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Rekordna četvorka
Letošnja maturantska četvorka je potekala v prijetnem vremenu in zato je na Lavričev trg prišlo nekaj več ljudi, ki so 
s ploskanjem podprli plesoče maturante. Bolj ali manj vešče plesne like je na ‘placu’ izvajalo rekordno število (144) 
maturantov Srednje šole Veno Pilon iz Ajdovščine,  pridružili pa so se jim tudi maturanti Škofijske gimnazije iz Vipave.

Maturante je najprej pozdravil ravnatelj SŠ 
Veno Pilon Alojz Likar in jim zaželel uspešen 
zaključek mature ter nadaljnjo študentsko 

pot. Z udarnim govorom je kot vsako leto v ‘odraslo’ 
življenje mlade pozdravil tudi ajdovski župan Poljšak.  

Maturante je na sofisticirane plesne slike pripravil 
Plesni studio Rebula, spremljevalni program pa je zas-
noval Mladinski center Hiša mladih – za živahen plesni 
utrip so poskrbeli še  plesna skupina Artifex ter plesalca 
Nina in David iz plesnega centra ADC. 
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MATERIALI ZA GRADNJO, 
DOM IN VRT, SALON KERAMIKE www.apia.si

Trgovina GOJAČE   
              T  05/36-43-890  
Trgovina ŠEMPETER   
              T  05/33-84-930
Salon keramike ŠEMPETER   
              T  05/33-84-947

Center za razgradnjo vozil

Poldrugo stoletje dolgo življenje ajdovske knjižnice

Karavana bibliobusov – paša za oči
Čas volitev

Najprej šala. Ko je prijatelj vprašal prijatelja, kaj da se 
mu zdi, da je slabše - ali nevednost ali nezainteresira-
nost ljudi, mu je, po krajšem premisleku slednji pribil: 
»Ne vem in me ne zanima!«

V dobrih štirih mesecih bomo (tako) štirikrat obiska-
li volišča. Naše sodelovanje pri urejanju skupnih zadev 
se začne z obiskom volišča in izbiro ponujenih možno-
sti na volilnem listku. Prejšnjo nedeljo smo tako urejali 
Evropo, pred ali po avgustu bomo urejali Slovenijo, v 
začetku oktobra pa bomo preuredili še občino. Najprej 
pa bomo referendumsko prebrskali arhive.

Kdaj postane mladenka in mladenič politično bitje in 
začne hoditi na volitve, je težko vprašanje. Z osemnaj-
stim, dvaindvajsetim ali tridesetim letom? Ga na pot 
do volišča potiska družina, vrstniki, televizijska sooče-
nja, izoblikovano politično stališče ali nedeljsko brez-
delje? Kdo ve?! Vsekakor pa se mora zdeti obisk voli-
šča posamezniku smotrno, smiselno, koristno dejanje. 
Verjeti mora, da njegov glas šteje. Zaupati mora sis-
temu, sicer ne dovoli, da se z njegovim glasom nekdo 
heca in zato ostane raje doma. Tudi tako pokaže svojo 
politično opredelitev.  

Kar trije od štirih so tako prejšnjo nedeljo v Sloveniji 
ostali doma in pokazali na strašanski prepad med ste-
kleno palačo parlamenta v Bruslju in domačim dvori-
ščem. V Belgiji, kjer je udeležba zakonska obveza, se 
je udeležilo volitev 90 % upravičenih, ostalih 10 % jih 
bo raje plačalo globo. Če me vprašate – v takih razme-
rah je politična volja slednjih močneje izražena kot pri 
večini, svoj prezir do politike so pripravljeni plačati z 
denarjem.

Svojevrsten preobrat se je z volilno udeležbo zgodil v 
Grčiji. Razlage naših politikov, da je nizka udeležba za-
radi recesije in krize, povezana s slabim ekonomskim 
in socialnim stanjem v družbi, torej v Grčiji, v zibelki 
demokracije, ne držijo. V državi, kjer je kriza pobrala 
največji davek, je volilo 65 % ljudi. Zmagala je Siriza, 
stranka ki se zavzema za izrazito spremembo evropske 
politike na stran ljudi in ne kapitala, zaradi česar da je 
treba Evropo izrazito spremeniti, sicer da bo sledil gr-
ški odhod iz skupnosti.

Kakorkoli. Majhna volilna udeležba je večinoma od-
raz slabega dela političnih sil. Kot pri nogometu - če 
igra domači klub slabo, je publike malo. Če gre za fina-
le pokala, bo stadion poln nogometnih navdušencev, 
ki se, kakor pri politiki, prav vsi razumejo na nogomet 
…

Na prav vse člane družbe pa imajo rezultati volitev 
tak ali drugačen vpliv. Prav zato priporočam, da se lju-
dje pozanimajo, kaj kdo na političnem trgu ponuja in 
da izberejo njim najljubšo idejo. Da se opredelijo. Da 
volijo. 

Da izvejo in da jih začne zanimati. 
Mitja Tripković

Pred 150 leti je Karel Lavrič v Aj-
dovščini ustanovil čitalnico. Lo-
gično je, da sedanja knjižnica nosi 

njegovo ime in da se je pionirskim La-
vričevim prizadevanjem po ohranjanju 
slovenskega jezika in kulture dostojno 

poklonila  - s proslavo in strokovnim 
srečanjem potujočih knjižnic. 

»Karel Lavrič je razumel, kako odloču-
joče je ohranjati slovenski jezik v času, 
ko ga še ni branila nacionalna država, in 
se je zavedal pomena ustanove, kakršna 

je čitalnica. Čitalnica v 19. stoletju ni 
bila le prostor, v katerem se kopičijo be-
sedila, marveč je bila tudi intelektualno 
središče, ki je ljudem omogočala, da se 
izobrazijo v svojem jeziku,« je v slavno-
stnem govoru poudaril minister za kul-
turo dr. Uroš Grilc. »Čeprav se nam v 21. 
stoletju ni treba več boriti za pravico do 
slovenskega jezika ali skrivati knjig pred 
fašističnimi požigalci, tudi knjižnica so-
dobnega časa ni samo prostor, v katerem 
bi bile knjige spravljene in katalogizira-
ne. So informacijska središča in središča 
znanja ter socialni prostori, ki delajo ve-
dnost dostopno in s tem prispevajo k de-
mokratizaciji državljanov.«

Ob častitljivem jubileju se je na stro-
kovnem in družabnem srečanju zbra-
lo vseh 13 potujočih knjižnic Slovenije, 
karavana bibliobusov  pa je požela tako 
v Ajdovščini kot Vipavi veliko zani-
manja med prebivalstvom.

Matej Žvokelj najbolj natančen
Vsaj eno ime je že znano za sprejem prihodnje leto pri ajdovskemu županu (kdorkoli že bo) – to je Matej Žvokelj, 
ki je postal državni prvak v natančnem zbijanju, eni od disciplin balinanja.

Ni prav veliko športnikov v ob-
čini, ki se lahko pohvalijo z 
naslovom državnega prvaka, 

še posebno v panogi, kjer igra Slovenija 
zelo vidno vlogo v svetovnem merilu (in 
ki že dolgo časa ni več gostilniški šport). 
Matej Žvokelj, sicer doktor znanosti, se 
je po vrnitvi v Ajdovščino pridružil ba-
linarskemu klubu na Planini in uspešno 
branil barve kluba - še več - pred pol-
drugim letom je osvojil naslov državne-
ga podprvaka v bližanju v krog, na dan 
mladosti pa je v Tržiču stopil še na naj-
višjo stopničko v natančnem zbijanju, 
kar pomeni, da je Matej vsestranski tek-
movalec in da ga krogle ubogajo tako po 
tleh kot po zraku. 

Med skoraj trideseterico tekmovalcev 
je Žvokelj v Tržiču začel zelo dobro in se 
s 26 točkami  uvrstil med 12 najboljših, 
kjer pa mu je v drugem krogu roka 
malce zadrhtela in se je med štiri final-
iste uvrstil po dramatičnem razpletu – 
zbral je namreč enako število točk (17) 
kot Jaka Stenovec (prav tisti, ki ga je 
premagal v finalu igre v krog), zato sta 
o četrtem finalistu odločala v neposred-
nem dvoboju.   Matej je ohranil mirne 
živce in Jaki vrnil milo za drago (15 : 12). 
V obračunu za medalje v velikem finalu 
je spet izostril merilne naprave, dosegel 
21 točk in s prednostjo štirih točk sebi, 
Planini Petrič in ajdovski občini pribo-
ril naslov državnega prvaka. V klubu so 

se Mateju s simbolnim darilom zahvalili 
ob zaostali tekmi s Košano sredi tedna. 

rl

foto Polona Ipavec
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Ponudba velja od 6.66 do 30.6.2014

Ugodni nakupi za člane kluba Kalia!
Informacije o članstvu so na voljo na vseh prodajnih 

mestih Kalia ali na www.kalia.si

Nekaj akcijskih izdelkov iz naše ponudbe - več v Kalia letaku

Postanite član Kluba Kalia!
Z brezplačnim članstvom boste pridobili 
kartico ugodnih nakupov Kalia, prejemali 
boste letak Kalia in v njem našli ekskluzivne 
popuste samo za člane Kluba. 
Popust lahko koristite že pri prvem nakupu.

Posebna ponudba velja v maloprodajnih enotah Kalia po Sloveniji od 6.6. do 30. 6. 2014 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

10 % popust 
za upokojence 

v vrtnih centrih in prodajalnah 
Kalia. Vsak četrtek, celo leto.

Popust ne velja za izdelke iz Kluba Kalia. Popusti se ne seštevajo.

VULKANIZERSTVO ROVŠČEK, Goriška 58 in 
VRTNI CENTER KALIA, Goriška 64

v obrtni coni Gmajna, 
objavljata skupno prodajno akcijo 

do konca leta 2014 ! 
Vsak kupec Vrtnega centra KALIA lahko z raču-

nom iz trgovine, ki je višji od 40,00 €, 

uveljavi enkraten, 25 % popust 
pri storitvah Vulkanizerstva Rovšček.
(montaža in premontaža pnevmatik, centriranje 

koles, krpanje zračnic ipd.
Izkoristite priložnost !

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

SEME CVETLIC v vrečkah Valentin in 
Semenarne Ljubljana
Art: več šifer

VULKANSKI PRAH
(SEER Rockfust) 

450 gr
Art:183409

Redna cena: 3,49
Cena klub Kalia:

2,49

Popust velja za artikle iz zalog 
posameznega prodajnega mesta KALIA.

Vsi oporniki za rastline na vrtu: pvc, 
bambus, kovinski, plastificirani ...   
   

Mreža proti pticam 
4 x 10m,
Art:112675

Redna cena: 8,20
Cena klub Kalia:

5,99  
   
  

Kompostnik 
lesen 80 x 80 x 80
Art:199203

Redna cena: 33,90
Cena klub Kalia:

28,90

Oglje za žar
3kg
Art:159029

Redna cena: 3,49
Cena klub Kalia:

2,49 

Velika izbira okrasnih loncev, različnih velikosti, 
oblik in vzorcev.

HOTEL ZA KORISTNE 
ŽUŽELKE, 5 zvezdic*****
Vpogled v svet žuželk Vas bo očaral.
Koristne žuželke uničijo večino škodljivih žuželk in poskrbijo za 
naravno ravnotežje v vrtovih. Starih dreves in grmov, ki so primerna 
mesta za odlaganje jajčec, v mnogih vrtovih ni več, zato so koristne 
žuželke ogrožene na izumrtje. Hotel za žuželke je primerno 
skrivališče za divje ose in čmrlje. Z njihovo pomočjo boste povečali 
pridelek v vašem vrtu.
Hotel za žuželke nudi zavetišče in poskrbi za naravno ravnotežje 
med insekti.

Hotel za žuželke
art 4414 
Art196702

19,50

Mešanica za 
zeleno gnojenje
 BIOVRT, 500 g
Art:22443

4,99

Steklenica za sok 
1 l 6/1+ pokrovčki,  

za steklenice
Art: 194068

Redna cena: 4,20
Cena klub Kalia:

2,95

Brizgalka klasik s priključki 1/2",
Art:152600

Redna cena: 6,70
Cena klub Kalia:

3,99
Zalivalnik oscilacijski 

Art:191701

Redna cena: 15,70
Cena klub Kalia:

9,90

Briketirana hrana  za pse
Ecopet Adult
s piščancem,  15 kg 
Art:68995

Redna cena: 27,48
Cena z upoštevanim popustom

19,90

Zeleni mix v 
okrasnih 
magnetnih lončkih
Art:184772

Redna cena: 6,99
Cena klub Kalia:

4,99

Tilandsija v okrasnem 
keramičnem lončku
Art:578

Redna cena: 9,99
Cena klub Kalia:

6,99   
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KMETIJSKA  
LEKARNA 
V VRTNEM 
CENTRU KALIA  
V AJDOVŠČINI

Kmetovalci, vrtičkarji, 
pozor!

Zaradi mile zime in letošnjih vremenskih 
pogojev, zaznavamo visoko povečanje 

škodljivcev in bolezni (polži, gosenice, strune, 
ameriški škržat, listne uši, plesni...) na vseh 

vrstah rastlin.

Pravočasno poskrbite za zdrave rastline in 
obilen pridelek!

Priporočamo uporabo ustreznih zaščitnih 
sredstev, ki vam jih lahko ponudimo v različnih 

manjših in večjih pakiranjih.

Oglasite se v lekarni našega Vrtnega Centra 
Kalia v Ajdovščini, kjer lahko najdete tudi 

novosti s področja varstva rastlin. 

Ob vsakem nakupu strokovni nasvet!

Se zbujate utrujeni in z bolečinami?  
Morda je čas, da zamenjate ležišče.  

Počitek, popoln užitek 

Obiščite nas še danes in si zago-
tovite prijeten in udoben spanec! 

Spanje je pomemben proces, saj 
vpliva na razpoloženje in reakcij-
ske sposobnosti človeka. Nadzoru-
je celoten metabolizem, zato ga 
lahko razumemo kot biološko 
fazo, v kateri se fizično in duševno 
okrepimo ter napolnimo z energi-
jo. Spanje je prav tako ključnega 
pomena za učenje in spomin, zato 
si moramo vsak dan zagotoviti 
kakovosten in dober spanec. Člo-
vek spi približno petindvajset let 
svojega življenja: ta podatek kaže, 
da je spanje osnovna potreba, kot 
sta lakota in žeja. 
 
TORE, proizvajalec blagovne znam-
ke LINEAFLEX, je specializiran za 
proizvodnjo ležišč in oblazinjenega 
pohištva. Moč  družbe  temelji  na  
nenehnih  raziskavah  italijanskih  
surovin  zadnje  generacije. Ležišča 
LINEAFLEX  so  tako  proizvedena  
iz  materialov, ki so prijazni do 
okolja, izdelkom pa zagotavljajo 
najvišjo kakovost. 

Za vas smo v Sloveniji odprli dva 
spalna studia: enega v Ajdovščini 
in drugega v Ljubljani. Ob obisku 
vam bomo svetovali o ležiščih, ki 
jih boste lahko tudi sami preizku-
sili. Na voljo je namreč pestra 
ponudba kakovostnih ležišč iz 
spominske pene, lateksa, klasič-
nega vzmetenja in žepkastega 
vzmetenja, s fiksnimi ali snemlji-
vimi pralnimi prevlekami. 
 

Spalni studio Lineaflex, Ljubljana. BTC - hala A 

Lavričev trg 3, Ajdovščina 
T: 08 20 56 820     M: 051 246 062 

Info@lineaflex.si 

BTC - Šmartinska 152, Ljubljana 
T: 01 810 20 13 
btc@lineaflex.si 

www.vzmetnica.com 

BANDELLI 
Skupina/Group, d.o.o.
Podjetje Bandelli d.o.o. iz Vipave ima poleg vodilnega mesta v 
Sloveniji pri veleprodaji gradbene opreme, visokokvalitetnih 
maziv in olj ter dodatkov za betone multinacionalke BASF, 
tudi maloprodajo. V veletrgovini v Vipavi ima zelo pester izbor 
gradbenih materialov, železnine in inštalacijske opreme. Zaradi 
želenega večjega obsega dela, je letos marca meseca odprlo še 
poslovalnico v Postojni.

Leta 2011 se je podjetje BAN-
DELLI d.o.o. odločilo za iz-
gradnjo lastne betonarne in 

proizvodnjo betonskih izdelkov - 
ambiciozen projekt v najhujših kri-
znih časih! Betonarna je začela po-
slovati julija 2012. V tem trenutku 
proizvaja transportne betone (ima 
lastna vozila in črpalko), ter beton-
sko galanterijo. Nastala je enota 
BANDELLI GeoBeton.  Poleg beto-
narne je podjetje BANDELLI d.o.o. 
zazidalo še dodatno proizvodno 
halo s 600 m2. V tej hali je oddelek 
inovatorjev, kjer se izdeluje skupaj s 
podjetjem SUSTINNO d.o.o. poseb-

ne betonske izdelke z uporabo naj-
sodobnejše tehnologije: tekstil beto-
na in izdelke prosojnih betonov. Iz 
betonarne vozijo visokokvalitetne 

betone in izdelujejo industrijske tla-
ke brez uporabe betonskih mrež, saj 
uporabljajo najnovejšo tehnologijo 
s strukturalnimi vlakni BASF, kar 
zmanjša stroške izdelave. 

Več informacij lahko dobite na 
spletni strani www.bandelli.si 

rf

Marko Bandelli, dipl. ekon. - proizvodnja betona
- prevoz in vgradnja betona
- betonski izdelki

Tel.: 05 36 65 500

BANDELLI GM d.o.o. Goriška cesta 19, 5271 Vipava
tel.:05 366 50 33, www.bandelli.si   info@bandelli.si

VSE NA ENEM MESTU ZA VAŠ DOM GRADITE - PRENAVLJATE - UREJATE OKOLICO

BANDELLI GM d.o.o. Goriška cesta 19, 5271 Vipava
tel.:05 366 50 33, www.bandelli.si   info@bandelli.si
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Uspešno poslovanje Adriatica Slovenice in vpetost v regionalno okolje

Za večjo varnost in reševanje 
življenj
Zavarovalnica Adriatic Slovenica (AS), druga največja slovenska 
zavarovalnica, je po združitvi s sestrsko zavarovalnico KD Življenje 
v poslovnem letu 2013 še okrepila svoj položaj na slovenskem za-
varovalnem trgu. Lani so fakturirali za 306 milijonov evrov premije 
in izplačali za 218 milijonov evrov škod. Poslovna enota zavaroval-
nice v Novi Gorici, ki posluje že 22 let, pa je ob koncu 2013 zbrala 
za 20 milijonov evrov premije in izplačala za skoraj 12 milijonov 
evrov škod. 

Za 100.000 evrov 
pomoči na 
poplavljena območja

Ajdovski Fructal se je hitro 
odzval na katastrofalne po-
plave, ki so prizadela velika 

območja na Balkanu. Prizadetim v 
poplavah v Srbiji in Bosno in Her-
cegovini so nemudoma poslali tri 
tovornjake sokov ter otroških kašic 
in sokov. Skupina Nectar je skupaj 
s Fructalom prebivalstvu na najbolj 
ogroženih območjih donirala svoje 
izdelke v vrednosti 100.000 EUR.

Tovornjak je iz Ajdovščine soko-
ve in otroško hrano dostavil Rde-
čemu križu v Tuzlanskem kantonu, 
na najbolj ogroženem območju Bo-
sne. Republiškemu kriznemu štabu 
v Srbiji pa sta iz Fructalove tovarne 
v Makedoniji sokove pripeljala dva 
tovornjaka. 

Na pomoč pa so priskočili tudi za-
posleni Fructala in Nectarja, ki so 

za žrtve zbrali osnovne življenjske 
potrebščine, pomagajo pa tudi kot 
prostovoljci na terenu.

Z zbiranjem pomoči nadaljujejo 
še naprej in preko Facebooka vabi-
jo tudi druge, da se pridružijo dejav-
nostim za podporo žrtvam poplav 
v Bosni in Hercegovini, Srbiji in na 
Hrvaškem. Podjetje bo tudi v pri-
hodnje spremljalo razmere in sta-
nje na poplavljenih območjih v re-
giji ter nudilo pomoč ogroženemu 
prebivalstvu.

PR

AS se aktivno odziva na potrebe 
okolja, v katerem deluje. V okviru 
partnerstva s projektom iHELP so 
tako danes v uporabo predali tudi 
nov defibrilator, nameščen v vasi 
Grgar. Komunali Idrija pa so name-
nili donacijo v višini 10.000 evrov za 
sanacijo vodohrana Rupnik. 

Zavarovalnica je tesno vpeta v 

okolje, v katerem deluje in podpira 
številne projekte s področja športa, 
kulture in humanitarnosti. Lani je 
prav z njihovo podporo zaživel pro-
jekt mladih slovenskih izumiteljev 
iHELP. Kot je pojasnil Borut Lonča-
revič, vodja projekta iHELP so, da bi 
pomagali čim večjemu številu ljudi, 
skupaj reševali življenja in zmanjšali 

število žrtev srčnega zastoja ter dru-
gih nenadnih nesreč, ob podpori 
Adriatica Slovenice razvili mobilno 
aplikacijo, s katero je mogoče eno-
stavno poslati SOS sporočilo in tako 
s pomočjo posameznikov – laikov 
in izurjenih reševalcev nuditi kar 
se da hitro pomoč ponesrečencem. 
Kot aktivni partner projekta v Adri-
aticu Slovenici izobražujejo zaposle-
ne o temeljnih postopkih oživljanja 
in uporabi defibrilatorja. Poslovna 
enota Nova Gorica je že pristopila k 
akciji Rdečega križa, s katero zbirajo 
sredstva za večjo opremljenost Slo-
venije z defibrilatorji. V okviru par-
tnerstva s projektom iHELP pa so z 
defibrilatorjem opremili vas Grgar, 
ki ima danes zunanji defibrilator,  
na voljo 24 ur na dan vsem, ki po-
trebujejo nujno pomoč.              PR
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Državni mnogoboj 
junija v Ajdovščini
Društvo tabornikov Rod Mladi bori Ajdovščina je, skupaj z Zvezo 
tabornikov Slovenije, soorganizator letošnjega državnega 
mnogoboja, ki bo od 13. do 15. junija potekal v Športnem parku 
Police v Ajdovščini. 

Udeleženci bodo nastanjeni v 
kampu Police, tekmovalni 
del pa se bo odvijal v prije-

tnem naravnem okolju na bližnjem 
travniku.

Državni mnogoboj je največja tek-
movalna preizkušnja za vse sloven-
ske taborniške rodove, na kateri se 
taborniki pomerijo med seboj v ta-
borniških panogah in veščinah, v 
različnih kategorijah, od najmlajših 
do najstarejših. Na mnogobju tabor-
niki iz cele Slovenije tekmujejo med 
seboj v postavljanju šotora, orienta-
ciji, kurjenju ognjev, spretnostnem 
tekmovanju in lokostrelstvu ter ne-
katerih drugih panogah. 

Udeleženci mnogoboja tako 
pokažejo svoje znanje, ki so ga pri-
dobili s celoletnim trudom in de-
lom, se pri tem družijo, navezuje-
jo stike in izmenjujejo taborniške 
izkušnje. Za organizatorja pa je to 
velik izziv in pomemben dogodek 

leta. Letošnji državni mnogoboj je 
že 60. po vrsti in se po petnajstih 
letih ponovno vrača v naš kraj, saj 
so bili domači taborniki organizator 
državnega mnogoboja že leta 1999. 

Tokrat je za organizacijo odgovo-
rna Helena Harej, aktualna namest-
nica starešine in dolgoletna članica 
ajdovskega roda Mladi bori. Sku-
paj s člani iz domačih vrst in drugi-
mi taborniki s severnoprimorskega 
območja, ki se pojavljajo predvsem 
v vlogi sodnikov, skrbi za izved-
bo tega pomembnega taborniškega 
dogodka. 

Največje slovensko taborniško tek-
movanje si torej letos lahko ogledate 
v bližnji okolici Športnega parka Po-
lice in v navijaškem duhu   izkažete 
podporo predstavnikom domačega 
rodu ter drugim udeležencem iz cele 
Slovenije. 

Anja Kovšca

Predstavitev dela skupine za kakovost na Ljudski univerzi Ajdovščina 

Zagotavljanje promocije 
izobraževanja odraslih

Kakovost storitev Ljudske 
univerze Ajdovščina nam 
je izrednega pomena. Skrb 

za kakovost je proces, ki se nikoli ne 
konča. Vedno smo lahko še boljši. 

V četrtek, 15. maja, smo pred-
stavili delo skupine in svetoval-
ke za kakovost na Ljudski univer-
zi Ajdovščina. Govorili smo tudi o 
promociji izobraževanja odraslih, 

saj je to glavno poslanstvo Tedna 
vseživljenjskega učenja, v katerem 
smo izvedli omenjeni dogodek. 

Presoja kakovosti lastnega dela 
poteka že od leta 2006 po mod-
elu samoevalvacije PONUDI-
MO ODRASLIM KAKOVOST-
NO IZOBRAŽEVANJE – POKI, s 
pomočjo metod anketiranja, anal-
ize dokumentacije, intervjuvanja 
in zgledovanja. Na podlagi rezul-
tatov uvajamo izboljšave. Našim 
udeležencem izobraževalnih pro-
gramov, predavateljem, partnerjem 
in zaposlenim se trudimo zagotav-
ljati najboljše programe, pogoje za 
delo, osebnostno in strokovno rast 
ter pri delu upoštevati predloge, po-
bude, mnenja, kritike, pohvale. K 
temu nas zavezujejo vizija, poslanst-
vo in vrednote ter Listina kakovosti 
Ljudske univerze Ajdovščina. 

Helena Furlan

Pozitivizem in 
povezovanje

Vipava je edina reka v Evro-
pi, ki ima deltast izvir, zato 
ima trg Vipava več kot 20 

mostov. Graditi mostove povezo-
vanja in pozitivizma smo si zadali 
tudi privrženci stranke Pozitivne 
Slovenije ob ustanovitvi strankinega 
odbora v Vipavi.  

Pozitivizem pri nas ni samo be-
seda, ki gre skozi usta, beseda ima 
pri nas globok in resničen po-
men v vsakdanjem življenju. Sredi 
maja, točneje 11., smo se ob izvirih 
reke zbrali skupaj člani občinskih 

odporov PS iz Ajdovščine in Vipave. 
Pogovarjali smo se o aktualnih do-

godkih, predvsem pa nam je bila po-
membna vsebina programa, najbolj 
pa njegova dopolnitev ter tehnič-
na izvedba in vodilo, da se v bližnji 
prihodnosti vsem v državi Sloveniji 
obrne na bolje. Pridružil se nam je 
še predsednik PS Zoran Janković, ki 
je med drugim posebej poudaril, da 
je le v pozitivni slogi moč naroda! 
Obiskali smo tudi prireditev Oku-
si Vipavske na dvorcu Zemono (na 
fotografiji).                                     mn 24 let MSNZ in krst praporjev VSO

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve je ob 24-letnici demokratičnih sprememb in 
ustanovitve Manevrske strukture narodne zaščite, pripravilo slavnostno prireditev ‘Ponosni na 
Slovenijo’, na kateri je bil osrednji govornik predsednik Združenja VSO Aleš Hojs.

Maja pred 24-leti je samo 
dva dni pred prisego DE-
MOS-ove vlade,  RŠTO v 

Ljubljani, ob vednosti vrha tovariške 
združbe v slovenskem vodstvu, izdal 
ukaz o razorožitvi TO. V tistem času 
je razorožitev Teritorialne obram-
be, in s tem slovenskega naroda, 
pomenila grob poseg  v suverenost 
mlade državnosti in v demokratične 

spremembe - pravzaprav je šlo za iz-
dajo in likvidacijo slovenskih enot! 

Ukaz je večina občinskih štabov 
upoštevala, a našli so se junaki, ki so 
se temu odločno uprli. Združenje za 
vrednote slovenske osamosvojitve je 
za izkazan pogum v ključnih trenut-
kih osamosvajanja podelilo priznan-
je domoljubom, ki so se sodelovanju 
z nasprotniki Slovenije uprli. Zaradi 

takih dejanj in takih ljudi smo lah-
ko ustvarili samostojno Slovenijo in 
samo ob spoštovanju vrednot slov-
enske osamosvojitve jo bomo lahko 
tudi uspešno upravljali v   dobrobit 
vseh Slovencev. 

Ob tej priložnosti so predsedniki 
13-ih pokrajinskih odborov sloves-
no sprejeli svoje praporje pokrajin-
skih združenj VSO, ki jih je blago-
slovil vojaški vikar Jože Plut. 

Peter Lemut
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Podjetništvo, ki krepi družbeno solidarnost, spodbuja sodelovanje ljudi in 
prostovoljsko delo 

Podjetništvo prihodnosti = 
socialno podjetništvo
V Ajdovščini, v okviru Tedna vseživljenskega učenja, je 14. maja o razvoju in značilnostih ter primerih 
dobre prakse socialnega podjetništva spregovoril Tomaž Stritar iz zavoda Uspešen Podjetnik. 

Zakaj je pravzaprav socialno 
podjetništvo, podjetništvo 
prihodnosti? 

Tomaž Stritar:” Zato, ker temelji 
na idejah družbe, izhaja iz neke 
inovacije, ki pomaga reševati neke 
družbene probleme. In prav ti prob-
lemi so lahko priložnost za podjet-
nike. Socialni podjetnik lahko post-
ane vsaka pravna oseba, tisti, ki ga 
v družbi kaj moti in se ne želi samo 
pritoževati, ki si želi sprememb in 
ima dovolj moči, da svetu ponudi 
neke rešitve. Slovenija ima Zakon o 
socialnem podjetništvu, prav v teh 
dneh vlada tudi sprejema ukrepe za 
podporo socialnemu podjetništvu 
in s tem pomoč, ki jo lahko social-
ni podjetniki pričakujejo od države. 
V EU, ugotavljajo ekonomisti, se s 
socialnim podjetništvom zagotav-
lja do 7 % delovnih mest, deset krat 

več kot v Sloveniji (0,7 %). Se pa sek-
tor socialnega podjetništva v Slo-
veniji zadnji dve leti bolj pospešeno 
razvija, tako da bo trenutek, ko bo 
država priskočila na pomoč z ukrepi 
- sistemom nagrajevanja, še pospešil 
širjenje takih podjetij.” 

Udeleženci delavnice smo dobili 

številne nove informacije in ideje o 
področjih socialnega podjetništva. 
To relativno mlado podjetništvo 
daje priložnost ranljivim skupinam 
ljudi in tako pomaga  posamezniku, 
da pridobi nove delovne veščine in 
se zato lažje zaposli. 

Nives Derman

Zemljo so nam posodili otroci 

Velika zmaga za 
ajdovski dijaški dom 
Na letošnji prireditvi ob dnevu zemlje je društvo Planet Zemlja 
podelilo osem priznanj v okviru projekta Zemljo so nam 
posodili otroci, ki pod častnim pokroviteljstvom vsakokratnega 
predsednika republike, poteka že od leta 2006. Absolutno zmago 
je tokrat odnesel Dijaški dom Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina. 

Gre za vseslovenski razisko-
valni projekt za učence za-
dnje triade OŠ in dijake SŠ, 

ki poteka že od leta 2006. Mladi sko-
zi raziskovanje lokalnega okolja no-
minirajo najboljše, ki s svojim zgle-
dom in dejanji, prispevajo k boljši 
kvaliteti bivanja v občini. 

Cilj dogodka je aktivirati mlade, 
ustanove in lokalne skupnosti k za-
znavanju pomembnih dejavnikov 
na okolje, v katerem živijo in delu-
jejo. Primere dobrih praks v njihovi 
okolici se nagradi in s tem motivira 
k nadaljevanju odgovornega odnosa 
do okolja. 

Društvo Planet Zemlja podeljuje 
nagrade v različnih kategorijah kot 
so voda, zrak, zemlja, osveščanje, 
najbolj aktivna šola, najboljša nom-
inacija in absolutni zmagovalec 
akcije. 

In prav to najvišje priznanje je leto 
sprejel Dijaški dom Srednje šole 
Veno Pilon Ajdovščina.  

Obrazložitev: Varovanje okolja se 

začne in konča s konkretnimi dejan-
ji. Najpomembnejše merilo takih de-
janj pa je, da tudi drugim dokažejo, 
kako malo je potrebno za to, da 
za okolje storimo nekaj dobrega. 
Potrebna je le dobra, sveža ideja in 
energija, da jo uresničimo. Ponovna 
uporabo starih dežnikov in njihova 
predelava v nakupovalne torbice 
je ena takih idej. Preprosto dejan-
je, ki pomaga reševati pereč okoljs-
ki problem plastičnih vrečk, ki jih 
večina ljudi še vedno uporabi le en-
krat. Našli so material za ponovno 
uporabo in nov uporaben izdelek, ki 
sta kompatibilna. Učenci Dijaškega 
doma srednje šole Ajdovščina so 
tudi nominacijo pripravili na izjem-
no izviren in z izdelkom usklajen 
način, ki pritegne pozornost in nam 
resnično daje praktičen zgled. S pro-
jektom so pripomogli tudi k boljšim 
vezem med dijaki in pedagoškim os-
ebjem, zato je komisija mnenja, da 
si zaslužijo naziv zmagovalca akcije. 

RL

Nagrajence je sprejel predsednik RS Borut Pahor

Žegnanje konj v Žapužah
Konjeniško društvo Sveti Štefan Vipavske doline je pripravilo že 4. žegnanje konj v Žapužah in sicer na 
šagro sv. Jurija, ki je večinokrat upodobljen - na konju.

Tokrat je potekala dvodnevna 
prireditev malo drugače kot 
doslej. Za uvod so na soboto 

povabili otroke s starši, da so lahko 
poskusili jahanje v živo, pod stro-
kovnim vodstvom na tradicional-
nem ‘Jurijevem hipodromu’. 

Nedeljski blagoslov, ki ga je del-
il šturski župnik Marko Kos, je bil 
najprej namenjen ubrani skupini 
Tomosovih mopedistov, ki so se 
v sprevodu pod vodstvom Rajka 
Črnigoja zapeljali mimo cerkve sv. 
Martina. Povezovalec programa – 
predsednik društva sv. Štefan Ra-
fael Premrl je povedal, da skupina 
mopedistov vabi nove člane, ker 
ustanavljajo društvo. 

Ko se je dobro očistil zrak po 
‘mišeli’, se je slovesno pojavila kon-
jenica z zastavami in okrašenimi 
konji ter zapravljivčki. Kljub temu, 
da je bil napovedan deževen dan, 
je bog naklonil lepo vreme. Mnogi 
obiskovalci so pripravili konjenici 
pravi ‘špalir’. Udeležencev na kon-
jih je bilo več kot 40. Vsem je ob 

blagoslovu pripadel še priboljšek. 
Gospodinje v narodnih nošah so 
ponudile jezdecem in furmanom 
kozarček rujnega, konjem pa kruh. 

V nedeljskem popoldnevu so po 
okrepčilu konjarji nadaljevali s 
predstavitvami. Videli smo figure 

ob dresuri trojk v meneži, ki so 
jo pripravili člani konjeniškega 
društva s Štjaka pod vodstvom Pav-
la Štambergerja. 

Zanimiva je bila tudi igra osem-
letne jahačice s konjem, ki je bil 
enake starosti. Mnoge težave otrok 
je možno odpraviti s hipoterapijo. 
Pod vodstvom terapevtke Barbare 
Lemut smo lahko videli, kako taka 
vaja s konjem poteka. Otrok je v 
raznih položajih na konju v stalnem 
stiku z živaljo, ki prenaša zdravil-
ni učinek na varovanca. Alan iz 
Prvačine je prikazal spretnosti ježe s 
triletnim otrokom. 

Za sprostitev pa je poskrbel Tomaž 
Puc, ki je prikazal hitro ježo v stilu 
divjega zahoda.  

Kljub nekaj dežnim kapljam je 
vreme dopustilo izvedbo programa, 
ki ga je spremljalo tudi na poligonu 
mnogo gledalcev. Za naslednje – 5. 
žegnanje si organizatorji želijo iz-
vedbe pred cerkvijo šturskega zavet-
nika sv. Jurija.      

Aleš Brecelj

ŽAPUŽE V JUNIJU - VABILO 

LETOS OBELEŽUJEMO 70. OBLETNICO POŽIGA ŽAPUŽ (1944-2014) 

SOBOTA, 7. JUNIJ 2014 OB 8.00 ČISTILNA AKCIJA – DOM  KRAJANOV 

Z AKCIJO ŽELIMO OČISTITI DOM KRAJANOV IN NJEGOVO OKOLICO, VABLJENI VSI! 

SOBOTA, 14. JUNIJ 2014 OB 16.00 LIKOVNA DELAVNICA ZA 
OTROKE 

IZDELOVANJE SLIK, RISB, LEPLJENK, GLINENIH IZDELKOV, DEKORACIJE ZA KRAJEVNI PRAZNIK 
VABLJENI VSI OTROCI IN USTVARJANJA ŽELJNI OBISKOVALCI 

NEDELJA, 15. JUNIJ 2014 OB 14.00 SREČANJE MOTORISTOV – DOM 

KRAJANOV 

ŽE TRADICIONALNO 5. SREČANJE MOTORISTOV Z IZLETOM, TOKRAT PO KRASU. VMES POSTANEK S 
PRIGRIZKOM, OB VRNITVI V ŽAPUŽE PA POGOSTITEV VSEH UDELEŽENCEV 

PETEK, 20. JUNIJ 2014 OB 18.00 TURNIR V ODBOJKI-DVOJICE – 

DOM KRAJANOV 

ZBOR VSEH TEKMOVALCEV, PRIJAVA, TURNIR, POGOSTITEV. RAZGLASITEV ZMAGOVALCEV IN 
PODELITEV NAGRAD NA KRAJEVNEM PRAZNIKU. 

SOBOTA, 21. JUNIJ 2014 OB 19.00 KRAJEVNI PRAZNIK 

PESTER KULTURNI PROGRAM S PLESALCI, PEVCI, GLASBENIKI. OTVORITEV FOTOGRAFSKE 
RAZSTAVE »ŽAPUŽE SKOZI ČAS« IN RAZSTAVE LIKOVNIH IZDELKOV. PO PROGRAMU SLEDI 

ZABAVA Z GLASBENO  SKUPINO TRIO DADO, SREČOLOV IN GOSTINSKA PONUDBA 
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Ajdovski učenci prišli, 
naredili – in zmagali
Primorski tehnološki park je 20. in 21. maja 2014 izpeljal, že devetič 
zapored, tekmovanje POPRI. Z njim želijo mlade spodbuditi 
k raziskovanju in razvoju inovativnih izdelkov in storitev ter 
edinstvenih podjetniških idej, ki lahko spremenijo naš svet in 
življenje na bolje.

Znotraj tekmovanja POPRI so 
se pomerili učenci osnovnih 
šol v kategoriji Pridi in nare-

di. V dobrih dveh urah so morali iz 
točno določenih materialov izdelati 
sodobno vozilo ali napravo za delo 
v sadovnjaku (6. in 7. razred) ter 
vzvodno tehtnico - gugalnico oz. 
orodje, s katerim bi lažji predmet 
lahko dvignil štiri krat težjega (8. in 
9. razred). Na tekmovanju je sode-
lovalo 56 otrok, razdeljenih v dvoji-
ce. Pri izdelovanju jih je ocenjevala 
strokovna komisija iz tehničnega 
področja, ki je v starostni skupini 

6. in 7. razreda 1. mesto dodelila 
osnovnošolcema iz OŠ Danila Lo-
karja Ajdovščina, 2. mesto učence-
ma OŠ Šturje, 3. mesto pa je pristalo 
v rokah para iz OŠ Renče. V staro-
stni skupini 8. in 9. razreda sta si 1. 
mesto prislužila učenca iz OŠ Sol-
kan, 3. mesto pa sta dosegla učenca 
iz OŠ Danila Lokarja. 

Tudi letošnje tekmovanje je do-
kazalo, da imamo med mladimi 
vrstami veliko tehnično nadarjenih 
otrok. 

Katja Pregelj

Naj mladi prostovoljci / prostovoljke

Razglednice iz Evrope
Mladinski svet Ajdovščina je v petek, 16. maja 2014, podelil priznanja in nagrade naj mladim 
prostovoljcem in prostovoljkam ter naj mladinskim prostovoljnim projektom, ki jih letos podeljuje 
že četrto leto zapored. Podelitev za sezono 2012 / 2013 je potekala v okviru otvoritve razstave 
Razglednice iz Evrope. 

Mladinski svet Ajdovšči-
na v okviru natečaja Naj 
mlad prostovoljec   / naj 

mlada prostovoljka in Naj mladin-
ski prostovoljski projekt v občini 
Ajdovščina podeljuje nazive mla-
dim prostovoljcem in s tem spod-
buja prostovoljstvo med mladimi 
ter se vsem mladim ajdovskim pro-
stovoljcem, ki se dnevno, nesebično 
trudijo za boljši vsakdan in boljši 
jutri, zahvaljuje za njihovo delo in 
prispevek k razvoju skupnosti. 

Letos si je laskavi naziv naj mla-
da prostovoljka občine Ajdovščina 
v sezoni 2012/2013, v kategoriji do 
18 let, zaslužila Tjaša Tonja. Tjaša 
prostovoljno dela z otroki in mlad-
imi, ki imajo učne ali psihoscialne 
težave. Samostojno vodi tudi sku-
pine otrok na poletnih taborih in 
sodeluje v preventivnem programu 
za otroke in mlade Popoldan na ces-
ti Škofijske karitas Koper. 

Naziv Naj mladi prostovoljec 
občine Ajdovščina v sezoni 
2012/2013 je   v kategoriji od 19 
do 29 let je prejel Jan Likar. Jan je 
vodnik taborniške skupine in pro-
gramski vodja družine starejših 
članov, gozdovnikov in gozdovnic v 
Društvu tabornikov Rod Mladi bori 
Ajdovščina. 

Priznanje za sodelovanje na 
natečaju v kategoriji do 18 let pa 
je prejela tudi Ela Kranjc. Ela je 
vodnica taborniškega voda in pro-
gramski vodja družine medved-
kov in čebelic, najmlajših članov v 
društvu ajdovskih tabornikov. 

Naziv Naj mladinski prosto-
voljski projekt v občini Ajdovščina 
si je prislužil projekt Pravljična 
dežela daril – novoletna okra-
sitev in oživitev Šturskega parka, 
Arhitekturnega društva Forum iz 
Ajdovščine. Projekt so vodile tri 
mlade prostovoljke Maja Tampuž, 
Tea Goljevšček in Urška Černigoj, 
ki so dale tudi   idejo in pobudo za 
organizacijo projekta. Namen pro-
jekta je bil prebivalce Ajdovščine 
spomniti na Šturski park, ki je v zad-
njih letih postal nekoliko zapostav-
ljen in pozabljen, ter v njem v mes-
ecu decembru pričarati praznično 
vzdušje in ga vsaj za en dan napol-
niti z ljudmi vseh starosti. To jim je 
seveda tudi uspelo. 

Poleg plaket in priznanj Mladin-
skega sveta Ajdovščina so naši pro-
stovoljci prejeli tudi nagrade, ki 
sta jih podarila podjetje Intersport 
in turistična agencija Marco Polo, 
ki se jim za sponzorstvo najlepše 
zahvaljujemo. 

Na slovesnosti so odprli tudi raz-
stavo Razglednice iz Evrope, ki je 
bila postavljena v okviru projekta S 
sosedi za skupno prihodnost, ki ga v 
okviru programa Mladi v akciji vodi 
Mladinski svet Ajdovščina. Tekom 
projekta imamo več tematskih mes-
ecev, z različnimi aktivnostmi. Tako 
v mesecu maju, ki je mesec Evrope 
in mesec mobilnosti, postavljamo 
razstavo, ki predstavlja različne ob-
like mobilnosti. Razstava je sestav-
ljena iz 28 fotografij, ki so posnete 
v 28 državah članicah Evropske 
unije. Z razstavo želimo tako spod-
bujati mobilnost med mladimi in 
predstaviti možnosti, ki jih ponuja 
EU. Fotografije so prispevali mla-
di iz Ajdovščine in okolice, ki so 
iz različnih razlogov potovali po 
teh državah. Za vsako fotografijo 
se skriva čudovita zgodba mladih, 
polna doživetij in pustolovščin. To 
daje razstavi še poseben čar, saj nas 
spomni na podobne trenutke, ki 
smo jih morda tudi sami doživeli v 

kateri izmed predstavljneih držav. 
Vsem mladim, ki so prispevali foto-
grafije in s tem omogočili razstavo, 
se najlepše zahvaljujemo. 

Razstava Razglednice iz Ev-
rope je postavljena na tribunah 
na parkirišču pred Hišo mladih v 
Palah v Ajdovščini. Na ogled bo 
celo poletje. Vabimo vas, da si jo 
ogledate! 

Mladinski svet Ajdovščina

Podpredsednica MSA Janja Jazbar ob 
odprtju razstave

Predsednica MSA Helena Harej (levo) z nagrajenci

VARSTVO PRED POŽAROM:

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU:

ŕ projektiranje požarne varnosti (izdelava študij in zasnov požarne varnosti),
ŕ izdelava požarnih redov,
ŕ

ŕ

ŕ

usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom,
opravljanje nalog odgovorne osebe za izvajanje ukrepov varstva pred požarom,
pogodbeno izvajanje vseh vrst storitev s področja varstva pred požarom.

ŕ izdelava izjave o varnosti z oceno tveganja,
ŕ izdelava varnostnih načrtov, 
ŕ izvajanje koordinacije za varnost in zdravje pri delu na gradbiščih,
ŕ svetovanje s področja varnosti in zdravja pri delu,
ŕ usposabljanje zaposlenih za varno delo,
ŕ opravljanje nalog strokovnega delavca varnosti in zdravja pri delu,
ŕ pogodbeno izvajanje vseh vrst storitev s področja varnosti in zdravja pri delu.

POŽARNI SEKTOR d.o.o.
Goriška cesta 25b, 5270 Ajdovščina
telefon:  030 277081(Matej) / 030 277082 (Simon)

POŽARNI SEKTOR d.o.o. je specializirano podjetje za opravljanje storitev na področju VARSTVA 
PRED POŽAROM in VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU.

splet: www.pozarni-sektor.si
e-pošta: info@pozarni-sektor.si
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Mednarodni dan muzejev
Letošnji mednarodni muzejski dan je potekal po geslom ‘Muzejske zbirke povezujejo.  V Ajdovščini  
so ga obeležili v petek, 16. maja, sočasno s festivalom potujočih knjižnic Slovenije.

Učenci osnovnih šol iz Ajdo-
vščine in okolice so lahko 
obiskali Muzej Ajdovščina, 

kjer jim je bilo zagotovljeno stro-
kovno vodenje brez vstopnine, v 

pritličju Lokarjeve galerije je bila na 
ogled razstava Franca Goloba Avan-
tura 2014, odprta pa je bila tudi Lo-
karjeva spominska soba, v Pilonovi 
galeriji pa je bila na ogled stalna 

zbirka Vena Pilona in razstava slik 
pred kratkim umrlega umetnika 
Bogdana Borčiča. 

Na stojnici pred Pilonovo galerijo 
je potekala (raz)prodaja publikacij 
Pilonove galerije ‘Menjam kata-
log za idejo’, Lična hiša pa je svo-
jim obiskovalcem predstavila svoje 
dejavnosti.    

Učenci so se seveda najbolj raz-
veselili ustvarjalnih delavnic, v Pi-
lonovi galeriji so potekale likovne 
delavnice na temo Muzejske zbirke 
povezujejo, arheologi iz sku-
pine STIK pa so v parku nasproti 
cerkve sv. Janeza Krstnika pripravili 
arheološko delavnico na temo rim-
ske castre in življenja v njej.  

tp

Tretji Slapenski pohod med 
vinogradi
Letos je 25. maja 2014 potekal že tretji Slapenski pohod, ki se ga je udeležilo veliko vnetih pohodnikov.

Na Slapu smo beležili že tre-
tji pohod med vinogradi, 
ki je tako postal že tradici-

onalen. Zjutraj so se vsi pohodniki 
zbrali na slapenskemu placu in se 
nato odpravili na pot. Ta je potekala 
med obsežnimi vinogradi in sadov-
njaki, omeniti pa je treba tudi raz-
gledne točke, na katerih so si lahko 
obiskovalci ogledali znamenite sla-
pove, po katerih je vas dobila ime. 
Hojo je popestrilo vreme, ki je bilo 
kot nalašč za pohod, in drevesa pol-
na češenj, s katerimi so se pohodniki 
lahko posladkali.   Organiziranih pa 

je bilo tudi več postojank z vinom 
slapenskih vinarjev in domačim be-
zgovim sokom. 

Po končanem pohodu so se vsi 
zbrali na Slapenskem placu, kjer je 
bila že pripravljena jota, zeliščna 
frtalja, vino in bezgov sok. Tako se 
je pohod zaključil z druženjem in 
pogostitvijo, ki je okrepčala vsake-
ga, še tako lačnega obiskovalca. Se 
vidimo drugo leto že na četrtem Sla-
penskem pohodu! 

Anja Ferjančič

Projekt Evropska vas
Osnovna šola Draga Bajca Vipava je v šolskem letu 2013/2014 
sodelovala v projektu Evropska vas. To je vseslovenski projekt, 
ki je po številu sodelujočih največji projekt v Sloveniji. Projekt 
v sodelovanju s slovenskimi šolami vodi Šola za ravnatelje, 
organizira pa ga Evropska hiša Maribor.

Cilj in namen projekta 
je  spodbuditi medkultur-
no razumevanje, toleranco, 

solidarnost, spoznavanje drugih 
narodov in držav v Evropski uniji 
ter hkrati povečati zavedanje lastne 
kulturne identitete.  Projekt je na-
menjen osnovnošolcem. 

Učenci in učitelji iz različnih slov-
enskih krajev na inovativen način 
spoznavajo države Evropske uni-
je, njihove značilnosti in jih ob 
obeležitvi dneva Evrope predstavijo 
na devetih javnih kulturnih priredit-
vah po Sloveniji. Za naše območje je 
bila prireditev v Novi Gorici. 

Učenci so čez šolsko leto v okvi-
ru pouka spoznavali kulturne, geo-
grafske in druge značilnosti Belgi-
je. Učenci izbirnega predmeta ure-
janje besedil so pripravili elektron-
ske predstavitve, ki so se vrtele na 
šolski televiziji. Sedmošolci so na 
tehniškem dnevu izdelovali izdel-
ke, ki smo jih na zaključni prireditvi 
uporabili za okrasitev stojnic. 

Zagotovo je projekt na vseh 
področjih pripomogel k boljši 
ozaveščenosti glede EU ter prav 
tako pripomogel k boljšemu pozna-
vanju Belgije.                Mojca Pev

Borza v znamenju 
novih priložnosti
V Novi Gorici je med 15. in 17. majem 2014 potekala 17. Slovenska 
turistična borza oziroma Slovenian Incoming Workshop (SIW) 
v organizaciji javne agencije SPIRIT Slovenija, gostila pa sta jo 
Mestna občina Nova Gorica in družba Hit.

Na v naprej dogovorjenih 
sestankih je sodelovalo 
199 predstavnikov iz 132 

slovenskih turističnih podjetij in 
145 predstavnikov iz 111 tujih tu-
rističnih agencij, organizatorjev po-
tovanj in drugih turistično naravna-
nih podjetij, ki prihajajo iz 31 držav. 
Največ kupcev je prišlo iz Ruske fe-
deracije, sledijo pa Italijani in kupci 
iz nemško govorečih držav. Prvič so 
bili na borzi navzoči predstavniki 
iz Irana, Gruzije, Azerbajdžana in 
Hongkonga. 

Najpomembnejši poslovni do-
godek slovenskega turizma je letos 
povezal poslovne priložnosti in od-
dih ter z aktivnimi doživetji Goriške 
kot enotne turistične destinaci-
je. Na borzi je sodeloval tudi TIC 
Ajdovščina. 

kp
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Dan gibanja in 
druženja generacij
V soboto, 17. maja 2014, smo na Osnovni šoli Šturje Ajdovščina že 
četrtič o organizirali dan dejavnosti za vse generacije, ki se ga je 
udeležilo veliko staršev, starih staršev ter bratov in sester naših otrok.

Vseh skupaj se nas je zjutraj 
pred šolo zbralo okrog 300. 
Poleg skupinskega pohoda 

po učni poti do izvira Hublja in na-
zaj, po kateri sta nas vodila planinca 
Blaž in Vlado, so udeleženci lahko 
preizkusili svojo vzdržljivost na te-
stu hoje in si ogledali ali se aktivno 
udeležili športnih aktivnosti, ki smo 
jih pripravili za učence. To so bile: 
učenje pajduškega ora in sirtakija 
pod vodstvom makedonskega pro-
stovoljca Aleksandra Blaževskega, 
aerobike pod vodstvom naše bivše 
sodelavke Ane Mavri, nordijske 

hoje pod vodstvom naših zunanjih 
sodelavk Tamare Kofol in Alenke 
Naglost, učenje ljudskega plesa in 
druge šaljive in družabne igre pod 
vodstvom naših učiteljic in učiteljev. 
Dan smo zaključili z odbojkarsko 
tekmo med učenci in starši. 

Zahvaljujemo se Zdravstvenemu 
domu Ajdovščina, Medobčinskemu 
društvu prijateljev mladine 
Ajdovščina   Planinskemu društvu 
Ajdovščina in vsem staršem za 
udeležbo in pomoč pri organizaciji. 

Kolektiv OŠ Šturje

Lahko zelišča uporabimo kot 
okrasne rastline?   
Zeliščni vrt je enkratna priložnost, da se naučimo prisluhniti naravi in ji dovoliti, da nam pomaga, 
ne da bi jo silili v igro po naših pravilih. Simbol sreče in odganjalec zlih urokov - majaron, omamni 
rožmarin, čudoviti zeleni odtenki drobnjaka, šopki timijana in še marsikaj se najde v zeliščnem vrtu, 
ki nam prinaša številne radosti, budi domišljijo in nudi meditacijo posebne sorte.

Kot ga poetično opiše W. Sha-
kespeare v svojem delu Ro-
meo in Julija: »Med vlakni 

drobne te cvetlice, skrit je strup po-
guben in sok zdravilen: njen vonj 
srce nam poživi in čute, okus zbu-
di, vsem udom krče ljute. Tako dva 
kralja križata si pota v rastlinah in 
ljudeh: zlo in dobrota.« 

Biolog dr. Janko Rode se je 
povsem predal čarobnim rastlinam 
s tipičnimi aromami, zdravilnimi 
učinki in raznovrstno uporabnost-
jo, sodeluje v različnih projektih, 
povezanih z zelišči, vodi delavnice 
in obuja tradicionalno znanje o up-
orabi zelišč. Je tudi avtor in preva-
jalec knjig o zeliščih, morda najbolj 
znana med njimi pa je Zeliščni vrt, 
domača lekarna. 

Skupaj z njim se bomo vprašali: 
»Ali lahko zelišča uporabimo kot 

okrasne rastline?« 
Ljudska univerza Ajdovščina vas 

vabi 13. junija 2014, ob 18. uri, v Mla-
dinski center in hotel Ajdovščina 
in vam želi podariti popotovanje v 
prebujajoči zeliščni svet. 

Dr. Rode bo predstavil upora-
bo zelišč za okrasne zasaditve od 
okrasne gredice in balkona do 
zeliščne spirale. Kaj je potrebno 
upoštevati pri zasajanju, kako raz-
vrstiti zelišča za najlepši učinek in 
kako opremiti okrasni zeliščni na-
sad? Predavanje bo ilustrirano s 
primeri iz  rtov slovenskih ljubiteljev 
in zeliščarjev. V pogovoru po preda-
vanju pa bomo skupaj odgovorili še 
na kakšno vprašanje o zeliščih. 

Nives Derman

Dr. Janko Rode

Mladiči 

Ne dotikaj se me, moja mama ni 
daleč!
Vse obiskovalce narave želimo opozoriti, da ravno v teh dneh srne polegajo svoje mladiče in jih, 
med tem ko iščejo hrano, pustijo same na travniku. Nekateri ljudje zato mislijo, da gre izgubljene oz. 
osirotele mladiče in jih dobronamerno vzamejo v oskrbo. Ne vedoč, da s tem ne le kršijo predpise, 
ampak tudi povzročijo nepopravljivo škodo, saj takšnega mladiča, če bi ga kasneje želeli vrniti v 
naravo, srna zaradi vonja po ljudeh ne sprejme več. Vse kmetovalce pa naprošamo, da so še posebej 
previdni pri košnji, saj je tudi ta še vedno vse prevečkrat usodna za nebogljena bitja.

Srne polegajo mladiče v drugi 
polovici maja in v začetku ju-
nija, večinoma na travnikih. 

V začetku srne mladiče, dokler jim 
še niso sposobni slediti, odložijo v 
visoko travo ali v drugo kritje in jih 
poiščejo le ob dojenju. Srnin mla-
dič je v tem času brez vonja in tako 
pretežno varen pred plenilci in psi. 
Pred nevarnostjo mladiče varuje-
ta predvsem varovalna obarvanost 
in močan nagon pritajitve. Čeprav 
morda mladiček deluje izgubljeno 
in nebogljeno, je njegova mama 
nekje v bližini. Pomembno je, da se 
mladičev ne dotikamo, saj jim s tem 
zmanjšamo možnost vrnitve v na-
ravo – če ga po enem dnevu, najka-
sneje dveh, vrnemo tja, kjer smo ga 
našli, ga bo srna še sprejela, kasneje 
nič več. Čeprav takšna žival morda 
v ujetništvu (kar po naši zakonodaji 

tako ali tako ni dovoljeno) preživi, 
pa se večina takih zgodb konča ža-
lostno. Nebogljeno bitje potrebuje 
predvsem mir, da odraste. 

Previdno pri košnji
Druga nevarnost, ki preti številnim 

prostoživečim živalim v tem obdob-
ju, pa je košnja. Zaradi košnje lah-
ko nastanejo izjemno velike izgube, 
ne le mladičev srnjadi, ampak tudi 
drugih prostoživečih živali. Po-
kose lahko preprečimo s postavit-
vijo odvračal in pravilno košnjo. 
Dan pred košnjo je priporočljivo na 
travniku postaviti preprosta strašila 
(npr. vreča od krmil, nataknjena 
na nekajmetrsko palico), namen-
ska svetlobna ali zvočna odvračala. 
Obstajajo tudi naprave za odkrivan-
je mladičev, ki se vedno pogosteje 
uporabljajo. Skoraj zagotovo se bo 
za žival tragično končala košnja od 

obrobja proti sredini travnika, saj se 
prostoživeča žival nagonsko pritaji 
in zadrži v sredini travnika. Ob tem 
naj povemo še, da če med pokošeno 
travo, ki naj bi kasneje postala ka-
kovostna travna silaža, naključno 
zaide del živalskega tkiva pokošene 
živali, se veliko krme uniči. Če npr. 
govedo zaužije takšno krmo, lahko 
pride celo do pogina. 

Pravilna košnja naj se začne v sre-
dini travnika in se nadaljuje proti 
robu (v krogu od znotraj navzven). 
Tako se prostoživeča žival umika 
iz središča proti prostim in varnim 
površinam. Zlasti pri košnji zad-
njih pasov je priporočljiva manjša 
hitrost in še večja pozornost vozni-
ka. Če gre za večji travnik, se lahko 
površino razdeli, nato pa dele kosi 
na prej opisan način.

Podatki Lovske zveze Slovenije o 
evidentiranih pokosih srnjadi

V letu 2013 je bilo 831 pokosov 
srnjadi, v letu 2012 828, v letu 2011 
744, leta 2010 1.046, leta 2009 pa 
854. Gre le za evidentirane pokose, 
število teh pa je gotovo višje od 
uradne statistike.

Vse kmetovalce vljud-
no naprošamo, da uporabljajo 
odvračala in upoštevajo navodila 
pravilne in prostoživečim živalim 
prijaznejše košnje. Zaradi sprem-
ljanja stanja populacij divjadi, 
pa jih naprošamo tudi, da lovs-
kim družinam javljajo morebitne 
nesrečne primere pokosov.  

Emanuel Vidmar, foto Boštjan Baligač
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Dobravlje na Danskem in Danci v Dobravljah – že sedmič!
Da, ponovno nam je uspelo. Naše dansko slovensko prijateljstvo se je še bolj okrepilo, vezi so se utrdile in že načrtujemo, da se ponovno obiščemo drugo leto. Ampak lepo 
po vrsti. Kot je že v navadi, so lansko jesen dobravski devetošolci obiskali Dansko in tam preživeli nepozaben teden druženja in spoznavanja nove dežele ter njenih ljudi.

Bilo nas je enaindvajset učen-
cev in dve učiteljici spre-
mljevalki. Bivali smo pri 

družinah danskih učencev. Pripra-
vili so nam športno – naravoslovno 
obarvan program. Vrhunec tedna 
je bila ekskurzija v Københaven, 
prestolnico Danske. Po obveznem 
fotografiranju pri morski deklici 
smo se sprehodili do kraljeve pala-
če Amalienborg in mimo sloven-
skega veleposlaništva. Ob pogledu 
na slovensko zastavo je dekletom 
iz ust privrela pesem Slovenec sem. 
Pa naj še kdo reče, da naši mladi ne 
poznajo domoljubnih čustev! Na 
vratih veleposlaništva se je pojavil 
slovenski veleposlanik Tone Kajzer 
in nas povabil na sok. Zanj in za nas 
je bil ta obisk prav prijetno presene-
čenje, saj ni bil načrtovan. Poklepe-
tali smo o življenju na Danskem in 
njegovih vtisih po prvem mesecu 
dela na veleposlaništvu. Za piko na 
i smo obiskali še Christianio, sa-
mooklicano in precej kontroverzno 
svobodno mesto znotraj danske 
prestolnice, ki velja za četrto najbolj 
obiskano turistično zanimivost sre-
di Københavna.

Letos sva dobravske devetošolce 
na Danskem spremljali učiteljica 
angleščine Katja Bone in 
knjižničarka Irma Krečič Slejko. Za 
vsakega učitelja, ki se kot spremljev-
alec prvič odpravi na Dansko, je bi-
vanje v Andersenovi deželi posebno 
doživetje. Irma Krečič Slejko je svo-
je vtise strnila takole:

»Letošnja izkušnja biti sprem-
ljevalka naših devetošolcev na Dan-
skem je bila strokovno in osebno 
zelo bogata. Osemdnevno bivanje 
na Danskem, kjer smo bili nastan-
jeni pri družinah, delali v njihovi 
šoli in okolici, se družili z danskimi 
družinami in strokovnimi delav-
ci šole, je bilo pestro pridobivanje 
različnih znanj.

Prvi izziv je bila aktivna uporaba 

angleščine, ki se je za tiste, ki nis-
mo anglisti, po osmih dneh precej 
izboljšala. Spoznavanje danskega 
načina življenja, dela v šoli, utripa 
njihovega vsakdana, življenjske filo-
zofije, odnosa do narave, oblačenja, 
hrane … je gotovo neprecenljiva 
izkušnja za vsakega učitelja. Napor-
no in vsekakor odgovorno delo (bi-
vati na severu Evrope z enaindvaj-
setimi štirinajstletniki) se je preple-
talo s pridobivanjem mnogih novih 
spoznanj, s katerimi lahko vidimo 

lastno šolsko prakso tudi z drugačne 
perspektive.

 Kaj mi je najbolj ostalo v spo-
minu iz šolskega življenja danske 
šole? Odnosi med učenci in učitelji 
so sproščeni in zaupni. Učenci vs-
topajo v zbornico in druge šolske 

prostore prosto, kar ni niti najmanj 
nespoštljivo. Sami skrbijo za čisto 
šolo. Starši čistijo šolske prostore. 
Malico nosijo od doma. Jedo veliko 
zelenjave (korenčke, liste solate …). 
Zjutraj se vsi skupaj zberejo (učenci 
in učitelji) za jutranjo pesem, poz-
drav. Ko nekdo govori, ga vsi mirno 
poslušajo. Manj je hrupa. Vse pote-
ka umirjeno. Zelo veliko so v naravi. 
Tudi šola je v bližini gozda. Novo 

priključeni vrtec je sploh zgodba 
zase. Dejstvo, da malčki spijo zu-
naj v nekakšnih lesenih odprtih 
hiškah, nam pove, da živijo več zu-
naj kot znotraj zidov. Urniki so bolj 
fleksibilni (predvsem v nižjih raz-
redih). Učenci si sami izbirajo de-
javnosti. Ko določeno opravijo, jo 
na seznamu označijo, kajti naredi-
ti morajo vsi vse. Izberejo si le sebi 
primeren čas za izvajanje. Otrok iz 
drugega razreda gre na igrišče in 
teče tri kroge, nato pa skače s koleb-
nico. Med tem časom nekdo drug 
bere knjigo v bralnem kotičku, tretji 
riše, skupinica se igra … Seveda je 
to le del pouka, kajti v urniku so 
tudi obvezni predmeti, ki se izvajajo 
istočasno za vse učence. Posebno je 
strokovno ukvarjanje s težavami pri 
branju v 1. razredu (Reading recov-
ery), ki je 100 % učinkovito. V šolo 
se precej učencev vozi s kolesom. 
Veliko bivajo v naravi, kurijo ogenj, 
se učijo pripravljati preproste jedi in 
jih tudi zaužiti.

Spoznali smo precej drugačen 
način izobraževanja, kot je naš. 

Mnogo je dobrih metod in pristop-
ov. Predvsem je čutiti načelo, da je 
pomembno izražanje posameznika, 
sprejemanje drugega, stik z naravo 
in prvobitnim, učenje za znanje, še 
bolj pa učenje za življenje.

Vedeti moramo, da je to po naših 
standardih privatna šola (Fris-
kole) in si zato lahko privošči malo 
drugačen način delovanja. Močna 
vključenost staršev, ki so šoli pod-
pora, daje učencem občutek varnos-
ti in sproščenosti.

Predstavila sem samo nekaj vti-
sov iz življenja naše gostujoče šole. 
Tudi oni se spopadajo z vzgojnimi 
in učnimi težavami. Njihovi otroci 
so enaki kot naši otroci z vsemi do-
brimi in težkimi platmi vzgoje in 
izobraževanja. Vendar je njihov pri-
stop drugačen od našega, kar ima 
gotovo korenine že v njihovi filozo-
fiji, zgodovini, socialni in politični 
ureditvi ter splošni klimi Danske.

Ko smo jim konec marca vrni-
li gostiteljstvo in sem v svojem 
domu gostila danskega učitelja ter 
učiteljico, sem opazila, kako so 
tudi oni očarani nad marsičem, kar 
opazijo pri nas in česar pri njih ni.

Primerjave težko zdržijo, ker so 
razlike, pa naj bodo pozitivne ali 
negativne, pogojene z mnogimi raz-
vojnimi komponentami naroda in 
države. Vem, da se pri nas trudimo 
za dobro šolo, da imamo čudovite 
otroke, ker drugačnih sploh ni, da 

imamo najlepšo naravo in deželo 
na svetu … pa vendar se lahko še 
marsičesa naučimo od drugih. Seve-
da pa tudi oni od nas. In zato so take 
izmenjave odlična izkušnja ne samo 
za učence in starše, ampak tudi za 
strokovne delavce, ker tako lahko 
svoje delo oplemenitimo.«

Obisk z Danske
Potem so sledili dooolgi štirje mes-

eci … Učenci v izmenjavi so ohran-
jali stike preko socialnih omrežij in 
odštevali dneve do obiska Dancev. 
In končno smo jih dočakali. Pri nas 
so preživeli prvi teden aprila. Starši 
in družine slovenskih učencev-
gostiteljev so se izkazali z gostoljub-
nostjo in veliko pripravljenostjo za 
sodelovanje. Poskrbeli so za pre-
voze, popoldanske dejavnosti in 
druženje, sobotni družinski izlet, 
raznoliko in izvrstno prehrano …. 
Hvala vsem! Na šoli pa smo dans-
kim gostom pripravili lep sprejem. 
Nato so likovno ustvarjali, plesali, 
igrali športne igre, spoznali osnove 
čebelarstva, se pomerili v orientaci-
ji in ARG ter se naučili tudi nekaj 
slovenščine. Naslednje jutro smo se 
po sprehodu po rimski Ajdovščini 
povzpeli na Izvir Hublja, od tam pa 
na kraški rob Škola. Seveda se je izlet 
nadaljeval v sladolednem vrtu. 

Osnovna šola Dobravlje skrb-
no neguje vezi s krajevnimi skup-
nostmi, kjer se nahajajo naše 
podružnične šole. Tako vsako leto 
danski gostje preživijo dan deja-
vnosti v eni od naših vasi. Letos 
smo se povezali s krajevno skup-
nostjo v Skriljah, z dvorcem Favet-
ti in kamnoseškim društvom Most. 
Nastal je raznolik program, ki je 
vključeval peko kruha in pripravo 
štrukljev, kamnoseško delavnico in 
skriljske igre.  

Dekleti iz ekipe šolskega radia, Ve-
roniko in Tino, je zanimalo, kako se 
naša šola razlikuje od danske, zato 
sta intervjuvali dve danski dekleti.

V kabinetu slovenščine. Veronika, 
Tina, Asta, Josephine ter učiteljica 
Ksenija. Še zadnji napotki in pogov-
or se začne. V angleščini seveda. 
Malo je težko, a se znajdemo. Ve-
liko bolj bi nam tekel jezik v mater-
nem jeziku. A kaj, saj prav zato pa so 
izmenjave.

S katerim letom pričnete šolanje?
»V šolo gremo s šestim letom.«
Kdaj začnete pouk in kdaj 

zaključite?
»Pouk ponavadi začnemo ob 8.00, 

ob torkih pa ob 10.00. Končamo ga 
okrog dveh popoldan. Vsaka šolska 
ura traja 45 minut kot pri vas v 
Sloveniji.«

Kakšno je povprečno število 
učencev v razredu?

»V razredu je od 15 do 20 učencev. 
«

Ali imate v šoli malico?
»V šoli nimamo malice, ampak jo 

prinesemo s seboj in jo pojemo kar 
na hodniku. Nimamo jedilnice, kaj 

šele kuhinje, da bi nam kuharice kaj 
pripravile.«

Ali med šolskim letom hodite tudi 
na izlete?

»Na izlet gremo v Nemčijo, in sicer 
v Berlin. Navadno gremo tudi v šolo 
v naravi.«

Imate še kakšno drugo izmenjavo, 
razen z našo šolo?

»Najprej smo imeli izmenjavo tudi 
z nemško šolo, sedaj pa samo z OŠ 
Dobravlje.«

Kdaj začnete poletne počitnice?
»Začnejo se 25. junija, končajo pa 

v prvem tednu avgusta.«
Koliko časa trajajo zimske 

počitnice?
»Za zimske počitnice imamo dva 

tedna oddiha.«
Kakšna se vam zdi naša šola v 

primerjavi z vašo?
»Zdi se nam kot šola iz filmov. 

Telovadnica je ogromna in šola 
tudi. Zelo nam je všeč tudi njena 
okolica.«

Kaj pa vam na naši šoli ni všeč?
»To, da je veliko stopnic.«
Koliko učencev je na vaši šoli?
»Okrog 175.«
Koliko jezikov se učite v šoli?
»Učimo se tri jezike. Danščino 

in dva tuja jezika: nemščino in 
angleščino.«

Se vam zdi slovenski jezik težak? Bi 
se ga radi naučili?

»Slovenščina je zelo zanimiv jezik. 
Radi bi se ga naučili, ampak misliva, 
da je zelo težak.«

Kako zaključite osnovnošolsko 
šolanje? Imate ples, valeto?

»Ne, nimamo plesa. Zaključek šole 
pa je kljub temu zelo zanimiv, saj v 
njem sodelujejo tudi osmi razredi.«

Vam je všeč tukajšnje vreme?
»Zelo nam je všeč, saj je zelo 

toplo.«
Kakšni se vam zdijo naši učenci?
»Prijazni, upava, da bomo z njimi 

ostali prijatelji.«
Kako ste preživeli teden tukaj, pri 

nas?
»Čas je zelo hitro tekel. Bilo je za-

bavno in lepo. Upamo, da se še kdaj 
vrnemo v Slovenijo.«

Kakšna je vajina prva misel ob 
besedi Slovenija?

»Najprej se nama utrne beseda 
razgled.«

Katja Bone
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Na MDPM Ajdovščina korakamo v 
poletje 2014
Ko zorijo češnje, se na MDPM Ajdovščina že spogledujemo s poletnimi počitnicami. Na vsakoletnih 
počitniških delavnicah in letovanjih bo letos sodeloval tudi Aleksandar, EVS prostovoljec, dodobra 
vpet v utrip dogajanja v naših krajih.

V okviru TVU bomo tudi v 
juniju še spoznavali Ale-
ksandrovo rodno Makedo-

nijo. Makedonsko pajduško oro in 
grški sirtaki bomo plesali v sredo, 
4. junija, v prostorih Folklornega 
društva v Vipavi ali v torek, 24. ju-
nija, v dvorani Edmunda Čibeja v 
Lokavcu. Lepote Makedonije skozi 
oči domačina, ki se je šolal na turi-
stični srednji šoli, diplomiral iz geo-
grafije in poleg nje poučeval še zgo-
dovino bomo spoznavali v torek, 
20. maja, v dvorani Edmunda Či-
beja v Lokavcu ali v petek, 13. juni-
ja, v Domu krajanov v Ajdovščini. 
Spoznali pa bomo tudi del kulina-
ričnega bogastva Makedonije - kaj 
bo pripravil Aleksandar, lahko pre-
verite v torek, 17. junija, v dvorani 
Edmunda Čibeja v Lokavcu ali v 
petek, 27. junija, v Domu krajanov 
v Ajdovščini na kulinarični delav-
nici. Vsakič bomo začeli ob 20:00. 
Za prijave in dodatne informacije se 
lahko obrnete na MDPM Ajdovšči-
na ali na Društvo DOLI Lokavec, ki 

koordinira dejavnosti TVU 2014. 
Proti koncu junija se zapro šolska 

vrata in otroke čakata dva meseca 
počitnic. Da bodo te še bolj zabavne 
in razigrane, pripravljamo pestro 
ponudbo ustvarjalnih, sprostitvenih 
in športnih aktivnosti v občinah 
Ajdovščina in Vipava. Še pred kon-
cem šolskega leta bodo naše ak-
tivnosti objavljene na zloženkah, ki 
bodo na voljo na običajnih mestih in 
v pisarni MDPM Ajdovščina v MC 
Hiša mladih v Ajdovščini. 

Tudi letos se bomo dobivali na 
mivki in v prostorih MC Hiša mla-
dih, v avgustu pa se nam lahko spet 
pridružite na tečaju rolanja. 

Letos bomo prvič sodelovali z Za-
vodom Hipo team, ki deluje na svo-
jem ranču v Brjah. Z njihovimi stro-
kovnjaki bomo otrokom približali 
konja in skrb zanj, najpogumnejši 
pa se bodo lahko povzpeli tudi na 
njegov hrbet. Konjem se bomo pos-
vetili tudi v ustvarjalnih delavnicah. 

Na delavnicah se bomo srečevali 
30. 6. – 4. 7., 7. 7. – 11. 7., 14. 
7. – 18. 7. in 18. 8. - 22. 8. 2014 v 
Ajdovščini, Gojačah - Malovšah in 
v Vrhpolju, za prijave in dodatne 
informacije pa smo vam na voljo na 
spodaj navedenih kontaktih. 

Poleti je čas tudi za letovanja. Pri-
jave smo že začeli zbirati, letovali 
pa bomo v Nerezinah na Malem 
Lošinju od 29. 6. do 8. 7 in od 8. 
7. do 18. 7. 2014, in v Piranu pa od 
19. 7. do 27.7 in od 27.7. do 4. 8. 
2014. Prijavnice so na voljo v pisar-
ni MDPM Ajdovščina v MC Hiša 
mladih v Ajdovščini, informacije pa 
dobite na 05 368 91 40, 041 490 360 
in info@mdpm-ajdovscina.si. 

Gordana Maroh Črv, MDPM Ajdovščina

Poletje ob mivki, Ajdovščina 2013

Rolanje, Ajdovščina 2013

Interesne dejavnosti 
na Osnovni šoli Šturje
Učenci od 1. do 5. razreda Osnovne šole Šturje Ajdovščina, ki 
obiskujejo različne interesne dejavnosti, so se v četrtek, 22. maja 
2014, predstavili svojim staršem, starim staršem in prijateljem na 
prireditvi  v Dvorani 1. slovenske vlade v Ajdovščini.

Predstavila sta se oba otroška 
pevska zbora, lutkarji so za-
igrali igrico Buča Debeluča, 

učenci, ki obiskujejo krožek folklo-
re so zaplesali, z recitacijami pa so 
člani dramsko-recitacijskega krožka 
povezovali vsebino prireditve. V avli 
so svoje izdelke razstavili učenci, ki 
so sodelovali pri likovnem krožku 

in cici veseli šoli, za posladek pa so 
poskrbeli člani kuharskega krožka. 

V tem šolskem letu so učence pri 
interesnih dejavnostih vodili: Renata 
Lemut in Suzana Gorup pri lutkov-
nem krožku, Zora Gregorc in Igor 
Hodak pri pevskih zborih, Klavdi-
ja Jerončič in Hermina Plešnar pri 
veseli šoli, Polonca Juretič pri folk-
lori, Klara Pregelj pri likovnem 
krožku, Metka Batagelj, Marijana 
Stanković in Tadeja Lampe pri ku-
harskem krožku, Urška Kranjc 

pri dramsko-recitacijskem krožku 
in Teja Mikuž pri računalniškem 
krožku. 

Veliko učencev je obiskovalo tudi 
Zdrav življenjski slog, ki ga je vo-
dila Karolina Bratina, njeno delo pa 
nadaljuje Jerica Gomizelj. 

Učenci 5. razreda pa so bili sku-
paj s šestošolci vključeni v angleški 

krožek, ki ga vodi Ana Mlakar. Svo-
jo lutkovno pravljico so predstavili 
na angleškem večeru. 

Kolektiv OŠ Šturje Ajdovščina se 
zahvaljuje tudi staršem, da stojite 
svojim otrokom ob strani, jih spod-
bujate pri njihovem delu in vztra-
jnosti. Pomembno je namreč, da 
otrok vztraja pri dejavnosti, ki si 
jo je izbral na začetku leta, pri njej 
sodeluje in jo redno obiskuje. 

Lea Vidmar

slovenskih priimkov, saj ga najde-
mo prvič zapisanega že v 13. stole-
tju. Takrat najdemo tudi njegovega 
'nasprotnika, Beligoja. Nastal je, ko 
so nekomu sosedje zaradi temnejše 
polti ali las nadeli ta priimek. Konč-
nica priimka je zelo zanimiva. Gre 
za besedo gojiti, ki pa je počasi izgu-
bila svoj pomen in postala običajna 
pripona oziroma končnica kot EK 
ali IČ. Prav priimki s končnico GOJ 
pa veljajo za najstarejše slovenske 
priimke.

Jezikoslovec Pavle Merku pravi, da 
je bilo Černigoj najprej slovensko in 
slovansko osebno ime in to še v času 
pred sprejemom krščanstva. Ime je 
izginilo po tridentinskem koncilu 
(1563), ki je za krste namesto slo-
vanskih imen zapovedal latinska 
imena svetnikov. 

Enak pomen priimka lahko iščemo 
pri priimkih Černe, Černet, Černe-
tič, Černeka, Černic, Černič in Čer-
novic. V Kamnjah, kjer imajo ene 
od najstarejših matičnih knjig na 
Vipavskem, najdemo prvega Černi-
goja 23. februarja 1631. V latinščini 
to izgleda takole: GregoriusZernigo-
iduxit in uxoremperverba de prae-
senti Mariam filia(m) Petri Beuer de 
vertoino. V prevodu to pomeni,da 

se je Gregor Černigoj poročil z Ma-
rijo Beuer iz Vrtovina. 

V 17. stoletju je bil Črnigoj največ-
krat omenjen priimek v kamenjskih 
matičnih knjigah, je ugotovil Peter 
Pavel Bratina iz Kamenj. Kamenjska 
župnija je takrat obsegala tudi Skri-
lje in Stomaž, kjer je Črnigojev naj-
več. Ker je pri Stomažih še danes za-
selek Černigoji, lahko sklepamo, da 
je to verjetno pravo gnezdo priimka.

Sicer pa lahko rodovniku Pavla 
Černigoja, ki je bil rojen okoli leta 
1620 nekje pod Čavnom, sledimo 
vse do današnjih dni. V 14 genera-
cijah je popisanih njegovih 117 po-
tomcev, kar pa se bo v naslednjih le-
tih še precej povečalo.

Znanih osebnosti s priimkom Čer-
nigoj ali Črnigoj je kar nekaj. Najbolj 
znan v državi je gotovo Dušan Črni-
goj, ki je potopil ajdovskega gradbe-
nega giganta Primorje in trenutno 
prestaja dobro leto zaporne kazni 
zaradi podkupovanja. Precej bolj-
ši sloves ima tržaški slikar in grafik 
Avgust Černigoj (1898 - 1985).

Tino Mamić

Priimki pod Čavnom (3)

Črnigoj in Černigoj

Najprej pojasnilo, da je pri-
imek Črnigoj in Černigoj 
enak priimek. Gre samo za 

dve različici zapisa. Eni Črnigoji so 
postali Černigoji pred nekaj desetle-
tji, drugi pa pred stoletji. In obratno. 
Odvisno od tistega, ki je priimek za-
pisal. Največkrat je bil to duhovnik 
oziroma župnik. Obstaja tudi tretja 
različica tega priimka, Črnogoj. 

V Sloveniji je priimek nastal na 
različnih krajih, kar pomeni, da ni 

nujno si niso vsi Černigoji in Črni-
goji v sorodu. V Sloveniji živi 465 
ljudi s priimkom Černigoj: največ 
na Goriškem 60 % in v Ljubljani z 
okolico, 20 %. Po pogostnosti je zato 
priimek uvrščen na 684. mesto. Čr-
nigojev je precej manj, 191. Večina 
jih živi na Goriškem (64 %), drugi 
pa drugod po Primorskem. Izven 
Primorske Črnigojev skorajda ne 
najdemo.

Gre za enega najstarejših 

V tej rubriki predstavljamo nekaj 
značilnih priimkov, ki jih nosijo lju-
dje pod Čavnom. Rubriko pripravlja 
profesor zgodovine Tino Mamić, ki 
izdeluje tudi družinska drevesa po 
naročilu (www.tinomamic.eu).

Zapis poroke Mihaela Černigoja 15. februarja 1779, sina Jožefa Černigoja, ki je živel pri Stoma-
žih na hišni številki 67.

Zaselek Černigoji pri Stomažih iz leta 1822
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Psihološka astrologija 

Vpliv astrologije na naš vsakdan
Ste kdaj sanjali vedno eno in isto? Psihoanalitiki pravijo, da je to pripoved o nečem, česar ne 
razumemo. Z natalno karto lahko marsikatero nezavedno dogajanje ozavestimo in našo energijo 
usmerimo tja, kjer je najbolj potrebna.

V torek, 13. maja, smo na 
delavnici Psihološka astro-
logija prisluhnili astrologu 

– psihoanalitiku Samotu Kravanji 
iz Inštituta za psihološko astrologijo 
in psihoanalizo Ljubljana, ki nam je 

odstiral osnove astrologije, ki jo lju-
dje prevečkrat enačimo s horosko-
pom. Glavno izhodišče astrologije je 
naša natalna karta, ki se oblikuje na 
podlagi naše ure in datuma rojstva. 
Na podlagi pogovora z astrologom 
zavestno popravljamo naše šibke 
točke, utrjujemo naše prednosti - 
moči in s tem izboljšamo kvaliteto 
našega življenja, v smeri zadovolj-
stva in izpolnjenosti. 

 Srečanje je bilo nabito z 
mistiko odkrivanja samih sebe in 
spoznavanja naših, včasih čudnih 
reakcij, ki jih ne znamo definirati. 
Nenazadnje pa so tudi naše sanje 
kot en procesor dnevnih dogajanj, 
ki jih v nezavednem stanju sanj 
obdelujemo in tako skozi življenje 
lažje vozimo. 

Nives Derman

Dopoldne s Silvo Copič
Profesorica, likovna pedagoginja na OŠ Otlica, slikarka, ilustratorka, ljubiteljica kolažev in abstrakcij. 
Umetnica vpeta med nebom in zemljo. Otroci, nepopisan list, so ustvarjalki kot novo ponujeno 
platno. Jasno in kratko jim predoča abstraktnost kot najbolj naraven in popoln dih umetniškega 
izražanja. Silva Copič to polnost lastnega izpovedništva dovoljuje - in še več, vspodbuja mlade k 
tovrstni ustvarjalnosti.

Tako se je prepustila množici 
vprašanj in uživala v otroški 
spontanosti. Otroke iz vrtca 

na OŠ Danilo Lokar v Ajdovščini 
je zanimalo, kako naredi ilustraci-
je, kje dobi ideje, kaj nosi v kovčku, 
kako se odloči, kaj bo delala, kje je 
doma in kaj najraje počne ter kako 
se počuti pri nas. Ko so jo dodo-
bra ‘zasuli’   z vprašanji in potešili 
radovednost, so sledili odgovori. 

Odprtih ust so vpijali novo znanje. 
Izvedeli smo, da jo čopič spremlja 
od malih nog. Rada slika na velika 
platna. Ljuba sta ji pogled na kamen 
in v odprto sinje nebo. Pripovedo-
vala nam je, kako nastajajo njene 
ilustracije ter nam podarila tri knji-
ge, ki jih je ilustrirala, in abstrakcijo, 
ki buri domišljijo še danes. Povabi-
la nas je, da si pogledamo, kako se 
šolski otroci izražajo skozi različne 

materiale in likovne tehnike. Skupaj 
smo se podali na pot, v Lokarjevo 
galerijo. Tu razstavljajo svoja likov-
na dela učenci z OŠ Otlica, katerih 
mentorica je bila prav Silva Copič. 
Uporabnost predmetov, še pose-
bej so navdušili poslikani čevlji in 
copati, pestra paleta barv in kolaži, 
grafike, kipci in druge stvaritve so v 
otroških očeh dobile dodatno vre-
dnost - tako bomo znali tudi mi, ko 
bomo šolarji! 

Polni lepih vtisov smo se v družbi 
umetnice vrnili v vrtec. V glavah 
se nam je vrtelo na milijone slik ... 
Dopoldne se je prehitro iztekel. 

Od Silve Copič smo se poslovili 
obogateni z delčkom zaklada likov-
no umetniške ustvarjalnosti, ki ga že 
štiri desetletja deli med otroke od 1. 
do 9. razreda osnovne šole. 

Obljubila nam je, da se kmalu 
spet vidimo. Mi pa jo že nestrpno 
pričakujemo ... 

Tajana Vitkovič

Izdelki šembiskih 
učencev na razstavi
V dvorani kulturnega doma v Podnanosu so pridni domačini v 
organizaciji TIC Podnanos in TD Podnanos popestrili prvi vikend v 
maju s tretjo razstavo ročnih del ‘Izpod pridnih rok Šembidcev’. Na 
razstavi so sodelovali tudi tretješolci in petošolci OŠ Draga Bajca 
Vipava, podružnična šola Podnanos. 

Tretješolci z mentorico Mir-
jam Goričan Štimec so po-
stavili na ogled slike na temo 

Podnanos nekoč, danes in v priho-
dnosti ter leseno maketo Podnano-
sa, za katero je lesene kocke podaril 
domačin Niko Vidrih. 

Petošolci z mentorico Vido Trošt 
Vidic so pokazali svoje izvezene 
blazinice in z mozaiki okrašene 
cvetlične lonce, ki so jih izdelali v 

okviru likovnega pouka in tehniških 
dni. Pri vezenju je bilo seveda 
potrebno tudi veliko domačega dela 
in truda, za šivanje blazinic pa so se 
ponudile prijazne mame in sosede 
naših učencev. 

Lepo je videti, da na takih razsta-
vah s svojimi izdelki sodelujejo tudi 
mladi, saj z navduševanjem mladega 
rodu tradicija ročnih del gotovo ne 
bo izumrla.              Vida Trošt Vidic

Bogati izbor izdelkov 1
2

3
4
5
6
7

Kvaliteta

Podjetje z širokim programom

Strokovno svetovanje

Posredovanje pri montaži

Dolgoletne  izkušnje

Vse kar potrebujete za vaš dom

VSE ZA VAŠ D
OM

Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina 

Kraj, odtisnjen v 
spomin
Likovni natečaj Kraj že osemnajst let povezuje zgodbe otrok in 
krajev Primorske. Na likovni natečaj ‘Kraj, odtisnjen v spomin’ 
smo letos prejeli 478 likovnih del iz 22 osnovnih šol ter ene šole z 
nižjim izobrazbenim standardom. Učence je vodilo in usmerjalo 
46 mentorjev in mentoric.

Vabilu k ocenjevanju prispe-
lih grafičnih listov so se od-
zvali trije domači umetniki: 

David Ličen, Tea Curk Sorta in Silva 
Copič. 

V izbor za razstavo natečaja se je 
uvrstilo 108 izdelkov. Komisija ena-
kovredno nagradila deset likovnih 
del, med njimi štiri stvaritve 
učencev osnovne šole Danila Lo-
karja Ajdovščina - Mark Gomizelj, 
5. r., Nejc Batič, 6. r., Iris Žiberna, 7. 
r. in Nik Ibraimović, 6. r. PP NIS -, 
z osnovne šole Šturje Ajdovščina je 
nagrado prejela Zala Gruntar, 6. r., 
z otliške šole pa Emanuel Vidmar, 
3. r. 

Odprtje razstave s kulturnim pro-
gramom je bilo v petek, 16. maja, 

v šolski galeriji stavbe 1, kjer bodo 
dela na ogled do konca šolskega leta. 

Tatjana Rupnik
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Branje je bogatenje ... 

... ali kako v 21. stoletju razumemo 
pomen pisanja in branja
Ena glavnih funkcij vzgoje in izobraževanja v osnovni šoli je naučiti otroke pisati in brati. Mogoče to 
dejstvo zveni zelo poenostavljeno, vendar je zelo aktualno in pereče. Ali je danes možno preživeti 
brez znanja pisanja in branja? Ali bi zadostovali elektronski mediji z vizualno podporo? Odgovor je 
izziv sodobne šole.

Beremo in pišemo lahko na 
različnih medijih in tu ni več 
dileme o večjem ali manjšem 

pomenu papirnate ali e-knjige. Izziv 
je v sposobnosti razumevanja prebra-
nega. Zakaj je učenje branja še vedno 
zahteven kognitivni proces, ko pa 
naši otroci in učenci z lahkoto obvla-
dajo različne elektronske medije in 
se z njimi zelo hitro sporazumevajo? 

Ali ste že prebrali kakšno sms 
sporočilo najstnika? Koliko besed 
ste lahko razumeli? Pogovorni 
jezik, sleng, krajšanje besed, različni 
simboli in znaki, prevzemanje 
angleškega besedišča, pisanje brez 
ločil … Koliko ste tako napisano 
sporočilo lahko sploh razumeli? Oni 
so ga, in to dobro. Ali mlada gener-
acija ustvarja svoj jezik, ki je prilago-
jen novim medijem pisanja in branja 
ter želji po hitrem izmenjavanju in-
formacij? Kako in koliko jim lahko še 
privzgojimo ter priučimo potrebo po 
pisanju in branju v materinem jezi-
ku, ki je knjižno zapisan? 

Razmišljamo lahko v različnih 
smereh, dejstvo pa ostaja; pisanje in 
branje sta osnovi učenja, notranjega 
zorenja, bogatenja in pridobivanja 
novih znanj. Predvsem pa se dobro 
pišoč in beroč človek lahko hitro op-
remi s potrebnimi informacijami za 
čim boljši način življenja. 

Zato v šolah tema dvema deja-
vnostma posvečamo še vedno veliko 
časa in strokovnosti. Pogosto se ju 
preverja z državnimi in mednarod-
nimi raziskavami., na katerih slov-
enski učenci niso dosegali ravno 
zavidljivih rezultatov. Ugotavlja se, 
da je oboje povezano tudi s stopnjo 
izobrazbe staršev, predvsem ma-
tere, in socialnim statusom družine. 
Prepričani pa smo, da je povezano 

tudi z osveščanjem strokovnih 
delavcev šol, ki temu področju 
posvečajo(mo) posebno pozornost. 

Zato smo na OŠ Dobravlje močno 
usmerjeni v spodbujanje teh dveh el-
ementarnih učnih ciljev. 

Projekti, dejavnosti, simpoziji, raz-
stave, kulturni dnevi, izobraževanja 
strokovnih delavcev, literarna 
srečanja, razstave, predavanja, iz-
menjava izkušenj, predvsem pa delo 
z učenci, ki je končni in glavni cilj, se 
na naši šoli že nekaj let tesno prepleta 
z vzgojno-učnim procesom. 

Ne bi  omenjali vseh dejavnosti, ki 
so namenjene izključno spodbujanju 

branja in pisanja. Naj bo na tem mes-
tu pozornost usmerjena le na eno, ki 
smo ji v tem šolskem letu posvetili 
veliko časa in energije. To so knjižne 
razstave. 

V avli centralne šole smo uredi-
li prostor s starimi šolskimi klop-
mi in stoli ter veliko staro omaro 
s policami, ki smo jih pripeljali s 
podružničnih šol. Oblikovali smo 
‘staro učilnico’, v kateri se  učenci la-
hko usedejo za klopi in berejo, lista-
jo, si ogledujejo knjige. Namen raz-
stav je, da so knjige in revije ‘žive’, 
da jih obiskovalci (učenci, učitelji, 
starši) uporabljajo oziroma berejo, si 
jih ogledujejo. 

Razstavni prostor je v neposredni 
bližini jedilnice, zato je to prostor, 
kjer se pogosto čaka na sošolce, ki 
jedo, na prevoze, izbirne predmete in 
različne dejavnosti. Učenci posedajo 
v klopeh, listajo knjige in to že pred 
poukom, v odmorih, po pouku. 
Strah, da se bodo knjige poškodovale 
ali izgubile, je bil do sedaj odveč. Res 
pa je, da je razstave potrebno pogosto 
urejati in pospravljati. Razstavljene 

knjige opremimo z napisi, plakati, il-
ustracijami, elektronsko predstavit-
vijo. Pogosto jih kratko predstavimo 
po zvočniku, da so učenci pozorni na 
nove postavitve. Predvsem pa, da jih 
vzgajamo v kulturno uporabo raz-
stavnih eksponatov. Prepričani smo, 
da se s takim načinom dela učence ne 
samo izobražuje, ampak tudi vzgaja. 
S tako ponudbo dejavnosti je manj 
možnosti za dolgočasenje v času od-
morov, pred in po pouku in s tem 
tudi manj možnosti konfliktnega 
obnašanja. Večje razstave dopolnju-
jemo z manjšimi, in sicer v avli pred 
učilnicami slovenščine, na panojih 
pred šolsko knjižnico ter v učilnicah. 
Za strokovne delavce pa pripravlja-
mo manjše razstave v zbornici. 

Naj naštejem naslove razstav, 
ki so bile postavljene v letošnjem 
šolskem letu: Z ‘mega buklo’ v novo 
šolsko leto, Nataša Konc Lorenzut-
ti (prenešena tudi na podružnice), 
Slavica Remškar, France Bevk, 
France Prešeren, Priporočamo v 
branje (učenci učencem), Branje za 
dolge zimske večere (skupaj z raz-
stavo predmetov Domača kuhin-
ja nekoč), Plakati in knjige v okvi-
ru branja in govornih nastopov za 

domače branje, Knjige Zlate hruške 
(strokovni izbor kvalitetnih knjig 
Pionirske knjižnice), Čarovnice v 
otroški literaturi, Pravljice, Bere-
mo stare in nove knjige – april, me-
sec knjige, Listamo in beremo (re-
vije). Posebej bi izpostavili razstavo 
Lepa beseda lepo mesto najde. Nas-
tala je v okviru šolske prireditve in 
šolskega glasila z enakim naslovom. 
Predstavili smo trinajst literarnih 
ustvarjalcev, ki so bili nekoč učenci 
naše šole. Razstavo smo prenesli tudi 
na podružnico v Črniče ob 14. stro-
kovnem posvetu podružničnih šol 
Slovenije. 

Knjige, revije, plakati, napisi, pred-
meti oživijo šele v človekovih ro-
kah. Razstave niso le okras ob vs-
topu v našo šolo. Trudimo se, da so 
del šolskega življenja, uporabne, za-
nimive in poučne. V družbi sošolcev 
ali kolegov je lepše brati, listati in se 
tako bogatiti. Zato je branje bogaten-
je ne le naših umov, predvsem je la-
hko bogatenje naših in otroških src.                 

Irma Krečič Slejko, foto Peter Valič

S predelavo mesa 
v podjetnost
Konec aprila se je zaključil izobraževalni program Predelava 
mesa v mesne izdelke, tradicija in podjetnost, ki ga je izpeljala 
Ljudska univerza Ajdovščina ob sodelovanju strokovnjakov s tega 
področja. 

Petindvajset udeležencev pro-
grama je prejelo potrdila o 
zaključku programa in se ob 

fotografijah  spomnili, kaj vse so v 
programu videli in slišali.

Pogledali so film Priložnosti so, ki 
jim bo morda v spodbudo za nadalj-
nje učenje in pri oblikovanju lastne 
podjetniške poti. Predstavili smo še 
sistem nacionalnih poklicnih kvali-
fikacij, NPK Predelovalec mesa na 
tradicionalni način ter kako poka-
zati drugim svoja znanja s pripravo 
osebnega portfolija – mape. 

Druženje in izmenjavo izkušenj 
smo nadaljevali pri udeležencu pro-
grama, gospodu Ivanu Jamšku v 
Mančah, ki nam je prijazno razkazal 
svojo vinsko klet in predstavil vina 
ter svoje mesne izdelke. Kot zanimi-
vost naj povemo, da je gospod ‘pra-
vi pesnik’ in nam je večer popestril 
s prebiranjem  pesmi o vinu in trti. 
Ob   obloženi mizi z   izdelki naših 
udeležencev (salam, pancet, klobas, 
sira, kruha …), smo v pogovoru iz-
vedeli, kako notranje bogati so naši 
ljudje, s čim vse se ukvarjajo, kakšne 
talente razvijajo … Z gotovost-
jo lahko rečemo, da imajo številna 

neformalno pridobljena znanja in 
izkušnje, ki jih je vredno ovrednotiti 
s pripravo osebne mape in pokazati 
širši javnosti. 

Udeleženci so v opravljeni anketi 
izrazili tudi potrebo po formalnih 
izobraževanjih, saj so se tokrat za 
udeležbo v programu odločili pred-
vsem zaradi novih znanj, poleg tega 
pa tako koristno izrabijo svoj prosti 
čas. Všeč jim je bilo, da v programu 
niso bila le predavanja, pač pa tudi 
obiski predelovalnih obratov pri 
nekaterih praktikih, ki se z mesnin-

ami ukvarjajo bolj načrtno, za pro-
dajo na trgu. Izrazili so željo po nad-
aljevanju programa, ki bi ponudil 
še več praktičnih prikazov in infor-
macij, zato se morda spet dobimo v 
jesenskem/zimskem času. 

Zahvaljujemo se vsem preda-
vateljem in tistim, ki ste nam pri-
jazno odprli vrata svojih domov ter 
z nami delili svoja znanja, izkušnje!   

Program je sofinanciralo Minis-
trstvo za izobraževanje, znanost in 
šport ter Evropski socialni sklad in 
je bil za udeležence brezplačen. 

Helena Furlan
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Biti ali ne biti obveščen

Kaj vse bi naši predniki dali za 
številne možne dostope do in-
formacij, ki so nam danes na 

voljo. Včasih so se morali ljudje zbrati 
sredi vasi, v senci kakšnega mogočne-
ga drevesa, da so izvedeli najnovejše 
novice, za kakšen nov 'dogodek v me-
stu Gogi'. 

Ženske so - moški bi rekli - preveč 
vrtele jezike ob vodnjaku, ob lička-
nju, pri trgovini, po maši … moški 
pa so kakšno modro rekli ob kmečkih 

opravilih, žganjekuhi, v gostilni. Skrat-
ka, obveščenost je bila kar zadovoljiva; 
še posebno bolj žgečkljive tematike 
so potovale od ust do ušes s svetlob-
no hitrostjo in glede tega ustnega izro-
čila se časi do dandanes niso kaj dosti 
spremenili. 

Čeprav mi vemo kaj povedati o dru-
gih in si mislimo, da so naše skrivno-
sti dobro varovane, če jih sami nismo 
obelodanili, temu niti slučajno ni tako. 
Zavedajmo se, da drugi vedo o nas 
včasih še več kot mi sami. Tako kot 
sami 'pošpegate' na drug balkon, koli-
ko gat so dali sušit ta teden (če jih ne 
sušijo v sušilnem stroju ali jih obesijo 
diskretno za brisače), tako tudi soseda 
pokuka na vašo žico.

Če naš mulc zunaj kaj skuha, bomo 
za podvig  skoraj zagotovo izvedeli za-
dnji, razen če bo vznemirjeni krajan 
kmalu po neljubem dogodku prišel 
pozvonit na naša vrata in bomo sezna-
njeni, da je naš sinko metal limone v 
okna sosednjih hiš. Bogu hvala, da ni 
bilo hujšega, edino hudo, kar lahko še 
pričakujemo, je še, da nas obišče la-
stnik limonov, ki bo prišel sporočiti, 

da pogreša nekaj teh uporabnih sade-
žev (očitno ne samo za limonado). Se-
veda smo presenečeni, saj 'naš ni tak'. 
Konec dober, vse dobro. Opravičimo 
se in življenje teče dalje.

O šolskih uspehih svojih nadebu-
dnežev smo lahko seznanjeni preko 
e-asistenta, v katerega se včasih pri-
javljamo s tresočo roko, saj ne vemo, 
kaj vse bomo  lahko zasledili, ko bomo 
kliknili na ta novodobni računalniški 
program, ki nam pomaga nadzirati 
naše učence in dijake. Mogoče nas bo 
za 1. april presenetila odlična ocena, 
morebiti pa naletimo na sporočilo uči-
telja, da naš dijak spet ni imel športne 
opreme (pomotoma je vzel hlače od 
pižame), da ni prepisal s table, da se je 
med poukom  igračkal s telefonom ... 
Roko na srce - je stresno, a smo vsaj 
obveščeni.

Resnica boli, pravijo, a obenem tudi 
osvobodi. Ko enkrat nekaj veš in se z 
resnico soočiš, komaj takrat lahko zač-
neš zadeve spreminjati.

Živimo v informacijski dobi, lepo je 
poskrbljeno za nas, vse je na gumb, 
na dotik. Tudi bankomat nam v hipu 

izroči denar, zatem pa nam takoj poda 
podatek, koliko še imam na računu, 
plusa ali minusa. Tudi ta napravica 
nas torej sooča z resnico. Pravi 'veli-
ki pok' pa je pred leti povzročil inter-
net, ki nam je v domove prinesel ves 
svet podatkov. Izvemo lahko vse, spo-
znavamo na tisoče ljudi, google stre-
et view nas posname pred blokom; 
po drugi strani pa nam to zapira vra-
ta pred resničnim svetom. Otroci so 
manj na igrišču, odrasli vedno manj v 
živih medsebojnih stikih- vse se je pre-
selilo na vse te naprave, ki nam 'olajšu-
jejo' življenje.

Pred mesecem me je nasmejal go-
spod, ko je dejal: »Moja mama ima čez 
80 let, gleda vsa poročila, odmeve, pre-
bira časopise in zase meni, kako dobro 
je obveščena o vsem«. On pa jo je vpra-
šal: »Pa misliš, da si RES obveščena?«

Je res resnično, kar nam povedo? Ali 
nam povedo, kar nam želijo, kar nam 
'obarvajo' po svoje?

Ste opazili, da novinarji v razna 
omizja, tarče, prelome, poglede, od-
meve, vedno vabijo 'ene ' in 'druge'; 
'leve' in 'desne'? Tako je prav, ker nam 
želijo podati celovito sliko, razviti po-
lemiko, trenja.. Samo ob tem je jasno, 
da novinarji že vnaprej vedo, v katero 
smer bo kakšen izmed sogovornikov 
usmeril svoja pojasnila, že vnaprej je 

vabljene 'popredalčkal'. Nič narobe, 
več glav naj bi več vedelo. Naša glava 
pa naj gleda širše, naj ne vidi zgolj pre-
dalov, temveč celo omaro, da se potem 
izlušči bistvo.

Sprva je bila beseda, in beseda bo 
ostala. Otroci se v šoli najprej nauči-
jo črke, te same po sebi ne pomenijo 
nič; ko pa se združijo v besedo, komaj 
začno nekaj pomeniti. In tako je z in-
formacijo - vsaka zase nekaj sporoča, 
sami jih pa moramo povezati v resni-
co; kajti laž, četudi jo stokrat ponovi-
mo, še vedno ne bo postala resnica.

Veliki brat nas opazuje, preveč je ka-
mer, satelitov, prepametnih telefonov; 
ob vsej tej tehnologiji pa se je ohranilo 
še klasično opravljanje, obrekovanje, 
šušljanje -vse te pristne človeške la-
stnosti, ki so vir informacij. 

Staro se ni umaknilo novemu, mi pa 
se lahko umaknemo v svoj notranji 
svet, ugasnemo vse aparate, TV, tele-
fon, internet in se preklopimo na svoj 
notranji vir, svoje srce in dušo, ki nam 
sporočata, kdo smo, kaj želimo in kaj 
čutimo. V resnici.

Imamo pa še drugo opcijo, da priž-
gemo televizijo in čakamo na novico 
– verjeli ali ne – da so odkrili nov Ber-
mudski trikotnik, kjer izginjajo letala.

Potrebujete odvoz kosovnih 
odpadkov iz gospodinjstva? 
Izkoristite enkraten odvoz 
izpred vaših vrat – brez 
doplačila! 
Vaše naročilo oddajte:
1. na telefonsko številko 031 302 985 (pokličite med 7.-12. uro)     
2. preko naše spletne strani  www.ksda.si z izpolnitvijo obrazca - naročil-
nice ali
3. preko izpolnjene naročilnice, ki jo prevzamete na sedežu KSD d.o.o. na 
Goriški cesti 23 b v Ajdovščini 

• Brez doplačila vam izpred vaših vrat odpeljemo do 2m3 ko-
sovnih odpadkov. 

• Po prejemu vašega naročila bomo v roku treh tednov izvedli 
odvoz naročenih kosovnih odpadkov. O odvozu vas bomo tele-
fonsko obvestili in se z vami dogovorili za dan odvoza. 

• Na dogovorjeni dan odpadke pripravite na prevzemno mesto, 
ki je dostopno za naša vozila. Odpadkov ne prevzemamo z nedo-
stopnih mest, iz garaž, stanovanj ipd.. Prevzemamo kosovne od-
padke samo iz gospodinjstev in ne iz dejavnosti .

• Ob prevzemu mora biti prisoten naročnik odvoza kosovnih 
odpadkov ali predstavnik naročnika, ki sodeluje pri prevzemu 
odpadkov in s podpisom potrdi prevzem. 

• Ob naročenem odvozu kosovnih odpadkov lahko oddate tudi 
ODPADNO ELEKTRIČNO IN ELEKTRONSKO OPREMO 
(OEEO). Pri oddaji odpadne električne in elektronske opreme 
je potrebno s tem odpadkom ravnati previdno, da ne pride do 
poškodovanja opreme zaradi vsebnosti okolju nevarnih snovi in 
nadaljnje predelave. 

• Ob oddaji kosovnih odpadkov imate možnost, da vozniku 
predate tudi kuhinjsko olje, zbrano v ustrezni do 5 l embalaži. 

KAJ SODI MED KOSOVNE ODPADKE?
Kosovni odpadki so odpadki, ki zaradi svoje velikosti, oblike ali 

teže niso primerni za odlaganje v zabojnike za ostale odpadke: 
LESENO POHIŠTVO (MIZE, STOLI, OMARE, POSTELJE, 

VRATA, OKNA…), OBLAZINJENO POHIŠTVO (FOTELJI, 
KAVČI…), VZMETNICE, PREPROGE, TALNE OBLOGE, VR-
TNA OPREMA IZ PLASTIKE ALI LESA (MIZE, STOLI, SENČ-
NIKI), SANITARNA KERAMIKA (UMIVALNIKI, KADI, TUŠ 
KABINE…), KOVINSKI PREDMETI (POMIVALNA KORITA, 
STOJALA ZA PERILO, RADIATORJI, OTROŠKI VOZIČKI, 
SAMOKOLNICE…), ŠPORTNA OPREMA (IGRALA, KOLE-
SA, SMUČI…), ODPADNA EMBALAŽA VELIKIH DIMENZIJ 
(KOVINSKA, PLASTIČNA, KARTONSKA, LESENA ALI IZ 
STIROPORA …), LES, KOVINE IPD… 

KAJ SODI MED ODPADNO ELEKTRIČNO IN 

ELEKTRONSKO OPREMO (OEEO), KI SE JO LAHKO 
ODDA SKUPAJ S KOSOVNIMI ODPADKI?

OEEO zajema vso opremo, ki ima baterijo ali vtičnico:
VELIKE GOSPODINJSKE NAPRAVE:
HLADILNIKI, ŠTEDILNIKI, PRALNI IN SUŠILNI STRO-

JI, POMIVALNI STROJI, ELEKTRIČNI RADIATORJI, ELEK-
TRIČNI KUHALNIKI, MIKROVALOVNE PEČICE, KLIMAT-
SKE NAPRAVE …

MALE GOSPODINJSKE NAPRAVE:
LIKALNIKI, BRIVSKI APARATI, TELEFONI, KUHALNI-

KI, OPEKAČI, NAPRAVE ZA CVRTJE, MLINČKI ZA KAVO, 
ELEKTRIČNI NOŽI, NAPRAVE ZA STRIŽENJE LAS, SUŠE-
NJE LAS, ŠČETKANJE ZOB, BRITJE, MASIRANJE, BUDILKE, 
ZAPESTNE URE, TEHTNICE, SESALNIKI …

OPREMA ZA TELEKOMUNIKACIJE IN ZABAVNO 
ELEKTRONIKO:

RADIJSKI IN TV SPREJEMNIKI, VIDEOKAMERE, GLAS-
BENI STOLPI, RAČUNALNIKI VKLJUČNO Z MIŠKO, 
EKRANOM IN TIPKOVNICO, TISKALNIKI, KOPIRNI 
STROJI, ELEKTRIČNI IN ELEKTRONSKI PISALNI STROJI, 
KALKULATORJI, FAKSI, TELEFAKSI, TELEFONI, ODZIV-
NIKI, MODEMI…

ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA ORODJA:
VRTALNIKI, ŽAGE, ŠIVALNI STROJI, OPREMA ZA STRU-

ŽENJE, BRUŠENJE, ŽAGANJE, REZANJE, VRTANJE…
IGRAČE, OPREMA ZA PROSTI ČAS IN ŠPORT:
ELEKTRIČNI VLAKCI, ROČNE KONZOLE ZA VIDEOI-

GRE, RAČUNALNIKI ZA KOLESARJENJE, TEK…
OEEO je možno brezplačno oddati tudi trgovcu ob dobavi nove 

opreme, ki zamenjuje staro. 
Za oddajo dodatne oziroma povečane količine kosovnih od-

padkov lahko naročite dostavo   kontejnerja na vaš dom ali pa ko-
sovne odpadke sami pripeljite v Zbirni center pod Dolgo Poljano. 

Posebej naročen odvoz kosovnih odpadkov plača gospodinj-
stvo po ceniku KSD d.o.o.. V primeru, da v tekočem letu ne boste 

koristili tudi brezplačnega odvoza kosovnih odpadkov, lahko 
uveljavljate bonus oziroma olajšavo na naročen odvoz kosovnih 
odpadkov.

KAJ PA GRADBENI ODPADKI, AZBESTNI 
ODPADKI IN ZELENI VRTNI ODPADKI?

Tovrstni odpadki ne sodijo med kosovne odpadke. Posebej 
zbrane gradbene odpadke ali zeleni vrtni odpad lahko gospodinj-
stvo odda na enak način kot kosovne odpadke, z naročilom 7 m3 
kontejnerja, vendar brez možnosti uveljavljanja bonusa.

Prav tako po naročilu odpeljemo azbestne odpadke - azbestne 
plošče  morajo biti zložene na paleti in ovite s folijo, odvoz pa se 
opravi z vozilom z dvigalom. 

POMEMBNO!
Kosovne odpadke in vse druge odpadke, katerih se ne zbira v 

zabojnikih za redni odvoz, je 
PREPOVEDANO ODLAGATI V EKOLOŠKE OTOKE ALI 

NA DRUGA ZBIRNA MESTA.    
Pripeljite jih v Zbirni center pod Dolgo Poljano, kjer jih lah-

ko brezplačno oddate.
NOVOST!
Seznanjamo vas, da bo z mesecem junijem Zbirni center ob po-

nedeljkih odprt do 17.00 ure. 
URNIK ZBIRNEGA CENTRA:
Ponedeljek: 7.00 - 17.00, torek, sreda, četrtek: 7.00 - 15.00, 
petek: 7.00 - 19.00 od 1. aprila - 31. oktobra, 7.00 - 17.00 
od 1. novembra - 31. marca, sobota: 8.00 - 12.00    
Ločujmo odpadke in ravnajmo z njimi na okolju prijazen 

način! 
Komunalno stanovanjska 

družba d.o.o. Ajdovščina                        
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O prav in narobe
(12) Sokrat 3. del 

»Ne zato, da bi vedeli, kaj je dobro, ampak zato, da bi postali dobri 
– zato se ukvarjamo z etiko.«

(Aristotel, Nikomahova etika) 

Zadrega in nelagodje sta prav 
gotovo ključna elementa 
filozofskega mišljenja, saj 

nas tak razmislek, v kolikor v njem 
nismo malenkostni, le redko kdaj 
pelje (do)končnemu odgovoru na-
proti. In prav ta zadrega in prav to 
nelagodje sta nemara še večja in še 
bolj neizogibna v posebni filozofski 
disciplini, o kateri vsi veliko vemo 
in o kateri vsi radi govorimo in se 
nanjo zanašamo, a tako malo pove-
mo in še manj razumemo – v etiki. 
V Leksikonu Cankarjeve založbe je 
etika definirana kot filozofska disci-
plina, ki preučuje človeška hotenja 
in dejanja iz vidika dobrega in sla-
bega. Etika je filozofija morale - to 
pomeni, da je razmislek skupka 
predpisov - nenapisanih pravil, ki 
veljajo za določeno družbeno skupi-
no in urejajo njeno življenje, ne da 
bi bili prav pogosto podvrženi pre-
spraševanju, dvomu in negotovosti 
njenih vršilcev. Razmišljati o etiki 
tako pomeni razmišljati o prav teh 
moralnih zapovedih in prepovedih, 
njenih vrednotah in normah in po-
skušati odgovoriti na nekaj navidez 
preprostih, a neprijetnih vprašanj: o 
čem pravzaprav govorimo, ko govo-
rimo o prav in narobe? Na podlagi 
česa imamo ena dejanja za dobra, 
druga za slaba in kaj sploh pomeni, 
da so ena dobra, druga pa slaba? Za-
kaj se to sme, tisto pa ne sme? Ali 
obstaja kakšna prepoved, ki velja v 
vsakem trenutku in v vsakem pro-
storu za vsakega med nami? Obstaja 
tej prepovedi ekvivalentna zapoved? 

V čem je pravzaprav težava? Zakaj 
je etika tako problematična? Zakaj 
kljub več tisočletnemu poskušanju 
in trudu še vedno nimamo univer-
zalnega etičnega kodeksa, ki bi suve-
reno odgovarjal na zgoraj zastavlje-
na vprašanja? 

Verjetno zaradi dveh lastnosti mo-
rale, ki ju je težko, morda celo nemo-
goče, preseči – njene subjektivnosti 
in relativnosti. Moralni predpisi so 
pogojeni s časom in okoljem svoje-
ga nastanka – še ne tako dolgo nazaj 
je bilo zaničevanje in šikaniranje te-
mnopoltih državljanov ZDA etično 
povsem nesporno; linčanje judov je 

bilo nekoč zakonito; moralna nače-
la vzhodnjakov se nam Evropejcem 
zdijo nesprejemljiva – in obratno; 
dva tisoč petsto let nazaj so Špartan-
ci okrutno ubijali dojenčice; starega 
in obolelega Eskima njegovi rojaki 
v težkih mukah pustijo samega, da 
zmrzne v snegu, a to je v njihovi 'mo-
ralščini' pojmovano kot prav, ne kot 
narobe. Še celo tista moralna pravi-
la, ki naj bi bila absolutna, apriorna, 
neizmuzljiva, sveta in nedotakljiva 
– deset božjih zapovedi (oz. prepo-
vedi) – pravkar nanizane pridevni-
ke prekršijo: zapoved 'ne ubijaj' bi, 
strogo vzeto, morala pomeniti, da v 
nobenem primeru in pod nobenim 
pogojem ne sme nihče nikdar niko-
gar ubiti, a le nekaj vrstic nižje lahko 
v taistem Svetem pismu preberemo, 
kdo vse si zasluži – smrtno kazen! 
A raje kot nad več kot dva tisoč let 
staro hebrejsko relativizacijo deka-
loga, se zamislimo nad prepovedjo 
ubijanja v kontekstu našega sveta in 
našega časa: 'ne ubijaj -' nam, kulti-
viranim zahodnjakom enaindvajse-
tega stoletja pomeni, da ne smemo 
nikoli in nikogar ubiti … no ja, ra-
zen nemočne živali, ki jo imamo raje 
kot na pašniku na krožniku, in na-
dležnega komarja, ki nam ne pusti 
spati, razen svojega sovražnika, na-
padalca, izdajalca naroda, vojnega 
zločinca, nerojenega otroka, na smrt 
obsojenega, neozdravljivo bolnega 
…Tudi zapoved 'ne kradi' ne po-
meni, da nikoli in nikomur ne sme-
mo nič ukrasti … saj se zdi, da lah-
ko zapoved prekršimo, če je nekdo 
sporno nastali milijarder. Če je zlo-
činec. Malopridnež. Tat. Oderuški 

bogataš. In vsa težava je prav v teh 
izjemah, ki zapovedim jemljejo vso 
kredibilnost, saj se je na tako luknja-
sta pravila zaman, celo neumno, 
sklicevati. 

Prvi, ki ga je problematika etičnih 
vprašanj zares skelela, je bil prav So-
krat. Opozoril je, da krivica ni nekaj, 
kar nam stori narava ali kar nam do-
ločijo bogovi, ampak je to nekaj, kar 
človek stori človeku. Zato si je pri-
zadeval, da bi ljudem pokazal, da 
obstajajo usodnejše stvari, kot so 
naravne nesreče, revščina, hude bo-
lezni in krivice, ki so pravzaprav le 
neizbežni koščki naših minljivih ži-
vljenj, nepomembne malenkosti, v 
kolikor človeška duša ostane neo-
madeževana. Vse zgoraj nanizane 
neprijetnosti, zaradi katerih človek 
povsem upravičeno trpi, jadikuje in 
nemara celo umre, nam prinese ži-
vljenje samo, kar pomeni, da nanje 
pač nimamo nikakršnega vpliva. So-
krat nas zato poziva, naj svojo skrb 
in napor raje usmerimo v stvari, na 
katere vpliv imamo – in mišljenje 
etike je prav gotovo takšna stvar. 
Ne moremo prevzeti odgovornosti 
za nekaj, na kar ne moremo vpliva-
ti, smo pa še kako odgovorni za vse 
tisto, na kar lahko vplivamo. Edina 
nevarnost in groza, ki preti človeku, 
je poguba njegove duše. To, da se 
nam godi krivica ni nič v primerja-
vi s tem, da krivico zagrešimo. Zato 
so Sokrata bolj kot žrtve vznemirjali 
storilci krivičnih dejanj, pomilova-
nja vredni grešniki, v katerih je So-
krat videl nekaj, kar sam nikoli ne bi 
želel postati in kar obenem ni želel, 
da postanejo tudi ostali Atenci. 

Vprašal se je, zakaj ljudje delajo 
zlo drug drugemu. Zakaj ravnajo 
napak? Sokrat je bil prepričan, da je 
napačno, zlobno, krivično vedenje 
posledica nevednosti njegovega vr-
šilca, oziroma njegove 'kvazivedno-
sti'. »Kdor ve, kaj je prav, tudi ravna 
prav.« Težava pa je v tem, da le red-
kokdo prizna, da ne ve, kaj je prav 
in da si le redkokdo zastavi etična 
vprašaja in zato v prepričanju, da 
ravna prav, dela zlo. Ne gre za to, 

da posameznik 'ne ve', kaj počne, 
ampak zato, da 'ne ve na pravi na-
čin', da ne vidi in ne razume, zakaj 
je njegovo početje slabo. Seveda je 
Adolf Hitler vedel, kaj počne, ko je 
množično pobijal Jude, a mislil je, 
da s svojim početjem dela človeštvu 
uslugo. Seveda kadilec ve, da kajenje 
škoduje njegovemu zdravju, a kljub 
temu kadi, ker v kajenju bolj kot 
škodljivost vidi užitek. Seveda vsi 
mi vemo, da lažemo, kadar lažemo, 
a dokler v laži vidimo korist ali ute-
ho, ne moremo objektivno oceniti 
njene etične spornosti, ne moremo 
razumeti, zakaj lagati ni prav. 

Pravo spoznanje in resnična ve-
dnost sta dva predpogoja za pra-
vično in dobro ravnanje. Sta dva 
predpogoja za pravično in dobro ži-
vljenje. Človekova nesreča tako ni 
posledica vpletanja olimpijskih bo-
gov, niti kruta igra usode, ki nam jo 
v svojih tragedijah prikazujejo naj-
večji tragiki vseh časov – Ajshil, So-
fokles in Evripid, ampak je odraz in 
nujna posledica človeške nevedno-
sti. Zato si je Sokrat vse svoje življe-
nje prizadeval, da bi spoznal resnič-
na pomena besedic 'prav' in 'narobe', 
saj bi to spoznanje pripomoglo k 

boljšemu in srečnejšemu življenju 
vseh državljanov, ki bi naposled ve-
deli, kaj je prav in kaj narobe, kaj je 
dobro in kaj je zlo in v skladu s tem 
tudi ravnali.

In ne, bojim se, da Sokratova razla-
ga ni naivno brcanje mimo, ampak 
precej prepričljiv oris človeškega 
duha – grešimo, ker vemo prema-
lo ali pa sploh nič. Če bi vedeli, da 
s tem, ko škodimo drugemu, prav-
zaprav še bolj kot njemu, škodimo 
sebi, bi morda ravnali drugače. Če 
bi vedeli, da življenje ni tako poceni, 
da bi se s smrtjo rešili tudi vseh etič-
nih dolgov, bi nemara ne bili taki … 
če bi vedeli, da človeka muči in uniči 
samo tisto, kar pride ven iz njega … 
če bi vedeli, da človeka uniči človek 
sam …

Po krivem obsojeni Sokrat je s 
pomilovanjem, celo žalostjo, gle-
dal svoje sodnike, saj je vedel, da je 
umreti po krivem bolje, kot po kri-
vem obsoditi. Nek drug velik člo-
vek bo skoraj štiristo let kasneje pri-
bit na križ ob pogledu na Jude, ki 
si bodo delili njegova oblačila, so-
kratsko opravičil njihova dejanja z 
besedami: »Oče, odpusti jim, saj ne 
vedo, kaj delajo.« 
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pogovor
Visoka kakovost za ugodno ceno
IDRIJA – Podjetje BLT d.o.o. Idrija je

bilo leta 1995 ustanovljeno z

namenom, da bi zagotavljali kar

najboljše storitve na področju

marketinga, montaže in

servisiranja avtomatskih

industrijskih ter garažnih vrat.

Temeljne vrednote, na katerih

gradijo, so kakovost, uspešnost,

prijaznost do okolja ter korektnost.

V podjetju imajo v letošnjem letu

kar nekaj novosti, ki bi vam jih radi

v nadaljevanju tudi predstavili.

Pred nekaj tedni ste se preselili nazaj na staro
lokacijo.

Res je. Stavbo na Trgu sv. Ahaca 3, kjer smo imeli
svoje poslovne prostore, je pred dvema letoma in pol

prizadel hud požar, ki nas je prisilil, da smo se morali
začasno preseliti na lokacijo v Kosovelovi ulici. Ob tej
priliki se zahvaljujemo gospe Mileni Lipušček, ki nam
je v uporabo oddala svoje poslovne prostore. Med tem
smo stare prostore obnovili ter se preselili nazaj.
Sama obnova ni bila enostavna, vendar je nad njo ves
čas bedel ter jo vodil naš Franc Bezeljak. Ob tej
priložnosti se mu zahvaljujemo za ves trud, voljo in
energijo, ki jo je vložil v ta projekt in nas tako popeljal
nazaj.
V prenovljenih prostorih je po novem kupcem na
voljo tudi razstavni salon.

Zavedamo se, da so v današnjem času odločitve
glede investicij lahko zelo težke. Stvar, ki jo kupujemo,
ponavadi radi prej tudi vidimo, preizkusimo. In prav
zaradi tega smo se v našem podjetju odločili za
razstavni salon, ki se nahaja v pritličju na Trgu sv.
Ahaca 3. Kupcem in ostalim interesentom je v njem
na voljo predstavitev garažnih vrat  ter ostalih
produktov iz naše ponudbe.
V Slovenijo ste pripeljali novega dobavitelja
garažnih vrat s Češke.

Na tržišču se pojavlja veliko produktov, ki so
cenovno ugodni. In ob tem se nam nehote poraja
vprašanje - kaj pa kakovost? Mi se trudimo, da našim
strankam zagotavljamo oboje - visoko kakovost za
ugodno ceno. Ta kombinacija nam je uspela z
garažnimi vrati znamke Doorhan.
Že dlje časa opažamo, da za kupce vrat redno
pripravljate tudi posebne ugodnosti.

Kupcem se želimo čim bolj približati, zato smo poleg
splošne akcije vrat že nekajkrat pripravili tudi
nagradno igro, pri kateri prva nagrada prinese vračilo
celotne kupnine za vrata. Odziv in končno zadovoljstvo
nagrajencev sta nas spodbudila, da smo nagradno
igro ponovili tudi letos. Le ta poteka še do konca
meseca junija.
Kje lahko kupci najdejo več informacij?

Kupci lahko informacije najdejo na naši spletne strani
www.blt.si.  Brez zadržkov pa nas lahko pokličejo tudi
na tel. (05) 37 43 660. Svetovanje, ogled ter pripravo
ponudbe strankam nudimo brez obveznosti. Vse naše
dogodke lahko stranke spremljajo tudi na naši
Facebook strani.

BLT d.o.o. Idrija,
Ulica Sv. Barbare 6, 5280 Idrija
T:  05 37 43 660
blt@blt.si
www.blt.si
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ZZP: Za ‘avtonomno’ 
Deželo Primorsko?

Supervolilno leto 2014!! Super 
‘kažin’?? Vsaj začetek je tak. 
Evropske volitve so pokazale, 

da je ljudem ‘plenilske politike’ slo-
venskih političnih strank preprosto 
dovolj. Jasno so pokazali, da se jim 
njihovo početje enostavno ‘gabi’. 
Svojo nemoč, svoj bes, svoje razoča-
ranje so pokazali tako, da so ostali 
doma. Le kdo bi na tako lep sončen 
dan svoj glas dal ‘zaslužnim in od-
služenim politikom’ ter četi upo-
kojencev, ki bi odšli v Bruselj ‘afne 
guncat’ za velike ‘pare’!? Brezve-
znim turistom, od katerih nismo in 
ne bomo imeli nikoli nič. In ljudem 
je to seveda kristalno jasno. Sedaj pa 
se čudijo - le kako volivci niso več 
take ‘ovce’? In po vrsti užaljeno in 
teatralno odstopajo! 

Pred nami, tako rekoč jutri, pa je 
že drugi, še večji ‘kažin’. Predčasne 
državnozborske volitve. Vsem nam 
je jasno, da se ne more, in se ne bo, 
spremenilo prav nič. Iz katastrofe v 
pogubo! Volilni sistem ostaja isti, 
brutalni centralizem z enim kori-
tom ostaja isti. Isto ‘sran--’, drugo 
‘pakov----’!

V vsej tej poplavi volitev pa se bo na 
svojem 14. kongresu v Vipavi zbra-
la tudi Zveza za Primorsko – ZZP. 
Edina prava primorska stranka, kot 
trdimo njeni člani in simpatizerji. 
Za ZZP je Vipava srce Primorske in 
ne samo njeno geografsko središče. 
Še vedno je živa naša ideja in pobu-
da, da bi bil prav v Vipavi sedež eno-
tne primorske pokrajine – sedež De-
žele Primorske. Po štirih mandatih 
se bova, predsednik Pavle Gregor-
čič in jaz, kot glavni tajnik stranke, 
poslovila. Čas je za spremembe, čas 
je za svež veter, nove ideje in iska-
nje poti, da prepričamo Primorke in 
Primorce! Če se ozrem na to minu-
lo desetletje, me boli spoznanje, da 
nismo našli poti v nji- hova srca in 
jih prepričali z vizijo razvoja države 
in pokrajine. V sosednji, hrvaški Is-
tarski županiji so to znali in Istarski 
demokratski zbor – IDS je vsa leta v 
saboru in posledično Istra cveti in se 
razvija. Veseli pa me spoznanje, da 
smo nekaj zadnjih let v praksi le do-
kazovali, da se naše ideje lahko ure-
sničijo. Da lahko povežemo Primor-
sko v njenih zgodovinskih mejah. 
Projekt Primorska hranilnica Vipa-
va, pa tudi Fama – Primorsko trgo-
vsko podjetje, živita in se razvijata. 
Pa naj se sliši še tako neumno, tudi 
novoustanovljena enotna primor-
ska nogometna liga je dokaz, da se 
Primorci lahko dogovorimo za sku-
pne dobre ideje. Novi predsednik 

ZZP bo eden od aktualnih primor-
skih županov. Kar pa še bolj veseli, 
je dejstvo, da bo stranka dobila glav-
nega tajnika – žensko in tudi dve 
podpredsednici. In ženske znajo biti 
še kako odločne. Kongres bo tako 
potekal pod jasnim programskim 
izhodiščem: ‘Za avtonomno Deželo 
Primorsko’! 

Cilji so Zveze za Primorsko so kri-
stalno jasni! Regionalizacija drža-
ve in ustanovitev pokrajin ni samo 
upravno teritorialna organiziranost 
države, temveč in predvsem celovita 
decentralizacija upravljanja z državo 
in javnim denarjem. Cilj je torej pri-
bliževanje upravljanja z državo lju-
dem in sprostitev njihovih ustvar-
jalnih potencialov. Cilj je koncept 
razvoja, ki temelji na razvojni dina-
miki mreže srednje velikih mest in 
policentričnem modelu celotne na-
selbinske mreže. Le ta mora zausta-
viti neugodna demografska gibanja 
in padanje števila delovnih mest na 
podeželju.

V Sloveniji imamo sistem bru-
talnega centralizma, ki kot mlin-
ski kamen visi na vratu slovenske-
ga naroda. Evropska unija je na 
tem področju za nas pač nedose-
gljiv ideal. Škoda, ki smo jo nare-
dili, je enostavno prevelika! Po-
trebna bodo dolga leta trdega dela, 
če želimo popraviti katastrofalne 
razvojne napake. Le do kdaj lah-
ko ponovno odpremo na ‘podeže-
lju’ več kot 100.000 delovnih mest, 
ki so jih strategi načrtno ‘uničili’ in 
preselili v ‘belo’ Ljubljano. In posle-
dično seveda kontrolo nad ‘davčno 
pogačo’. Občine so tu le za okrasek, 
saj obvladujejo le 10 – 12 % javnih 
sredstev. Na drugi strani pa jih ‘pre-
močna’ država obvladuje preostalih 
devet desetin. Nesprejemljivo! Ideal 
je seveda delitev po tretjinah, med 
občino, pokrajino in državo, kot na 
Danskem, Finskem ali v Švici. Sedaj 
je že jasno in dokazljivo! Najhitre-
je so se iz krize izvile tiste evropske 
države, ki so decentralizirane, kjer 
je odločanje in gospodarjenje z jav-
nim denarjem bližje ljudem. In ni v 
rokah odtujenih elit, birokratov in 
nepotrebnih agencijah, tako kot v 
Sloveniji. To je resnični in največji 
vzrok naše gospodarske krize.

V Zvezi za Primorsko smo pred 
nekaj leti že pripravili celovit do-
kument Vizija enotne Primorske. 
in se opredelili za tako organizaci-
jo ter ustroj ‘upravljanja z državo’ 
in bodočo pokrajino, da ponovno 
‘vrnemo’ v življenje model uskla-
jenega razvoja naselbinske mreže 
na Primorskem in v Sloveniji. Vse, 
ki si želite uspešne, razvite in bo-
gate Primorske, vabimo, da se nam 
pridružite v soboto, 7. junija ob 10. 
uri v dvorani Vipavskega hrama v 
Vipavi. To ne bo kongres neke od-
tujene politične stranke. Ne, to bo 
zborovanje tistih, ki v srcu dobro 
mislimo. To bo srečanje tistih, ki si 
želimo in verjamemo v lepšo priho-
dnost naše Primorske in njenih lju-
di. Dobrodošli. 

Dragica Čuk Novak

Zrcalce, zrcalce na steni povej?

Najprej so bile mirne vodne 
gladine, v katerih se je ob 
sončnem vremenu odse-

vala okolica, verjetno edini kraji, na 
katerih so lahko ljudje potešili svojo 
radovednost in si na njih ogledovali 
svojo zunanjost. Tolmun je bil uso-
den tudi za Narcisa, zelo lepega in 
čustveno hladnega mladeniča, ki je 
zavrgel ljubezen nimfe Eho. Boginja 
ljubezni Afrodita ga je kaznovala 
tako, da se je zaljubil v svojo lastno 
podobo, ki jo je uzrl v vodnem iz-
viru. Ker pa se mu je podoba v vodi 
izmikala, je od hrepenenja shiral, 
preminil in se nazadnje spremenil v 
rožo, ki se po njem imenuje narcisa. 
Pozneje so dobro zglajene srebrne 
površine služile zelo redkim lastni-
kom za zrcala, v katerih so preverjali 
svoj izgled. Večina izmed nas se je 
ob branju in poslušanju Grimmove 
pravljice Sneguljčica in sedem palč-
kov srečala s čarobnim zrcalom, v 
katerem je hudobna kraljica mačeha 
preverjala svojo lepoto in kako se to 
njeno početje za njo tragično konča.

Ne vem, ali je bila prispodoba o zr-
calu duše prvič uporabljena v roma-
nu Oscarja Wilda. Pisatelj je v svo-
jem edinem romanu Slika Doriana 
Graya opisal zrcalno podobo glavne-
ga junaka, ki se ne odseva na posre-
breni stekleni plošči, ampak na nje-
govem portretu, ki pa ne odslikava 

Dorianovega izgleda, ampak njegovo 
dušo.

Z zrcali so bile verjetno od nek-
daj težav; bila so redka, dragocena, 
srebrna - samo zelo bogati so si jih 
lahko privoščili. Odkritje postopka, 
kako narediti ravne steklene zrcalne 
površine in s tem njihovo večjo do-
stopnost, ni odnosa do zrcal kaj dosti 
spremenila. V časih mojega otroštva 
je bilo pri hišah običajno le eno, daleč 
od dosega otroških rok. Če nas je ra-
dovednost premagala in smo se pre-
večkrat ogledovali v njemu, so nas 
odrasli hitro napodili proč. Danes, 
ko so zrcala vseh velikosti in oblik 
del našega vsakdanjika, vgrajena v 
številne aparate in stroje in obvezna 
vsebina torbice lastnice, ki pazi na 

svojo urejenost in izgled, jih sploh ne 
opazimo. Niti ne razmišljamo o njih, 
še na tisto vražo smo pozabili, da raz-
bito zrcalo prinaša nesrečo.

Tudi če pustimo vraže ob strani, 
ta zadnja ni prav iz trte zvita. Sve-
tleče površine, v katerih si do po-
tankosti lahko ogledamo svojo bolj 
ali manj všečno podobo, ure in ure 
občudujemo svoje obraze brez gub, 
ki nam jih je zgladil plastični ki-
rurg, pred njimi pomerjamo oble-
ke in nakit, res nimajo nič z njimi. 
Zelo veliko pa ima ta naša patološka 
zagledanost v lastno podobo z našo 

preračunljivostjo, pohlepom, hitro 
porabo, tekmovalnostjo in še čim. 
Naš narcizem zelo dobro izkorišča 
kapitalistični sistem - s pomočjo me-
dijev. Z zaverovanostjo v svojo lažno 
podobo smo soustvarili odtujene 
centre moči. To v posameznih sre-
dinah nekateri še vedno počnemo z 
zagledanostjo v svojo zrcalno podo-
bo, ki je v naših glavah kar predolgo 
ostajala nespremenjena. Sedaj pa iz 
dneva v dan večjem šoku doživljamo 
svoj portret Doriana Graya. 

Moji anti junaki so iz zelo različnih 
obdobij, od grškega bajeslovja, do 
Grimmovih pravljic in angleškega 
romana devetnajstega stoletja. Liki, 
ki jih je skrb za njihovo zunanjo po-
dobo pripeljala do tragičnih koncev. 
Narcis, če bi bil manj zaverovan v 
svojo zunanjost in bolj čustveno to-
pel, bi nimfi Eho verjetno vračal lju-
bezen; kraljica mačeha bi svoji pa-
storki Sneguljčici lahko nudila vso 
toplino in podporo pri njenem od-
raščanju; Dorian ne bi tako do vseh 
skrajnosti hedonizma užival v svo-
jem početju in tragično končal. Ko-
liko Narcisov, kraljic mačeh in Do-
rianov je v nas samih in med nami? 
Zagotovo preveč - ali pa so prehru-
pni v naporih zapolniti bolečo pra-
znino, ki jih razžira. 

Čas je že, da snamemo s sten v na-
ših glavah čarobna zrcala in jih ne-
hamo spraševati tako nepomemb-
ne stvari, kot kdo je najlepši, kdo je 
najbogatejši in še nešteto drugih kdo 
je naj, ki v naš vsakdan ne prinaša-
jo ničesar takega, kot so prijateljstvo, 
dobrota, poštenost, solidarnost, pra-
vičnost – in ki se odsevajo v očeh in 
nasmehih zadovoljnih in srečnih. 

Za vse to pa res ne rabimo zrcal, 
krhkih in hladnih steklenih površin, 
ki se tako rade razbijejo, pa še sedem 
let nesreče menda prinašajo te črepi-
nje, če verjamemo v vraže.
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MARKETI FAMA VIPAVA VABIJO

MESNICA
FAMA

tel.:368 52 10
V CENTRU FAMA VIPAVA

V CENTRU FAMA VIPAVA

KOSILA - MALICE 
PICE IZ KRUŠNE PEČI

VSE ZA DOBER PIKNIK

1,99 €

1,59 €
4,99 €

5,39 €/kg
0,79 €

0,69 €

1,19 €

0,47 €

1,69 €
0,49 €

0,89 €

Kdo je najcenejši
6,49 €/kg

10% POPUST ZA UPOKOJENCE 
V SREDO, 30. 04. 2014 ob nakupu nad 20 € Ne velja za nakup cigaret in telefonskih kartic

?

MINERALNA GNOJILA

NA ZALOGI IMAMO:
škropiva za varstvo vinske trte

* MANFIL 75 WG
* KUMULUS DF
* FOLPAN 80
* RIDOMIL GOLD COMBI
* FORUM STAR
* TOPAS
* DOMARK
* VIVANDO
* BOOM EFEKT

TRAKTORSKI

MULČARJI

MALE TRAKTORSKE PRIKOLICE

VINOGRADNIŠKE ŽICE

V PONUDBI TUDI:

SADIKE VSEH VRST

040 166 932

V MESECU MAJU

SLADOLEDNI VRT

5 €
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Dušan Krečič

Servete?
Serveta, servieta, prtiček, rob-
ček (glej SSKJ – slovar sloven-
skega knjižnega jezika).

Služijo tudi zaščiti in za čiščenje 
pack s toalet izbranih na kani-
balskih požrtijah kapitala, za 

pomiritev morebitnih sledi vesti (če) 
in opravičevanje udeleženih, ki se ma-
stijo z našim delom, življenji, kockajo 
z usodami posameznikov in naroda! 

Še pred poletjem naj bi jih volili!
Višek cinizma – 'demokratičnosti' ne 

samo naše družbe je, da so nam (smo 
si?) pred 'obiranjem' zaupali odgovor-
no nalogo (za naivne) in državljansko 
dolžnost (za odvisne in ustrahovane). 
Voliti! 

V imenu (samo še 'tako imenovanih' 
civilizacijskih vrednot) demokracije, 
človekovih pravic in 'božjih' zapovedi 
sleherne od religij na demokratičnih, 
svobodnih volitvah si kar naprej sami 
izbiramo recepte (ustavo, zakone ...), 
po katerih se jim nudimo, jedilni pri-
bor (uprave, nadzornike, menedžerje 
...), s katerim nas bodo 'obirali', in ne 
nazadnje serviete (poslance, politike), 
s katerimi se bodo (v našem imenu) 
od nas zavarovali, če se jim zaletimo 
ali se z nami 'pokifajo', od nas obrisali 
ter od požrtije vstajali, pred 'bogom in 
sebi enakimi', neomadeževani. 

Še pred poletjem ali jeseni (vsee-
no) naj bi, izmed sebe, ponovno vo-
lili – poslali v parlament poslance, ki 
bodo med razpravo oblikovali in z 
dviganjem rok potrjevali vedno nove 

recepte za izčrpavanje večine, obliko-
vali vlado, ki bo poskrbela za začimbe 
in bili vedno na razpolago, da 'v ime-
nu večine' zaščitijo interese kapitala 
ali ga obvarujejo in očistijo pack, ki bi 
lahko izzvale preveliko - že neobvla-
dljivo zgražanje in odpor.

Narod si bo pisal sodbo sam! 
Ljudstvo ima tako vlado, kot si jo 

zasluži!
Po dvajsetih letih samostojnosti, de-

mokratične, ljudstvu na kožo pisa-
ne ureditve(?), osvobojeni enoumja, 
v lastni državi, prvi, še redki analitiki 
že javno ugotavljajo, da so v vrhovih 
naše politike, uprave, gospodarstva 
le v vsem (naj)bolj reprezentativni 
predstavniki volilcev - nas, ljudstva! V 
vsem 'prvi in najboljši' med nami!

Zapisi in prizori v medijih (ne samo 
iz okolja izbrancev) o nas - narodu iz 
dveh mio. posameznikov, tej ugoto-
vitvi dnevno  pritrjujejo, ta grozljiv 
očitek nam vsem - naši družbi, z do-
kazi utemeljujejo. Iz dneva v dan, leta 
v leto se črne kronike daljšajo. Gneče 
na sodiščih ne povzročajo le morilci, 
dilerji, velike barabe in tajkuni! Za-
ostanke povzročajo tudi (pre)mno-
gi izmed nas, naši sosedje, sodelavci, 
znanci, ki so si za razliko od (še)ve-
čine (upam) upali, storili, prestopi-
li mejo vrednot (sprejemljivega), di-
lerčki, barabice, tajkunčki, tajkunčiči, 
ki jim ostali (nesposobne mevže) za-
vidamo, se jim privoščljivo muzamo 
(če jih odkrijejo) ali jih celo opravi-
čujemo. (Pre)redki NAČELNI, ki po 
taki ali drugačni stranpoti odstopijo, 
so neumni, s tistimi, ki se za naš de-
nar izmotavajo, naj bi opravili drugi! 
Kateri drugi?

V urejenih (ali manj razpuščenih) 
državah za enake kršitve zakonov – 
teptanje vrednot (še) preganjajo, ob-
sojajo in zapirajo, pri nas tudi prav-
nomočno obsojeni lahko kandidirajo, 
lahko jih (bomo?)izvolili in naša ži-
vljenja bodo v našem imenu krojili z 
Doba. Vse kar ni zakonom prepove-
dano, je dovoljeno. Če ni tožnika ni 
sodnika. Že osumljene ali za večino in 
zdravo pamet 'nadnaravno' uspešne 
razglašamo za naj menedžerje, gospo-
darstvenike … Od idejne opredelitve 
tožilca, sodnika, odvetnika, notarja 

je odvisno, kako bere, razlaga in ute-
meljuje v zakone jasno ali neredko (v 
zmoti!?) dvoumno zapisane besede. 
Idejno 'naši' so vedno le žrtve, nedol-
žni in nič krivi.

Zgledi vlečejo. Tudi slabi! 
VIP ( veze in poznanstva), korupcija, 

črne gradnje, lope za orodje – vikendi, 
siva ekonomija, davčne blagajne. Vr-
hovi škofije so v skušnjavi zakrivili 
velike grehe, zakaj si ovčice ne bi pri-
voščile vsaj malih. Če direktor olastni-
ni firmo, zakaj ne bi zaposleni (jutri 
brez službe!) odnesel lopate! Uradnik 
iz vlade, ki je izkoristil VIP, ni lopov, 
ker mu je to očital manj sposoben - iz 
parlamenta!  

'Dosledni' zanikovalci in zaničeval-
ci avtorja stavka ''Ne priznajem ovaj 
sud!'' (Ne priznavam tega sodišča) in 
vsega v zvezi z njim, to isto, v tisočih 
(3500), počnejo (zanikajo) na pred-
stavitvi 'naših' kandidatov za evropske 
'robčke' pod taktirko pravnomočno 
obsojenega za korupcijo in v kamero 
iz države izganjajo tiste, ki se s tem ne 
strinjajo!

Narod si bo pisal (si piše) sodbo sam!
Je res za večino nas že (vsaj javno) 

sprejemljivo (tiho pristajamo) poče-
tje, ki presega vse meje dobrega okusa, 
početje, ki smo ga še pred leti dosle-
dno tudi javno obsojali in preganjali, 
početje skregano s 'kmečko' logiko ali 
zdravo pametjo. Pristajamo na zanika-
nje skozi zgodovino razvitih vrednot, 
ki naj bi nam pomagale pri ločevanju 
zrnja od plev, odločanju in pisanju ne-
dvoumnih določil zakonov, veljavnih 
za vse ter v korist vseh naravnan ra-
zvoj in napredek. Pristajamo, da nam 
zakone narekuje EU, tej pa multinaci-
onalke (mednarodni kapital). 

Kot, da smo se s osamosvojitvijo od-
ločili, da se pod vodstvom istih 'lider-
jev' in strankokratov, tudi za ceno člo-
veškega dostojanstva, uklonimo in za 
preživetje udinjamo domačemu in tu-
jemu kapitalu, da kot narod in družba 
v lastni državi 'napredujemo' v devet-
najsto stoletje!

VOLitve niso od besede – pojma – 
živali VOL (skopljeni bik brez jajc).

Ne bodimo VOLovi, ne volimo VO-
Lov, ne nadomeščajmo SERVET s 
PRTIČKI!

Marijan Božič

Slavnostna seja na 
dan občinskega 
praznika 5. maja 

Kot občan in pa tudi kot sve-
tnik sem se dolžan odzvati na 
del govora, ki ga je imel na 

slavnostni seji občinskega sveta župan 
Marjan Poljšak ob občinskem prazni-
ku 5. maja 2014. V njem je zlorabil 
institut slavnostne seje za predvolilno 
hvalisanje s tistim. kar je občina nare-
dila v zadnjem letu - in celo z tistim, 
kar še bo. Da bi več izgledalo, najbrž, 
je naštel tudi postavitev montažnega 
krožišča pod letališčem (tiste rdeče 
plastične elemente). Na tem mestu bi 
moralo stati pravo krožišče že takrat, 
ko se je pričelo z zidavo stavbe civilne 
zaščite. Takrat je bilo denarja in 'po-
slovnih vez' še v izobilju. Postavitev 
montažnega krožišča in v bodočnosti 
še pravega je predvsem njegov poslov-
ni neuspeh torej.

V svojem političnem obračunu nas, 
ki smo v opoziciji, vprašuje, naj pove-
mo, kaj (on in koalicija) niso naredi-
li, pa bi lahko. Z lahkoto odgovorim s 
protivprašanjem - kaj so on in njego-
va koalicija naredili takega, kar občina 
sama brez njih ne bi zmogla? Reševati 
'odrešeni' Fructal, ali natakniti evrop-
sko zastavo na pročelje občinske stav-
be morda?

V svojem dolgoveznem govoru kot 
vedno hrumi čez izkoriščevalski kapi-
talizem in kolaborantstvo (sodelova-
nje) z njim (ne vem kdo, najbrž tudi 
že jaz in vi, pravzaprav vsi razen nje-
ga samega). Jadikuje nad tem, da ob-
čine razpolagajo z le 8 odstotki, med-
tem ko v Švici na primer s 30 odstotki. 
Župan naj pogleda tekoče svetovne 

novice te dni, kjer piše kako bo Švica 
plačala ZDA nekaj milijard kazni, ker 
je pomagala prati in shranjevati dese-
tine milijard dolarjev ameriškim taj-
kunom. Trideset odstotkov proračuna 
daje svojim občinam švicarska drža-
va, ker je KAPITALISTIČNA - in zato 
ima kaj deliti, gospod župan!!!!

S kapitalizmom ni nič narobe. Na-
robe je, če nima vajeti, ki se jim reče 
PRAVNA DRŽAVA!!!

Multinacionalke so potrgale vajeti 
in pobegnile iz pravne države. Vendar 
to ne bo rešil župan ajdovske občine. 
Tudi nikogar iz njegove koalicije niti 
enkrat samkrat nisem slišal, da bi tako 
kot on hrumel proti kapitalizmu in iz-
dajalcem vseh sort. Pa ja, da nima izda-
jalcev in imperialističnih kolaborantov 
ter tujih plačancev (vseh po vrsti) že v 
lastnih vrstah? Me pa zmeraj bolj nav-
daja občutek, da nas vse skupaj župan, 
s temi svojimi skrajnimi govori, 'tako 
malce v glavo', kot se temu reče.

Tudi kulturni del, sicer odlično od-
igranega programa, je dišal po pred-
volilnem dobrikanju. Če že, na oder 
bi moral, glede na praznik, prikoraka-
ti kaplan Martin Čedrmac, ali morda 
duhovnik Filip Terčelj. A glej ga zlom-
ka, v spodobni duhovniški obleki se je 
na odrsko izdelano prižnico povzpel 
nihče drugi kot duhovnik Matija Vr-
tovec. Morda pa vrača uslugo naše-
mu županu, ker ta vsako leto vodi po-
hod po 'Vrtovčevih poteh'. Ali je pa to 
samo spretno zrežirana predvolilna 
kampanja našega župana. 

Peti maj je praznik vseh občanov ob-
čine Ajdovščina. Na ta dan se spomi-
njamo in veselimo vseh dogodkov, ki 
so prispevali k temu, da smo Slovenci, 
vsaj v večini, v eni državi ter na 'svoji 
zemlji svoj gospod'. Na ta dan pode-
ljujemo priznanja zaslužnim občanom 
in letošnji so si te nagrade prav gotovo 
zaslužili. Zloraba te skupne vrednote 
(praznika) za lastno politično povzpe-
tništvo je nemoralna zloraba brez pri-
mere. Kadar je človek na nekem druž-
benem položaju preveč časa, se začne 
obnašati, kot da je nepogrešljiv. Takrat 
je čas, da v korist širše družbe odide. 
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Na furmanski praznik 
s topom na novih 
kolesih
V vsakoletni praznik furmanov v Postojni želijo biti konjarji 
vključeni čim bolj izvirno in neponovljivo. Letos se obeležuje 100 
let od začetka 1. svetovne vojne, ki je zelo zaznamovala Primorsko.

Konjeniško društvo Sveti Šte-
fan iz Vipavske doline je 
vsako leto doslej na paradi 

uspešno predstavilo razne prevoze 
s svojimi ljubljenčki. V Kobaridu 
so našli pravo idejo za letos in sicer 
prevoz smrtonosnega, več kot tono 
težkega topa. Za prevoz se je pojavil 
problem, ker je bil top brez koles. 

Člani društva so v sodelovanjem 
s Kobariškim muzejem začeli prip-
ravljati ‘obuvalo’ za top italijanske 
izdelave. S pomočjo fotografij ter 
mojstra Kristjana Kovača – enega 
redkih izučenih kolarjev v dolini - 
so pripravili lesena kolesa. 

Prav v teh dneh je napočil trenutek 

še za kovanje, oziroma nameščanje 
težkih obročev na obod. Prisost-
vovali smo postopku ogrevanja, 
nabijanja ter hlajenja kolesa, ki se je 
zgodilo v Dolgi Poljani na Jožetovi 
domačiji. Kovaški del je pripravil 
in dokončal kovaški mojster Ignac 
Česen iz Vipave. 

Sam prevoz na prireditveni pros-
tor pa bo potekal s tremi pari konj, 
je povedal predsednik društva Rafa-
el Premrl iz Vipave. Za spremstvo 
v pravem vojaškem prevozu bodo 
poskrbeli še ostali člani s primerni-
mi uniformami izpred sto let. 

Aleš Brecelj

Na prijateljskem obisku v 
Lovranu
Člani društev upokojencev Vipava, invalidov in diabetikov Ajdovščina - Vipava smo se  9. maja zjutraj, 
na lep sončen dan, polni pričakovanj in dobre volje odpravili z avbtobusom proti Lovranu. Kraj leži na 
ozkem obalnem pasu, kjer se obronki Učke malo blažje spuščajo proti morju. To je najstarejše naselje 
na Liburnijski rivieri. Ime je dobilo po samoniklih lovorovih grmih, ki krasijo parke kraja. Značilnost 
mesta pa so tudi stoletni nasadi kostanja.

DU Vipava kot organizator 
izleta že nekaj časa uspešno 
sodeluje z Društvom inva-

lidov Ajdovščina - Vipava 
in Društvom sladkornih oblnikov 

Ajdovščina - Vipava. V Lovranu 
nas je pričakal predstavnik Sloven-
sko kulturno - prosvetnega društva 
Snežnik iz Lovrana, s katerim je 
Društvo upokojencev Vipava že 
več let sodelovalo na športnem 
področju. Sodelovanje je preraslo v 
prijateljstvo, ki ga tam živeči Sloven-
ci želijo še poglobiti. DU  Vipava je 
ob tem srečanju vodstvu društva 
izročilo predlog listine prijateljstva, 
ki naj bi jo ob občinskem prazni-
ku Občine Vipava obe društvi tudi 
podpisali. V tem delu hrvaške Istre 
namreč živi mnogo Slovencev, ki 
želijo sodelovati na športnem, kul-
turnem in turističnem področju ter 
ohranjati slovensko besedo. 

Pod vodstvom gostitelja smo si 
ogledali župno cerkev sv. Jurija z 
rebrastim svodom. Zanimive so 
poznogotske poslikave iz 15.st., kot 
dragocenost pa se omenjajo leseni 
oltarij in krstni kamen. Romanski 
zvonik,visok 29 m, je bil obnovljen 
v obdobju baroka v 18.st. 

Na osrednjem trgu Lovrana se 
nahaja tudi renesansčna občinska 
palača in stolp iz 13. st. z ložo, ki je 
obdan z baročnimi poslopji. 

Čeprav je Lovran malo obmorsko 
mestece s komaj 4000 prebivalci, se 

dotakne obiskovalčeve duše. Spre-
hajalna pot ob morju, kriki galebov 
in potapljanje kormorana nam je 
dalo pravo mero občutka, da smo na 
morju. Ob pričakovanju ladje Petrač 
in kapetana g. Marinka smo se 
spoznali še z ostalimi člani društva, 
ki so bili naši gostitelji. 

Ob 11. uri smo vstopili na do-
kaj veliko plovilo, ki sprejme do 
100 ljudi. Kot se spodobi, so nas za 
dobrodošlico pogostili z aperitivom 
in odpluli smo proti Krku. Morje 
je bilo mirno, nad nami so krožili 
galebi, nepozabni občutki. Med 
tem časom, ko smo imeli postanek 
v Malinski, so nam na ladji prip-
ravili kosilo. Vsa pohvala kuharju za 
odličen bograč, ribo, polento, roštilj, 
džuveč … 

Naslednji postanek so bile Njiv-
ice, lepo obmorsko letovišče v pol-
ni pripravi na poletne mesece v 
pričakovanju turistov. Osvežili smo 
se s sladoledom, napravili nekaj 
fotografij in se vrnili na ladjo, kjer 
nas je že pričakovalo osebje. 

Ob vračanju proti Lovranu nam 
je kapetan Marinko zaupal, da 
ima prav na 9. maja rojstni dan. 
Predsednik DU Vipava je vodji 
plovila čestital, zapeli smo mu ‘vse 
najboljše’, on pa nas je pogostil še s 
kozarcem vina. 

Rahlo utrujeni od vročine in pol-
ni doživetji smo se vrnili v Lovran, 
zaželeli našim prijateljem vse dobro 

v upanju, da se kmalu ponovno 
srečamo v Vipavi. 

Istro in njene kraje je treba 
doživeti, ljudi spoznati, kot jih je 
podoživljal duhovnik in pesnik Alo-
jz Kocjančič – starosta kulture slov-
enske Istre. 

Naj zaključim z verzom iz ene 
njegovih pesmi: 
Vinograd z griča spušča se v ravnino 
in očarljivo breskev vmes zardeva. 
Pod oljkami nekje dekle prepeva, 
galeb ta kroži nad morja gladino. 
Zahvala sponzorjem, ki so 

nam polepšali dan: FOTO-GO 
Ajdovščina - g. Ljubo Žgavc, 
Časopis Latnik - g. Mitja Tripković, 
AGROIND Vipava, FAMA Vipava.        

Mirjam Graovac, koordinatorka 
potovanja

aspor
okna-vrata

gsm 041 868 138

- NOTRANJA IN VHODNA VRATA
- PVC IN LESENA OKNA

PRIMOZ RASPOR s.p. Vrhpolje 1e, 5271 Vipava

RR
Društvo upokojencev Vipava 

obvešča svoje člane, da je v 
času od 30. junija do 7. ju-

lija 2014 v Hotelu Delfin v Izoli pro-
stih še nekaj mest. Prijavite se lahko 
ob sredah med 9. in 11. uro na sede-
žu društva upokojencev ali koordi-
natorki Sonji Marc, tel. 031 319 724. 

Izobraževanje: V mesecu juniju 
imamo ogled vrta zelišč na  BiT Pla-
noti na Grgarskih  Ravnah. Datum 
sporočimo, čim bo potrjen. 

Šport: V mesecu juniju se 
udeležimo športnih iger PZDU v 
Renčah  in srečanja upokojencev 
Primorske, ki bo v Dutovljah. Po-
drobne informacije glede udeležbe 

na srečanju dobite na društvu 
upokojencev. 

V okviru praznika občine Vipava 
organiziramo v Vipavi mednarodni 
turnih v balinanju. Udeležile se ga 
bodo tudi ekipe iz Slovenskega kul-
turno-prosvetnega društva Snežnik 
iz Lovrana in Društvo upokojencev 

iz Sovodenj iz Italije. 
Zanimivost:  Astronomski večer 

bomo tokrat prvič izvedli v jun-
iju, ko bo ugodno vreme -   jasna 
noč. Ogled bo organiziral in vodil g. 
Jože Rutar.  

Člane vabimo k sodelovanju. 
Ivo Krušec

Novice vipavskih upokojencev
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Razstava izpod pridnih rok 
Šembidcev
Turistično društvo Podnanos je že tretjič zapored s pomočjo TIC-a Podnanos organiziralo razstavo 
‘Izpod pridnih rok Šembidcev’. Na ogled je bila v soboto in nedeljo, 3. in 4. maja 2014. Razstavo so 
obogatili s svojimi izdelki osnovnošolski otroci iz podružnice Podnanos, člani Šembiske ustvarjalnice, 
udeleženci otroške velikonočne delavnice in udeleženci, ki so izdelovali nakit iz fimo mase, ter 
ustvarjalci iz Podnanosa in okoliških vasi, ki so ustvarjali samostojno doma.

Turistično društvo Podnanos 
je od oktobra 2013 do leto-
šnjega aprila organiziralo tri 

delavnice za vse tri generacije. Ude-
leženci so lahko urili svoje spretno-
sti pri delu z različnimi materiali in 
svoje izdelke postavili na ogled obi-
skovalcem razstave. 

Istočasno je potekala tudi Šembiska 
ustvarjalnica, kjer so domačini en-
krat tedensko ustvarjali, izmenjavali 
ideje in se učili drug od drugega. 

Stalni spremljevalec jim je bila 
strokovna literatura, iz katere so 
srkali ideje. Z  ustvarjanjem so nad-
aljevali doma, ker so se na delavni-
ci predvsem učili novosti. V lep in 
dodelan izdelek je potrebno vložiti 
veliko ustvarjalnosti in motivi-
ranosti tudi pozno v noč. Zato je 
delavnica potekala v zimskem času, 
ker nas sonce prej zapusti in nima-
mo toliko dela na vrtovih in z ure-
janjem okolice. V tem času so ust-
varjalci namenili večino svojega 
prostega časa ročnim spretnostim: 
kot so kvačkanje, pletenje, klekljanje 
... Izdelali so čudovit nakit, prstane, 
copate, šale, kape, rože iz krep pa-
pirja, košarice ... V času olimpijskih 
iger so nekatere babice svojim vnu-

kom spletle kape z enakim vzorcem 
kot so jih imeli tekmovalci. Nekat-
ere njihove izdelke si je bilo mogoče 
tudi ogledati na razstavi. 

V mesecu marcu smo organizira-
li še prav posebno delavnico za 
odrasle, kjer so si lahko udeleženci 
izdelali verižice in uhane iz fimo 
mase pod mentorstvom Vide Valič 
Fabčič. Najprej nam je predstavila 

in nas informirala o vrstah fimo 
mase, kako se jih uporablja, na kaj 
moramo biti pozorni ter na kakšni 
temperaturi se peče izdelke. Poučila 
nas je, kako jo pravilno gnetemo in 
oblikujemo, da nastane pisan nakit. 
Pokazala nam je tudi zaključno fazo, 
in sicer kako pripravimo nakit, da 
ga lahko potem nosimo. Udeleženci 
razstave lahko potrdimo, da lahko s 
fimo maso ustvarjaš ure in ure, saj je 
naše prvo srečanje potekalo kar pet 

ur. Če ne bi bili preveč utrujeni, bi 
lahko še kar ustvarjali, saj je imela 
Vida še ogromno pripravljenega, da 
bi nam pokazala. 

V petek in soboto, 11. in 12. aprila, 
smo organizirali tudi medgeneraci-
jsko velikonočno delavnico, na kat-
ero smo povabili otroke in njihove 
starše, da so skupaj ustvarjali in 
preživeli popoldan v prijetni družbi. 
Izdelovali smo rože iz krep papirja. 
Svoje znanje o izdelavi so z veseljem 
delile med vse obiskovalce ustvarjal-
ke, ki so se redno udeleževale tudi 
Šembiske ustvarjalnice. Drugi dan 
delavnice so z rožami otroci okrasili 
svoje oljčne vejice in jih odnesli 
domov. Na velikonočni delavnici so 
otroci izdelovali tudi velikonočne 
zajčke iz plastičnih jajc, ki so jih bar-
vali z akrilnimi barvami. Najmlajši 
so najbolj uživali ob izdelovanju 
pirhov. To popoldne so otroci ve-
liko časa preživeli ob barvah, ki 
so jih na različne načine (s prsti, z 

zobotrebci, s palčkami za ušesa, s 
čopiči …) nanašali na stiroporna 
in   plastična jajca. Ko se je barva 
posušila, so jih nekateri tudi kaširali 
z različnimi motivi. Na koncu pa 
so jim nekateri dodali še bleščice. 
Nastali so čudoviti okraski, ki so jih 
otroci odnesli na svoje domove. Na 
dan razstave pa si je bilo mogoče ne-
kaj otroških izdelkov tudi ogledati. 
Naše ustvarjanje si je bilo mogoče 
na veliko noč ogledati tudi na tele-

vizijskem programu Slovenija 1.  
Koliko spretnosti, inovativnosti in 

ustvarjalnega duha bi ostalo skrito 
brez razstave! Zato se Turistično 
društvo Podnanos zahvaljuje vsem, 
ki so kakorkoli pomagali  pri orga-
nizaciji, da je bila dvorana v Pod-
nanosu lepo urejena in polna ino-
vativnih in zanimivih izdelkov, ki so 
jih domačini ustvarjali na delavni-
cah, v šoli, doma … Najbolj pa je 
potrebno pohvaliti tiste, ki so bili 
sami motivirani in so samostojno 
ustvarjali doma. Na vse vas, ki ste 
obiskali razstavo, tudi ne smemo ni-
kakor pozabiti, saj ste z vašim obis-
kom dali vsem ustvarjalcem še večjo 
moč in energijo, da bodo še naprej z 
veseljem ustvarjali in bogatili svoje 
znanje z novimi ročnimi deli. 

Tekst in foto Cecilija Vitežnik

Barbi hiša Neje Premrl

Ustvarjalne 
prvomajske počitnice 
V okviru programa Popoldan na Cesti smo v času prvomajskih 
počitnic od 28. do 30. aprila pripravili zanimivo počitniško varstvo 
otrok v prostorih Karitas v Ajdovščini. Obiskalo ga je 12 otrok in tri 
prostovoljke, ki so pomagale pri sami izvedbi programa.

Začeli smo zjutraj, ko smo 
skupaj ob čaju in piško-
tih pregledali dejavnosti, ki 

bodo potekalo tekom dneva. Ko so 
se zbrali vsi otroci, smo pričeli z 
delavnicami. Tako smo v treh dneh 
izdelali obeske in sklede iz das mase, 
svečnik iz kozarca, obložen s fimo 
maso, veliko smo likovno ustvarjali 
in seveda ni manjkalo niti razgiba-
vanja na svežem zraku. 

Otroci so bili nad delavnicami zelo 
zadovoljni, saj je bilo čutiti rahlo tek-
movalnost, kdo bo izdelal lepše iz-
delke. Vsak je naredil izdelek zase in 

seveda tudi za svoje starše in mlajše 
bratce in sestrice. Dan je hitro minil 
in otroci so nestrpno čakali nasled-
njega. Spomnim se deklice, ki hodi v 
prvi razred, ki mi je takoj v začetku 
povedala, da bo ostala samo do kosi-
la, ker potem mora domov. Ko jo 
je dedek prišel iskat in sta že odšla 

skozi vrata, ni minilo pet minut, ko 
sta prišla nazaj, češ da si deklica želi 
ostati do konca. 

Vesela sem odziva staršev, da so 
se odločili svojega otroka pripeljati 
na naš program. Tudi v očeh staršev 
je bilo čutiti veliko hvaležnost, 
da so lahko njihovi otroci ostali v 
varstvu v času, ko so oni v službi. 
Približujejo se poletne počitnice, ko 
bomo z otroki programa odšli na 
pet dnevni tabor v Sočo pri  Bovcu. 
A to je že druga zgodba. 

Za konec bi se rada zahvalila trem 
prostovoljkam; Nini, Veroniki in 

Aniki, ki so pomagale pri izvedbi 
programa, in pa seveda otrokom in 
njihovim staršem. Prisrčna hvala! 

Se vidimo na končnem izletu 
konec maja! 

Tatjana Rupnik
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150 – letnica Lavričeve knjižnice
V letu 2014 se v Lavričevi knjižnici spominjamo začetkov knjižničarstva na gornjem Vipavskem. 
‘Čitavnica v Ajdovšni’ je 17. aprila 1864 odprla svoja vrata, nekaj mesecev kasneje, 15. avgusta 1864, 
pa je sledila ustanovitev ‘Čitavnice v Vipavi’.

Čitalnica je bila v tem obdo-
bju prostor, kjer so se ljudje 
družili, izmenjevali svoja 

mnenja o znanstvenih, zgodovin-
skih, jezikoslovnih in drugih naro-
dnih stvareh. Občasno so prirejali 
tudi prireditve, na katerih so peli ali 
igrali. V 19. stoletju so se v čitalnice 
samostojno lahko vključevali le pol-
noletni moški, ženske pa so se v či-
talnico lahko vključile le preko svo-
jega zakonskega partnerja. Včasih 
so imele čitalnice dva prostora: večji 
prostor souporabljali kot dvorano 
za družabne prireditve, v manjšem 
prostoru, imenovanem bralnica, pa 
so hranili časopise, revije in knjige. 

Danes imajo vse enote Lavričeve 
knjižnice skupaj 162.000 enot 
knjižničnega gradiva; od tega 
Lavričeva knjižnica Ajdovščina 
88.000 enot, Krajevna knjižnica 
Vipava 26.000 enot, Potujoča 
knjižnica 26.000 enot, Krajevna 

knjižnica Podnanos 15.000 enot, 
Izposojevališče v Dobravljah pa 
7.000 enot. Poleg knjig, revij in 
časopisov si lahko izposodite še 
CD-je, DVD-je, e-bralnike in ele-
ktronske knjige, uporabljate lahko 
računalnik, dostopate do interneta 
in se udeležite številnih prireditev 
in izobraževanj. Lavričeva knjižnica 
v Ajdovščini je odprta vsak dan ra-

zen nedelje, ravno nasprotno kot 
nekoč, ko je bila čitalnica odprta 
le ob nedeljah. In če so bili včasih 
v čitalnicah glavni moški, danes v 
knjižnicah med obiskovalci prev-
ladujejo ženske in otroci. 

Zanimanje za knjižnico in knjige 
ostaja veliko tudi danes. V letu 2013 
so si uporabniki v vseh enotah iz-
posodili več kot pol milijona enot 
gradiva (530.000 enot), preko 7.000 
ljudi se je udeležilo 113-ih prireditev 
za odrasle in 154-ih prireditev za 
otroke in mladino. Število obiskov-
alcev (aktivnih članov je bilo lani 
7.539) je bilo v celoti večje za 5 %, 
največjo rast beležimo v Vipavi 37 
%, Podnanosu 18 % ter v Dobrav-
ljah kar 126 %. Obseg izposojen-
ega gradiva je za 8 % večji kot leto 

prej. Vsako leto narašča tudi število 
kulturnih dogodkov in prireditev, 
bibliopedagoških dejavnosti, 
izobraževanj za mladino in odrasle, 
bralnih srečanj in drugih projektov. 

Ob 150-letnici Lavričeve knjižnice 

Ajdovščina smo 16. maja 2014 pri-
pravili slovesnost s kulturnim 
programom, na kateri so svo-
je poglede na Lavričevo knjižnico 

strnili slavnostni govorniki direk-
tor Lavričeve knjižnice Ajdovščina 
Artur Lipovž, minister za kultu-
ro dr. Uroš Grilc, župan občine 
Ajdovščina Marjan Poljšak ter 
predsednica Zveze bibliotekarskih 
društev Slovenije mag. Sabina Fras 
Popović. S svojo prisotnostjo so nas 
počastili tudi poslanka v državnem 
zboru RS Eva Irgl in vodja slovenske 
sekcije za potujoče knjižnice mag. 
Tjaša Mrgole Jukič ter drugi gos-
tje. Člani skupine Javorov hudič so 
predstavili zgodovino knjižnice ter 
kot rdečo nit prireditve izpostavili 
Lavričeve besede ‘’vsa skrb naj vam 
bode za naš jezik’’. 

V Vipavi bo praznovanje 150–let-
nice potekalo v okviru občinskega 
praznika. V Lanthierijevem dvorcu 
bo 20. junija 2014 otvoritev razstave 
o razvoju knjižničarstva na območju 
Občine Vipava, ki jo pripravljamo v 
sodelovanju s Pokrajinskim arhi-
vom iz Nove Gorice. 

Iris Skočaj, Lavričeva knjižnica 
Ajdovščina

Slovesnost ob 150-letnici (pod režisersko taktirko Petra Avbarja in v iz-
vedbi Kud Javorov hudič) je bila zaključena s simboličnim dejanjem, s 
katerim je knjižnica podprla projekt Knjige mimobežnice. Gre za vzpod-
bujanje izmenjave knjig, ki jih ljudje pustijo na javnem mestu z name-
nom, da knjiga zakroži med ljudmi in tako doseže čim več bralcev. Bra-
lec knjigo potem, ko jo prebere, vrne ali pa tudi ne. Lahko prinese tudi 
katero drugo knjigo, ki tako postane javna last. Lavričeva knjižnica je 
za 'knjige mimobežnice' postavila posebno ročno poslikano hiško - sto-
ji na zunanji strani zida dvorišča - in vanjo zložila lepo število zanimi-
vih knjig. Knjige so si iz roke v roko podajali udeleženci slovesnosti ob 
150-letnici ajdovske Čitalnice, v hiško pa jih je zložil minister za kulturo 
dr. Uroš Grilc. 

Sprehajalci ob bregu Hublja so hiško že posvojili, opazili smo, da knjige 
'gredo v promet'. Knjižnica načrtuje še dve podobni hiški, prvo v Vipavi, 
drugo v Podnanosu. 

al

O umetnosti 
z ravnateljem 
Vladimirjem Bačičem
Učenje bogati človeka. Pomembno je, da mladi ljudje doživljajo 
učenje kot igro in ustvarjalni izziv. Na tak način so z iskustvenim 
učenjem, neposrednim stikom z različnimi kulturno umetniškimi 
delavci in njihovo dejavnostjo, svojo igro, t.j. delo in učenje, 
nadgrajevali otroci iz vrtca na OŠ Danilo Lokar v Ajdovščini. 
Spoznavali so likovne umetnike in pedagoge.

Med njimi ima posebno 
mesto Vladimir Bačič, 
uglajen gospod, ki ga 

otroci srečujejo v okolici šole in v 
njej. Nekateri so ga prepoznali kot 
zdravnika, drugi kot župana. Večini 
pa je poznan kot gospod ravnatelj. 

Preko računalniške diaprojekcije je 
predstavil svoja likovno umetniška 
dela. Z očetovsko potrpežljivostjo 
jim je razložil pot šolanja, učenja 
slikarskih tehnik in risanja. V tem 
‘šolskem’ času je slikal tudi tihožitja. 
Njegova začetna dela, v katerih je la-
hko izražal svoj umetniški pogled, 
so bolj temnih barv, v katere pron-
ica svetloba, luč, ogenj skozi odprto 
okno. Tako so abstrakcije doživeli 
otroci. Danes pa Vladimir Bačič 
ustvarja le še svetle slike. Napolnju-
je jih čista svetloba. Poleg slikarstva 
rad potuje in fotografira. Fotografi-
je shrani in jih računalniško obde-
luje. Iz živahnosti pripovedovanja je 
bilo čutiti, da so jadrnice ravnatelje-
va ‘druga’ ljubezen. Podrobno je 
otrokom opisal tudi kiparjenje oz. 
postopek ulivanja mavčne mase, 
oblikovanje in izdelovanje mavčne 
skulpture – glave. Navdušenje med 
malčki je doseglo vrh, ko jim je 
ravnatelj pokazal eno od svojih slik 
velikega formata in jim jo dovolil 
potipati ... Preko dotika so vstopali v 
sliko, začutili njeno hrapavost, glad-
kost, mehkobo, trdoto, toplino ... 

Poučno uro, vse otroške občutke, 
navdušenost in občudovanje 
do ravnatelja so predstavili tudi 
staršem. Razveselili so tudi g. Bačiča, 
ko so mu hiteli pripovedovati 

doživetja iz Lokarjeve galerije, kjer 
so si ogledali razstavo likovnih del 
učencev iz OŠ Col. Pohvalili so se 
mu, da poznajo umetnike, kot so 
Silva Karim, David Ličen in Silva 
Copič. Še enkrat pa jih je presenetil 
tudi ravnatelj, ko jim je povedal, da 
je ‘ta glavni’ tudi v Lokarjevi galeriji. 
Vse naštete umetnike pozna, ker kot 
predsednik Društva likovnih umet-
nikov severne Primorske z naštetimi 

kolegi uživa v umetnosti in skrbi, 
da je ta predstavljena stroki in širši 
javnosti. 

Mi pa sporočamo vam: Ponosni 
smo na ‘našega’ ravnatelja! Hvala 
vam! 

Otroci iz vrtca na OŠ Danilo Lokar in 
vzgojiteljice - Tajana Vitkovič

Novo v Ajdovščini
TOVARNIŠKI OUTLET KERAMIČNIH PLOŠČIC

RAZPRODAJA KERAMIČNIH 
PLOŠČIC

KERAMIČARJI Z VEČLETNIMI IZKUŠNJAMI vam 
keramiko hitro in kvalitetno tudi položijo

Keramika Fikus se nahaja na koncuKeramika Fikus se nahaja na koncu Ajdovščine 
(pred krožiščem za Vipavo)

Urnik: od 8. do 16. ure ali po naročilu 041/537 950, Klavdija
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Taborniški mnogoboj
V soboto, 26. aprila, le nekaj dni po tem, ko slovenski taborniki 
praznujejo dan tabornikov, so ajdovski Mladi bori v grajskem 
obzidju v Ajdovščini izvedli rodov mnogoboj. Ta vsakoletna 
taborniška preizkušnja je namenjena članom rodu, da na njej 
pokažejo rezultate celoletnega dela in svojo pripravljenost na 
državni mnogoboj, ki bo v letošnjem juniju potekal prav tako 
v Ajdovščini, saj je organizator tega največjega slovenskega 
taborniškega tekmovanja letos naš domači rod.

Na rodovem mnogoboju je 
tekmovalo 9 vodov oziro-
ma 11 ekip, ki so skupaj 

štele kar 60 članov, starih od 7 do 
15 let. Preizkusili so se v različnih 
disciplinah; orientaciji, postavljanju 
šotora, signalizaciji, lokostrelstvu, 
ciljanju tarče, premagovanju ovir, 
kurjenju ognja, v disciplini lov na 
lisico in v igri med dvema ognje-
ma. Po tekmovelnem delu je sledila 
podelitev rutk vsem tistim članom, 

ki jih še niso prejeli, in tistim, ki so 
svojo staro rutko že prerasli. Pode-
ljenih je bilo 18 rdečih rutk za sta-
rostno kategorijo medvedkov in 
čebelic (MČ) ter 10 zelenih rutk za 
gozdovnike in gozdovnice (GG). 

Na žalost pa je neugodna vremen-
ska napoved preprečila izvedbo 
popoldanskega piknika in druženja 
s starši, ki je bil predviden kot 
zaključek celodnevnega dogajanja. 

Anja Kovšca

Pomežik soncu tudi v 
letu 2014
Vsako leto narašča število otrok, ki jim ni dano užiti nekaj 
brezskrbnih dni ob morju v družbi razigranih vrstnikov. Zaradi 
omejenih sredstev bi počitnice preživeli doma, prepuščeni sami 
sebi in ulici, prikrajšani za počitniške dogodivščine s prijatelji. 
Da bi bilo takih otrok čimmanj, si že šestnajsto leto zapored 
prizadevamo tudi na Medobčinskem društvu prijateljev mladine 
Ajdovščina.

S pridružitvijo pobudi Zveze 
prijateljev mladine Slovenije 
želimo tudi letos zbrati dovolj 

sredstev, da bi omogočili čim ve-
čjemu številu otrok brezplačno le-
tovanje. Mnogi podporniki so se že 
odzvali našemu klicu in prispevali 
po svojih močeh – 5, 10, 15 ali več 
evrov – vsak po svoji vesti in zmo-
žnostih. Na tem mestu se že zdaj, ko 
akcija še poteka, iskreno zahvaljuje-
mo vsem – le z vami, z vašim sode-
lovanjem, z vašo pomočjo lahko na 
otroške obraze narišemo brezskrben 
nasmeh! 

Ni še prepozno, da se pod-
pornikom – podjetjem, posa-
meznikom in mnogim anonimnim 
darovalcem, pridružite tudi vi - šteje 

resnično čisto vsak, tudi najmanjši 
prispevek! 

Morda za lažjo predstavo: s 15 
EUR omogočite enemu otroku pre-
voz na morje, s 30 EUR plačate en-
emu otroku en počitniški dan ob 
morju, s 300 EUR pa poravnate 10 
dni letovanja ob morju za enega 
otroka. 

Vsa sredstva, zbrana v akciji 
POMEŽIK SONCU, bodo pora-
bljena izrecno za letovanje social-
no ogroženih otrok. 

Vaš cenjeni prispevek lahko 
nakažete na transakcijski račun 
SI56 0475 1000 1446 563, sklic SI12 
0000000000019 in namen Pomežik 
soncu. 

Delno izpolnjeni UPN obrazci za 
nakazilo so v začetku maja morda 
pristali tudi v vašem poštnem nabi-
ralniku, še vedno pa so zanesljivo na 
voljo na plačilnih okencih bank in 
hranilnic in pošte ter v naši pisarni. 

Hvala, ker nam pomagate po-
magati in osrečevati otroke! 

Medobčinsko društvo prijateljev 
mladine Ajdovščina

Povezovalna moč plesa

Od 8. do 11. maja je v Lju-
bljani potekal 3. Medna-
rodni festival inkluzivnega 

plesa ‘MeetShareDance’. Festival, 
ki vsako leto obišče drugo evropsko 
mesto, promovira in ustvarja med-
narodno plesno mrežo za posame-
znika in skupine. 

Plesalci iz 8 držav so v 4 plesnih 

dnevih izkusili 8 delavnic različnih 
tehnik in metod plesnega gibanja 
(od Labanove analize gibanja, kon-
taktne improvizacije, elementov 
Butoh plesa, do ‘weelchair danc-
ing’, športnih plesov …), primerne-
ga za vključevanje oseb s poseb-
nimi potrebami. Festivala smo se 
udeležili tudi člani plesne skupine 

Vrtiljak, otroci in mladostniki iz 
CIRIUS Vipava, ter strokovni delav-
ci. Na plesnem večeru smo se pred-
stavili s plesnimi nastopi in video 
predstavitvami svojega plesnega 
ustvarjanja (Plesna predstava Rdeči 
čeveljčki). Posebno doživetje za vse 
je bil sobotni ‘Flash Mob’, ko smo s 
plesom ‘premostili’ skoraj vse mo-
stove v stari Ljubljani. 

Bila je izjemna priložnost izmen-
jave izkušenj in spoznavanja posa-
meznikov in skupin, ki razvijamo 
plesno ustvarjanje že vrsto let in 
želimo to povezovalno moč plesa 
ponuditi in predstaviti čim širšemu 
okolju. 

Katja Bucik, plesna skupina Vrtiljak, 
CIRIUS Vipava

Festival potujočih knjižnic
Slovenske potujoče knjižnice se vsaki dve leti srečajo na dvodnevnem Strokovnem posvetovanju 
in festivalu potujočih knjižnic. Letos smo bili v Lavričevi knjižnici Ajdovščina prvič gostitelji tega 
srečanja. Srečanje bibliobusov je potekalo v petek, 16. maja 2014, na Lavričevem trgu v Ajdovščini in 
v soboto, 17. maja 2014, na Glavnem trgu v Vipavi.

Potujoče knjižničarstvo ima 
pri nas bogato tradicijo. Ob 
otvoritvi Čitalnice je dr. Ka-

rel Lavrič dejal »… da moramo na 
vso moč svoj jezik častiti in se izo-
braževati …, mladež navduševati, 
pisatelje in časopise naše na vso moč 
podpirati in skrbeti, da jih ljudstvo 
bere … Nam pa je torej tudi potreb-
no ne samo po mestih, ampak tudi 
po trgih in vaseh malih bukvarnic 
napravljati ...« 

Dva usnjena kovčka iz leta 1971, 
v vsakem je bilo okoli sto knjig, sta 
knjige ponesla na Col. Sledila sta še 
dva kovčka v tovarni Tekstina, prvi 
bibliobus pa je na severnem Pri-
morskem začel svojo pot leta 1975. 
Današnji moderen bibliobus iz leta 
2012, ki prevaža 6.000 enot gradiva 
(knjig, revij, DVD-jev) ohranja po-
slanstvo potujočih knjižnic, ki tudi 
danes ostaja isto - prinesti znan-
je, informacije in druženje v odd-
aljene kraje. Bibliobusi običajno 
stojijo v vaseh, pred osnovnimi 
šolami, vrtci, različnimi zavodi, 
domovi upokojencev … Lani je 
našo potujočo knjižnico obiskalo 
10.523 ljudi na 62. Postajališčih, ki 
so si lahko sposojali knjige, upora-
bljali internet, fotokopirali in tis-
kali ter uporabljali televizor z DVD 
– predvajalnikom.V letošnjem letu 
bomo v Lavričevi knjižnici na-
redili še korak naprej in zagotovi-
li možnosti dostave knjig na dom 
vsem ljudem, ki iz objektivnih ra-
zlogov ne morejo do knjižnice ali 
potujoče knjižnice. 

Na Lavričevem trgu so bibliobu-
si vzbudili veliko pozornosti. Da je 
bilo vzdušje še lepše, so poskrbeli   

otroci in vzgojiteljice iz Otroškega 
vrtca Ajdovščina (Enote Ob Hublju, 
Ribnik, Vipava, Vrhpolje, Vipavs-
ki Križ, Selo in Črniče in ga. Tat-
jana Kranjc) in OŠ Danila Lokar-
ja Ajdovščina (1. r - 5. r in enota s 
prilagojenim programom), za kar se 
jim najlepše zahvaljujemo. Srečanje 
je spremljal bogat kulturni program, 
ki so ga pripravili otroci OŠ Otlica 
pod vodstvom Ivice Vidmar, zbor 
Srednje šole Veno Pilon in potujoči 
knjižničarji iz Slovenije in Hrvaške. 
Srečanje sta s stojnicam svojih izdel-
kov popestrila tudi VDC Vipava ter 
ŠENT. 

Zanimiv opis potujoče knjižnice je 
podal direktor Lavričeve knjižnice 

Artur Lipovž: »Potujočo knjižnico 
moraš imeti rad. Vedno pride izza 
ovinka, ko se ti zdi, da je svet pust 
in brez barv. Nikoli te ne pusti na 
cedilu, vsakokrat znova pripelje ne-
kaj novega. Z njo pridejo taki ljud-
je, ki skrbijo za polne police in da 
je na njih za vsakogar nekaj. Prihod 
‘Potujočke’ je dogodek, ob katerem 
se zberejo ljudje, si izmenjajo nov-
ice, popijejo kavo s knjižničarjem. 

Potujoča knjižnica ustvarja vezi 
med ljudmi – dobesedno.« 

Strokovnega srečanja in festivala 
potujočih knjižnic v Ajdovščini so 
se udeležile vse potujoče knjižnice 
iz Slovenije z dvanajstimi vozili 
(Ajdovščina, Domžale - Kamnik, 
Koper, Ljubljana, Maribor, Murska 
Sobota, Nova Gorica, Novo mes-
to, Postojna, Ptuj, Tolmin, Tržič) 
ter vozilo iz hrvaškega Karlovca. 
Strokovni del srečanja je potekal v 
Domu krajanov in je bil namenjen 
‘on-line’ povezavam na bibliobusih. 

Toliko knjižnic na kolesih je bila 
prava atrakcija in najmlajši se kar 
niso mogli odločiti, kateri bibliobus 
je najlepši, obilo pohval pa je požel 
naš, sodobno opremljen bibliobus. 
Program sta jim popestrila še Nodi 
in Pika Nogavička. 

Naslednji dan so se bibliobusi 
odpeljali v Vipavo in zasedli Glavni 
trg. Pričakal jih je Pihalni orkester 
Vrhpolje, zaplesali so člani Folk-
lornega društva Vipava, zanimivo 
dogajanje na bibliobusu pa so nam 
z igro in recitacijami prikazali otroci 
iz OŠ Vipava, podružnice Vrhpolje 
pod vodstvom Nadje Rodman Ko-

radin. Ta dan je odprla vrata tudi 
Krajevna knjižnica Vipava, ki je 
bila slovenskim knjižničarkam in 
knjižničarjem zelo všeč. Srečanje 
se je končalo v popoldanskih urah, 
ko so bibliobusi zapustili Vipavs-
ko dolino. Bilo je zanimivo, svet 
brez knjižnic (tudi potujočih) bi bil 
dolgočasen. 

Iris Skočaj, Lavričeva knjižnica 
Ajdovščina
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Po senu diši 

Milan Jež – prvi šofer prvega 
bibliobusa na Primorskem
Zbirka kratke proze Po senu diši Milana Ježa prinaša osem zgodb iz doline Idrijce, »najlepše doline na 
svetu,« pravi avtor, ki je tej dolini posvetil tudi svojo prvo knjigo, pesniško zbirko  Idrijca, reka moje 
mladosti.  Pravzaprav je že težko najti ta značilni vonj po pokošeni travi, po divjih nageljčkih, po senu, 
saj se planinske senožeti zaraščajo in »lepo dišijo le še spomini,« je kar malo nostalgičen Milan Jež.

Čeprav so imena in dogodki 
izmišljeni, pa so avtorju po-
vod za zapis dali doživljaji 

iz   njegovega življenja; od odrašča-
nja, prvih služb, srečevanja z ljudmi 
(posebnimi), pa tudi opazovanje in 
premišljevanje ob vprašanjih, ki se 
mu pojavljajo ob srečevanja z na-
ravno in kulturno dediščino njego-
vega ljubega okolja. Zaznamuje ga 
prav poseben odnos do narave, kar 
smo obiskovalci lahko občudovali 
tudi na fotografijah, ki so spremljale 
predstavitev, na katerih so prisotni z 
velikim veseljem prepoznavali hiše, 
ljudi, priljubljene razglede. 

Milan Jež je prepoznaven tudi v 
naši dolini. Bil je dolgoletni radijski 
voditelj na Radiu Nova in poslušalci 
so ga z veseljem večkrat radi klicali 
v živo v oddajo. Še prej, leta 1975, 
pa se je srečal z našimi kraji kot prvi 
šofer potujoče knjižnice. Spominja 
se, kako je spremljal izdelavo prve-
ga bibliobusa in ga s takratnim di-
rektorjem Goriške knjižnice odšel 
prevzet v Avtomontažo. Prvo vozilo 
potujoče knjižnice sta namreč finan-
cirali goriška in ajdovska knjižnica 
skupaj. Seveda je pot v Novo Gori-
co vodila mimo Ajdovščine, zato 
sta ga najprej pripeljala pokazat 

knjižničarkam Lavričeve knjižnice. 
V knjigi lahko preberemo tudi o 
marsikaterem dogodku z voženj, ko 
so še preizkušali teren in iskali prim-
erne kraje za postavitev postajališč 
potujoče knjižnice in seveda us-
trezne poti do njih, saj znajo biti 
vipavske ceste ozke in ovinkaste in 
za dolg bibliobus pravi izziv. Prav 
tako tudi vreme - s knjižničarko 
Ester Krečič, ki je delala na biblio-
busu, sta se še oba dobro spomin-
jala zasnežene ceste čez Binčovše na 
Kovku, ko je morala Ester v ‘špičkah’ 
(visokih petah) hočeš nočeš v sneg 
in po veje, da jih je podložila pod 
kolesa in sta lahko prišla srečno 
domov. »Zima je bila, sneg, biblio-
bus pa brez zimskih gum, nisem 
želel iti na tako pot, a ukazali so mi, 
da nas ljudje pričakujejo in moramo 
do njih. Pa smo šli,« se je spominjal 
Milan.   

Vsestranski Milan Jež je pisal tudi 
besedila za narodno zabavne ans-
amble in tudi predstavitev njegove 
knjige je spremljala pesem. Z izbra-
nim programom je nastopil oktet 
Sotočje. 

Zdenka Žigon

SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE NOVA GORICA

www.sng-ng.si

ABONMA 2014/2015 
Vpisi abonmajev od 16. junija do 11. julija 
in od 1. do 29. septembra 2014.
Na odrskih deskah SNG Nova Gorica se vedno znova dogaja čarovnija. Predstave zrcalijo 
življenje: prebujajo čustva, nagovarjajo h kritičnemu premisleku, pretresajo naše vredno-
te, nas z zanosom zabavajo. 
Abonma je cenovno najbolj ugodna pot do gledališke predstave! Pri rednih abonmajih 
si lahko ogledate predstavo za 9 €, kar je samo polovica cene vstopnice v redni prodaji.

IZBIRATE LAHKO MED NASLEDNJIMI ABONMAJI:

ABONMA PREMIERA (ob četrtkih)
8 predstav: 4 domače na velikem odru, 3 domače na malem odru

REDNI ABONMAJI (SREDA, ČETRTEK, PETEK, SOBOTA, SOBOTA A)
8 predstav: 4 domače na velikem odru, 3 domače na malem odru, 1 izbirna domača / 
gostujoča predstava
Abonma Premiera in redni abonmaji nudijo odrske stvaritve naše hiše. Uprizoritve so 
različne, vse pa ljubiteljem gledališča prinašajo vznemirljive zgodbe, odlično igro in 
bogato gledališko izkušnjo. 

ABONMA VELIKI ODER (ob petkih)
7 predstav: 4 domače na velikem odru, 3 gostujoče na velikem odru
Abonma Veliki oder zajema večje uprizoritve, lahko bi rekli »klasično« gledališko poe-
tiko na velikem odru. 

ABONMA MALI ODER (ob sredah)
6 predstav: 3 domače na malem odru, 2 gostujoči na malem odru, izbirna predstava 
Abonma Mali oder nudi predstave, ki raziskujejo meje gledališkega ustvarjanja. Pred-
stave so pisane na kožo mladim (tudi mladim po srcu) in drznim gledalcem. Prav zato 
imajo dijaki in študenti posebno ugodno ceno!

ABONMA NEDELJA POPOLDAN (ob nedeljah)
4 predstave: 2 domači na velikem odru, 2 gostujoči na velikem odru
Abonma Nedelja popoldan zajema sproščene predstave, ki odpirajo pogled na življenje z 
duhovite plati. Namenjen je vsem, ki si želite iskrivega smeha ob gledališko obarvanih 
nedeljskih popoldnevih.

ABONMA KONTO 
Abonma KONTO je namenjen tistim, ki želite sami izbrati, katero predstavo si boste 
ogledali v našem gledališču in kdaj. V abonma je vključenih osem predstav. Izbirate lahko 
med domačimi in gostujočimi predstavami, ki bodo v mesečnem sporedu (tiskanem in 
na spletni strani www.sng-ng.si) imele oznako abonma KONTO. 

Lope de Vega 
NORCI IZ VALENCIJE
Komedija o prekipevajočih strasteh
Režiserka Nenni Delmestre
Florian pribeži v Valencijo, saj se boji 
maščevanja za uboj ljubezenskega tekme-
ca – samega španskega princa. Erifila pa 
je zbežala od doma, ker se je naveličala 
ukazovalnega očeta. Oba se skrijeta v no-
rišnico. Med hlinjenjem norosti se zaljubita 
in se tako znajdeta v vrtincu strastne lju-
bezni, ki je tudi sama nora, če je le prava.
PET, 30. 5., in SOB, 31. 5., ob 20.00. 
Veliki oder. 

Boris Kobal, Branko Završan 
(priredba Giorgia Gabra) 
PO MOJEM SLOVENCI

Monokomedija 
Borisa Kobala
To je pripoved o člo-
veku, ki trči v naj-
različnejše situacije 
današnje stvarnosti. 
Skuša razmisliti o 
našem vsakdanu 
in si ustvariti svoje 
mnenje, a se izkaže, 
da je to presneto 
težko delo, saj se 
znajde v labirintu 
kontradikcij in hu-

domušnih rezultatov. 
ČET, 5. 6., OB 20.00. Veliki oder. 

Več na

Anamarija Babić in 
njena ljubezen do 
starih knjig
19. maja 2014 smo v Krajevni knjižnici v Vipavi (oddelku Lavričeve 
knjižnice) v družbi Anamarije Babić, ki je po srcu še vedno predana 
Vipavi in svojemu domačem kraju, preživeli prijeten večer. Gostja 
nam je predstavila svoje delo in svoj hobi - oba sta posvečena 
knjigam, in to starim ter še bolj starim.

V Vipavi je preživela otroška 
leta, potem pa jo je študijska 
pot zanesla v Ljubljano, kjer 

je tudi ostala. Pravi, da ima Vipavo 
še vedno rada, pravzaprav jo ima 
z leti vsak dan raje in se z veseljem 
vrača domov. Tudi svojo zbirko do-
moznanstva in starih tiskov posveča 
Vipavi in znanim Vipavcem. Iz svo-
je zbirke je s seboj prinesla nekaj sta-
rih knjig o Vipavi ter nekaj podob 
tega kraja, s čimer je požela zanima-
nje med udeleženci večera. 

Od leta 2011 vodi Trubarjev an-
tikvariat na Mestnem trgu v Lju-
bljani, ki je najstarejši pri nas in ga 
lahko opišemo kot starinarno, trgo-
vino s starimi knjigami in drugi-
mi starinami. V svojem delu uživa; 
knjige so bile od nekdaj njena ljube-
zen. Pravi, da je že kot deklica rada 
zahajala v vipavsko knjižnico in po-
tem po spletu naključij spoznala 
ljudi, ki so jo navdušili nad starimi 
knjigami. Kot prostovoljka je pred 
osmimi leti začela delati v Trubar-
jevem antikvariatu in prostovolj-
no delo je preraslo v redno službo. 
Anamarija Babić opisuje redne 
stranke antikvariata kot strastne lju-
di, ki jim ljubezen do knjig postane 
ne samo hobi, ampak pravzaprav 
kar način življenja. Zbirateljstvo pa 
ni poceni in velikokrat je največja, 
če ne kar edina ovira, ki preprečuje 
nakup želene starine, prav denar. 

Nekaterim zbirateljem uspe za svo-
jo zbirko navdušiti potomce, drugi 
pa, ki nimajo pravega naslednika, za 
svojo zbirko razočarano iščejo ose-
bo, ki bi jo znala ceniti.   

Kljub temu, da je delu v antikvaria-
tu zelo predana in mu posveča ve-
liko časa, je ob jutrih in večerih 
našla čas, da je na povabilo Svetlane 
Makarovič ilustrirala dve njeni, 
odraslim namenjeni knjigi: Sago o 
Hallgerd in Balado o Sneguročki. 
Makarovičeva je bila nad videzom 
Sage o Hallgerd navdušena in je rek-
la, da ji je ta knjiga postala še pose-
bej ljuba potem, ko je videla njeno 
likovno podobo. Tako je to post-
ala njena najlepša knjiga. Leto dni 
kasneje ji je zaupala še ilustriran-
je Balade o Sneguročki - takrat   je 
vsem jasno povedala, da bo knjigo 
ilustrirala Babićeva ali pa je sploh ne 
bo izdala. 

Večer se je zaključil ob druženju 
poslušalcev. Direktor Lavričeve 
knjižnice Artur Lipovž je gostji 
podaril popolnoma novo Lokar-
jevo knjigo Tri novele. Ob tem je 
povedal, da je knjiga sicer še nova, 
vendar bo enkrat tudi ta posta-
la stara, takrat bo Anamariji Babić 
šeposebej všeč. 

Tekst in foto Iris Skočaj, Lavričeva 
knjižnica Ajdovščina

Robert Ferjančič s.p. Slap 41, Vipava

041 675 948

Video predstavitev vašega 
podjetja, kmetije, proizvodnje,
trgovine z video animacijo.

- oblikovanje foto knjig

- oblikovanje katalogov in tisk

- poroke - birme - obhajila - obletnice

FOTOGRAFIRANJE-VIDEO
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Nastopi zbora Vinograd iz 
Vrtovina 

Venček domoljubnih pesmi je 
zbor zapel v dvorani Občine Nova 
Gorica ob obisku odpravnika po-
slov Bolivarske republike Ven-
ezuele g. Wilmarja Armanda 
Depablosa. 

Namen obiska g. Depablosa in 
njegove ekipe na Univerzi v Novi 
Gorici je bil predvsem seznanitev 
z delovanjem univerze, prinesel 
pa je že kar konkretne dogovore 
o nadgradnji znanstvenega sode-
lovanja med novogoriško in vene-
zuelskimi univerzami. Večerni pro-
gram se je začel z nastopom pevske-
ga zbora Vinograd iz Vrtovina , ki 

je gostu in njegovi ekipi v čast zapel 
venček domoljubnih pesmi. Predva-
jan je bil film o dogodkih aprila 2002 
v Venezueli s kasnejšim pogovorom. 

Hvala g. Wilmarju Armandu De-
pablosu in njegovi ekipi za povabilo. 

Venček domoljubnih pesmi je 

zbor zapel v Ajdovščini, kjer so 
pred praznikom dela na novem 
krožišču v jedru mesta postavili 
22-metrski mlaj. 

Pod geslom Delu čast in oblast so 
sredi mesta postavili mlaj sindikati, 
vstajniške skupine in župan Marjan 
Poljšak. Venec so mu spletli sindi-
kalisti, okrog njega ovili trak v bar-
vah trobojnice in mu na vrh obesili 
rdečo zastavo, simbol boja za prav-
ice delavcev. 

V imenu vstajniške skupine 
Ajdovščina je k nadaljnjemu 
boju proti izkoriščanju, skorum-
pirani politiki in skupnemu 
sovražniku  ljudi pozval Vilko Brus. 

Venček pesmi je zbor kot gost za-

pel v Lendavi na predstavitvi nove 
zgoščenke skupine Muravidéki 
Nótázók z naslovom ‘Nem vagyok 
tűznyelő, inkább a bort nyelném 
...’ 

Na skupni prireditvi Zavoda za 

kulturo madžarske narodnosti in 
Društva Primorci in Istrani v Prek-
murju je bila 17. maja  predstavljena 
nova zgoščenka skupine Muravi-
déki Nótázók z prevedenim naslo-
vom Nisem požiralec ognja, raje bi 
požiral vino. Gre za šaljive, vinske in 
ljubezenske pesmi. V spomin na 100 
- letnico I. sv. vojne je tudi venček 
vojaških pesmi. Pevce spremlja sku-
pina Gobe iz Budimpešte. 

V programu je nastopil moški pe-
vski zbor Vinograd, gostje Društva 
Primorcev in Istranov v Prekmur-
ju, ki so se predstavili s slovenski-
mi domoljubnimi, ljubezenskimi, 
vinskimi in narodnimi pesmimi. 
Koncert so zaključili s pesmijo Po-

bratimija Vinka Vodopivca. Pesem 
govori o povezovanju in druženju 
različnih ljudi in narodov. 

Zbor je bil gost Društva potomcev 
Primorcev in Istranov v KS Pince - 
Marof - Benica, ki so se med prvo 
in drugo svetovno vojno preselili iz 
Primorske in slovenske oz. hrvaške 
Istre v jugovzhodni del Prekmurja. 
Starši in stari starši so namreč ve-
liko preveč žrtvovali, da so lahko 
obstali in si zgradili svoje domove v 
Prekmurju. Na njihovi rodni grudi 
na Primorskem in v Istri, zaradi vo-
jnih in povojnih razmer, to ni bilo 
mogoče. 

Naslednji dan je udeležence izle-
ta vodila pot na Madžarsko, na 
ogled Blatnega jezera in drugih 
zanimivosti. 

Nevenka G.

Ob postavitvi mlaja v Ajdovščini

Pred čardo na Madžarskem

Nastop v Lendavi

Silva Karim 
razstavljala v
galeriji Družina
Od 6. do 26. maja 2014 je bila v Ljubljani na ogled razstava 
priznane ajdovske umetnice, ki je pred ljubitelje likovnega 
ustvarjanja postavila slike in keramiko.

Ob odprtju razstave je avtori-
co in njena dela predstavila 
likovna kritičarka Anama-

rija Stibilj Šajn:  »Komunikativna 
umetnost Silve Karim je izjemna z 
njeno grafiko in ilustracijo; je vital-
na forma, polna energije. Risba je 

vir njenega likovnega uresničenja in 
hkrati vezni člen pri medijskem pre-
stopanju v keramiko, modelirano iz 
bele in črne gline. Osnovni elementi 
slik so ptica, lestev in drevo kot vezni 
členi med zemljo in nebom, razpeti 
med skrajnimi točkami, na vedno 
novih ozadjih in likovnih rešitvah.« 

Razstavo je odprl gospod Mi-
lan Knep in v svojem nagovoru 
razmišljal o zakramentalnem odno-
su med vero in kulturo, o odnosu 
presežnosti, osvobojenemu vsiljene 
dileme o umetnosti kot potrati v 
današnjem času. 

Nadja Ušaj Pregeljc 

DEKORATIVA NADA d.o.o. Goriška cesta 9, 5270 Ajdovščina

N A D A ponedeljek - petek
  9.00 - 12.00
14.00 - 18.00

sobota
8.00 - 12.00

U R N I K

D E K O R A T I V A
05 366 38 78

POSEBNA PONUDBA ZADNJIH KOSOV ZAVES - BLAGO ZA VRTNE GARNITURE - VELIKA IZBIRA SENČIL

- zavese
- senčila
- okrasne blazine
- prti
- tepihi
- karnise

www.dekorativa-nada.si- zavese
- senčila
- okrasne blazine
- prti
- tepihi
- karnise

Vipavski  učenci  v 
adrenalinskem parku
V soboto, 24. maja 2014, smo v okviru Zdravega življenjskega 
sloga peljali 44 učencev OŠ Draga Bajca Vipava v Soča Fun Park v 
Solkanu.

Iz Solkana smo se peš spustili k 
Soči, kjer so nas z rafti prepeljali 
čez smaragdno reko do urejene-

ga adrenalinskega parka. Prijazno 
osebje nam je razložilo in demon-
striralo samovarovanje, ki je v par-
ku še kako pomembno. Otroci so se 
polni adrenalina podali po različnih 

progah, ki jih park ponuja. V idilič-
nem okolju je vsak izmed otrok na-
šel pravo mero premagovanja stra-
hu in medsebojnega sodelovanja. 

Čeprav so nas spusti in plezanje 
zelo utrudili, smo se domov vrnili 
zelo zadovoljni. 

Andreja Trošt Pižent
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Pomanjkanje in lakota - spremljevalki vojne
Lačni otroci so stikali za hra-

no vsepovsod. Jožef Kravos, 
doma s Kozjepare, oče pi-

satelja Marka Kravosa, je v svojih 
spominih zapisal, da so se, ko so se 
bojne čete pomikale po cesti skozi 
Dobravlje, »… otroci postavili na zi-

dek na mostičku čez potok Vrnivec 
in proseče lovili poglede. Vsi so bili 
prestradani, toda otroci so vedeli, da 
imajo vojaki v nahrbtniku vsaj en 
obrok suhe hrane. Računali so na 
njihovo usmiljenje, na bežen spo-
min na dom, na pomisel na tiste, ki 
so morda tako kot dobravski otroci 
prosjačili … Enkrat se je vojak za 
hip zazrl v Pepetov obraz in roka je 
segla v žep nahrbtnika … Tisto jutro 
je vojak dal cvibak Pepetu v roko, ga 
pogledal in odkorakal naprej.« 

Moja mama, doma od Čohov in 
rojena leta 1914, mi je večkrat po-
vedala, kako so otroci hodili okrog 
madžarskih kuharjev, ki so na Bro-
du pod velikim drevesom kuhali v 
vojaških kotlih in prosili: »Ukme Pi-
šta daj mi malo mesa!« In čeprav je 
bil tisti košček mesa strašno pikan-
ten, ves rdeč od pekoče paprike in je 

zasolzil otroške oči, so bili veseli, da 
so ga dobili. 

Frančiška Škvarč, Gerlevičeva s 
Podkraja, pa se spominja: »Tu pri 
nas so bili Čehi. Mi otroci smo ča-
kali, da so dobili najprej vojaki, nato 
smo šli tudi mi v vrsto. Smo dobi-
li tudi mi. So naredili strašno dobro 
pašto.«

Kljub tako težkim razmeram pa so 
otroci, kot je zapisal konec leta 1916 
v vipavsko šolsko kroniko nadučitelj 
Anton Skala, še vedno »pridno de-
lali za naše junake na bojnem polju, 
Pletli nogavice, šivali srajce, obrobili 

žepne rutice, nabirali robidovo perje 
za čaj in koprive, tudi nekaj kotlovi-
ne so nabrali.«

Frančiška Cunta iz Vrhpolja, po 
domače Fani Štimova, je Dorici Ma-
kuc povedala, da se kot devetletna 
deklica spominja, kako so moko 

»dobili na aprovizaciji, so rekli, da je 
bela. Ko je mama spekla kruh, je bila 
škorja še kar za jest, noter se je pa 
kar vleklo, potem je rekla teta: ''Veš 
Francka, moraš zmešat moko s ku-
hanim krompirjem, boš videla, da 
bodo otroci jedli.'' In res smo otroci 
imeli tisti kruh radi. Ma nismo ime-
li ne cukra ne petroleja ne soli, nič.«

Po vaseh se je leta 1916 povečalo 
število vojaških poveljstev, skladišč, 
zasilnih vojaških taborov in bolni-
šnic. V Vrtovinu je bilo poveljstvo 
16. Avstroogrskega armadnega kor-
pusa. Leta 1916 so že pobirali zvo-
nove, saj je Avstro-Ogrska povsod 
iskala prepotrebne rezerve kovin. 
V Ajdovščini so zaplenjene zvono-
ve natovorili na vlak in odpeljali v 
predelavo.

Naši kraji v zaledju Soške 
fronte

Na starem hubeljskem mostu med 
Ajdovščino in Šturjami so se sreče-
vali begunci, ki so bežali iz ozemelj, 
ki jih je zasedla Italija, proti vzho-
du, od vzhoda proti reki Soči pa so 
prihajali vojaški oddelki. Številno 
vojaštvo vseh narodnosti (največ je 
bilo Čehov in Madžarov) in ogro-
mno materiala, potrebnega za fron-
to, je spremenilo podobo Ajdovšči-
ne, Šturij in sosednjih krajev. Kjer 
je bilo kaj prostora, so zgradili vo-
jaške barake, nekateri vojaški oficirji 
so stanovali tudi po privatnih hišah. 
Anica Lokar piše, da je v njihovi hiši 
imel najeto sobo vojaški zobozdrav-
nik dr. Kraus. Frančiška Cunta iz 
Vrhpolja, Fani Štimova, pa je zau-
pala, da je bil pri njih na stanovanju 
»kadet, ki je bil doma z Dunaja; ta 
je bil lep fant, suh, eleganten, majh-
ne brke, ta ji je [njeni sestri] dopadel 
in ona njemu. Mu je še knofe šivala 
k njegovi bluzi, ker so potem šli od 
nas na fronto v Gorico. In ji je rekel: 
Po vojski bom gotovo pršu. Je šel na 
fronto in se ni več vrnil.«

Kako je bilo na sami fronti, v strel-
skih jarkih na Sabotinu, se je spomi-
njal Andrej Koren z Vodic, ki se je 
kasneje oženil k Šeničarju na Križno 
goro: »Italijanski topovski ogenj 
je trajal po cele dneve, bilo je tako 

hudo, da se kljub kričanju na uho 
sploh nismo slišali med seboj. V 
rovu, kjer smo se tiščali, je manjkalo 
vsega: vode, hrane, higiene ni bilo, le 
streliva ni zmanjkalo nikoli.«

Z območja Soške fronte so priha-
jali begunci, pa tudi županstva, žu-
pniki, ustanove, kot so banke, zava-
rovalnice, bolnice, šole … Edmund 
Čibej piše: »Ko je bila Gorica evaku-
irana, so vse državne urade preme-
stili v Ajdovščino: okrajno glavar-
stvo, Okrožno in okrajno sodišče, 
Okrajni šolski svet, Deželni odbor, 
itd., vse je hitelo v Ajdovščino.« Aj-
dovščina je tako postala zelo živahen 
kraj, poln vojaštva in uradništva.« 

Skozi Ajdovščino pa ni šla samo 
reka beguncev in vojaštva, ampak 
tudi živina (govedo, prašiči, konji), 
ki so jo potrebovali za prehrano in 
za delo na fronti. V času med 19. in 
23. majem 1915 so v Ajdovščino pri-
peljali 3.765 govedi, 567 konj in 342 
prašičev. Ajdovska orožniška posta-
ja je bila zadolžena, da preskrbi do-
volj krme tudi za to živino. 

Učiteljica Julka Kalin pa je v šolsko 
kroniko Podkraja zapisala, da je po 
vstopu Italije v vojno dobila »ta sa-
motna vasica povsem drugačno lice 
… Nekateri vaščani so v strahu, da 
bo treba bežati pred sovražnikom, 
odpeljali svoje pohištvo, živež, oble-
ke i.dr. proti Ljubljani, drugi so si is-
kopali in pripravili pod zemljo ali v 
kleteh jame, kamor bi bili v slučaju 
sile poskrili vrednostne reči. Takoj 
po izbruhu vojne so jeli prihajati iz 
bližnje goriške begunci, vozeč s se-
boj pohištvo, živež, živino, itd. Dve 
noči je prenočevalo v vasi 1100 be-
guncev iz vasi Ločnika, Sv. Lovrenca 
in Moše …« Dodaja tudi, da je be-
gunka Marija Bolčina iz Gorice, ki 

je bila sicer učiteljica, nekaj časa celo 
poučevala v podkrajski šoli.  

Anica Lokar v svojih spominih 
piše, da so bila leta prve svetovne 
vojne, ki jih je preživela v Ajdovšči-
ni, napeta in razburljiva. Opisuje, 
da so ob velikih ofenzivah na Soški 
fronti celo v njihovi hiši v Ajdovšči-
ni žvenketale okenske šipe, na nebu 
proti Gorici pa so se ves čas od šra-
pnelov kazale bele pike. 

V črniški kroniki je dekan Alojzij 
Novak 5. junija 1915 zapisal: »… v 
letu svetovne vojske, ko slišim gr-
menje topov od italijanske meje sem 
v Črniče …« in 1. novembra 1916, 
da se mu je celo noč od 31. oktobra 
na 1. november 1916 »… zaradi to-
povskega obstreljevanja na fronti 
tresla postelja. Zlasti je strašno po-

slušati žvižganje granat ponoči.« 10. 
avgusta 1917 je granata zadela črni-
ško šolo in občino, septembra 1917 
so Črniče Italijani obstreljevali z 
granatami, ki »so padale tako gosto 
kot toča.« 

Zaradi vse obsežnejših bojev na 
Soški fronti so v Ajdovščini vsa 

razpoložljiva večja poslopja  (šole, 
tovarniške prostore predilnice, fabr-
ške hiše …) spremenili v bolnišnico 
Rdečega križa. Prav tako so posta-
vili bolnišnice na Gori, v Vipavi. Že 
septembra 1915 so civilno pokopa-
lišče v Ajdovščini razširili in na no-
vem delu začeli pokopavati umrle 
vojake. Vojaška pokopališča so bila 
tudi v Črničah, Podnanosu, Vipavi 
… Zaradi bližine fronte so poskr-
beli tudi za ajdovske knjige. Pavel 
Plesničar je v knjigi Ajdovščina: po-
gled v njeno preteklost zapisal, da 
so knjige Lavričeve javne knjižnice 
med prvo svetovno vojno, leta 1915, 
spravili na varno v Šmarje pri Jelšah 
na Štajersko, kjer so bile do konca 
leta 1917. 

V noči s 30. aprila na 1. maj 1916 

so v Avstro-Ogrski uvedli poletni 
čas in premaknili uro za eno uro na-
prej in predpisali kazen 20 kron za 
tiste uporabnike javnih ur, ki tega 
niso storili.  

Zdenka Žigon (se nadaljuje)

RAZNO

Klub zdravljenih alkoholikov

Letno srečanje
V dvorani Kulturnega doma v Vipavi je v soboto, 17. maja 2014, potekalo letno srečanje članov 
domačega kluba, ki ga je vodil Miro Murovec. Pridružili so se jim tudi gostje iz drugih primorskih ter 
notranjskih klubov in nacionalne zveze zdravljenih alkoholikov. 

Predsednik kluba Ivan Ličen 
je podal kratko poročilo mi-
nulega leta in k besedi pova-

bil terapevta Tomaža Makovca, ki 
se po skoraj desetih letih poslavlja 
od omenjene naloge v Zdravstve-
nem domu Ajdovščina. 

Po njegovih besedah je klub va-
ren prostor, ki podpira zavestno 
odločitev zdravljenja članov in 

domačih. »Uspešni zdravljenci z 
utrjeno abstinenco so dragoceni 
zgled in spodbuda drugim. Tre-
ba se je soočiti z resničnostjo, kar 
sproži zdravilne učinke in procese 
ter veliko pozitivne energije v klu-
bu,« je poudaril terapevt Makovec. 

Prisotne je pozdravil in jim 
čestital tudi podžupan vipavske 
občine Alojz Durn, ter zaželel 

članom, naj ostanejo zvesti svoji 
odločitvi in dani besedi, kar je v 
današnji družbi dragocena, a pre-
malo pogosta drža. 

Po pozdravnih nagovorih pred-
stavnikov povabljenih klubov in 
nacionalne zveze so se prisotni 
razvedrili ob živi glasbi in v prijet-
nem druženju.  

Nadja Ušaj Pregeljc 
Gorjanke tolčejo 'šodr' na cesti iz Lokavca 
na Predmejo (foto iz arhiva Lojzeta Likarja - 
objavljeno v zborniku Mati Gora).

Cesar Karl 22. avgusta 1917 pred Perhavčevo hišo v Vipavi, ko je potoval na fronto (foto iz 
arhiva Goriškega muzeja – objavljeno v zborniku Col z okolico v času I. svetovne vojne)

Ajdovščina po eksploziji skladišča streliva 4. junija 1918(foto iz zbornika Col z okolico v času I. 
svetovne vojne)
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Vse najboljše, Robert
Ko me je pred dnevi Robert 

Ferjančič s Slapa pri Vipavi 
povabil na rojstni dan re-

koč, da ima okroglo obletnico, sem 
najprej pomislil, da ima štirideset 
let. Ampak ko sem se spomnil, kako 
mi je pravil, da bo njegova hčer Kaja 
v kratkem diplomirala iz matema-
tike ter da se tudi mlajša Anja letos 
odpravlja na študij v Ljubljano, mi 
nekaj ni 'štimalo'.

»Petdeset jih bo, ja, ja, petdeset,« se 
je med zanj tipičnim smehom pri-
dušal v telefon. Kakorkoli, Robert 
je samostojni podjetnik, ukvarja se z 
oblikovanjem, tiskom, fotografijo in 
video storitvami. Za naš časopis La-
tnik že tretje leto uspešno trži ogla-
sni prostor in če ga večina pozna 
kot prijaznega fotografa in vesele-
ga snemalca porok, ga mi poznamo 
tudi kot resnega in vestnega delavca. 
Njegova pozitivna naravnanost in 
dobra volja mu pri vsem tem gotovo 

pomagata. Kakor tudi pri urejanju 
vinograda in vrtnarjenju. Tako soč-
nih, doma vloženih feferonov in pa-
prik, kot mi jih je že dvakrat podaril, 
se ne da kupiti v trgovini.

»Ja, ja, je treba znati !« smeje od-
govori Robert, namesto da bi izdal 

recept … (gotovo mu pri tem poma-
ga soproga Florjana).

Sicer pa - še na mnoga leta, pol-
na zdravja, plodnega dela in dobre 
družbe, ti želimo, Robert!

Mitja Tripković 
s sodelavci časopisa Latnik

Vseživljenjsko učenje 2014 z več kot 24 partnerji in čez sto dogodki 

Pisana paleta dogodkov v Tednu vseživljenjskega učenja

Devetnajsto leto zapored že 
poteka vseslovenska prire-
ditev, ki povezuje raznovr-

stne izvajalce izobraževanja in uče-
nja ter udeležence vseh generacij in 
s tem omogoča uveljavljanje prakse 
vseživljenjskega učenja v naši druž-
bi. Letošnji moto ‘Slovenija učeča 
se dežela’ utrjuje dejstvo, da smo 
Slovenci radovedni in željni novih 
znanj. Ljudska univerza Ajdovščina 
je že vsa ta leta zraven kot koordi-
nator, ki s številnimi brezplačnimi 
delavnicami in predavanji pomaga 
širiti obzorja. 

V mesecu maju in juniju se nam 
tako pridružuje lepo število partner-
jev, vel kot 24 jih je, eminentnih pre-
davateljev, šol, društev in inštitucij 
ter zavodov, ki s svojim prispe-
vkom vplivajo na kvaliteto našega 
življenja. 

Rdeča nit, ki se plete skozi letošnji 
TVU, so zagotovo razstave v Mer-
cator centru Ajdovščina, kjer si je 
možno ogledati dejavnosti Ljudske 
univerze Ajdovščina. Predstavlje-
ni so bili izdelki članov Študijskih 
krožkov Klekljanje in Sivka, tre-
nutno pa je na ogled postavljena 
razstava krožka Moje prve zanke 
s kvačko. Do konca junija pa bodo 
vidni še izdelki Šent-a Ajdovščina, 
pregledna razstava fotografij članov 
Fotografskega društva Veno Pilon, 

izdelki udeležencev programa Pum 
ter glineni izdelki. 

Tisti, ki so bolj nemirnega duha so 
se udeležili telovadbe … letos je to 
bila   Fit telovadba, tudi balinanje s 
starejšimi občani v Domu starejših 
v Ajdovščini. Pilates vadba pa je s 
Tino Avbar pomagala tako na teles-
nem kot duševnem počutju. Z Alen-
ko Naglost iz Zdravstvenega doma 
Ajdovščina so se Pumovci spoznali 
s tehniko nordijske hoje. V sredini 

maja je bilo zabavno tudi na poli-
gonu Športno kinološkega društva 
Ajdovščina, ko smo   s kosmatinci 
preverjali našo kondicijo in njihovo 
poslušnost ter spretnosti v disciplini 
Agility.      

Na področju duševnosti, duha 
in misli smo se tudi letos veliko 
zadrževali. Pomoč in izcelitev po 

duhovni poti Bruna Gröninga je 
bil le začetek zanimivih predavanj, 
ki burijo človekovo zavest, sledi-
la je vodena meditacija Študijskega 
krožka ‘Le eno življenje imam, ga 
lahko izboljšam?’ in Psihološka 
astrologija. Samo Kravanja iz 
Inštituta za psihološko astrologi-
jo in psihoanalizo Ljubljana nas 
je seznanil z osnovami astrologi-
je, ki jo ljudje prevečkrat enačimo 
s horoskopom. Poudaril je, da se 
s pomočjo svoje natalne karte za-
vemo svojih šibkih točk, nezdravih 
vzorcev, ki jih na podlagi pogovo-
ra z astrologom zavestno popravl-
jamo in s tem izboljšamo kvaliteto 
našega življenja, v smeri zadovoljst-
va in izpolnjenosti. Za dušo so na 
svoj način poskrbeli tudi pevci Ko-
mornega zbora Ipavska pod vodst-
vom dirigenta Matjaža Ščeka, ki so 
v dveh večerih na odprti vaji gostili 
poslušalce, ljubitelje vokale glasbe.  

Druženje generacij je zanimiv 
preplet različnih izkušenj in 
življenjske energije. Letos smo se na 
TVU - ju srečali od najmlajših do 
najmodrejših, ki so ustvarjali skozi 

likovne delavnice, oblikovali z vos-
kom, delali slike iz nepredene volne 
itd. Spletlo se je veliko prisrčnih 
kontaktov v VDC Vipava, Šent-u, 
z otroki vrtca Gnezdo ter otroki 
Waldorfskega vrtca Zlata ptica. Na 
dnevu odprtih vrat Vojašnice Vipa-
va so zaplesale članice skupine Ajda. 
Dogajanje pa je bilo zelo razgibano 
tudi v Mladinskem centru in ho-
telu Ajdovščina – v sklopu tedna 
mode – trendologije, so se zvrstili 

od art marketa , do vintage piknika, 
modne razstave in okušanja do-
bre hrane ob prijetni glasbi. Ust-
varjalna energija je zasijala skozi 
delavnico Izdelava nakita iz žice, 
kjer je Jasmina Bolterstein z vodjo 
Šenta Ajdovščina in udeleženci ob-
likovala najprej skice, nato je začel 
nastajati zanimiv nakit iz žice … 
uhani, zapestnice v kombinaciji s 
kvačkanjem in fimo maso. Tudi nad 
delavnico Osnove aromaterapije, 
ki je bila v Salonu TIA 14. maja, so 
bili udeleženci zelo navdušeni, še 
posebej, ko so praktično izdelovali 
osvežilni tonik za obraz, hranljivo 
masko z zeleno glino in mazilo iz 

čebeljega voska. Zaradi velikega za-
nimanja bodo delavnico organizirali 
še 3. junija.  

Na Ljudski univerzi Ajdovščina 
smo tudi letos želeli dati pomem-
ben poudarek pridobivanju novih 
znanj in poklicev ter iskanju poti 
za pridobivanje sredstev. Dokaj 
novo področje, ki si utira pot v po-
slovni svet, je zagotovo socialno 
podjetništvo, podjetništvo prihod-
nosti, ki daje priložnost ranljivim 
skupinam ljudi in tako pomaga 
posamezniku, da pridobi nove de-
lovne veščine in se zato lažje zaposli.

 Zadnja leta je veliko zaniman-
ja za spoznavanje računalništva in 
različnih programov, prav pose-
bej pa se želijo z virtualnim svetom 
seznaniti starejši. V ta namen se je 
skozi mesec maj zvrstilo kar nekaj 
brezplačnih računalniških delavn-
ic. Danes je namreč računalništvo 

nepogrešljivi del našega delovnega 
okolja in prav Matjaž Jazbar nam 
je osvetlil pomembnost družabnih 
omrežij za lastno predstavitev v po-

slovnem svetu in uspešno delo. 
Veliko novega bomo izvedeli 

tudi v naslednjih dneh, ko nam bo 
5. junija Vesna Kobal predstavila 
vodenje projektov s pomočjo ap-
likacije 4PM. Z Društvom Duh 
časa bomo naslednji dan, 6. junija, 
odkrivali Wlan Slovenije – omrežje 
od ljudi za ljudi. Priznani biolog dr. 
Janko Rode pa bo 13. junija pred-
stavil uporabo zelišč za okrasne za-
saditve, od okrasne gredice in bal-
kona do zeliščne spirale. Kaj je 
potrebno upoštevati pri zasajanju, 
kako razvrstiti zelišča za najlepši 
učinek in kako opremiti okrasni 
zeliščni nasad. 

Na Ljudski univerzi Ajdovščina 
pripravljamo še veliko zanimivih 
predavanj in delavnic, več si lahko 
preberete na spletni strani www.lu-
ajdovscina.si. 

Nives Derman

 

 

Vabimo na brezplačno predavanje  
 

dr. Janka Rodeta 
 

LAHKO ZELIŠČA 
UPORABIMO KOT 

OKRASNE RASTLINE? 
 

13.6.2014 ob 18. uri  
Mladinski center in hotel Ajdovščina 

 
 

 
Napovedujemo še več dogodkov Tedna vseživljenjskega 
učenja:  
Enostavno vedenje projektov s 4PM, Slikanje z akvarelom in 
sprostitvena gong kopel, prodajno - razstavne stojnice v 
Mercator centru Ajdovščina, Make up delavnice, 
računalniške delavnice …  
 
 

 

Telefon: 05 3664 750,  info@lu-ajdovscina.si 
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Mladinski zbor OŠ Danila Lokarja v  Franciji
Da bomo odšli v Francijo, nam je že lansko leto povedala naša zborovodkinja Marinka Šuštar. Čeprav skoraj vsako leto kam odpotujemo, je bila novica o tem potovanju 
zares fantastična. Vsi smo se zelo veselili ‘odprave’.

Ljudje smo vedno veseli, če je naše 
trdo delo poplačano. 

Da naši napori niso brez smisla.  
Da čas, ki ga porabimo, da bi 

nekaj dosegli, ni vržen stran brez 
vidnih rezultatov. 

Tako smo tudi pevci mladinskega 
pevskega zbora Lokarjeve osnovne 
šole presrečni, da so dolge ure 
priprav poplačane s petjem v tujini, 
ki ga čakamo celo leto, tja od prve 
septembrske vaje dalje.  

Tako smo se v torek, 30. aprila, 
v poznih večernih urah zbrali na 
avtobusni postaji v Ajdovščini. Naše 
navdušenje je bilo na vrhuncu in vsi 
smo komaj čakali, da se poslovimo 
od staršev in začnemo dolgo pot do 
Francije, natančneje  vzhodni predel 
Francije, Juro. Med potjo smo se 
ustavili v Švici, kjer smo si  ogledali 
Ženevsko jezero. Ob jezeru, ki je 
ogromno, smo videli zunanjost 
gradu Chillon, mesti Lousanne in 
Montreux, kjer smo ob spomeniku 
Freddyju Mercuryju zapeli eno 
rokovsko. Bili smo navdušeni 
nad urejenostjo in lepoto Švice. V 
večernih urah nas je pot pripeljala v 
Francijo, v Baume les Dames, manjše 
mesto blizu Besançona. Tam so nas 
sprejeli odprtih rok. Kot v zboru 
so nas v slovenščini pozdravili z 

dobrodošli, mi pa njih z ‘bon soir’ in 
družine pri katerih smo stanovali, so 
nas odpeljale domov. Družina kjer 
sva s prijateljico preživeli štiri dni, je 
bila res najboljša. 

V četrtek so nas najprej pozdravili 
organizatorji, zbor Les Enfants de 
l´Espoir, Otroci upanja, ki deluje 
tudi dobrodelno in je ambasador 
Združenih narodov. In že smo 
se začeli pripravljati na nastop v 
katedrali Saint-Jean v Besançonu. 
Takrat smo tudi spoznali pevce iz 
Francije in pevke iz mesta Tver v 
Rusiji. Skupaj smo se sprehodili 
do utrdbe Citadelle, kjer smo si 
ogledali živalski vrt. Videli smo 
veliko zanimivih živali, od levov 
do papagajev. Zvečer smo nastop 
opravili odlično in občinstvo je bilo 
navdušeno. 

V petek zjutraj smo se odpravili 
na ogled mesta Besançon. Mesto je 
zares veliko in videli smo ogromno 
zanimivih stavb in znamenitosti, med 
njimi rojstno hišo pisatelja Victorja 
Hugoja, avtorja Notredamskega 
zvonarja in Nesrečnikov, ki 
jih poznamo tudi kot muzikal. 
Zahvaljujoč njegovi zgodovinski 
in kulturni dediščini ter edinstveni 
arhitekturi je Besançon leta 1986 
dobil oznako ‘mesto umetnosti in 
zgodovine’, od leta 2008 je Citadella 

v sklopu Vaubanovih utrdb tudi 
na Unescovem seznamu svetovne 
kulturne dediščine. Ogledali smo si 
še muzej Les Maisons Comtoises, 
ki je nekakšna zbirka tradicije in 
kulturne dediščine. 

Pozno popoldne   smo se odpravili 
v ‘naše’ mesto Baume les Dames, 
kjer smo imeli samostojen koncert 
pred številnim občinstvom. Na 
tem nastopu sta nam dirigirali obe 
dirigentki, Marinka Šuštar, ki je v 
francoščini tudi napovedovala in 
Petra Habjanič, ki je zbor začela 
voditi letos. To je bilo njeno prvo 
potovanje v tujino z našim zborom. 
Odrezala se je fantastično. Peli smo 
v cerkvi iz dvanajstega stoletja, ki je 
spomeniško zaščitena, ima izjemno 
akustiko in je namenjena samo 
kulturnim dogodkom. Koncert je 
bil zares odličen in publika je bila 
navdušena nad nami. Tudi sami smo 
bili izredno zadovoljni z  nastopom. 
Na vseh nastopih smo prepevali 
ob klavirski spremljavi vedno 
nasmejane Mete Červ. S stoječim 
aplavzom so poslušalci izsilili še tri 
dodatne skladbe, na koncu koncerta 
pa so z nami tudi zapeli. Bili smo 
kot pravi profesionalci, saj smo 
na dvournem koncertu zapeli kar 
triindvajset skladb. 

Peti na takih koncertih je zares 
mogočno. Kot bi začaral občinstvo 
in čas za tistih nekaj minut skladbe 
in ga nato spustil iz čarobnih nitk, 
da bi skupaj šele po koncu ponovno 
začela teči naprej. Je kot občutek 
zadrževanja diha, kot bi se sleherni 
poslušalec ne želel premakniti, da ne 
bi zmotil vibracije tona, ki se odbija 
ob kamnite stene kake katedrale 
ali mestnega trga in prihaja iz ust 
pevca, zaverovanega v dirigenta.  

In potem postane petje pravi 
užitek in ni več le trda vaja, je 
privilegij ter čast in ne obveznost. 
Takrat, se mi zdi, nobeden od 
navzočih ne misli na nič drugega 
kot na tone, ki se nežno razlivajo 
v najrazličnejše glasbene barve in 
se mehko dotikajo naših ušes, rok, 
glave, telesa … Do takih občutij in 
vzdušja lahko pride le na mogočnih 
koncertih, ko se vsi počutijo resnično 
majhne v primerjavi z zbori, ki 
so svoj program že odpeli, a na 
koncu zapojejo resnično ‘veliko’. 
In z ‘velikim’ programom ne 
mislim dolgega, ampak kakovosten 
program, ki vsekakor šteje več od 
prvega.  

V soboto smo jutro preživeli pri 
družinah. Popoldne pa so se pričele 
vaje za gala koncert mednarodnega 
festivala. Katedrala, ki sprejme več 

kot tisoč ljudi, v kateri je bil koncert, 
je bila na vseh koncertih polna.  Bila 
je tudi prava učna ura gotike z dolgo 
ladjo, rebrastimi stropi, čudovitimi 
barvnimi vitraji in rozeto. Na vaji 
se nam je pridružili svetovno znani 
angleški deški pevski zbor iz znanega 
Oxforda, The Choir of New College 
Oxford, ki ga vodi slavni dirigent 
Edward Higginbottom.   

Občudovali smo njihove močne 
in zveneče glasove in bili ponosni, 
da pojemo skupaj z njimi. To se 
pevcem iz Ajdovščine ne zgodi 
vsak dan! Na nastopu smo se znova 
odlično odrezali in prejeli burne 
aplavze. Na koncu smo skupaj z 
ostalimi zbori zapeli še štiri pesmi 
in zvenele so prekrasno. Pri klavirju 
je mednarodni zbor spremljala naša 
pianistka Meta. Dobili smo veliko 
pohval in zahval, a vseeno smo 
bili žalostni, ker je bil ta koncert 
zaključek festivala in smo se morali 
naslednje jutro že posloviti od novih 
prijateljev. 

V nedeljo smo sodelovali še 
pri slovesni maši, ki jo je daroval 
besansonski nadškof. Poudaril je 
pomen prijateljstva med ljudmi in 
pomen glasbe, ki lahko povezuje 
narode, kar je dokazal tudi festival. 
Na poti domov smo se še enkrat 
ustavili v Švici, tokrat v Luzernu, kjer 
smo prepevali po trgih predvsem 
korejskim turistom, nato pa smo se 
preko Italije odpeljali v Ajdovščino, 
kamor smo prispeli v ponedeljek 
zjutraj. 

In tako smo se, in se bomo, upam, 
še dolgo vračali z gostovanj polni 

sreče, ki nam jo podari navdušeno 
občinstvo s svojimi nasmehi, s 
pohvalnimi besedami ali pa kar 
tako, z vzdignjenimi palci. Različni 
jeziki nas res nekoliko razdvajajo, 
zato pa toliko bolj združuje pesem.  

Potovanje je bilo super in imeli 
smo se odlično. Bivanje pri družinah 
je bilo prav posebna izkušnja 

spoznavanja francoskega jezika, 
njihovih izvrstnih sirov in ostalih 
francoskih dobrot ter navad tega 
zanimivega evropskega naroda. 

V Franciji smo spoznali veliko 
novih prijateljev, ki jih že pogrešamo 
in upamo, da se bomo znova srečali. 
S prepevanjem smo navdušili več 
tisoč poslušalcev, 

ki so po naši zaslugi spoznali 
slovensko glasbeno ustvarjalnost 
in poustvarjalnost, vzbudili pa smo 
tudi zanimanje za našo domovino, 
za kar imajo zasluge tudi družine 

Pipan - Planina, Krečič - Planina, 
Lemut - Tilia in Terbižan – Trta 1949 
s svojimi pridelki, za katere se jim iz 
srca zahvaljujemo. 

Peti je torej deliti in prejemati 
veselje, Peti pa, spoznavati nove 
kraje, sprejemati kulture, spletati 
prijateljstva in se preprosto sprostiti, 
to pa je neprecenljivo in čudovito! 

Z gostovanjem v Franciji zbor 
počasi zaključuje svoje jubilejno, 
štirideseto pevsko sezono. Začela se 
je v oktobru s čustvenim slavnostnim 
koncertom, nadaljevala v novembru 
z nastopom v Italiji, z zlatim 
državnim priznanjem v Zagorju v 
aprilu in festivalom v Besançonu. 
Pred koncem šolskega leta zbor čaka 
še nekaj nastopov, na katerih se že 
veselimo vseh, ki nas radi poslušajo. 

Ema Kerkoč, 2. glas, 
Barbara Kobal, 3. glas
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Šembiska pomlad 2014
V Podnanosu je 11. maja potekal 15. izbor ansamblov za festival narodno-zabavne glasbe Slovenije 
Vurberk 2014, ki bo v soboto, 21. junija na gradu Vurberk.  

Izbor sta vodila Ida Baš in Janez 
Toplak. Ker letos praznujemo 
Vertovčevo leto, je bil rdeča nit 

povezovanja prav Matija Vertovec, 
velik dušni pastir in vsestranski 
učenjak. 

Prijavljenih je bilo 18 ansamblov, a 
jih je nastopilo le 13. Vsak ansambel 
se je predstavil z dvema pesmima, 
enim valčkom in eno polko. 

Strokovna komisija, ki so jo sestav-
ljali: Urška Čop Šmajgert (glasbena 
urednica RTV Slovenija-regional-
ni center Maribor), Tomaž Tozon, 
Jani Rednak (ustanovitelj in dol-
goletni član skupine Vagabundi, 
tudi glasbeni producent) in Konrad 
Toplak (predstavnik Turističnega 

društva Vurberk), so se odločili, da 
na vurberškem festivalu nastopi 12 
ansamblov. Izbran je bil tudi ans-
ambel z našega konca, to je skupina 
TIK-TAK iz Postojne. 

Vsi obiskovalci so ob vhodu na pri-
reditveni prostor prejeli glasovnice, 
na katerih so bili vsi nastopajoči 
ansambli in tako lahko glasovali za 
svoj najvšečnejši ansambel. Izbrali 
so prav skupino TIK-TAK. 

Po končanem uradnem delu je za 
zabavo s plesom poskrbel lanskolet-
ni zmagovalec vurberškega festivala 
in dobitnik zlatega zmaja, ansambel 
Biseri. 

Turistično društvo Podnanos
Ansambel TIK-TAK je osvojil srca Šembicev

Pihalni orkester 
Vrhpolje v Rivi del 
Garda
Pihalni orkester Vrhpolje že trinajsto leto soustvarja kulturno 
dogajanje v občini Vipava in izven nje. Zadnji dve leti se orkester 
pod vodstvom dirigenta Matjaža Medena loteva zahtevnejše 
orkestralne literature in postaja iz leta v leto kvalitetnejši. To je 
dokazal že maja 2013, ko je na državnem tekmovanju Zveze 
slovenskih godb v koncertnem igranju v 4. kategoriji osvojil 1. 
mesto in prejel zlato plaketo s posebno pohvalo.

Zadnji društveni projekt pa 
je bila udeležba na medna-
rodnem tekmovanju, ki je 

potekalo od 25. do 27. aprila v ita-
lijanskem mestu Riva del Garda. 
Poslušalci so lahko v teh dneh pri-
sluhnili 39-im orkestrom, ki so se 
pomerili v šestih različnih katego-
rijah. Naš orkester je 25. aprila tek-
moval v tretji težavnostni kategoriji, 
kjer je zaigral obvezno skladbo Pen-
ta skladatelja Giovannia Brunija ter 
izbirno A day at the Museum skla-
datelja Jamesa Curnowa. Ocenje-
valna komisija mu je dodelila 78,58 
točk, s čimer je orkester zasedel peto 
mesto v svoji kategoriji. 

Dirigent, godbeniki in vodstvo 
orkestra so bili s svojim nastopom 
zadovoljni, saj so glede na dane 
možnosti pokazali in iztržili maksi-
mum. Niso klonili pod močnimi 
pritiski in se enakovredno kosali z 
eminentnimi pihalnimi orkestri iz 
različnih evropskih držav v težki 
kategoriji. V prihodnje si želijo 
še več podobnih tekmovanj, ki so 
orkestru vselej izziv, da raste na 
kakovosti igranja in razvija svoje 

glasbeno znanje. 
Rezultat, sproščenost in ‘muzici-

ranje’ dokazujejo vztrajen razvoj 
orkestra na umetniški ravni, kljub 
temu, da se pomlajuje in premagu-
je finančne težave, ki so znane vsem 
amaterskim društvom. Vrhpoljski 
godbeniki niti po tekmovanju ne 
počivajo, saj so že na praznik dela 
pripravili tradicionalno prvomajsko 
budnico, ki je potekala skozi bližnje 
vasi Vrhpolja. 

Z vso vnemo pa se že intenziv-
no pripravljajo na poletni kon-
cert, ki bo barvit, sproščen in poln 
presenečenj. 

KD Pihalna godba Vrhpolje, Vipa-
va vabi medse nove člane in članice. 
Iščemo trobilce in pihalce vseh sta-
rosti, tudi tiste, ki se morda počutite 
nekoliko starejši. Smo druščina, ki 
preko glasbe povezuje mlado in sta-
ro. Torej, vsi, ki bi želeli nadaljevati 
tradicijo godbeništva v Vrhpolju, se 
nam lahko pridružite vsako soboto 
ob 19. uri v novih godbenih prosto-
rih ob športnem igrišču v Vrhpolju. 

Janez Groznik, predsednik društva

Tino Mamić, zgodovinar, novinar
Tino Mamić (41), predsednik Združenja novinarjev in publicistov (ZNP), ki je odrastel v Šturjah, rad v 
šali pove, da je na začasnem delu v tujini. Ukvarja se z zanimivo dejavnostjo, izdelovanjem družinskih 
dreves. Podatke črpa tudi iz mnogih bogatih arhivov po Vipavskem in o svojih raziskavah tudi veliko 
objavlja.

Zakaj ljudi zanima, kako so se 
imenovali njihovi daljni predniki?

Kot profesor zgodovinar dobro 
vem, da zgodovina nekaterih ljudi 
ne zanima. Tako kot mene ne zani-
ma najbolj jedrska fizika. Vendar pa 
vsakega človeka zanima, od kod pri-
haja njegov rod, kako je nastal nje-
gov priimek in ali se je njegov nono 
boril na Soški fronti. Zgodovina 
niso samo bitke in politika, ampak 
ravno tako naša družinska in krajev-
na zgodovina.

Ali se veliko ljudi zanima za svoje 
prednike?

Vse več in več. Ljudje si želijo ime-
ti v dnevni sobi sliko z družinskim 
drevesom, na katerem so njihovi 
daljni predniki. Zanima jih, od kod 

prihaja njihov rod. Drugi pa si želi-
jo tudi izvedeti, kdo je njihov soro-
dnik, posebej ko gre za dediščino.

Verjetno pa prednikov vse do 
Adama in Eve ne morete najti v 
knjigah?

Ha, ha. Seveda ne. Lahko pa, pose-
bej v naših krajih, najdemo podatke 
tudi za več sto let nazaj. Prav Vipa-
vska ima namreč nekatere matične 
knjige zelo dobro ohranjene, kar ve-
liko pove tudi o veliki skrbi tukaj-
šnjih župnikov za svoje ljudi. Žu-
pnijski arhiv v Vipavi hrani matične 
knjige vse od leta 1612, v Kamnjah 
pa od leta 1633. To pa pomeni, da 
lahko z malce sreče najdemo svo-
je prednika, ki se je rodil še v času 
Trubarja. To je skoraj pol tisočletja. 
V bližnji prihodnosti pa se bo dalo 
najti še veliko več podatkov o pred-
nikih, saj so genetske raziskave izje-
mno obetajoče.

Ste iskali tudi prednike kakih 
znanih Vipavcev?

Ja, kar precej. Zadnji je svetni-
ški kandidat Filip Terčelj. V njego-
vih genih so geni prebivalcev Grivč, 
Šturij, Žapuž, Lokavca in Skrilj. Na-
daljnje raziskovanje bo gotovo pri-
neslo še kakšen nov kraj. V računal-
niškem programu imam že skoraj 
200 njegovih prednikov in sorodni-
kov. Ko sem nekaj ljudem povedal, 
da so Terčeljevi sorodniki, so bili 
na to ponosni. Raziskoval sem ro-
dovnik Vena Pilona in ugotovil, da 
se je družina malo pred njegovim 

rojstvom priselila v Ajdovščino iz 
Vipave. Veliko zanimivih sorod-
stvenih povezav sem našel tudi pri 
Batageljih. Z zgodovinarjem, ki je 
tudi v 'tujini', dr. Borutom Batage-
ljem, sva tako ugotovila, da sva šesta 
bratranca.

Verjetno ste svoj rod dobro 
raziskali?

Še vedno nisem prišel do konca, 
čeprav po arhivih brskam že pet-
najst let. Po mamini strani sem pri-
šel do mojega 8-kratnega pradedka, 
Stomažana Luke Bratine, ki se je ro-
dil okoli leta 1615. Od njega do mo-
jega sina, ki mu je tudi ime Luka, 
naštejemo 12 generacij. 

Kaj pa po očetovi strani? Glede 
na priimek gre za priseljence?

Po očetovi strani nisem prišel tako 
daleč, ampak samo do 10. genera-
cije. Ante Dogan Mamić se je rodil 
okoli leta 1670 v Brotnju, današnjem 
Medjugorju, in se preselil v Dalma-
cijo v bližino mesta Imotski. Potem 
pa je v naše kraje prvi prišel moj 
praded Petar Mamić, ki se je boril in 
umrl na soški fronti. Tudi moj ded 
Ljubo Mamić je prišel na Primorsko 
v vojaški uniformi, kot partizan v 
bojih za Trst. Šele moj oče Ivan Ma-
mić pa je na Primorskem tudi ostal, 
saj je pred pol stoletja na ajdovskem 
Primorju dobil službo kot gradbeni 
tehnik.

Vaš oče je tukaj ostal, vi pa ne?
Res je. Tako kot oče sem tudi jaz 

moral s trebuhom za kruhom, saj 

doma nisem dobil službe. Ko sem 
delal v Kopru, Luksemburgu in 
Bruslju, sem vedno pošiljal prošnje 
za delovna mesta na Vipavskem, a 
nisem bil nikoli izbran. Pač nimam 
botrov, ki bi 'pomagali' pri izboru, 
he, he. 

Poznamo vas kot nekdanjega od-
govornega urednika Primorskih 
novic in znanega novinarja. Zakaj 
ste opustili novinarstvo?

Odgovor je podoben prejšnjemu. 
Nimam pravih botrov, ha, ha. No, 
šalo na stran. V slovenskih medijih 
zelo težko obstaneš, če misliš s svo-
jo glavo in se ne slepo podrejaš že-
ljam politike. Mene so odstavili po 
pol leta, čeprav sem kot prvi in edini 
urednik Primorskih dvignil nakla-
do, povečal branost in povečal obseg 
časnika. Zakaj? To pa ni vprašanje 
zame, ampak za ljudi, ki so trenu-
tno vsi v zaporu ali na poti vanj: Bo-
ris Popović, Robert Časar in Dušan 
Črnigoj. Novinarstvo sem predlani 

skoraj v celoti obesil na klin, ker 
sem se naveličal mobinga, cenzure 
in samocenzure.

Vam je bilo kdaj žal? Ne nazadnje 
ste dobili tudi novinarsko Meško-
vo priznanje?

Žal mi je bilo kvečjemu, da ni-
sem tega storil že prej. Kot podje-
tnik sem si namreč priboril svobo-
do. Odvisen sem od lastnega dela in 
je življenje zato postalo veliko lepše.

Imate kot podjetnik dovolj časa 
za družino? V šali rečete, da imate 
eno ženo in štiri otroke. 

Ha, ha. Tudi moja soproga je pod-
jetnica, zato je mogoče še težje. Res 
ni lahko uskladiti vseh obveznosti. 
Soproga dela večinoma doma, zato 
je to lažje, hči pa tudi veliko poma-
ga. Se že bojim, kaj bo, ker gre jese-
ni v Vipavo (smeh). No, ja šalo na 
stran. Otroci seveda zahtevajo veli-
ko časa in truda. A po drugi strani 
zadovoljstvo in veselje v taki družini 
daleč presega ves trud.               PR
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Tradicionalni teniški turnir  

12. odprto prvenstvo Ajdovščine
V soboto, 17. maja, se je na teniških igriščih v Ajdovščini in Vipavi odvijal že 12.  turnir rekreativnih 
teniških igralcev. Kar 24 igralk in igralcev se je letos prijavilo na turnir. Poleg standardnih rekreativcev 
iz Ajdovščine, Vipave, Nove Gorice in Tolmina, so na turnir prišli tudi igralci iz Sežane in Ljubljane.

Že prvi dvoboji so napovedali, 
da bomo spremljali vrhunski 
tenis.   Eden glavnih doma-

čih favoritov Andrej Vanceta je že 
v drugem kolu naletel na kasnej-
šega zmagovalca Bora Zorzuta in 
na žalost izpadel. Predsedniku TK 
Vipava Slavku Uršiču je poškodba 
preprečila boljši rezultat v dvoboju 
z Sašom Živkovičem. Domačo čast 
je v polfinalu reševal Jurij Vidrih, 
vendar je bil Zorzut tudi tokrat 
premočan. V drugem polfinalu je 
bil Ambrož Kodelja boljši od Tol-
minca Zorka Zlatoperja. V finalu pa 
poslastica! Tekma med Ambrožem 
in Borom je številnim gledalcem na 
tribuni pokazala, zakaj je tenis eden 
najbolj popularnih športov na sve-
tu. V vrhunskem dvoboju, kjer so 

odločale malenkosti, je bil zmagova-
lec Zorzut. Domačin ‘Djuro’ Vidrih 
je bil tretji. 

V tolažilni skupini je v finalu Robi 
Rodman premagal Veljka Blažiča, 
tretji je bil Matej Brilj. 

Nagrado za najstarejšega 
udeleženca turnirja je prejel Zden-
ko Ostrouška, starosta ajdovskega 
tenisa. 

Tekmovalni del se je končal, 
druženje pa šele začelo. Kristjan 
‘Kiko’ pa je poskrbel, da smo ob 
teniških debatah in komentarjih 
uživali vrhunske dobrote z žara. 

Vsem, ki so pomagali pri orga-
nizaciji pohvale in zahvala. Pose-
bej pa zahvala sponzorjem : NKBM 
d.d, Triglav d.d, VBS d.o.o., Mli-
notest d.d., Cronocar d.o.o., in 
Okrepčevalnica Pika. 

In za konec: Vidimo se leta 2015 ! 
Miloš Žvanut

11. regijske igre MATP v Vipavi 

Majhni koraki – veliki junaki
V četrtek, 24. aprila 2014, je Varstveno delovni center Ajdovščina - Vipava  v telovadnici  Vojašnice 
Janka Premrla Vojka v Vipavi gostil igre MATP za primorsko - notranjsko regijo.  

Lepo vreme in prijaznost pri-
padnikov slovenske vojske so 
bili lep začetek za tekmovanje 

29 tekmovalcev iz petih ekip: iz  OŠ 
Franceta Bevka iz Tolmina, OŠ Ko-
zara iz Nove Gorice, VDC Postojna, 
Cirius Vipava in VDC Ajdovšči-
na - Vipava. Tekmovanje MATP v 
igrah je namenjeno tistim, ki imajo 
zelo zmanjšane psihofizične spo-
sobnosti. Odvijajo se na lokalnem, 
regijskem, državnem in svetovnem 
nivoju. 

Odprtje iger sta z nastopom 
popestrila plesna skupina Funky 
Rockerz in Folklorno društvo 
Vipava. Vse prisotne so nagovorili 

direktor VDC Ajdovščina - Vipava 
Roman Velikonja, podžupan 
Občine Vipava mag. Alojz Durn, 
podpolkovnik Boris Uršič, glavna 
trenerka za MATP Tanja Princes 
in predsednica Zveze Sožitja dr. 
Katja Vadnal. Igre so bile zanimive 
tako za udeležence kot navijače na 
tribunah. 

V lepi dvorani so na šestih postajah 
potekale naslednje aktivnosti: 
vožnja - hoja po različnih podlagah, 
podiranje kegljev, udarjanje balonov 
- žog, brcanje - potiskanje žoge v 
gol, vožnja z vozičkom na električni 
in aktivni pogon ter met vrečk. Vsi 
tekmovalci so sami ali s pomočjo 

zmogli opraviti naloge - z majhnimi 
koraki so postali veliki junaki.   Na 
koncu so se zelo radi vključili še v 
razne igre za sprostitev. 

Zaključek je popestril vesel glas 
harmonike Maura Deferrija. 
Medalje in priznanja pa sta 
podeljevala Katja Pegan in Matej 
Žgavec, ki sta na Svetovnih igrah 
SO v zimskih športih v Naganu 
oziroma Idahu prejela kar nekaj 
medalj v smučanju. Odprtje in 
zaključek je izvrstno vodila nam 
vedno naklonjena Sanda Hain.  

Sonja Hočevar

Tudi Planinke znajo 
balinati
V okviru planinske šagre je potekal tudi balinarski turnir mešanih 
ekip (2 M + 2 Ž) med zaselki. Sodelovalo je kar12 ekip.

Po izločilnih bojih sta se v 
velikem finalu pomerili eki-
pi Dolenje vasi in Kobolov. 

Zmagala je ekipa Dolenje vasi v 
postavi Mateja Marc, Anja Kobal, 
Mitja Kobal in Aleksander Marc - 
Pertini). Za Kobole so igrali Jasmina 
Marc, Tatjana Šček, Štefan Bajc in 
Silvo Trbižan. 

 V malem finalu je bila Gorenja vas 
(Anja, Martina, Evgen in Sašo Re-
nar) boljša od Štrancarjev (Majda 

Štokelj, Neva Jež, Matjaž Kobal in 
Jože Marc).

 rl

Finalisti - Dolenja vas in Koboli

Zmagovalci malo drugače

Državno prvenstvo

Mivka ostaja v 
Ajdovščini

Ajdovščina bo ta konec tedna 
gostila prvi turnir državne-
ga prvenstva v rokometu na 

mivki. Ob podpori Rokometne zve-
ze Slovenije in Evropske rokometne 
zveze ga organizira Rokometni klub 
Mivka. 

V soboto in nedeljo se bo od 10. 
ure dalje na novem peščenem igri-
šču ob Lokavščku (nekdanja teniška 
igrišča) predstavilo osem moških in 
ženskih ekip, ki se bodo potegova-
le za mesto v finalu državnega pr-
venstva. Med njimi bodo tudi tri 

ajdovske ekipe, ki jih velja podpre-
ti v borbi za naslov prvega sloven-
skega državnega prvaka v rokome-
tu na mivki. Naslov bo podeljen na 
turnirju 21. in 22. junija v Termah 
Čatež.  

V Ajdovščini se bodo v soboto tek-
me odvijale do noči, nedeljsko do-
gajanje pa se bo za moškim finalom 
zaključilo ob 15.30 uri. Seveda bo 
peščeno igrišče, tako kot lani, ostalo 
v Ajdovščini tudi čez poletje ter nu-
dilo obilo zabave na mivki.

AŽ
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Vipavci zmagali na 
turnirju v Renčah
Ekipa Nogometnega kluba Vipava U-9 je 11. maja uspešno nastopila 
na turnirju, ki ga je organiziralo Nogometno društvo Renče.

V predtekmovalni skupini so 
osvojili drugo mesto, za NK 
Adria. V polfinalu so se po-

merili s Hit Gorico in jo premagali 
z 2:0. V finalu so se pomerili z NK 
Tolmin in ga premagali s 3:1. Ekipo 

NK Vipava so sestavljali: Jorma Se-
menič, Izak Lemut, Primož Krapež, 
Anže Furlan, Filip Trošt, Samo Pra-
ček, Timotej Jež, Tristan Semenič, 
Matija Furlan, trener ekipe je Egidij 
Pavič.                                             EP

8. kolesarski maraton 

Po poteh obeležij 
vojne 1991
V soboto, 14. junija 2014, se bodo iz Vipave po 75 km dolgi krožni 
progi že osmič podali kolesarji, ki bodo med kolesarjenjem obiskali 
številna obeležja iz osamosvojitvene vojne po Vipavski dolini.

Na maratonu lahko nastopi-
jo  vsi kolesarji, ki izpolnijo 
in podpišejo prijavnico ter 

dobijo kontrolni kartonček. Kole-
sarji morajo biti stari najmanj 14 let. 

Prijavite se lahko pismeno ali po 
mailu na OZVVS Ajdovščina - 
Vipava ter pred samim maratonom. 

Start bo v Vipavi pred vojašnico ob 
9.00. 

Dolžina proge je 75 km in je v cel-
oti asfaltirana. Poteka  skozi Vipavo, 
mimo Goč, skozi Spodnjo Branico, 

Branik, Dornberk, Volčjo Drago, 
Bukovico, Bilje, Vrtojbo, Rožno 
dolino, Novo Gorico (kjer bo post-
anek), Kromberk, Šempas, Selo, 
Ajdovščino, Vrhpolje v Vipavo. 
Zaključek maratona  bo ob 15. uri. 

Maraton je izključno rekreativne-
ga značaja. Vsak udeleženec prejme 
spominsko medaljo, topli obrok in 
napitek. Zaščitna čelada je obvezna! 

Več na   http://www.ajdovscina-
vipava.zvvs.si/

Dvodnevni futsal turnir v Lokavcu
V petek in v soboto, 25. in 26. maja, se je v Lokavcu v organizaciji Športnega društva Slano blato 
odvijal tradicionalni futsal turnir. Udeležilo se ga je 14 ekip, razporejenih v štiri skupine, pri čemer sta 
bili dve skupini sestavljeni iz štirih ekip, dve pa iz treh.

Predtekmovalni boji so se od-
vijali v petek zvečer in v so-
boto popoldne, zvečer pa so 

se začeli zaključni boji. Na koncu je 
zelo prepričljivo slavila ekipa Kam-
po bar, ki je v finalu z izidom 5 : 1 
premagala ekipo Triglava. Zmago-
valci so prejeli pokal in pršut, dru-
gouvrščena ekipa pa poleg pokala še 
mortadelo. Tretje mesto so osvojili 
Velemojstri nogometa, četrto pa 
ekipa Socceros. Ekipa Kampo bar 

je domov odnesla tudi pokal za 
najboljšega igralca, ki ga je osvojil 
Asmir Sukanovič, najboljši strelec 
turnirja pa je bil njegov brat Sadmir 
Sukanovič. V četrtfinalu, polfina-
lu in finalu je skupaj dosegel kar 7 
zadetkov, strelsko razpoloženi pa so 
bili tudi njegovi soigralci, ki so v od-
ločilnih bojih prispevali še dodatnih 
10 zadetkov. Za najboljšega vratarja 
turnirja je bil razglašen Vasja Za-
man iz ekipe Triglav, ki se je v finalu 

izkazal z odličnimi obrambami.  
Domači ekipi, ŠD Slano blato 1 

in 2 sta izpadli že v četrtfinalu, kar 
pa še zdaleč ni pokvarilo dobrega 
razpoloženja na tribunah. Turnir 
se že tradicionalno lahko pohvali 
z zelo dobrim obiskom, letos pa je 
bilo obiskovalcev še več kot lans-
ko leto. Obisk in zadovoljstvo tako 
igralcev kot gledalcev sta dovoljšen 
motiv, da bomo turnir organizirali 
tudi naslednje leto.             Blaž Lokar

Krožna dirka skozi Slap in Lože 

KK Izvir Vipava se predstavlja

Ko se pelješ po magistralni 
cesti med Razdrtim in Novo 
Gorico, moraš že imeti sre-

čo, da ne srečaš kolesarja v zeleno 
modrem dresu. Prva asociacija je 
Izvir Vipava. Približaš se kolesar-
ju in vidiš, da si imel prav. To je le 
eden, dva, kdaj tudi deset ali dvajset 
izmed 267 kolesarjev, ki so vpisani 
v register Kolesarskega kluba Izvir 
Vipava. 

Ta zeleno modri dres je prepo-
znavni znak kluba, ki ponazarja ze-
leno dolino in modro reko Vipavo. 
Klub je bil ustanovljen leta 1995 
na pobudo sedanjega predsednika 
Branka Česna. Pri sami ustanovitvi 
mu je pomagalo še nekaj kolesarskih 
navdušencev. Leto kasneje se je klu-
bu pridružil še en velik navdušenec 

- Lucijan Premrn, ki je ob predse-
dniku glavni ‘krivec’, da je danes 
Izvir Vipava eden najbolje organi-
ziranih, prepoznavnih in tekmoval-
no zelo uspešnih amaterskih kole-
sarskih klubov v Sloveniji. Namen 
ustanovitve kluba je bil združiti lju-
bitelje kolesarstva zgornje Vipavske 
doline. 

Klub deluje izključno na volo-
nterstvu. Finančno mu pomaga 
Občina Vipava in nekaj sponzor-
jev kot so: Agroind Vipava, Fruc-
tal, Trsničastvo Vrhpolje, Mlinotest, 
Zavarovalnica Triglav, Kerimba, 
Nova KBM, Hranilnica Vipava, Ele-
ktronabava … Klub je registriran 
pri Kolesarski zvezi Slovenije. 30 
kolesarjev ima licenco, kar pomeni, 
da se ti kolesarji redno udeležujejo 
dirk, ki štejejo za državno prvenst-
vo in pokal Slovenije. Kolesarji Iz-
vira se redno uvrščajo na najvišje 
stopničke. Izvir je že vrsto let med 
tremi najboljšimi klubi v Sloveniji. 
Klub je registriran tudi v Italiji, kar 
omogoča kolesarjem sodelovanje 
na italijanskih dirkah, kjer se tudi 
redno uvrščajo na stopničke - tako 
posamično in kot tudi klubsko. V 
zadnjih letih na stopničkah za zma-
govalce največkrat stojijo Lucijan 
Premrn, Miloš Brecelj, Tomi Curk, 
Aleš Krapež, Uroš Černigoj, Luka 

Česen, Robert Likar, Jože Štrancar, 
Boris Fabjan,Franc Mikuž. 

Klub v septembru organizira že 
19. dirko Vipava - Nanos, ki priv-
abi vsako leto več kot 300 kolesar-
jev iz Slovenije, Italije in Hrvaške. 
Zaradi dobre organiziranosti dirke 
je Kolesarska zveza Slovenije klubu 
že sedemkrat dodelila organizacijo 
dirke za državno prvenstvo. 

Izvir Vipava pa je v soboto,   24. 
maja, prvič organiziral cestno 
dirko (krožno) Slap – Lože – most 
pri Močilniku – Slap. Dolžina kro-
ga znaša 4,2 km, v različnih kate-
gorijah pa so vozili različno število 
krogov, amaterji in mlajši veterani 
denimo 15 krogov oziroma 63 ki-
lometrov. Najboljši so pedala vrte-
li s povprečno hitrostjo nad 40 km 
na uro. Čeprav so izvirovci imeli 
veliko dela z organizacijo dirke, pa 
so bili tudi tekmovalno uspešni – 
Miloš Brecelj in Franc Mikuž sta v 
svojih kategorijah zmagala, Robert 
Likar je osvojil bron, četrti mesti pa 
sta osvojila Simona Gulja in Lucijan 
Premrn. 

Vabimo vse ljubitelje kolesarstva, 
tako tiste, ki so željni tekmovanj, 
kot tudi vse tiste nedeljske kolesarje, 
katerim je všeč druženje in zmerno 
skupinsko kolesarjenje, da se nam 
pridružijo in včlanijo v naš klub 
(info@izvir-klub.si). 

Branko Česen, foto Robert Ferjančič
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Vipavski hramRESTAVRACIJA

JEDI PO NAROČILU, DEGUSTACIJE VIN
ZAKLJUČENE DRUŽBE, POROČNA SLAVJA ...

SPREJMEMO LAHKO 220 GOSTOV

NEDELJSKA KOSILA
juha ali topla predjed, glavna jed, solata, sladica

10 €URNIK: od ponedeljka do četrtka  od 1200  do 2200

 petek in sobota od 1200 do 2300

 nedelja od 1200 do 2100

Vinarska cesta 5, VIPAVA , Info:  040 470 993, restavracijavipavskihram@gmail.com

Povprečna poraba goriva: 5,3 – 7,2 l/100 km. Emisije CO2: 125 – 168 g/km. Ponudba velja za omejeno količino vozil, pod posebnimi pogoji nakupa. Slike so simbolne.

Oprema colour edition:

*klimatska naprava*lita platišča*črna streha*ABS*ESP*zračne 

blazine*tempomat*servo volan*daljinsko centralno zaklepanje*

el.pomik stekel in ogledal*meglenke*dodatno tonirana 

zadnja stekla*usnjen volan nastavljiv po višini in globini*športne 

stopalke*avtoradio CD30 MP3 z upravljanjem na volanu*…

Oprema family:

7 sedežev*avtomatska klimatska naprava*ABS*ESP*zračne 

blazine*tempomat*servo volan*daljinsko centralno zaklepanje*

el.pomik vseh stekel* el.nastavljiva in ogrevana ogledala*

meglenke*usnjen volan nastavljiv po višini in globini*

potovalni računalnik*avtoradio CD30 MP3 z upravljanjem na volanu *…

Corsa�colour�edition�

samo�8.590�€ samo�13.990�€
Zafira�family�
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ZDAJ JE ČAS ZA NOVEGA OPLA!ZDAJ JE ČAS ZA NOVEGA OPLA!

CORSA� Za f i r a��

Nova�Gorica�tel.:�05�330�63�33
Postojna�tel.:�05�726�44�44

www.sawal.si

Turnir mesta Ajdovščina
Kar tri dni, 17., 24. in 25. maja, je mestni stadion v Ajdovščini 
dihal z mladinskim nogometom. Tretjega – zdaj že lahko rečemo 
tradicionalnega – Turnirja mesta Ajdovščina se je udeležilo 
rekordnih 99 ekip (okrog 1500 udeležencev) iz štirih držav. 

Turnir mesta Ajdovščina je 
bil že ob svojem rojstvu za-
stavljen mednarodno in na 

visokem nivoju. Pri prvem zelo 
veseli dejstvo, da so se letošnjega 
udeležili tudi mladi nogometaši iz 
Breze v Bosni in Hercegovini ter s 
tem obudili tesne prijateljske vezi, 
oblikovane še v času NK Primorje. 
Da turnir ohranja visoko kvaliteto, 
pa je pravzaprav rezultat mnogih 
dejavnikov, med katerimi so prav 
gotovo v ospredju trud posamezni-
kov, ki bdijo in so tudi tokrat bdeli 
nad nemotenim potekom priredi-

tve, urejenost mestnega stadiona, ki 
igralcem ponuja izjemne tekmoval-
ne pogoje, in ne nazadnje tudi lepo 
spomladansko vreme.  

Zadovoljstvo nad celotnim po-
tekom prireditve in zahvale vsem 
je na spletni strani Nogometne šole 
Ajdovščina izrazil tudi vodja mla-

dinskih ekip Andi Mamič: »Zah-
valjujemo se vsem, ki so kakor koli 
pripomogli k zagotavljanju pogojev 
za izpeljavo dogodka. V treh dneh 
se je na stadionu zvrstilo med štiri in 

pet tisoč gledalcev, ki so nastopajoče 
spodbujali – tudi njim se zahvalju-
jemo za obisk in večinoma športno 
navijanje.  

Velika zahvala gre vsem ekipam, 
ki so se odzvale našemu vabilu in s 
svojo prisotnostjo obogatile program. 
Še enkrat se zahvaljujemo najbolj 
predanim staršem, ki so žrtvovali 
ogromno energije, da je dogodek us-
pel in upravičil visoko zastavljene 
kriterije.« 

V treh dneh so obiskovalci ob 
navijanju za svoje favorite lahko 
uživali tudi ob mnogih spremljeval-

nih dogodkih, kot sta npr. srečelov 
ali atraktiven prelet letala, ki nas je 
obdaril z bomboni, zadnji dan pa so 
se v času pred odločilnimi tekmami 
najboljših na revijalni tekmi pred-
stavile tudi mlade nogometašice: 
med seboj so se pomerile članice 
ženske ekipe iz Lokavca in ajdovske 
mladinke, ki letos prvič, vendar 
zelo uspešno tekmujejo v prvi slov-
enski ženski mladinski ligi. Vse 
gledalce so slednje lepo povabile na 
zaključno tekmo letošnjega prven-
stva, v soboto, 31. maja, na mest-
nem stadionu v Ajdovščini, ko se 
bodo ob 17.00 pomerile z ekipo 
Jevnice. Tako razvoj ženskega no-
gometa, kot tudi uspešne predstave 
mladih fantov kažejo, da ima nogo-
met na Zgornjevipavskem zagotov-
ljeno prihodnost. Še posebej velja v 
tem oziru izpostaviti uspeh kadetov 
in mladincev, ki so postali prvaki 
EPNL, ter starejših dečkov (skupaj 
z Vipavo), ki so prvaki MNZ lige 
U15. Oboje čakajo sedaj kvalifikaci-
je za uvrstitev v prvo oz. drugo slov-
ensko ligo. 

bpk

Po vedrim nebom letos v Šmarjah

Veselo med šmarenskimi griči.
TD Vinoreja Šmarje je v sodelovanju s TD Vrtovče v maju pripravilo tradicionalno prireditev Med šma-
renskimi griči. 

Začelo se je s turnirjem v bri-
školi na Vrtovčah in nada-
ljevalo z otvoritvijo razstave 

umetniških del, nastalih na 4. eks-
temporu. Predstavili so se Julijana 
Božič, Primož Brecelj, Franc Golob, 
Polona Ipavec, Azad Karim, Silva 
Karim, Tomaž Lunder, Andrej Per-
ko, Claudia Sedda, Matjaž Slejko 
in Miha Žorž, za prijetno glasbeno 
vzdušje pa je poskrbel Tamburaški 
orkester Danica, sledila je vinska 
degustacija domačih vin. 

Še bolj pestro je bilo na nedeljo, 25. 
maja, ko smo v Šmarjah dopoldne 
pripravili tradicionalni pohod Čez 
Školj in Tibot, popoldne pa kmečke 
igre. Pohodniki so lahko letos sku-
paj z osličkom Sivkom preizkusili 

novo traso mimo vodnih tolmunov 
in slapov na potoku Rakelč čez lesen 
most do zaselka Hrastje, od tam pa 
preko rojstnega kraja Matije Ver-
tovca -Jakulinov, do Potoka in Ti-
bota, kjer je na ostalinah cerkve sv. 

Teobalda potekala maša. 
Sledil je spust do Vrtovč in nato še 

zadnji vzpon na Školj, od koder so 
se pohodniki vrnili v Šmarje, kjer jih 
je čakala pogostitev in zanimiva raz-
stava klekljanih izdelkov, posvečena 
mentorici krožka v Šmarjah Ivani 
Gerbec -Tetki. Smeha ni manjkalo 
na kmečkih igrah med ekipami iz 
Šmarij, Vrtovč, Podnanosa in Ga-
berij. Slednji so domov tudi odnesli 
zmagovalni pršut. 

Skratka, za vsakogar se je nekaj na-
šlo, v Šmarjah pa že gremo novim 
izzivom naproti, kajti 14. junija bo 
v Šmarjah potekala prireditev Pod 
modrim nebom, ki jo organizira 
ZKD Ajdovščina. 

MP
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