in tudi na 
prostem od koder je pogled segal tja do 
beneških lagun. Zanimiva družba se je 
zbrala, vse pa je družila različnost v staros-
ti, različnost okolja od koder so prihaja-
li, različnost umetniškega izražanja, vsem 
pa je bilo skupno preko barv in čopičev 
in sporočilnih slik nagovoriti gledalca, da 
bo začutil lepoto Božjega stvarstva, ki ga 
izraža vsak umetnik na svoj način, pred-
vsem pa prispevati svoj talent za ljudi v 
stiski ali kot je povedala likovna kritičarka 
in stalna spremljevalka Umetnikov za 
karitas Anamarija Stibilj Šajn: »To so 

čuteči ljudje, iz tega se rojevajo izpovedi in 
umetnine in iz tega vre tudi njihovo priza-
devanje, da bi svoja znanja in svoj talent 
namenili ljudem v stiski.« 

Tako umetnikov kot obiskovalcev se 
je dotaknilo letošnje geslo in marsikdo 
je prikimal, da je v naši družbi premalo 
poguma, marsikdo je Gospodove besede 
prvič slišal. Morda na zunaj zgleda, da 
postaja vse skupaj rutina, toda ne, vsako 
leto so novi umetniki, vsako leto nastanejo 
nova dela in vsako leto kolonijo spremlja 
dobra misel, ki se ubesedi v geslu. Veliko 
je bilo komentarjev, filozofskih in čisto 
preprostih. V   ‘Pogovoru o..’, ki ga vsa-
ko leto pripravlja v imenu Radia Ognjišče 
Jože Bartolj, strokovni sodelavec kolonije 
smo podelili misli, ki so bile vsakemu svo-
je, zato o vsakem le nekaj stavkov: 

Zdravko Dolinšek se je po upokojitvi 
preselil iz Trbovelj v Radence. Sam pravi, 
da je bilo med službo zlatarja in oblikov-
alca nakita slikarstvo hobi, danes pa je ob-
ratno… 

Andrej Kosič prihaja iz sosednje Gorice, 
Slovenec po srcu in duši ..83-letni gospod 
je bil vsa leta med darovalci v Umetni-
kih za karitas, letos pa je bil ves teden z 
nami. Sam pravi, da nam je prav v takih 
druženjih dano spoznati človeško bogas-
tvo…. 

Jurij Kravcov je bil rojen v Rusiji, v času 
razpada SZ se je za eno leto preselil v Bol-
garijo in nato v Slovenijo, kjer je tudi os-
tal in ima družino. Še največkrat je med 
kolonijo omenil svojo triletno hčerkico… 

Petar Lazarević živi v Ljubljani, 
odločitev, da pride na Sinji vrh je bila 
težka, saj je pred kratkim imela žena 
nesrečo, zato se je celotna družina dala 
skupaj, da je lahko držal obljubo. 

Miloš Marc je domačin, iz Vipave, za-
poslen v Mlinotestu. v koloniji Umetniki 

za karitas je bil pred 20 leti in skupaj smo 
ugotovili, da je to zgodbo pametno pono-
viti, njegove slike so zelo sporočilne, ko pa 
je se je bilo treba predstavit, ga je zman-
jkalo. 

Jasna Merku prihaja iz Trsta, hči 
poznanega glasbenika Pavla Merku-
ja. Slikarka, grafičarka, ilustratorka je v 
koloniji Umetniki za karitas prvič. Ko 
smo jo vprašali kaj ob tej koloniji čuti je 
odgovorila: »Srečna sem, da z ustvarjal-
nostjo osrečujem ljudi«. 

Zmago Modic, poznan slikar iz Lju-
bljane, je bil v koloniji kar dvakrat za-
pored leta 1996 in1997, zato se mu je zde-
lo samoumevno, da je povabljen kot častni 
gost, vendar bolezen je nepredvidljiva. 
Kljub temu, da je bil namesto na Sinjem 
vrhu v Kliničnem centru, je poskrbel, da 
bo slika pravočasno pripravljena za kata-
log. Pri dobrih namenih ni izgovorov. 

Alina Asberga Nabergoj se je v Vipa-
vo preselila -  zaradi ljubezni, kot je sama 
rekla, iz 1800 km oddaljene Latvije. Tako 
je bila leta 2005 prvič udeleženka Umet-
nikov za karitas in med tem tudi zvesta 
darovalka. Ko je bila vprašana kaj je po 
poklicu je rekla najprej MAMA, saj ima 
kar štiri otroke. O umetnosti pa: »Umet-
nost je kot topel čaj, oboje vsi rabimo«. 

Patricija Simonič, štajerska slikarka 
in kiparka je v našem prostoru poznana 
po kipu Dečka miru, ki po zaslugi njen-
ega   fanta Gianija postaja simbol miru. 
V koloniji Umetniki za karitas je prvič in 
pravi, da je vsakršna umetnost od človeka 
za človeka…. 

Suzana Švent je mlada slikarka. Nekoč 
slovenska mladinska prvakinja v šahu je 
danes na začetku profesionalne slikarke. 
Pravi, da med šahom in slikarstvom ne 
vidi razlike, v obeh primerih človek vsto-
pa v igro med umetnikom in  gledalcem. 

Še veliko je bilo povedanega tudi v kul-
turnem programu, ki so ga obogatili pe-
vci iz Šturij in Mladi z Gore. Veseli smo 
bili številnih obiskovalcev; Slavko Rebec, 
Anamarija Stibilj Šajn in sama smo jim 
kolonijo osvetlili vsak iz svojega zorne-
ga kota. Letošnje darilo umetnikom je 
bilo lokalno obarvano: protokolarno vino 
občine Ajdovščina in domač sir iz Križne 
gore. Začenja se drugi del Umetnikov za 
karitas, to je potovanje razstav. Do kon-
ca septembra so dela razstavljena v atel-
jeju na Sinjem vrhu, potem pa na Obalo, 
v zamejstvo, v prestolnico, na Štajersko, v 
Prekmurje, pa še kam…

Jožica Ličen

Karitativne počitnice

Med letom se Karitas sre-
čuje z družinami, otroki, 
starejšimi, zato pozna nji-

hove stiske in tudi napore za boljši 
jutri. Prav počitniški dnevi so tisti, 
ki omogočajo sprostitev in tudi, če-
prav le kratek teden, odmik od vsak-
danjih skrbi in uživanje v naravi. 

V Domu Karitas v Soči se je že za-
ključil tabor otrok, ki obiskujejo pro-
gram Popoldan na cesti. Program 
vodi strokovna delavka Tatjana Ru-
pnik ob pomoči številnih mladih 
animatorjev, ki so se kar sami poi-
menovali MLADA KARITAS. Le-
tošnjemu taboru so dali naslov Gra-
dimo trden most prijateljstva. Poleg 

vsakodnevnih dejavnosti v prekra-
sni dolini smaragdne Soče so obi-
skali tudi Planico. 

V Soči so za nekaj dni letovale 
medgeneracijske skupine in tudi so-
delavci Karitas, ki so en večer zdru-
žili s kulturnim programom in obi-
skom odprtja razstave Umetniki za 
karitas v Bovcu. 

Počitniški tabori v Portorožu se 
imenujejo Biseri in so še pred nami, 
prav tako letovanje družin. So pa že 
zaključili letovanje starejši, ki so se 
pod strokovnim vodstvom Klemen-
tine Bajec imeli lepo. 

Jožica Ličen
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Zdrav življenski slog za varovance VDC
Letos se je pet varovancev in dva varuha iz Bivalne enote Varstveno delovnega centra (VDC) Ajdovšči-
na Vipava vključilo v tri mesečni projekt Specialne olimpiade Slovenije z naslovom Zdrav življenjski 
slog – Wellness projekt 2016. Tudi med našimi varovanci se kaže vedno večja potreba po informiranju 
o zdravem življenjskem slogu in  vključevanju v širše okolje. Idejo za sodelovanje v projektu je dala 
naša nova fizioterapevtka Diana, ki skupaj z gospo Suzano vodi naša tedenska srečanja v fitnesu Ško-
fijske gimnazije Vipava.

Projekt je potekal v dveh delih 
od 23. marca do 15. junija. 
Prvi del projekta je obsegal 

program športne vadbe, ki si ga je 
posamezna skupina izbrala sama. 
Mi smo se odločili tako za tedensko 
vadbo v fitnesu kot tudi za krajše in 
enostavnejše ter daljše in zahtevnej-
še pohode po okolici Vipave in Aj-
dovščine. Drugi del projekta je bil 
namenjen izobraževanju na temo 
zdrave prehrane in gibanja. Odvijal 
se je enkrat mesečno v hotelu Ther-
mana v Laškem. Na dopoldanskih 
delavnicah smo poslušali preda-
vanja o zdravem načinu življenja 
– prehranjevanja in gibanja. Imeli 
smo eno uro vodene telovadbe. Iz-
vedlo se je tudi merjenje vseh udele-
žencev (telesna višina, teža, odstotek 
maščobe v telesu, visceralne maščo-
be, teža mišic in kosti in odstotek 
vode v telesu), ki je služilo spremlja-
nju napredka posameznika. Po de-
lavnicah smo imeli zdravo kosilo z 
veliko zelenjave. Pri obroku smo pili 
vodo. Za nagrado smo se udeleženci 
projekta lahko tri ure razvajali, pla-
vali in masirali v termalnih bazenih 
zdravilišča Laško. 

Naša vadba v fitnesu je zgledala 
nekako takole. Najprej smo se vsi 

skupaj ogrevali dvajset minut. Šte-
fan, Klemen in Jasmina na sobnih 
kolesih. Janez na tekaški stezi. Po-
tem je sledilo nekaj vaj klasične te-
lovadbe, s katero smo krepili vse 
mišice v naših telesih. Na našem sre-
čanju v aprilu smo se pobliže spo-
znavali tudi s fitnes napravami. Za 
nekatere izmed nas je bilo to nekaj 
novega in zanimivega. Za druge pa 
že pravo tekmovanje v moči. Telo-
vadbo smo zaključili z raztezalni-
mi vajami. Zadovoljni, da smo ne-
kaj naredili za svoje zdravje, smo se 
vrnili v naš dom in komaj čakali na-
šega naslednjega srečanja v fitnesu. 

Sprehodi, pohodi in druge naše 
poti so se odvijali glede na vreme in 
naše počutje. Ob lepem vremenu in 
odličnem počutju nas je naš varuh 
Miha vodil na bolj zahtevne poti. Z 
njim smo šli na Plaz in nekajkrat do 
kampa Tura. Z našo varuhinjo Ve-
sno smo izvedli nekaj krajših spre-
hodov, ko je bilo bolj slabo vreme. 
Neke sobote, ko smo imeli nekoliko 
več časa in še več dobre volje, smo se 
odpravili na triurni, krožni   pohod 
s startom in ciljem v Vipavi. Velik 
del poti smo hodili ob reki Vipavi in 
po vipavskih poljih. Pot nas je vodi-
la mimo vasi Zemono in skozi vasi   

Duplje in Vrhpolje. Z vsakim novim 
dnem dobivamo sveže ideje za naše 
pohode, na katerih se imamo lepo 
ter uživamo na svežem zraku in v le-
potah vipavske narave. 

V tem tri mesečnem obdobju, od 
23. marca do 15. junija, smo se ime-
li predvsem zelo lepo. Uživali smo 
v naših skupnih druženjih. Spozna-
li nove ljudi, ki so nam pomagali pri 
tej novi izkušnji. Naučili smo se ve-
liko novega o zdravi prehrani in gi-
banju. Okrepili smo naša telesa s te-
lovadbo in pohodi. Na sprehodih 
smo se naužili svežega zraka in to-
plega sonca. Spoznali smo nove ko-
tičke naše bližnje okolice. Skleni-
li smo, da se bomo tudi v prihodnje 
trudili za zdrav način življenja z ve-
liko gibanja in zdrave prehrane. Še 
naprej se bomo trudili, da bomo na-
mesto sladkih pijač pili veliko vode. 

Vesna Koren, Varstveno delovni center 
Ajdovščina Vipava

Rdeči križ na novi lokaciji
Rdeči križ Slovenije – Območ-

no združenje Ajdovščina se 
od sredine julija nahaja na 

novi lokaciji, in sicer v prostorih 
nekdanjega AMD, Tovarniška 3 g, 
Ajdovščina. Združenje  se nahaja v 
prvem nadstropju, kjer sta dve pi-
sarni in dve učilnici,  v pritličju pa 
bodo  ajdovski prostovoljni gasil-
ci.  V zadnjih letih se je združenje 
večkrat selilo, zato upamo, da se 
bomo sedaj lahko v miru posvetili 
izvajanju programov. Iskrena hvala 
vsem, ki ste nam pomagali pri ureja-
nju prostorov. Hvala Robertu Bizja-
ku s.p. za pleskarska dela! Skladišče 

pa še naprej ostaja na stari lokaciji v 
Regijskem skladišču Civilne zaščite, 
Goriška cesta 79, Ajdovščina. Lepo 

vabljeni na obisk! 
Irena Žgavc

Krvodajalska akcija v 
Ajdovščini in Vipavi
Vabimo vas na krvodajalsko akcijo, ki bo potekala v sredo, 28. 
septembra, in četrtek, 29. septembra 2016, od 7. do 13. ure v pro-
storih Ljudske univerze Ajdovščina, Stritarjeva 1 a, Ajdovščina. V 
ponedeljek, 3. oktobra 2016, bo krvodajalska akcija potekala od 7. 
do 13. ure v Vojašnici Janka Premrla Vojka Vipava, Beblerjeva ulica 
28, Vipava.

Kri lahko darujete vsi, ki ste 
dobrega zdravja, polnoletni, 
imate več kot 50 kilogra-

mov, v zadnjih mesecih niste imeli 
večje operacije in v zadnjega pol leta 
niste prejeli transfuzije. Moški lahko 
kri darujete vsake tri in ženske vsake 
štiri mesece. 

Prosimo vas, da na odvzem ne pri-
dete tešči, ampak pred tem pojeste 
nemasten obrok (tudi brez mleka ali 
mlečne kave), na primer kruh, mar-
melado, med, sadje in podobno. Po 
odvzemu vam bomo postregli z ma-
lico. 

Prav tako vas prosimo, da s seboj 
prinesete veljaven osebni dokument 
s fotografijo. 

Za vse dodatne informacije smo 
vam na voljo na telefonski številki 

05 366 4930 ali 051 430 722 oziroma 
na ajdovscina.ozrk@ozrks.si. 

Že vnaprej se za vašo solidarnost 
zahvaljujemo vsem, ki se boste ude-
ležili akcije. Prav tako se za gosto-
ljubje zahvaljujemo Ljudski univer-
zi Ajdovščina in vipavski vojašnici. 

Lepo vabljeni! 
Irena Žgavc

Društvo za psihosocialno pomoč Pluton Ajdovščina  

Terapevtska pomoč
Brezplačna strokovna pomoč je namenjena ljudem brez prihod-
kov, brezposelnim, z minimalnimi prihodki in ostalim socialno 
ogroženim ljudem.

Projekt je časovno omejen do 
31.12.2016. 

Pokličite nas, če doživljate čustve-
ne stiske, ki jih sami ne obvladujete 
več in potrebujete strokovno pomoč 
psihoterapevta, zaradi: težav v med-
osebnih odnosih, težav v partner-
skem odnosu, težav v družini, ima-
te težave, ki jim zdravniki ne najdejo 
vzroka, anksiozne motnje, motnje 
razpoloženja... 

Za prvi stik pokličite na telefonsko 
številko 031 417 244, ali  

pišite na e-mail: pluton.dru-
stvo@gmail.com   Več info:http://
psihoterapija.e-vizitka.biz/ 

facebook: http://facebook.com/
svetovanje.pluton

Društvo Pluton in AK

Kolesarski maraton
Letošnjega jubilejnega, že 10. veteranskega kolesarskega marato-
na ‘Po poteh obeležij vojne 1991’ se je udeležilo 20 kolesarjev, ki so 
prevozili 78 km poti. 

Pot je vodila iz Vipave, mimo 
Goč, skozi Spodnjo Branico, 
Branik, Dornberk, Volčjo 

Drago, Bukovico, Bilje, Vrtojbo, Ro-
žno dolino, Novo Gorico (tu je bil 
postanek), Kromberk, Šempas, Selo, 
Ajdovščino, Vrhpolje in nazaj v Vi-
pavo. Ob poti stoji kar veliko po-
mnikov, ki spominjajo na dogajanja 
v letu 1991. Organizatorji maratona 
so bili PO ZVVS Severnoprimorska, 

OZVVS Ajdovščina-Vipava, Dru-
štvo veteranov SEVER severne Pri-
morske, Kolesarski klub Dobrovo in 
Kolesarski klub Izvir Vipava. Velika 
zahvala pa gre tudi policiji in mo-
toristom, ki so skrbeli za varno pot 
kolesarjev. Po zaključku maratona 
so vsi udeleženci prejeli spominsko 
medaljo. 

ČJ
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Matej Žvokelj znova državni prvak
V Količevem pri Domžalah je konec junija potekalo državno prvenstvo članov v natančnemu zbijanju. 
Po enoletnemu premoru je svoj drugi naslov državnega prvaka v tej disciplini osvojil balinar Planine 
Matej Žvokelj.

Na prvenstvu je nastopilo 16 
balinarjev. V prvem kro-
gu izločilni bojev je Matej 

Žvokelj zadel 20 krogel in se z dru-
gim rezultatom zanesljivo uvrstil 
med osem najboljših. V drugem 
krogu je Matej zadel 20 krogel in se 
s tretjim rezultatom uvrstil v finale 
najboljše četverice. V finalu je sicer 
doktor znanosti in direktor ajdo-
vskega podjetja Mikrovit ohranil 
mirne živce in s 16 zadetimi kro-
glam za točko ugnal Uroša Markiča 
in za dve Simona Možino, člana Lo-
kateks Trate, letošnjih viceprvakov 
Evrope.

Edo Pelicon

KAŠev malonogometni 
turnir trojk
V zadnjih letih smo bili žal priča sušnemu obdobju KAŠevih 
športnih dogodkov, saj so z izjemo smučarskih odprav skoraj vsi 
organizirani turnirji odpadali, razlog pa je tičal v premajhnem 
številu prijavljenih udeležencev. Po mnogih neuspešnih poskusih 
okrepitve športa je letos KAŠeva rekreacija, ki od oktobra do aprila 
vsako soboto poteka v mali dvorani na Policah, ponovno nazaj 
zaživela, kar morda pomeni bolj optimistično napoved športnim 
dogodkom. Zaradi velike priljubljenosti futsala na Ajdovskem smo 
množici malonogometnih turnirjev letos dodali še KAŠev malono-
gometni turnir trojk.

V soboto, 16. julija, se je v 
Palah, pod vodstvom Erika 
Ipavca, v organizaciji Kluba 

ajdovskih študentov odvijal malo-
nogometni turnir trojk. Na turnir 
se je prijavilo 8 ekip, ki so bile raz-
deljene v dve igralni skupini. Žreb 
je v skupino A postavil ekipe PA-
RADIŽNIK ROBI, TOPOVI, ZA-
VIRALCI in ekipo SOCCEROSS, v 
skupini B pa so se pomerili PORCO 
PIEDE, PODNANOS, TOFFIES in 
D’URATA. 

Vreme je tokrat omogočilo dobre 
pogoje za igranje in tekme so se lah-
ko odvijale brez prekinitev. V vsaki 
skupini je bilo odigranih po šest te-
kem, boji za najboljšega v skupini pa 
so bili v obeh zelo izenačeni. V sku-
pini A so bili z dvema zmagama naj-
boljši igralci ekipe PARADIŽNIK 
ROBI, drugo mesto, ki je še prineslo 
napredovanje, pa so z enakim števi-
lom točk zasedli TOPOVI. Prvo me-
sto v skupini B so si z dvema zma-
gama in remijem priigrali fantje iz 
ekipe PORCO PIEDE, s prav tako 7 
točkami je na drugem mestu prista-
la ekipa PODNANOS. 

Prvo polfinalno tekmo sta odigrali 
ekipi PARADIŽNIK ROBI in POD-
NANOS. Boj je bil oster in tekma se 
je končala z izenačenim izidom 1 : 
1. Prvo finalno ekipo je tako določila 
natančnost v penalih. Z rezultatom 
5 : 4 je bila boljša ekipa PARADI-
ŽNIK ROBI. Drugo polfinale,  med 
ekipama TOPOVI in PORCO PIE-
DE, se je končalo z rezultatom 0 : 1 
v korist ekipi PORCO PIEDE. Eki-
pa je do zmage prišla na krilih prve 

violine Roberta Sluge in se tako v fi-
nalu pridružila nogometašem ekipe 
PARADIŽNIK ROBI. 

Tretje mesto na turnirju so dolo-
čile 6-metrovke. V strelih na gol je 
bila boljša ekipa PODNANOS, ki 
je ekipo TOPOVI premagala s 4 : 3 
in se zasluženo veselila stopničk na 
turnirju. 

 Po petih urah napetih bojev se je 
na igrišču začelo finalno dejanje tur-
nirja. Rezultat 2 : 0 je po napeti igri 
zmago prinesel ekipi PORCO PIE-
DE, ki je tokrat proti PARADIŽNIK 
ROBI ohranila nedotaknjeno mre-
žo. Končno drugo mesto na KA-
Ševem malonogometnem turnirju 
trojk je pripadlo fantom ekipe PA-
RADIŽNIK ROBI. 

Podeljeni so bili tudi pokali in na-
grade za najboljše posameznike. Naj 
strelec je postal nogometaš POD-
NANOSA Mitja Trošt, nagrada za 
naj igralca pa je šla v roke Klemnu 
Slugi iz PORCO PIEDE. 

Vsem ekipam se zahvaljujemo za 
sodelovanje in borbo, najboljšim na 
igrišču pa iskreno čestitamo.

Andreja Petrovčič, foto: Matic Slemić

Balinarski turnir upokojencev
Na lep sončen dan 14. junija, 2016 se je zbralo 12 ženskih balinarskih ekip v Sovodnjah pri Gorici v 
Italiji. Našo žensko upokojensko ekipo so sestavljale štiri veteranke v balinanju: Marinka Vidic, Milica 
Jejčič, Marija Vitežnik in Marica Bratina.

V zelo močni konkurenci si 
poraza niso privoščile in 
tako na turnirju zasedle 

prvo  mesto, ki so ga z veseljem tudi 
dostojno proslavile. Vse igralke svo-
jo balinarsko kondicijo dvakrat na 
teden nabirajo na treningih v Špor-
tnem parku Pale. Milica in Marica 
sta že trideset let zvesti balinarske-
mu športu, prav vse pa z balinanjem 
kljub letom skrbijo za svoje zdravje 
in vitalnost. Vsem balinarkam dru-
štva upokojencev želimo še veliko 
športnih druženj in še več balinar-
skih zmag.                        Jelka Vrčon

Rokometaši pred novo sezono
Po končani lanski sezoni in kratkem odmoru, so se člani Rokometnega kluba Ajdovščina spet zbrali 
na treningih. Odmora pa ni imel predsednik Dejan Hreščak in njegovi sodelavci v upravnem odboru, 
saj je bilo treba krepko zavihati rokave.

Tako se je zgodila spremem-
ba na mestu trenerja članske 
ekipe, ki jo bo poslej vodil 

Branko Leban. Najbrž ga ni potreb-
no posebej predstavljati ljubiteljem 
ajdovskega rokometa. Kot je sam 
povedal, ga je prošnja za sodelova-
nje prijetno presenetila, odzval pa se 
je predvsem zaradi fantov, za kate-
re je prepričan, da niso še rekli za-
dnje besede v slovenskem rokometu 
in da imajo še veliko možnosti za 
napredek. 

S treningi so tako začeli 1. avgusta, 
najprej seveda z najtežjim, bazič-
nim delom na fizični pripravi. Seve-
da tudi na žogo niso pozabili. Sedaj 
bodo začeli s tehnično taktično pri-
pravo in prijateljskimi tekmami, na 
katerih naj bi se kar najboljše uigra-
li za začetek prvenstva v 2. državni 
ligi, ki se začne 8. oktobra, ko bodo 
Ajdovci gostovali v Kočevju. 

Cilj članske ekipe je osvojitev ene-
ga od prvih dveh mest, ki prinaša-
ta napredovanje v 1.B državno ligo. 
To pa bo trener Leban poskusil ure-
sničiti z ekipo, ki je bila že lani bli-
zu temu cilju. Jedro ekipe je ostalo 
skoraj nespremenjeno, ekipo je za-
pustil le Niko Bajc, ki se bo poskusil 

dokazati v ekipi Krim Olimpije, to-
rej v razredu višje. V klub pa sta se 
vrnila Rok Kobal in Domen Benči-
na. 

Igralci obljubljajo borbeno in do-
bro igro ter upajo na dober odziv 
med navijači in ljubitelji rokometa, 
ki so se že lani zbirali v kar spodbu-
dnem številu. 

Prav tako so se spremembe zgodi-
le tudi pri mlajših selekcijah kluba. 
Trenerski kader je okrepil znani aj-
dovski strokovnjak Marko Cencič, 

ki bo skrbel tudi za krožke v osnov-
nih šolah Danila Lokarja v Ajdo-
vščini, OŠ Šturje, OŠ Dobravlje, OŠ 
Col in OŠ Draga Bajca v Vipavi. Po-
leg njega v klubu delujeta še Ana Ži-
gon in Dejan Kovšca. Ker želijo v 
klubu dvigniti tudi raven rezulta-
tov mlajših selekcij, bodo za to tudi 
ustrezno poskrbeli. Zato želijo zbra-
ti tudi čimveč mladih, ki bi jim ro-
komet postal prvi šport.

DB

Cesta prva na Planini
Balinarski klub Planina je že petič izpeljal turnir v spomin na Alojza 
Petriča, zaslužnega člana društva. Po celodnevnem tekmovanju je 
zmagala ekipa Ceste.

Uvodoma je balinarke in bali-
narje dvanajstih ekip ter svoj-
ce Alojza Petriča pozdravil 

predsednik BK Planina Ivo Petrič. Spo-
mnil je, da je bil Alojz - Lojze »trden in 
močan člen verige, ki je planinsko ba-
linarsko društvo povezala in popeljala 
do tega, kar smo in imamo danes – 
uspešne balinarje in pokrito dvorano, 

predvsem pa smo dobri prijatelji.« 
V nadaljevanju so se razplamteli za-

nimivi boji, v finale pa sta se prebili 
ekipi Ceste in Hublja, uspešnejši pa so 
bili tekmovalci s Ceste. Tretje mesto je 
osvojila ekipa Vipave, ki je v malem fi-
nalu premagale novopečene drugoliga-
še, ekipo Nanosa iz Podnanosa. 

Edo Pelicon
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Gimnastika in narava
Več kot 100 let že mineva od prvih poizkusov organizirane športne vadbe tako imenovanih sokol-
skih in orlovskih društev na ajdovskem in vipavskem. Gimnastika, kot osnovno sredstvo doseganja 
višjega nivoja zaznavanja svojega telesa, je bila že takrat rdeča nit gibalnih ur, ki so se jih udeleževali 
mladeniči in mladenke iz naših krajev.

Ker od spominov ne moremo 
živeti bomo s pomočjo re-
gijske pisarne Gimnastične 

zveze Slovenije v Ajdovščini letos 
ponudili Gimnastiko za vse, dvakrat 
tedensko športno udejstvovanje na-
menjeno otrokom v starosti od 5. do 
9. leta in program Gimko namenjen 

otrokom od 1. razreda do 3. razre-
da OŠ, ki bi radi enkrat tedensko 
spoznavali lažje telovadne prvine v 
gimnastiki. Izvajal se bo v mali te-
lovadnici ZŠ Ajdovščina in v telova-
dnicah v okoliških krajih. 

Ohranjamo tudi svoj osnovni pro-
gram Migetalnica za predšolske 
otroke, katerega glavni namen je 
spodbujanje športnega načina ži-
vljenja. V njem s pomočjo osnovne 
motorike, naravnih oblik gibanja in  
elementarnih igric  vplivamo na ce-
loten razvoj otroka. Najmlajši otroci 
stari od 2. do 3. let so na vadbi sku-
paj s svojimi starši, starejši 4. in 5. 
letniki pa pod vodstvom strokov-
no usposobljenih vaditeljev vadijo 
sami. Program se bo izvajal v mali 
telovadnici ZŠ Ajdovščina in telova-
dnici PŠ Skrilje.   

Umazane tace je program, ki je luč 
sveta uzrl lansko jesen. Namenjen je 

otrokom starosti 4 – 8 let, ki bi radi 
en dan v tednu preživeli v naravnem 
okolju Pal in pod vznožjem Škola. S 
športnim pedagogom se bodo otro-
ci gibali po naravnih terenih in se 
igrali z naravnimi materiali. Z uče-
njem naravnega giba, plezanjem po 
skalah in drevesih, spuščanjem po 
travnikih in preskakovanju vodnih 
preprek, bodo premikali meje svo-
jih sposobnosti in se učili zaupanja 
v samega sebe. Ob prebivanju časa s 
sovrstniki pa bodo krepili že skoraj 
pozabljeni skupinski duh in postali 
pleme »Varuhov narave«, ki se bodo 
naučili sobivanja z naravo in njeni-
mi zakoni.      

Zainteresirani se za več informaci-
ji obrnite na naš e-poštni nabiralnik 
migetalnica@gmail.com ali pa nam 
sledite na www.facebook.com/mi-
getalnica. Vabljeni! 

MV

Mladi ribiči Primorske 
na taboru v Tolminu
Komaj so pospravili šolske potrebščine, že so spakirali muharski 
pribor, spalne vreče, nekaj oblačil ... in se 24. junija popoldan 
skupaj z mentorji odpeljali v Kamp Siber pri Tolminu na tridnevno 
druženje. Tabor mladih ribičev v organizaciji Zveze ribiških družin 
Primorske že tradicionalno poteka konec meseca junija. Vsaka ribi-
ška družina lahko prijavi do pet mladih ribičev in mentorja.

Program tabora je prvi dan vključe-
val prikaz izdelave umentnih muh 
in prikaz kastinga, posebne disci-

pline metanja vabe na suhem. Naučeno 
so mladi ribiči drugi dan preizkušali na 
reki Bači in jezeru pri Mostu na Soči, 
kjer so jim domači ribiči s čolni pokazali 
skrite kotičke. Časa pa ni zmanjkalo niti 
za obisk v letu 2015 zgrajene moderne 
ribogojnice na Tolminki, kjer Ribiška 
družina Tolmin skrbi za vzrejo avtohto-
ne soške postrvi in lipana. 

Zaključek tabora v nedeljo je potekal 
v tekmovalnem duhu na reki Tolmin-
ki, kjer se je več kot 30 mladih ribičev   

pomerilo v znanju, spretnosti in seveda 
vedno pomembni ribiški sreči. Čeprav je 
malo ponagajalo vreme, od nočnega ne-
urja do žgočega sonca, pa je za dobro po-
čutje vse dni poskrbela odlično pripra-
vljena lokalna hrana; marsikdo je prvič 
jedel friko. Namen tabora je tudi druže-
nje mladih in malo manj mladih ribičev, 
sklepanje novih in utrjevanje starih pri-
jateljstev, predvsem pa izmenjava znanj 
in izkušenj. Tabor je tudi letos odlično 
uspel, zahvala gre predvsem tolminskim 
ribičem, zvezi ter mentorjem. Naslednje 
leto zopet nasvidenje na taboru, do takrat 
pa ‘dober prijem’.                  M.S., foto Z.S.

Zmagovalke v pošteni igri
V četrtek, 28. julija, je na sedežu Nogometne zveze Slovenije na Brdu pri Kranju potekala podelitev 
priznanj za preteklo tekmovalno leto v 1. slovenski ženski nogometni ligi (SŽNL) in pri dekletih do 
17 let (DU 17). Med prejemniki priznanj so tudi nogometašice ajdovske članske ekipe, ki so postale 
zmagovalke v t. i. fair playu.

To je za ekipo Ajdovščine 
že drugo priznanje, lansko 
leto so bile v isti kategori-

ji druge. In čeprav mogoče kdo ob 
tem pomisli, da so nogometašice iz 
Ajdovščine pač premalo grobe, pa 
nas deset pravil ‘fair playa’ lahko 
navda s ponosom. Dekleta so sledi-
la načelom: “Igraj pošteno. Vedno 
igraj na zmago, poraz pa sprejmi 

z dostojanstvom. Spoštuj pravila 
igre. Spoštuj nasprotnike, soigralce, 
sodnike, uradne osebe in gledalce. 
Promoviraj nogomet. Spoštuj tiste, 
ki branijo dober sloves nogometa. 
Zavračaj podkupovanje, droge, ra-
sizem, nasilje in druge nevarnosti, 
ki pretijo našemu športu. Pomagaj 
v boju za bolj pošteno igro. Razkrij 
tiste, ki poskušajo osramotiti naš 

šport. Z nogometom izboljšaj svet.” 
Podelitev priznanj je sovpadla 

tudi z žrebom tekmovalnih parov v 
SŽNL in DU 17 za tekmovalno leto 
2016/17. Letos pa Ajdovščina na 
travnate zelenice poleg zgoraj ome-
njenih pošilja tudi že mlajše deklice 
do 13 let in starejše deklice do 15 let. 
Vsekakor je za ajdovski ženski no-
gomet to izjemen uspeh, saj je mi-
nilo zgolj pet let, odkar so se v Lo-
kavcu organizirano pričeli treningi 
dekliškega nogometa, kar predsta-
vlja začetke tega športa na Zgornje-
vipavskem. Prav mlajše selekcije pa 
so tudi lep obet za prihodnost. 

Nova tekmovalna sezona je pred 
vrati, zato vabimo vse zainteresira-
ne deklice in dekleta, ki bi želele tre-
nirati nogomet, da se nam pridruži-
jo na treningih.

Bojana P. Kompara

Zarja Černilogar
V petek, 20. 8. 2016 je v šestindvajsetem letu izgubila življenje dolgoletna članica domačega KK Črn trn, 
Zarja Černilogar. 

Zarja je do preteklega leta med drugim 
ponesla barve občine Ajdovščina do 
prvega in kasneje še več članskih 
naslovov državne prvakinje, do zmag 
v Pokalu Slovenije, dvakratne zmage 
v seštevku evropskega pokala in je v 
letu 2013 za svoje uspehe doma in v 
tujini prejela tudi zlato priznanje Občine 
Ajdovščina. Ob tragičnem dogodku je 
slovensko gorsko kolesarstvo izgubilo 
izjemno športnico, člani Črnega trna pa 
tudi dobro prijateljico.

Družini Černilogar 
izrekamo iskreno sožalje

Lavričev trg 3, Ajdovščina 
T: 08 20 56 820  
M: 051 246 061 
Info@lineaflex.si 
www.lineaflex.si 

Spalni studio 

Kvaliteta je naša prioriteta!  
Do 10 let garancije na ležišča! 

Model STANDARD Model ANATOMIC 

 

AKCIJA še do 15.9.2016 

Najbolj iskani modeli 

Model STANDARD Model ANATOMIC 

Model MICRIPOCKET 

Model ORTOPEDIC 

Model ENERGY 

90x200 

390,00 € 

90x200 

319,00 € 

90x200 

195,60 € 

90x200 
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preizkušnjo. Seveda pa tisti, ki niso 
bili dovolj fizično pripravljeni, so 
lahko kakšno oviro spustili, saj ko-
nec koncev WOTR ni bitka s časom, 
ampak s samim seboj. Pomembno je 

bilo druženje in zabava, kot tudi so-
delovanje in prijateljstvo.

Poleg tega je bila zaželjena tudi iz-
virnost in kreativnost posamezni-
kov in posameznih skupin. Najbolj-
še so nagradili. 

Pred začetkom WOTR-a so si 
lahko udeleženci in njihovi spre-
mljevalci, kot tudi ostali obiskoval-
ci ogledali tržnico, kjer so predsta-
vljali razstavljavci svoje izdelke. Po 

teku pa so svoje želodčke podkrepili 
z odlično vipavsko joto ob klepetu z 
ostalimi udeleženci in tako lažje po-
čakali na zaključni koncert.

SK, foto: Miha Bratina

Več kot 400 udeležencev

Čez vodo, blato in ovire ... WOTR 2016
Drugi WOTR oziroma Wajdušna Obstacle Trail Run je potekal 27. avgusta 2016 v Ajdovščini, kjer se je približno 400 udeležencev pomerilo samo s seboj.

To je tek čez ovire po naravi in 
po mestu Ajdovščina. Udele-
ženci teka so se morali pre-

izkusiti na 9,5 km dolgi progi, kate-
ro je popestrila ne samo razgibana 

Vipavska dolina, temveč tudi mar-
sikatera zanimiva ovira. Le-te so 
vključevale pregrade, cevi, mreže, 
vrvi, avtomobilske gume, bale sena, 
blatno ''kopel'', tobogan, znani mrzli 

Hubelj, tarzan, itd.
Start teka čez ovire je bil v špor-

tnem parku Pale. Od tu so se poda-
li po rimski poti na vrh Stare babe, 
čez skalne police in vse do izvi-
ra Hublja. Po nekaj metrih spusta, 
so prečkali strugo Hubelj, in sicer 
na bolj znanih ''Jezercih'', od koder 
jih je pot vodila v čudovit ambient 
starih dimnikov, v ajdovske fuži-
ne. Od tu so se spustili po naravo-
slovni učni poti, ki ji je sledil vzpon 
na Škol po suhem travniku do cen-
tra Ajdovščine in starega rimskega 
obzidja, kjer so morali zopet preč-
kati Hubelj, ampak tokrat čez vrv-
no lestev. Za tem je sledil še ''finiš'' 
ob navijanju gledalcev po Vilhar-
jevi ulici nazaj v športni park Pale, 
kjer je vsak udeleženec prejel spo-
minsko medaljo za uspešno prestalo 

Uspešno izpeljan 
košarkarski kamp
Pretekli mesec se je v Ajdovščini odvil že tretji zaporedni košar-
karski tabor, ki ga Zavod za šport Ajdovščina organizira skupaj s 
Košarkarskim klubom Ajdovščina. 

Prvo leto je bilo 11 prijav, dru-
go leto 47 in letos skoraj 130 
prijav navdušencev košarke. 

Letošnji tabor po številu kar po-
dira rekorde, nad čemer smo zelo 
navdušeni. Izvedli smo ga v petih 
izmenah, od konec junija do konec 
julija, povprečno pa je bilo na izme-
no okoli 25 otrok. Kar nekaj se jih 
je prijavilo tudi v več terminov. Med 
prijavljenimi je bila večina otrok, ki 
že trenirajo pri nas, zelo pa smo se 
razveselili nekaj novih obrazov, ki 
so se s košarko prvič srečali na tabo-
ru. Program se je tekom tedna nad-
grajeval, od lažjih vsebin proti tež-
jim. Na ta način so bile sestavljene 
tudi skupine. Poleg treningov in te-
kem košarke je program sestavljalo 

tudi druženje na bazenu v športnem 
parku Police in nekaj poučnih in za-
bavnih vsebin, kot je Soča fun park, 
obisk jame v bližnji okolici, paint-
ball ter razne delavnice. Zadnji dan 
tabora so se otroci pomerili v pre-
magovanju spretnostnega poligona 
in v igranju all star tekme, vsak pa 
je dobil tudi svojo diplomo za ude-
ležbo. Želimo, da poleg lepih spomi-
nov in novih prijateljstev otroci ozi-
roma igralci od tabora odnesejo tudi 
veliko novega znanja in mislimo, da 
nam je z odličnim sodelovanjem 
strokovnega štaba uspelo izvesti ne-
pozaben teden letošnjega poletja za 
vse otroke. 

Luka Hrovatin, KK Ajdovščina 


