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Kitajski uvoz

Ljudje po svetu smo z razvojem ra-
čunalnikov in moderne tehnologije 
pridobili ogromno možnosti, ki jih 
naši predniki niso imeli. Med dru-
gim se je zelo razširilo tudi nakupo-
vanje preko spleta. Nakupujemo lah-
ko praktično od vsepovsod, najraje 
pa posegamo po izdelkih iz Kitajske, 
ki so cenovno zelo dostopni. Čeprav 
se na izdelek čaka tudi mesec ali dva, 
nas to ne odvrne od nakupa, saj se 
preprosto 'splača'.

Iz Kitajske pa v zadnjem mesecu ni-
smo dobili samo kupljenih paketov, 
ampak tudi 'Kitajsko krono'. Govo-
rim seveda o koronavirusu, ki se hi-
tro širi in je v teh dneh pripotoval do 
sosednje Italije. Sosedi hitijo zapirati 
javne ustanove, odpovedujejo dogod-
ke in pod karanteno držijo celotna 
mesta. O ekstremnih ukrepih razmi-
šljajo tudi v Sloveniji, v kolikor bi se 
virus začel širiti tudi pri nas.

Pa je res tako nevarno?
Na spletni strani Nacionalnega in-

štituta za javno zdravje sem prebrala, 
da ima 80% bolnikov le lažjo obliko 
okužbe, ki se kaže s slabim počutjem, 
utrujenostjo, nahodom, vročino in 
kašljem. Težja oblika se pokaže pred-
vsem pri starejših, ki že imajo težave 
z dihanjem, srcem, slabim imunskim 
sistemom ipd. Ravno pri starejših 
prebivalcih je tudi večja stopnja umr-
ljivosti, ki pa je še vedno le 2%.

Brez panike torej! Vseeno pa previ-
dnost ni odveč.

Za preprečevanje okužbe z viru-
som se priporoča predvsem temeljito 
umivanje in razkuževanje rok, ter iz-
ogibanje zaprtih prostorov in tesnih 
stikov z ljudmi, ki kažejo znake nale-
zljive bolezni. Poskrbimo pa tudi za 
redno zračenje prostorov!  

Kristina Birsa

Obeležili bomo dan civilne zaščite

Vse prostovoljne in operativne pripadnice in pripa-
dnike sistema zaščite in reševanja v naši občini bo to 
nedeljo na sprejem povabil župan Tadej Beočanin. Po-
seben poudarek sprejema bo prostovoljno gasilstvo, saj 
Gasilska zveza Ajdovščina prav v letošnjem letu obele-
žuje jubilejnih 10 let delovanja. 27. in 28. marca pa bo 
na delno porušenem objektu potekala velika državna 

vaja, v kateri bodo ključno vlogo odigrale enote sil za-
ščite in reševanja. Vajo organizirajo Uprava RS za za-
ščito in reševanje, izpostava Nova Gorica, Občina Aj-
dovščina v sklopu evropskega projekta Crossit Safer ter 
javne reševalne službe za zaščito, reševanje in pomoč.

Ob mednarodnem dnevu civilne zaščite, 1. marca, čestitamo in se zahvaljujemo vsem pripadnikom 
civilne zaščite, ki ste na našem območju v stalni pripravljenosti pomagati soljudem. Marec bo v 
ajdovski občini nasploh posvečen silam zaščite in reševanja – konec meseca se pripravlja velika 
državna vaja Civilne zaščite Potres Ajdovščina 2020, v sklopu katere bo porušena stavba tri bivše 
osnovne šole. 

2   

Pustno rajanje 
V Ajdovščini je bilo pestro pustno rajanje. Šeme so preganjale zimo in napovedale prihod pomladi. Pustno ra-

janje so za najmlajše pripravili na Policah. Največja pustna povorka pa je bila v Lokavcu.

30   
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Mestno jedro (vse) 
bližje končni podobi
Projekt ureditve starega mestnega jedra se bliža koncu. Ar-
heološke raziskave so zaključene, pripravljena so tudi poro-
čila o najdiščih. Na trgu potekajo še manjša konservatorska 
dela na arheoloških ostalinah in polaganje tlakovcev. Me-
stno središče že kaže končno podobo in temelje za umešča-
nje urbane opreme. Območje trga bo po končanih delih za 
motorni promet zaprto – dostop bo mogoč z dovolilnicami.

Polja arheoloških ostalin 
bodo pripravljena skladno z ar-
hitekturnimi rešitvami, ki so 
bile potrjene iz Zavoda za var-
stvo kulturne dediščine. Odpr-
ta prezentacija arheoloških iz-
kopanin je predvidena v štirih 
poljih (pravokotne oblike). Po-
hodni nivo prezentacijskih polj 
bo dobrega pol metra nižji od 
nivoja tlakovanja trga, arheolo-
ške ostaline bodo dostopne po 
stopnicah. Posebno vzdušje bo 
ustvarila umestitev ''vodnega 
motiva'' – fontan, za katere se 

urejajo kamniti bloki. Voda v 
njih se pretaka, kar bo trgu dalo 
element zvoka in dinamiko od-
sevov vodne gladine na okoli-
ške objekte. Trije vodni moti-
vi fontan (slap, vertikalni curki 
in valovita površina) vzposta-
vljajo povezavo z raznoliko-
stjo vodnih motivov izvira reke 
Hubelj. Poleg urbane opreme 
(pitniki, kamnite klopi, nad-
streški) je pomembna tudi oze-
lenitev, ki na Lavričevem trgu 
ohranja obstoječa drevesa in 
jim dodaja nova, pa še tri večje 
pergole (latnike) s tremi avtoh-
tonimi vinskimi trtami. Vrsta 
na novo zasajenih dreves (mali 
jesen) z ohranitvijo obstoje-
čih bo v mestno središče prine-
sla pridih živosti in zelenih ur-
banih površin. Na SZ delu trga 

Marec posvečen civilni zaščiti

Bivša stavba 3 osnovne šole bo 
porušena
Stavba 3, ki je po selitvi šole v nove prostore ostala prazna, bo porušena. Hkrati z rušitvijo bo 
izvedena tudi velika državna vaja Civilne zaščite Potres Ajdovščina 2020.

Po selitvi Osnovne šole Dani-
la Lokarja v nov objekt je naj-
bolj dotrajana stavba 3 osta-
la prazna. Stavba je poleg tega 
tudi energetsko neučinkovita, 
neprimerna za obnovo, zato je 
Občina Ajdovščina že pridobi-
la vso potrebno dokumentaci-
jo za rušenje. Rušitvena dela bo 
izvedlo podjetje Stopar PGM d. 
o. o., v marcu in aprilu.

Prazno stavbo so v zadnjem 
letu za vaje za namene zaščite 
in reševanja s pridom upora-
bljale različne službe iz celotne 
regije – gasilci, ekipe reševalnih 
psov, enote policijskih psov in 
druge.

27. marca dopoldan bo Vipa-
vsko dolino stresel potres z epi-
centrom 10 km severovzhodno 
od Ajdovščine in močjo 7 sto-
pnje po EMS (evropski potre-
sni lestvici). Stavba 3, kjer po-
teka pouk, se med potresom 
poruši, v okoliških stavbah 
(srednja in osnovna šola ter di-
jaški dom) pa nemudoma steče 
evakuacija, ki poteka do priho-
da gasilcev. Prve so vpoklica-
ne vse službe v sistemu zaščite 

in reševanja Občine Ajdovšči-
na in Gasilska zveza Vipava, po 
nekaj urah pa se zaradi zahtev-
nosti reševanja aktivira še služ-
be na državnem nivoju, ki takoj 
po prihodu prevzamejo vode-
nje reševanja. V tem delu bodo 
poleg občinskih služb sodelo-
vali še MUSAR in EHI – enota 
MO Ljubljana (enota za reševa-
nje iz urbanega okolja), eno-
ta za tehnično reševanje UR-
SZR Celje, helikopterska enota 
Slovenske vojske, Policijska 

uprava Nova Gorica, več enot 
reševalnih psov iz Slovenije ter 
iz Italije, JZGRD Nova Gorica 
(s prikolico za množične ne-
sreče) in drugi. Enote bodo na 
delu neprekinjeno 24 ur, za-
ključek vaje je predviden v so-
boto, 28. marca opoldne.

Prvi del petkove vaje, med 10. 
in 13. uro, bo potekal kot vo-
dena prikazna vaja in bo name-
njen tudi obiskovalcem.

Vinska dediščina Vipavske doline 
Društvo Matija Vertovec v letu jubilejnega 20. pohoda po Vertovčevih poteh prireja niz dogod-
kov z namenom večje prepoznavnosti življenja in dela Matije Vertovca ter promocije Vipavske 
doline. V marcu vabljeni na zanimiva vinska večera v Vertovčevi spominski sobi v Šmarjah. 
Stare sorte, dediščina, ki ne 
sme izumreti 

V četrtek, 12. marca ob 18.30, 
bo v spominski sobi Matije Ver-
tovca v Šmarjah potekala pred-
stavitev starih lokalnih vinskih 
sort z degustacijo. Čedajc, Dol-
ga petlja, Klarnica, Gnjet, Dani-
jela, Poljšakica, Cipro, Borgonja   
– le redki vedo, kaj se skriva za 
temi nenavadnimi in arhaični-
mi imeni. Gre za stare primor-
ske sorte vinske trte, ki so bile 
tako rekoč obsojene na izumrtje 

in pozabo, če jih ne bi skušalo 
pri življenju obdržati nekaj za-
nesenjaških strokovnjakov in 
vinogradnikov. Ne samo, da te 
sorte predstavljajo genetski po-
tencial in ohranjajo biodiver-
ziteto, lahko predstavljajo tudi 
tržno priložnost, kajti vinski sla-
dokusci iščejo nove okuse. S sta-
rimi sortami in prizadevanjem 
za njihovo ohranitev vas bosta 
seznanili Tamara Rusjan in An-
dreja Škvarč s Kmetijsko goz-
darskega zavoda Nova Gorica. 

Zgodovina vinarstva na 
Vipavskem 

V četrtek, 26. marca ob 18.30, 
bo v Vertovčevi spominski sobi 
v Šmarjah potekal pogovor z 
dr. Borutom Kolinijem iz Go-
riškega muzeja. Spoznali bomo 
proces razvoja vinarstva na Vi-
pavskem, katerega začetki se-
gajo že v čas pred 2000 leti. Dr. 
Koloini je tudi avtor stalne raz-
stave v Muzeju vinarstva v kle-
ti obnovljenega Lanthierije-
vega dvorca v Vipavi, kjer sta 
ob razvoju te agrarne panoge 
predstavljeni tudi vloga vino-
gradništva pri širših družbe-
nih spremembah in njen vpliv 
na kulturno krajino Vipavske 
doline. 
Vsestranskost Matije 
Vertovca 

Niz zanimivih dogodkov v 
povezavi z Matijo Vertovcem 
se nadaljuje v začetku aprila, ko 
bo v Lavričevi knjižnici potekal 
pogovor z dr. Brankom Maru-
šičem in drugimi gosti, ki bodo 
odkrivali bogato delovanje in 
ustvarjanje Matije Vertovca in 
čas, v katerem je deloval. 

je predvidena postavitev bro-
nastega reliefa starega mestne-
ga jedra Ajdovščine – Kastre na 
kamnitem podstavku.

Območje starega mestnega 
središča bo po končanih delih 
namenjeno pešcem, parkiranje 
na Lavričevem trgu ne bo do-
voljeno, domačini bodo dobili 
dovolilnice. Sistem dostopa do 
mestnega središča bo potekal 
preko samodejnega prepozna-
vanja registrskih oznak. Vstop 
v središče bo tako omogočen 
tistim upravičencem, ki bodo 

registrirani v bazi. Nadzor-
ne kamere bodo optično raz-
brale registrsko tablico vozila 
in v kolikor je ta vnesena v si-
tem omogočile spust ''potopne-
ga stebrička'' in s tem nadalje-
vanje vožnje v zaprto območje. 
Do mestnega jedra bo mogoče 
vstopiti na treh vstopnih toč-
kah na Prešernovi ulici (pri pe-
karni), v križišču Prešernove 
ulice in Lokarjevega drevoreda 
ter ob stavbi stare občine (na 
Gregorčičevi ulici). Poleg sta-
novalcev bo dostop omogočen 
tudi intervencijskim vozilom 
in drugim koristnikom gospo-
darskih in poslovnih prostorov 
v mestnem jedru.
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Nadji Likar priznanje Blaža 
Kumerdeja 
V Cekinovem gradu v Ljubljani je 13. februarja potekala že 21. svečana podelitev priznanj 
Blaža Kumerdeja. Za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno – izobraže-
valno prakso je priznanje prejela tudi Nadja Likar, vzgojiteljica v Otroškem vrtcu Ajdovščina. 
Čestitamo! 

Nadja Likar je vzgojitelji-
ca predšolskih otrok v Otro-
škem vrtcu Ajdovščina. V ob-
razložitvi njenega priznanja je 
med drugim zapisano: »V vsa-
kem otroku išče najboljše in si 
prizadeva, da se otroci počuti-
jo sprejeti in slišani. Za vsake-
ga ima lepo besedo in pohvalo. 
S pozitivnim zgledom komu-
nikacije in sprejemanjem raz-
ličnosti ter možnosti izražanja 
vseh soudeleženih ustvarja po-
zitivno klimo in kulturo v vrt-
cu. Ta njena naravnanost je 
podkrepljena z nenehnim stro-
kovnim poglabljanjem, po-
vezovanjem teorije in prakse 
predšolske vzgoje ter kritičnim 
razmišljanjem. Pri vzgojnem 
delu sledi smernicam o proce-
sni kakovosti vrtca.« Nadja Li-
kar z Zavodom RS za šolstvo 
sodeluje kot soizvajalka študij-
skih skupin na Primorskem. 
Sodelovala je v skupini Poraja-
joča se pismenost, kjer je samo-
iniciativno iskala inovativne in 
učinkovite pristope ter svoje 
ideje in primere predstavljala 
na različnih strokovnih dogod-
kih. Pomembno vlogo je imela 
pri razvojni nalogi Formativno 
spremljanje, v sodelovanju z 
Oddelkom za predšolsko vzgo-
jo, nato pa je elemente naloge 
več kot uspešno uvajala v vsa-
kodnevno delo. Njeni strokov-
ni prispevki o inovativnih pri-
stopih za aktivno vključenost 

otrok in načinih dokumentira-
nja procesa so objavljeni v re-
vijah in zbornikih.  »Med šte-
vilnimi primeri učinkovitih 
strategij pa izstopajo predvsem 
pogovori v manjši skupini 
otrok in s posameznim otro-
kom, didaktična uporaba gle-
dališča kamišibaj v vrtcu, vklju-
čevanje otrok iz priseljenih 
družin in odkrivanje otroko-
vih potencialov,« je še zapisa-
no v obrazložitvi. Nadja Likar 
je pionirka pri uvajanju in im-
plementaciji novosti v prakso, 
njen prispevek k uresničevanju 
kakovosti vrtcev in vizije so-
dobne predšolske vzgoje v Slo-
veniji je neprecenljiv. 

Priznanja Blaža Kumerdeja za 
leto 2019 so poleg Nadje Likar, 
vzgojiteljice iz Otroškega vrtca 
Ajdovščina, prejeli še Osnovna 

šola Ivanjkovci, Osnovna šola 
Vransko – Tabor, profesorica 
zgodovine na Srednji ekonom-
ski šoli in gimnaziji Maribor 
Maja Vičič Krabonja in pro-
fesorica biologije na Gimnazi-
ji in srednji šoli Kočevje Zori-
ca Potisk. 

Zavod RS za šolstvo podelju-
je priznanja Blaža Kumerdeja z 
namenom predstavitve visokih 
strokovnih dosežkov posame-
znikov in ustanov pri zahtev-
nem delu z mladimi ter s tem 
poudariti njihovo ustvarjalnost 
in inovativnost. Priznanja je 
podelil direktor Zavoda RS za 
šolstvo dr. Vinko Logaj, sveča-
ne podelitve v Cekinovem gra-
du pa se je udeležila tudi držav-
na sekretarka na Ministrstvu za 
izobraževanje, znanost in šport 
Martina Vuk. 

Ameriška veleposlanica na obisku
V Vipavski dolini se je mudila ameriška veleposlanica, gospa Lynda C. Blanchard. V družbi 
podjetnikov, ki poslujejo z Ameriko, jo je v prostorih Občine Ajdovščina sprejel tudi župan 
Tadej Beočanin.

Župan je veleposlanici predsta-
vil Ajdovščino, s poudarkom na 
gospodarskem razvoju. Nato pa 
so svoje dejavnosti in povezave 
z Združenimi državami Ame-
rike predstavili še predstavni-
ki podjetij iz Ajdovščine. Sreča-
nja so se udeležili predstavniki 
podjetja Incom, podjetja Eks-
tel, podjetja Škrlj in podjetja Ar-
hca inženiring, pa tudi direkto-
rica Regijske razvojne agencije 
ROD. Veleposlanica je izrazila 
veliko pripravljenost pomagati 
utirati poti domačim podjetni-
kom na ameriškem trgu. Izra-
zito gospodarsko obarvan obisk 
Vipavske doline je veleposlani-
ca pred srečanjem z županom 
pričela v podjetju Pipistrel, nato 
pa je obiskala tudi podjetje Bia 
separations. 

Preventivni ukrepi

V Domu starejših občanov 
Ajdovščina so obiski preven-
tivno prepovedani, navodi-
la, kako stopiti v stik z oskrbo-
vanci, so objavljena na njihovi 
spletni strani. Zdravstveni dom 
Ajdovščina pa ima v sodelova-
nju z občinskim štabom Civil-
ne zaščite pripravljen kontej-
ner za izolacijo.

S strani Nacionalnega inšti-
tuta za javno zdravje so za se-
daj izdana splošna navodila o 
samozaščitnem ravnanju. Ob-
čina z vsemi enotami, ki so za-
dolžene za zdravje občank in 
občanov, redno spremlja navo-
dila na državni ravni in temu 
bo tudi prilagajala morebi-
tne nadaljnje ukrepe. Izvajanje 

ukrepov, kot sta zapiranje jav-
nih ustanov in prepoved obi-
skov, glede na trenutno stanje 
ni potrebno. Kot sporočajo iz 
ZD Ajdovščina, so sicer pri-
poročljivi preventivni higien-
ski ukrepi (redno umivanje 
rok, zračenje prostorov, izogi-
banje zaprtim prostorom z ve-
čjo množico ljudi ipd.). Glavno 
vodilo je, da bolna oseba osta-
ne doma in o svojih simptomih 
obvesti zdravstveno službo. 

Vse sprotne informacije 
spremljajte na spletni strani 
Zdravstvena doma Ajdovšči-
na in Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje. 

Na spletni strani Zdravstvenega doma Ajdovščina so obja-
vljene vse aktualne informacije v zvezi s preventivni ukrepi 
v primeru znakov okužbe s koronavirusom. Razlogov za 
preplah v naši občini ni, smo pa v primeru morebitnega po-
java pripravljeni, zatrjujejo v Zdravstvenem domu in štabu 
Civilne zaščite, s katerimi je občina dnevno v stiku.

Pohod z rdečimi baloni
V soboto, 29. februarja, bo 

tudi v Ajdovščini ob medna-
rodnem dnevu redkih bolezni 
potekal pohod z rdečimi ba-
loni. Rdeči balon simbolizira 

ljubezen, pomešano z upa-
njem in otroško zvedavostjo 
nad življenjem samim. Pohod 
se prične ob 11. uri na vhodu v 
grajsko obzidje.
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Govor Azada Karima ob kulturnem prazniku 
Spoštovane občanke in obča-

ni, spoštovani gospod župan, 
spoštovani ustvarjalci in ljubite-
lji kulture! 

Dana mi je bila priložnost 
in posebna čast, da vam kot 
ustvarjalec ob letošnjem sloven-
skem kulturnem prazniku po-
vem par besed.

Pred več kot štirimi desetletji 
sem prišel v Slovenijo študirat 
in kot veste, sem tu tudi ostal. 
S svojim prihodom v Sloveni-
jo in vpisom na Akademijo za 
likovno umetnost v Ljubljani, 
sem se pričel seznanjati tudi s 
slovensko kulturo. Spominjam 
se, da mi je tam ob Tromostov-
ju že prve mesece posebej padel 
v oči spomenik, kip možakarja 
nad katerim je sedela prelestna 
gola mladenka. Zdelo se mi je, 
da morata imeti ti dve osebi za 
Slovence prav poseben pomen. 
Povprašal sem svoje slovenske 
kolege na akademiji. Povedali 
so mi, da sta tadva največji slo-
venski pesnik France Prešeren 
in njegova pesniška muza. Ta-
krat sem prvič slišal za France-
ta Prešerna in s tem se je začelo 
porajati moje prvo zanimanje za 
slovensko kulturo. Takrat si niti 
v sanjah nisem predstavljal, da 
bom nekoč tudi sam prispeval 
svoj kamenček v mozaiku slo-
venske kulture.

Pod pojmom kultura veliko-
krat mislimo na različne oblike 
umetniškega ustvarjanja: glas-
bo, književnost, vizualno ume-
tnost, arhitekturo, gledališče,  
film, ples ter druge človekove 
estetske in idejne dosežke. To 
je pravzaprav tisto, kar nas dela 
človeške, kar nas loči od žival-
skih vrst. 

O kulturi govorimo tudi na 
drugih področjih našega biva-
nja: govorimo o kulturi pitja, o 
govorni kulturi, o kulturi obla-
čenja, na žalost tudi o nekultur-
nem vedenju. Prav tako bi v teh 
pomenih  zaman iskali primer-
jave z živalskim svetom. 

Če o kulturi razmišljamo so-
ciološko, naletimo na različne 
kulturne običaje, vrednote, pra-
vila in vzorce vedenja, razlage 
sveta ter človeka in še kaj.

Menim, da je slovenski kul-
turni praznik povezan pred-
vsem z izrazom spoštovanja 
do kulturnih dejavnosti, pove-
zanih z umetniškim ustvarja-
njem, z umetninami in s sami-
mi ustvarjalci. 

Pa vrnimo se v naš doma-
či kulturni prostor. Vesel sem, 
da imamo kar nekaj kulturnih 
ustanov, ki pokrivajo področje 
vizualne umetnosti. Pilonova 
galerija raziskuje in neguje spo-
min na našega rojaka Vena Pi-
lona. Razen tega v okviru svo-
jih zmožnosti prireja tudi druge 
aktualne likovne razstave. Lič-
na hiše pokriva predvsem po-
dročje ilustracije in keramike. 

Kulturni praznik: 
'Zdoma'
V Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini je ob kultur-
nem prazniku potekala osrednja slovesnost v naši občini. 
Praznični govor je pripravil ajdovski slikar Azad Karim, Zve-
za kulturnih društev Ajdovščina pa je zaslužnim domačim 
ustvarjalcem podelila priznanja.

Oktet Castrum je prejel pri-
znanje za dvajset let aktivnega 
dela, ohranjanje in predstavlja-
nje slovenske pesmi doma in 
po svetu ter bogatenje kultur-
nega dogajanja v občini in šir-
ši skupnosti. Vokalna skupina 
Grlica je prejela priznanje za 
štirideset let delovanja, ohra-
njanja kakovostnega petja in 
bogatenje kulturnega življenja 

v domačem kraju, občini in 
širši skupnosti. Tudi Meša-
ni pevski zbor Primorje letos 
obeležuje štirideset led delova-
nja, priznanje pa je prejel še za 
ohranjanje kakovostnega petja 
in uspešne mednarodne nasto-
pe ter soustvarjanje kulturnega 
utripa v občini in širši skupno-
sti. Zadnje letošnje priznanje 
pa je bilo podeljeno Društvu 
Matija Vertovec, za uspešno 
delo na področju kulturne isto-
vetnosti Vipavske doline in pri-
spevek k ohranjanju dediščine.

'Zdoma' je nosila naslov leto-
šnja proslava, ki je skozi kul-
turni program obeležila 120-le-
tnico rojstva pisateljice Ane 
Praček Krasna ameriške Slo-
venke iz Vipavske doline. Tudi 

Galerija v Vipavskem Križu po-
kriva produkcijo profesional-
nih in ljubiteljskih ustvarjalcev 
in tako na svojstven način skrbi 
za promocijo kulture. Tudi Hiša 
mladih je nosilka raznolikih 
kulturnih dogodkov, med ka-
terimi so tudi vizualne razstave.

Potem je tu še Lokarjeva ga-
lerija, na katero sem še posebej 
ponosen. Nastala je namreč za-
radi prizadevanja in neštetih ur 
prostovoljnega dela članov Dru-
štva severno primorskih likov-
nih umetnikov. Seveda moram 
tu še posebej omeniti lastnika 
Lokarjeve hiše, gospoda Miha 
Lokarja, ki nam je nesebično dal 
prostore v brezplačni najem za 
10 let. Naj se tu javno zahvalim 
tudi Občini Ajdovščina, ki nam 
pomaga pri pokrivanju različ-
nih stroškov. Brez te pomoči bi 
težko delovali. Lokarjeva galeri-
ja je postala prepoznana v slo-
venskem in širšem prostoru. 
Kvalitetno delo in program je 
opazilo tudi Ministrstvo za kul-
turo. Priznalo ji je status galeri-
je, ki prinaša umetnikom toč-
ke pri uveljavljanju njihovega 
statusa. 

Le nekaj nas pri vsem skupaj 
teži: kaj bo čez nekaj let, ko bo 
pogodba za brezplačni najem 
potekla? Bo lastnik še naprej 
ostal prijazno širokogruden? Ali 
bomo morali začeti razmišljati o 
drugih prostorih?

Toliko o naših žlahtnih hra-
mih za področje vizualne ume-
tnosti. Kaj pa imamo na voljo 
tisti, ki zahajamo v gledališče? 
Največkrat avtobus ali osebni 
prevoz, da nas zapelje do Nove 
Gorice, Gorice, Trsta ali Lju-
bljane. Nekatere predstave je si-
cer možno za silo uprizoriti v 
pričujoči Dvorani 1. slovenske 
vlade, večina gledaliških dogod-
kov pa je tako kompleksnih, da 
na tem odru niso izvedljivi. Isto 
velja za koncerte.

Učitelji v šolah se zelo trudijo 
na različnih področjih kultur-
ne vzgoje. Naša občina slovi po 
tem in na to smo ponosni. Žal 
pa so tudi šole in posredno star-
ši obsojeni na plačevanje dragih 
prevoznih stroškov, ki so pove-
zani z obiskovanjem kulturnih 
dogodkov v različnih sloven-
skih središčih. Kulturni dom v 

lokalnem prostoru bi lahko re-
šil tudi veliko tovrstnih zadreg.

Verjetno si tako kot jaz tudi vi 
želite kulturnega doma, žlah-
tnega prostora, ki bo v naše me-
sto privabil izvrstne glasbenike 
in ugledne gledališke ansamble. 
V zadnjih desetletjih smo na ža-
lost priča bliskovitemu razvo-
ju posebne oblike kulture, ki jo 
strokovnjaki poimenujejo po-
trošniška kultura. Vse polno 
trgovin, tako imenovanih po-
trošniških svetišč, je tudi v na-
šem mestu. Kaj je tisto, kar tako 
množično žene ljudi k potro-
šnji in nakupom? Vsekakor so 
to poželenja po imeti in uživa-
ti, ki pa končajo v duhovno iz-
praznjenem posamezniku, brez 
empatije in človečnosti.

Si želimo takšne kultu-
re? Si želimo, da mladi odra-
ščajo v čustveno osiromašene 
individualiste? 

Naj se vrnem nazaj k svojemu 
ustvarjanju. Vse življenje se kot 
ustvarjalec trudim biti zvest sa-
memu sebi. Zavezan sem svoji 
resnici. Verjamem, da je ume-
tnost veliko več, kot zgolj avtor-
ska refleksija na nek prostor in 
čas. Trudim se, da bi moja ume-
tnost v ljudeh nagovarjala pred-
vsem njihovo človečnost. To je 
tisto, o čemer priča instalaci-
ja, ki je bila razstavljena v pala-
či Mora ob lanskem beneškem 
bienalu. 

Včasih sam sebi zastavim 
vprašanje Kdo sem?

Sem slovenski ustvarjalec? Za-
gotovo, saj že štiri desetletja 
ustvarjam v slovenskem kul-
turnem prostoru in sem v njem 
pustil svoj pečat. Sem kurd-
ski umetnik? Gotovo, po oče-
tu in mami sem Kurd. Sem ira-
ški umetnik? Da, še vedno se 
imam tudi za Iračana. Nekaj pa 
je, v kar sem zagotovo prepri-
čan: sem Azad Karim, ajdovski 
umetnik.

Naj vam ob koncu iskreno vo-
ščim ob slovenskem kulturnem 
prazniku. Voščim vsem dobrim 
ljudem, ki imate radi kulturo in 
umetnost. Voščim vsem, ki kul-
turo ustvarjate. Ob kulturnem 
prazniku želim vse dobro vsem, 
ki v tem norem svetu še vedno 
verjamete v človečnost.

Hvala.

slavnostni govornik prihaja od 
daleč, pa je hkrati naš – aka-
demski slikar in grafik, združe-
valec likovne izkušnje dveh sve-
tov, Azad Karim, rojen v mestu 
Arbil v iraški pokrajini Kurdi-
stan, ki že štiri desetletja boga-
ti evropsko kulturno in likovno 
okolje z avtorsko prepoznav-
nim opusom. Živi in ustvarja 
v Ajdovščini. Pripovedoval je o 

svojih prvih srečanjih s sloven-
sko kulturo.Kulturni program 
proslave je potekal v zname-
nju 120-letnice rojstva ameri-
ške Slovenke iz Vipavske do-
line, pisateljice in publicistke 
Ane Praček Krasna. Njena dela 
so ob nežni klavirski spremlja-
vi Davida Trebižana prebirali 
mladi člani KUD Javorov hu-
dič, interpretacije besedil so 
se prepletale s petjem – Sergej 
Randjelović – Runjoe je prepe-
val pesmi Pengova v Davido-
vi preobleki. Slovensko himno 
je uvodoma izvedel baritonist 
Rok Zelinšček. Nežno, subtilno 
proslavo, je ustvaril režiser Pe-
ter Avbar. 

Elegija Gori 

Pesniška ubeseditev Gore po-
teka skozi zgodovinska dejstva 
in občutja, ki pesnika nostal-
gično navdajajo z mero za ri-
tem in tkanje zgodbe. Gre za 
eno samo pripovedno pesem, 
ki skuša z ritmom zapeti o tr-
doti preživetja na tej planoti. 
Kot pravi avtor sam, je to nje-
gov literarni spomenik Gori, na 
katerega je zelo ponosen. »S to 

Plodovit ajdovski pisatelj Bojan Bizjak je izdal že svojo dese-
to pesniško zbirko z naslovom Gori. Gre za unikat v sloven-
skem prostoru, saj je celotna knjiga v obliki ene same pesmi. 
Slednja opisuje življenje Gorjanov od prve naselitve pa vse 
do današnjih dni. 

pesmijo se poklanjam možno-
sti, da sem sploh nastal, da sem, 
da bom, še potem, ko ne bom.«
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Občinsko ocenjevanje vina 2020
Občina Ajdovščina vabi vinarje s stalnim prebivališčem na območju občine Ajdovščina k 
sodelovanju na ocenjevanju vin 2020. Namen občinskega ocenjevanja vin je promocija do-
mačega vinogradništva in vinarstva. Najviše ocenjena vina v posameznih kategorijah bodo 
prejela listine odličnosti. Župan Občine Ajdovščina bo izmed vin, ki bodo prejela listine 
odličnosti, izbral županovo vino 2020. Občina bo od prejemnikov listin odličnosti odkupila 
določeno količino vin za pogostitve na svojih dogodkih. 

Pogoji za sodelovanje na občinskem ocenjevanju vin 2020
Na ocenjevanju lahko sodelujejo vsi vinarji, ki so vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina, imajo 
dovoljenje za stekleničenje vin ter stalni naslov bivališča na območju občine Ajdovščina.
Na ocenjevanje bodo sprejeta vina sort, ki so v sortnem izboru za Vipavsko dolino ter so
pridelana kot vina normalnih trgatev, od letnika 2013 naprej.
Vsak vinar mora zagotavljati najmanj 200 steklenic (0,75 l) vina po vzorcu, ki morajo biti
opremljene z lastno etiketo, skladno s pravilniki o označevanju vina.
Posamezni vinogradnik lahko na ocenjevanje prijavi največ pet (5) vzorcev, za vsak vzorec
pa je potrebno dostaviti tri (3) steklenice.

Potek občinskega ocenjevanja vin 2020
Ocenjevalno komisijo sestavljajo usposobljeni strokovnjaki. Ocenjevanju lahko v omejenem številu pri-
sostvujejo tudi vinarji, in sicer največ trije – prvi, ki se bodo prijavili organizatorju. Njihova ocena ne 
šteje, namen tovrstnega sodelovanja je pridobivanje
izkušenj pri ocenjevanju vin.
Ocenjevanje vina bo potekalo anonimno, vendar sledljivo, za kar poskrbi organizator ocenjevanja.
Ocenjevanje je za pridelovalce brezplačno, o ocenah svojih vin bodo po opravljenem ocenjevanju ob-
veščeni po pošti.

Listino odličnosti bosta prejeli praviloma po dve najviše ocenjeni vini v vsaki od štirih kategorij:
- vina iz domačih sort pinela in zelen,
- ostala bela vina,
- rose vina,
- rdeča vina. 

Županovo vino bo izbrano izmed vin, ki bodo prejela listino odličnosti. Izbor bo opravil župan Obči-
ne Ajdovščina. 

Sprejem vzorcev in termini 
Vzorci se bodo sprejemali na Občini Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, v delovnem času, do 16. marca 2020. 
Ocenjevanje vin bo potekalo 18. marca 2020. Listine odličnosti bodo podeljene na skupini prireditvi 
vseh treh občin ustanoviteljic Zavoda za turizem Vipavska dolina, 7. aprila 2020 v Novi Gorici, na kate-
ri bodo župani Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Renče-Vogrsko razglasili žu-
panova vina. O natančni lokaciji zaključnega dogodka bodo vsi sodelujoči vinarji obveščeni naknadno.  
Povabilo vinogradnikom je objavljeno na spletni strani Občine Ajdovščina (zavihek Javna naročila, ob-
jave, razpisi, rubrika Javni razpisi) in v lokalnem časopisu Latnik. Dodatne informacije in prijave za 
spremljanje vinskega ocenjevanja: Sanda Hain, 05/36 59 155, sanda.hain@ajdovscina.si.   

Forum Vipavska 
dolina
Časnik Finance je pretekli torek  v dvorani Območno 
obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina priredil forum 
Vipavska dolina. Srečanja sta se udeležila tudi ajdovski in 
vipavski župan, ki sta na okrogli mizi razpravljala o Vipavski 
dolini kot regiji raznolikih priložnosti in se dotaknila tudi 
nadaljnjih korakov pri njenem razvoju. 

Osrednja tema forumov, ki jih 
prireja časnik Finance, je po-
slovna prihodnost regije, stro-
kovnjaki za posamezno regi-
jo in lokalni uspešni podjetniki 
pa odkrivajo, kje se skrivajo 
priložnosti za razvoj regije, ka-
kšne so pri tem ovire ter ka-
kšno vlogo igrajo pri tem lokal-
ni akterji in kakšno država. Zdi 
se, da postaja Vipavska dolina 
vse bolj prepoznavna tako pri 
nas kot tudi po svetu. Prebival-
ci privabljajo turiste tudi brez 
spletnih strani, zadnja leta pa 
poslušamo o podjetjih, ki orje-
jo ledino zunaj Slovenije. Prav 
o poslovni prihodnosti regije, 
lokalni uspešnosti podjetnikov 
in priložnostih za nadaljnji ra-
zvoj, je bilo govora na forumu, 
ki se ga je udeležilo lepo število 
slušateljev. 

Uvodoma so se na okrogli 
mizi soočili župana ajdovske 
in vipavske občine, Tadej Be-
očanin in Goran Kodelja, ter 
direktor Območno obrtno-
-podjetniške zbornice Marko 
Rondič. O tem, kje na sloven-
skem turističnem zemljevidu 
je Vipavska dolina, je sprego-
vorila državna sekretarka Eva 
Štravs Podlogar. Tri zanimive, 
uspešne in navdihujoče lokalne 
podjetniške zgodbe so predsta-
vili Matjaž Zgonik (Winestro-
naut), Regina Podberšič (Api 
Regina) in Andrej Peršolja ter 
Marko Fornazarič (Creative 
Solutions). Dve uspešni živilski 
podjetji – Mlinotest in Incom 
– sta predstavili svoj pogled in 
smernice na preboj lokalnih 
podjetij v svet.  

Nepričakovano odkritje v Višnjah 
Na začetku vasi Višnje Občina Ajdovščina ureja ekološki otok. Med izvedbo pa je prišlo do ne-
pričakovanega odkritja – v odkritih strukturah so namreč arheologi našli ostaline rimske ceste. 

Stari Rimljani so imeli visoko 
razvito gradnjo in vzdrževanje 
cest. Znali so jih dobro načrto-
vati ter vešče zgraditi. Cesta od 
Aquileie čez Hrušico do Emo-
ne je bila zgrajena v času vlada-
nja cesarja Avgusta, (27 let pr. 
n. š. – 14 n. š.) ter je veljala za 
zelo pomembno gospodarsko 
in strateško prometno pove-
zavo v notranjost predalpske-
ga prostora. Najpomembnejše 
utrdbe ob njej v naši občini so 
v Ajdovščini – civilna naselbi-
na Flovio Frigido, kasneje pa je 
bila zgrajena še vojaška utrdba 
Kastra ter Ad Pirum na Hruši-
ci. Nato sledijo utrdbe na Lani-
šču in na Vrhniki. Po nekaterih 
domnevah naj bi prav na ob-
močju Vipavske doline ta cesta 
imela »obvoznico« prek Šturij, 
Zemona, Vrhpolja, do Vipa-
ve ter naprej proti Razdrtem in 
Planini. 

Rimska cesta je potekala po 
skoraj identični trasi, kot po-
teka današnja cesta od Ajdo-
vščine skozi Col in Podkraj do 

prelaza Hrušica. Na začetku 
vasi Višnje, kjer se tik ob glav-
ni cesti ureja ekološki otok, so 
bili najdeni ostanki stare rim-
ske ceste. Zanimivo je, da ob-
močje najdišča doslej ni bilo 

arheološko zaščiteno, torej 
gre za nepričakovano odkritje. 
Predhodne arheološke raziska-
ve pa so že potrdile, da gre de-
jansko za ostanke rimske ceste. 

Odličji z Masline
Oba ajdovska oljkarja, ki sta se udeležila mednarodnega oce-
njevanja oljčnega olja Maslina Split 2020, sta se vrnila z odličji. 

Vzorec mešanega oljčnega 
olja Tomaža Kandusa z Ustij 
je prejel zlato medaljo, meša-
no oljčno olje Ortaona Janeza 
in Urške Capuder iz Vrtovina 
pa poleg zlate medalje še pla-
keto za osvojen certifikat Vr-
hunska – premium ekstra devi-
ška oljčna olja. Capudrova sta 

prejela zlato medaljo in plaketo 
še za najbolje ocenjen oljčni li-
ker Ortaona. 

Kljub izredno slabi letini 2019 
je bila konkurenca na leto-
šnji Maslini velika, sprejetih in 
ocenjenih je bilo kar 360 vzor-
cev olja. Čestitke domačima 
oljkarjema. 
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Ključ do uspešnega razvoja 
turizma je v sodelovanju
Združenje za razvoj turizma, ki deluje pod okriljem Območne obrtno-podjetniške zbornice 
Ajdovščina, povezuje že več kot 40 ponudnikov. V prvem letu delovanja so postavili temelje 
za oblikovanje skupnih turističnih produktov, temelječe na sodelovanju in stremeče k izo-
braževanju, kar je ključ do uspešnejšega razvoja turizma v Vipavski dolini nasploh. 

Vipavska dolina kot enotna 
turistične znamka pridobiva 
na prepoznavnosti in ugledu, 
kar dokazuje tudi konstantna 
rast števila gostov in nočitev. 
Združenje povezuje že več kot 
40 vinarjev, gostincev, turistič-
nih kmetij, ponudnikov nasta-
nitev in športnih aktivnosti, 
turističnih agencij in društev, 
ponudnikov prevozov in dru-
gih storitev iz zgornje Vipavske 
doline, vanj se vključujejo tudi 
iz drugih občin. 

Občina Ajdovščina je kot prva 
podprla združevanje turistič-
nih ponudnikov na podjetniški 
osnovi. Združenje sicer deluje v 
okviru Območne obrtno-pod-
jetniške zbornice Ajdovščina, 
podporno okolje pa mu nudi-
jo tudi  Regijska razvojna agen-
cija ROD Ajdovščina, Regijska 
razvojna agencija Severne Pri-
morske Nova Gorica in SPOT 
Svetovanje Goriška. Povezova-
nje moči na celotni turistični 

destinaciji je za lokalno sku-
pnost izjemnega pomena, saj 
brez tega ni mogoče načrtova-
ti hitrega in usklajenega razvo-
ja, izpostavljajo predstavniki 
združenja. V prihodnje želijo 
delati predvsem v smeri trajno-
stnega razvoja in razvijati bu-
tični turizem, ki bo temeljil na 

kakovostni ponudbi. Ključno 
bo tudi sodelovanje z lokalno 
skupnostjo glede načrtovanja 
turistične infrastrukture. Poe-
notenje vseh akterjev v turiz-
mu je tudi eden izmed glavnih 
ciljev ustanovitve javnega za-
voda turizem. 

Primorski pospešek

O karierni poti mladih 
Tedenska rubrika Primorskih novic - Primorski pospešek - je 
namenjena širjenju kvalitetne konstruktivne javne razprave 
o mladih v Sloveniji. Ob sklepnem dogodku v četrtek, 13. 
februarja, so poleg predstavitve uspešnih kariernih zgodb 
mladih priredili tudi okroglo mizo, na kateri je sodeloval 
tudi župan Tadej Beočanin. Častni pokrovitelj rubrike in 
gost zaključnega dogodka je bil predsednik vlade RS Mar-
jan Šarec.

Projekt Primorski pospešek 
se osredotoča na karierno pot 
mladih, na možnosti za razvoj 
njihovih potencialov v Slove-
niji, o problemih, s katerimi 
se soočajo na svoji poti in vi-
ziji za njihovo življenje. Dogo-
dek ob sklepnem dejanju pro-
jekta je bil sestavljen iz dveh 
delov: organiziranega druženja 

mladih z uspešnimi posame-
zniki in okrogle mize na temo 
javne razprave o mladih v Slo-
veniji, predvsem s poudarkom 
na kariernih poteh in priložno-
stih za mlade v Sloveniji. Pred-
stavili so zgodbe desetih mla-
dih Primork in Primorcev, ki 
– vsak na svojem področju – 
začenjajo karierno pot. Pri-
sluhnili so njihovim dilemam 
in oviram, s katerimi se srečuje-
jo, ter jih povezali z uveljavlje-
nimi sogovorniki, ki so jim po-
magali z nasveti, nekateri tudi s 

konkretnimi kariernimi prilo-
žnostmi. Namen druženja je bil 
odstirati stereotipe o tem, da 
so krogi uspešnih ljudi zaprti 
in da se v Sloveniji ne da uspe-
ti. Javno razpravo o tem, kako 
v Sloveniji ustvariti priložnosti 
za mlade, so ob zaključku pro-
jekta sprožili še z okroglo mizo. 
Novinarka Primorskih novic 

Vesna Humar je k besedi pova-
bila župana Občine Ajdovščina 
Tadeja Beočanina, ki je pred-
stavil številne dobre prakse na 
področju mladih v ajdovski ob-
čini, gospodarstvenika Marja-
na Batagelja, direktorico Pri-
morskega tehnološkega parka 
Tanjo Kožuh, direktorico Me-
diane Janjo Božič Marolt, razi-
skovalca z Instituta Jožef Stefan 
Matjaža Humarja ter koreogra-
finjo in plesalko Nastjo Bremec 
Rynia. 

Tretje srečanje partnerjev projekta Crossit Safer 

Povezani za ukrepanje ob naravnih 
nesrečah
V obmorskem letoviškem mestecu Cavallino-Treporti so se minuli teden na tretjem srečanju 
zbrali partnerji slovensko-italijanskega projekta Crossit Safer, v katerega je kot partner za 
komunikacijo vključena tudi Občina Ajdovščina. Projekt je v teku že dobro leto, njegov cilj 
pa je podpis medregijskega protokola med civilnima zaščitama obeh držav za hitrejše ukre-
panje v primerih naravnih nesreč. 

Na tretjem srečanju partner-
jev projekta Crossit Safer, ki se 
ga je udeležilo tudi zastopstvo 
ajdovske občine, so pregledova-
li glavne rezultate že opravlje-
nega dela. Javni zavod Gasilska 
enota Nova Gorica, ki v projek-
tu igra eno od ključnih vlog pri 
ustvarjanju zgoraj omenjene-
ga protokola, je zbranim pred-
stavil proces njegovega nasta-
janja, raziskovalci z univerz v 
Benečiji in Padovi so predsta-
vili protipotresne in protipo-
žarne preventive, pogovore pa 
sta najbolj popestrila dva teren-
ska ogleda. Prvi dan so se ude-
leženci podali na ogled kampa 
ob mestecu Cavallino-Trepor-
ti, kjer so predstavniki civilne 
zaščite razložili protipožarno 
varnost letovišča ter predsta-
vili italijansko uredbo, name-
njeno načrtovanju, gradnji in 
vodenju turističnih struktur, 
kot so kampi ali turistična na-
selja, ki sprejmejo več kot 400 
ljudi. Največ zanimanja je med 

udeleženci požel ogled protipo-
plavnega sistema MOSE v Be-
netkah. Sestav, ki vključuje šti-
ri pod gladino ležeče zapornice 
in predstavlja enega od najpo-
membnejših strateških infra-
strukturnih projektov v itali-
janski zgodovini, je namenjen 
zadrževanju vode v primerih 
poplav ali zelo visoke plime. 
Nahaja se na treh vhodih pred 
mestom Benetke, v enega od 
treh, ki se nahaja več dvanajst 

metrov pod zemljo kot  (Lido 
inlet) pa nam je bilo kot zu-
nanjim obiskovalcem izjemo-
ma dovoljeno tudi vstopiti. V 
okviru vodenega ogleda smo se 
tako spustili več kot in si ogle-
dali, kako sistem deluje. 

Projekt je sofinanciran v okviru Programa 
Sodelovanja Interreg V-A Italija Slove-
nija 2014-2020, iz sredstev Evropskega 
sklada za regionalni razvoj in nacionalnih 
sredstev.

Svet regije 
Svet Severne Primorske (Goriške) razvojne regije je 105. 
redno sejo priredil v Ajdovščini, kjer je predsedovanje Svetu 
regije za eno leto prevzel župan Tadej Beočanin. Poleg splo-
šnih zadev so udeleženci razpravljali tudi o problematiki 
zdravstva v regiji.

Med drugim je bilo govora o 
sanaciji šempetrske bolnišni-
ce, centrih za duševno zdravje 
in o pomanjkanju zdravnikov 
na primarni ravni. Seznanili so 
se s pripravo skupnega projek-
ta Državne kolesarske poveza-
ve in regijskim programom Za-
vetišča za brezdomce. Župani 

severnoprimorske regije so sejo 
sklenili s sklepom, da pozove-
jo pristojne ustanove in Mini-
strstvo za zdravje, naj jih redno 
obveščajo o trenutnem stanju 
koronavirusa in sprejetih ukre-
pih za preprečevanje širjenja 
okužb.
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Lani zabeležili skoraj 30 tisoč 
nočitev v ajdovski občini
V Ajdovščini smo v primerjavi z letom 2018 lani zabeležili kar 9 % večji turistični obisk. Pove-
čalo se je tudi število nočitev. Dobrim uspehom botrujejo različne aktivnosti v preteklih letih, 
tudi dobro izpeljani oglaševalski kampanji lanskega poletja »Poletni hiti Vipavske doline«.

Po izjemnem letu 2018, ko 
je bila Vipavska dolina dele-
žna odlične promocije zaradi 
priznanja medijske hiše Lone-
ly Planet, je odlične rezultate 
beležila tudi v letu 2019. Že v 
letu 2017 je dolina pridobila 
tudi srebrni znak Slovenia Gre-
en Destination. Lani pa je bila 
uvrščena med top 100 najbolj 
trajnostnih turističnih destina-
cij na svetu. Okrepila se je sple-
tna promocija, vzpodbudne 
rezultate pa prinaša tudi ude-
ležba na številnih tujih in do-
mačih sejmih ter borzah.

Leta 2018 so turisti v občini 
Ajdovščina opravili 28.710 no-
čitev, v lanskem letu pa skoraj 
1.000 nočitev več. Povečalo se 
je tudi število prihodov – leta 
2018 so našteli 13.797 gostov, 
v lanskem letu pa že več kot 15 

tisoč. Tudi nočitve v Mladin-
skem hotelu v Palah, kjer ima-
jo 50 ležišč, potrjujejo poveča-
nje števila gostov. Leta 2018 so 
našteli 3.639 gostov, lani 3.822.

Pri izvedbi kampanje Poletni 
hiti Vipavske doline 2019 so 
poleg Občine Ajdovščina sode-
lovale še Mestna občina Nova 
Gorica in občine Renče-Vogr-
sko, Vipava in Miren-Kosta-
njevica. S kampanjo so želeli 
gostom ponuditi več in jih za-
držati več časa ter privabiti po-
potnike, ki se še odločajo ali 
so nekje v bližini. Cilj kampa-
nje pa je bil tudi povezovati po-
nudbo in graditi enoten pristop 
k predstavljanju prednosti naše 
destinacije. V akcijo se je vklju-
čilo kar 80 turističnih ponu-
dnikov iz celotne doline. Go-
stje so izbirali med raznolikimi 

aktivnostmi in zbirali žige ter 
nagrade.

Kampanja je potekala na tere-
nu pri ponudnikih in v spletnih 
medijih. Na lokaciji v Vipavski 
dolini so sodelujoči ponudniki 
in turistično informacijski cen-
tri s pomočjo posebne publika-
cije goste spodbujali k ogledu 
več znamenitosti in k obisku 
več ponudnikov. V digitalnih 
medijih, med drugim preko 
Googla in Facebooka, so v pe-
tih evropskih državah oglaše-
vali naše največje znamenitosti 
in predstavljali naše najmoč-
nejše adute – vino in kulina-
riko, možnosti za aktivnosti v 
naravi in zeleno pokrajino. Re-
zultati spletnih aktivnosti so se 
beležili ves čas kampanje, naj-
bolj je navdušil podatek, da se 
je prav na ta račun obisk sple-
tnega portala Vipavska dolina 
več kot podvojil. Da je akcija 
dobra, so ocenili tudi ponudni-
ki, ki si želijo nadaljevanja. 

Male čistilne naprave
Občina Ajdovščina že od leta 2015 s sofinanciranjem spod-
buja k nakupu čistilnih naprav, do sredstev so upravičeni 
lastniki objektov v krajih, v katerih v naslednjih letih ni na-
črtovane izgradnje kanalizacijskega omrežja. Doslej je bilo s 
pomočjo teh nepovratnih sredstev nabavljenih in namešče-
nih več kot 30 malih čistilnih naprav.

Na našem območju trenu-
tno obratuje 98 malih komu-
nalnih naprav. Občina Ajdo-
vščina subvencionira do 50 % 
upravičenih stroškov gradnje 
male čistilne naprave oziroma 
največ tisoč evrov za posame-
zno enostanovanjsko stavbo. 
Strošek male čistilne naprave 
je običajno med dva in tri tisoč 
evri. Občina upravičencu sub-
vencionira polovico vredno-
sti upravičenih stroškov, ki že 
vključujejo DDV. Najvišja mo-
žna subvencija za enostano-
vanjsko stavbo je 1000 evrov, 
pri večstanovanjskih stavbah 

pa ta znesek znaša 1.500 evrov. 
S subvencijo pa občina še do-
datno spodbuja lastnike več 
objektov k nakupu skupne 
male čistilne naprave. V tem 
primeru je mogoče pridobiti 
tudi celoten znesek potrebnega 
denarja, saj lahko vsak posame-
zni lastnik za nakup pridobi do 
1000 evrov subvencije, naprave 
za več objektov pa so cenovno 
ugodnejše.

Razpis za dodelitev nepovra-
tnih finančnih sredstev za iz-
gradnjo malih komunalnih 
čistilnih naprav v občini Ajdo-
vščina v letu 2020 bo kmalu.

Srečanje gospodarstvenikov in županov

Zgledni ukrepi za 
gospodarstvo
Severno  Primorska gospodarska zbornica je na Cerju orga-
nizirala srečanje med gospodarstveniki in župani. Soočili so 
mnenja o željah, zahtevah in pričakovanjih ter se seznanili 
z ukrepi in načrti, ki jih imajo župani v aktualnih mandatih. 
Ajdovska občina je bila izpostavljena kot tista, ki zagotavlja 
največ spodbud za razvoj gospodarstva, kar je na srečanju 
predstavil župan Tadej Beočanin. 

Pomanjkanje poslovnih con 
predstavlja v lokalnem okolju 
pereč problem. V Občini Aj-
dovščina se je pred časom na-
črtno pristopilo k reševanju te 
problematike, kot izpostavlja 
župan Tadej Beočanin: »Sub-
vencioniramo nakup stavb-
nih zemljišč, odkupujemo ze-
mljišča v poslovnih conah, jih 
komunalno opremljamo in 
neposredno prodamo podje-
tnikom glede na njihove potre-
be.« Vzpodbudno okolje za do-
mače in tuje podjetnike občina 

goji tudi z zagotavljanjem ka-
drov, ki se jih bo v prihodnje 
potrebovalo. Poslovne cone 
zajemajo v Ajdovščini skupno 
300 hektarjev površin, v novo-
goriški mestni občini je teh ob-
močij 100 hektarjev. »Prostega 
je še nekaj prostora v poslovni 
coni Gojače, na novo pa se bo 
odprla poslovna cona Črniče, 
potem pa se nam ta proces za 
nekaj časa zaustavi, saj bo od-
prodano vse, kar imamo na vo-
ljo za poslovne dejavnosti,« še 
dodaja župan. 

Prvi koraki na poti digitalizacije
V prostorih Občine Ajdovščina je v četrtek, 6. februarja, potekala že četrta predstavitev mo-
žnosti digitalizacije slovenskih občin, ki jih prireja 4PDIH – strateško partnerstvo Skupnosti 
občin Slovenije s Fakulteto za elektrotehniko UL in ob podpori Ministrstva za javno upravo RS. 

Skupnost občin Slovenije in 
Fakulteta za elektrotehniko, ki 
sta z namenom soočanja z no-
vimi izzivi digitalizacije občin 
sklenila strateško partnerstvo 
4PDIH, sta ob podpori Ministr-
stva za javno upravo RS pripra-
vili niz predstavitev in delavnic, 
z namenom ugotavljanja digi-
talnih potreb občin. V Ajdo-
vščini je potekala že četrta re-
gijska predstavitev z delavnico. 
Predstavljeni so bili novi izzi-
vi in možnosti ter primeri do-
brih praks iz evropskega pro-
stora. V praktičnem delu pa so 
udeleženci na podlagi predsta-
vljenega primera pametne vasi 
izpostavili možnosti in prilo-
žnosti digitalizacije lastnih oko-
lij – digitalna identiteta, partici-
pativni proračun, digitalizacija 
na področju urejanja okolja, ci-
vilne zaščite, vaških vodovodov 

…  Izpostavljena pa je bila tudi 
problematika starejšega prebi-
valstva, ki se teže sooča z novo-
dobno tehnologijo.

Občina Ajdovščina je že sto-
rila prve korake na poti digita-
lizacije. V zaključevanju je izde-
lava Strategije pametne občine 
Ajdovščina, v kateri so zapisani 

tudi vsi cilji, ki jih želimo doseči. 
Digitalna transformacija se bo v 
Ajdovščini predvidoma začela 
s pametnimi parkirnimi mesti, 
končni cilj, želja, pa je občanom 
poenostaviti pot do storitve jav-
nega sektorja.
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Edi Šelhaus v Pilonovi galeriji 
Na predvečer kulturnega praznika je v Pilonovi galeriji potekalo odprtje razstave fotorepor-
terja Edija Šelhausa. Še do 8. marca je na ogled izbor del iz pregledne razstave Retrospekti-
va, s katero je Muzej novejše zgodovine Slovenije lani obeležil 100. obletnico Šelhausovega 
rojstva. 6. marca pa bo v OŠ Col projekcija dokumentarca Edi Šelhaus: Bil sem zraven. 

Edi Šelhaus je po rodu iz Pod-
kraja, fotografsko žilico je po-
dedoval po starših, oba sta bila 
fotografa. 5. maja leta 1945 je 
kot vojni fotograf prisostvo-
val ustanovitvi prve sloven-
ske vlade v Ajdovščini. Delček 
njegovega bogatega opusa iz 
tega obdobja je bil na razstav-
nih panojih ob grajskem ob-
zidju na ogled lanskega sep-
tembra, ko smo v Ajdovščini 
proslavljali praznik vrnitve 

Primorske matični domovini. 
Muzej novejše zgodovine Slo-
venije, ki mu je Šelhaus po-
daril svoj obsežni fotografski 
opus, pa je ob lanskem jubile-
ju pripravil retrospektivno raz-
stavo,  ki prikazuje izbor Šel-
hausovih posnetkov iz štirih 
obdobij njegovega delovanja – 
iz druge vojne, iz Tržaškega ob-
dobja med leti 1945 in 1955, iz 
njegovega profesionalnega fo-
to-reporterskega obdobja in 

iz časa po upokojitvi. Avtori-
ca razstave, Jožica Šparovec, je 
pripravila tudi izbor del iz Re-
trospektive za razstavo v Pilo-
novi galeriji, s poudarkom na 
posnetkih, ki so povezani z Aj-
dovščino in s Šelhausovim ro-
dnim Podkrajem. Šelhausove 
fotografije odlikuje bogata pri-
povednost, vsak njegov posne-
tek pripoveduje zgodbo. Bil je 
zelo ploden fotoreporter, nje-
gov opus pa je bogat in po-
memben dokument različnih 
časovnih obdobij. Tudi razsta-
va v Ajdovščini prikazuje nje-
govo delo skozi vsa štiri obdo-
bja – začel je kot partizanski 
fotoreporter v času druge voj-
ne, po vojni pa beležil utrip ne-
mirnega časa v Trstu. Sledilo je 
obdobje »letečega fotorepor-
terja« pri Slovenskem poroče-
valcu, pozneje Delu in tedni-
ku Tovariš. Njegovo zadnje 
ustvarjalno obdobje je čas upo-
kojitve, še vedno je fotografiral 
ter fotografije objavljal v različ-
nih medijih, pa tudi pisal knji-
ge – bil je neumoren in je prak-
tično delal do zadnjega diha. 
Med njegovimi fotografijami je 
veliko legendarnih, takšnih, ki 
so se že zapisale v čas. Njemu 
najljubši fotografski motiv pa 
so bile živali. 

Ob zaključku razstave v Aj-
dovščini Pilonova galerija in 
Osnovna šola Col vabita še 
na ogled dokumentarnega fil-
ma Edi Šelhaus: Bil sem zra-
ven. Filmski večer bo 6. mar-
ca ob 18. uri na Osnovni šoli 
Col. Pred projekcijo bo pote-
kal pogovor z režiserjem Juri-
jem Grudnom, ki bo opisal na-
stanek filma. Vabljeni na ogled. 

Dan odprtih vrat
Osnovna šola Danila Lokarja je v četrtek, 6. februarja pri-
redila dan odprtih vrat, namenjen predstavitvi posebnega 
programa z nižjim izobrazbenim standardom. Pripravili so 
doživet kulturni program, v nadaljevanju pa predstavili delo 
učencev v oddelkih. Zbrane sta pozdravila tudi župan Tadej 
Beočanin in ravnateljica Irena Kodele Krašna.

Na šoli izvajajo osnovnošol-
ski prilagojeni program z niž-
jim izobrazbenim standar-
dom od leta 1983. Namenjen je 
otrokom s posebnimi potreba-
mi, ki glede na vrsto in stopnjo 
primanjkljaja, ovire oziroma 
motnje, ne morejo doseči izo-
brazbenega standarda po izo-
braževalnem programu osnov-
nošolskega izobraževanja. V 

letošnjem šolskem letu obisku-
je program 26 učenk in učen-
cev v treh oddelkih, prihajajo iz 
Vipavske doline in tudi od dru-
god. Kot je izpostavila ravna-
teljica, so učenci zelo aktivni, 
uspešni in z individualiziranim 
programom krepijo pozitivno 
samopodobo in motivacijo za 
nadaljnje učenje in delo.

Kako poteka običajni šol-
ski dan in kaj vse še počnejo, 
so učitelji in učenci programa 
predstavili s kulturnim nasto-
pom in predstavitvijo svojega 
dela po oddelkih. Sodelujejo na 
številnih tekmovanjih, razpi-
sih, urijo se pri kuharskih nalo-
gah, skrbijo za šolskih vrt in se 
redno vključujejo v redni pouk.  
Delo in rezultate, ki se kažejo 

v trdnih odnosih in vnašajo v 
lokalno skupnost medsebojno 
povezovanje ter podirajo pred-
sodke o drugačnosti, je pohva-
lil tudi župan Tadej Beočanin 
in mlade pozval k uresničeva-
nju vseh svojih talentov in sou-
stvarjanju solidarne in vključu-
joče skupnosti.   

Javni razpis za podelitev 
občinskih priznanj se izteka 

Preko Javnega razpisa za podelitev priznanj Občine Aj-
dovščina za leto 2020 se še do 3. marca zbirajo predlogi 
kandidatov za letošnje nagrajence. Predlog lahko poda fi-
zična oseba, podjetje, društvo …  s sedežem oziroma stal-
nim prebivališčem v naši občini. O podelitvi priznanj od-
loča Občinski svet Občine Ajdovščina na predlog Komisije 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

Vipavska dolina na Bavarskem
F.re.e. München je največji sejem za rekreacijo in prosti čas na Bavarskem, na katerem se je 
prejšnji teden predstavila tudi Vipavska dolina. Med obiskovalci je sejem priljubljen zaradi 
inovativnega koncepta, saj dogajanje ni omejeno le na stojnice in razstavne prostore, am-
pak je razširjeno tudi na zunanja prizorišča. Večletno pojavljanje na sejmu žanje vzpodbu-
dne rezultate – Vipavska dolina postaja vedno bolj prepoznavna destinacija med Bavarci. 

Nemci se na počitnice radi 
odpravijo večkrat na leto, zato 

je Vipavska dolina, ki ponu-
ja drugačna doživetja skozi vse 

leto, zanje zagotovo privlačna 
turistična destinacija. Obisko-
valce sejma je vipavska stojni-
ca skušala navdušiti s ponudbo 
aktivnih počitnic v naravi, po-
hodništvom, kolesarjenjem in 
drugimi outdoor aktivnostmi 
pa tudi z uživanjem ob dobri 
hrani in pijači. Nosilno temo 
je na slovenskem razstavnem 
prostoru sicer prevzela Idrija, 
ki se je predstavila skozi bogato 
etnološko dediščino s poudar-
kom na naravnih znamenito-
stih UNESCO Globalnega Ge-
oparka Idrija. 
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Mladost na burji

Vrtec na burji 

V tokratnem članku vam 
bomo podrobneje predstavi-
li Grozdek, prvo stopnjo pro-
grama, kjer aktivno sodelujejo 
najmlajši udeleženci progra-
ma Mladost na burji. Predšol-
ski otroci se v program vklju-
čijo kot skupina v okviru vrtca 
in aktivnosti izvajajo pod vod-
stvom svojega vzgojitelja. V 
enem programskem letu otro-
ci za osvojitev značke izvedejo 
vsaj šest različnih aktivnosti.

Skupaj z vzgojitelji vsaka 
vključena skupina otrok pri-
pravi tudi izvirno skupinsko 
mapo, kjer so podrobno in na 
ustvarjalen način predstavlje-
ne posamezne aktivnosti, ki 
so jih tekom leta izvedli. Mape 
so zanimive tudi otrokom, saj 
se ob listanju spomnijo, kaj so 
počeli in kje vse so že bili.

V vzgojni program Občine Ajdovščina Mladost na burji, ki 
spodbuja aktivno vključevanje v družbeno koristne dejav-
nosti, so vključeni otroci in mladi od 3. do vključno 21. leta 
starosti, ki se šolajo ali živijo v občini Ajdovščina. Program 
temelji na stopnjevalnem sistemu osvajanja značk.

Skupina Rumeni iz enote Ob Hublju, vzgo-
jiteljica Mateja Mikuž Kete: »Za vsako izve-
deno aktivnost otroci prejmejo nalepko, ki 
jo prilepijo v svoje dnevnike Grozdek«.

»Nastale so čudovite skupinske mape.«

V program Mladost na bur-
ji oziroma kar Vrtec na bur-
ji kot najmlajši rajši povedo, 
je vključenih 11 skupin otrok 
iz Otroškega vrtca Ajdovšči-
na in skupina otrok vrtca na 
Osnovni šoli Otlica.  Skupaj 
na prvi stopnji Grozdek sode-
luje 261 otrok iz enot Ob Hu-
blju, Ribnik, Vipavski Križ in 
skupine Cicibančki iz vrtca na 
Osnovni šoli Otlica.

Čas je zaveznik najmlajših 
in idej za aktivnosti jim ne 
zmanjka

»Skupina Žirafe iz enote Ribnik si je ogledala razstavo dijakov Srednje šole Veno Pilon z 
naslovom (Avto)portret tako in drugače. Spoznali so umetniško grafično tehniko, hkrati je 
razstava otrokom ponudila odlično iztočnico za pogovor o čustvih in izražanju le-teh.«

Tudi v skupini Grozdek je 
program razdeljen na štiri po-
dročja, na katerih otroci z ra-
znolikimi aktivnostmi skr-
bijo zase, za bližnjega in za 
skupnost. 

In teh se je že pred zaključ-
kom prvega programskega 
obdobja nabralo veliko več, 
kot to sam program zahteva. 
Največ aktivnosti so opravi-
li na področju Moja skupnost. 
Otroci so obiskali Pilonovo 
galerijo Ajdovščina, kjer so si 
pod vodstvom kustosinje go-
spe Tanje Cigoj ogledali raz-
stavo slikarja Iva Lenščaka. Na 
ustvarjalni delavnici v galeriji 
so z ogljem narisali svojo dru-
žino in nastala umetniška dela 
razstavili v svojem vrtcu.

Otroci iz skupine modre 
enote Ob Hublju so se vklju-
čili v akcijo Ljudske univerze 
Ajdovščina in v Tednu pisanja 
z roko gasilcem narisali ču-
dovite razglednice. Spet dru-
ga skupina je Dan slovenskih 
splošnih knjižnic obeležila z 
obiskom Lavričeve knjižni-
ce. Ob slovenskem kulturnem 
prazniku so najmlajši iska-
li Prešernovo ulico in jo na-
šli v centru Ajdovščine, prav 
na mestu, kjer v čudoviti stav-
bi domuje TIC Ajdovščina. 
Otroci iz enote Vipavski Križ 

»Obisk letališča Ajdovščina, kjer je g. 
Stojan Štokelj otroke popeljal skozi hangar 
in jim predstavil letala in pomen letališča 
za naše mesto, spoznali so tudi delovanje 
naprave za merjenje hitosti in smeri vetra.«

so v prazničnem času izdelali 
svoje jaslice in jih predstavili 
na tradicionalni razstavi jaslic 
v domačem krajevnem domu.

Zelo zanimive so tudi ak-
tivnosti, ki jih skupine izva-
jajo na področju Moj poklic. 
Vzgojitelji k sodelovanju pri-
tegnejo starše, ki otrokom v 
skupini predstavijo svoj po-
klic oz. dejavnost, s katero se 
ukvarjajo. Tako so otroci spo-
znali poklic gozdarja, meha-
nika dirkalnih motorjev, spet 
drugi so obiskali pošto Ajdo-
vščina in spoznavali njihovo 
delo ter poklic poštarja. Prav 
vsi so se udeležili dneva od-
prtih vrat domačega podjetja 
Fructal in spoznali delo s stro-
ji na posameznih proizvodnih 
linijah.

In ker vzgojitelji vedo, kako 
zelo so otroci navdušeni nad 
sladkimi priboljški, velik 

poudarek skozi celo leto na-
menijo tudi promociji zdrave 
prehrane in skrbi za zdravje. 
Vse skupine otrok se vključi-
jo v akcijo Tradicionalni slo-
venski zajtrk, pogovarjajo pa 
se tudi o izvoru hrane in spo-
znavajo pomen in vrste lokal-
no pridelane hrane. Nekatere 
skupine so se vključile v pro-
jekt Beli zajček, kjer se otro-
ci spoznavajo z ekologijo in 
skrbjo za svoje telo in zdrav-
je. Ena od skupin je obiska-
la zobozdravnico Dr. dent. 

»Strašni stol se je za nekaj časa spremenil v 
pravi tobogan«.

med. Branko Colja v Zdra-
vstvem domu Ajdovščina. Pri-
jazna ekipa v ordinaciji jih je 
zelo lepo sprejela in sproščeno 
vzdušje ter pozitivna izkušnja 
bo otrokom lahko pomagala 
premagovati strah pred obi-
skom zobozdravnika.

Vzgojitelji skupin otrok, ki 
so vključeni v program Mla-
dost na burji, pri izbiri pri-
mernih aktivnosti za vpis v 
dnevnike Grozdek med seboj 
dobro sodelujejo, tako znotraj 
svoje enote kot tudi z osta-
limi enotami Otroškega vrt-
ca Ajdovščina. Povezujejo se 
tudi pri izvajanju aktivnosti 
na področju Moj prijatelj, kjer 
otroci za druge skupine pri-
pravijo prave čajanke. Speče-
jo piškote, pripravijo čaj in na 
obisk povabijo otroke iz dru-
gih skupin. Nekateri se od-
pravijo tudi na obisk v druge 
enote vrtca Ajdovščina, kjer 
se otroci skozi družaben kul-
turni program predstavijo in 
vrstnikom pokažejo kaj poč-
nejo in kaj znajo. Sami izde-
lajo majhna darila in se med 
seboj obdarijo. Največje dari-
lo je otrokom osebna izkušnja 
ob druženju in spoznavanju 
pomena medsebojnega spre-
jemanja. Otroci ene od vklju-
čenih skupin so doživeli zelo 
posebno doživetje, ko je na 
obisk prišel fantek, ki obisku-
je razvojni vrtec Cirius v Vi-
pavi. Že ob samem prihodu so 
se otroci z navdušenjem zbrali 
okrog njega in ga pozdravlja-
li, vsak na svoj način.  Vzdušje 
je bilo res posebno, otroci so 
se ob njem umirili in v skupi-
no je prinesel dodatno veselje. 

»Tako nastajajo sokovi in slastne Frutabele.«

Alenka Praček, vzgojitelji-
ca in koordinatorka programa 
Mladost na burji za Otroški 
vrtec Ajdovščina: »Program 
Mladost na burji nas je do-
datno spodbudil k boljšemu 
medsebojnemu sodelovanju, 
širjenju ustvarjalnih idej in 

razvijanju pristnih odnosov 
v lokalni skupnosti. Dejav-
nosti, ki jih izvajamo v okvi-
ru tega programa, so tudi sicer 
poslanstvo vzgojitelja. Otroka 
bolj kot samo pripovedovanje 
ali učenje nagovori konkre-
tna izkušnja, ki jo sam doživi. 
Vsaka od omenjenih dejavno-
sti vzbudi v otroku drugačna 
občutja, najbolj dragocene iz-
kušnje pa so tiste, ki jih otrok 
doživi v povezavi z drugimi.«

Vloga vzgojiteljev je v vzgoj-
nem programu Mladost na 
burji ključna. O njihovem iz-
vrstnem delu pričajo tudi vsi 
nalepljeni grozdki, ki so le 
eden od dokazov odličnega 
dela naših vzgojiteljev. Otro-
ci bodo ob koncu vrtčevskega 
leta za svojo aktivnost prejel 
spominsko majico Grozdek, 
ki jih bo še dolgo opominjala 
na to, da je vsak »grozdek« po-
memben zato, da skupaj gra-
dimo lepšo skupnost. 

V naslednjih številkah Latni-
ka bodo podrobneje predsta-
vljene  vse stopnje programa 
Mladost na burji, najprej Hu-
belj in Čaven, v nadaljevanju 
še stopnji Kastra in Burja.

Urška Milač, vodja 
programa Mladost na 

burji
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Tujca  o   Sloveniji   in  ohranjanju posameznikove 
kulturne identitete 

V sredo, 5. 2. 2020, sta dijake 3. 
letnikov gimnazijskega programa 
Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina 
obiskala tujca James in Ross, ki tre-
nutno živita  v Sloveniji. S sub-
jektivnim pridihom sta predstavi-
la svoje poglede na temo osebne in 

kulturne identitete ter asimilacije in 
podala napotke, ki jih bomo mla-
di lahko uporabili, ko se bomo tudi 
sami za dalj časa podali v svet, ali pa 
zgolj za to, da bomo lažje razumeli 
svoje mesto v družbi. 

Že nekaj časa dijaki pri pouku 
angleščine obdelujemo nekaj 
izjemno konkretnih in družbeno 
zaskrbljujočih tem. Ena izmed 
teh je tudi kulturna identiteta. 
Svet, prepleten z globalizacijo 
in migracijami, je obremenjen 
z grožnjo izgube narodovih 
identitet. Kulturne in migracijske 
meddržavne ter državne politike pa 
lahko to obremenitev potencirajo 
ali pa zmanjšujejo. Tako lahko 
opazujemo tako tiste bolj uspešne 
taktike ohranjanja kulturne 
identitete kot tudi tiste, ki v duhu 
socialne pravičnosti slednjo 
degradirajo. Da pa lahko o pomenu 
in politiki kulturne identitete 
sploh govorimo, potrebujemo 
širše znanje, dojemanje prostora, 
poznavanje zgodovinskih dejstev in 
morebiti tuj pogled na situacijo. 

V zahodni civilizaciji, ki se 
mnogokrat ponaša s prepričanjem, 
da je najnaprednejša družba, 
zadnja leta opazujemo vsesplošno 
razvrednotenje že doseženih 
družbenih norm. Propad vrednot, 
kot so svoboda izražanja in 

mišljenja, odprta kritika verstev 
in poudarjanje pomena razuma, 
pragmatičnosti ter racionalnosti, je 
posredno povezan z nekredibilno 
in nekompetentno migracijsko 
ter kulturno politiko. Utapljajo se 
vrednote večinske prednosti, ki smo 
jih včasih jemali kot samoumevne. 
Preplavljajo pa nas take, ki se ne 
skladajo z našim načinom bivanja 
in dojemanja. Take, ki zahtevajo 
zavedno ali (za nekatere) nezavedno 
lastno zapostavljanje, po drugi 
strani pa sprejetje nadrejenosti teh 
tujih vrednot. Takšno neskladje pa 
pripelje do mnogih problemov

družbe, kot so diskriminacija in 
zapostavljenost. 

V luči takih dilem smo se 
pogovarjali tudi z omenjenima 
gostoma, ki sta nam iz prve roke 
ponudila predstavo konceptov 
“ameriškosti” in “britanskosti” ter 
ju prepletala z idejo “slovenskosti”, 
zato da smo začutili prilagoditve, 
ki sta jih bila primorana izvesti v 
novem okolju. Teh sicer ni bilo 
ravno veliko, saj so si omenjeni 
koncepti zaradi podobne zgodovine 
zahodnih civilizacij precej  podobni, 

kljub vsemu pa sta poudarila 
možnost večje aktivnosti, boljše 
kvalitete življenja ter počasnejšega 
tempa, ki ju Slovenija v primerjavi 
z ZDA oz. Veliko Britanijo ponuja. 

Oba angleško govoreča gosta sta 
se zavedala pojma talečega lonca 
kultur in sta v skladu s prepričanjem 
tudi delovala. Pokazala sta nam, da 
razumeta osnove slovenščine. Prav 
tako sta prilagodila način življenja, 
da bi se ta bolje spajal s slovenskim. 
Do naše družbe sta delovala 
spoštljivo, lahko pa sta tudi zgled 
pozitivnega vključevanja v družbo. 

Poslušalci smo pri interaktivni 
predstavitvi z veseljem sodelovali. 
Obisk gostov je zagotovo doprinesel 
k boljšemu razumevanju pomena 
ohranjanja lastne kulturne 
identitete. Taka srečanja so 
neprecenljive narave, saj nam 
omogočajo, da širimo obzorja, 
brusimo veščine kritičnega mišljenja 
in v svetu neskončnih možnosti 
najdemo svojo pot. 

Feliks V. Možina, 3. a

Na pomoč, ne znamo skuhati mineštre!

V Hiši mladih se je v sredo, 5. 
februarja 2020, odvil dogodek, 
ki smo ga naslovili Na pomoč, 
ne znamo skuhati mineštre! Šlo 
je za druženje generacij, ki smo 
ga organizirali združeni mladi 
iz Ajdovščine in okolice. Na 
naši šoli že drugo leto delujemo 
v okviru programa Popestrimo 
šolo na Srednji šoli Veno Pilon 
Ajdovščina, pridružili pa smo se 
mednarodnemu projektu Start the 
Change pod okriljem Amnesty 
International Slovenije. Posvečamo 
se temam trajnostnega razvoja, ki 
zajemajo tako skrb za okolje kot 
ravnanje v dobrobit družbe. Letos 
smo skupino razširili, tako da smo 
dogodek organizirali skupaj z 
mladimi iz programa PUM-O in z 
učenci Osnovne šole Danila Lokarja 
Ajdovščina.

Naš namen je bil, da med seboj 
združimo različne generacije – od 
mladih, malo manj mladih pa vse 
do tistih najstarejših med nami. 
Prepričani smo namreč, da ima 
vsaka generacija določena znanja, 
ki jih druge generacije nimajo. 
Osrednja ideja dogodka je bila, da 
si podelimo trenutke, izkušnje in 
znanja.

Program smo začeli s kvizom 
Kahoot, kjer smo se v skupinah 
pomerili z uporabo pametnih 
telefonov. Preverili smo znanje, 
ki ga o trajnostnem razvoju že 
imamo. Ugotovili smo, da ima 
vsak malo drugačen pogled na to, 
kaj trajnostni razvoj pomeni, pa 
vendar obstajajo dejstva, ki pričajo o 
situaciji v Sloveniji. Ker se je večina 
udeležencev prvič srečala s kvizom

na mobilnih telefonih, je bilo 
tekmovanje še toliko bolj zabavno

Novinarske aktivnosti v programu 
POŠ sofinancirata Republika Slovenija 
in Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada.

Po kvizu je del udeležencev, ekipa 
mladih in starostnikov, odšel v 
kuhinjo, kjer so se posvetili pripravi 
mineštre. Zakaj mineštra? Ker je to 
jed, ki jo lahko z lahkoto pripravimo 
iz sestavin, ki zrasejo na domačem 
vrtu ali njivi. Posledično ima zelo 
nizke obremenitve za okolje in je v 
sledi trajnostnega razvoja.

Medtem ko je del udeležencev 
kuhal mineštro, je v osrednjem 
prostoru potekal program: Jan in 
Filip sta nam zaigrala na kahon, 
potem pa so se tudi gostje sami lahko 
preizkusili v ustvarjanju ritma. 
Sledila je literarna točka z gospo 
Vlasto iz društva Norma 7. Gospod 
Dominik je z nami delil zgodbo o 
svojem glasbenem ustvarjanju v 
mladosti, potem pa smo si izmenjali 
nasvete, ki bi jih radi podelili drugim 
generacijam. Spontano je nastala 
celo ekipa mladih in starih, ki se je 
pomerila v namiznem nogometu.

Ko je bila mineštra skuhana 
(pravzaprav sta nastali kar dve), smo 
se pogostili, sledila pa je tudi torta.

Ekipa Start the Change
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Užij življenje – eno od pravil izraelskega ljudstva

V sredo, 12. februarja 2020, nas 
je tretje letnike gimnazije obiskala 
Urška Jelerčič, Slovenka, ki živi 
v Izraelu. Naš pogovor je tekel v 
angleščini, ki je trenutno Urškin 
vsakodnevni jezik sporazumevanja. 
Pogovarjali smo se o izraelskem 
vsakdanjiku in ga primerjali z 
našim. Skozi pogovor o različnih 

temah iz vsakdanjega življenja smo 
našli zelo veliko razlik in skoraj 
nobene podobnosti med narodoma. 
Mogoče bi se kaj le našlo, če bi za 
pogovor imeli več časa. 

Izvedeli smo, da Izraelcem več 
pomeni to, da se znajdeš v življenju, 
kot pa šolanje na univerzi. V 

Sloveniji večina ljudi postrani 
pogleda, če se odločiš, da boš 
izobraževanje zaključil po srednji 
šoli ali se med študijem preusmeril 
drugam, na primer zamenjal študij 
medicine za študij elektrotehnike. 
Izraelcem je to nekaj običajnega, 
saj ima posameznik pravico, da se 
išče in ugotovi, da mu nek študij 
ali služba ne ustreza in se zato 
preusmeri na drugo področje. Iz 
pogovora na to temo smo tudi 
zaključili, da so Izraelci veliko bolj 
podjetni in samoiniciativni kot mi. 

Znani so tudi po tem, da hitro 
najdejo luknje znotraj pravil in 
zakonov. Urška nam je to prikazala 
na primeru ortodoksnih judov, 
ki jih je v Izraelu približno 10 %. 
Zaradi vere ob vikendih, ko poteka 
Shabbat, ne smejo uporabljati 
tehnologije. Ker pa jih veliko živi 
v blokih z več kot 20 nadstropji, 
hoja po stopnicah ni ravno mogoča. 
Da se takemu pravilu izognejo, so 
dvigala programirana tako, da se 
ob vikendih vstavijo in avtomatsko 
odprejo na vsakem nadstropju. 
Na ta način ni nikomur potrebno 
pritisniti gumba na dvigalu, kar 

pomeni, da zakona v osnovi niso 
kršili.  

Primerjali smo tudi slovensko 
nedeljsko kosilo in izraelske 
petkove Shabbat večerje, na katere 
pride tudi od 15 do 20 ljudi, saj 
družine povabijo številne prijatelje 
in znance. Gostitelji pripravijo 
veliko različnih jedi, poleg tega pa 
še vsak izmed gostov prinese svojo 
hrano. Večinoma ob koncu večerje 
ostane veliko hrane, zato ni nič 
čudnega, če jo pojedo še kakšen dan 
ali dva kasneje. Slovenci precej bolj 
cenimo sveže pripravljene obroke, 
zato zelo redko pogrevamo ostanke 
prejšnjega dne. 

Kot pragmatični posamezniki 
Izraelci zelo pazijo na to, da so 
stvari predvsem zelo uporabne 
in koristne, ni pa jim tako zelo 
pomemben videz. To se predvsem 
odraža v njihovi skrbi za videz 
hiš, blokov in stanovanj. Zato tudi 
težave rešujejo na praktičen način, 
rezultati pa niso vedno estetski. Kot 
zabaven primer take iznajdljivosti 
nam je Urška pokazala fotografijo 
“popravljenega okna”. Ker se to ni 

zaprlo, je najemodajalec namesto 
zamenjave okna oz. kljuke, nanj 
preprosto pritrdil ključavnico in 
tako problem rešil.  

Izraelci zelo radi pomagajo in 
to menda celo do mere, ki meji 
na vsiljivost. Morda bi jih lahko 
primerjali z našimi obiski pri 
sorodnikih, ko ponujajo hrano 
in pijačo, čeprav smo že večkrat 
odklonili. Le da se pri njih ta 
uslužnost ne ustavi pri hrani, 
podjetni so tudi pri iskanju službe 
ali celo boljše polovice za prijatelja.  

Predvsem smo izvedeli, da so 
Izraelci narod, ki se ne zmeni za to, 
kako jih vidijo drugi in ne delajo 
stvari, da bi se vključili in bili drugim 
všeč, ampak jih delajo zase in zato, 
ker se sami v tem počutijo izpolnjene 
in srečne. In tu bi se Slovenci lahko 
od njih marsikaj naučili. Sedaj bi 
bilo zanimivo izvedeti, kaj bi o naših 
drobnih navadah mislili Izraelci in 
kaj bi bilo tisto nekaj, kar bi se oni 
želeli naučiti od nas. 

 Maruša Blaško, 3. a

Izgradnja lastne sončne elektrarne 
V začetku leta 2020 smo na 

šoli priključili dve lastni sončni 
elektrarni, eno na šoli, drugo 
na dijaškem domu. Od sklepa, s 
katerim nam je uspelo pridobiti 
subvencijo na proizvodnjo 
električne energije, do priklopa 
elektrarn so pretekla skoraj tri leta. 
Soočali smo se s številnimi izzivi, 
nalogami in problemi, ki smo jih 
uspešno reševali. Tudi ustanovitelj 
(Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport) je imel nekatere 
zadržke, za katere smo kasneje 
ugotovili, da slonijo na starih 
informacijah in še starejših sistemih. 
Danes sem slišal, da šole usmerjajo 
po našem modelu. Če bo projekt 
zastavljen kot v Ajdovščini, bodo 
dali zeleno luč. 

Pred tremi leti področje 
fotovoltaike v resnici ni pomenilo 
odkrivanja nečesa neznanega. 
Vseeno pa so se prav v zadnjih 
letih razvili novi sistemi, nove 
priključne sheme in varnostni 
sistemi, da smo na fizikalno znanem 
področju odkrivali tehnične 
novosti. Posebnost je tudi to, da 
smo se za elektrarno odločili na 
javni stavbi, v šoli, se registrirali za 
prodajo energije in se po besedah 
projektanta in izvajalcev odločili in 
potrudili zagotoviti najvišjo možno 
stopnjo varnosti (višjo, kot jo 
zahteva zakonodaja in kot jo tipično 
zagotavljajo drugi). 

Naš zavod je relativno velik 
porabnik energije. Poleg šole imamo 
kuhinjo, jedilnico, večnamensko 
dvorano in dijaški dom. Šola je 
že pred leti pokazala tehnično 
napredno naravnanost in celotno 
šolo z dijaškim domom klimatizirala 
– vsako sobo in vsako učilnico 
(marsikatera šola še danes nima 
takega standarda). Za to (in seveda 

za marsikateri drugi porabnik) je 
potrebna električna energija. Na 
letni ravni v zavodu porabimo 
približno 300.000 kWh električne 
energije. Izračuni so pokazali, da od 
naših elektrarn lahko pričakujemo 
letno proizvodnjo približno 200.000 
kWh električne energije, s čimer 
bomo tako v začetku pokrili dve 
tretjini (66 %) potrebne energije. 
Zavedamo se, da se tehnologija 
spreminja, tako da lahko v 
prihodnje načrtujemo nove ukrepe 
za zmanjšanje porabe energije, 
kar bi pomenilo, da lahko s tem še 
povečamo procent samooskrbe. 

V procesu načrtovanja je bila 
najpomembnejša skrb za varnost. 
Izbrani projektant je razvil 
posebno podkonstrukcijo in sistem 
pritrjevanja, ki ni tipski, tako da 
so se izvajalci najprej čudili našim 
zahtevam in načrtom za izvedbo. 
Večkrat smo slišali, da je pritrjevanje 
zelo predimenzionirano. Naši 
odgovori so bili vedno, da mi 
živimo v Ajdovščini, poznamo našo 
burjo in želimo mirno spati. Drugi 
segment varnosti se je nanašal na 
električni del. Čeprav za tako velike 
elektrarne, kot je naša, in za tako 
vrsto priklopa niso zahtevani tako 
imenovani inteligentni sistemi, ki v 
času mirovanja delujejo pod nizko 
napetostjo (vzdrževanje, težave, 
požar …), smo uporabili te sisteme. 
Obenem smo s tem zagotovili 
tudi večjo učinkovitost, saj ob 
morebitnih zasenčenjih določenih 
solarnih modulov pade učinkovitost 
le modulov in ne celotne elektrarne, 
kot je to veljalo za starejše sisteme.   

Šola je zdaj registrirana tudi za 
prodajo viškov električne energije, 
za kar smo že podpisali pogodbo s 
Petrolom. Čeprav sem prej omenil 
načrtovano 66% samooskrbo, bodo 

dnevi, ko bomo proizvedli več, kot 
bomo porabili. To energijo bomo 
prodajali. Sedaj sledimo dnevni 
proizvodnji in kljub kratkim 
zimskim dnevom elektrarni 
proizvajata energijo. Vedeli smo 
tudi, da za proizvodnjo ni nujno 
potrebno, da so moduli obsijani 
s soncem. Kljub temu pa nas je 
presenetilo, da je elektrarna v 
deževnem dnevu proizvedla kar eno 
tretjino energije kot v popolnoma 
sončnem dnevu. 

Investicija v obnovljive vire energije 
postavlja šolo tudi za praktičen 
zgled zaposlenim, dijakom, 
občanom, nenazadnje marsikateri 
državni instituciji oziroma politiki. 
Država namreč lovi zadnji vlak, da 

izpolni zaveze, ki jih ima do EU na 
področju podnebnih in energetskih 
politik. V šoli izvajamo tudi 
pedagoške vsebine v okviru izbirnih 
vsebin in interesnih dejavnosti 
s tega področja. Zdi se nam zelo 
pomembno, da ne le izpostavljamo 
razprave na tovrstne vsebine, ampak 
znamo pokazati tudi konkretne 
aktivnosti. Zavedanje glede resnosti 
in pomembnosti omenjene tematike 
pokažemo s pripravljenostjo za 
iskanje finančnih virov in lastnim 
izvajanjem investicij na tem 
področju. Direktor direktorata za 
investicije v okviru našega resornega 
ministrstva je napovedal, da naj bi 
šole v nekaj letih lahko načrtovale 
izkoriščanje alternativnih virov, 
saj gre v tej smeri razvoj družbe. 

Prosil nas je za analizo investicije 
in proizvodnje električne energije, 
saj jim bo koristila pri uvajanju 
proizvodnje sončne energije na 
strehah šol. 

Tudi s to investicijo smo pokazali, 
da smo pripravljeni hoditi po 
poti neznanega, narediti kakšen 
korak več, raziskovati in odkrivati, 
preizkušati in si upati, slediti razvoju 
družbe in iskati svojo vlogo v tem 
razvoju, napredku in novostih.   

 

Andrej Rutar, ravnatelj
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Ajdovščina
Goriška 64, obrtna cona Gmajna, 

Tel: 05/ 850 15 06

ODPIRALNI ČAS:
pon - pet: 8:00 - 17:00

sob: 8:00 - 12:00

Ugodni nakupi za člane kluba Kalia!
Včlanite se lahko na vseh prodajalnih mestih 
Kalia ali na www.kalia.si

Semenski krompir (VEČ KOT 15 RAZLIČNIH VRST KROMPIRJA)
Krompir je vrtnina, ki je doma v skoraj vsakem slovenskem vrtu. Pridelava je dokaj enostavna, 
če ste pozorni na pravi čas sajenja, pravilno gnojenje, kolobar in dobre 'sosede'. Krompir se ob 
ugodnih vremenskih pogojih lahko sadi že konec februarja. Paziti je potrebno le, da se zemlja 
ogreje na vsaj 9°C. Pri sajenju zgodnjega krompirja, poskrbimo za nekoliko večjo globino, saj 
s tem zaščitimo krompir pred hladnimi temperaturami.

Sadike sadnega drevja in jagodičevja Izberite darilo za 8. marec pri nas

BRESKVE, HRUŠKE, JABLANE, OREH, MANDELJ, KAKI, 
SLIVE, NEKTARINE, MARELICE, LIMON, GRANATNO 
JABOLKO, MALINE, RIBEZ, BOROVNICE, KOSTANJ ...

VRTNI CENTER KALIA IZ AJDOVŠČINE 
ZA DOLOČEN ČAS TREH MESECEV 

ZAPOSLI TRGOVKO ALI TRGOVCA ZA 
SEZONSKO POMOČ PRI PRODAJI 

OD 10.03. DO 10.06.2020.

ZAŽELENA KONČANA KMETIJSKA ALI 
PODOBNA SREDNJA ŠOLA, KAR PA NI 

POGOJ. ZA DELO PO PODJEMNI 
POGODBI SPREJEMAMO PRIJAVE TUDI 

MLAJŠIH UPOKOJENK IN UPOKOJENCEV, 
KI IMAJO IZKUŠNJE PRI PRODAJI TER 

ZNANJE IN VESELJE DO VRTIČKARSTVA IN 
KMETOVANJA.

PISNE PRIJAVE Z OPISOM ZNANJ IN 
DELOVNIH IZKUŠENJ SPREJEMAMO NA 

NASLOVU VRTNI CENTER KALIA, 
GORIŠKA 64, 5270 AJDOVŠČINA DO 5.3.2020.

IŠČE SE DODATEN PAR ROK
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Pilonova galerija Ajdovščina

Odprto: torek-petek: 9.00-18.00 / sobota, nedelja: 15.00-18.00 / zaprto: ponedeljek in prazniki
Pilonova galerija Ajdovščina, Prešernova ulica 3, 5270 Ajdovščina

T: +386 5 368 91 77 • E: pilonova.galerija@siol.net • I: www.venopilon.com
Več o dogodkih na 

www.venopilon.com

Vabljeni k ogledu stalne zbirke Vena Pilona. Vsako 1. nedeljo v mesecu je ogled razstav brezplačen.

Bojan Kovačič in grafična šola 
v Narodni galeriji 2004–2018 

13. 3.–12. 4. 2020
Odprtje razstave 

bo v petek, 13. 3., ob 19. uri.

Edi Šelhaus. Retrospektiva - izbor del 
7. 2.–8. 3. 2020

V sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Slovenije

Zadnje vodstvo po razstavi
nedelja, 8. 3.,  ob 17. uri

Vodi Jožica Šparovec, avtorica razstave.

Filmski večer na OŠ Col
petek, 6. 3., ob 18. uri

Projekcija dokumentarnega filma
in pogovor z režiserjem Jurijem Grudnom. 

Edi Šelhaus: Bil sem zraven

Za otroke in družine: 
Sobotne ustvarjalnice 

sobota, 7. 3. in 21. 3., ob 16. uri
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Berko v Lokarjevi 
galeriji

V petek, 21. februarja je bila v 
Lokarjevi galeriji otvoritev za-
nimive, predvsem pa drugač-
ne razstave, kot smo jih večino-
ma vajeni srečevati v galerijah. 
S svojimi deli se predstavlja sli-
kar Berko (slikar v javnosti na-
stopa le pod vzdevkom), ki 
ostaja celo svoje ustvarjalno ži-
vljenje zvest fotorealizmu.

Fotorealizem ali hiperrea-
lizem, lahko tudi superreali-
zem, se je pojavil v ZDA sredi 
60. let predvsem na slikarskem 
in grafičnem področju. Uteme-
ljuje ga težnja po natančnem in 
s skrbnostjo do detajla izdela-
nem slikarskem posnetku re-
sničnosti, ki jo prikazuje foto-
grafija; torej njegovo izhodišče 
kljub realistični uprizoritvi ni 
več neposredna zaznava sveta. 
Postopek nastajanja hiperrea-
listične slike je običajno dolgo-
trajen, lahko tudi več mesecev. 

Berko je eden redkih ume-
tnikov v Sloveniji, ki se je v se-
demdesetih letih s fotorealistič-
nim upodabljanjem vsakdanjih 
motivov zavestno odvrnil od 
dominantne ekspresionistične 
prakse in abstraktne slike. Nje-
gov opus od znamenite črno 

bele slike, na kateri se je upo-
dobil z ženo Zdenko do popu-
larne serije digitalnih grafik in 
slik velikega formata z naslo-
vom Nikoli niste daleč od Ber-
kove zvezde, obsega  še podo-
be vzete iz družinskega albuma, 
iz popularnega medijskega sve-
ta, floristične in ekološke moti-
ve ter izjemno zanimivo serijo 
kompleksnih hkratnih pogle-
dov v interier in eksterier, ki se 
zrcalita v velikih steklenih po-
vršinah sodobne arhitekture. 
Tovrstna trenutna realnost je, 
ne glede na to, kako je varljiva 
in dematerializirana, nov vidik 
v slovenskem slikarstvu kot ce-
loti. Berko slika svoja doživetja 
in je kronist našega časa, je sli-
kar sodobnosti.

Njegova dela hranijo muze-
ji sodobne umetnosti v Zagre-
bu, Beogradu, Ljubljani, nje-
gov portret Roberta Redforda 
je ena redkih slovenskih slik 
v Muzeju sodobne umetnosti 
v Zagrebu na izpostavljenem 
mestu. 

Razstava bo na ogled do 14. 
marca.

 
Vladimir Bačič

Dijaška ustvarjalnost na ogled v 
Galeriji Hiša mladih

V sredo, 5. februarja, je ajdo-
vska Galerija Hiša mladih go-
stila odprtje zanimive razstave 
likovnih del dijakov in dijakinj 
4. letnika umetniške gimnazije 
likovne smeri Gimnazije Nova 
Gorica. 

Dijaška ustvarjalnost prese-
ga šolski okvir, zato so se di-
jaki umetniške gimnazije li-
kovne smeri Gimnazije Nova 
Gorica že pred leti povezali z 
ajdovskim mladinskim kultur-
nim centrom, kjer enkrat letno 
predstavijo svoja dela na ogled. 

Na razstavi predstavijo ti-
sti del lastne likovne produk-
cije, ki nastaja izven pouka. 
Program umetniške gimnazi-
je likovne smeri je široko za-
snovan v želji, da spoznajo 
čim več različnih področij li-
kovne ustvarjalnosti, tehnik in 
načinov izražanja, znotraj teh 
pa dijake profesorji v obliki 

individualnega dela usmerjajo, 
naj sledijo svojim interesom in 
lastnemu izrazu, kar se še pose-
bej vidi v delih, ki jih tokrat po-
stavljajo na ogled. Ta temeljijo 
na znanju, ki so ga prejeli v šoli, 
hkrati pa so del njihovih lastnih 
ustvarjalnih svetov. 

Razstava, tokrat nosi naslov 
2K20 in obsega dela s področja 

slikarstva ter risbe. Svoja dela 
so na ogled postavili: Sara Am-
brož, Isabel Češljar, Lana Ko-
sovel, Karin Likar, Nika Mar-
kič, Kristina Predan, Gaja 
Rejc in Tamara Toskova. Raz-
stava bo na ogled do 31. mar-
ca 2020. 

Vabljeni k ogledu. 

Beseda z osmimi črkami
Društvo upokojencev Vipava vabi svoje člane in tudi vse ostale občane, na ogled gostujoče 
predstave z naslovom 'Beseda z osmimi črkami prva je L', v nedeljo 8. marca ob 16 uri v Kul-
turni dvorani v Vipavi.

Verjetno ni potrebno veli-
ko truda, da rešimo rebus, ki 
ga nam zastavlja naslov lirič-
ne zgodbe. Beseda spremlja 
vse dni našega bitja. Čustvo, ki 
je nedeljivi del naših odnosov, 
opisujemo s številnimi pridev-
niki, zaradi njega smo srečni 
in trpimo, smo veseli in žalo-
stni, velikokrat tudi v zadregi. 

Beseda je lahko otroška, starše-
vska, mladostna, zrela, domo-
vinska, partnerska, neuslišana, 
tragična. Čustvo, po katerem 
vsi hrepenimo, o njem so pisa-
li in pišejo literati in se pojejo 
pesmi.

Odločitev Društva upokojen-
cev Vipava, da bo letos gostu-
joča predstava ob praznovanju 

8. marca, praznika boja za eko-
nomske, socialne in politične 
pravice žensk, prav ta, ni bila 
težka. Zvesti obiskovalci na-
ših že tradicionalnih gostujo-
čih predstav se verjetno še ve-
dno nasmehnejo ob spominu 
na amatersko igralsko skupi-
no KUD Šempeter in vrhunsko 
odigrano Partljičevo komedi-
jo; Čaj za dve, ki je že nastopi-
la v Vipavi na povabilo našega 
društva.

Za vse obiskovalce je vstop 
prost. Člani Društva upoko-
jencev Vipava bomo obisko-
valcem zelo hvaležni za pro-
stovoljne prispevke, s katerimi 
bomo krili stroške gostovanja.

Društvo 
upokojencev Vipava
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Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola
Podatki kažejo, da spada Slovenija med države z največjo porabo alkohola na posameznega prebivalca na svetu. To pomeni, da skoraj polovica odraslih Slo-
vencev pije čezmerno, a se tega ne zaveda. V povprečju naj bi vsak prebivalec Slovenije star 15 let ali več v letu 2018 spil: 93 l piva, 38 l vina in 3 l žgane pijače.

Pitje alkoholnih pijač lahko 
močno zaznamuje posamezni-
ka, njegovo družino ter druž-
bo v celoti. Poraba alkohola na 
prebivalca je v Sloveniji med 
najvišjimi v Evropi, prav tako 
bolezni povezane s pitjem.Tve-
gano in škodljivo pitje alkohola 
ima lahko za posameznika tako 
zdravstvene kot družbene po-
sledice. Posameznik namreč s 
svojim tveganim ali škodljivim 
vedenjem neposredno in po-
sredno negativno vpliva tako 
na druge ljudi okoli sebe, kot 
so člani družine, prijatelji, so-
delavci, znanci ali celo tujci, 
kot tudi na svoje splošno zdra-
vstveno stanje. Vlaganje v pre-
prečevanje tveganega in ško-
dljivega pitja alkohola vodi k 
boljšemu zdravju in blagosta-
nju prebivalcev, saj to pome-
ni manj bolezni in smrti, tudi 
med mladimi in delovno ak-
tivnimi prebivalci, manj pro-
metnih in drugih nezgod, manj 
nasilja, manj nesrečnih dru-
žin, manj odsotnosti z dela, 
višjo delovno učinkovitost ter 

prihranek denarja za posame-
znika in državo

Alkohol je snov, ki vpliva na  
možgane in lahko neugodno 
spremeni dobro delovanje  te-
lesa. Alkohol je v vinu, žganih 
pijačah, v pivu, likerjih, moštu, 
jabolčniku, tolkovcu, medici, 
koktajlih.....

Slovenci živimo v tako ime-
novani mokri kulturi, v kate-
ri je pitje alkohola prisotno na 
dnevni ravni. Kot razloge za 
uživanje alkoholnih pijač posa-
mezniki opisujejo z besedami: 
zjutraj lažje pričnemo z delom, 
po težkem delu v službi, ker mi 
šef teži, da pozabim nerganje 
žene/moža ali naredil sem iz-
pit, rodil se mi je otrok, imam 
rojstni dan….

V Sloveniji je alkohol lahko 
dostopen, tudi mladoletnim. 
Prevečkrat je nekritičen od-
nos do alkohola in tudi do pi-
tja pri mladih. Več kot polovi-
ca mladostnikov pije alkoholne 
pijače. Podatki o pitju alkoho-
la med mladimi namreč kažejo, 
da ima izkušnjo z alkoholom 

pomemben delež mladostni-
kov in to že zelo zgodaj. Po raz-
iskavah NIJZ več kot polovica 
mladostnikov v starosti 11, 13 
in 15 let občasno pije alkohol-
ne pijače. Mednarodna raziska-
va 'Z zdravjem povezano vede-
nje v šolskem obdobju' kaže, da 
je vsak sedmi 15-letnik in vsak 
četrti 17-letnik pil vsaj enkrat 
na teden. Prvo alkoholno pija-
čo so mladi dobili prav doma.

Tvegano pitje alkohola je za 
državo veliko finančno breme. 
Zdravstveni stroški, ki so pove-
zani s pitjem alkohola, v Slove-
niji vsako leto v povprečju sta-
nejo 147 milijonov evrov. Če k 
temu prištejemo še stroške za-
radi prometnih nezgod, nasilja 
v družini in drugih kriminal-
nih dejanj, se številka povzpne 
na 228 milijonov evrov letno. 
Prav tako je v Sloveniji zaradi 
škode, ki je izključno povezana 
z alkoholom, vsak dan sprejetih 
10 novih oseb v bolnišnico.

Projekt SOPA - Skupaj za 
Odgovoren odnos do Pitja 
Alkohola,  izvaja NIJZ in ga 

sofinancirata Evropska unija iz 
Evropskega socialnega sklada 
in Republika Slovenija. Projekt 
se je pričel oktobra 2016 in bo 
trajal do septembra 2021. Nje-
gov osnovni namen je zmanj-
šati čezmerno pitje pri odraslih 
prebivalcih Slovenije ter s tem 
preprečiti negativne posledice, 
ki jih tvegano in škodljivo pi-
tja alkohola ima za posamezni-
ka ali pa za njegove svojce. To 
želimo doseči z vzpostavitvijo 
interdisciplinarnega pristopa 
k odkrivanju čezmernega pitja 
alkohola ter k podpori pri opu-
ščanju takega pitja alkohola.

K projektu SOPA je marca 
2018 pristopil tudi Zdravstveni 
dom Ajdovščina, skupaj s Cen-
trom za socialno delo Severna 
Primorska Enota Ajdovščina. 
Vanj so vključeni 4 zdravniki 
družinske medicine in zdrav-
nica medicine dela, prometa in 
športa, 3 dipl. med. sestre in  1 
dipl. zdravstvenik iz referenč-
nih ambulant, 3 dipl. med. se-
stre iz patronažnega varstva, 
ter dipl. psihologinja in dipl. 
med. sestra iz Centra za krepi-
tev zdravja (CKZ).

Za sodelovanje strokovnjakov 
v projektu SOPA so potekala 
intenzivna izobraževanja. Med 
drugim so nam predstavili me-
tode motivacijskega intervjuja, 
ki olajšajo vzpostavljanje zau-
pnega odnosa s pacientom in ga 
podprejo, pri odločitvi za spre-
membo tveganih in škodljivih 
navad, ponudili celostni pre-
gled nad področjem alkoholne 
problematike in najnovejša do-
gnanja na tem področju.

Leta 2018 smo začeli obrav-
navati prve paciente. Podporo 
nudimo osebam, ki tvegano ali 

škodljivo pijejo alkohol. Meja 
za manj tvegano pitje je različ-
na za moške in za ženske, kot 
je razvidno na sliki. Tvegano 
pitje je tudi vsako pitje alko-
hola v primerih, ko je potreb-
no opustiti pitje alkohola; to je 
nosečnost in dojenje, udeležba 
v prometu, otroško in mlado-
stniško obdobje, na delavnem 
mestu, ob jemanju zdravil in 
ob bolezni.

Če imate vprašanja glede 
čezmernega pitja alkohola, če 
vas zanima kako spremeniti 
škodljive navade ali potrebu-
jete nasvet in pomoč zase ali 
za svoje bližnje se v ZD Ajdo-
vščina lahko obrnete na oseb-
nega zdravnika, dipl. med. se-
stro v referenčni ambulanti, 
na dipl. med. sestre iz patro-
nažnega varstva ali na stro-
kovnjake v CKZ. Mesta kjer 
delujejo SOPA strokovnjaki 
so označena z nalepko TOČ-
KA SOPA. 

Zavedati se je potrebno, da pi-
tje alkoholnih pijač ni dejanje 
brez tveganja. Zdravega oziro-
ma varnega pitja alkohola ni. 
Sporočilo vsem je: "Čim manj, 
tem bolje, lahko je tudi nič." 

Center za socialno delo

Neverjetna leta

Program trening starševstva 
Neverjetna leta izhaja iz licen-
ciranega programa Incredible 
Years, ki je eden izmed redkih, 
dokazano učinkovitih progra-
mov na področju duševnega 
zdravja otrok in družin na sve-
tu. Namenjen je staršem otrok 
med 3. in 8. letom starosti in se 

izvaja tudi v Ajdovščini na Cen-
tru za socialno delo Severna Pri-
morska. V kratkem načrtujemo 
širitev programa za starše šol-
skih otrok ter trening staršev v 
domačem okolju. 

Treningi starševstva Neverje-
tna leta so preventivni program, 
ki preko celostnega sistematič-
nega pristopa ob zgodnji vklju-
čitvi staršev preprečuje nasta-
nek ali poslabšanje vedenjskih 
in čustvenih težav otrok. Pro-
gram krepi dober odnos med 
staršem in otrokom, vzpodbu-
ja proaktiven starševski pristop 
ter preko starša pomaga otroku 
pri utrjevanju ustreznih oblik 
vedenja. Obenem krepi tudi 
čustveno stabilnost, spodbuja 

otrokovo samostojnost, kogni-
tivni in socialni razvoj ter po-
zitivno vpliva na šolsko uspe-
šnost in pozitivno samopodobo 
otrok. Raziskave kažejo tudi po-
zitivne spremembe pri ostalih 
otrokovih težavah kot so npr. 
zmanjševanje simptomov mo-
tnje pozornosti ali motnje po-
zornosti s hiperaktivnostjo, ter 
celo zmanjševanje simptomov 
depresivnosti otrokovih mater.

Program je za starše brezpla-
čen, zasnovan v obliki prak-
tičnih in izkustvenih delavnic, 
v skupini dvanajstih staršev, 
ki trajajo 18 srečanj po 2,5 uri 
tedensko, saj samo z nasve-
ti in teoretičnimi predavanji ne 

pomagamo staršem pri urjenju 
praktičnih veščin, ki jih vsako-
dnevno potrebujejo pri vzgo-
ji otrok. Prav dolgotrajnost tre-
ninga je ena izmed prednosti 
programa, ki staršem omogoča 
ponotranjenje veščin, saj je cilj 
obravnave trdna in trajna spre-
memba vedenja. Teme progra-
ma srečanj si sledijo hierarhično 
in temeljijo na piramidi starše-
vstva, ki zajema najpomemb-
nejše veščine oz. načine spod-
bujanja pozitivnega vedenja pri 
otroku. Nekatere teme, ki jih 
obravnavamo na srečanjih so: 
na otroka usmerjena igra,  tre-
ning socialnih in čustvenih ve-
ščin, akademska pripravljenost 

otroka, učinkovito postavljanje 
mej, nagrajevanje, učinkovita 
pohvala, hišna pravila in rutine, 
ignoriranje otrokovega nežele-
nega vedenja, uporaba tehnik za 
pomiritev, naučiti otroka reše-
vanja težav itd.

Dober glas o učinkovitosti 
programa, ki poteka v Sloveni-
ji že peto leto, se zelo hitro širi 
med starši. Kljub temu, da vo-
dimo čakalno listo zainteresi-
ranih staršev, se trudimo v sku-
pino prednostno vključiti starše 
otrok, ki so zaradi izraženosti 
težav k nam usmerjeni iz insti-
tucij, kjer so otroci v obravnavi. 

Prijava v program je mogoča 
preko e-maila: neverjetnaleta.
ajdovcina@gov.si ali telefona 05 
36 80 622. 

 
Elizabeta Šapla, univ.dipl.

psih. in Janja Batič, univ.
dipl.pish.
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Pregled na katerega vam ni potrebno dolgo čakati

Referenčna ambulanta

V osnovi so to ambulante dru-
žinske medicine z razširjenim 
timom zdravstvenega osebja. 
Poleg zdravnika in medicin-
ske sestre v sprejemu, paciente 
spremlja tudi diplomirana me-
dicinska sestra (DMS) s speci-
alnimi znanji na področju pre-
ventive in kroničnih bolezni. 
Ta skrbi za vodenje urejenih 
kroničnih bolnikov in za siste-
matično preventivno obravna-
vo opredeljenih pacientov.

RA pomenijo pomemben na-
predek v timski obravnavi paci-
entov, pomenijo pa tudi izbolj-
šano dostopnost prebivalcev do 
kakovostne zdravstvene oskr-
be.  Zato je cilj timskega pri-
stopa in preventivnih pregle-
dov zgodaj zaznati prisotnost 
dejavnikov tveganja ali bolezni 
z namenom upočasnitve ali za-
ustavitve napredovanja bole-
zni ter izboljšanje zdravljenja z 
znižanjem pojavnosti zapletov 
bolezni in umrljivosti ter z iz-
boljšanjem počutja in kakovo-
sti življenja.

Prve RA so v Sloveniji zače-
le delovati leta 2011, med dru-
gimi tudi ambulanta v Zdra-
vstvenem domu Ajdovščina. 
Prvi sta na to pot zakoraka-
li zdravnica Martina Trbižan 
Rupnik in diplomirana medi-
cinska sestra Andreja Kandus. 
Danes imamo v našem Zdra-
vstvenem domu Ajdovščina in 
v Zdravstveni postaji Vipava 
skupno 12 RA. 

DMS v RA že devet let aktiv-
no vabimo paciente iz ajdovske 
in vipavske občine na preven-
tivne in kurativne preglede in 
sicer z vabilom, poslanim po 
pošti ali po elektronski pošti, s 
povabilom preko telefona, pa-
ciente lahko v RA napoti oseb-
ni zdravnik oziroma se na pre-
gled naročijo sami.

Na preventivne preglede vabi-
mo vse osebe od 30 leta starosti 
dalje. Pri načrtovanju ponov-
nih kontrolnih pregledov upo-
števamo prisotnost dejavnikov 
tveganja, kot so povišan krv-
ni tlak, povišana telesna teža, 
povečan obseg pasu, povišane 
vrednosti maščob ali sladkorja 
v krvi, kajenje, tvegano ali ško-
dljivo pitje alkohola, nezdrav 
način prehranjevanja, telesna 
nedejavnost, doživljanje stresa 
in drugo. Osebe s temi dejavni-
ki spremljamo pogosteje oziro-
ma po protokolu. Zdrave ose-
be vabimo ponovno na pregled 
čez pet let. Enkrat letno so v RA 
predvidene kontrole pacientov, 

ki se zdravijo za eno ali več raz-
ličnih kroničnih bolezni, kot so 
povišan krvni tlak, sladkorna 
bolezen, depresija, bolezni pro-
state, osteoporoza, astma, kro-
nična obstruktivna pljučna bo-
lezen in koronarna bolezen.

Obravnava v RA traja od 30-
60 minut, odvisno od samega 
zdravstvenega stanja pacienta, 
prisotnosti dejavnikov tveganja 
in individualnih potreb pacien-
ta. Glavno vodilo nam je stro-
kovnost, natančnost ter topla 
in prijazna beseda.

Sama obravnava je sestavlje-
na iz več segmentov. Prvi del je 
obisk laboratorija. Nabor labo-
ratorijskih preiskav je odvisen 
od vrste pregleda. Nato sledi 
obravnava pri DMS, ki na pod-
lagi ustreznih vprašalnikov od 
pacienta pridobi podatke glede 
osebne in družinske anamne-
ze, življenjskega sloga, psihične 

obremenjenosti, ter ostalih 
zdravstvenih težav…., 

Sledi interpretacija laborato-
rijskih izvidov in dodatne prei-
skave (EKG, spirometrija, mer-
jenje krvnega tlaka, telesne teže, 
višine ter obseg pasu, določanje 
gleženjskega indeksa, 24-urno 
merjenje krvnega tlaka...)

Pacientom svetujemo tudi 
glede cepljenj proti različnim 
okužbam, kot so tetanus, klo-
pni meningoencefalitis, pnev-
mokok,  gripa itd. Pri vseh  
pacientih starejših od 60 let do-
datno izvajamo  presajanje za 
osteoporozo, pri moških nad 50 
let pa so predvidena tudi vpra-
šanja in krvne preiskave v po-
vezavi z boleznimi prostate. V 
tem sklopu preverjamo priso-
tnost sedmih opozorilnih zna-
kov za najpogostejše tipe ra-
kavih obolenj. Preverimo tudi 
sodelovanje pacientov v pre-
ventivnih programih (SVIT, 

DORA, ZORA) in ob tem po-
udarimo njihovo pomemb-
nost. Najpomembnejše je pa-
cientovo samoopazovanje in 
pravočasen obisk v ambulanti. 
Pregledi pri DMS so tudi prilo-
žnost za paciente, da vprašajo 
ali izrazijo skrb za druge težave 
povezane z zdravjem (kajenje, 
alkohol ali nezdrave navade....)

Med pregledom se dotakne-
mo tudi tematike pitja alko-
hola.  Zdravstveni dom  Ajdo-
vščina je vključen v nacionalni 
projekt SOPA (skupaj za odgo-
voren odnos do pitja alkohola). 

Osnovni koncept SOPA pro-
grama je pri vsakem izmed nas 
vzbuditi pozornost in vpraša-
nje o tem, kakšno je pravzaprav 
naše pivsko vedenje. Slovenci 
živimo v tako imenovani mokri 
kulturi, v kateri je pitje alkoho-
la prisotno na dnevni ravni. 
Opijanje predstavlja splošno 

sprejeto vedenje v naši družbi, 
zato je osnovni namen projek-
ta zmanjšati čezmerno pitje pri 
odraslih prebivalcih Sloveni-
je ter s tem preprečiti negativ-
ne posledice, ki jih imata tve-
gano in škodljivo pitje alkohola 
za posameznika, njegove svojce 
ter širšo okolico.

Ob tem želimo povabiti vse, 
ki bi si želeli svetovanja ali po-
govora o problematiki pitja al-
kohola, da se obrnejo na nas 
preko ambulante ali se oglasi-
jo direktno na označenih toč-
kah SOPA.

Ob zaključku vsakega pre-
gleda se DMS, na podlagi pri-
dobljenih podatkov in izvidov 
preiskav, odločimo o nadalj-
njih kontrolah  in ukrepih.  Pa-
cientu svetujemo  glede opu-
ščanja nezdravih življenjskih 
navad in ga usmerimo  v Cen-
ter za krepitev zdravja, ki pred-
stavlja naslednji segment v 

Naraščanje kroničnih bolezni, povezanih z življenjskim slogom, je problem večine raz-
vitih držav, zato postaja zgodnje zaznavanje, spremljanje in obvladovanje teh bolezni, 
pomemben vidik prihodnjega razvoja in organizacije zdravstva. Zato je eden ključnih 
elementov razvoja osnovne zdravstvene dejavnosti v Sloveniji model obravnave bolnikov 
preko referenčnih ambulant (RA).

Diplomirane medicinske sestre iz referenčnih ambulant - Karin Krečič Štrancar, Nevenka 
Bizjak, Melita Kerkoč, Andreja Kandus, Jana Trošt

obravnavi. Motiviramo ga za 
udeležbo na ustreznih zdra-
vstveno vzgojnih delavnicah 
(šola hujšanja, gibanje, spopri-
jemanje s stresom…). Če je po-
trebno, pacienta napotimo na 
nadaljnjo obravnavo k oseb-
nemu izbranemu zdravniku. 
Pri pacientu izračunamo ozi-
roma ocenimo stopnjo ogrože-
nosti za bolezni srca in ožilja, ki 
osebnemu zdravniku služi kot 
ocena za nadaljnjo diagnostiko 
ali medikamentozno zdravlje-
nje, pacientu pa kot vodilo za 
spremembo življenjskega sloga 
in s tem izboljšanje ali ohranja-
nje zdravja. 

Zdravnik in DMS se skupaj 
posvetujeta ter s timskim pri-
stopom ustrezno ukrepata v 
dobrobit pacienta.

Veliko bolezni ima koreni-
ne v načinu življenja, ki ja vsak 
dan bolj  hitro, stresno in vča-
sih zelo kruto. Zato je učinko-
vita obravnava in spreminjanje 
življenjskega sloga zelo težko in 
od pacienta terja veliko energi-
je in truda. 

DMS v RA obravnavamo pa-
cienta celostno, si zanj vzame-
mo dovolj časa, mu prisluh-
nemo in poskušamo dojeti  
njegove potrebe. Na ta način  
postanemo pacientu strokovni 
spremljevalec in usmerjevalec 
v procesu ohranitve oziroma 
izboljšanju njegovega zdrav-
ja. Čeprav se tudi od nas zah-
teva doseganje normativov in 
planov, ugotavljamo da učin-
kov ne moremo meriti le sko-
zi številke, ampak so za nas naj-
bolj pomembni občutki naših 
pacientov.

Naš cilj so zadovoljni, opolno-
močeni in informirani pacienti.

Izrazi hvaležnosti skozi bese-
de ali dejanja ki nam jih vrača-
jo naši zadovoljni pacienti, nas 
utrjujejo v spoznanju, da de-
lamo dobro in da smo na pra-
vi poti, kajti naše delo je tek na 
dolge proge. Je izraz naše po-
klicanosti in predanosti pokli-
cu medicinske sestre, ki smo 
si ga izbrale in ga s srčnostjo 
opravljamo.

V kolikor še niste bili pova-
bljeni na pregled k DMS v RA, 
to sporočite v ambulanto oseb-
nega zdravnika. Dogovorili se 
bomo o datumu vašega obiska 
in potrebnih laboratorijskih 
preiskavah.

Vsem ki ste se do sedaj že 
odzvali našemu vabilu se za-
hvaljujemo za  zaupanje in 
sodelovanje.

Nekaj izbranih misli in be-
sed hvaležnosti naših pacien-
tov o referenčni ambulanti ...

Do slej sem dvakrat prejela 
vabilo za pregled v referenčni 
ambulanti, kar je bila zame no-
vost, ki je še kako potrebna, saj 
so opravljeni temeljiti laborato-
rijski pregledi krvi in vode, pa 
tudi drugi pregledi. Vsakokrat 

je bila obravnava zelo korektna, 
občutek sem imela, da jim svo-
je težave lahko zaupam. Zato 
lahko na tem mestu pohvalim 
diplomirano medicinsko sestro 
glede pristopa in strokovne ob-
razložitve mojih vprašanj.

Menim da so referenčne am-
bulante izredno dobra zamisel, 
ker se v njih opravijo temelji-
tejši pregledi, ki bi se sicer tudi 
ne. Na ta način se dobro spre-
mlja stanje pacienta, še pose-
bej starejšega človeka, saj se z 
leti pojavi vedno kakšna nova 
težava.

Projekt preventivnih pregle-
dov je nad vse dobrodošel. Po-
leg rutinskih laboratorijskih te-
stov in meritev, potrebujemo 
tudi prijazen pogovor. Prav to 
v veliki meri pridobim v naši 
referenčni ambulanti zdra-
vstvenega doma v Ajdovščini. 
Ob tej priliki se iskreno zahva-
ljujem celotni delovni skupini 
omenjene ambulante in želim 
da tak odnos in skrb ohranjajo 
tudi v nadalje.

Pohvala referenčni ambulanti 
v Ajdovščini!

Rada bi izrazila pohvalo me-
dicinskim sestram, ki svoje 
delo opravljajo v referenčnih 
ambulantah. Večkrat sem bila 
že njihova pacientka in vedno 
obravnavana spoštljivo, stro-
kovno in prijazno. Prav medi-
cinska sestra je bila tista, ki je z 
opazovanjem odkrila, da moje 
stanje zahteva nadaljnjo obrav-
navo. Prepoznala je nujnost 
in mi takoj uredila pregled pri 
zdravniku. Potreben je bil ope-
rativni poseg. Menim, da smo 
pacienti z uvedbo referenčnih 
ambulant veliko pridobili. Mi-
slim, da so medicinske sestre 
v referenčnih ambulantah zelo 
pomembne, ker s svojim nači-
nom dela odkrijejo spremem-
be, ki jih ob rednih obiskih pri 
zdravniku ne izrazimo.

Vemo da se medicinsko ose-
bje nahaja v primežu časovne 
stiske in preobremenjenosti. 
Ne, oddahnila sem si , razvese-
lila sem se poziva medicinske 
sestre na ponovni pregled v re-
ferenčno ambulanto.

V referenčni ambulanti so 
me naučili pravilno meriti pri-
tisk. Z nasveti medicinske se-
stre sem se začel več gibati in 
hoditi.

Ker nam je mar za vaše zdrav-
je in ker je preventiva boljša 
kot kurativa so vrata naših re-
ferenčnih ambulant vedno od-
prta za vas..
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Najpogostejši razlogi za zamašitev kanalizacijskih cevi
Odpadna voda se iz objektov odvaja po sistemu kanalov. To so cevi različnih premerov, ki se zaradi snovi, ki ne sodijo 
v kanalizacijski sistem, lahko zamašijo in nam povzročijo težave - poplavljanje stanovanja, kleti, razlivanje odpadne 
vode iz jaškov po dvorišču in utrjenih površinah. 

Glavni vzrok za zamašitve kanalizacijskih cevi so odpadki, ki jih neosveščeni občani mečejo v svoje odtoke. Najpogosteje najdemo na me-
stih zamašitve vlažilne robčke, ki jih uporabljajo mamice pri previjanju dojenčkov ter kozmetične robčke. Zmotno je mišljenje, da v kana-
lizacijskem sistemu ti robčki razpadejo. Čeprav izgledajo papirnati, so narejeni iz plastike, ki se ne ali zelo težko raztrga in razpada več sto 
let. Pogosto jih zamenjamo za vlažen toaletni papir, ki je narejen iz papirja in v kanalizaciji dejansko razpade. Zato preden uporabite in od-
vržete robček v kanalizacijo, pozorno poglejte oznake na embalaži.

Drugi najpogostejši vzrok zamašitev kanalizacijskih cevi je odpadno jedilno olje ter ostale maščobe, ki se zli-
vajo v odtoke. Sledi jim kavna usedlina, razne bombažne krpe, damski vložki, tamponi, kondomi, papirnate 
brisače, deli oblačil (npr. spodnje perilo, hlačne nogavice…), vatirane palčke za ušesa, ostanki hrane, ostanki 
iz predelave sadja… V kanalizacijskih ceveh smo našli celo ostanke živalskih trupel. 

Odpadki v kanalizacijskem sistemu ovirajo ali onemogočajo pretok odpadne vode ter povzročajo okvare čr-
palk v črpališčih. Zaradi motenega pretoka odpadne vode lahko pride do onesnaženja vodotokov. Ob zama-
šitvi kanalizacije se namreč odpadna voda z vsemi odpadki, ki jih občani mečejo v odtoke, preliva v potok ali 
reko.

Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina vzdržuje 152 km kanalizacije v občini Ajdovščina in 58 km ka-
nalizacijskih cevi v občini Vipava. Med vzdrževanje med drugim spadajo tudi redni pregledi kanalizacije in 
redna deratizacija. Poleg vseh nevšečnosti, ki jih v kanalizacijskem sistemu povzročajo odpadki, so kanaliza-
cijske cevi z ostanki hrane idealen kraj za prehranjevanje podgan.

K nemotenemu delovanju kanalizacijskega sistema in čistilnih naprav lahko veliko prispevamo predvsem 
uporabniki če:

• v odtoke ne odlagamo odpadkov, ker ovirajo ali celo onemogočajo pretok odpadne vode; 
• v odtoke ne zlivamo/odlagamo hrane, ker omogoča razmnoževanje glodavcev;
• v odtoke ne zlivamo olja ter ostalih maščob, ker se nalagajo na stene cevi;
• v odtoke ne zlivamo nevarnih snovi, saj lahko upočasnijo ali celo zavrejo biološko stopnjo čiščenja odpadne vode na čistilni napravi.

K nemotenemu delovanju 
kanalizacijskega sistema in 

čistilnih naprav lahko 
največ prispevamo 

uporabniki sami, zato 
odpadkov ne odlagajte v 

straniščno školjko 
temveč v ustrezen zabojnik 

za odpadke!
ODPADEK PRAVILNO RAVNANJE

vlažilni robčki, damski vložki, tamponi, kondomi, vatirane 
palčke za ušesa, papirnate brisače odložimo v zelen zabojnik za ostanek odpadkov

jedilno olje, mast odpeljemo v zbirni center ali oddamo v akciji zbiranja nevarnih odpadkov

ostanki hrane, kavna usedlina odložimo v rjav zabojnik za biorazgradljive kuhinjske odpadke

nevarne snovi odpeljemo v zbirni center ali oddamo v akciji zbiranja nevarnih odpadkov

5000 vzponov od leta 2003
Se pisalo je leto dva tavžent in dva, 

ko vprašala sva se oba: 
"Kaj, če jast bi pustil čik?" 

"O, jast pa bla bi fit in šik?"
 

Je v mini dnevno orbitrek prišel, dost prostora je zavzel.
In, priznam, najprej mi je samo živce grel.

A sem s čiste ihte vsak dan šla jast gor, 
kilce pa lepo navzdol.

 
Po letu dobrem žakelj špeha sem zgubila in se odločila, 

da na bližnji hribček bom hodila.
In ko prvič sem na Plazu stala, sem rekla:

“O, ne, ne, bom kar na orbitreku jast ostala.

Sicer, razgledi so res krasni, 
a moji zaključki čisto jasni!
Nisem jast nobenega ubila, 

da se v hribu bom tako potila. 

Je do Plaza prehudo, da tako bi vsak dan šlo.
Ko gledam z vrha proti Vipavi, 

se mi malo kar zvrti v glavi:
O, jejžeš, sej to je višje kot na Triglavi!”

 
In tako sem s hribi jast na hitrco končala, 

bom raje kako drugo taktiko ubrala...? 
A, moj pa ni in ni odnehal,

ter se vsak dan proti Plazu pehal.
 

In glej, tudi jast sem zarečenga kruha dost pojedla,
ga kot mehko sredico 

pa tudi trdo škorjo v dvanajstih letih
kar 3590 botov snedla.

 Sem pri tej številki štet končala, kajti preselili smo se v 
drugi kraj, in si prav na hitro “ljubimca” drugega izbrala. 

Lahko bi vsak dan šla na Čaven, a če bil bi vsaj en pikič 
mal bolj raven? Bi do njega vsak dan blo mi le mal pre-

hudo, zato sem rekla: Školj! To je to!
 

Imam sedaj vsak dan desetko v riti, nekaj hriba, 
malo treba je po ravnem iti. 

Med potjo mi prav nič dolgčas ni,
med sadovnjaki in vinogradi se mi čist lepo godi.

 
Mi ptičke vsak dan kaj povejo, zajčki skačejo čez mejo,

srnce luštne pa že vejo, da me vidle bojo 
in kar vame zrejo.

Medota pa niti blizu ni, ker on mene se boji. Hihi.
 

In ko v zadnji hribček jast zagrizem in mi kaplja po 
hrbtu spolzi, takrat mi duša zapoje, srce zaživi pa še vrh 

me z razgledi bogato nagradi.

Tam v zvezek se podpišem, in še doma v dnevnik vpi-
šem. Da slučajno kaj mi ne uide.

Veš ti, lahk mi pa kdaj še vse prav pride?

 In tako je do 1410 botov dans prišlo, kar skupaj s Pla-
zom znese okroglo pet tisočko.

 
Seveda se sedaj takoj považim, 

kilometre seštevam, na glas premlevam, 
da prišla bi že okol sveta,

jast sem pa vsak dan doma?  
 

Ja, to pa že ni kar tako. Kaj pa mediji? TV hiše?
Ja, tu se Topka lahk pa kar pod nos obriše.

Saj jast nisem Metka, al pa Betka, k se na Šmarnco vsak 
dan šetka, al pa kaka tetka, 

ki tudi v hrib ji logična je visoka petka.
Jast sem le navadna Topka,  

njim ne pridem niti do popka…
 

Pa tudi, nič zato, če le v mojem blogu tole bo. 
Konec koncev hodim zase in ne za tiste in tiste in pa 
tiste sloveniste, k bojo zdej rekli, da v tej pesmi moji

vrstice in pa rime niso čiste.
 

Če pa koga s tem morda jast navdihujem, tudi ni 
potrebe, da se napihujem. Ali pač?

Vsak je svoje sreče sam kovač, naj to res bo ali trač.
 

Pa še  pikica na i. Ravno danes moje ime svoj dan slavi. 
Na zdravje in... grem v šestdesetega...

Ojej, tole zgorej zdej se pa 
čisto nič ne rima? Saj ni važno.

Važno je, da zdravje štima!

Valentina Čufer (14.2.2020)
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Šport in šola gresta z roko v roki
Košarkarski klub Ajdovščina je bil v lanski sezoni v Pokalu mladih uvrščen med deset naj-
boljših mladinskih pogonov v Sloveniji. Pogovarjala sem se z vodjo mladinskega pogona pri 
Košarkarskem klubu Ajdovščina, Luko Hrovatinom iz Vipave. Luka se je ajdovskemu klubu 
priključil leta 2015 in od takrat skrbi za razvoj mladih košarkarjev na Vipavskem. Luka je leta 
2015 diplomiral na Fakulteti za šport v Ljubljani, usmerjanje športna vzgoja in košarka. Pred 
vrnitvijo v domačo Vipavsko dolino je v Grosupljem 9 let treniral dekleta in bil tudi selektor 
slovenske ženske košarkarske reprezentance do 18 let. 

Najprej naj vam kot trenerju 
in tudi vodji mladinskega po-
gona pri KK Ajdovščina če-
stitam za uvrstitev vaše ekipe 
med 8. najboljših v Sloveniji v 
kategoriji U-15 (op. p. v kate-
ri sodeluje več kot 100 ekip). 
Verjetno je ta rezultat dokaz 
dobrega dela z mladimi v za-
dnjih letih?

V klubu zadnja leta vlaga-
mo predvsem v mlajše selekci-
je. Imamo širok bazen mlajših 
košarkarjev in 12 tekmovalnih 
ekip s katerimi se vključujemo 
v različna tekmovanja. Fantje 
veliko in kakovostno trenirajo. 
Uvrstitev med 8 najboljših ekip 
je vsekakor nagrada za trud, ki 
ga vsak dan skupaj s fanti vlaga-
mo na treningih.

To ni naključen rezultat, am-
pak dobro delo strokovnega tre-
nerskega štaba, v katerega sta 
poleg šestih košarkarskih tre-
nerjev že nekaj let vključena 
tudi dva kineziologa. Lani smo 
v tekmovanju Košarkarske zve-
ze Slovenije – Pokal mladih, ki 
ocenjuje uspehe mlajših selekcij 
ter množičnost, osvojili 10. me-
sto v kategoriji 87 klubov. Pred 
nami so bili Olimpija, Krka, Slo-
van, Helios, Triglav.

Vseh uspehov pa zagotovo ne 
bi bilo brez podpore zelo moti-
virane uprave kluba z direktor-
jem Boštjanom Jerončičem, ki 
je motor ekipe. V organizaciji 
kluba veliko ljudi res dosti dela 
in s tem omogoča otrokom do-
bre pogoje za treniranje košar-
ke. Zahvala pa gre seveda tudi 
vsem sponzorjem, ki nas podpi-
rajo že vrsto let. 

Vsi ti rezultati in urejenost v 

klubu pa verjetno pritegnejo še 
kakšnega novega otroka. Koli-
ko otrok letos vadi pri Košar-
karskem klubu Ajdovščina?

Z načrtnim delom vsako leto 
povečujemo bazo otrok, ki tre-
nirajo košarko. Košarka je lep 
šport, ki hkrati še pozitivno 
vpliva na razvoj otrok. Trenu-
tno pod našim okriljem košarko 
vadi približno 250 otrok. 

Na začetku osnovne šole otro-
ci košarko trenirajo bolj za za-
bavo, tekom devetletke potem 
večina košarko vzljubi in jo tudi 
redno trenira. Prehod v srednjo 
šolo je neka prelomnica, ko se 
fantje odločijo, ali bodo košarko 
trenirali zelo resno ali pa bolj za 
rekreacijo. Od letos imamo tudi 
srednješolsko rekreativno sku-
pino, kar se je pokazalo kot za-
detek v polno.

Pri katerih letih se otroci lah-
ko priključijo vaši šoli košarke?

V šolo košarke se vpišejo otro-
ci v 1. in 2. razredu osnovne 
šole. Veliko staršev me pokliče, 
da bi radi otroka v košarkarski 
klub vpisali že pred vstopom v 
šolo, vendar jih zavrnem, saj to 
ni smiselno. 

V klubu bi se radi izognili pre-
zgodnji športni specializaciji, 
zaradi tega otrokom v 1. trile-
tju OŠ priporočamo ukvarjanje 
z različnimi športi. V šoli ko-
šarke treniranje košarke ni pr-
votnega pomena. V ospredju je 
zabava, druženje ter spoznava-
nje osnovnih oblik gibanja. Vse 
vaje in sama zasnova športne-
ga udejstvovanja v šolah košar-
ke je prilagojen temu starostne-
mu obdobju. Srečo imamo, ker 
so trenerji Matija Bolčina, Rene 

Kodelja in Matjaž Mlakar, ki 
delajo z najmlajšimi košarkar-
ji, pravi magnet za otroke in za-
radi tega veliko otrok z veseljem 
hodi na treninge košarke. Ker si 
želimo, da je košarka dosegljiva 
prav vsem otrokom, je vadba v 
1. in 2. razredu brezplačna. 

Z ekipo U-17 ste lani pri-
čeli z igranjem v mednaro-
dni ligi EYBL. S kakšnimi cilji 
ste se podali v to tekmovanje 
in kaj takšno tekmovanje da 
mladim?

Tako je. Lani smo se opogumi-
li in se vključili v mednarodno 
ligo, ki velja za eno najmočnej-
ših v Evropi za mlajše kategori-
je. V prvem delu tekmovanje se 
srečamo ekipe, ki spadajo v po-
dobno kakovostno in geograf-
sko lego v Evropi. Že v tem delu 
se srečamo z zelo kakovostnimi 

nasprotniki. Lani se nam ni 
uspelo uvrstiti v drugi del, le-
tos imamo še nekaj možnosti. V 
drugem delu se tekmovanju pri-
ključijo ekipe evropskih košar-
karskih velikanov, kot so mo-
skovski CSKA, Partizan, Real 
Madrid, Žalgiris ... 

V to tekmovanje smo se po-
dali, da naši košarkarji dobijo 
mednarodne izkušnje in tako še 
bolj napredujejo ter potem lažje 
in bolje tekmujejo v domačem 
prvenstvu. Na splošno spodbu-
jamo mednarodna tekmovanja. 
Udejstvovanje na mednarodnih 
turnirjih pri mlademu človeku 
spodbuja samostojnost in širi 
obzorja, ki jih uporabi tudi ka-
sneje med študijem in službo ter 
v življenju na splošno. Letos se z 
vsemi mlajšimi selekcijami od-
pravljamo na Velikonočni tur-
nir v Sarajevo. 

Napredek pri igralcih vašega 
kluba pa so opazili tudi trener-
ji reprezentanc mlajših kate-
gorij. Kdo vse je pritegnil po-
zornost selektorjev?

Jernej Bolčina je postal stal-
ni član reprezentance U-15 in 
po nekaj letih naš košarkar nosi 
dres reprezentance Slovenije. 

Lani je s to reprezentanco osvo-
jil zlato medaljo na Slovenia 
Ballu. To je močan mednarodni 
turnir. V boju za reprezentanco 
U-16 sta tudi naša Domen Pe-
trovič in Martin Gerbec. Prepri-
čan sem, da se bo vsaj eden od 
njiju prebil na končni spisek.

V mlajših selekcijah je še ne-
kaj fantov, ki bodo v prihodno-
sti zagotovo opozorili nase. 

Usklajevanje šole, športa in 
ostalih krožkov je vedno zno-
va pereče vprašanje, s katerim 
se sreča vsak starš. Velikokrat 
se zgodi, da otroka pri pad-
cu uspeha v šoli najprej izpiše-
jo iz športnega udejstvovanja. 
Kako vi kot športni pedagog 
gledate na to problematiko?

Usklajevanje vseh otrokovih 
obveznosti je zelo dobra šola 
za življenje. Ko bodo otroci od-
rasli, se bodo morali spopasti z 
modernim ritmom življenja, ki 
bo od njih terjal obvladovanje 
ter usklajevanje več stvari hkra-
ti (družina, služba, vzgoja, hobi-
ji ...). Večina otrok je ob dobri 
organizaciji časa sposobna skr-
beti za kvalitetno izobraževanje 
in ukvarjanje s športom, ki gre-
sta z roko v roki. V primerih, ko 
otrok naleti na večje ovire, tre-
nerji skupaj s starši poiščemo 
pravo rešitev v dobro otroka. 
Vseeno pa upam, da je način, 
ko je prepoved treninga kazen 
za slabo oceno v šoli, preteklost. 
Tovrstno razmišljanja je tek na 
kratke proge in celo z možnimi 
negativnimi posledicami. Ve-
likokrat mi starši rečejo, da so 
nam hvaležni, da njihovi otro-
ci trenirajo košarko. Še posebno 
vidijo pozitivne učinke trenira-
nja, ko so otroci v srednji šoli. S 
tem ko mladi nadaljujejo s tre-
ningi in ritmom tudi v srednji 
šoli, ostajajo v zdravem špor-
tnem okolju, naučijo se timske-
ga dela in zorijo v sposobne zre-
le mladoletnike.

 
Jasna Likar Jelinčič

oglašujte 
v časopisu 

Latnik

040 826 142 
(Andreja Lozar)
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Kaktus z imenom Špička
Kaktus Špička je prav pose-

ben kaktus. Domuje v Wal-
dorfski šoli Primorska in ima 
pomembno vlogo v vzgojnem 
procesu. Kot vsak kaktus ima 
tudi Špička ostre bodice. Če se 
mu približamo z naklonjeno-
stjo in ga nežno pobožamo, nas 
ostre bodice le nežno žgečka-
jo in masirajo. Če bi ga napa-
dli in udarili, pa bi nas močno 
zbodle. In tako je tudi v med-
človeških odnosih. Pomemben 
je pristop. Na prijazno besedo 
praviloma dobimo prijaznost, 
neprijaznost pa vodi v konflikte 
in bolečine. To sporoča Špička 
otrokom, učencem vseh razre-
dov in jim pomaga pri učenju 
ene najbolj osnovnih veščin 
komuniciranja, socializacije in 
delovanja v družbi.

V času digitalizacije, ko zah-
tevna tehnološka opravila pre-
vzemajo napredni stroji in 
umetna inteligenca, je bolj kot 
kdaj prej pomembno vpraša-
nje: Kaj moramo otroke uči-
ti, da bodo pripravljeni za 
prihodnost?! 

Kako bo leta 2050, ko bodo 
naši sedanji prvošolčki odrasli? 
Če le ne bo šlo kaj hudo narobe, 
bodo doživeli tudi leto 2100.

Kaj jih moramo naučiti? Ro-
kovati s tablico in pametnimi 
telefoni, da bodo šli v korak s 
časom? Moja mama, ki se je v 
šoli učila pisati na leseno tabli-
co, ker zvezkov niso imeli, se je 
pri svojih 84-ih, po rahli kapi, 
naučila uporabljati tablico in 
internet. Torej vam mora biti 

jasno, da to ni znanje, ki bi ga 
morali pridobiti že kot otroci. 
Sploh pa čez 20, 30 let tehnolo-
gija ne bo več taka, kot je bila! 
Se spomnite walkmanov? Da-
našnja mladina ne ve več zanje. 
V nekem obdobju so bili višek 
napredka.

Yuval Noah Harari v svoji 
knjigi '21 nasvetov za 21. stole-
tje' piše, da ljudje nikoli v zgo-
dovini niso mogli z gotovostjo 

napovedati prihodnosti. Danes 
pa je vendarle težje kot kdajko-
li prej. Tehnologija danes na-
mreč omogoča konstruiranje 
teles, možganov, misli. Glede 
ničesar več ne moremo biti go-
tovi. Niti za stvari, ki so se še 
včeraj zdele gotove in večne. 
Ugotavlja, da večina stvari, ki 
se jih danes otroci učijo v šoli, 
že leta 2050 ne bo več uporab-
na. Kdo ve kaj bodo takrat lju-
dje počeli za preživetje?

V svetu, kakršen je danes, je 
zadnja stvar, ki naj bi jo učitelj 
dal učencem – več informacij! 
Teh je že tako preveč. Težava je, 

da imajo starši od nas določena 
pričakovanja. Da ne omenjamo 
države in NPZ-jev in mature in 
takih in drugačnih sistemov, ki 
merijo 'znanje' oziroma količi-
no prejetih in oddanih infor-
macij. In ja, seveda jih je treba 
naučiti stvari, ki nekaj veljajo v 
sedanjosti, ob tem pa se je nuj-
no – vsak dan vprašati: Kaj je 
tisto, kar jih moram zares nau-
čiti? Kaj bodo zares potrebova-
li? S čim jih lahko opremim, da 
bodo znali biti srečni? Ker v re-
snici, na koncu, šteje le to!

S klasičnim znanjem ne bodo 
mogli konkurirati umetni in-
teligenci, ki bo, to pa že vemo 
zagotovo, obvladovala skoraj 
vsa, če ne vsa, področja našega 
delovanja. 

V naprednih pedagoških sfe-
rah velja, da bi se pri poučeva-
nju morali osredotočiti na tako 
imenovane 'štiri K-je': kritično 
mišljenje, komunikacija, kola-
boracija (sodelovanje) in krea-
tivnost! Šole naj se ne bi osre-
dotočale na tehnična znanja, 
pač pa naj bi dajale več pou-
darka splošnim veščinam za ži-
vljenje. In v tej smeri, delujemo 
tudi na waldorfskih šolah. 

Vse, ki bi želeli o tej temi iz-
vedeti kaj več, vljudno vabimo 
na dan odprtih vrat,  7. 3. 2020 
med 10. in 12. uro, ko boste 
lahko v živo videli šolsko uro 
in način našega poučevanja. 
Najdete pa nas tudi na spletnih 
straneh in na Facebooku. 

 
S.P.

Večer poezije in 
glasbe na OŠ Šturje

V petek, 7. februarja 2020, 
smo na šoli počastili sloven-
ski kulturni praznik z Večerom 
poezije in glasbe.

Učenci od 7. do 9. razreda so 
recitirali pesmi, ki jih je izbra-
la mentorica in organizatorica 
večera Silvana Mislej. Posluša-
li smo poezijo o rojstvu, o tem, 
kako otrok raste, se razvija, gre 
v šolo, kjer osvaja nova znanja 
in spoznanja, kako se zaljubi in 
ob tem doživlja radostne rane, 
največje veselje pa tudi najve-
čji obup. Recitacije so vse po-
slušalce pritegnile v svoj svet, 
saj je poezija tista, ki nas na-
govarja na prav poseben način. 

Poezija nas popelje v svet do-
mišljije, kjer lahko vsak najde 
delček sebe. Učenke in učen-
ci, ki so zaigrali na posameznih 
instrumentih, so nas popeljali v 
svet nežnih zvokov in prijetnih 
melodij.

Člani mladinskega pevskega 
zbora in šolske glasbene skupi-
ne so pod vodstvom Igorja Ho-
daka zapeli in zaigrali.

Učenci od 5. do 9. razreda 
pa so poeziji in glasbi prisluh-
nili ta dan, preduro v šolski 
telovadnici.

 
Silvana Mislej

Kulturni praznik z najmlajšimi
Ob prazniku kulture smo v 

rojstnem kraju slovenske hi-
mne na podružnični šoli v Pod-
nanosu (OŠ Draga Bajca Vipa-
va) pripravili likovno razstavo 
in bogat program. Proslava, 
na katero smo se pripravlja-
li pri urah pouka in pri intere-
snih dejavnostih, je potekala v 
sproščenem vzdušju in sodelo-
vanju vseh učencev, učiteljic in 
gostov. 

Po slovenski himni je mode-
ratorka proslave Katarina Vi-
težnik s svojo učenko Blaško 
deklamirala dolgo in nesmrtno 
Župančičevo pesem Ciciban in 

čebela, četrtošolke pa so pri-
pravile še nekaj recitacij pesmi, 
ki so popestrile dogajanje. 

Prvošolci so nato zaplesali na 
melodijo ljudske 'Navzgor se 
širi rožmarin', drugošolci pa 
na pesem 'Mat potico pečejo'. 
Zaradi bolezni zelo okrnjen 3. 
razred nas je navdušil z izšte-
vankami, četrtošolci so se izka-
zali s petjem v kanonu in s ple-
som. Petošolci so se predstavili 
z ljudsko pesmijo 'Pa ta šepa-
sta krava' ob spremljavi na prav 
posebne bobne, ki so navduši-
li prisotne.

V nadaljevanju proslave se 

nam je predstavila gospa Ve-
ronika Urh iz Kranja. Poslu-
šali smo njen gorenjski govor 
in izvedeli, kaj vse sestavlja go-
renjsko narodno nošo, potem 
pa občudovali še obleke, ki so 
jih nosile ženske ob nedeljah in 
praznikih v naših krajih. Obla-
čila vipavske doline so pred-
stavile gospe Branka, Jelka in 
Lucija.

Ob koncu proslave se je otro-
škemu pevskemu zboru pri-
družila še nova skupina mladih 
kitaristov, ki je šele dobro zače-
la z delom, a že pokazala, kaj se 
je v nekaj urah naučila.

Dogajanju ob prazniku smo 
že petič dodali še dobro obiska-
no menjalnico knjig, igrač, pu-
stnih kostumov, iger, CD-jev 
in DVD-jev, prvošolci pa smo 
bili deležni še obiska Lavriče-
ve knjižnice v Podnanosu, kjer 
nam je gospa Martina povedala 
pravljico Lev v knjižnici.

Vida Trošt Vidic
Foto: Anita Čujec, 

Andreja Likar Ivanov, 
Vida Trošt Vidic 

NOVO V AJDOVŠČINI 
SAMOPOSTREŽNA PRALNICA 

PERILA LAUNDRY LAND

pranje perila 10kg = 4€
pranje perila 20kg = 7€
sušenje perila 10min = 1€

Plačilo je mogoče z bankovci ali kovanci, 
v avtomatu za žetone.

ODPRTO VSAK DAN od 7.00 do 22.00
TUDI SOBOTE, NEDELJE IN PRAZNIKE

Najdete nas na naslovu: 
Goriška cesta 56, Ajdovščina
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Zemlja kliče SOS
Tako smo poimenovali veliko skupno prireditev Osnovne 
šole Dobravlje ob dnevu šole, praznujemo ga 7. februarja, 
in kulturnem prazniku, kajti letos smo jo posvetili našemu 
planetu. Razmišljali smo o spremembah, ki se dogajajo 
na Zemlji in okrog nje, in v petek 7. februarja 2020 ob 18h 
povabili starše, stare starše, brate in sestre naših učencev in 
učenk, da nam prisluhnejo. 

Veliko smo jim imeli povedati, 
zaigrati in zapeti – o plastiki, za-
radi pesticidov ogroženih čebe-
lah, o vremenskih in podnebnih 
spremembah, zaradi katerih iz-
ginjajo ptice in se talijo ledeni-
ki, o tekstilni industriji kot dru-
gem največjem onesnaževalcu 
Zemlje, o ogljičnem odtisu, pro-
izvodnji elektrike in alumini-
ja – veliko se ga porabi za izde-
lavo embalaže, ki jo po uporabi 
zavržemo, tovarne pa proizva-
jajo novo in novo … In krog je 
sklenjen. Nastopili so učenci in 
učenke od prvega do devetega 
razreda, vsak je na svoj način in 
svoji starosti ustrezno pokazal 
na težave, s katerimi se spopa-
damo zaradi nebrzdanega člo-
veškega pohlepa po vedno no-
vih dobrinah.

Zemlja kliče SOS – a pazite, naj 
vas naslov dogodka ne zavede: 

'Ne Zemlja, mi imamo težave, 
Zemlja je indiferentna, Zemlji je 
vseeno, preživela je veliko večje 
katastrofe, kot pa je človeštvo.' 
Tako pravi filozof Slavoj Žižek, 
astronom Carl Sagan pa: 'Naš 

planet je osamljen drobec v šir-
ni kozmični temi. V vsej tej pro-
stranosti ni sledu, da bi pomoč 
prišla od drugod in nas rešila 
samih sebe. Če nam je všeč ali 
ne, je Zemlja naše edino stojišče 
… To poudarja našo dolžnost, 
da lepše delamo drug z drugim 
ter da ohranimo in slavimo edi-
ni dom, ki smo ga kadarkoli po-
znali – Zemljo.' 

Ko citiramo izjave ljudi, ki jim 

je mar za prihodnost planeta 
Zemlja, ne moremo mimo de-
lovanja mlade okoljske aktivist-
ke, ki je spodbudila svetovno gi-
banje 'Petki za prihodnost'. Kaj 
Greta Thunberg sporoča? 'Sa-
njam o tem, da bodo vlade, po-
litične stranke in korporaci-
je dojele problem podnebne in 
ekološke krize, se kljub med-
sebojnim razlikam povezale – 
kot se je treba povezati, kadar je 
nujno – ter uvedle ukrepe, s ka-
terimi bodo učinkovito zaščitile 
pogoje za dostojanstveno življe-
nje vseh ljudi na tem svetu.'

Kljub vsem grozečim in dejan-
skim katastrofam, ki se dogaja-
jo okrog nas (če pomislimo le 
na neusmiljeno in neodgovor-
no uničevanje amazonskih pra-
gozdov, zmanjševanje ledenih 

površin Severnega in Južne-
ga tečaja,  tudi Triglavskega le-
denika, zviševanje morske gla-
dine – tudi slovenskega morja, 
večmesečne požare v Avstra-
liji, v katerih je umrla več kot 
milijarda živali), pa verjamemo 
– to smo obiskovalcem dogod-
ka tudi sporočili –, da je moč za 
spremembe v naših rokah. 

Zelo  pomaga zavedanje o le-
poti narave, v kateri živimo. 
'Edina stvar, ki še lahko reši svet, 
je obnavljanje zavesti o svetu. In 
prav to počne poezija,' je pou-
darjal  Allen Ginsberg, ameriški 
filozof in pesnik. Novinarka Zo-
rana Baković pa:

'Pesniki vedo, kaj je njihova na-
loga. Govorijo, kričijo, pozivajo 
k uporu proti mrtvilu, ki vlada 
v naših dušah. Hvala pesnikom!' 

In sprašuje: 'Kaj pa mi?'
Mi smo tudi zato del dogod-

ka posvetili poeziji, ker pesniki 
in pesnice s svojimi verzi v nas 
vzbujajo zaradi sodobnega nači-
na življenja morda globoko za-
kopane občutke o naravi. Učen-
ci in učenke so pripovedovali 
in brali pesmi Walta Whitma-
na, Mary Oliver, Emily Dickin-
son in Czesława Miłosza o nji-
hovih občutjih narave, življenja 
in civilizacije nasploh. Tudi za-
radi pesnikov bomo morda kaj 
naredili, da bo Zemlja postala in 
ostala prijazen dom za vsa živa 
bitja – živali, rastline in nas. 

Začnimo danes – bodimo 
EKO! 

 
Dunja Tomšič
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Popoldan na cesti

Program je namenjen otro-
kom in mladostnikom, ki se v 
času odraščanja znajdejo v raz-
ličnih težavah in otrokom, ki si 
v svojem prostem času zaželijo 
družbe. 

Prvim poskušamo razložiti, 
da so težave del življenja in jih 
hkrati usmeriti na recimo temu 
pravo pot. Največ otrok k nam 
prihaja zaradi učnih težav, sko-
zi proces učenja se nato pri ne-
katerih odprejo tudi druge te-
žave in ugotovimo, da so učne 
težave le posledica drugih te-
žav. Drugi pa prihajajo na pro-
gram zaradi druženja, koristne-
ga preživljanja prostega časa in 
sklepanja novih poznanstev in 
prijateljstev. Za otroke pripra-
vljamo tudi zanimiv program, 
poln različnih delavnic, tako, 
da otroci zelo radi prihajajo na 
naš program skozi celo šolsko 
leto. 

Prav v tednu zimskih počitnic 
smo v Vrhpolju izvajali poči-
tniško varstvo, ki je bilo kljub 
gripi in prehladu lepo obiska-
no. Imeli smo različne ustvar-
jalne delavnice, predvsem take, 
zimske, da bi v našo dolino vsaj 
za en dan priklicali zimo, a nam 
žal ni uspelo. Veliko je tudi po-
govora, saj se v času, ko smo 
skupaj odprejo različne teme, 
ki jih je potrebno predebatirati. 

Kolikor je bilo mogoče, pa smo 
se nadihali tudi svežega zraka 
na igrišču in sprehodu.

Pred nami so še prvomajske 
počitnice in nato poletne po-
čitnice, katere otroci komaj ča-
kajo. Veste zakaj? Zato, ker od-
idemo na letovanje v Sočo, v 
čudovito naravo, polno svežega 
zraka, kjer preživimo 6 zanimi-
vih, poučnih, zabavnih dni pol-
nih novih dogodivščin. Otroke 
želimo pripraviti na življenje, 
skušamo jim približati drugač-
nost in kar je zelo pomembno 
spoštovanje do starejših, vr-
stnikov in drugačnih. 

Seveda pa ne smem pozabi-
ti tudi na našo 'Mlado Karitas', 
ki nam v vseh teh letih poma-
ga pri oblikovanju in izpeljavi 

programa. V letu 2019 je 265 
otrokom pomagalo kar 100 
mladih in mladih po srcu, ki 
so svoj prosti čas podarili otro-
kom in skupno opravili več kot 
7.000 prostovoljnih ur.

Če se kdo vidi v vlogi pro-
stovoljca je vedno dobrodošel! 
Pokličete lahko na telefonsko 
številko 041 762 029 (Tatjana) 
ali pišete na elektronski naslov 
pnc.karitas@gmail.com.

Seveda pa vabljeni tudi, star-
ši, ki najbolj poznate svoje 
otroke, da jih pripeljete na naš 
program. Za njih bo lepo po-
skrbljeno in od nas bodo od-
šli polni novih izkušenj, novih 
prijateljstev. 

Tatjana Rupnik

V decembru je program 'Popoldan na cesti' praznoval svojo polnoletnost. V Vipavski dolini 
ga izvajamo na različnih lokacijah: na Cesti, v Kamnjah, v Ajdovščini, v Vipavi, v Vrhpolju in na 
Slapu, zunaj naše lepe doline pa še v Šempetru pri Novi Gorici, v Pivki, Postojni in Ilirski Bistrici. 

Štiri medalje v 
veleslalomu

V četrtek 6. februarja, je na 
smučišču Cerkno poteka-
lo primorsko šolsko prven-
stvo v veleslalomu, katerega 
se je udeležilo tudi 12 učencev 
naše šole. V sončnem vreme-
nu in dobrih pogojih je bilo 
na štartu preko 150 smučar-
jev, v kategorijah starejši, ne-
kategorizirani / kategorizira-
ni učenci in učenke, ter mlajši 
nekategorizirani / kategorizi-
rani učenci in učenke.

Naši učenci so osvojili kar 4 
medalje. 

Tristan Semenič 1. me-
sto in Nik Poljanec 3. mesto 
med kategoriziranimi učen-
ci ter Jakob Lozej 2. mesto 

in Jan Žgur 3. mesto med ne-
kategoriziranimi starejšimi 
učenci. Nehvaležno 4. me-
sto je dosegel Rok Kopatin. 
Vsi so se uvrstili na državno 
tekmovanje.

Benjamina Furlan, Jana Ko-
delja, Špela Mohorčič, Izak 
Margon, Mark Žgur, Seba-
stjan Jermol in Tai Bratož so 
tekmovali v kategoriji neka-
tegoriziranih mlajših učencev 
in učenk zasedli mesta med 
10. in 20. ter si pridobili nove 
izkušnje za prihodnja leta.

Vsem tekmovalcem čestita-
mo za uspeh. 

 
Tjaša Paternost

Karierni sejem MojeDelo.com
Medpodjetniški izobraževalni center - MIC Nova Gorica
5. 3. 2020 | 1000−1800  | vstop prost | kariernisejem.com

Delate 
nadure?
Vzemite kariero
v svoje roke.
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Oljčna pot

V pomladnem februarju so se 
Mostovi pohodniki sprehodili 
po Oljčni poti, po kateri pote-
ka večji del spominskega poho-
da Simona Gregorčiča. Pohod, 
ki ga je organizirala Vesna, se 
je začel pri parkirišču na Brjah 
od koder smo se odpravili pro-
ti zaselku Kodrovi, skozi Pe-
čenkove, zavili na makadam-
sko cesto z zmernim klancem 
in prispeli v Mravljeve. 

Med hojo smo imeli lep po-
gled na Trnovsko planoto, Vi-
pavsko dolino in Goriško, ki 
so v čudovitem vremenu pred 
nami 'ležale kot na dlani'. Sledil 
je še zmerni vzpon skozi Pre-
serje do Sv. Martina. Ogleda-
li smo si zanimivo opremljeno 

cerkvico z deli kiparja Petra 
Černeta in se poučili o njeni 
zgodovini. Vračali smo se po 
makadamski poti mimo Furla-
nov, nato pa po asfaltu še skozi 
zaselek Možini in Martini. Na 
Brjah smo se ustavili pred spo-
minsko ploščo, posvečeno 100 
letnici smrti Simona Gregor-
čiča. Ta je služboval v Brani-
ku ter kasneje na Gradišču nad 
Prvačino. Njegova mlajša se-
stra Katarina je bila poročena k 
Čebronovim na Brje, kamor je 
Gregorčič rad hodil. 24 udele-
žencev se je, po 8 km pohoda in 
po treh urah hoje, veselo poslo-
vilo na parkirišču. 

Silvester
Foto: J. Maraž in V. Vetrih

Vikend kulture na Gočah
Na predvečer slovenskega 

kulturnega praznika, v petek 7. 
februarja smo na Gočah otvo-
rili 'Vikend kulture'. Rdeča nit 
vsega dogajanja je bila poezija 
dr. Franceta Prešerna. Posebno 
pozornost smo namenili svo-
jemu jeziku, kulturi in spomi-
nu na svojo preteklost. Krajev-
na skupnost se je odločila, da 
pestro dogajanje razdeli na tri 
dni. 

Začeli smo s petkovim dru-
žabnim večerom v dvorani 
osnovne šole s predvajanjem 
video produkcije 'Zgodbe iz 
velbanih goških hramov' iz leta 
1994, ki je nastala na pobudo 
g. Jožeta Kalca. Video prikazu-
je največji arhitekturni zaklad 
pod goško zemljo. To so pred 
soncem in burjo skriti skrbno 
zgrajeni velbani vinski hrami. S 
pesmijo je večer popestril tudi 
oktet Sotočje. 

Sončna sobota je bila po-
svečena pohodu na sosednji 
Slap. Z Goč smo se podali pro-
ti Erzelju, kjer nas je pozdra-
vil predsednik KS Erzelj Aleš 
Kobal in spregovoril o zgodo-
vini Erzelja. Nato smo čez Le-
nivec krenili proti Slapu. Idilič-
na pokrajina nas je spremljala 
do vaškega središča. Tam smo 
si ogledali cerkev sv. Mati-
je, Lanthierijevo graščino, 
kjer je delovala prva slovenska 

vinarska in sadjarska šola, sta-
ro šolo in se podali na učno pot 
'Med divje', ki je dolga le 300m, 
a vseeno preseneti z bogastvom 
užitnih divjih rastlin. Na dru-
žinski kmetiji Marc nas je pri-
čakal mlad gospodar Roman, ki 
nam je namenil pozdrav in do-
brodošlico. Po odličnem kosi-
lu, na katerem so nam postregli 
z joto tropinko, in degustaci-
ji smo se sprehodili do kmeti-
je Trošt, kjer nas je sprejel go-
spodar Stojan. Povabil nas je 
v čudovit hram, kjer smo de-
gustirali rebulo, laški rizling in 
za konec s penino zelen naz-
dravili slavljencu Zdenetu. Na 
poti proti Gočam smo se usta-
vili še v Ložah na kmetiji Ben-
čina pri vinarju Dušanu, ki nas 
je lepo sprejel in povabil v svoj 
hram, kjer smo okušali sauvi-
gnon, muškat, modri pinot in 

penino. Sprehodili smo se med 
cisternami in lesenimi sodi do 
zelo lepe degustacijske sobe in 
si ogledali projekcijo s pose-
stva. Dušanu smo se zahvalili z 
besedami: "Bog živi gospodar-
ja, ki da piti brez denarja". Dan 
se je prevešal proti večeru, ko 
smo na Gočah zaključili ta ču-
dovit dan. 

Zaključek vikenda kulture v 
nedeljo pa smo namenili do-
moljubni predstavi 'Po Slo-
venji' v izvedbi društva Eno-
stavno prijatelji. Najmlajši so 
uživali v zelo razgibani pred-
stavi z zabavnimi, smešnimi in 
poučnimi Jakovimi prigodami, 
starejši pa smo utrdili zanje o 
Sloveniji in se opomnili v kako 
lepem koščku sveta živimo.

Anja Godnič

Modrosti iz pravljičnih zgodb za 
boljše življenje
Tudi odrasli, ne samo otroci, potrebujejo pravljice in njihova bogata sporočila za dvignjeno 
življenje. Katja Krkoč, univ. dipl. slovenistka, za odrasle izvaja biblioterapijo, ki jim omogoča, 
da se poglobijo vase in bolje počutijo.

Iz do sedaj izvedenih delavnic 
Katja opaža, da so ljudje lepo 
presenečeni nad njenim nači-
nom branja pravljic. Kot pravi 
ima rada psihologijo dvignje-
ne, sončne komunikacije. Iz iz-
branih zgodb modrosti življe-
nja namreč naravnost zasijejo. 
Ima pozitivne izkušnje, saj se 
ljudje radi poglobijo vase, v ži-
vljenje okrog njih in lepo sode-
lujejo. Na prvo mesto daje da-
rove in potrebe posameznika. 
Tako gredo udeleženci domov 
z obilico popolnoma novih 
spoznanj, z drugimi pogledi na 
življenje. 

Tudi za udeležence Večgene-
racijskega centra Goriške, ki 
deluje v okviru Ljudske univer-
ze Ajdovščina, je Katja ponu-
dila več literarnih ustvarjalnih 
delavnic. Opazili smo, da pra-
vljice bere in predstavi popol-
noma drugače kot jih običajno 
prebiramo sami. Vsebino je po-
pestrila tudi s svojim petjem. S 
tem odraslim kot zvezde z neba 
trosi sporočila, da laže ozavesti-
jo, kaj vse je v bistvu pravljičar 
želel povedati in podati ljudem. 
Sledi še ustvarjalni del delav-
nice, ko prisotni po želji aktiv-
no rišejo, barvajo, sodelujejo … 

Katja na prijazen način ljudem 
pomaga, da skozi lastno literar-
no izražanje najdejo odgovore 
na vprašanja, ki si jih zastavlja-
jo o sebi, o odnosih z drugimi 
in svojem življenju. Ko znamo 
zgodbe prav brati, nas vodijo k 
bolj polnemu življenju in nam 
dajo moč za lepe spremembe. 
Pesem Otrok s sončnico govo-
ri o otroku, ki mu metulj poka-
že pot do novega sonca v njem. 
Zgodba o vrtnarju pripovedu-
je, kako mu preprosta rumena 
cvetka odpravi nizko samopo-
dobo. Naj omenimo še zgod-
be Mravlja Marička, Užaljena 
zima, Obisk, Najsvetlejša zvez-
da …

Na brezplačne delavnice v 
Večgeneracijski center Gori-
ške vas ponovno vabimo v če-
trtek, 12. in 26. marca 2020, 
od 10.00 do 11.30. 

Več informacij in prijave 
sprejemamo na info@lu-ado-
vscina.si.

Nina Krašna, 
051 321 368

Matej Hosta dr. vet. med.

031 612 777
dr. vet. med.



Iz podjetniških krožkov na finale tekmovanja POPRI
Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina je tudi v letošnjem letu spodbujala osnovnošolce zadnje tirade k vključevanju v podjetniške krožke, v okviru 
katerih so učenci nato pripravili poslovni model za prijavo na tekmovanje POPRI. POPRI je tekmovanje za najboljšo podjetniško idejo med mladimi, kjer 
je osnovni namen tekmovanja prepoznavanje priložnosti, ustvarjalnosti, inovativnosti, komuniciranja in timskega dela.

Krožke smo kot mentor-
ji, že četrtič letos, izvajali na 
treh osnovnih šolah: OŠ Do-
bravlje, OŠ Danila Lokar-
ja Ajdovščina in OŠ Draga 
Bajca Vipava. Zadnji petek 
v januarju smo na tekmova-
nje POPRI 2020 uspešno od-
dali pet poslovnih modelov. 
Skupno se je letos na tekmo-
vanje POPRI prijavilo več kot 
320 mladih, 114 podjetniških 
idej iz cele Slovenije so prejeli 
na Primorskem tehnološkem 
parku.

Iz našega območja so se v re-
gionalni del tekmovanja, ki je 
potekalo 11. februarja, uvr-
stile tri podjetniške ideje. Za-
govori podjetniških idej dva-
najstih polfinalistov so se 
izvedli z izvirnimi ustnimi 

predstavitvami poslovnih mo-
delov in prototipov. V finale 
na državni ravni, ki bo napoči-
lo 7.4.2020 sta se prebili tudi dve 
ekipi osnovnošolcev. Prva pod-
jetniška ideja prihaja iz OŠ Do-
bravlje izpod rok Vida Faganela 
in Urbana Žigona, URVI so pa-
lice za hojo, ki proizvajajo elek-
trično energijo med samo upo-
rabo. Druga podjetniška ideja je 
MULTIDILCA, ki je multiprak-
tična dilca za pomoč pri kuha-
nju z mnogimi dodatnimi funk-
cijami, ideja prihaja iz OŠ Draga 
Bajca Vipava, iz tima, ki ga se-
stavljajo Rok Kopatin, Nik Po-
ljanec, Jorma Nabergoj Semenič 
in Andrej Malik. Čestitke vsem 
udeležencem in mentorjem ter 
srečno v finalu!

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina

Sistem SPON za podporo pri namakanju v okviru projekta LIFE ViVaCCAdapt
Bližamo se petemu in s tem zadnjemu letu izvajanja projekta LIFE ViVaCCAdapt, kjer smo vodilni partner v vlogi Regijske razvojne agencije ROD. Do se-
daj smo med drugim v okviru projekta pripravili Strategijo prilagajanja kmetijstva v Vipavski dolini na podnebne spremembe, v kateri sta bila kot dobra 
ukrepa za prilagajanje identificirana tudi ukrepa zelene protivetrne zaščite in namakanje, ki smo ju v okviru projekta tudi izvedli. Posadili smo 1500 m2 
zelene protivetrne zaščite, kmetom pa smo ponudili možnost uporabe TDR sond in s tem sistema SPON za podporo pri namakanju.

Sistem za podporo odločanju 
o namakanju, ali krajše SPON, 
je bil razvit v letu 2018 za name-
ne strokovno pravilnega nama-
kanja. Konec leta 2018 so upo-
rabniki kmetijskih zemljišč, ki 
so se vključili v projekt, preje-
li uporabniška imena in gesla 
za dostop do podatkov za svo-
je parcele. V namakalni sezoni 
2019 je SPON v polnosti zaži-
vel. Sistem smo do sedaj nekaj-
krat nadgradili in prilagodi-
li, uporabniku nudi možnost 
nadzora porabe vode za nama-
kanje, kar je v luči vedno večjih 

prvi latnikzgornjevipavski časnik

klimatskih sprememb, ki nam 
vsako namakalno sezono nudi-
jo manj dežja, zelo pomembno.

V četrtek, 30. 1. 2020, nas je 
že četrtič obiskal zunanji nad-
zornik za Slovenijo, dr. Mitja 
Kaligarič iz podjetja NEEMO 
EEIG, ki je podjetje poobla-
ščeno za izvajanje nadzora nad 
potekom projektov iz progra-
ma LIFE. Projekt LIFE ViVa-
CCAdapt je v 20% sofinanciran 
tudi z Ministrstva za okolje in 
prostor, zato se je obisku pri-
družila tudi skrbnica pogod-
be, ga. Barbare Simonič. Za 

namen predstavitve siste-
ma SPON smo se za terenski 
obisk dogovorili z g. Ivanom 
Kodričem, uporabnikom z 
Brij, ki nas je pričakal v svo-
jem nasadu kakija, kjer ima 
vzpostavljen sistem namaka-
nja ter inštalirano TDR son-
do. SPON bo na voljo tudi po 
zaključenem izvajanju pro-
jekta LIFE ViVaCCAdapt. 
Priključili se mu bodo lahko 
novi uporabniki, prav tako 
pa bo na voljo tudi v drugih 
regijah, postopoma v celotni 
Sloveniji.

Še en mesec za prijavo na razpisana javna poziva LAS Vipavska dolina
Bliža se rok za oddajo dveh javnih pozivov za izbor manjših in standardnih operacij, ki jih je 10. januarja objavil LAS Vipavska dolina za območje 
občin Ajdovščina in Vipava, z iztekom roka 27.3.2020. Javna poziva sta objavljena na spletni strani www.las-vipavskadolina.si, kjer je na voljo ce-
lotna dokumentacija. Vsem zainteresiranim so na voljo tudi osebna svetovanja glede pripravljalnih projektnih predlogov, po predhodni najavi na 
info@las-vipavskadolina.si na sedežu vodilnega partnerja: Regijski razvojni agenciji ROD. 
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25. zimski pohod na 
Čaven

Lep sončen dan, lepšega si za 
25. zimski pohod na Čaven ne 
bi mogli niti v sanjah želeti, je 
h koči Antona Bavčerja zvabil 
veliko število pohodnikov. Pri-
hajali so iz vseh smeri, iz naše 
doline, iz bližnje in daljne oko-
lice. Slišala se je govorica z do-
micilom vse tja do našega glav-
nega mesta in na drugo stran 
do morja. Pohodnike je kot 
običajno nagovoril predsednik 
društva. 

Prve besede so bile namenje-
ne Tomažu Breclju-Tomeku, 
ki nas je pred kratkim zapustil. 
V našem društvu je bil dolga 
leta markacist, vodnik in pred-
vsem dober človek in prijatelj 
vsem planincem. Nato je spre-
govoril o pomenu praznika za 

vse Slovence in o spoštovanju 
materinega jezika in naše kul-
ture. Bolj se moramo truditi za 
lep slovenski jezik. Pa ne samo 
na Prešernov dan. Malo nas je, 
imamo pa vse kar imajo veli-
ki. Svoj jezik, svojo zgodovi-
no, čas v katerem živimo in ga 
sami oblikujemo, s pridnostjo 
pa bomo ustvarili tudi lepo bo-
dočnost za naše otroke in vnu-
ke. In na koncu prelepo domo-
vino, kamor se iz širnega sveta 
lahko vedno vrnemo. Po nago-
voru je sledilo veselo druženje 
kar pred kočo, saj nam zima le-
tos kar preveč prizanaša z mra-
zom in snegom. 

 
mg

Orientacijski 'šprint' po ulicah 
Vipavskega Križa

Nedelja 26. januarja je bila 
oblačna. Rahel jutranji dež ni 
obetal nič dobrega, a proti pol-
dnevu je rosenje ponehalo, de-
žniki so postali odvečna prtlja-
ga in drugi orientacijski šprint 
za državno prvenstvo v orien-
taciji se je lahko začel. 

220 tekmovalcev v različnih 
kategorijah je nestrpno čakalo, 
kakšno poslastico pri skrivanju 
točk so jim postavili traserji in 
postavitelji proge: Stanko Ču-
fer, Ivo Kete in Nejc Kodrič. 
Tekma je potekala v soorgani-
zaciji Planinskega društva Aj-
dovščina, Orientacijske zve-
ze Slovenije in Osnovne šole 
Dobravlje. Za vnos in obde-
lavo podatkov na tekmi in po 
njej je skrbel Urban Gregorc. 
Še mnogi drugi so prispevali k 
uspešni organizaciji tekme in 
vsem se iskreno zahvaljujemo. 

Čeprav je Križ manjša vasica 
na Vipavskem, pa so ulice, gase, 
prehodi, povezovalna stopni-
šča in steze med vrtički kot na-
lašč za razgibano in na trenutke 

kar zahtevno postavitev. Obe-
nem je arhitektura tako pestra 
in unikatna, da tekmovalcem ni 
lahko, saj se morajo odločiti, ali 
iskati točke ali uživati v detajlih 
stare vipavske arhitekture. Ne-
katerim je kljub naglici uspelo 
oboje. Križki sprint ima še eno 
posebnost: samo na dan tek-
me se odprejo nekateri preho-
di čez privatna dvorišča, vrtove 
in poti, ki so sicer zaprte za jav-
nost in le v uporabi lastnikov in 
sosedov z dogovorom. Tako je 

v organizacijo tekme vključe-
no ne le vodstvo krajevne sku-
pnosti, delež v mozaiku prispe-
vajo tudi krajani. 'Križki šprint' 
ima poleg klasičnih kategorij še 
družinsko, ki je posebnost, saj 
edina združuje generacije in 
edina, kjer tekmovalec ne tek-
muje sam. O pedagoški razse-
žnosti te tekmovalne kategorije 
ne bi razpravljali, ji pa OŠ Do-
bravlje kot soorganizator tek-
me posveča veliko pozornost.  

Po končani orientacijski tek-
mi je Orientacijska zveza Slove-
nije izvedla še bienalno podeli-
tev z nazivom 'Naj orientacist', 
kjer je najboljšim in najzaslu-
žnejšim članom Orientacijske 
zveze Slovenije podelila pohva-
le in priznanja za dosežke, trud 
in prizadevno delo. Na tekmi 
so naši učenci dosegli nekaj do-
brih, pa tudi odlične rezultate. 

Marija Kovač in Peter Valič
Foto: Matic Soban in 

Peter Valič 

Tu je nekaj odličnih rezultatov naših učenk in učencev:
M12: Matej Bratož (3. mesto)
M16: Jakob Novak (2. mesto), Manuel Alberto Montes (5. mesto)
O: Luka Pizzoni (1. mesto), Tonija Čibej (4. mesto) 
Ž12: Sara Kerševan (3. mesto)
Ž16: Saraja Samec (2. mesto), Hana Mamič (6. mesto)
Družinska: PF Šavli (1. mesto), AMMM Kerševan (2. mesto), AJAZ Merkelj (3. mesto)
 
Za več rezultatov in detajlnejšo analizo le teh pa lahko obiščete uradno stran Orientacijske zveze Slovenije. 

PE Nova Gorica t. +386 (05) 333 40 77

PE Postojna       t. +386 (05) 726 21 96
PE Koper            t. +386 (08) 205 65 37

www.megaterm.si
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Orientacist leta 2019

Prireditev poteka vsako dru-
go leto v organizaciji različnih 
orientacijskih klubov Sloveni-
je. Letos smo imeli to čast mi, 
orientacisti PD Ajdovščina, v 
sodelovanju z OŠ Dobravlje in 
krovno organizacijo, OZS. 

Prireditev, ki jo je vodila uči-
teljica Polona Puc, je potekala 
26. januarja, v dvorani KS Vi-
pavski Križ. Kulturne točke sta 
prispevali učenki Lara Bole in 
Neža Bratina pod taktirko uči-
telja Leben Franca. Mladi, obe-
tavni osnovnošolki sta s svo-
jim čudovitim glasom zapeli in 
raznežili prav vsako srce. Bra-
ta, Matej in Jani Bratož, sta na 
harmoniki 'udarila' lepe viže in 
vzbudila željo po plesu. Lanski 
devetošolec, krajan Vipavskega 
Križa, Miha Kočevar, pa nam 
je v vlogi posebnega gosta pri-
reditve, Janeza Svetokriškega, 
povedal njegovo modrost o ori-
entaciji. Ta  je svojim vernikom 
že pred 300 leti v svojih pridi-
gah natrosil marsikatero mo-
drost, ki velja še danes.

Takole pravi: "Ma tud ta ori-
entacija je ena strašna kome-
dija. Kdu so ti, kir v mrazu inu 
vročini, v dežju inu burji, na 
pjtke in svjtke, po mejsti in na-
ravi….kir imajo roke, noge inu 
vuči taku trdne, zraven pej še 
silnu pamet, naprej dajejo inu 
nucajo? Kir so ti, dragi moji 
poslušalci. Zkej jst jih nikdar ne 
bum razumel, kej po prelejpih 
naših gasah tejkajo in zemlje-
vide inu kompase nucajo. Zkej, 
dragi moji, dobru me poslu-
šte, kej vam jst zdej na vaše sr-
cje polagam: edinu pravu, k nej 
vs po svejti do lubih mojih kr-
ščenikov vodi, je vaše srcje. Tu 
je ta prava in edina orientacija."

Pohvale in priznanja OZS so 
prejeli tako posamezniki, kot 
orientacijski klubi, od kate-
rih izstopata najmočnejša, to je 
Azimut iz Cerknega in Komen-
da iz okolice Ljubljane. Tekmo-
valci, nagrajenci, so dosegli vi-
dne rezultate na Mladinskem 
svetovnem prvenstvu, ki je bilo 
na Madžarskem, na Prvenstvu 

Tudi med športniki orientacisti so tisti, ki so se, kot radi re-
čemo, 'našli v orientaciji'. To so številni mladi in tudi starejši, 
katerih zagnanost je prepoznala Orientacijska zveza Slove-
nije, ki jim na prireditvi 'Orientacist leta' podeli pohvale in 
priznanja za njihov trud in lepe dosežke.

JV Evrope, za organizacijo le 
tega, ki je bila v Sloveniji, na 
Mladinskem evropskem pr-
venstvu v Bolgariji.

Najvišje priznanje, to je za 
dolgoletno delo in dolgoletne 
tekmovalne dosežke sta preje-
la orientacist OK Brežice Bojan 
Jevševar in orientacist PD Aj-
dovščina Stanko Čufer.

Učitelj Stanko že vrsto let 
trenira in seznanja učenke in 
učence z radijsko orientacijo, 
klasičnim orientacijskim te-
kom in s tekom na tekaških 
smučeh. V vseh disciplinah so 
učenci pod njegovim mentor-
stvom dosegli najvišje rezulta-
te na domačih tekmah, kot tudi 
na tekmah svetovnega merila. 
Mnogi, danes odrasli, ki so bili 
njegovi učenci, se ga spominja-
jo kot aktivnega in požrtvoval-
nega, ne samo učitelja fizike, 
ampak tudi vzornega športni-
ka. Velikokrat so bili nad re-
zultati začudeni, ko so učenci 

s Primorske, ki sneg redkokdaj 
vidijo, prekašali vrstnike, ki s 
snegom živijo od malega.

Zahvalo je prejela tudi OŠ Do-
bravlje za dolgoletno podporo 
dejavnosti orientacijskega teka. 
Celotno prireditev je spremlja-
la tudi projekcija o dosežkih 
posameznik tekmovalcev. Pri-
sotne je pozdravila predsedni-
ca OZS  gospa Ana Pribakovič 
Borštnik, ki nas je v kratkem 
orisu seznanila z zgodovino te 
organizacije, njenim širjenjem 
in prepoznavnostjo v državi in 
tudi izven. Pozdravne besede 
navzočim je namenil tudi gost 
prireditve, podžupan Občine 
Ajdovščina Ivan Krašna, rav-
nateljica OŠ Dobravlje Mirjam 
Kalin in predsednik PD Ajdo-
vščina Cvetko Ušaj. Tekmo-
valcem, njihovim sorodnikom 
in prijateljem so namenili ne-
kaj vzpodbudnih misli o tem 
lepem športu in zaželeli še na-
daljnjih dobrih rezultatov.

 
p.v in m.k.

Mirjam Kalin

Stanko Čufer

Vabilo na pohod
Planinsko društvo Podna-

nos prireja že 37. tradicional-
ni Pohod po Vojkovih poteh 
na Nanos, ki bo letos še pose-
bej potekal v spomin na našega 
rojaka, domoljuba Janka Pre-
mrla -Vojka. Pohod bo potekal 
1. marca 2020. Dan prej, 29. fe-
bruarja 2020 bo 100. obletnica 
njegovega rojstva. 

Začetek pohoda bo izpred 
OŠ v Podnanosu, ura ni dolo-
čena, ker pohodniki startajo 
sami časovno poljubno kot pač 

prispejo v Podnanos. Pot pelje 
iz Podnanosa čez potok Močil-
nik, nato pa skozi vas Podbreg 
čez Tabor in se vzpenja na pla-
noto Zatrep.

Od tu se steza strmo dvigne 
v pobočje Nanosa. Na vrh pri-
demo pri kapelici, takrat smo 
'na Konju' na višini 920m. Če 
je lepo vreme, je od tu lep raz-
gled po zgornji Vipavski dolini, 
Krasu ter do morja in naprej v 
Furlansko nižino.

Od kapelice se steza spušča 

do kmetije 'pri Strgarjevih'. Od 
Strgarjevih gremo delno po 
gozdni cesti, delno pa po ste-
zi do koče Nanos, kjer je konec 
pohoda. Tu se pohodniki lahko 
okrepčajo in potrdijo vzpon. 
Sledi še spust v dolino. 

Sam pohod traja okrog tri ure 
in je primeren za vse kategori-
je pohodnikov, potrebna je le 
ustrezna pohodniška oprema 
glede na vremenske razmere. 
Udeležba na pohodu je na la-
stno odgovornost.Startnine ni, 
pijača in jedača pa bo na razpo-
lago po simbolični ceni.

Dodatne informacije glede 
pohoda lahko dobite pri vod-
ji pohoda g. Sandiju Nabergoju 
(tel. 041 961 598), pri predse-
dniku društva g. Boštjanu Na-
bergoju (tel. 051 358 367) ali pa 
na mail naslovu: info@pd-pod-
nanos.si

Lepo vabljeni v čim večjem 
številu na Nanos!

 
PD Podnanos

Žepovci po kulturnem prazniku 
na Sinji vrh

Vsakoletni 'zimski' pohod Že-
povcev na Sinji vrh je potekal 
letos v pravih pomladnih raz-
merah. O kakem snegu ni bilo 
nobene sledi. Zvončki so pre-
krivali celoten Sinji vrh, po robu 
Gore pa so bile jase vse vijoliča-
ste od žafrana. 

Pred Domom krajanov se nas 
je zbralo okrog 70. Kot po na-
vadi je na začetku pred startom 
pohodnike pozdravil Jože Bre-
celj ter povedal nekaj navodil 
za pot. Z dvema kratkima po-
stankoma smo prispeli do Ze-
lenega Škola – žepovske posta-
je pod robom Gore. Jasno nebo 

in izredna vidljivost sta nas pri-
tegnila, da smo na robu zavi-
li po markirani stezi slovenske 
transverzale proti Predmeji. Pol 
ure hoda smo imeli mesto Aj-
dovščina ter bližnje vasi kot na 
krožniku, da bi lahko opazovali 
tudi ljudi med hišami. Na točki, 
kjer prehaja električni daljno-
vod preko roba smo zavili proti 
Vidmarjevi domačiji. Po dobrih 
treh urah hoda smo prispeli na 
višino 1001 m – na vrh. Postavi-
li smo se okrog kamnitega križa 
– pod anteno in naredili sliko za 
spomin. Zaključek prvega dela 
pa je bil v gostišču Sinji vrh s 

kratkim kulturnim programom 
v spomin na Prešernov 8. febru-
ar. Nova predsednica društva 
DEŠK Mimica Šeme je povabi-
la k besedi žepovskega župana 
Zvonka Vidmarja ter župnika 
Zorana Zornika. 

Drugi del se je nadaljeval s 
prigrizkom ter pijačo v toplem 
okolju ter zvokih harmonike. 
Vsi ki smo bili prisotni ob ognji-
šču, ne bomo pozabili na Marka 
in Milana in na njun prispevek 
za dobro počutje. Milan Kovšca 
se je po dolgih letih opustitve 
igranja harmonike le odločil da 
ponovno raztegne meh. 

Zadovoljni smo se po dru-
gi poti vrnili v dolino ter se za-
držali še pred domom kraja-
nov v Žapužah na krofih, ki jih 
je prispevala Krajevne skupnost. 
Harmonikar je na koncu pope-
ljal skupino veseljakov še do 
kmetije 'pri Malnu', kjer so pri-
čakali večer.

Aleš Brecelj
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Mednarodni dan epilepsije
Ob mednarodnem dnevu epilepsije (10. 2. 2020) je Društvo Liga proti epilepsiji Slovenije 
razpisalo literarni natečaj z naslovom 'Človek človeku prijatelj' in k sodelovanju pozvalo 
tudi osnovnošolce. S predstavitvijo osebnih izkušenj želijo namreč razširiti poznavanje te 
nevrološke bolezni ter predstaviti, kako si lahko prijatelji pomagamo, ko se srečamo z njo. 
Na omenjenem natečaju je sodeloval tudi naš učenec Jan Žgur iz 9. a razreda. Osvojil je 2. 
mesto in si prislužil denarno nagrado. Več o njegovi izkušnji si lahko preberete.

Človek človeku prijatelj
Z epilepsijo sem se srečal kot 

najstnik. Bili smo s prijatelji na 
morju, ko sem bil prvič očivi-
dec napada te bolezni. Takrat 
sem bil presunjen in prestra-
šen, a ta izkušnja me je spod-
budila, da sedaj vem več o 
epilepsiji. Prvič so tak napad 
opisali že v stari Mezopotami-
ji. Napade so povezovali z zli 
duhovi, ki naj bi obsedli lju-
di. V antičnih časih pa so me-
nili, da prihajajo od bogov in 
da so epileptični ljudje na poti 
na Olimp. Vsi pa so bili, kakor 
jaz, prestrašeni, ko so napad 
videli prvič. Nič te ne more 
pripraviti nanj.

Šolo sem končal z odliko in 
se že malo polenil, ko smo od-
šli uživat na obalo. Počitniko-
vali smo v počitniških priko-
licah in ob večerih kartali ter 
igrali različne namizne igre. 
Eden od večerov pa je bil ne-
koliko drugačen. 

Eden izmed prijateljev se je 
kar naenkrat zgrudil s sto-
la na tla in se začel tresti. Nje-
gov starejši brat je edini ostal 

miren, saj je take napade že 
videl. Poklicat je šel njuno 
mamo, ki je takoj prihitela na 
pomoč. Odšla je po blazino in 
mu jo dala pod glavo, da se ne 
bi huje poškodoval. Ob njem 
je bila dokler se napad ni pov-
sem umiril, saj je pazila tudi 
na to, da si ni pregriznil jezi-
ka. Napada nisem mogel spre-
mljati, saj sem bil preveč pre-
strašen. Bilo je preveč zame. 
Gledati človeka tako nemoč-
nega, gledati svojega prijatelja 
tako nemočnega.

Naslednje dva dni je prija-
telj ostal v svoji počitniški pri-
kolici in počival, da bi si opo-
mogel. Epileptični napad ga je 
zelo izčrpal, saj telo potroši ve-
liko energije in hkrati ga je to 
doletelo šele zvečer, ko je bil že 
tako sam po sebi utrujen. 

Od takrat naprej sem prija-
telju pomagal in mu prigovar-
jal, da epilepsija ni tako tragič-
na bolezen, imelo jo je namreč 
tudi veliko uspešnih znanstve-
nikov. Kvečjemu je lahko celo 
priložnost, da se ti utrne ideja, 
ki lahko spremeni svet. Psihič-
no sem ga podpiral tudi tako, 
da sem ga opominjal, da niti 
en sam človek na Zemlji ni po-
poln in smo si različni v mno-
gih stvareh. Njegova bolezen 
je le ena izmed njih. Najino 
prijateljstvo se je s to izkušnjo 
le še poglobilo.

Danes ob besedi epilepsija še 
vedno začutim strah, ki me je 
spreletaval med počitniškimi 
dnevi, hkrati pa se tudi prevze-
to čudim, kako močno je naše 
telo v svoji nemoči. S poznava-
njem epilepsije sem spoznal, 
da je narava lahko močnejša 
od človeka in ga položi na tla. 
A moč narave lahko premaga 
in preseže moč prijateljstva, ki 
je neskončna.

 
Mentorica: Tea Furlan

Ponedeljek – petek 10:00-17:00
Sobota  8:00-12:00 

Industrijska cesta 5, 

KROMBERK - NOVA GORICA

 

NA NOVI LOKACIJI

 info@alpit.si 040 571 401 

Vabljeni v nov prodajni salon!Vabljeni v nov prodajni salon!

 Alpit d.o.o., Cesta IV. Prekomorske 61B, 5270 Ajdovščina 

www.alpit.si 

- Keramika - popusti do - 30%  

- Parketi   

- Vinil - Laminat    

- Notranja vrata - garant    

OČISTIMO BREGOVE REKE VIPAVE IN HUBLJA
 

V soboto, 14. marca, bo Ribiška družina Ajdovščina v sodelovanju s Ko-
munalo Ajdovščina organizirala čistilno akcijo, s pričetkom ob 8. uri.

Zbirna mesta so:
Vipava (pred gasilskim domom), Dolenje pri Ajdovščini (kamniti Napo-

leonov most), Uhanje in Dobravska krnica

Vabljeni!

Dan kulture na Cesti
Naslov letošnjega kulturne-

ga praznika na Cesti se je glasil 
Slovenc', tvoja zemlja je zdra-
va. Prireditev smo zasnovali 
kot okroglo mizo, pogovor med 
voditeljem, Valentinom Vo-
dnikom (Luka Štrukelj) in Žigo 
Zoisom (Martin Curk), katerih 
200 letnico smrti smo obeleže-
vali v preteklem letu, ter Fran-
cetom Prešernom (Samo Gre-
gorčič), ki je kot vedno osrednji 
lik naših vsakoletnih prireditev 
ob dnevu kulture. 

Pogovor med udeleženci 
okrogle mize in spremljevalne 

točke so se nanašale na temati-
ko kulture, jezika, pesmi in do-
movine. Poleg glasbenih, igral-
skih in recitatorskih vložkov, 
smo letos kot novost predvajali 
kratke videoposnetke cestnar-
skih otrok (novinarka Ema 
Gregorčič, snemalec/monta-
žer Matic Soban ter otroci Vid 
in Maks Štor, Aljaž Fučka, Tim 
Volk, Nik Bratina), ki so spre-
govorili o vsaki temi posebej. 

V prvem igranem prizoru 
Apel in čevljar smo prisluhnili 
pripovedovalcu (Aneju Pizzo-
niju) ter konfliktu med Apelom 
(Bogdan Bone) in Kopitarjem 
(Franjo Batič). Glasbena dru-
žina Bone (Bogdan, Matevž in 
Radoš) je nato odigrala Kresli-
novo skladbo Ena pesem. Ko 
govorimo o kulturi, ne more-
mo mimo jezika, s katerim se 
sporazumevamo, ki predsta-
vlja naš narod. Pisar (Vito Gre-
gorčič) in učenca (Aljaž Kalin 
Kante, Matej Štor) iz Prešerno-
ve Nova pisarija so nas poučili 
o stvareh, ki so pomembne pri 
pisanju pesmi. Sledila je pri-
redba Mežkove skladbe Kam, 
v izvedbi vokalno-instrumen-
talnega kvarteta (Alenka Sto-
par, Vito Gregorčič, Aljaž Ka-
lin Kante in Samo Fučka). 

V točki o jeziku so bili so-
govorniki za okroglo mizo in 
otroci istega mnenja, da mo-
ramo naš jezik spoštovati in ne 
dovoliti, da ga drugi narodi po-
nižujejo. Slovenska beseda je 
namreč beseda praznika, petja 
in vriskanja. V igranem prizo-
ru smo bili priča »ponovnem 
snidenju« med dvema Sloven-
kama, ki sta živeti v tujino, v 
Italiji (Alenka Stopar) oziroma 

Angliji (Maja Fučka), in sta se 
po 40 letih ponovno srečali, v 
spremstvu hčerke (Sara Stopar) 
in sina (Aljaž Fučka). Skozi nji-
hov pogovor, v katerem se je 
prepletala italijanščina, angle-
ščina in slovenščina, smo lahko 
začutili kako bogat je naš jezik 
in kako pomembno je, da ga 
prenašamo tudi na naše gene-
racije, da ga bodo znale ceniti.

Vsaj dva od naših gostov sta 
se zelo rada ukvarjala s pisa-
njem pesmi, zagotovo pa so bili 
vsi trije veliki ljubitelji poezije. 
Recitator (Franjo Batič) je ob 

spremljavi flavte (Neža Štor) 
nato prebral Vodnikovo pesem 
Dramilo, iz katere smo izbrali 
naslov naše prireditve. 

V zadnjem delu večera se je 
pogovor omizja in pričevanje 
otrok dotaknilo pojma domo-
vine. Prišli so do istega zaključ-
ka, da je naša dežela čudovi-
to lepa in nič manj vredna od 
drugih dežel, če se le znamo 
ustaviti in jo občudovati. Naša 
domovina zagotovo ni majh-
na, saj je velika v srcu državlja-
nov, vseh ki se zavedajo kako 
pomembno je imeti svoj dom. 
Tega se je zelo zavedal tudi Pre-
šeren. V ta namen smo prisluh-
nili skladbi O Vrba, v izved-
bi vokalistov (David Pizzoni, 
Alenka Stopar), instrumentali-
stov (David Pizzoni, Samo Fuč-
ka, Alma Fučka, Erna Kalin) 
in pevcev mešanega pevskega 
zbora Vrnivec.

Zaključili smo z mislijo, da je 
kultura živa, tukaj in zdaj, da je 
energija za prihodnost. Na kul-
turo ne smemo nikoli pozabiti. 
Kultura je naša moč.

V čast slovenskemu jeziku, 
kulturnemu prazniku in Slove-
niji je na koncu zadonela Zdra-
vljica, ki smo jo zapeli vsi sku-
paj. Igralska in tehnična ekipa 
(David Fučka, Egon Stopar) 
so poskrbeli za odlično izved-
bo prireditve, za katero sta sce-
narij napisala Lana Pizzoni in 
Luka Pizzoni, pri režiji pa jima 
je pomagal Egon Stopar. 

Iskrena hvala vsem. Naj bo 
kultura v srcih vseh Slovencev, 
doma, v zamejstvu in po svetu.

Kulturno športno 
društvo Vrnivec
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Na kulturni izlet v 
neznano

V Planinskem društvu Pod-
nanos je drugi vikend v febru-
arju že skoraj 20 let namenjen 
izletu v neznano. To pomeni, 
da udeleženci vedo samo uro 
odhoda in potrebno opremo, 
cilj pa ostane vsaj nekaj časa 
še neznan. Na slovenski kul-
turni praznik, 8. februarja, se 
nas je v Podnanosu zbralo kar 
50 pohodnikov različnih ge-
neracij. Pridružili smo se jim 
tudi člani planinskega krožka, 
ki deluje na podružnični šoli 

v Podnanosu. Seveda smo zra-
ven povabili tudi starše in osta-
le družinske člane. 

Na avtobusu nas je vodnica 
Elena Kodre Nabergoj poz-
dravila in nam že zastavila prvo 
uganko. Prebrala je pesem Po 
jezeru bliz’ Triglava. Večina 
ljudi misli, da je pesem ponaro-
dela, izkazalo pa se je, da je njen 
avtor znan slovenski pesnik. 
Rodil se je prav v vasi našega 
izhodišča. Nekateri so kmalu 
ugotovili, da je bil to Miroslav 
Vilhar in da je bil rojen nekje 
med Postojno in Logatcem. Pot 
z avtobusom se je tako kon-
čala v vasi Planina pri Postoj-
ni. Po uvodnih navodilih smo 
se odpravili po široki poti pro-
ti Planinski gori. Približno po 
uri hoje po širokem kolovozu 
s številnimi kapelicami ob poti 
smo prišli do cerkve Sv. Marije. 

Kot se za kulturni praznik spo-
dobi, smo poslušali Prešernovo 
pesem Povodni mož. Vemo, da 
so Prešerna klicali dr. Fig, saj je 
bil prijazen gospod, ki je otro-
kom delil fige. Po obilni mali-
ci iz nahrbtnika so bile tako za 
posladek ravno suhe fige. Pot 
smo nadaljevali po travnatih 
gričih s pogledom na Nanos 
in Planinsko polje. Občudova-
li smo drevesa, ki so svojo obli-
ko spremenila po žledolomu in 
ustvarila prave čudeže narave. 

Po grebenu smo se nato spusti-
li do vasi Lohača, kjer nas je že 
čakal avtobus. Odpeljali smo se 
do kozolca in gostilne Na pre-
pihu. Otroci so s koraki izme-
rili 64 m dolg jambor, ki je po-
stavljen pred gostilno. Nato so 
še svoje zadnje moči izkoristi-
li za zabavo na igralih, odrasli 
pa smo si privoščili skodelico 
kave. 

Izlet v neznano je vedno zelo 
dobro obiskan, kar potrjuje to, 
da nas neznano izjemno privla-
či. Poleg tega pa je prav ta po-
hod znan po tem, da mu vedno 
dodamo še nekaj posebnega – 
zgodovinskega, naravoslovne-
ga, znamenitega, kulturnega … 
Sončen in prazničen dan smo 
tako letos dodobra izkoristili 
in se prijetno utrujeni vrnili v 
Podnanos.

Anita Čujec

DROGERIJA
VIPAVA, tel.: 040 695 311

AJDOVŠČINA tel.: 040 695 313
 CENTER FAMA VIPAVA  

(05) 368 52 10
PROFESIONALNA MEŠANICA BARV ZA OBRT IN DOM

Pri nas dobite barve za avto, les, kovino, zid, blago ...

Vam nobena barva ne ustreza? Brez skrbi! 
Barvno nianso si lahko izberete sami s pomočjo barvne 

karte ali pa s pomočjo vašega vzorca.

Nudimo polnjenje sprejev in točenje lazur za les!

Drogerija TROŠT
Tovarniška cesta 4a
5270 Ajdovščina

e-mail: satvipava@gmail.com

Pomoč osebam brez 
zdravstvenega zavarovanja
RKS – Območno združenje Ajdovščina si prizadeva za promocijo preventivnih zdravstvenih 
ukrepov in krepitev zdravja socialno šibkejših. Pridobilo je tudi sofinanciranje programa 
'Zdravstvo za vse' na javnem razpisu ministrstva za zdravje za sofinanciranje programov 
neposredne pomoči, svetovanja in oskrbe ranljivih, ogroženih oseb ter bolnikov z redkimi 
boleznimi. 

V okviru programa, zdru-
ženje načrtuje več aktivnosti. 
Osebam brez osnovnega ali do-
datnega zdravstvenega zavaro-
vanja bo nudilo svetovanje in 
pomoč pri urejanju zavarova-
nja vsak delovni dan od 7. do 
15. ure oziroma ob sredah do 
17. ure in ob petkih do 13. ure 
v prostorih združenja na To-
varniški cesti 3G v Ajdovščini. 

Socialno ogroženim, kate-
rim zavarovanja ne bo mogo-
če urediti z uporabo sistem-
skih rešitev, bo pomagalo tudi 
pri plačilu osnovnega ali do-
datnega zdravstvenega zava-
rovanja za dogovorjeno obdo-
bje (npr. nekaj mesecev). Prav 
tako si združenje z različni-
mi preventivnimi aktivnost-
mi prizadeva za promocijo 
zdravja med socialno šibkejši-
mi, kot je na primer obogati-
tev prehranskega paketa pre-
jemnikov pomoči vsaj enkrat 
letno z lokalnim svežim sadjem 

in zelenjavo. Prejemnikom po-
moči nudi tudi brezplačno re-
kreacijo, razbremenilne po-
govore s psihoterapevtko, 
brezplačne meritve krvnega 
tlaka, sladkorja in holesterola v 
krvi, predavanja z zdravstveno 
vsebino in podobno. 

Iz lastnih izkušenj in izkušenj 
drugih organizacij pa ugota-
vlja, da včasih posamezniki ne 
samo, da ne delujejo preventiv-
no, ampak z iskanjem pomoči 
odlašajo celo dokler se ne so-
očajo z resnimi zdravstvenimi 
težavami. 

V letu 2020 bo tako združenje 
organiziralo 'pro bono' ambu-
lanto s posvetovalnico, za ose-
be brez zdravstvenega zavaro-
vanja. V mejah možnosti bosta 
zdravnik in zdravstveni delavec 
nudila pomoč predvsem ose-
bam brez stalnega prebivališča 
in osnovnega zdravstvenega 
zavarovanja ter tistim, ki si-
cer imajo osnovno zdravstveno 

zavarovanje, vendar nima-
jo pravice do dodatnega zdra-
vstvenega zavarovanja a potre-
bujejo še druge oblike pomoči. 

Pri tem nam bo v veliko po-
moč Zdravstveni dom Aj-
dovščina, ki je za koristnike 
pripravljen izvesti osnovne la-
boratorijske preiskave. Prav 
tako nam je na pomoč prisko-
čila Ljudska univerza Ajdovšči-
na z izposojo postelje. Ambu-
lanta bo na voljo vsako prvo in 
tretjo sredo v mesecu od 18.30 
do 20. ure v prostorih združe-
nja na Tovarniški cesti 3 G v 
Ajdovščini. V prihodnje pa se 
bo mogoče tudi preselila. 

 
Lepo vabljeni, da se oglasi-

te pri nas, v kolikor bi vam bila 
dobrodošla katerakoli od ome-
njenih oblik pomoči!

 
RKS – OZ Ajdovščina

S srcem na pot v njihov in naš čas
Družinska zgodovina predstavlja korenine neke rodbine. In če je rodbina tako obsežna, kot 
je Opaltarjeva iz Dolenj, je vsaj delček tega vredno zapisati. In prav to je storila Magda Sever 
v svoji knjigi 'S srcem na pot v njihov in naš čas'.

V knjigi so po besedah avtori-
ce Magde Sever zapisane zgod-
be življenja. V prvem delu Jaz 
v tebi  -  Naš tata Jožef Kete in 
njegova družina v času vojne 
od 28.9.1943 do 3.3.1945 so za-
pisi iz dnevnika ter pisma in do-
pisnice očeta Jožefa Keteja v času 
druge svetovne vojne in sicer od 
septembra 1943 do marca 1945, 
ko je bil interniran v delovnem 
taborišču v Nemčiji. Zajeli so ga, 
ko je bil z družino pri sestri Ivan-
ki pri Čohih v Lokavcu. V drob-
no beležnico je zapisoval pot v 
Nemčijo, vse postaje, mimo ka-
terih so se peljali, kako so jih na-
stanili in kako so delali v neki 
tovarni v Düsseldorfu. Opisuje 
strah med bombnimi napadi in 
nenehno skrb za mlado družino, 
ki jo je pustil doma. 

Več pisem je romalo domov, 
nekatera so se vrnila, druga izgu-
bila in šele po petih mesecih je bil 
med družino in očetom vzposta-
vljen stik in pisma so lahko vsaj 
malo omilila skrb. Z vzpostavi-
tvijo teh pisemskih stikov tudi 
preneha pisati dnevnik, saj lahko 
svoje doživljanje izraža v pismih. 
Domačim skuša opisati svoje ži-
vljenje v tujem kraju in vliva-
ti vero in upanje na skorajšnjo 

rešitev. Želel je priti domov vsaj 
na dopust. Dobil ga je šele, ko so 
mu poslali telegram, da je umr-
la mama Katarina. Dopust je do-
bil od 17.2. do 7.3.1945 a kaj, ko 
je domov potoval celih 14 dni in 
prišel šele 3. marca 1945. Zapi-
sano popestrijo ganljivi spomini 
najstarejše hčerke na očetov od-
hod in tudi na njegovo vrnitev.

V drugem delu Ona v meni  je 
popisano življenje tete Ivanke 
Čoha (dočakala je 103 leta), kot 
ga je razkrivala nečakinji ob nje-
nih obiskih. Pripovedovala je o 
svoji veliki družini, saj je iz dveh 
zakonov očeta Janeza preživelo 
kar enajst otrok. Spominjala se 
je svoje mame, svojih trpkih ži-
vljenjskih preizkušenj: kot mla-
da mati z dvema otrokoma je kar 

tri leta ostala brez moža, ker so 
ga Italijani odpeljali v internaci-
jo, izgubila je dva mlada sinova, 
kmalu nato še moža. 'Ko padeš, 
vstani' je bil njen moto. Vede-
la je, da je življenje težko, a tudi 
lepo.Ob njej so se srečevali vsi 
sorodniki, Vse je znala prisrčno 
in z veseljem sprejeti in dati ob-
čutek, kako vesela je obiska, vsi 
so se čutili dobrodošli. Z velikim 
veseljem je za svojo 100-letnico 
spekla kruh in potico in naučila 
svoje avstralske sorodnike peči 
kruh. Knjigo je oblikovala, pri-
pravila za tisk in likovno opre-
mila Silva Karim, naslovnico 
pa je narisala pravnukinja Teja 
Medvešček.

 
Zdenka Žigon



DOGODKI         28
Petek, 28. februar 2020 • številka: 217

Š I R I M O  Z N A N J E ,  K R E P I M O  U Č E Č O  S E  S K U P N O S T

V marcu pričnemo z novimi skupinami:
• Usposabljanje Računovodja za manjše družbe, 

samostojne podjetnike in zavode (2. marec)
• Excel (4. marec)
• Tečaj za mlade prevzemnike - 50 ur (triki v 

Wordu in Excelu, družbena omrežja in internet) 
(11. marec)

Prijave in informacije na 05 366 47 50, 041 437 785 ali na info@lu-ajdovscina.si

• Nadaljevalni tečaj digitalne fotografije 
(12. marec)

• Angleščina, italijanščina ali nemščina - 
30 ur.

Želite postati spretnejši pri uporabi računalnika? 
Vas zanima računovodstvo? Kaj pa tuji jeziki? 

Vstopite v pomlad z novim znanjem! 

Občni zbor 
starodobnikov

Društvo ljubiteljev starodob-
nih vozil (L.S.V.) Vipavska do-
lina je bilo ustanovljeno 8. ja-
nuarja 2004. Ob ustanovitvi je 
bilo v društvo sprejetih 36 čla-
nov iz bližnje okolice. Število 
članov je iz leta v leto naraščalo 
in sedaj je v našo društvo včla-
njenih že 92 članov. 

Imamo tudi najstarejšega čla-
na od vseh 48. društev staro-
dobnih vozil v Sloveniji, ki 
je 91. letni Fabjan Anton iz 
Vrtojbe.

Prvi predsednik društva je bil 

štiri leta Petrič Zmago, nato je 
bil dva mandata na tej funkci-
ji Trošt Igor, za eno leto ga je 
nato nasledil Kukovič Drago. 
Sedaj je bil na občnem zboru za 
drugi zaporedni mandat pred-
sednika ponovno izvoljen Am-
brožič Peter in tajnik Stego-
vec Zmago.

Podelili smo tudi pet priznanj 
za aktivnost v društvu, kate-
rih prejemniki so bili Fabjan 
Anton, Štrancar Miro, Pahor 
Anton, Martinuč Ivo in Ko-
šuta Venceslav. Zelo aktivne 
imamo tudi tri tehnične komi-
sarje in sicer Troha Bogdana, 
Štrancar Valterja in Dominko 
Borisa.

Člane društva druži strast po 
ohranjanju tehnične dedišči-
ne. Veliko članov vloži ogro-
mno časa in truda za dosego 
tega cilja, saj iz vozila v slabem 
stanju, uspejo sestaviti vozilo, 

ki nato prejme certifikat ustre-
znosti in le tega nato tudi skrb-
no ohranjajo.

Tekom leta se udeležimo pri-
bližno 26 različnih srečanj tako 
v Sloveniji, kakor tudi v Itali-
ji, Hrvaški, in Srbiji. Leta 2013 
smo bili tudi državni prvaki v 
tekmovanju starodobnih vo-
zil Slovenije. V mesecu decem-
bru, ob božičnem času, že vrsto 
let obiščemo stanovalce doma 
starejših občanov (DSO) Aj-
dovščina in jih obdarimo. Dan 
jim popestrimo tudi tako, da jih 

zapeljemo na vožnjo z našimi 
vozili. V tem času se udeležimo 
božičnega sejma v Ajdovšči-
ni, kjer si lahko ljudje ogleda-
jo naša vozila, poklepetajo z 
nami, seveda pa ne pozabimo 
obdariti tudi otroke, ki nas na 
sejmu obiščejo. Prav tako vsa-
ko leto obiščemo in obdarimo 
otroke Centra za izobraževa-
nje, rehabilitacijo in usposa-
bljanje (CIRIUS) Vipava.

Čas hitro teče in tempo naše-
ga življenja je nevzdržno hiter, 
zato je nadvse prijetno, ko lah-
ko ob druženjih z našimi vozi-
li uživamo in užijemo življenje 
v počasni vožnji, ter v prijetni 
družbi naših članov. Lepo se je 
družiti in to deliti tudi z drugi-
mi, zato bomo z veseljem vse to 
nadaljevali tudi vnaprej.

 
P.A.

Na izlet v sosednjo Italijo
Februarsko Mostovo zgodo-

vinsko potepanje nas je pope-
ljalo v Palmanovo, Strassoldo 
in Štandrež. Še dobro, da smo 
dobili najdaljši Nomagov avto-
bus, pa še je ostal kdo doma. Na 
mejnem prehodu Vrtojba smo 
pobrali turistično vodičko Eve-
lin Bizjak in se odpeljali po ne-
skončni Furlanski ravnini naj-
prej v Strassoldo. To manjše 
srednjeveško naselje se je raz-
vilo med dvema gradovoma - 
gornji in spodnji grad. 

Ime naselju je dala družina 
Strassoldo, lastnica obeh gra-
dov in z velikim vplivom na 
habsburškem dvoru. Mestece 
je vzdrževano in urejeno, ne-
kajkrat na leto ga oživijo s sre-
dnjeveškimi dnevi, ki ponujajo 
veliko paše za oči, na stojni-
cah in v lokalih si lahko ogleda-
te srednjeveške obrti, še vedno 
opremljena in naseljena dvor-
ca (gradova) tudi kakšen kon-
cert ali podobno spremljajočo 
prireditev.

Pot nas je naprej vodila v Pal-
manovo. Leta 1593 so mesto - 
trdnjavo sredi furlanske nižine 
postavili Benečani kot obram-
bo proti avstrijskemu cesar-
stvu. Palmanova je zaradi svoje 
edinstvene utrdbene strukture 
(mesto ima tloris v obliki deve-
terokrake zvezde), prav gotovo 
nekaj posebnega. Predstavlja 
vrhunec vojnega inženirstva 

tistega časa; na presečišču kra-
kov te zvezde so zgradili stolpe, 
ki so branili drug drugega, ce-
lotno mesto pa obdaja obramb-
ni jarek s troje mogočnimi vra-
ti (Porta Udine, Porta Aquileia 
in Porta Cividale), ki so Palma-
novo ločila od zunanjega sve-
ta. Mesto je večkrat menjalo 
gospodarje, prišli so Avstrijci, 
pa Francozi, pa spet Avstrijci, 
1866 pa je postalo del takra-
tne kraljevine Italije. Palmano-
va je bila leta 1960 proglašena 
za spomenik narodnega pome-
na in je pod UNESCOvo za-
ščito. Sprehodili smo se skozi 
obrambne nasipe, se tudi pov-
zpeli nanje, da smo dobili vsaj 
malo razgleda, se čudili širo-
kim ravnim ulicam mesteca 
in ogromnemu trgu sredi nje-
ga. Privoščili smo si že dvakrat 

proglašeno najboljšo kavo v 
Italiji, si ogledali na trgu raz-
stavljene reprodukcije naprav, 
ki so jih uporabljali pri gradi-
tvi mesta- trdnjave in si v pro-
storih nekdanje smodnišnice  
pod vodstvom podžupanje celo 
ogledali razstavo izumov Leo-
narda DaVincija.

Na poti domov smo se usta-
vili še v Štandrežu in si ogleda-
li kamnoseške skulpture, ki so 
jih v tem kraju v zadnjih letih 
postavili naši kamnoseki. Na 
trgu pred cerkvijo sta fontana 
in pitnik, za cerkvijo pa spome-
nik padlim v prvi svetovni voj-
ni, ki so ga pripravili skupaj s 
šolo mozaika iz Spilimberga. 
Na robu industrijske cone nad 
reko Sočo je prav tako posta-
vljena večja kamnita skulptura 
z vklesanima napisoma MIR in 
PACE in vklesanim besedilom 
iz zapiskov mrtvega vojaka.  Na 
robu naselja Štandrež (narav-
nost od cerkve proti Soči), je na 
polju tudi kamnita skulptura s 
portretom in mozaikom, ki je 
posvečena spominu na zaslu-
žnega krajana Mirka Špacapa-
na. Postavitev teh umetniških 
del je tudi poskus ureditve in 
ovrednotenja soškega brega.

 
Zdenka Žigon
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Nudimo vam domače 
goveje meso, žrebetino, 

jagnjetino in meso kozličkov. 
Vse je ekološke pridelave 

s pobočja Nanosa.

Obiščite nas v Fama centru v 
Vipavi, Goriška cesta 13

URNIK:
PONEDELJEK 8 - 12
od TORKA do PETKA 7 - 19
SOBOTA 7 - 14
NEDELJA 8 - 12

DROGERIJA
VIPAVA, tel.: 040 695 311

AJDOVŠČINA tel.: 040 695 313
 CENTER FAMA VIPAVA  

(05) 368 52 10

Winfo

(W)Ajdovski  informator  mladih
"Izberite obveščenost in modrost, zgrabite svojo kost, to ni norost ampak most do brezskrbnosti, 
zadovoljstva in uspeha. Winfo naj bo vaša pomoč in uteha!" (Mladinski svet Ajdovščina, 2016) 

Mladinski svet Ajdovščina že 
pravljičnih sedem let skrbi za 
redno obveščanje mladih, pre-
ko elektronske pošte in na sple-
tni strani winfo.si, o aktualnih 
dogodkih v občini Ajdovščina 
in v Sloveniji nasploh. V arhi-
vu objav o portalu Winfo smo 
dobili zgoraj napisano pesmi-
co, ki opisuje namen in vlogo 
portala.

Vsi mladi iskalci zaposlitve 
in stanovanj, dijaki in študen-
tje, mladi starši, tisti, ki vam ni 
vseeno za vaše zdravje in so-
cialno varnost, pa tudi tisti, ki 
radi preživite svoj prosti čas 
polno, zabavno in koristno ali 
pa mogoče iščete kakšen nate-
čaj / razpis, ki bi izpopolnil vaš 

vsakdan, obiščite spletno stran 
Winfo.si in preglejte tedensko 
sveže novice. S svojim elek-
tronskim naslovom se lahko na 
spletni strani prijavite tudi na 
tedensko obveščanje. 

Portal Winfo zajema osem 
področji, kjer so objavljene no-
vice in sicer: izobraževanje, za-
poslovanje, stanovanja, mla-
de družine, zdravje, socialna 
varnost, prosti čas, natečaji in 
razpis.

Posebnost portala je, da si po-
dročja lahko izbereš sam in si 
tako zagotoviš obveščanje le na 
področju/področjih katera so ti 
bližje oziroma, bolj pomemb-
na. Za konstantno ažurnost in 
celotno pokritost dogajanja v 
občini se je Mladinski svet Aj-
dovščina povezal z Občino Aj-
dovščina, Zavodom RS za za-
poslovanje, Razvojno agencijo 
ROD, Mladinskim kulturnim 
centrom Hiša mladih Ajdo-
vščina, Klubom ajdovskih štu-
dentov in dijakov, Ljudsko 
univerzo Ajdovščina, Pilonovo 
galerijo ter Srednjo šolo Veno 
Pilon Ajdovščina ter različni-
mi društvi in organizacijami v 
občini. Tako, da so vse novice 
zbrane iz različnih aspektov in 
so pokrita vsa področja, ki bi 
te utegnila zanimati. Sedaj pa 
le klik, klik na spletno stran in 
preglej kaj vse se ta teden doga-
ja v občini Ajdovščina.

Ostanite mladi in v koraku s 
časom.

Mladinski svet Ajdovščina

Ni ta voda butalska kri
Saj res podobni smo Butalcem, 
ker ne, pokažemo s kazalcem,
na krivce vseh tegob države,

ki skriva se za plotom sprave. 

Ponosni šli smo na volitve,
a za hrbtom po molitve,
za hitro smrt socializma

in nov pohod kapitalizma.

 Za njega smo glasovali,
v resnici smo se tega bali.

Sistem nam je nekdo utrpal,
da v žep bi milijone strpal.

 Zlatnino smo Evropi dali,
da bi to laže zamolčali.

Zdaj volimo že kogar koli,
samo da njih ne bi več nikoli…

 
A.C.

Od 7. do 9. februarja je ple-
sni klub iz Brežic organiziral že 
6. Master Dance Festival (LU-
KEC OPEN), kjer se je pred-
stavilo preko 1700 plesalcev 
različnih plesnih zvrsti iz 78. 
različnih plesnih klubov in šol.

Plesalci so prišli iz Slovenije, 
Hrvaške, Srbije, Makedonije, 
Bosne in Hercegovine, Avstri-
je, Madžarske, Slovaške, Polj-
ske in Ukrajine. Na tridnev-
nem plesnem spektaklu smo 
si lahko ogledali kar 485 kore-
ografij. Festivala se je udeležil 
tudi domači plesni klub ADC.

ADC

Priplesali do srebra
Tokrat so se na festivalu v zelo 

okrnjeni zasedbi (veliko jih je  
podleglo gripi) pomerili mla-
dinci in med izjemno dobrimi 
plesalci osvojili srebrno elitno 
priznanje. Pohvale pripadajo 
tako plesalcem kot tudi trener-
jem! Za mladinsko formacijo je 
bila to prva tekma z novo ko-
reografijo Nine Ukmar in Urše 
Skubic, zato so plesalci in tre-
nerji še toliko bolj ponosni.

Pripravljajo pa se že na novo 
tekmovanje, ki bo v Sarajevu 
konec marca.

Ekipa ADC
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Prešernov dan s 
Prešernom

V nedeljo, 9. februarja nas je v 
Kulturnem domu v Podragi, ob 
obeležitvi letošnjega slovenske-
ga kulturnega praznika, obiskal 
dramski igralec Anatol Štern. 
V režiji Zvoneta Šedlbauerja 
nam je predstavil Prešernovo 
pesnitev Krst pri Savici. 

Glasovno nežna, izrazno bo-
gata interpretacija, polna stra-
sti je zvenela tako drugače od 
že poznanih interpretacij Pre-
šernove poezije. Jezik izpred 
toliko let nam je bil presenetlji-
vo razumljiv in ob  interpreta-
ciji g. Šterna smo mogli čutiti 
mnogo več od želje po umetni-
kovih preseganjih samega sebe. 
Čutili smo Šternovo globoko 
spoštovanje do človeka, ki se je 
že pred dobrimi 200 leti posve-
til služenju narodu s svojim po-
znavanjem slovenske besede, 
tujih jezikov, kulture, zgodovi-
ne in človekove duše. Igralčeva 
očitna ljubezen do tega istega, 
pa se je skozi rime prelivala v 
nas poslušalce ter nam povzro-
čala mravljinčenje in ganjenost. 

Besede so posegle globoko v 
našo intimo in privabile na po-
vršje mnoga vprašanja, s kate-
rimi se ne srečujemo le Sloven-
ci ampak kar večina ljudi 21. 
stoletja: ljubezen med moškim 

in žensko, zvestoba, Bog, vera, 
žrtvovanje, krivda in sprava.

Slovenci smo hudo obreme-
njeni z našo preteklostjo. Da-
našnja sedanjost je bila ne-
koč prihodnost. Ko se trudimo 
ustvarjati boljšo prihodnost, je 
marsikdaj dobro to početi na 
povsem drugačen, nov način. 
A če preteklih napak ne sprevi-
dimo, kako bomo mogli videti, 
kaj je bilo narobe in vnaprej de-
lati prav?

Prešernova pesnitev nas vra-
ča v čase pokristjanjevanja Slo-
vencev. Iz krščanskega Rimske-
ga imperija so misijonarji med 
Slovane z mečem širili vero v 
Jezusa, za katero je še ne tako 
davno tega, ponovno tekla kri 
mnogih Slovencev in pustila v 
narodu in posameznikih bole-
če rane.

Slovenci smo majhen narod, 
po svoje zaznamovan z neza-
nemarljivimi darovi. Vedno 

premajhni, da bi bili pomemb-
ni igralci na svetovnem par-
ketu,  vedno podrejeni obla-
stnikom. Tako  smo se naučili 
ubogljivo prenašati svojo uso-
do in se v potu svojega obra-
za zanašati na Božjo pomoč. 
Postali smo delovni, zaneslji-
vi, brez velikih ambicij po iz-
stopanju. Naši izseljenci so s 
svojo pridnostjo povsod lepo 

zaživeli, niso izstopali, niso 
povzročali konfliktov v okolju, 
kjer so se nastanili in so v svo-
jih skupnostih zmogli ohrani-
ti ljubezen do jezika, kulture in 
domovine. V okoljih, kamor so 
se izseljevali, ne le zaradi eko-
nomske stiske ampak mnogo-
krat tudi zaradi svojih verskih 
prepričanj, so mogli ohranjati 
in negovati tudi to svojo najin-
timnejšo plat, vez z Bogom. 

Mnogi med njimi, ki so ostali 
doma so svojo trdno vero pla-
čali s krvjo. 

Ob osamosvojitvi nam je bilo 
Slovencem obljubljeno veliko 
blagostanje. ” Tja bomo našli 
pot, kjer sinovi Slave, si prosto 
voljo vero in postave". Pa nam 
nekako ne gre in ne gre, kot 
smo si zamišljali. 

Ko razmišljam o tem, me več-
krat zdrami tisti: “Kaj če…?" 
Kaj če čas našega majhnega de-
lavnega naroda šele prihaja? 
Kaj če nam vsa za vero in na-
rod prelita kri, od časa Črtomi-
ra in Bogomile do danes, v ne-
besih hrani zaklad, ki čaka, da 
ga skupaj odpremo? 

Glede na to, da so bile med 
občinstvom večinoma pred-
stavnice nežnega spola, ki jih je 
Prešeren tako častil, nam je g. 
Štern v neformalnem delu na-
šega prijetnega druženja navr-
gel obilico komplimentov na 
račun žensk, ki so tudi danes 
upravičeni, a mnogokrat žal 
neizrečeni ali pa preslišani.

Za dobro razpoloženje  nam 
je g. Štern  ob koncu priklical 
v spomin še vsem poznano Ur-
ško in njenega plesalca, Povo-
dnega moža, zaključili pa smo 
z Zdravljico, Prešernovo še da-
nes aktualno pesnitvijo, s ka-
tero se moremo Slovenci po-
istovetiti do te mere, da smo 
jo sprejeli za svojo državno 
himno.

 
A.K.

Lokavška pustna povorka

Imate svoj najljubši praznik? 
Vam je kateri še posebej pri 
srcu? Mi si upamo trditi, da je 
eden najbolj posebnih in pri-
ljubljenih zagotovo pust. Pu-
stni čas je čas veselja, norčij, 
rajanja, razigranih maškar in 
sladkih dobrot, poleg tega pa 
tudi tisti čas v letu, ko si lahko 
za en dan nadenemo kostum in 
masko, se prelevimo v nekoga 
ali nekaj drugega in pri tem ne-
znansko uživamo. 

Pustovanje je eden izmed naj-
starejših ljudskih običajev – 
pustne navade, šege in maske 
pa so pomemben del kultur-
ne dediščine vsakega naroda. 
Da vse to ne bi utonilo v poza-
bo, skrbijo različna društva, ki 
s prirejanjem pustnih delavnic, 
karnevalov, sprevodov in po-
vork ohranjajo to lepo tradi-
cijo. Med njimi smo tudi člani 
športnega društva Slano blato, 
ki smo že drugo leto zapored 
vso svojo domišljijo, ustvarjal-
nost in kreativnost vložili v or-
ganizacijo in izvedbo pustne 
povorke. 

Na sončno dopoldansko pu-
stno soboto, 22. februarja 2020, 
so se pred dvorano Edmunda 
Čibeja v Lokavcu začele zbira-
ti male in velike maškare iz raz-
ličnih krajev Vipavske doline. 
Na rajanju v največjem nase-
lju v Občini Ajdovščina so bili 

namreč dobrodošli vsi, ki so že-
leli ta že tako poseben dan pre-
živeti nekoliko drugače. Raz-
posajene obiskovalce povorke 
je ob 10. uri pozdravila Rdeča 
kapica s polno košaro dobrot 
za svojo babico, kmalu za njo 
pa se je skozi zajčjo luknjo pri-
kotalila še Alica in se spraševa-
la, kje se je znašla in kdo so ta 
nenavadna bitja, ki jo opazu-
jejo. Ko jima je prijazna miška 
omenila, da so to maškare, ki se 
odpravljajo na lokavško pustno 
povorko po poteh pravljičnih 
junakov, sta se jim brez okle-
vanja pridružili, saj sta bili zelo 
radovedni, katere prijatelje iz 
najlepših pravljic bosta sreča-
li po poti. 

Več kot 200-glava množica 
pustnih navdušencev se je za-
čela pomikati skozi osrednji 
del vasi in že kaj kmalu jih je 
ob kupu lesa čakal fant z naj-
daljšim nosom – Ostržek, ki 
jih je poučil, da ni dobro lagati. 
Malce naprej sta na gozdni jasi 
ob hišici iz sladkarij vse zbra-
ne pozdravila Janko in Metka, 
izza dreves se je z lokom in pu-
ščicami prikazala Pokahontas, 
na zidu pa je Obuti maček po-
nosno razkazoval žakelj poln 
denarja za svojega gospodar-
ja. Na strehi male hiške je de-
lala kolesa in metala bonbone 
med nas igriva Pika Nogavička 

s svojim Fickom, v deželo Nije 
sta nas hotela zvabiti Peter Pan 
in Zvončica, iz globin morja je 
priplavala lepa Ariela, čudovi-
ta Sneguljčica pa nam je ponu-
jala slastna nestrupena jabolka. 
Aladin je na svoji leteči prepro-
gi letel po zraku, ubogljiva Pe-
pelka pa je okoli hiše počistila 
tako, kot ji je ukazala mačeha.

Celotno dogajanje so še doda-
tno popestrili številni sovašča-
ni, ki so nas pred hišami pri-
čakali s pustnimi dobrotami, 
sladkarijami in pijačo ter va-
ška pekarna s slastnimi miška-
mi, flancati in sokovi in trgovi-
na z okusnimi krofi. Vesela in 
pisana druščina pa je dvourni 
pustni sprehod po poteh pra-
vljičnih junakov zaključila pred 
dvorano Edmunda Čibeja s pu-
stno pojedino in čudovitimi 
spomini.

Športno društvo Slano blato 
se zahvaljuje vsem maškaram 
za množičen obisk in nepoza-
ben dan, vsem sovaščanom za 
dobro voljo in obložene mize, 
vaški pekarni in trgovini za 
okusne dobrote, KS Lokavec 
ter vsem, ki ste nam na kakr-
šenkoli način pomagali pri iz-
vedbi dogodka.

Naj se vas sreča, ki so vam jo 
prinesle maškare, drži celo leto. 

ŠD Slano blato
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LJUDSKA UNIVERZA AJDOVŠČINA

POVABILO K SETVI KORUZE
POLTRDINKE V VIPAVSKI DOLINI

Zainteresirane pridelovalce vabimo k setvi
koruze poltrdinke. 

Mlinotest bo s pridelovalci podpisal pogodbe ter uredil in
financiral nakup semena.

Pogoj za podpis pogodbe je minimalna površina 2 ha ter lokacija 
znotraj Vipavske doline. Pridelovalcem, ki bodo v odkup pripeljali 
pričakovano količino koruze, ki bo ustrezala zahtevam za meljavo 

za človeško prehrano, semena ne bomo zaračunali.

Za več informacij pišite na e-naslov: dajana.spacapan@mlinotest.si

Prijave (ime in priimek, telefonska številka in planirana površina za 
setev) pošljite na zgornji e-naslov do 13. 3. 2020.

oglas setev koruze poltrdinke 189 x 160 mm.indd   1 24. 02. 2020   09:58:18

Imamo jih 20!
V letu 2020 program Projektno učenje mlajših odraslih 
PUM-O Ajdovščina praznuje 20 let svojega delovanja.

Prvi so svojo pomoč pri šo-
lanju ali pri iskanju zaposli-
tve poiskali PUMovci, čez ne-
kaj let so jim sledili PUM-Ovci. 
Vsi mladi, stari med 15 in 26 
let, pa v program pridejo s svo-
jo, velikokrat z ne najlažjo ži-
vljenjsko zgodbo. V programu 
mladi skupaj z mentorji iščejo 
možnosti in priložnosti za ra-
zvoj poklicne identitete in za-
ključek ali nadaljevanje šola-
nja, razvijajo samoiniciativnost 
in podjetnost, kreativno preži-
vljajo prosti čas, predvsem pa 
premagujejo osebne ovire in 
stiske, iščejo rešitve ter krepijo 
veščine, ki jim bodo pomagale 
v boljšo in svetlo prihodnost.

V dvajsetih letih se je stka-
lo veliko neprecenljivih prija-
teljstev, razvilo nešteto talen-
tov in potencialov, naredilo 
številne spremembe – tako na 
osebnem kot na izobraževal-
nem in poklicnem področju, ki 
so osmislile življenjske zgodbe, 
predvsem pa doživelo čudovite 
trenutke, ki bodo ostali trajno 
zapisani v spominu.

Toda brez tesnega sodelova-
nja z različnimi lokalnimi pod-
jetji, organizacijami, društvi in 
posamezniki teh lepih in uspe-
šnih zgodb ne bi bilo. V ta na-
men smo se na PUM-O Aj-
dovščina odločili, da jim ob 
dvajseti obletnici našega de-
lovanja nekaj malega v zahva-
lo damo tudi mi. Osnovali smo 
projekt 20 za 20 v 2020, v okvi-
ru katerega delimo 20 dobrih 
del 20 različnim institucijam/
posameznikom v lokalnem 
okolju. Zakaj? Da jim prepro-
sto polepšamo dan. Rezultat 
projekta pa bo poleg nareje-
nih dobrih del predstavljal tudi 
časopis, ki bo v mesecu maju 
na voljo v prostorih progra-
ma PUM-O Ajdovščina (v Hiši 
mladih v Palah) in na Ljudski 
univerzi Ajdovščina. 

Če želite tudi vi deliti dobra 
dela, predvsem pa soustvarjati 
PUM-Ovsko zgodbo, nas obi-
ščite. Vedno ste dobrodošli in 
veseli vas bomo.

Mentorice 
programa PUM-O

Medkulturno spoznavanje med 
domačini in priseljenci
V okviru brezplačnih aktivnosti Večgeneracijskega centra Goriške (VGC), ki domuje v pro-
storih Ljudske univerze Ajdovščina, smo izvedli dogodek Medkulturno spoznavanje med 
domačini in priseljenci. 

Povezali smo priseljenke, ki 
so se z Ireno Šinkovec več te-
dnov učile slovenskega jezika, 
in udeležence pohodniške de-
javnosti Aktivno druženje vasi. 
Okrog 40 se nas je navsezgodaj 
zbralo pred vhodom v stavbo 
Ljudske univerze. Eden druge-
mu smo se predstavili in ugo-
tovili, da domačini prihajamo 
tako iz Ajdovščine kot števil-
nih okoliških vasi.  Priseljenke 
pa so v Slovenijo prišle iz Ma-
kedonije, Filipinov, Kosova … 
Še pred dogodkom v Večgene-
racijskem centru Goriške, smo 
izvedli krajši pohod skupine do 
Centralne čistilne naprave Aj-
dovščina. Tako smo se že na-
vsezgodaj razgibali, poučili o 
tem, kako poteka čiščenje od-
padnih voda in kako ekološko 
(ne)ozaveščeni smo prebivalci 
Ajdovščine ter okolja. 

Ko smo se vrnili v »dnevno 
sobo večgeneracijskega cen-
tra«, smo se segreli s toplim ča-
jem in beseda je stekla. Najprej 
smo zapeli vse najboljše eni od 
pohodnic, ki je praznovala roj-
stni dan.

Ob kavi in sladkih dobro-
tah, ki so jih spekle pridne roke 
udeleženk/priseljenk, so nam 
predstavile nekatere značilno-
sti njihovih kultur.  Domačini 
so jih z zanimanjem marsikaj 
ob različnih predmetih pov-
prašali in jim kaj koristnega za 
življenje v Sloveniji povedali. 
Tudi one so pogumno sprego-
vorile, kljub temu da je to naj-
teže – samozavestno spregovo-
riti v slovenščini.  

Pridružili sta se nam še dve go-
stji, ki sta prisotne mamice, ba-
bice, dedke povabili, da mlade 
v svojih družinah spodbudijo 

k vključitvi. Predstavnica In-
štituta za mladinsko politiko je 
povedala nekaj o delovanju In-
štituta, ki je usmerjen v obliko-
vanje mladim prijaznega okolja 
in spodbuja njihovo sodelova-
nje v družbi. Seznanili smo se 
tudi s projektom Mladost na 
burji, ki je program Občine Aj-
dovščina in temelji na sistemu 
osvajanja značk. Otroke in mla-
dino v lokalni skupnosti spod-
buja k aktivnemu prostovoljne-
mu udejstvovanju. Tako mladi 
razvijajo občutek odgovorno-
sti do sebe, drugih in skupno-
sti, spoznavajo poklice ter skr-
bijo za svoje zdravje.  

Zahvaljujemo se vsem, ki ste 
sooblikovali naš dogodek.  Go-
tovo smo zgradili vsaj nekaj 
novih stikov, povezali institu-
cije in zbližali nekatere kulture. 
Tako bomo domačini in pri-
seljenci, tujci bolj odgovorni 
drug do drugega in do skupne-
ga življenja v lokalnem okolju.

Projekt Večgeneracijski center (VGC) 
Goriške – Svetla stran življenja sofinanci-
rata Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti ter Evropski 
socialni sklad. Glavni cilj projekta je nuditi 
vsebine izbranim ciljnim skupinam in na ta 
način prispevati k dvigu kakovosti življenja 
ter preprečiti zdrs v socialno izključenost 
in revščino.   

Helena Furlan
VGC Goriške na Ljudski 

univerzi Ajdovščina
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Društvo GLADIATORS Ajdovščina 

Vabimo v svoje vrste

Imaš rad/a adrenalin, ekipne 
športe in iščeš nekaj kjer se lah-
ko sprostiš po dolgih delavni-
kih? Potem se nam pridruži!

Smo mladi fantje, ki smo v 
našo Vipavsko dolino vpeljali 
nov šport- FLAG FOOTBALL. 
V želji po gibanju in druženju 
smo se združili v društvu GLA-
DIATORS. Sama igra se odvi-
ja z veliko gibanja in čeprav je 
na prvi pogled podobna ame-
riškemu nogometu, temelji na 
igri brez kontakta, prerivanja 
in grobe igre.

Vsako leto se borimo za dobre 
uvrstitve na turnirjih Slovenske 

Flag Football Lige.
Vse mlade, tako fante kot 

tudi dekleta, ki bi se želeli pre-
izkusiti v nečem novem, vabi-
mo da se nam pridružite vsak 
ponedeljek ob 17.30 v dvora-
ni Lokavec, ter vsak petek ob 
19.30 na umetni travi Police 
Ajdovščina.

 
Več informacij lahko dobite 

na naši Facebook in Instagram 
strani Ajdovščina Gladiators.

Veseli bomo vaše družbe!                                                     
 

Predsednik društva, 
Nik Miladić

GRADBENO PODJETJE
GRAD - BAU d.o.o.

KONTAKT: 
tel.: 030 251 401 (g. Hido), 041 618 752 (g. Sandi)
e-mail: gradbau@gmail.com
naslov: Cesta IV. prekomorske 61, 5270 Ajdovščina

IZDELAVA VSEH VRST FASAD, ZIDARSKA 
DELA, OPAŽI, KROVSKA DELA

IZDELAVA STROJNIH 
TLAKOV - ESTRIHOV

oglašujte 
v časopisu 

Latnik

040 826 142 
(Andreja Lozar)

NOVO! 

VAŠA PRAZNOVANJA NA ENEM MESTUVAŠA PRAZNOVANJA NA ENEM MESTU
V HOTELU AJDOVŠČINA- rojstni dnevi

- poroke
- obletnice
- poslovna kosila
- zaključene družbe


