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Kontrabant

Prpotokov Ivo je pred časom dejal, da ima-
mo Slovenci lumparije že v genih, kako bi 
sicer imeli za narodnega junaka kontraban-
tarja, švercerja (bob leta 2015). Boscarol ima 
kar prav, saj je izigravanje predpisov v 'mir-
nodobskem' času nekaj vsakdanjega. Najbolj 
je razširjeno v prometu, kjer ljudje znake in 
druge zapovedi jemljemo kot omejitve naše 
svobode. Kako sicer razumeti, da še po pe-
tih letih od postavitve znaka na križišču ob 
mostu čez Hubelj kar tretjina voznikov še 
vedno mirno zavija levo. Da o bolj 'svežem' 
znaku, ki prepoveduje levo zavijanje z Gori-
ške proti banki, niti ne govorimo. Izgovor o 
'nepotrebnem' podaljšanju vožnje do krožišča 
z vidika racionalnosti ne bi zdržal presoje, saj 
bi Božičev Marjan bržčas izračunal, da z enim 
prekrškom prihranimo zgolj 0,00002 evra. In 
morda kakšno sekundo! Zgolj eno sekundo pa 
bi porabili, če bi na modrih conah nastavili 
parkirno uro, namesto da potem bentimo čez 
redarje. Prečkati cesto izven prehoda za pešce 
pa je itak samoumevno, saj ni strahu, da bi na-

letel na peš policista. 
Se morda ob zavestnem kršenju zakonov, od-
lokov, predpisov počutimo bolj junaško, kot 
se je očitno tudi Martin Krpan? Ali smo celo 
odvisni od sproščanja adrenalina, ko hazardi-
ramo, da nas lahko v kršenju zapovedi ujame-
jo? Nam predpisi, ki jih je, roko na srce, veliko 
preveč, dejansko krnijo absolutno svobodo? 
Pri tem je ključnega pomena prav dojemanje 
svobode - svoboda nekega posameznika ne 

sme zajedati moje svobode.   
Je pa korona ostro zarezala tudi v ta nacio-
nalni šport. Zdaj ne gre več le za to, da pri-
našamo državo okoli, v igri je naše zdravje in 
zdravje naših bližnjih. S tem pa se ne gre igra-
ti, pa najsi gre za skrb, strah, odgovornost … 
Zato večina ukrepe tudi spoštuje, medtem ko 
en del populacije skuša na pravo pot spraviti 
naftalinski Jelko, tretjim pa ne more pomagati 
niti sv. Alfonz (zavetnik moralistov). Vedno 
se najde kritična masa tistih, ki se požvižgajo 
na vse, tudi na svoje zdravje. Na nekatera ne-
primerna obnašanja opozarjajo tudi posame-
zniki iz društvenega življenja občine, ki jih je 
uredništvo Latnika povabilo k posredovanju 
svojih izkušenj s pandemijo. Zanimivo branje!
Osebno pa me zanima, če bomo iz vsega tega 
izšli bolj 'bogaboječi', se pravi lojalnejši do 
zakonov, manj krpanovski. Močno dvomim – 

kontrabant z maskami je slaba popotnica!
 

Ivan Horvat

Solidarna gesta podjetja Pipistrel
V štabu Civilne zaščite občine Ajdovščina je v petek, 17. aprila, potekal prevzem zaščitne opreme, ki jo je občankam 
in občanom Ajdovščine doniralo podjetje Pipistrel. Na voljo bo kar 100. 000 zaščitnih mask za najbolj izpostavljene 
skupine. (več na strani 3)

Počastitev občinskega praznika
Letošnji 5. maj bomo glede na razmere praznovali na daljavo in kljub temu ustvarjalno preživeli praznični dan. Neposredni 
prenos obeleževanja, primernega trenutnim razmerah, bo v živo z Lavričevega trga. Vabljeni k spremljanju! (več na strani 2)
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Z Lavričevega trga k vam domov
Namesto običajnega petomajskega druženja v Dvorani prve slovenske vlade vas na praznični 
dan vabimo na druženje preko spleta – na spletni strani Občine Ajdovščina www.ajdovscina.
si, na facebook strani župana Občine Ajdovščina Tadeja Beočanina in na kanalu GO TV bo pote-
kal neposredni prenos z Lavričevega trga.

 Praznični program na 
Lavričevem trgu se bo pričel s 
plesom, nadaljeval se bo s pre-
biranjem pravljic, pripovedk in 
ugank, ki jih je za prihodnje 
otroke v knjige pospravil danes 
upokojeni učitelj materinščine 
in neumorni zbiralec ljudske-
ga gradiva Franc Černigoj. Za 
praznični program bo izbral 
nekaj najlepših in otroke po-
peljal v poseben domišljijski 
svet. Lavričeva knjižnica bo 
poskrbela, da bodo na Lavri-
čevem trgu zaživeli priljubljeni 
pravljični junaki. Učitelj Peter 
Avbar bo s pomočjo sodobne 
tehnologije učencem v obliki 
kviza predstavil lokalno bese-
dno ustvarjalnost od ljudskega 
slovstva do sodobne slovenske 
književnosti. Posebej za to pri-
ložnost bo razred sestavljen iz 
več starostnih skupin učencev. 
Učno uro bodo spremljali vsi 
osnovnošolci v občini Ajdo-
vščina. Dopoldne bo literarno 
obarvano, interpreti KUD Ja-
vorov hudič bodo ob glasbeni 
spremljavi prebirali izbrana 
dela domačih avtorjev, ki na-
stajajo v okviru spletne revije 
Burjač, pod urednikovanjem 
Bojana Bizjaka. 
 Popoldanski program 
za vse generacije bo predvsem 
družaben mozaik različnih 
domačih ustvarjalcev. Tudi ob-
čanke in občani boste v rubriki 
''odprti mikrofon'' lahko česti-
tali ob prazniku. Svoja sporo-
čila ob prazniku bodo izrazili 
tudi občinski svetniki. Česti-
tali pa bomo tudi vsem preje-
mnikom letošnjih najvišjih ob-
činskih priznanj. Program bo s 
slovesnim nagovorom zaključil 
župan Tadej Beočanin. 

 Ob vsem tem pa bodo 
popoldanski del  spremljali do-
mači glasbeniki, plesalci, solisti 
in umetniki. S svojim talentom 
bodo izrazili podporo ajdo-
vskemu prazniku in vsem, ki 
nas boste spremljali od doma, 
krajšali čas.
 

 Vabljeni k spre-
mljanju in sodelo-
vanju – veseli bomo 
vaših odzivov preko 
socialnih omrežij ali 
e-pošte. Tudi na pra-
znični dan pa varno 
ostanite doma.

Drage občanke, cenjeni ob-
čani,

v teh dneh se med seboj pre-
pletajo praznični dnevi, ki 
nas navdajajo z vedrino in 
obujajo vrednote, ki so od-
ločilno zaznamovale naše 
prednike. Iz zgodovine se 
lahko marsikaj naučimo, de-
nimo to, da smo v odločilnih 
časih zmožnosti pogumnih 
in mogočnih dejanj in da 
prav težke okoliščine v nas 
prebudijo najbolj plemenite 
vrline. 

Praznik dela se datumsko 
druži z dnevom upora proti 
okupatorju, ki obuja spomin 
na ključne trenutke slovenske 
zgodovine, v katerih so naši 
predniki izkazali pogum, 
odločnost, pripadnost in pre-
vzeli odgovornost za skupno 
dobro. Zato izkažimo hvale-

žnost in ponesimo pomen njihovih plemenitih dejanj tudi priho-
dnjim rodovom. 

Vrline, za katere se je potrebno boriti in se tudi dandanes upreti 
tistim, ki teh vrednot ne spoštujejo, s seboj prinaša tudi prvi maj 
– praznik dela. Prav zaradi tega izročila prvega maja ne smemo po-
zabiti. Še več, prav v teh dneh je ključno, da izpostavimo pravice 
delavnega ljudstva in poskrbimo za enakopraven in spoštljiv odnos 
do vsakega, ki z delom bogati našo skupnost. V boju za spoštovanje 
in ohranjanje pravic delavcev za njihovo dostojno, človeka vredno 
življenje ni prizadevanj nikoli dovolj. Le združeni in poenoteni smo 
lahko pri tem učinkoviti. 

Delavskemu prazniku sledi peti maj, ko bomo na stežaj odprli vrata 
občinskemu prazniku in počastili spomin na ustanovitev prve na-
rodne vlade pred 75 leti. Letos bo obeleževanje primerno trenutnim 
razmeram, a zaradi tega nič manj ponosno in vzneseno.

Prazniki pa so tudi za to, da se vendarle otresemo vsakdanjih skrbi. 
Zato vam, občanke in občani, čestitam ob praznikih in kličem – 
doživite maj kot najlepši mesec v letu.

Tadej Beočanin, župan

Obvestilo - kolektivni 
dopust uprave
Obveščamo vas, da Občinska uprava Občine Ajdovščina v dneh 
od 28. do 30. aprila 2020 zaradi kolektivnega dopusta ne bo po-
slovala. 
 
Zaradi preprečevanja širjenja okužbe s koronavirusom uprava Ob-
čine Ajdovščina od 12. marca naprej posluje brez uradnih ur, usluž-
benci so strankam dostopni preko telefona ali e-pošte. V dneh od 
28. do 30. aprila bo uprava na kolektivnem dopustu, torej telefon-
ska komunikacija ne bo mogoča, odgovori na vprašanja, prispela 
prek e-pošte, pa bodo pripravljeni po prvomajskih praznikih. 
 
Občanke in občani poskrbite, da vse nujne opravke na Občini Aj-
dovščina uredite pravočasno!

Županovo praznično 
voščilo
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S Kitajske v Ajdovščino 100.000 
mask

Zaščitne maske 
WaM1 tudi v XXL  
velikosti

 Z namenom, da bi 
odpravili kar največ težav pri 
neustrezni velikosti zaščitnih 
mask WaM1, smo v teh dneh 
zasnovali dodatno, večjo ve-
likost – XXL. Prevzamete jih 
lahko v štabu Civilne zaščite.  
 Prejeli smo kar nekaj 
pripomb o velikosti mask, ki 
se zaradi premajhne velikosti 
ne prilegajo dovolj.  Še vedno 
pozivamo, da si pri velikosti 
pomagate z raztegom. Pri tem 
morate biti posebej pozorni na 

obe ušesni zanki, ki ju s pri-
merno močnimi potegi razte-
gnete do želene mere. Maske so 
iz razteznega materiala, zato se 
bi morale prilegati večini obra-
zov. Če se vam maske tudi po 
raztegu ne prilegajo in so vam 
premajhne, lahko večjo veli-
kost prevzamete v štabu CZ. 
Prej jih pokličite po telefonu: 
041 442 701 ali 030 710 858. 
 
Maske so pralne, zato jih ne 
mečite v koš za smeti.

 Po že prejetih 30.000 
kirurških maskah in termome-
trih od pobratenega kitajskega 
mesta Jurong, je v Slovenijo 
kot skupna donacija kitajskega 
podjetja Pipistrel Asia-Paci-
fik in podjetja Pipistrel iz Aj-
dovščine prispelo še dodanih 
60.000 zaščitnih kirurških 
mask, še 10.000 mask tipa ffp2 
je na poti. Skupno bo torej za 
občanke in občane na voljo 
100.000 zaščitnih mask in 1100 
testerjev.
 Kot so sporočili iz 
podjetja Pipistrel, so celotno 
količino donirali občini Ajdo-

Sodelovanje s Kitajci se  
obrestuje

 Občina Ajdovščina je 
od pobratenega kitajskega me-
sta Jurong prejela 30.000 kirur-
ških mask in 300 termometrov. 
Donirano opremo sta iz rok ki-
tajskega veleposlanika prevzela 
župan Tadej Beočanin in Ivo 
Boscarol. 
 V Državni logistični 
center Roje je prispela zaščitna 
oprema, ki so jih kitajska me-
sta namenila svojim partner-
skim in prijateljskim mestom 
v Sloveniji. Občini Ajdovščina 
so zaščitna sredstva donirali iz 
mesta Jurong. Z njim smo pred 
tremi leti podpisali sporazum 
o sodelovanju na več podro-
čjih. Predlog za sodelovanje 
med občinama je prišel od Iva 
Boscarola, ki v tem kraju gra-
di svojo tovarno. Gre za eno 
izmed gospodarsko najuspe-
šnejših občin na Kitajskem, s 
katerim smo vzpostavili ugo-
dne pogoje povezovanja, z na-
menom krepitve medsebojnega 

razumevanja in prijateljstva 
med narodoma. Prijateljstvo 
smo sklenili ob vzpodbudnih 
pogojih, trenutna pomoč prija-
teljev v nesreči pa le še poglablja 
našo vez. »Hvala, ker razumete 
našo stisko in ste nam v teh 
kaotičnih razmerah solidarno 
pripravljeni stopiti nasproti ter 
pomagati z zaščitnimi sredstvi, 

ki jih ta trenutek najbolj potre-
bujemo,«  se je v imenu vseh 
občank in občanov županu 
Juronga zahvalil župan Tadej 
Beočanin.  
Verjamemo, da bomo s skupni-
mi močmi premagali tudi to 
krizo in da bo solidarna pomoč 
prijateljev s tujine še utrdila ob-
stoječe povezave. 

Občina Ajdovščina je od pobratenega kitajskega mesta Jurong prejela 30.000 kirurških mask in 
300 termometrov. Donirano opremo sta iz rok kitajskega veleposlanika prevzela župan Tadej 
Beočanin in Ivo Boscarol.

vščina kot doprinos podjetja k 
zdravju občanom in boju proti 
okuženosti. »V Pipistrelu se za-
vedamo, da so zdravi zaposleni 
naše največje bogastvo in da je 
zdravje nas vseh tudi pogoj za 
uspešno gospodarstvo. Zato 
je dolžnost gospodarstva, da 
po svojih močeh pripomore k 
skupni blaginji,« je izpostavil 
direktor podjetja Ivo Boscarol. 
Ob tem so v podjetju Pipistrel 
solidarnost izkazali tudi s pro-
stim dostopom do vseh svojih 
spletnih programov šolanja. 
Spletni tečaji Pipistrelove Le-
talske Akademije so zdaj brez-

plačno na voljo vsakomur za tri 
mesece.
 Hvaležnost ob pre-
vzemu opreme je izrazil tudi 
župan Tadej Beočanin in iz-
postavil, kako pomembno je v 
tem času sodelovanje vseh gra-
dnikov lokalne skupnosti za 
dobrobit občank in občanov. 
Opremo bodo, kot je povedal 
poveljnik CZ Igor Benko, naj-
prej delili najbolj izpostavlje-
nim skupinam – zdravstveni 
dom, domovi starejših, gasilci, 
policisti, humanitarne organi-
zacije, podjetja …
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Obisk kmetijske ministrice

Prav na dan, ko obeležujemo 
svetovni dan zemlje, je od suše 
in pozebe zaznamovano Vipa-
vsko dolino obiskala ministri-
ca za kmetijstvo dr. Aleksandra 
Pivec. O odpravljanju posledic 

suše in smernicah, kako poma-
gati kmetom, sta spregovorila 
tudi z županom Tadejem Beo-
čaninom. 
Ministrica se je v Vipavski doli-
ni seznanila s škodo po aprilski 

pozebi in suši, ki vse bolj ogro-
ža kmetijske pridelke. Skupaj 
z županom Tadejem Beočani-
nom sta izmenjala smernice, 
kako kmetom zagotoviti čim 
vem pomoči pri odpravlja-
nju posledic. Čeprav bo prava 
razsežnost znana šele maja, je 
zagotovila pomoč ministrstva. 
Ministrica je izpostavila tudi 
nujnost gradnje namakalnega 
sistema in vzpostavitev pro-
tivetrne zaščite. Pri tem pa 
poudarila tudi pomen samoo-
skrbe, za kar je ključnega po-
mena zagotoviti pridelovalcev 
ustrezne pogoje za delo.. Svoj 
obisk je ministrica nadaljevala 
v goriški regiji in ga zaključila 
v Brdih. 

Podarili sto  
brezplačnih knjig

Slovenska matica je z veri-
go solidarnosti poskrbela za 
brezplačne knjige, namenjene 
prostovoljcem, starejšim, vsem 
osamljenim in ranljivim skupi-
nam, ki so v tem času še doda-
tno prikrajšani. Prejete knjige 
je Občina Ajdovščina poda-
rila brezdomcem, ki se naha-
jajo v zavetišču v Ajdovščini, 
Škofijska karitas Koper jih bo 
razdelila med prejemnike  hu-
manitarne pomoči, ponudili 
jih bomo tudi Rdečemu križu 
Ajdovščina, da jih razdeli med 
njihove prejemnike paketov s 
humanitarno pomočjo.

Hvaležnost ob prevzemu so iz-
razili v Hiši Malorka: »V skrbi, 
da se koronavirus ne bi preveč 
razširil med naše občane, so 
knjižnice zaprle svoja vrata, 
tako smo bralci in bralke osta-
li brez knjig. Ne čisto brez, saj 
smo danes na občini Ajdovšči-
na prevzeli donacijo knjig, ki 
jih je podarila Slovenska mati-
ca iz Ljubljane. Za donacijo se 
iskreno zahvaljujemo.«
Hvala vsem, ki v teh časih skr-
bite, da se veriga solidarnosti 
med nami ne zaustavi, temveč 
snuje svoj krog tudi v teh nego-
tovih časih.

Z Mojo pobudo do 
zemljišča

 Projekt Moja pobuda 
žanje sadove tudi v teh kriznih 
časih. Skozi prijavo projekta 
so domačini opozorili na teža-
ve s parkiranjem v strnjenem 
delu vasi. Ob večjih druženjih 
so ljudje puščali avtomobile 
na neustreznih mestih, kar je 
povzročilo kar nekaj nevšeč-
nosti. Krajani so tako občino 
spodbudili k nakupu zemljišča 

v neposredni bližini cerkve. Na 
tem območju se bo postopoma 
uredilo parkirišče, s katerim 
bodo odpravili nepravilno in 
nevarno parkiranje in oviranje 
prometa ob vstopu v vas. Pre-
dlagajo tudi ureditev prostora 
okrog cerkve z možnostjo po-
daljšanja pločnika za večjo var-
nost pešcev. 

Prav na dan, ko obeležujemo svetovni dan zemlje, je od suše in pozebe zaznamovano Vipavsko 
dolino obiskala ministrica za kmetijstvo dr. Aleksandra Pivec. O odpravljanju posledic suše in 
smernicah, kako pomagati kmetom, sta spregovorila tudi z županom Tadejem Beočaninom. 

Občina Ajdovščina je od založbe Slovenska matica pridobila 
100 brezplačnih knjig, ki jih je podarila pomoči potrebnim.

Po pozebi še suša
V noči iz 1. na 2. april je pozeba opustošila letošnjo sezono sadja. Poleg tega pa v Vipavski 
dolini že več kot mesec dni ni pošteno deževalo, suša tako že povzroča škodo v kmetijstvu.

Napovedna hladna fronta v 
prvih dneh aprila je oklestila 
pridelek sadja na Vipavskem. 
Po toplem in pomladnem vre-
menu v prvih mesecih leta so 
se v noči iz 1. na 2. april tempe-
rature v dolini spustile precej 
pod ničlo, celo do – 6 stopinj. 
. Meteorološka postaja v Poto-
čah je na primer beležila tem-

peraturo okoli – 4 stopinje vse 
od polnoči naprej, med 5. in 6. 
uro zjutraj pa se je temperatu-
ra spustila še niže, celo do -6,6 
stopinje. Na drugem koncu do-
line, na Slapu, je bila tempera-
tura za kakšno stopinjo višja, 
kljub temu se je spustila vse do 
-4,8 stopinje. Na ogledu je bil 
tudi terenski kmetijski sveto-

valec iz Kmetijsko svetovalne 
službe Ajdovščina Rajko Črv, 
ki ugotavlja, da so bile nizke 
temperature v nižinskih prede-
lih doline katastrofa za vse, kar 
je bilo odprto (kar je brstelo ali 
cvetelo). Na ravninskih prede-
lih do 130 metrov nad morjem 
je spomladanska pozeba uniči-
la celotni pridelek breskev, ma-
relic in kakija. Malenkost bolje 
so jo odnesle češnje in aktini-
dija (kivi), stroka ocenjuje, da 
bo 90 % manj pridelka. Nasadi 
nad 130 mnv so utrpeli manj 
škode, pomrznilo je okoli 50 % 
pridelka kakija, češenj in  ma-
relic, razen na mraziščih, kjer 
je škoda bistveno večja. Tudi 
ostale sadne vrste beležijo od 
40 do 90 % škode, odvisno od 
lege nasada in sadne vrste. Ško-
de v oljčnikih pa se trenutno še 
ne da ocenjevati. 
V nasadih marelic in češenj 
na višjih legah (nad 200 mnv) 
in na nižinskih legah ob vaseh 
Vrhpolje, Lokavec ter na posa-
meznih mikrolokacijah v zgor-
nji Vipavski dolini se tempera-
ture niso spustile pod  kritično 
mejo.  Nasadi na teh lokacijah 
niso poškodovani, oziroma 
so poškodbe minimalne in ne 
bodo vplivale na zmanjšanje 
pridelka.

Po pozebi pa kmetijstvu grozi 
še suša. Vipavska dolina prak-
tično že od začetka marca ni 
doživela poštenih padavin, 
suša pa že povzroča škodo v 
kmetijstvu. 

Krajani Sela so skozi projekt Moja pobuda izrazili željo po ure-
diti parkiranja v strnjenem delu ob vhodu v vas. Za te namene 
je občina kupila nepremičnino, na kateri bo zraslo parkirišče. 
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Praznični mlaj bo  
okrasil Ajdovščino
Prvomajske praznike v Ajdovščini bo ozaljšal tradicionalni 
mlaj v krožišču v središču mesta. Zaradi postavljanja mlaja bo 
v četrtek, 30. aprila, med 16.30 in 18.00 popolna zapora cest 
okoli krožišča pri Policiji. Organizatorji še naprošajo:  letos bo 
dogodek potekal brez druženja! Ostanite doma in ostanite 
zdravi!

 Pobudnica postavitve 
mlaja v Ajdovščini je že vrsto 
let Krajevna skupnost Ajdo-
vščina, še posebno dejaven pri 
tej zgodbi je njen predsednik 
Valentin Krtelj, akcijo podpira 
tudi Občina Ajdovščina. Tra-
dicionalno pri postavitvi sode-
luje Konjeniško društvo Sveti 
Štefan. Za letošnji praznik so 
imeli organizatorji smele na-
črte – želeli so prikazati etno-
loško zgodbo sekanja, čiščenja 
in furmanskega prevoza 'jam-
bora' iz Podkraja, pa jim je ko-

ronavirus prekrižal načrte. Del 
etnološke zgodbe pa bo vseeno 
dosegel občanke in občane – 
po prihodu mlaja v Ajdovščino, 
v četrtek, 30. aprila, ga bodo 
furmani naložili na voz in ga 
po starem zapeljali po Vipavski 
dolini. Popoldan bo sledilo po-
stavljanje mlaja, pri tem bodo 
sodelovali Gasilsko reševalni 
center Ajdovščina, Komunalno 
stanovanjska družba Ajdovšči-
na in Krajevna skupnost Ajdo-
vščina. Nato pa bo mlaj vse do 
konca meseca maja krasil naše 
mesto.   
 V četrtek, 30. apri-
la popoldan, bodo zaprte vse 
ceste, ki vodijo v osrednje 
krožišče (pri policiji) v Aj-
dovščini. Obvoz bo urejen.  

 Organizatorji akcije 
postavitve mlaja obveščajo, da 
bo letos dogodek potekal brez 
druženja. 

Letos brez prazničnega kresovanja
Država je 20. marca razglasila vsesplošno požarno ogroženost naravnega okolja, ne toliko zaradi vremenskih razmer, ki takrat niso bile zelo kritične, kot zaradi 
razbremenitve reševalcev, ki so v času karantene zaradi pandemije koronavirusa preobremenjeni z drugimi nalogami. Prepoved kurjenja še vedno velja. Na 
Vipavskem, kjer že več kot mesec dni ni bilo padavin, pa že tako presušeno zemljo in rastlinje redno suši še burja. Na letošnji predvečer praznika dela ne bomo 
kurili kresov – tako zaradi prepovedi kurjenja, kot zaradi prepovedi druženja.

 Prepovedi in opozorila 
pa očitno ne zaležejo dovolj, saj 
je kljub epidemiji in ustavljanju 
običajnega življenja GRC Ajdo-
vščina v marcu zabeležil kar 42 
intervencij. Posredovali so pri 
stavbnih, dimniških požarih, 
požarih v naravi in na osebnih 
vozilih, reševali prometne ne-
sreče, posredovali pri nesrečah 
z nevarnimi snovmi, delovnih 
nesrečah in intervenirali zara-
di burje. Žalostna statistika se 
nadaljuje tudi v april. 2. aprila 
je zagorelo na industrijskem 
objektu v Batujah. Poklicnim 
gasilcem so pri zelo zahtevni 
intervenciji pomagali prosto-
voljni gasilci iz PGD Selo. Iste-
ga dne se je na hitri cesti med 
Ajdovščino in Vipavo zgodila 
huda prometna nesreča. Ga-
silci so pomagali reševati po-
nesrečenca, ki so mu reševalci 
namerili temperaturo – zaradi 
suma na okužbo s koronaviru-
som so po intervenciji sledili še 
zahtevni in dolgotrajni postop-

ki dekontaminacije opreme in 
vozil. Na srečo se je izkazalo, 
da ponesrečenec ni okužen.  
 Sledilo je več manjših 
požarov v naravi, pretežno za-
radi kurjenja vrtnih odpadkov, 
tako so poklicni in prostovolj-
ni gasilci hiteli v Male Žablje, 
na Gradišče, ob Hubelj na IV. 
prekomorsko v Ajdovščini …  

Reševali so tudi prometno ne-
srečo v Lokavcu, vlekli vozilo 
iz reke Vipave pod Brjami ter 
preventivno, zaradi morebitne-
ga odtekanja strupenih snovi, 
položili pivnike na reko. 15. 
aprila je na hitri cesti med Vi-
pavo in Razdrtim zagorel to-
vornjak, gasilci so ob prihodu 
na kraj dogodka ugotovili, da 

je ogenj v celoti zajel vozilo, 
napolnjeno s kartonom – to je 
bil tudi razlog hitrega širjenja 
požara. Intervencija je trajala 
skoraj 8 ur!! V naslednjih dneh 
je sledilo še nekaj požarov v 
naravi – na Školu je gorelo kar 
dvakrat zapored – pri prvi in-
tervenciji so imeli gasilci kar 
nekaj težav z dostopom, zato se 

je požar močno razvil, nasle-
dnji dan pa je še huje gorelo le 
nekaj 10 metrov stran od poža-
rišča prejšnjega dne. 19. aprila 
pa je zagorela še zapuščena hiša 
na Fužinah. 
 Pred nami so prvo-
majski prazniki. Na pred-
večer praznika dela letos ne 
bodo goreli kresovi, saj raz-
glas požarne ogroženosti še 
vedno velja, hkrati pa velja 
tudi karantena zaradi prepre-
čevanja širjenja koronavirusa.  
 Prosimo vas, da spo-
štujete ukrepe, da ne kuri-
te niti vrtnega odpada, niti 
kresov, ne prirejate piknikov. 
Obnašajmo se samozaščitno, 
da v že sicer hudi zdravstveni 
krizi v državi situacije ne po-
slabšamo. Reševalci so v teh 
dneh preobremenjeni, saj ob že 
sicer zahtevnem delu tvegajo še 
okužbe. Ne izpostavljajmo jih 
po nepotrebnem!  

Pobude ne mirujejo

 Krajevna skupnost 
Podkraj je izrazila željo po 
objektu in urejenih površinah, 
kjer bi se krajani lahko družili 
in organizirali aktivnosti. Po-
buda bo realizirana na lokaciji 
od Podkraja proti Beli, lučaj 
stran od vasi, na parceli, ki je 
v lastni krajevne skupnosti. 
Uredili se bosta dve progi za 
balinanje, postavilo ploščad, 
pri tem pa primerno uredilo 
tudi okolico. Masivna klop bo 
prostor za druženje primerno 

obogatila. 
 Z začetkom maja se 
bo pričela obnova Jezerca ob 
Vertovčevih poteh naprej od 
zaselka Marci na Planini. Gre 
za zelo staro zajetje s svojim 
lastnim izvirom, ki so ga nek-
daj uporabljali vojaki za napa-
janje konj, kasneje pa je služilo 
za napajanje živine. Uredilo se 
bo zaraščeno okolico Jezerca 
in odstranilo mulj ter drevesa, 
ki rastejo v vodi, očistilo se bo 
tudi izvir. Saniralo in zaščitilo 

se bo poškodovan zid na robu 
območja ter oživilo že pozablje-
no pot okoli jezerca. Društvo 
Matija Vertovec je ob pohodni 
poti pri Jezercu že uredilo po-
čivališče za popotnike, ki se ga 
bo v sklopu projekta le uredilo 
in nazaj namestilo lesene klopi 
in mizo, društvo pa bo poskr-
belo za vsebino in namestitev 
turistično-informativne table. 
Dodatne klopi in mizo pa se bo 
namestilo še pri izviru. 

Projekt Moja pobuda se epidemiji navkljub na zaustavlja. V kratkem se obetajo dve novi – pro-
stor za druženje v Podkraju in obnova jezerca in vodnega izvira ob Vertovčevi poti.  

Foto: Š. Štokelj 

Foto: PGD Ajdovščina
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Vse manj gradbiščnih 
ograj na Lavričevem 
trgu

 Gradbiščne ograje se 
umikajo, Lavričev trg že kaže 
svojo končno podobo. Dokon-
čana so vsa dela pod zemljo 
– vsa gospodinjstva na Lavri-
čevem trgu že uporabljajo nov 
vodovodni in kanalizacijski 
priključek, tisti, ki so želeli, 
tudi plinsko napeljavo. Priklop 
na kabelsko električno napelja-
vo bo mogoč takoj po zaključ-
ku obnove celotnega območja 
Kastre, torej tudi vpadnih ulic 
na trg, medtem ko je optično 
internetno omrežje že na vo-
ljo – na optiko je že priključena 
tudi Dvorana prve slovenske 
vlade. 

 Kamniti tlakovci so 
skoraj v celoti položeni in za-
fugirani, na tlakovanje čakajo 
le še zaključni vogali. Na vzho-
dnem delu trgu, pred Sončno 
uro, so že vgrajene vse tri fon-
tane. Ena arheološka prezen-

tacija je že zaključena, dve sta 
še v delu. Okoli prezentacijskih 
polj bodo nameščene plošče 
s taktilnimi oznakami za sle-
pe in slabovidne, na povozni 
strani pa tudi zaščitna ogra-
ja. V delu so tudi že projekti 
za pokrivne plošče, s katerimi 
se bo ob večjih prireditvah na 
trgu pokrilo dve največji pre-
zentacijski arheološki polji. 
Namešča se tudi urbana opre-
ma – tako sta že izdelani leseni 
klopi okoli dreves na začetku 
in na sredini Prešernove uli-
ce. Na trg bodo umeščeni tudi 
trije latniki s klopmi. V sklop 
urbanega opremljanja sodijo 

tudi nadstreški nad lokali na 
trgu. Sončna ura ga že ima, 
podobnega bosta dobila tudi 
kavarna Ave in bar B52. Hkrati 
z zaključnimi gradbenimi deli 
se že snuje tudi nova prometna 
ureditev.

Lavričeva knjižnica z  
'zrahljanimi' ukrepi
Osrednja ajdovska knjižnica ostaja zaprta in se drži vseh ukrepov za preprečevanje širjenja 
virusa, vendar pa je začela omogočati nekatere storitve. Tako je že mogoče vrniti izposojeno 
gradivo, naročiti gradivo za študijske namene ali se prek spleta vpisati v knjižnico.
 Knjižničarke in knji-
žničarji zelo aktivno preživlja-
jo karanteno. Čas izkoriščajo 
za pospravljanje enot, urejanje 
knjižničnega gradiva, čiščenje 
in urejanje okolice knjižnic, 
tudi branje pravljic na knjižnič-
ni facebook strani. Trenutno 
po enotah opravljajo inventure. 
Hkrati pa ves čas trajanja kri-
ze iščejo možnosti kako svo-
jim članom omogočiti dostop 
do knjižnih gradiv. Skladno z 
rahljanjem nekaterih ukrepov 
tudi knjižnica omogoča nekaj 
novih dejavnosti. 
 Izobraževanje je neo-
bhodno povezano s knjigami, 
Lavričeva knjižnica zato omo-
goča dijakom in študentom 
naročanje študijskega, stro-
kovnega, izobraževalnega in 
projektnega gradiva iz oddelka 
v Ajdovščini. Hkrati je mogoče 
naročiti največ 5 enot, gradivo 
lahko naročite prek telefona ali 
spletnega obrazca – več infor-
macij. 
 Knjige, izposojene v 
knjižnici preden se je ta zaprla, 
so verjetno že zdavnaj prebra-
ne. V izogib pretirani gneči po 
odprtju je že omogočeno vra-
čanje gradiva, izposojenega v 
centralni knjižnici v Ajdovšči-
ni, na zunanjem knjigomatu, ki 
deluje ob delovnikih, 24 ur na 
dan. Zamudnine za izposojeno 
gradivo se za čas zaprtja knji-
žnice ne bo zaračunavalo. 
 Odkar je zaprta, ima 
Lavričeva knjižnica v Ajdo-
vščini pred vhodom nameščen 
voziček z odpisanimi knjigami 
za odrasle in otroke. Knjižno 
gradivo je razkuženo. Knjig 
ni treba vračati, lahko pa jih 
predate naprej. Člani knjižnice 
lahko dostopajo do različnih 
spletnih gradiv – e-knjižnice 
Biblos, literarnega spletišča 
Burjač ter drugih elektron-
skih virov – več informacij. Po 
novem pa je omogočen tudi 
spletni vpis v knjižnico, v času 
trajanja epidemije se lahko za 
dostop do elektronskih virov 
v Lavričevo knjižnico včlanite 
brezplačno – več informacij. 
 Pa še obvestilo – v teh 
dneh bi primorske knjižnice 
svoje bralce povabile k projek-
tu 'Primorci beremo'. Projekt 
bo v letu 2020 zagotovo izve-
den, vendar se bo zaradi raz-
mer premaknil v čas, ko bodo 
knjižnice ponovno odprle svoja 
vrata. Knjižničarji pa medtem 
pripravljajo sezname in iščejo 

predlagane knjige po policah. 
O začetku projekta bodo vsi 
bralci pravočasno obveščeni. 
 Lavričeva knjižnica 
Ajdovščina pa bo v kratkem 
zagnala še en, pravzaprav že 
dlje časa načrtovan projekt, ki 
ga je spodbudila tudi karante-
na zaradi koronavirusa. 'Knjiga 
na dom' je projekt, namenjen 
vsem, ki bi radi brali, pa zara-
di bolezni ali drugih težav ne 
morejo do knjižnice, niti niso 

vešči rabe elektronskih me-
dijev. Partnerji knjižnice v tej 
zgodbi so Rdeči križ Ajdovšči-
na, Center za krepitev zdravja 
Zdravstvenega doma Ajdovšči-
na, Karitas, Pristan iz Vipa-
ve in Dom starejših občanov 
Ajdovščin. O začetku projekta 
bo knjižnica obveščala preko 
svojih kanalov na spletni strani 
in socialnih omrežjih ter prek 
lokalnega časopisa – spremljaj-
te obvestila. 

Dela na Lavričevem trgu tudi med epidemijo koronavirusa 
nemoteno tečejo. Inftrastruktura, vključno s hišnimi priključ-
ki, je v celoti položena. Tlakovanje je v zaključni fazi, fontane 
so že nameščene, jeseni zasajena drevesa pa bohotno brstijo.
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Učinkovito delo štaba CZ
Ajdovščina kot nosilka dobrih praks tudi v času epidemije

 Štab Civilne zaščite 
je že zelo zgodaj začel snovati 
rešitve za pomanjkanje zašči-
tnih sredstev. Z veliko mero 
iznajdljivosti so za izdelavo in 
pridobitev zaščite uspešno po-
skrbeli sami. Svoje učinkovite 
načrte pa delili tudi z drugimi. 
Ključno je bilo sodelovanje lo-
kalnih podjetnikov, samoini-
ciativnost posameznikov, prav 
pa je prišla tudi pomoč s tujine. 
 Za zaščito zdravstve-
nih delavcev in drugih izposta-
vljenih poklicev je bilo v pre-
teklih dneh pridobljenih kar 
nekaj zaščitnih sredstev. Štab 
Civilne zaščite pa je primerno 
poskrbel tudi za vsakodnevno 
zaščito in osnoval svoje zašči-
tne maske WaM1, ki so jih po 
tem modelu povzele tudi druge 
občine. Doslej je bilo izdelanih 
160 tisoč takih mask, v maju 

jih načrtujejo še dodatnih 70 
tisoč. V veliko pomoč je prišla 
donacija podjetja Pipistrel, ki 
je občini Ajdovščina doniral 
60 tisoč kirurških mask in 300 
termometrov. Na poti je še 10 
tisoč mask z višjo zaščito ter 

1100 testerjev. Svojo solidar-
nost pa so nam izkazali tudi 
iz prijateljskega mesta Jurong s 
Kitajske, od koder je prispelo še 
dodanih 30 tisoč mask. Nekaj 
zaščitne opreme z višjo zaščito 
je civilna zaščita prejela tudi od 
Uprave za zaščito in reševanje, 
še dodatnih 2500 pa zagotovila 
z lastnim nakupom. Zelo do-
bro so v štabu poskrbeli tudi za 
razkužila. 3000 litrov etanola 
je doniralo podjetje Fructal, iz 
tega so pripravili 1600 litrov 
razkužila, trenutno ga je na 
voljo še 1400 litrov. Obenem so 
poskrbeli tudi za razkuževanje 
večstanovanjskih stavb in v te 
namene pripravili 2500 litrov 
mešanice razkužila ekocid,  še 
3000 litrov ga imajo na zalogi.   
 Še posebej inovativni 
so bili tudi pri izdelavi dru-
gotne zaščitne opreme, kot so 
vezirji in 3D maske. Slednje iz-
deluje domačin Nejc Velikonja 
s podjetja 3D Solutions. Razde-
lili so že več kot 100 njegovih 
vezirjev za izpostavljene skupi-
ne, povpraševanje prihaja tudi 
od drugod, tako s šempetrske 
bolnišnice kot tudi z Uprave za 
zaščito in reševanje, za katero 
je podjetje s Predmeje pripra-
vlja 3000 vezirjev. 
 Štab Civilne zaščite 
je delo zasnoval preudarno, o 
učinkovitosti poročajo vsi dr-
žavni mediji. Izkazalo se je, da 
so z ukrepi odreagirali pravo-
časno in tako ustrezno poskr-
beti za vse člene skupnosti. S 
primernimi ukrepi in veliko 
mero predanosti in požrtvo-
valnosti pristojnih služb smo 
uspeli ohraniti vzpodbudno 
stanje z zgolj dvema okužba-
ma. K temu je zagotovo dopri-
neslo tudi odgovorno ravnanje 
vseh občank in občanov. Naj 
tako tudi ostane.

Omilitev vladnih ukrepov, a ostanimo preudarni!

 Vlada postopoma ra-
hlja sprejete ukrepe. Tako je 
sedaj tistim, ki imajo zemlji-
šča in objekte v drugih obči-
nah, dovoljeno, da tam izvajajo 
opravila, a morajo imeti s sabo 
posebno izjavo. Omogočenih 
je tudi več športnih aktivno-
sti. Med prehajanji meje med 
občinami morate imeti pri 
sebi izpisek iz zemljiške knjige 
ali drugo listino, ki dokazuje 
pravico do uporabe zemljišča 
ali objekta. Vrata so med dru-

gim znova odprle trgovine z 
gradbenim materialom, speci-
alizirane prodajalne za prodajo 
avtomobilov in koles, kemične 
čistilnice in nekatere servisne 
delavnice, med drugim vul-
kanizerske, avtokleparske in 
delavnice za popravilo koles. 
Izvajajo se lahko storitve, ki 
se opravljajo na prostem in pri 
katerih se lahko zagotovi, da ne 
prihaja do stikov s potrošniki 
(na primer vrtnarske storitve, 
krovska dela, fasaderska dela). 

Novi val sproščanja omejitev 
pa se obeta takoj po prvomaj-
skih praznikih, 4. maja, takrat 
bodo svoja vrata odprli frizer-
ski in kozmetični saloni. 
 Stike tudi med pra-
znikih omejite le na družinske 
člane, dosledno upoštevajte 
vse prepovedi in ukrepe in se 
izogibajte opravkom, ki niso 
nujni. Izkoristite lepe kotičke 
naše doline in Gore in bodite 
pri športnih aktivnostih še po-
sebej previdni. 

Vse občanke in občane navkljub prazničnemu razpoloženju pozivamo k doslednemu upoštevanju vseh ukrepov. Vsakršno odstopanje od predpisov lahko hitro 
poruši obstoječe vzpodbudno stanje, povezano s širjenjem epidemije.

Humanitarnost  
povezuje
 Čas epidemije, karan-
tene in spremenjenega načina 
življenja, je še povečal stiske 
družin. S humanitarnimi pro-
grami in povezovanjem s krov-
no organizacijo Zvezo prijate-
ljev mladine Slovenije in Zvezo 
prijateljev mladine Ljubljana 
Moste – Polje jim želimo čim 
bolj pomagati in smo v tem 
času zelo dejavni. Razdelili 
smo 56 paketov hrane (dona-

tor spletna trgovina Preprosto.
si), 19 družinam pa smo fi-
nančno pomagali pri nakupu 
hrane in najnujnejših življenj-
skih potrebščin. 8 družin smo 
oskrbeli z računalniško opre-
mo za učenje na daljavo, za-
hvala gre podjetju Poceni PC iz 
Nove Gorice in  RECOSI Tech 
iz Slovenske Bistrice. V krat-
kem bomo družinam v stiski s 
pomočjo marljivih prostovolj-
cev razdelili čistilna sredstva 
podjetja Henkel. Ob tem bi se 
radi zahvalili vsem, ki so nam 
pomagali pri logistiki, saj je 
zaradi epidemije zaprta Hiša 
mladih, kjer imamo pisarno 
in skladišče. Iskrena zahvala 
Civilni zaščiti Ajdovščina za 
usmeritve, Karitas Ajdovščina 
in podjetju Mislej plast, da sta 
nam odstopila svoje prostore, 

od koder smo lahko delili do-
nirana sredstva. 
 Trenutno imamo v 
programu Botrstvo vključenih 
130 otrok iz obeh občin, 6 sre-
dnješolcev z manj priložnost-
mi pa prejema mesečno štipen-
dijo Nivea. 
Družine z manj priložnostmi 
iz našega okolja bodo potrebo-
vale našo podporo in pomoč 
tudi, ko se bo življenje vrnilo v 

vsakdanje tirnice. Želimo si, da 
bi tudi v prihodnje v lokalnem 
okolju in širše ostali povezani v 
skrbi za dobrobit otrok, mlado-
stnikov in družin.
 Na Medobčinskem 
društvu prijateljev mladine 
Ajdovščina smo v aprilu v so-
delovanju z Občino Ajdovščina 
in štirimi ponudniki mobilnih 
storitev Telekomom, A1 Slove-
nija, Telemachom in T-2 pričeli 
z zbiranjem finančnih sredstev 
za družino iz Lokavca, ki je v 
marcu izgubila hišo v požaru. 
Do sedaj smo zbrali 13.495,00 
evrov na številki 1919 s ključ-
nima besedama HISA1 in 
HISA5. Iskrena hvala vsem, ki 
ste darovali. 

 
 Urška Brežnjak, 

MDPM

Foto: M. Brataševec
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Zaprta Srednječavenska pot
Previdnost pri  načrtovanju izletov v naravo!

Narava nam  tudi v teh dneh, ko smo prikovani v svoje domove, kaže svoje lepote, pa tudi svojo živost in moč. Pri tem dokazuje, kako zelo razgibani so lahko njeni 
pojavi. Podor je namreč pred dobrim tednom dni povzročil zaprtje Srednječavenske poti.

Vse bližje gradnji stanovanj
Epidemiji navkljub se načrti ne zaustavljajo. Občinski svet je na korespondenčni seji obravna-
val dispozicijo pozidave za dva nova bloka na Goriški cesti. Na marčevski seji pa obravnaval 
dispozicijo stanovanjske gradnje še na dveh območjih – ob Hublju in v Lokavcu.

 Gradnja stanovanj je 
ena izmed prioritet, zato se 
tudi v času epidemije odvijajo 
postopki za čimprejšnji začetek 
gradnje. V teku je priprava po-
drobnega prostorskega načrta 
za sosesko na območju bivše 
tovarne Lipa in v zaselku Stra-
ne na Planini. Gradilo se bo 
tudi v Dobravljah in na robu 
poslovne cone ob Goriški cesti. 
Dispozicijo pozidave na tem 
območju – med bivšim ABC in 
Avto Batičem – je občinski svet 
obravnaval na korespondenčni 
seji minuli teden. Predvidena je 
gradnja soseske, ki zajema dva 
poslovno stanovanjska objekta, 
povezovalno pokrito pasažo, 
zunanje javne in interne pro-
metne površine ter parkovne 
zasaditve in zelenice. Zaobje-

mal bo 6300 kvadratnih me-
trov.
 V kolikor ne pride do 
nenadnih odstopanj na trgu, 
bomo imeli konec letošnje-
ga leta tri odprta gradbišča za 
večstanovanjske stavbe. Ob-
čina bo komunalno opremila 
območje zaselka Mizinska vas 
v Lokavcu, kjer je predvidena 
individualna gradnja 12 hiš. 
Na podlagi velikega povpraše-
vanja po gradbenih parcelah 
za gradnjo enodružinskih hiš 
se je k načrtovanju gradnje pri-
stopilo tudi v Dobravljah in v 
zaselku Strane na Planini, kjer 
poteka faza sprejemanja ob-
činskega prostorskega načrta. 
Individualne hiše že gradi tudi 
investitor na Grivčah, en pro-
jekt dvojčkov je načrtovan na 

 Planinsko društvo Aj-
dovščina je bilo zaradi nevar-
nosti plazenja in padajočega 
kamenja  zapreti priljubljeno 
Srednječavensko pot. Poziva-
mo vse  pohodnike  k dosle-
dnemu upoštevanju zapore. 
 Cvetko Ušaj, pred-
sednik Planinskega društva 
Ajdovščina, je sporočil, da so 
si stanje ogledali ter nemudo-
ma sprejeli potrebne ukrepe 
za sanacijo tega dela poti. V 
pripravi je načrt, ki ga bodo 
realizirali usposobljeni marka-
cisti in tehnična skupina KPP 
Posočja. Sanacija se predvide-
va po stabilizaciji razmer na 
pobočju. Počakati je potrebno, 
da se stvari umirijo ter da se 
vidi kakšen vpliv na pobočje 
bodo imele vremenske razmere 

(dež). Glede na to da je nevar-
nost padanja kamenja velika, 
ostaja pot do nadaljnjega za-
prta. Dostop na Malo goro in 
Kucelj je mogoč preko Čavna 
(mimo koče A. Bavčerja) ter v 
obratni smeri – z Male gore, 
Kuclja oz. Velikega roba proti 
tunelom preko Čavna.
 Planinsko društvo 
vam bo rado pomagalo z na-
sveti in informacijami, saj 
skrbno bdi nad planinskimi 
in pohodniškimi točkami v 
naši občini, da so te zgledno 
urejene in označene. Pri tem 
pa opominjajo, da je potrebno 
biti vsemu navkljub zelo previ-
den, saj je na vsakem koraku v 
hribih mogoča nevarnost, zato 
pazite nase in na druge. 

območju Bizjakov v Ajdovšči-
ni. Večstanovanjske stavbe pa 
se bodo ob Ribniku in obmo-
čju bivše tovarne Lipe gradile 
še ob Hublju in na zahodnem 
delu mesta – na robu poslov-
ne cone ob Goriški cesti. Ob 
Hublju je načrtovana gradnja 
dveh stanovanjskih stolpičev s 
14 stanovanji in drugimi funk-
cionalnimi zelenimi površina-
mi. Največ stanovanjskih stol-
pičev, ki bodo vključevala tudi 
varovana stanovanja, je sicer 
načrtovanih na območju Rib-
nika. Gradnja teh je odvisna od 
dražbe, ki bo stekla takoj, ko 
bo podpisano pismo o nameri 
z enim izmed potencialnih in-
vestitorjev. 

Za družino iz Lokavca 
zbrali skoraj 60 tisoč 
evrov

 Pomoč družini v stiski 
se je v teh dneh izkazala kot 
povezovalni člen med vsemi 
na našem območju. S pomočjo 
Medobčinskega društva prija-
teljev mladine Ajdovščina in 
Karitasom vipavske dekanije 
smo uspeli doslej zbrati dobrih 
57 tisoč evrov sredstev. 
Z Medobčinskega društva pri-
jateljev mladine Ajdovščina 
sporočajo, da se je do prejšnjega 
tedna nabralo že skoraj 14 tisoč 

evrov sredstev, ki bodo družini 
iz Lokavca pripomogla pri ob-
novi hiši in čimprejšnji vrnitvi 
v normalne tirnice. Prav tako 
prihajajo vzpodbudne vesti s 
Karitasa vipavske dekanije, kot 
je povedala ravnateljica ško-
fijske Karitas Jožica Ličen: » 
Za družino Slejko iz Lokavca 
je zbranih že 43.930 eur. Vsak 
evro šteje, zato najlepša hvala 
in boglonaj vsakemu posebej in 
vsem skupaj, ki ste darovali.«

Območje gradnje na Goriški

Foto: C. Ušaj
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Mladi in Ajdovščina
Vse ajdovske osnovne šole so se odzvale povabilu in pripravile izvirne prispevke, v katerih so šolarji vsak na svoj načini interpretirali pomen občinskega praznika.  
Izbrane prispevke, ki ste jih šole poslale samostojno ali v okviru programa Mladost na burji. Vsi skupaj ste izkazali veliko mero ustvarjalnosti, pripravljenosti in 
inovativnosti. Hvala tudi vsem mentorjem in koordinatorjem, ki ste nesebično priskočili na pomoč.

V skrivanki poišči 14 krajevnih skupnosti občine Ajdovščina. 
Iz preostalih črk boš dobil/a  geslo.

Žiga, 4. razred

Val, 1. razred

Saša, 7. razred Dom vsakega človeka je tam, kjer ima svoje srce
Vsakič, ko nekomu odgovorim, da sem doma z Gore, dobim za-
čuden pogled: ''Od kod?''. Vedno se samo nasmehnem in v glavi se 
mi odvrti nešteto spominov. O Gori bi jim lahko pripovedovala 
ves dan, a vem, da nikoli ne bi razumeli. 
Nikoli ne bodo razumeli, kako so čudovita poletna jutra, ko se 
zazrem v daljavo in vidim modro morje, ki ga od neskončnega 
neba loči samo tanka črta. Nikoli ne bodo razumeli, kako se pozi-
mi burja pomeša s suhim snegom in zgradi zid, skozi katerega ne 
moreš z avtomobilom, ampak se moraš prebiti peš. 
Četudi tu ne živi veliko ljudi, ni velikih nakupovalnih centrov, 
razkošnih restavracij in je včasih malo dolgčas, tega skritega raja 
ne bi zamenjala za nič na svetu. Tu sem pognala svoje korenine in 
tu raste moje drevo – drevo sreče. 
Pravijo, da je dom vsakega človeka tam, kjer ima svoje srce. Težko 
je  v otroštvu vedeti, kam me bo zanesla pot v življenju, toda moje 
srce bo ostalo tu, na Gori. 

Blažka, 9. razred

Ajdovščina slavi

5. maja je v Ajdovščini močno 
zapihalo

in vse ministre na kup dalo.
Kidrič ponosno občinstvo  

pozdravi, 
˝Proti fašizmu borimo se,̋  

 pravi.
Desetim ministrom podal je 

rokó,
Vidi nasmehnil se še posebej 

sladkó.

Dolgo so v Bratinovi dvorani 
klepetali,

kako bi Primorsko Jugoslaviji 
dali.

Kidrič pogumno veli: 
˝Nobenega dvoma pri osvobo-

ditvi ni!˝
Ajdovščina slovenska prestol-

nica je postala
in še dolgo v spominu nam bo 

ostala. 

Sredi mesta dvorana Prve 
slovenske vlade stoji,

v njej se 75. praznik letos slavi.
Letos drugače bomo slavili 

in prek interneta Ajdovščini 
voščili.

Eva 8. razred 

Amadeja, 1. razred

Oskar, 4. razred

Lukas, 1. razred
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Ajdovščina v objemu burje
 Ko pomislim na Ajdo-
vščino, se spomnim vseh lepih 
dogodkov, ki sem jih v tem pre-
lepem mestu preživel s svojimi 
prijatelji, družino, učitelji in 
tudi sam. Tudi sedaj, ko mo-
ramo biti narazen, smo še ve-
dno zelo povezani, saj skrbimo 
drug za drugega. Civilna za-
ščita nam je vsem v Ajdovščini 
darovala zaščitne maske, naši 
starši hodijo v službo, spet dru-
gi starši ostajajo z nami o doma 
in se z nami na daljavo učijo 
…  Res, da vsi pravijo, da 
smo sedaj v izolaciji. Vsak  po 
svojih močeh pripomore k 
temu in ostaja doma, hodi le po 
najnujnejših opravkih po me-
stu in s svojo malenkostjo po-
maga, da premagamo to zlobo, 
ki nas poskuša uničiti. Družine 

ostajajo ločene med seboj, ne-
kateri ne morejo obiskati  svo-
jih najbližjih. Mi otroci ima-
mo veliko sreče, kajti če se že 
ne moremo družiti zunaj med 
seboj, lahko ta čas izkoristimo, 
da smo več s svojimi bližnjimi 
doma. Sam sem vesel, ker lah-
ko toliko časa preživim s svo-
jimi mlajšimi bratci, se z njimi 
veliko več igram in seveda tudi 
kdaj skregam. Svoj čas posku-
šam čim bolj izkoristiti.   
 Verjamem, da se vsi 
občani in občanke  občine Aj-
dovščine zelo dosledno trudijo 
spoštovati pravila, ki nam jih 
je narekovala vlada Republike 
Slovenije. Tudi učenci osnov-
nih šol se moramo malo druga-
če potruditi, da se dosledno dr-
žimo vseh smernic, ki nam jih 

narekujejo učitelji na daljavo.  
Učitelji nam pri tem zelo poma-
gajo. Sam opažam, da sem tako 
postal še bolj samostojen, kot 
sem bil pred pojavom virusa.    
 Prihajajo toplejši časi, 
časi druženja zunaj, ampak mi 
moramo biti doma in v tem ni 
nič slabega, saj bomo tako lah-
ko prej odšli nazaj v šolske klo-
pi in si znova lahko rekli v živo: 
»Živijo«. Vem, da je to poseda-
nje doma in delanje večurne 
domače naloge naporno in bi 
vsak raje videl, da bi bil v šoli, 
a  žal tako ne gre. Vsak dan, ko 
gledam in poslušam poročila 
ali novice, si rečem, da bo to 
kmalu minilo in bomo kmalu 
nazaj v šolskih klopeh, oziro-
ma nekje zunaj na igrišču. Da 
bomo lahko posedali zunaj, se 

sladkali s sladoledom. Ampak 
kljub vsemu menim, da se naša 
občina in s tem vsi mi  zelo do-
bro borimo. Kajti v naši obči-
ni je izredno malo obolelih in 
upam, da bo pri tem tudi ostalo.  
 In upam, da bom kma-
lu lahko videl pravo Ajdovšči-
no, kot je bila prej. Polna ljudi, 
polna življenja, da bomo lahko 
zopet sedeli v parku na klopci 
ter poslušali ptičje petje, da se 
bodo otroci zopet lahko igrali 
na igralih ter igriščih. Pred-
vsem pa upam, da pride čim 
prej dan, da bodo lahko starej-
še občane, ki so v domu starej-
ših, njihovi najbližji lahko obi-
skali, šli z njimi na sprehod ter 
z njimi posedali v senčki. Sami 
najbolj vedo, kako je, če ne veš, 
kaj te čaka v prihodnosti, sami 
so marsikaj doživeli. Nekateri 
med njimi tudi vojno. Ko bo 
vsega konec, bomo lahko otro-

ci   znova obiskali naše babice, 
dedke, tete in strice, tudi tiste, 
ki živijo dlje in ne v naši občini.  
 Taka je Ajdovščina, ki 
jo poznam jaz. Vesela, polna 
ljudi, mladih in malo starejših 
ter tudi otrok. Polna različ-
nih prireditev in vsega, kar bi 
si lahko meščan Ajdovščine 
zaželel. Čeprav sem šele uče-
nec in lahko bi rekli otrok, 
vem, kakšna je Ajdovščina.  
 Ajdovščina je kraj pri-
ložnosti, prijateljstva med mla-
dimi in starejšimi, je kraj spre-
memb z najboljšim županom 
(Tadejem Beočaninom), kar ga 
je Ajdovščina in vsa druga me-
sta kadarkoli imela in na vseza-
dnje je Ajdovščina mesto ljudi.

                                                   
Benjamin, 7. razred     

Moj dom,  
moja domovina
 Danes je bil lep sončen 
dan. Odločila sem se, da bom 
šla na Otliški Maj. Na vrhu 
sem imela lep pogled na čudo-
vito Vipavsko dolino, ki je bila 
odeta v pomladno zelene bar-
ve. Videla sem polja, ceste in 
sinjemodro nebo. Še ptičica je 
prepevala na bližnjem drevesu. 
Ni se me bala. 
 Ker je bil tako lep dan, 
sem pot podaljšala do Otliške-
ga okna. Med hojo po ozkih 
kamnitih stezicah sem razmi-
šljala o tem, kako srečna sem 
lahko, da živim na Gori. Ko 
sem končno prišla do svojega 
cilja, sem še enkrat prebrala 
legendo o hudiču, ki je naredil 
Otliško okno. Vedno jo prebe-
rem, ko sem tam. Usedla sem 
se na klopco in opazovala dre-
vesa, ki so začela dobivati svoje 
zelene okraske in so s svojimi 
dolgimi vejami božala modro 
nebo. Tudi ko sem se spuščala 
po stopnicah proti Oknu, sem 
opazovala okolico. Vse je dišalo 
po pomladi. Ob pogledu skozi 
Okno sem videla, da sta se dva 
metuljčka lovila okoli skal. 

Obiskala sem še svoj skrivni 
kotiček v bližini Okna in se še 
enkrat zazrla proti Vipavski 
dolini. Skale … nizko rastje 
… vetrič … Dolina. Med hojo 
proti domu sem razmišljala 
o tem, kaj neki se dogaja 'tam 
doli'…
 Naša Vipavska dolina 
je res lepa! Ampak – je bilo ve-
dno tako lepo?
 Kaj pa, ko je v Vipavski 
dolini in na Gori divjala vojna? 
Takrat so takšne spokojne po-
glede, kot je bil moj današnji, 
zasenčile ruševine in sivina 
vojnega časa. A naši dedje so 
se uprli, saj niso želeli izgubiti 
tega raja na Zemlji. Ustanovili 
so prvo slovensko vlado, ki je 
postavila temelje naši deželi. 
Zaradi takratnih dogodkov in 
kasnejšega pogumnega upora 
naših staršev lahko mi sedaj 
živimo v svobodni državi, naša 
Vipavska dolina lahko spet 
diha sveže barve. In ptičice 
lahko spet prepevajo svojo pe-
sem.

 
Zala, 7. razred

Erna, LUM

Ajdovščina, Ajdovci
bazen, burja, BIA Separations 
cerkev svetega Janza Krstnika in cerkev svetega Jurija
Čaven, Črt trn
Dvorana 1. slovenske vlade, Dom starejših občanov
edinstvena Veno Pilon in Danilo Lokar
Fructalovi sokovi, fužine
Gora z Otliškim oknom, gozd
Hubelj
igrala in igrišča
jadralna letala Pipistrel
kolesarski festival, kino predstave
Lična hiša, Lavričeva knjižnica
Mlinotest testenine
nogometni stadion
OŠ Šturje in OŠ Danila Lokarja
Pale, Pilonova galerija
rimsko obzidje in stolpi
sončni dnevi s sladoledom Leone
Škol, športni center Police
trgovine, tržnice, Tekstina
učna pot
vrtec
Zdravstveni dom, zmajarji s Kovka
župan, železniška postaja

NAŠE MESTO OD A DO Ž - OD AJDOVCEV DO ŽUPANA

A 
B  
C 
Č 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
O 
P 
R 
S 
Š 
T
U 
V 
Z 
Ž 

Besede smo skupaj s starši poiskali in jih v abecedo zbrali!

učenci 1.A OŠ Šturje in učiteljici Klavdija Jerončič in Suzana Gorup

Učenci, 1. razred
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 Delo na domu – 
možnost ali priložnost.
 Razmere za delo, ki so 
posledica novega korona viru-
sa, so tako kot v gospodarstvo 
in javne zavode,  posegle tudi 
v delo nevladnega sektorja. In-
štitut za mladinsko politiko, 
ki ima svoje prostore v Hiši 
mladih je moral svojo pisarno 
za nekaj časa zapreti. Žal smo 
bili s tem primorani opustiti 
tudi nekatere dejavnosti, manj-
ši del le-teh pa nadaljujemo v 

nekoliko spremenjenih pogo-
jih. V trenutnih razmerah smo 
se zato poslužili tudi dela na 
domu, ki nam omogoča kon-
tinuiteto izvajanja zastavljenih 
in snovanja novih projektov. 
 Delo na domu je zara-
di razvoja tehnologije, manjših 
stroškov in večjega izkoristka 
časa, v določenih panogah zelo 
zaželeno in celo dobrodošlo. 
Vsekakor pa je tovrstno delo 
mogoče vpeljati samo za do-
ločene poklice. Predvsem gre 

za delovna mesta, kjer fizična 
prisotnost delavca ni nujno po-
trebna in mu že sama uporaba 
moderne tehnologije omogo-
ča opravljanje dela kjerkoli. 
 Delo na domu je v kri-
zni situaciji, v kateri smo se 
znašli, za organizacijo kot je 
naša, odlična rešitev. Dejstvo 
je, da se programi, ki jih izva-
jamo (Mladim prijazna občina, 
Mladost na burji, Senčenje na 
delovnem mestu, Erasmus+ 
projekti itd.)zaradi ukrepov 
države ne morejo izvajati v 
polnosti, vseeno pa lahko skr-
bimo, da projekti, ki niso ve-
zani na tesna sodelovanja z lo-
kalnimi skupnostmi, šolami in 
ostalimi organizacijami, tečejo 
dalje. Morda je prav trenutna 
kriza tista, ki bo organizaci-
jam kot je naša, ponudila mo-
žnost in priložnost, da se po-
bliže spozna z načinom dela na 
domu in ugotovi ali bi ta način 
dela, v manjšem obsegu, lah-
ko izkoristila tudi v prihodnje. 
Kot v svoji strokovni študiji o 
Delu na domu in e-delu, pou-

darja avtorica Alenka Gačano-
vič: »Pomemben dejavnik rasti 
dela na domu je tudi humani-
zacija dela, večja gospodarnost 
in uspešnost poslovanja, saj 
so nekatere raziskave v ZDA 
pokazale, da so delavci, ki de-
lajo na domu tudi do 30% bolj 
učinkoviti kot pa tisti, ki delajo 
na sedežu delodajalca oziroma 
v drugih njegovih prostorih.«
 Tudi lokalne skupnosti 
bodo v trenutni situaciji dobile 
priložnost za razmislek, katera 
delovna mesta bi dolgoročno 
lahko spodbudili, da redno 
vpeljejo delo na domu. Posle-
dica povečanje obsega dela na 
domu, poleg zadovoljstva in 
boljšega počutja delavca, ter 
večjega prihranka delodajal-
ca, je tudi čistejše okolje, saj 
se bistveno zmanjšajo dnevne 
migracije na delovno mesto 
in nazaj. Spodbudno naj bi 
bilo tudi dejstvo, da naj bi bili 
zaposleni, ki delajo od doma 
bolj motivirani in manj od-
sotni zaradi bolezni, saj so iz-
postavljeni manjšemu stresu.

 Mlade generacije, ki 
so trenutno na začetku svoje 
karierne poti in tiste, ki za nji-
mi še prihajajo, bodo v veliki 
meri spremenile odnos do dela 
in način dela na sploh. Vendar 
na tem mestu ne moremo trdi-
ti, da se bodo v prihodnje vsa 
delovna mesta orientirala na 
delo na daljavo. Morda bodo 
delovna mesta postala le bolj 
prožna in prilagodljiva, vse-
kakor pa, kot navaja raziskava 
Deloitte, The future of work 
– A reorientation guide, delo 
v pisarni ne bo izumrlo, saj so 
predvsem socialni dejavniki 
in prenos znanja, ki poteka, 
ko posamezniki v organizaciji 
delajo skupaj, še vedno ključ-
nega pomena, tako za rast or-
ganizacije kot posameznika. 
Ohranjajmo stike, krepimo 
povezanost in nadaljujemo s 
projekti, ki ustvarjajo druž-
bo v kateri je prijetno živeti.

Inštitut za mladinsko poli-
tiko

Inštitut za mladinsko politiko

Mlinotest po 28-ih letih podprvak Slovenije!
Zaradi izbruha epidemije se je tudi rokometna sezona končala predčasno. Državni prvak je petindvajsetič v zgodovini postal 
ljubljanski Krim. Naslov vice prvakinj pa je osvojila ajdovska ekipa Mlinotesta, ki je ponovila uspeh iz leta 1992.

Na žalost epidemija ni pri-
zanesla niti dvoranskim mo-
štvenim športom. Potem ko 
so najprej zaključili z moškim 
ligaškim tekmovanjem, je temu 
sledil tudi ženski del. Za konč-
no razvrstitev veljajo rezultati 
in lestvica na dan uradne pre-
kinitve vseh tekmovanj (12. 3. 
2020). Predstavniki ženskih 
prvoligašev so se na seji zazr-
li tudi v prihodnost in sprejeli 
sklep, da bo v naslednji sezoni 
prvo ligo sestavljalo 11 klubov. 
V njej bo nastopilo vseh 10 
ekip iz aktualne sezone, kate-
rim se bo pridružila še najbolj-
ša ekipa 1. B lige iz Zagorja.
Združenje je na zadnji seji se-
glo še po eni novosti. Ustano-
vilo je posebno komisijo, ki bo 

delovala na področju promo-
cije ženskega rokometa in lige. 
Vodja komisije je postal Borut 
Hren iz vrst izolskega kluba, 
ki je bil tudi njen pobudnik. 
Poleg njega bodo v komisiji 
delovali še Deni Stibilj (ŽRK 
Mlinotest), Jure Cvetko (ŽRK 
Z’Dežele Celje) in Deja Doler 
Ivanović (RK Krim Merca-
tor). Prvo poročilo in novosti 
bodo predstavili že na nasle-
dnji seji Združenja 1.A DRL.
Za moštvo Mlinotesta je naj-
uspešnejša ligaška sezona v 
tem tisočletju. Po dveh zapore-
dnih tretjih mestih v sezonah 
2014/15 in 2015/16 so se varo-
vanke trenerja Deana Kovšce 
tokrat povzpele do drugega me-
sta v državi. Najbolj fascinan-

ten je podatek, da so Mlinarke 
v prvenstvu izgubile le enkrat, 
v celotni sezoni pa dvakrat. 
'Krivec' za oba poraza (pokal-
nega in prvenstvenega) je aktu-
alni prvak Krim Mercator. Naj 
ob tem dodamo, da so Ajdovke 
zmagale na vseh osmih doma-
čih srečanjih ter poskrbele, da 
je v letošnji sezoni trdnjava na 
Policah ostala nedotaknjena.
Ekipa Mlinotesta je v 17. kro-
gih zabeležila 16 zmag in en 
poraz ob skupni gol razliki 
490:407. Prvoligaške nastope 
je vknjižilo 18 igralk, od tega 
štiri vratarke. Mlinotest je imel 
drugi najuspešnejši napad lige.
Največ zadetkov je prispeva-
la kapetanka Maja Svetik (80). 
Sledile so ji Dominika Mrmo-
lja (68), Nataša Janković Rustja 
(67), Nuša Fegic (61), Tina Ben-
čina (57), MirjetaBytyqi (57), 
Špela Ferfolja (35), Urša Zelnik 
(35), Petra Sanabor (12), Jana 
Krapež (6), Tina Brecelj (6), 
Maja Grmek (5), Lara Bratina 
(1). V vratih je skozi celotno 
sezono blestela Aleksandra Pe-
trukhina. Ob njej so priložnost 
dobile še Tea Brecelj in Lea Ele-
na Vidmar, ki je bila večji del 
sezone na posoji v bližnjem 
Šempetru. Svoje je v pomemb-
nem delu sezone prispevala 
tudi Anja Bratina, ki je prisko-
čila na pomoč ob odsotnosti 

obeh prvo omenjenih vratark.
Zasluge za odlične rezultatske 
dosežke gredo tudi strokov-
nemu štabu in sicer Deanu 
Kovšci (glavni trener), Mihi 
Mohorčiču (pomočnik trenerja 
in trener vratark), Aleksandru 
Lapajnetu (analitik in kondi-
cijski trener), Jožetu Rebku 
(vodji moštva), Tadeji Kovač 
in Kaji Bratina (kineziologi-
nji), Petru Kompari (fiziotera-
pevt), Deniju Stibilju (tehnič-
ni vodja moštva) ter celotni 
upravi na čelu s predsedni-
kom kluba Matejem Ličnom. 
Strokovni del kluba pa v tem 
času ne počiva. Pospešeno 
sestavlja mozaik za nasle-
dnjo sezono. Klubsko vod-
stvo upa, da bodo vse pod-
pisane pogodbe pod streho 
v  prvi polovici meseca maja. 
Kaj v času karantene počnejo 
Mlinarke in kakšna pričakova-
nja imajo za naslednjo sezono, 
smo povprašali dolgoletno čla-
nico Špelo Ferfolja: »Letošnja 
sezona je bila za nas rezultatsko 
najuspešnejša, na žalost pa se je 
končala predčasno. S tem smo 
bili vsi, tako celotna ekipa kot 
navijači, prikrajšani še za nekaj 
zelo dobrih tekem, prav na vr-
huncu sezone. Ne glede na na-
stalo situacijo z virusom, smo 
si z letošnjimi dobrimi predsta-
vami, kjer smo točke izgubile 

le proti državnim prvakinjam, 
srebro zaslužile. Za naslednjo 
sezono si želimo, da bi jedro 
ekipe ostalo nespremenjeno, z 
izjemo Maje Svetik, ki odhaja 
v Krim. Z morebitnimi okrepi-
tvami lahko igro le še nadgra-
dimo ter se nadejamo odličnih 
rezultatov tudi v novi sezoni. 
V času karantene igralke vzdr-
žujemo dobro pripravljenost z 
individualnimi treningi doma 
in v naravi, po programu in 
dogovoru trenerske ekipe. Vr-
hunske sezone pa nebi bilo 
brez podpore vseh sponzorjev, 
še posebej glavnega sponzorja 
podjetja, Mlinotest d.d. Za-
hvala gre tudi navijačem, ki 
so nas na vseh tekmah pod-
pirali in verjeli v nas. Upamo, 
da se bo situacija s koronavi-
rusom čim prej umirila in da 
Mlinarke septembra ponovno 
zaigramo pred polnimi tribu-
nami na ajdovskih Policah.«
Naj dodamo še, da so se v 
tem času zaključila tudi vsa 
državna prvenstva mlajših 
starostnih kategorij. Ob tem 
državni prvaki niso bili dolo-
čeni, za prehajanje med ligami 
znotraj kategorij pred sezono 
2020/21 pa bo obveljala razvr-
stitev na dan 12. marca 2020.

 
Deni Stibilj
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Nogometno društvo 
Primorje

 Epidemija je posegla 
tudi v nogometni svet in s tem 
tudi v aktivnosti Nogometnega 
društva Primorje. Po dolgi zim-
ski prekinitvi tekmovanj smo 
namreč nestrpno pričakovali 
prvo tekmo, ki bi se morala od-
igrati 14. marca 2020, pa do nje 
žal ni prišlo. Torej je bila zadnja 
tekma odigrana že novembra, 
kar nas je še posebej potrlo. V 
Ajdovščino se je namreč vrnil 
kakovosten in za oko dopadljiv 
nogomet, kar se je pokazalo 
tudi v lepem obisku domačih 
tekem in s stalno prisotnostjo 
domače spodbude na vseh go-
stovanjih. Sedaj ajdovski stadi-
on sameva in nihče ne ve, kdaj 
se bo na njem ponovno odvila 
nogometna tekma in v kateri 
ligi - tekmovanje smo namreč 

Virus kot pospešek razvoja turizma

V prvih dneh tega leta, ko 
smo si še vsi voščili zdravo in 
uspešno 2020, je prišla prva 
novica o nekem novem virusu 
na drugemu koncu sveta. Spo-
mnim se, kako sem si rekel, 
da se to dogaja na Kitajskem 
in do nas ne more priti. Niti 
sanjalo se mi ni, kako bo ta vi-
rus spremenil moje življenje.
Delam v turizmu, v panogi, 
ki jo bo ta kriza najbolj priza-
dela. Sezona, ki je v začetku 
januarja nakazovala, da bo 
daleč najbolj uspešna doslej, 
se je sesula v prah. Sedaj smo 
pred velikim izzivom, kako 
prebroditi to krizo. V tem tre-
nutku je glede letošnje sezone 
več neznank kot pa odgovorov. 
Vse bo odvisno od sproščanja 
restriktivnih ukrepov vlad po 
celotni Evropi. Velika verje-

tnost je, da letos popotniki ne 
bodo smeli ali jim bo odsve-
tovano potovati v tuje države, 
kar pomeni, da naš dosedanji 
poslovni model vsaj začasno ne 
bo več deloval. Doslej smo po 
večini gostili zgolj tuje goste.
Celotna potovalna industrija 
bo morala odgovoriti na nova 
vprašanja. Kaj bo popotnik 
odslej potreboval in kaj pri-
čakoval? Trdno verjamem, da 
se bo moralo iz množičnega 
usmeriti v bolj individualen 
turizem. Iz hitro konzumer-
skega v bolj trajnostni turizem. 
Tu pa ima Vipavska dolina kot 
turistična destinacija pred-
nost, saj je v zadnjih letih trdo 
delala na razvoju prav tega se-
gmenta. V agenciji Wajdušna 
smo od samega začetka verje-
li v zgolj to obliko turizma in 

s tem prepričanjem razvijali 
svoje produkte. Osebni pri-
stop, majhne skupine, samo 
vodene ture in tako naprej.
Trenutno smo v pripravah na 
prihajajočo sezono, ki se morda 
ne bo zgodila, bo pa pomemb-
no vplivala na vse naslednje. 
Novi modeli, ki jih razvijamo 
sami in skupaj s partnerji, bodo 
poskusili odgovoriti na nove 
potrebe popotnika po karan-
tenskem času. Ta kriza nas je 
na eni strani močno ogrozila, 
na drugi pa prisilila v dodaten 
razmislek o našem delovanju in 
tako vzpodbudila, da poiščemo 
alternative, ki o njih drugače ne 
bi niti razmišljali. Je lepa prilo-
žnost, da postanemo še bolj-
ši in posledično bolj uspešni.
Kar se pa tiče osebnega življe-
nja, si pred karanteno nisem 
predstavljal, da bom imel to-
liko časa za svojo družino in 
zase. Ta situacija je nastavila 
ogledalo vsem, ki prehitro živi-
mo in samo hitimo od ene na-
loge do druge, vmes pa pozabi-
mo na sebe in svoje najbližje. 
Tudi iz tega se lahko nekaj nau-
čimo za življenje po karanteni.

Jani Peljhan, ustanovitelj tu-
ristične agencije Wajdušna

zaključili na prvem mestu, 
kar pa žal še ne zagotavlja na-
predovanja v drugo slovensko 
nogometno ligo. Odgovorni na 
Nogometni zvezi Slovenije od-
ločitve do sedaj še niso sprejeli. 
Upajmo, da ne bomo ravno mi 
glavni osmoljenci pojava epi-
demije in se bomo lahko v novi 
sezoni veselili nastopanja v viš-
ji ligi. Kljub vsem tem negoto-
vostim je potrebno poudariti, 
da je čas 'karantene' prinesel 
tudi precej prijetnih trenut-
kov za vsakega posameznika 
v klubu in družbi nasploh. Po-
novno se je izkazala človeška 
prilagodljivost in iznajdljivost 
v kriznih trenutkih. Uvedli so 
se novi načini individualnih 
treningov, doma se postavljajo 
različni vadbeni poligoni, od-
krivajo se pozabljene pešpoti, 
nenazadnje pa se precej več 
časa lahko nameni družini, 
ki je v tekmovalnem obdobju 
večkrat prikrajšana za skupno 
preživljanje prostega časa in je 
prav tako pomembna pri do-
seganju rezultatov na igrišču. 
O vseh nadaljnjih dogajanjih 
v klubu bodo naši privržen-
ci, kot običajno, sproti obve-
ščeni po družabnih omrežjih. 
Upamo na pozitivne novice.

Erik Bovcon, predsednik 
članske ekipe ND Primorje 

A kljub vsemu še vedno živimo
puščenih ulic so nas močno pri-
zadele, saj nam kažejo pogled 
na možno prihodnost, zgrajeni 
svet brez tistih, ki so ga zgradili.
 Koronavirus že ne-
kaj časa počasi, a zanesljivo iz 
javnega in zasebnega življe-
nja izriva večino ostalih tem.
Ta okužba je zagotovo eden 
takšnih močnih dogodkov, ki 
pretresajo temelje sveta in člo-
veške družbe. Zdi se, kot da ta 
dogodek odtehta vse druge s 
svojo močjo, intenzivnostjo in 
posledicami. Stvari se dogaja-
jo izredno hitro in kažejo vso 
krhkost naše civilizacije. Virus 
je pohabil gospodarstvo in pri-
peljal na rob propada marsika-
teri zdravstveni sistem razvi-
tih držav, napolnil bolnišnice 
in izpraznil javne prostore. 
 Tako kot španska gripa 
na začetku 20. stoletja, druga 
svetovna vojna ali teroristični 
napad 11. septembra bo tudi 
ta pandemija pustila globok 
pečat na psihi ljudi. Lahko že 
govorimo o družbeni paniki 
ali socialni psihozi? Prej bi ta 
pojav poimenovali družbena 

 Ob pogledu na prazne 
ulice, na zaprta vrata kulturnih 
in drugih ustanov me nehote 
prešine, da bi bilo lahko vse 
skupaj le metafora, kljub temu 
da še vedno nimamo spozna-
nja, ki bi osvetlilo vse, kar je 
šlo narobe. Zdi se mi, kot da 
gledamo slike časa, ne da bi bili 
v njem. Nazorne fotografije za-

okužba s prevzemom čustev in 
vedenj, ki jih običajno zaznava-
mo pri drugih, in posnemanje 
le-tega, ko ljudje počnejo stva-
ri, ki jih običajno ne počnejo. 
Socialna psihologija bi ta pojav 
razložila kot določeno vrsto 
deindividuacije, ko v določe-
nih okoliščinah ljudje izgubi-
jo svojo individualnost in se 
združijo z množico. Že videno?
 Ta epidemija je po-
kazala tudi, da ničesar, kar 
si običajno postavljamo kot 
prioriteto in kar nam je bilo 
nujno potrebno, to v resnici 
ni: številni športni, kulturni 
in poslovni dogodki so pre-
stavljeni, šole so zaprte, po-
tovanja opuščena, iz Kitajske 
ne dobivamo več najnovejših 
tehničnih pripomočkov … A 
kljub vsemu še vedno živimo.
 Koronavirus je odkril 
številne okužbe, ena od njih je 
tudi sebičnost do meja neobču-
tljivosti, ki smo ji priča povsod 
po svetu, ko se to težko stanje 
izkorišča za osebno bogatenje. 
Toda čas, v katerem trenutno 
živimo, prinaša tudi velike 

spremembe, pogumne korake, 
veliko žrtvovanja in solidarno-
sti med ljudmi. Ponovno smo 
priča tudi socialnim vrlinam, 
ki so v sodobnem individuali-
stičnem svetu že dolgo poza-
bljene. Koronavirus je zaradi 
svoje nevarnosti okrepil obču-
tek enotnosti večine človeštva 
in ljudem dal vedeti, da so pred 
nevihto vsi v isti barki, ne glede 
na rasne, verske, geografske ali 
družbene razlike. Izziv in ne-
varnost sta za vse enaka, ladja 
človeštva pa se ne bo rešila in 
preživela brez solidarnosti in 
sodelovanja vseh ljudi. Zdi se 
mi tendenciozna trditev, da se 
bomo iz krize rešili le kot druž-
ba - predvsem se bomo rešili kot 
posamezniki, zato breme odgo-
vornosti leži tudi na posame-
zniku, ne le na družbi, institu-
cijah in vladah pri omejevanju 
in zaustavljanju širjenja virusa.
 Ta kriza je tudi prilo-
žnost, da se ponovno vrnemo 
vase. Koronavirus je prisilno 
ustvaril stanje, ko večino časa 
preživljamo v svojem domu, 
ker prejšnji življenjski slog ne 
deluje več. Ljudje so v glavnem 
živeli v iluzijah in željah pri-
hodnosti, brez dejanske priso-

tnosti v sedanjem trenutku in 
brez razmišljanja o življenjskih 
prioritetah. Koronavirus nas je 
prisilil, da smo ponovno pre-
mislili o številnih družbenih 
komunikacijskih navadah, ki 
so v večini primerov postale 
zgolj mehanske navade, brez 
pravih občutkov, kot so roko-
vanje, objemi in poljubi, ter 
okrepili našo individualnost 
in lastno notranjo harmonijo.
Zaradi zmanjšane aktivnosti 
človeštva smo nehote ponov-
no dali prostor okolju, rastli-
nam in živalim, da se vrnejo 
v svoje naravno ravnovesje, 
stran od človeškega pohlepa, 
ki z megalomansko industrij-
sko proizvodnjo in prekomer-
nim prometom uničuje, izko-
rišča in onesnažuje zemeljske 
naravne vire in življenje.

 
Vladimir Bačič
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Ajdovski taborniki v času, ko Zemlja počiva
 Avgusta prejšnjega leta, 
ko smo 'ta veliki' RMB-jevci, 
vodniki, planirali taborniško 
leto v nam ljubi Nadiži, si seve-
da nismo mogli, kaj šele, da bi 
si želeli, predstavljati, da bo ce-
lotna paleta akcij, predvidenih 
od marca naprej, odpovedana.  
 Virus je svet poslal na 
čakanje. Priznati moramo, da 
smo vodniki potiho upali, da 
slednje ne bo trajala več kot dva 
tedna, da se bomo hitro vrnili 
v normalno življenje, vendar se 
je situacija izkazala za resnejšo. 
Ajdovski taborniki smo tako 
svoje dejavnosti odpovedali, 
vendar kljub vsemu ostaja-
mo še vedno v stiku in pove-
zani – vodniki se s svojimi 

vodi zbirajo na spletu, preko 
različnih aplikacij, ki omogo-
čajo, da smo ljudje kljub raz-
dalji še vedno skupaj. Enkrat 
tedensko si tako izmenjamo 
dogodivščine, pripetljaje, ki se 
nam dogajajo. Čeprav je smi-
sel taborništva druženje in 
ustvarjanje v naravi, dojema-
mo ta čas kot priložnost, da 
izboljšamo svoje veščine kot 
posamezniki – tako bo potem 
timsko delo teklo kot po maslu. 
 Z veseljem in ponosom 
vam tudi povemo, da vodniki 
te dni ne počivamo. Kot tabor-
niki pod okriljem Zveze tabor-
nikov Slovenije smo namreč 
del sistema Civilne zaščite, 
kar pomeni, da smo kot pro-

stovoljci v pripravljenosti, da 
nudimo silam zaščite in reše-
vanja pomoč, ki jo potrebujejo. 
Morda ste v preteklih tednih 
skozi okno, na ulici, zasledili 
nas, vodnike, ki smo z rutko 
in odsevnimi jopiči 'dirkali' 
po Ajdovščini ter delili letake 
z informacijami, morda ste nas 
zasledili z maskami pred trgo-
vinami, kjer smo prijazno opo-
zarjali kupce, da vstopajo vanje 
s primerno zaščitno opremo. 
 Dela torej ne manjka, 
veseli in ponosni smo, da lahko 
kakor koli pomagamo, saj je v 
teh časih še toliko bolj pomemb-
no, da če le zmoremo, priskoči-
mo na pomoč sočloveku – ve-
liko šteje tudi prijazna beseda.

Manca Štekar , načelnica 
RMB

Pevski post

 Pevci Moškega pev-
skega zbora Srečko Kosovel 
smo skupaj zadnjič zapeli 3. 
marca. Takrat je že bilo moč 
čutiti slutnjo nekih drugih 
časov, a smo upali, da bodo 
to zgolj krajše počitnice. Od 
tega minevata že dva meseca, 
naša pevska soba pa sameva. 
 V 75 letih delovanja se 
je zgodilo prvič, da je zbor uti-
šan. Tokrat ni bila kriva oblast 
ali vojna, ampak virus. Tako 
nam je nekoliko lažje ostati 
doma in se odpovedati sku-
pnemu muziciranju. Začasno 
smo morali odpovedati tudi 
delovanje našega podmlad-
ka – projektnega fantovskega 
zbora, s katerim smo pripra-
vljali tradicionalni Pomladi 
festival petja. Prestavili smo 
ga na jesen in srčno si želimo, 
da ga bomo takrat lahko izve-
dli. Žal pa je odpadlo kar ne-
kaj že dogovorjenih nastopov. 
 Lansko jesen smo se v 
okviru praznovanja 75. oble-
tnice ustanovitve zbora mudili 
na gostovanju v Italiji. Obiskali 
smo kraje, kjer se je rodil naš 
zbor in se čudili srčnosti in po-
gumu takratnih pevcev. Danes 
se prav tako čudimo srčnosti 
in pogumu vseh, ki v teh časih 
skrbijo za naše zdravje. Zave-
damo se, da je odpoved vaj in 
koncertov majhen kamenček 
v mozaiku boja proti korona-
virusu. A nadvse pomemben. 

 Tako kot bo pomemb-
no tudi, da bomo po koncu 
krize z našim delovanjem na-

daljevali v čim manj okrnje-
nem obsegu. Upamo, da kriza 
ne bo pomenila pretiranega 
zategovanja pasu na podro-
čju kulture. Prepričani smo, 
da je potrebno gospodarstvo 
in družbeno življenje oživljati 
z roko v roki. Drugače niti ne 
gre – saj je človek bitje, ki po-
trebuje lepoto, da resnično živi. 
In glasba je ena sama lepota.
 Želimo si, da bi ponov-
no zapeli še v tej pevski sezoni, 
a potrpežljivo čakamo na odlo-
čitve stroke. Zagotovo pa bomo 
s petjem nadaljevali: še bolj 
zagnano in srčno kot do sedaj. 
Veseli bomo vsakega, ki se nam 
bo želel pridružiti in z nami 
ustvarjati nekaj lepega za vse. 
 Ob zaključku tega raz-
mišljanja bi se rad vrnil na naš 
začetek. Naše upanje za priho-
dnost črpamo iz naših korenin. 
Kosovelovci so prvič zapeli 
leta 1944 v italijanski Gravi-
ni. V taborišču. S petjem so si 
dvigovali moralo in ohranjali 
spomin na brezskrbne čase v 
domovini. Kosovelovci vemo, 
da bomo po koncu korona-
virusa tudi mi tisti, ki bomo 
druge s pesmijo opogumljali 
in spominjali na brezskrb-
ne čase. Do takrat pa ostani-
mo doma in ostanimo zdravi. 

Martin Gregorc, predsednik 

Iz Lične hiše

Pred desetimi leti nas je udarila 
gospodarska kriza, ki je močno 
vplivala tudi na nas umetnike. 
Dobro se spominjam, ko sva 
nekega dne z možem Davidom 
Ličnom v najini galeriji Lična 
hiša razmišljala, kako naprej. 
Za nama je bilo takrat že nekaj 
mesecev brez zaslužka, žive-
la sva le od likovnih delavnic 
in otroškega dodatka, to pa 
je bilo premalo, da bi pokri-
la vse stroške za preživetje in 
najemnino za galerijo. Takrat 
so nama na pomoč za nekaj 
časa priskočili starši, da sva 
prebrodila kakšno leto ali dve.
Čez čas se je stanje v naši ga-
leriji precej izboljšalo, končno 
sva imela nekaj prihrankov 
in začela načrtovati, kako si 
bomo privoščili kakšen daljši 
dopust in morda kaj prenovili. 
Pa je na Kitajskem udaril Ko-
rona virus. Kmalu smo sli-
šali, da je virus že v Italiji 
in začela sem slutiti, da nas 
ponovno čaka kriza, ki ji ne 
bomo videli konca. In res, v 
enem mesecu se je vse spre-
menilo. Tokrat smo bili pri-
morani zapreti vrata galerije.
Življenje v karanteni je spre-
menilo veliko naših navad, 
začelo se je šolanje naših otrok 
na domu ter varstvo najmlajše 
na domu. Čeprav se je na vi-
dez spremenilo vse, pa se želja 
po ustvarjanju in ustvarjanje 
v naši galeriji ni spremenilo. 

V resnici mi je prva dva tedna 
karantene zelo ustrezalo, da 
sem lahko v miru, brez motenj 
obiskovalcev, zaključila svo-
je zadnje likovno delo, ki sem 
ga pripravljala za samostojno 
razstavo v Pilonovi galeriji. Po-
tem sem dobila obvestilo, da se 
bodo razstave prestavile, ker so 
otvoritve do nadaljnjega pre-
povedane. Prav tako v naši ga-
leriji že nekaj časa stoji razsta-
va, ki bi se morala zaključiti že 
pred dobrim mesecem. Kako 
bo naprej, ne vemo? En kup 
negotovosti v tem času bi lah-
ko močno vplivalo na najino 
življenje, vendar na srečo nisva 
izgubila ne upanja ne veselja 
do dela. Za nama je že ena tež-
ka finančna kriza, zato sva se-
daj že kar malo utrjena in si te 
nove stiske ne ženeva toliko k 
srcu. Ohranila sva optimizem 
ter začela iskati nove možno-
sti in načine za preživetje. Za 
dvig morale in optimizma so 
na mojih slikah človeške figure 
na obraz dobile maske, simbol-
no označene v čas karantene.
Po mesecu karantene,smo se 
že vsi malo navadili na to novo 
življenje in v nekem pogledu 
nam marsikaj znotraj tega celo 
ustreza. Zjutraj lahko vsaj pol 
ure kasneje vstanemo, v miru 
popijemo svojo jutranjo kavo 
ali čaj, si vzamemo čas za bra-
nje novic, nato z otroki pregle-
damo šolsko snov, si naredimo 
načrt, kaj bomo danes dobre-
ga skuhali za kosilo in mor-
da spekli kakšen priboljšek. 
Začeli smo se zavedati, kako 
pomembni je, da smo družine 
skupaj, da sodelujemo, si dela-
mo skupne plane, se skupaj po 
kosilu odpravimo na sprehod v 
naravo, si vzamemo čas zase, 
za rekreacijo, meditacijo in 
ustvarjanje. Marsikatera nova 
ideja je v času novega virusa 

privrela na dan, postali smo 
bolj ustvarjalni, bolj praktični, 
ekonomični, ker trgovino obi-
ščemo samo enkrat tedensko 
in kruh pečemo sami. Jemo 
manj predelane hrane ter ku-
pujemo zelenjavo, jajca in mle-
ko od lokalnih pridelovalcev.
Če potegnemo črto, smo že 
sedaj spremenili naše življenje 
na bolje, lahko rečem, da nam 
je novi virus pomagal, da se 
bomo zavedali vrednot našega 
življenja, da bomo v prihodnje 
cenili prijateljstvo, povezanost, 
telesni stik, pogovor, iskre-
nost, solidarnost, preprostost, 
iznajdljivost, ustvarjalnost ...
Verjamem, da je v tem novem 
načinu življenja veliko dobre-
ga, čeprav smo negotovi glede 
naše finančne prihodnosti. Dr-
žava nam sicer obljublja pod-
poro, vendar je v zakonu toliko 
lukenj, da marsikdo izmed nas 
pade skozi. Zato se ne zanašava 
na podporo, ampak razmišlja-
va v vse smeri, kako prežive-
ti, kako si pomagati, kako se 
povezati z drugimi umetniki, 
kako pozvati Slovence, da nas 
podprejo v teh časih. Verjame-
va namreč, da s skupno pod-
poro in povezanostjo v kultu-
ri lahko preživimo te težke in 
negotove čase. Predvsem pa 
potrebujemo veliko mero potr-
pljenja, zaupanja in optimizma.
Pred kratkim sva z Davi-
dom posnela kratek video, 
kjer nagovarjava umetnike, 
da se predstavijo in povežejo 
ter skupaj z nama nagovori-
jo slovensko javnost ter bral-
ce Latnika, da nas podprejo.
h t t p s : / / w w w . f a c e b o -
o k . c o m / p o l o n a . k u n a v e r 

 
Polona Kunaver Ličen
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Kdaj se bo začelo leto ena?

 Zanimiv paradoks: 
nedolgo nazaj smo se zgraža-
li, kako nas pametni telefoni 
oddaljujejo drug od drugega, 
danes, ko nas je oddaljila pan-
demija, nas ponovno zbližuje-
jo. Druga skrajnost je dejstvo, 
da se lahko z nekaj kliki po-
vežemo s komerkoli na kate-
rem koli koncu sveta, dejansko 
pa smo dlje, kot smo bili pred 
sto leti, saj smo, grobo rečeno, 
omejeni na velikost matične 
občine. Podobne misli ste mor-
da zasledili tudi v katerem od 
mojih prispevkov v programih 
in na spletnih straneh nacio-
nalne radiotelevizije. Res je, 
sem eden od srečnežev, ki sko-
raj nemoteno opravljajo svoje 
delo tudi v dneh, ko se svet, 
rečeno v prispodobi, vrti dru-
gače, kot sicer. Z dovoljenjem 
v žepu (nekajkrat sem ga že 
moral pokazati) lahko potu-
jem med primorskimi občina-
mi ter beležim aktualni utrip, 
iščem zanimive zgodbe, med 
njimi se že najdejo tudi ta-
kšne s pogledom onkraj krize. 
 Ena od neprijetnosti 
tega početja so seveda varno-
stni ukrepi in tudi kanček stra-
hu, da morda kdaj svoja plju-
ča odnesem na tnalo okužbe. 
Protiutež je seveda dejstvo, da 
sem gibljiv. In iz tega zornega 
kota občudujem vse, ki mo-
rajo biti doma, ki se s svojimi 
otroci, starši ali vnuki že več 
kot mesec videvajo zgolj pre-
ko monitorjev. Tisti, ki so se 
nekoč pridušali, kaj vse bi po-
čeli, če ne bi bilo treba v služ-
bo, danes vedo, da niso imeli 
v mislih takšnega brezdelja. 
Ker je to osebni zapis sobiva-
nja z izkušnjo, ki jo nekateri 
primerjajo z vojno z nevidnim 
sovražnikom, drugi kot zaroto 
svetovnih elit, tretji kot kazen za 
grehe človeštva, četrti kot... ne-
kaj mojih paberkovanj o prvem 
pomladnem mesecu 'leta nič'.
 K sodelovanju sem bil 
povabljen kot predsednik dru-
štva Trillek s Cola, ki seveda 

deli usodo ostalih tovrstnih 
organizacij. Stik ohranjamo 
s pomočjo spletnih aplikacij, 
tu pa tam si pomahamo, ko se 
srečamo na kakšnem spreho-
du. Več imam seveda povedati 
o mojem 'hobiju', ki je prerasel 
v poklic. Nekaj seveda tudi o 
hobijih številka dve, tri in šti-
ri. Ampak najprej o prvem, 
tistem, ki omogoča plačilo po-
ložnic in poganja vse ostale. 
Ko so se zaprla športna igrišča 
in prekinila tekmovanja, se je 
sprva zdelo, da bomo usodo 
športnikov delili tudi tisti, ki o 
njih poročamo. Ampak narava 
pandemije je spletla mozaik za-
nimivih zgodb o športnikih, ki 
so ostali ujeti pri svojih deloda-
jalcih v tujini, o tistih, ki so se 
uspeli prebiti domov in o vseh 
onih, ki so poligone prestavili v 
dnevne sobe ali na bližnje peš-
poti. Prav vsaka je zanimiva, 
mnoge so unikatne: nekdanji 
nogometaš Gorice Matija Širok 
mi je pripovedoval, da morajo 
na Cipru, kjer je ujet, za izhod 
iz hiše vlado zaprositi s poseb-
no aplikacijo; nogometni repre-
zentant, Pirančan Aljaž Stru-
na, je v ameriškem Houstonu, 
kjer mu je klub na dom pripe-
ljal mini fitnes, nogometni me-
nedžer, Izolan Amir Ružnić, je 
v telefonskem pogovoru potr-
dil, da je koronavirus zaustavil 
tudi nogometna tržnico, ajdo-
vski rokometni strokovnjak 
Aleksander Lapajne je svetoval, 
da se vsaj enkrat na dan dobro 
preznojimo in se pošalil, da na 
ajdovskem ni okužb, ker je vi-
rus odpihnila burja, njegov sin 
Januš, ki ne more iz slovaškega 
Prešova, je karanteno izkoristil 
za on-line študij, moj sosed, 
Patrik Leban, rokometaš Celja, 
moč ohranja tudi s pripravo 
drv in vrtnarjenjem, novinar 
slovenskega radia v Buenos 
Airesu Mirko Vasle pravi, da 
se oblasti bojijo, kaj bo, ko bo 
virus zajel revne predele južno-
ameriških velemest, poklicni 
pilot iz Šempetra Aleš Maraž, 

ki leti med  Dubajem in Darwi-
nom v Avstraliji, je v intervjuju 
potrdil, da je aktivnega le deset 
odstotkov običajnega potniške-
ga letalskega prometa, Tomaž 
Čopi, trener olimpijske jadral-
ske posadke Mrak – Macarol, 
se jezi, zakaj lahko igrajo tenis, 
jadralci pa ne smejo na morje, 
podjetnik Ivo Boscarol pa mi je 
v intervjuju po vrnitvi iz dalj-
še medijske karantene dejal, da 
nas virus ne bo nič naučil in da 
bo po umiritvi razmer svet spet 
tak, kot je bil prej ...   Res je, bo. 
Ampak ne eden, še naprej bosta 
dva. Kako bo v vzporednem, je 
na način, ki pritiče podobnim, 
potrdil  angleški nogometni 
zvezdnik Wayne Rooney, ki je 
ogorčen zaradi napovedanega 
trideset odstotnega znižanja 
plače. Z novo, ki bo znašala 
287 tisočakov na mesec, res 
ne bo enostavno ... In ko smo 
že pri tem, popolnoma vseeno 
mi je, koliko se bo znižal kup 
bankovcev, na katerih sedi-
jo razni rooneyi, ter globalni 
in domači tajkuni, bankirji in 
nepremičninarji. Me pa skrbi, 
če ostanem pri športu, ali si 
bodo lahko nogometaši Pri-
morja kupil nove kopačke, aj-
dovski rokometaši pa sendviče 
po gostovanju v Gorišnici ...  
 V uredništvih, s ka-
terimi sodelujem, na Valu 202 
in na radiu in televiziji Ko-
per,  smo torej ohranili nekaj 
športnih vsebin, ki seveda so 
drugačne, a po drugi strani 
odpirajo nova obzorja. Neke 
vrste krizno delovanje naših 
pogonov me je, pogosteje kot 
sicer, pripeljalo tudi na druga 
področja, med katere spadajo 
tudi neposredni vklopi v in-
formativne oddaje Televizije 
Slovenija. Ko je treba biti 'lep' 
in v slabi minuti v kamero zdr-
drati obravnavano tematiko. 
Pustimo vsebine, morda nekaj 
besed o obliki. S sodobno teh-
nologijo (sistem Aviwest) so 
danes vklopi precej enostav-
nejši, kot včasih, ko je signal 

potoval preko oddajnikov in 
satelitov. Na terenu smo pona-
vadi vsaj pol ure pred vklopom, 
opravimo 'vročo vajo' z vodite-
ljem v studiu in nato čakamo, 
da pridemo na vrsto. Dobro se 
je tistih nekaj vrstic naučiti na 
pamet, da te tisoči nevidnih 
gledalcev ne spravijo v zadre-
go. Iz zornega kota mojega po-
javljanja v medijih je duplex, 
kot rečemo neposrednemu 
televizijskemu oglašanju, naj-
bolj kompleksna veščina. Vse 
ostale, ki omogočajo in dovo-
ljujejo ponovitve in popravke 
napak, so manj zahtevne. Med-
nje spada tudi vnaprej posne-
to oglašanje, ki mu v televizij-
skem žargonu rečemo fuplex.
 V nasprotju z radijski-
mi ali časopisnimi novinarji, ki 
lahko več naredijo od doma, nas 
ustvarjanje televizijskega pro-
grama sili na teren, med ljudi. 
Studijske televizijske oddaje so 
sicer svojevrsten izziv, na dalj-
ši rok pa zgolj 'radio v barvah'.  
 Hobi številka dve je le-
tenje. Športni pilot sem že od 
najstniških let, letim z jadral-
nimi in motornimi letali. Manj 
kot bi želel. Rahljanje ukrepov 
za zajezitev epidemije je bilo 
dobrodošlo tudi za nas, v nebo 
nad Vipavsko dolino se sicer v 
teh pomladnih dneh podaja-
mo tudi z namenom zgodnjega 
odkrivanja požarov v naravi. 
 Številka tri, kamor 
prištevam obiskovanje kine-
matografov, čaka na boljše 
čase. Saj vem, da so tudi naj-
novejši filmi le nekaj klikov 
daleč, ampak 'čarovnije', ki jo 
ponuja veliko platno, ne more 
nadomestiti noben hišni kino. 
V to kategorijo hobijev uvr-
ščam tudi knjige in jih pravza-
prav postavljam nad nivo, ki ga 
predstavlja filmska umetnost. 
Pravkar sem se prebil skozi 
900 strani izjemne biografije 
o Hitlerju, knjige, ki sporo-
ča ...  ah, nič ne bom rekel ... 
 In še k štirici, ki jo je 
skoraj v celoti odnesla pande-
mija. To je torkova rekreacija 
na košarkarskem in četrtkova 
na nogometnem igrišču. Ki je 
v prvi vrsti res gibanje, ampak 
ne samo rok in nog, ampak 
tudi jezika. Včasih je na tek-
mi, ki bi morala biti predvsem 
zabava, bolj napeto, kot v fina-
lu Mundiala. Ampak tista ura 
in pol je tudi svojevrsten filter 
za sproščanje napetosti, ki se 
nalagajo. Rekreacija se seveda 
pogosto podaljša tudi v 'tre-
tji polčas', ko, potem ko smo 
rešili sebe, rešujemo še svet ... 
In ker so družabni oziroma 
ekipni športi pahnjeni v ne-
določljivo prihodnost, je treba 
tovrstno energijo sprostiti dru-
gače. Kako je že rekel Aleksan-
der Lapajne: »Vsaj enkrat na 
dan se je treba preznojiti.« Col 
in okolica ponujata ogromno 
možnosti za gibanje v naravi. 

V mojem primeru ima  doda-
no vrednost, saj sem ponovno 
odkril nekatere poti in steze, 
po katerih smo se preganjali 
kot mulci. Nerodno mi je pri-
znati, da je le štiri kilometre 
od domačega kavča izvir po-
toka Bela, imenovan Sapotnik, 
s slikovitim, 27 – metrskim 
slapom, pa sem bil tam šele če-
trtič v življenju. Ne povem, kje 
je, da ne bo tam že jutri kot ob 
nedeljah na Školu, he, he, he.
 Skratka – koronavi-
rus je zaprl mnoga vrata, a je 
nekatera tudi odprl in morda 
lahko skoznje stopimo v priho-
dnost, ki bo verjetno drugačna 
od preteklosti. Resda bomo na 
okrušku vesolja, kot naš planet 
imenuje avanturist Matevž Le-
narčič, še naprej z nezmanjša-
no hitrostjo drveli po nepred-
stavljivih tirnicah prostora in 
časa, na nivoju našega razu-
mevanja življenjske črte, pa bo 
verjetno res marsikaj drugače. 
Ko se bo končalo 'leto nič' in 
začelo prvo, ko bomo premle-
li vsa dejstva in teorije zarote, 
se bomo verjetno vrnili tudi 
h kakšnim starim navadam. 
Spet se bomo jezili nad gnečo 
v trgovskih centrih, pa čeprav 
jo bomo povzročali tudi sami, 
spet bomo prvega januarja 
začeli z zdravim prehranjeva-
njem in nato tretjega zavili v 
McDonald's, spet bomo nare-
dili načrt rekreacije, a kaj ko 
bo ravno takrat nova epizoda 
masteršefa, spet si bomo rekli, 
da bomo pogosteje obiskali 
najbližje, a si jih bomo raje spet 
priklikali in pritapkali, ko smo 
se že tako navadili na to. Vse-
eno pa – tu bom pljunil tudi 
v lastno skledo – ko se bomo 
spet jezili, kaj vse nam ponu-
jajo in vsiljujejo spletne strani, 
socialna omrežja, radijski in 
televizijski programi, imejmo 
v mislih, da smo z daljincem 
pred televizorjem in z miško 
pred monitorjem mi tisti, »ki 
izbiramo glasbo«. V intimi 
dnevne sobe smo kralji odlo-
čitev mi. Vse, ki hočejo preko 
naših oken v svet nepovabljeni 
stopiti vanjo, lahko s pritiskom 
na pravi gumb zavrnemo. Jim 
lahko v duhu časa rečemo vi-
rusi? Dajmo jim in prispodobo 
povežimo z realnostjo, ki nam 
dopoveduje, da smo za svoje 
zdravje najprej odgovorni sami 
in šele nato vlada, levi, desni, 
policija in vojska. Pa čeprav se 
včasih zaskrbljeno vprašamo, 
ali ni nemara morda res nekdo 
nekje nekaj narobe kliknil ...

Sandi Škvarč,  
športni komentator 

RTV Slovenija
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Delovanje MSA v času epidemije

 Epidemija korona 
virusa nas je tudi v Mladin-
skem svetu Ajdovščina (MSA) 
nenadoma postavila pred hi-
tro ukrepanje ter sprejema-
nje hitrih odločitev. Običajno 
delo nam je pošteno postavila 
na glavo. Kar naenkrat smo 
bili primorani sprejeti nujne 
odločitve, kako bo organi-
zacija delovala in pomagala 
mladim preko vseh mogočih 
spletnih kanalov. Pred tem 
smo namreč mlade spodbu-
jali k vzpostavljanju pristnih 
socialnih stikov in opozarjali 
na pretirano uporabo različ-
nih spletnih platform  - kar 
naenkrat pa smo morali jav-
nost pozvati k uporabi le-teh.
 Kolikor nam je inter-
net prekinil pristne stike in 
pogovore na osebnem nivoju, 
toliko nam je sedaj rešil stik 
z mladimi. Udeležili smo se 
različnih spletnih konferenc, 
predavanj, 'webminarjev' in 
spoznali, da lahko na tak na-
čin tudi prejemaš znanja, deliš 

menja in si ravno tako pove-
zan z organizacijami za mlade 
po vsej Sloveniji. Obenem pa 
privarčuješ na času, ki ti ga 
vzame pot in s tem tudi po-
vezano zmanjšanje onesnaže-
vanje okolja z vidika uporabe 
različnih prevoznih sredstev.
 Pri Mladinskem svetu 
Ajdovščina smo letošnje leto 
začeli s polno paro. Začeli smo 
z organizacijo dveh večjih do-
godkov: Dan mladih in Tejkus 
- fotoorientacijski tek po Ajdo-
vščini, ki sta postala že tradici-
onalna. Prav zaradi čim večje 
prepoznavnosti smo želeli v 
letošnjo izvedbo dogodka Dan 
mladih povabiti čim več mla-
dih. Na naši Facebook strani 
smo objavili razpis z imenom 
»Mal MSA in z̀ lnave«, s kate-
rim smo želeli privabiti čim več 
mladih iz različnih področij, 
ki bodo s svojimi izkušnjami 
in pogledi pomagali k izvedbi 
čim boljšega dogodka, ki bo 
namenjen le njim. Dogodek bi 
izpeljali s sodelovanjem Kluba 

ajdovskih študentov in dijakov 
v poletnih mesecih, vendar-
še ne vemo, kaj se bo lahko v 
poletnih in jesenskih mese-
cih sploh počelo in dogajalo.
 Ne glede na vse smo 
se prostovoljci in zaposleni na 
Mladinskem svetu Ajdovšči-
na 'odločili', da na epidemijo 
pogledamo najprej s pozitiv-
ne strani. Po opravljenih vseh 
obveznostih si lahko vsak dan 
vzamemo čas zase in za svoje 
bližnje, za vsa opravila, ki smo 
jih do sedaj odlagali na stran 
z mislijo, »saj bom, ko bo čas 
za to«, za vse dobre knjige, ka-
tere smo imeli načrt prebrati 
'na dopustu' in za spoznavanje 
vseh skritih in čudovitih poti 
v občini Ajdovščina. In glej, 
glej, slej ali prej spoznaš, da v 
Ajdovščini niso le Učna pot, 
pot na Škol in pot mimo izvi-
ra Hublja. Obdani smo s ču-
dovito naravo in neverjetnimi 
možnostmi spoznavanja le-te.  

 
Mladinski svet Ajdovščina

Potrebno bo veliko  
optimizma ter  
inovativnosti

 Javno življenje ter po-
sledično športne aktivnosti 
so se tako po svetu kot v lo-
kalnih skupnostih zaustavile. 
 Športna društva ak-
tivnosti izvajajo na različne 
načine in skušajo s pomočjo 
spletnih orodji ohranjati stik 
z uporabniki oziroma člani. 
 Trenažni proces se je 
tako na področju rekreacije kot 
ostalih tekmovalnih aktivnosti 
izvajal glede na možnosti, ki 
so bile dane v času karantene. 
 Morda je bila to prilo-
žnost, da so športniki skupaj 
s trenerji postorili marsikaj, 
za kar v prejšnjem vadbenem 
procesu niso imeli dovolj časa: 
izboljšati svojo gibljivosti, 
uvajati ali poizkusiti novosti 
glede zdravega načina pre-
hranjevanja, popraviti kakšne 
napake pri tehniki gibanja ali 
pa preizkusiti kakšno novo 
obliko kondicijskega treninga. 

 Tudi v krovni društve-
ni organizaciji Športni zvezi 
Ajdovščina je stanje karantene 
spremenilo način delovanja. 
V tem obdobju smo v okvirih 
izvajanja nalog nekoliko več 
pozornosti posvetili načrto-
vanju in izboljšavi zastavlje-
nih programov ter projektov. 
 Aktivnosti so bile 
usmerjenje tudi k pridobiva-
nju še dodatnih sredstev iz 
naslova razpisov EU Erasmus 
+ šport z namenom obogati-
tve vsebin delovanja ter po-
sameznih projektov, ki jih iz-
vajamo skupaj s našimi člani.  
 Obdobja karantene bo 
seveda enkrat konec tako, da 
moramo na štartno črto sto-
piti podkrepljeni z vizijo, op-
timizmom predvsem pa z no-
vimi inovativnimi vsebinami, 
ki bodo pripomogle k dvigu 
razvoja dejavnosti v športu.

 
Primož Sulič

Pilonova galerija v času korona krize
 Pred dnevi je na ele-
ktronski naslov Pilonove ga-
lerije prišlo povabilo uredni-
štva časopisa Latnik k pripravi 
prispevka na temo delovanja 
galerije v času aktualne epi-
demije. Na kratko situacije 
žal ne gre opisati, saj se je Pi-
lonova galerija, tako kot vsi 
slovenski muzeji in galerije, 
zaradi epidemije znašla v tež-
ki situaciji. Razlogov za to 
je veliko, prav tako pa so (in 
bodo) različne tudi posledice.
Pred več kot mesecem in pol 
so se pričele vršiti prve od-
povedi kulturnih dogodkov, 
kmalu za tem pa še postopno 
zapiranje javnih kulturnih 
ustanov. V petek, 13. marca 
tudi v Ajdovščini. Takrat smo  
pripravljali še zadnje detajle 
pri postavitvi občasne razstave 
grafik mojstra Bojana Kovačiča 
in njegovih tečajnikov, ki smo 
jo nekaj dni pred tem prenesli 

iz Narodne galerije. Tisti pe-
tek 13. bi morali razstavo tudi 
uradno odpreti. Zelo zanimiva 
postavitev ni dočakala ne ura-
dnega odprtja ne enega samega 
obiskovalca. Umetnine Vena 
Pilona so se ob zaostrovanju 
razmer še uspele pravočasno 
vrniti domov z gostovanj po 
slovenskih muzejih in gale-
rijah, ki so seveda prav tako 
zapirale svoja vrata za obisko-
valce. V letošnjem letu se bomo 
septembra spominjali že 50. 
obletnice smrti Vena Pilona, in 
v programu za letošnje leto je 
bilo predvidenih kar nekaj za-
nimivih dogodkov ob tej prilo-
žnosti ter sodelovanj s sloven-
skimi kulturnimi ustanovami. 
Kar je v tem trenutku gotovega 
je, da je realizacija vsega načr-
tovanega negotova. Trenutno 
smo celotno delovanje presta-
vili na različne spletne kanale, 
ki naj bi vsaj približno enako 

nadomeščali kvaliteto stika z 
likovnimi deli, ki jih hranimo 
v Pilonovi galeriji. Obiskoval-
cem spletnih strani, družabnih 
omrežij in drugih spletnih poti 
smo ponudili različne vsebine 
na temo občasne razstave in se-
veda Vena Pilona. Šolajoči mla-
dini in pedagogom smo posku-
šali z nekaj virtualnimi primeri 
pomagati ohranjati ustvarjalni 
stik z galerijo in njenim fon-
dom. A vse dotlej, dokler delo 
zaposlenih tudi ni moralo po-
stati zelo okrnjeno. Zaveda-
mo pa se, da virtualni stik na 
zmore nadomeščati realnega!
Pilonova galerija podpira tudi 
delovanje vseh samostojnih 
vizualnih umetnikov, še bolj 
na lokalni ravni, s katerimi 
moramo načrtovane aktiv-
nosti puščati v negotovosti. 
Zavzemali se bomo, da bodo 
načrtovani projekti realizira-
ni, hkrati pa si želimo, da bi 

v tem času „čakanja“ galerija 
kot javni zavod na področju 
kulture pomagala in podpirala 
vizualne umetnice in umetni-
ke z akcijami, ki jih organi-
zirajo drugod po naši državi.
 Pripravili smo poziv 
vizualnim umetnikom na temo 
Umetnost v času koronakrize 
na Goriškem, s katerim želimo 
ne samo ohranjati aktiven stik 
z umetniki, ki so se v tej krizi, 
kot mnogi, znašli v nezavidlji-
vem položaju, ampak predvsem 
omogočiti predstavitev njiho-
vega dela in posredno pogleda 
na neko povsem novo, še nikoli 
doživeto stanje v lokalni in glo-
balni družbi. Ker sem s prosto-
rom zapisa omejena, povabim 

na virtualni ogled podrobnosti 
poziva, na našo spletno stran 
ali naše družabno omrežje.
Ker si vsi skupaj čim prej že-
limo ponovnih (realnih!) sre-
čanj z obiskovalci, naših dru-
ženj ob dogodkih, sprehodov 
z najmlajšimi radovedneži po 
galeriji in njeni okolici tudi 
med bližajočimi se poletnimi 
počitnicami, bi na tem mestu 
pozvala vse pristojne, da raz-
mislijo o smiselnosti podaljše-
vanja ukrepa zaprtja galerije, ki 
vsekakor ni prostor tveganja, je 
pa lahko prostor nujno potreb-
nega pobega pred realnostjo.
Ostanite zdravi!

Tina Ponebšek,
direktorica Pilonove galerije
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 Življenje, hiter stil, 
opravki sem in tja, vsem se 
nam nekam mudi … Tako se je 
v začetku leta evforično priče-
la tudi mrzlica priprav na naš 
dogodek, Emundia Rally Vi-
pavska dolina. Sprva smo tudi 
mi na uvodnih sestankih raz-
pravljali o tem, da nas bo celo-
tna situacija z novim virusom 
COVID-19 nekako obšla. Pa 
smo se zmotili. Četudi sprva 
tega nismo pričakovali, smo se 
zavedli, da je pred nami nekaj 
večjega, kot samo »par teden-
ski prisilni dopust«, ki nam 
je podrl plane glede izpeljave 
zastavljenega dogodka. Posle-
dica tega 'dopusta' je marsiko-
ga stala veliko več. Nekomu je 
prinesla zmanjšanje meseč-
nega prihodka, spet drugemu 
je povečala tveganje ob opra-
vljanju vsakodnevne službe, 
nekomu počasi načela posel 
in mu sedaj morda celo grozi 
propad, tretjemu poslabšala 
zdravstveno stanje, četrtega 
pa je to morda stalo življenja.
Zavedati se moramo, da je 
morda največja kriza, ki na 
nas ob vsem tem preži, tista, ki 
šele pride, ko bo svet ponovno 

pripravljen, da požene svoje 
motorje. Morda marsikdo tega 
še ne opazi, a bo te motorje ne-
malo kdo težko zagnal nazaj.
 Ob celotni situaciji smo dele-
žni najrazličnejših informacij, 
ki nam jih podajajo tako mediji 
kot tudi ljudje, ki nas obkroža-
jo in s katerimi smo v kontak-
tu. Vsakdo se z dano situacijo 
spoprijema na svoj način in 
tako se tudi med nami, ljubitelji 
avto športa pojavljajo najrazlič-
nejše misli in odzivi na stanje.
  
 »Predvsem se ravnam 
in držim navodil, ki so jih 
predpisale pristojne službe. Je 
pa res, da je zaenkrat v naši, 
idrijski občini samo 5 potrje-
nih primerov, kar je zelo spod-
budno, v vaši, ajdovski pa jih 
imate še manj. Sicer upam, da 
ukrepe čim prej omilijo, da se 
bomo lahko tudi malo podru-
žili in skupaj uživali na našem 
rally-ju, tudi če bo bolj na da-
ljavo. Ostanite zdravi.« M. K.
  
 »Vzroke ali krivce je 
težko iskati, sploh glede na 
globalno razsežnost. Posledice 
bomo čutili vsi, ker se bo življe-

nje, kot ga poznamo spremeni-
lo (maske v trgovinah, socialna 
distanca, odpoved večjih do-
godkov …) in se bomo morali 
s tem sprijazniti. Kako se na 
podobno situacijo pripraviti, 
smo v veliki večini že pokazali, 
saj smo se kar hitro začeli za-
vedati resnosti in se, že preden 
je država začela z ukrepi, sami 
nekaterih držali (razkuževa-
nje, socialna distanca, omeji-
tev nepotrebnih nakupov, itd.). 
Mogoče bi morala država malo 
drugače ali bolj resno pristopiti 
k stvari, predvsem v smislu na-
bave mask, razkužil itd.« K. P.
 
 »Moje mnenje je, da je 
kar nekaj izmed nas virus že 
prebolela, le da takrat še nismo 
vedeli, da je to korona. Možno 
je, da je za celotno situacijo 
prisotnega veliko medijskega 
pretiravanja in zadeva sama po 
sebi ni tako strašna. V tem tre-
nutku malokdo omenja, koliko 
ljudi letno umre zaradi določe-
ne druge bolezni, recimo gripe 
ali pljučnice. Ob vsem tem je 
potrebno vklopiti nekaj kritič-
nega presojanja podatkov, ki 
nam jih posredujejo tako poli-

tiki, kot prej omenjeni mediji. 
Vseeno menim, da bomo mo-
rali tudi vnaprej ostati še neko-
liko bolj pazljivi.« T. K. in T. M.
 
 »Mislim, da je najve-
čji problem širjenja, ker se vsi 
ne držijo pravila, da če si bo-
lan, preprosto ostaneš doma, 
ali vsaj poskrbiš, da nisi v 
tesnem stiku z drugimi, in 
seveda higiena. Potrebno bi 
bilo nekoliko manj psihične 
obremenjenosti s strani me-
dijev. Na žalost se bo zadeva 
marsikomu poznala finanč-
no. Za naprej pa lahko rečem 
– predvsem s pametjo.« M. K.
 
 »Zadeva bo definitiv-
no zadela skoraj vsakogar, a 
na različne načine. Velik te-
men madež bo sigurno utrpe-
lo gospodarstvo, veliko ljudi 
bo padlo na trg brezposelno-
sti. Prav tako bodo posledice 
poznane tudi na naših otro-
cih, na njihovi izobrazbi in 
šolstvu, ki kljub alternativi 
trenutno precej zaostaja. Jav-
no življenje, ki vključuje tudi 
mnoge družabne dogodke, 
prireditve, v tem primeru tudi 
športne, kot je naša, bo še ne-
kaj časa potekalo v zelo skrče-
ni in zmanjšani obliki.« S. L.
 
 »Zakaj in od kje je 
ta zoprna zadeva prišla med 
nas, nekako ne najdem prave-
ga odgovora. Lahko rečem, da 
bolj kot se bomo držali omeji-
tev, prej bo šla celotna ta stvar 
mimo in spet bomo lahko ne-
koliko bolj normalno zaživeli. 
Ne čez noč, verjetno bo traja-
lo mesec, dva. Čim prej, tem 
bolje. Vedeti moramo, da več 
časa, kot bo vse to trajalo, bolj 
se bo naše gospodarstvo rušilo. 
Za naprej ne vem, bomo vide-
li sproti, ampak še vedno se je 
nekaj dvignilo iz ruševin in 
tudi tokrat se bo. Bodite strpni 
in vse bo prej minilo.« M. P.
 
 »Na žalost je moje 
mnenje takšno, da se je zadeva 
z ukrepi malce napačno odvi-
jala. Če se je že začelo zapira-

nje šol, trgovin, ki ne poslujejo 
z živili ter določenih drugih 
objektov, bi se preprosto moral 
ustaviti vsak poslovalni obrat. 
Določeni ljudje so še vedno 
normalno hodili na delo v ve-
čje firme - se s stikom s sode-
lavci ne bi utegnili okužiti? V 
določenih živilskih trgovinah 
predolgo niso bili pozorni, če 
posameznik nosi rokavice, ma-
sko in če si je razkužil roke ob 
vstopu. Marsikdo se na opo-
zorila ni zmenil in posledično 
skoraj izničil tudi ubogljivost 
drugih. Kljub temu smo se-
daj v stanju, ko se je naš svet 
ustavil in lahko samo čaka-
mo, da se ukazi in odreditve 
države spremenijo. Vseeno pa 
menim, da lahko v tem obdo-
bju marsikaj koristnega nare-
dimo. Ob raznih rekreativnih 
dejavnostih, ki jih v zadnjem 
času niti ni tako malo, lahko 
očistimo naravo. Racionalno 
lahko sestavimo svoje plane za 
naprej, saj vsi vemo, da je pred 
nami verjetno finančno neko-
liko bolj kritično obdobje. Ob 
raznih pomladanskih čistkah 
lahko predmete, ki ji ne upora-
bljamo več, pripravimo za ne-
koga, ki mu bodo olajšali stisko 
… Ohranimo mirno kri in bolj 
kot bomo mi strpni, prej bo 
tudi celotna zadeva mimo. Do 
takrat pa čim bolje izkoristite 
čas v družinskem krogu.« R. K.
 
 Trenutno nam po 
mnenju mnogih ne preosta-
ne drugega, kot da damo času 
čas in počakamo, da se zadeva 
omili. Bolj kot bomo mi pridni, 
več možnosti je, da se bomo 
še letos srečevali na nam lju-
bih športnih prireditvah. Če 
ne prej, upamo, da se vsi živi 
in zdravi ponovno srečamo 
na našem, že prej omenjenem 
Emundia Rally-u Vipavska 
dolina, do takrat pa pred-
vsem OSTANITE ZDRAVI.

 
AK Ajdovščina Motorsport
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Količina odpadkov narašča
Kljub rednemu osveščanju občanov o zmanjševanju nastajanja in pravilnem ločevanju odpadkov, se količina mešanih komunalnih odpadkov nenehno pove-
čuje. Procent ločevanja že nekaj let ne narašča več. Ustavil se je na okroglih 60 % ločeno zbranih frakcij odpadkov. 

Smo res naredili že vse, kar lahko? Večina komunalnih odpadkov je v preteklosti končala na odlagali-
ščih. Z vzpostavitvijo centrov za ravnanje s komunalnimi odpadki pa smo trend obrnili, delež ločeno zbra-
nih odpadkov in stopnja recikliranja sta pričela naraščati. Da bi lažje obvladali odpadke, smo začeli vzpo-
stavljati krožno gospodarstvo, ki omogoča predelavo odpadkov v nove produkte. Da dobimo kakovostne 
surovine, ki jih je mogoče ekonomsko učinkovito predelati, pa potrebujemo ločeno zbrane frakcije odpadkov.   
Ločevanje odpadkov omogoča proizvodnjo izdelkov iz že uporabljenih virov, kar pomembno zmanjša potrebo 
po naravnih virih. Posledično se v določenem obsegu zmanjša poraba energije in obremenjevanje okolja. Spodbu-
janje krožnega gospodarstva je ključnega pomena pri ravnanju z odpadki.
Če do sedaj še niste ločevali, je čas epidemije, ko se več časa zadržujemo doma, primeren trenutek za raz-
mislek ter vzpostavitev okoljsko bolj sprejemljivih navad ravnanja z odpadki. Začnete lahko z loče-
vanjem biorazgradljivih odpadkov in embalaže, ki sta najpogostejši frakciji komunalnih odpadkov. 
Biorazgradljivi odpadki so prvi, ki jih je potrebno ločiti od ostalih odpadkov, ker onesnažujejo ostale frakcije 
odpadkov in celo onemogočajo recikliranje nekaterih, npr. papirja.
Embalaža običajno zavzema več kot polovico prostora v zabojniku za ostanek odpadkov. Odpad-
ke iz tega zabojnika vozimo na predelavo v RCERO Ljubljana in predstavljajo največji strošek v okvi-
ru ravnanja s komunalnimi odpadki, zato bomo z doslednim ločevanjem embalaže konkretno zmanjšali strošek ravnanja s komunalnimi odpadki.  
Še boljše od ločevanja pa je, da odpadki sploh ne nastanejo, oziroma, da jih nastane čim manj. Zaradi preprečevanja širjenja bolezni se izogibamo pogostemu 
obiskovanju trgovin in več svojega časa posvetimo načrtovanju. Tedenski jedilniki in nakupovalni seznami skrajšajo čas nakupovanja ter posledično izposta-
vljenost okužbi. Pozitivno vplivajo na naš družinski proračun in prispevajo k manjšim količinam zavržene hrane in embalaže. Če to počnete v družinskem 
krogu, je to lahko krasen pouk gospodinjstva, dobra navada, ki jo velja obdržati!
Če bomo vsi naredili vsaj en majhen korak v smeri nenastajanja in ločevanja odpadkov, se bo delež ločeno zbranih odpadkov povečal. Zmanjšali bomo obre-
menitev narave in dodali svoj prispevek k spodbujanju krožnega gospodarstva, ki je naša prihodnost. 
 

Svetovni dan Zemlje
22. aprila smo obeležili že 50. svetovni dan zemlje, ki vsako leto opozarja na pomen varovanja narave in okolja, ohranjanja naravnih virov ter trajnostnega prizadevanja za 
složno bivanje med človekom in Zemljo. Letošnja kampanja komunalnih podjetij je usmerjena na področje odpadne vode. 
Odpadna voda je obnovljiv vir, ki se iz hišnih kanalizacijskih sistemov po kanalizaciji odvaja na čistilne naprave. Tam se prečisti in odvede nazaj v naravo, kjer se po zako-
nitostih vodnega kroga vnovič vrne v naše vodovodne sisteme kot pitna voda. 
Upravljavci kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav zaznavamo v kanalizaciji čedalje večje količine odpadkov, ki tja ne sodijo. Na infrastrukturi in okolju nam odpadki 
povzročajo veliko škodo ter dodatne stroške pri vzdrževanju kanalizacijskih sistemov, zato opozarjamo: 
»V straniščno školjko sodijo samo človeški iztrebki in izločki ter toaletni papir. Vlažilni in čistilni robčki ter preostali higienski pripomočki spadajo med odpadke, 
ki jih odlagamo v koš za ostanek odpadkov.

Film Zemlja kliče priklical nagrado
 V teh dneh še pose-
bej primanjkuje vzpodbudnih 
vesti in dogajanj s šolskih ho-
dnikov. Šolarji OŠ Dobravlje 
pa so se v okrilju svojih domov 
zagotovo razveselili novice o 
nagradi za avtorski kratki ani-
mirani film Zemlja kliče, ki je 
prejel nagrado na mednaro-
dnem filmskem festivalu.
 Film so ustvarili učen-
ci 7. in 8. razreda. Izmed 60 
prispelih otroških filmov so se 
uvrstili v tekmovalni program, 
kamor je bilo izbranih 16 krat-
kih filmov. Prejeli so nagrado 
Posebna omemba otroške žiri-
je na Mednarodnem filmskem 
festivalu Zoom.14. Film je na-
stal v okviru predmeta Filmska 
vzgoja – Kaj je film, ki ga vodi 
ravnateljica  Mirjam Kalin. V 
filmu so učenci na izviren na-
čin upodobili stisko, ki jo pov-
zročajo novice in dejstva o eko-
loških katastrofah. Ustvarjali 
so v skupinah, večina je upo-

rabila kolažno tehniko, skupi-
na deklet pa je kot ustvarjalno 
sredstvo izbrala plastelin.
 Ravnateljica Mirjam 
Kalin je izpostavila, da je film 
plod sodelovanja različnih 
profilov ljudi. Pri fotografira-
nju je sodeloval mentor Peter 
Valič. Glasbo je posnela sku-
pina učencev OŠ Dobravlje, ki 
obiskuje Glasbeno šolo Vin-
ka Vodopivca Ajdovščina pod 
mentorstvom učitelja glasbene 
umetnosti Franca Lebna. Po-
sebej za to priložnost je pri-
redbo glasbe napisal Miroslav 
Paškvan. Vsi sodelujoči se za-
hvaljujemo  tudi Glasbeni šoli 
Vinka Vodopivca Ajdovščina 
in njihovi ravnateljici Bernardi 
Lozar Paškvan ter Urošu Ne-
maniču za podporo in pomoč 
pri snemanju glasbene podla-
ge.
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Dobro se z dobrim vrača

 V teh težkih in poo-
strenih ukrepih proti širjenju 
koronavirusa je letošnji postni 
čas drugačen kot običajno. Vsi, 
ki smo lahko doma, upošteva-
mo ukrepe, ker se zavedamo, 
da le skupaj bomo zmogli. Več 
časa imamo zase in drug za 
drugega. Vsi nestrpni in zbega-
ni pričakujemo novice o širitvi 
tega virusa, številu obolelih in 
umrlih. Skrbi nas za zdravstve-
ne delavce, ki se vsi utrujeni in 
izčrpani in v težkih pogojih 
trudijo pomagati obolelim. Kot 
dolgoletna prostovoljka ob tem 
razmišljam, kakšne stiske šele 
preživljajo starejši, bolni, osa-
mljeni in tisti, ki so v socialni 
ali finančni stiski?Običajno 
sem vsako leto v postnem času 
obiskala kar nekaj takih ljudi in 
jih z drobno pozornostjo raz-
veselila. Zaradi izrednih raz-
mer mi letos to ne bo uspelo. 
Zato sem se odločila, da bom 
v teh kriznih časih vsak dan 
nekoga izmed njih poklicala. 
To mi kar dobro uspeva. Vsi 
so zelo veseli, ker se s tem ne 
čutijo osamljene in pozablje-
ne. Skrbi jih, kako dolgo bodo 
še take razmere, ker nimajo s 
kom deliti svojih občutkov in 
samota jih ubija. Nekateri so 
bili zelo presenečeni, da sem 
se jih spomnila. Ob pripovedo-
vanju svojih stisk in osamlje-
nosti so tudi jokali. Tako sem 
tudi na praznik Gospodovega 
oznanjenja 25. marca poklicala 
kar nekaj ljudi. Vsi so bili zelo 
veseli moje pozornosti in se 
mi zahvaljevali za klic. V teh 
težkih trenutkih potrebujejo 

sočutje in če nekomu polepšaš 
dan, ga s tem polepšaš tudi sebi. 
To so tako lepi in prijetni ob-
čutki, da ob vsem tem pozabiš 
tudi na svoje morebitne težave. 
Tega dne pozno popoldne pa 
je tudi pri meni doma zazvo-
nil telefon. Oglasila sem se in 
na drugi strani zaslišim glas: 
»Tukaj Marija iz Šumljaka!« 
Najprej mi ni bilo jasno, katera 
Marija. Ko sva se sporazumeli, 
katera Marija kliče, mi je rekla: 
»Veš, danes je praznik in ker 
smo v teh težkih časih sami in 
samo doma, sem se odločila, da 
te pokličem in vprašam, kako z 
možem preživljata ta čas?« Ob 
zaključku najinega pogovora pa 
je dodala: »Sedaj pa poslušaj, da 
ti bo Ivan zaigral eno pesem na 
harmoniko!« Ne morem vam 
opisati, kako lepo je zaigral pe-
sem 'Češčena si Marija' in žena 
Marija je zraven pela. Tega kli-
ca nisem pričakovala, zato sem 
bila še toliko bolj presenečena. 
Ob poslušanju sem bila tako 

ganjena, da so mi  že pri dru-
gi kitici solze zalile oči. Sploh 
nisem vedela, da Ivan igra har-
moniko, pa mi je Marija po-
vedala, da skoraj vsak dan kaj 
zaigra in skupaj prepevata. V 
veliko veselje pa je obema, da 
s svojo pozornostjo presene-
tita tako svoje sorodnike kot 
sosede, ko praznujejo osebni 
praznik. Prav na praznik sv. 
Jožefa, 19. marca, je zaigral 
pesem sv. Jožefa kar nekaj Jo-
žefom in Jožicam, ki ta dan 
godujejo. Kot sta presenetila 
mene, sta isti dan tudi nekaj 
sovaščank po imenu Marija. 
Še pozno v noč sem premišlje-
vala o tem lepem trenutku in 
v ušesih mi je zvenela pesem. 
Dan sem zaključila z mislijo, 
da kar drži pregovor: »Dobro 
se z dobrim vrača!« Mislim, da 
sta nam lahko Ivan in Marija za 
vzgled, saj njihova dobra dela 
»pobožajo marsikatero dušo«. 
Preživljata se s skromno Ivano-
vo pokojnino in kar pridelata 
doma na njivi in vrtu. Ob tem 
pa moram še povedati, da bo-
sta Marija in Ivan v letošnjem 
letu oba dopolnila 87 let in bo-
sta obhajala 60. obletnico sku-
pnega življenja. V zakonu so se 
jima rodili sin in tri hčerke. Ve-
selita pa se tudi svojih 11 vnu-
kov in vnukinj ter 5 pravnikov 
in pravnukinj. Dokler jima je 
zdravje dopuščalo, sta bila vsak 
dan pri sv. maši v župnijski cer-
kvi v Budanjah. Vse do dveh let 
nazaj je bil Ivan tudi cerkveni 
pevec in Marija je dolga leta 
krasila vaško kapelico, ki jo je v 
zahvalo Lurški Mariji postavil 
stric njenega očeta. Želim jima 
še veliko lepih in nepozabnih 
doživetij med svojimi dragimi. 
Tega dneva ne bom nikoli po-
zabila. Zato želim svoje ob-
čutke deliti z vami v upanju, 
da bi bilo med nami čim več 
takih ljudi. Ivanu in Mariji 
pa še enkrat prisrčna hvala za 
nepozabni trenutek v teh tež-
kih časih, ki nas bodo nauči-
li, da bomo razumeli, kaj je v 
življenju najbolj pomembno. 

 
Vera Kodrič

Mali princ iz  
planeta Covid - 19
 Javlja se vam Mali 
Princ iz Planeta Covid - 19. 
Če sem vam zaupal to podrob-
nost o številki planeta, sem to 
storil zaradi odraslih. Odra-
sli imajo številke radi. Če jim 
govorite  o kakem svojem no-
vem prijatelju ali novem ho-
biju, vas nikdar ne bodo pov-
prašali o bistvenih stvareh.
 Nikoli ne bodo rekli: 
"Kakšen glas pa ima tvoj pri-
jatelj? Katere igre ima najraje? 
Ali zbira prtičke? Je tvoj hobi 
nekaj kar ti privablja smeh na 
obraz?" Hoteli bodo vedeti: 
"Koliko je prijatelj star? Koli-
ko bratov ima? Koliko tehta? 
Ali ima njegov oče kaj pod 
palcem? Prinaša tvoj nov hobi 
kakšen denar?" Potem šele 
mislijo, da vedo vse o njem. 
Če rečete odraslim: "Videl 
sem lepo hišo iz rdeče opeke, 
z nageljni na oknu in z golobi 
na strehi...", si je ne bodo mo-
gli predstavljati. Morali bi jim 
reči: "Videl sem hišo, vredno 
štiristo tisoč evrov." Tedaj bodo 
vzkliknili: "Joj, kako je lepa!"
 Četudi jim torej rečete: 
"Da je Mali princ v resnici živel, 

dokazuje tole: bil je ljubek, sme-
jal se je in hotel je imeti backa. 
To, da kdo hoče imeti backa, 
dokazuje, da je živ...", bodo sko-
mignili z rameni in vas imeli 
za otročaja. Če pa jim rečete: 
"Prišel je iz planeta Covid - 19, 
ste jim zamašili usta in pustili 
vas bodo pri miru z vprašanji. 
Celo pustili vas bodo, da ste 
cele dneve doma na računal-
niku, igrate igrice in vam ni 
treba v šolo. Taki pač so. Ni se 
treba jeziti. Otroci morajo biti 
z odraslimi zelo prizanesljivi.
 Mogoče lahko iz pla-
neta Covid - 19 vsak prinese 
19 novih spoznanj, ki ga bo-
gatijo. S tem ko bogatijo njega, 
bogatijo tudi vse ostale okoli 
njega. In ne, ne spet razmi-
šljat o številkah. Vaša plača 
niso nič drugega kot številke 
na ekranu. Če se nekdo odlo-
či, lahko te številke preprosto 
izbriše. Zatorej pozabite šte-
vilke in gojite bistvene stvari. 

Mali princ iz planeta Covid 
- 19

Povzeto po knjigi Mali princ
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Učenci v delovnem okolju

 Vanj so vključeni 
učenci iz prilagojenega iz-
obraževalnega programa z 
nižjim izobrazbenim stan-
dardom in iz posebnega pro-
grama vzgoje in izobraževa-
nja in so stari od 14 do 26 let. 
 Projekt je namenjen 

vključevanju oseb s posebni-
mi potrebami v delovno oko-
lje. Cilj projekta je, da učenci 
spoznavajo različne oblike za-
poslovanja, delovna opravila 
in možnosti nadaljnjega šo-
lanja. Učitelji in mentorji jim 
pomagajo pri iskanju ustrezne 
zaposlitve in pri aktivnejšem 
vključevanju v socialno oko-
lje. Nekateri so gibalno ovi-
rani, imajo težave z govorom 
ali druge primanjkljaje, zato 
potrebujejo pri tem vklju-
čevanju posebno podporo.
 Učenci tedensko ali 
dvakrat mesečno odhajajo k de-
lodajalcu. Zaposleni mu dodeli 
določeno nalogo, ki jo učenec 
opravi ob pomoči mentorja. V 
letošnjem šolskem letu sodelu-
jemo z različnimi delodajalci: 

Občina Vipava, Frizerski salon 
Klara, Kamp Tura, TAXA Aj-
dovščina, Avtohiša Lavrenčič, 
pralnica v dijaškem domu Ško-
fijske gimnazije Vipava, TIC 
Vipava, Lavričeva knjižnica 
Ajdovščina, Klekljanje KETE, 
Trgovina DM, Zavod Pristan. 

Vsem smo zelo hvaležni, da so 
nas sprejeli in nam vedno pri-
pravijo zanimivo delo: pisarni-
ška dela (spenjanje, luknjanje, 
zlaganje v registrator, uniče-
vanje dokumentov, vnašanje 
podatkov, opremljanje ovoj-
nic, tiskanje, fotokopiranje), 
čiščenje avtomobilov, okolice, 
zlaganje izdelkov na police, 
zavijanje knjig, urejanje po 
abecednem ali kronološkem 
vrstnem redu, druženje in po-
moč starejšim, likanje in zla-
ganje perila, nega las, izdelava 
nakita … Tako učenci spozna-
vajo različne poklice, pridobi-
vajo različne izkušnje na delov-
nem mestu in razvijajo svoja 
močna področja in interese.
 Mentorji učencem pri-
pravimo različne aktivnosti 

tudi v našem Centru: učenci 
skrbijo za kokoši in kokošnjak, 
vrt in zelišča, pripravijo ze-
liščno sol, različne čaje, čistijo 
okolico, skrbijo za ločevanje 
odpadkov, zbirajo plastične 
pokrovčke, fotografirajo zna-
menitosti Vipave, pripravijo 
voščilnice, koledar, razglednice 
o Vipavi, fotografsko razstavo, 
snemajo s kamero in snemal-
nikom zvoka ter pripravijo 
film, drugim tudi javno pred-
stavijo svoje delo pri projektu. 
Mentorji poskušamo učencem 
prilagoditi dejavnosti tako, da 
jih zmorejo opraviti in da so 
ob tem uspešni in zadovoljni z 
opravljenim delom. S tem pri-
dobivajo izkušnje, ki jih bodo 
potrebovali v življenju, pri delu 
ali vsakodnevnih opravilih.
 Te izredne razmere, 
ko naše šole samevajo in ne 
moremo nadaljevati našega 
dela niti pri delodajalcih niti 
v centru, so nas postavile pred 
izziv, da iščemo nove poti pri-
dobivanja delovnih in dru-
gih izkušenj kar v domačem 
okolju. Že pridno sodelujemo, 
ustvarjamo in čakamo, da po-
kažemo, česa vse se bomo v 
tem času naučili, spoznali in 
doživeli. Da bi le bili vsi zdravi!
Veseli bomo, če nas obišče-
te na spletni strani projekta 
http://pdu.cirius-vipava.si/.

 
Mentorica Adrijana Lampe 

Mikuž

V Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava (CIRIUS Vipava) že od leta 
2017 izvajamo projekt Program dodatnega usposabljanja, ki ga sofinancirata Republika 
Slovenija (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport) in Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada.

NOVO V AJDOVŠČINI 
SAMOPOSTREŽNA PRALNICA 

PERILA LAUNDRY LAND

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

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

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

Najdete nas na naslovu: 
Goriška cesta 56, Ajdovščina

 IZVAJAMO  NASLEDNJA  DELA:
 • asfaltiranje (rezkanje, ročno, strojno)
 • novogradnja javnih in zasebnih prometnih površin (cest, 
    pločnikov, dvorišč…)
 • ureditev zunanje okolice objektov
 • izdelava odvodnjavanj, drenaž, fekalne, meteorne  
    kanalizacije…
 • rušitvena dela 
 • zemeljska pripravljalna dela
 • izdelava škarp in kamnitih zložb

Kontakti:  tel:  +386 41 740 514                                    
mail: asfalti.plus@gmail.com                                            

 
 
 

Živel 1. maj,
praznik dela! 

 

 Solidarnost.
 Enakost.
 Tovaristvo. SD
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MLINOTEST ŽIVILSKA INDUSTRIJA d. d., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina

Več idej za pripravo jedi na www.mlinotest.si/recepti/ in       Mlinotest
#izberislovensko 

www.mlinotest.si

Slovenska kakovost se splača
v trgovinah Mlinotest 

1,44ROMANO
• 500 g
ponudba velja od 1. 5. do 31. 5. 2020 ponudba velja do 6. 5. 2020

ponudba velja do 6. 5. 2020 ponudba velja do 6. 5. 2020

ponudba velja do 6. 5. 2020

1,79
-20%

0,99
POLENTA
Z AJDO
NAŠE NONE
• 500 g

1,39
-29%

0,79
JAJČNI POLŽI
LUMACHE 
RIGATE 31
• 400 g

0,99
-20%

1,19
DIVITA
PIRINI
POLŽI
• 500 g

1,49
-20%

PŠENIČNA 
BELA
MOKA
• tip 500 1 kg

0,59
0,79

-25%

FUŽI
• 350 g

1,99

Dostava na dom v Ajdovščini in Vipavi! Več na www.mlinotest.si/o-nas/dostava-na-dom/

oglas latnik 274 x 384  -OGLASNIK MALOPRODAJA.indd   1 22. 04. 2020   10:30:52
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Senčenje na delovnem mestu
 Inštitut za mladinsko 
politiko in srednja šola Veno 
Pilon iz Ajdovščine sta v leto-
šnjem šolskem letu nadaljeva-
la z izvedbo projekta senčenja 
na delovnem mestu za dijake. 
S pilotno izvedbo projekta, ki 
je bil izveden lani, so bili za-
dovoljni tako organizatorji kot 
tudi podjetja, mentorji in di-
jaki vključeni v sam projekt. 
Želja vseh je bila, da se dija-
kom omogoči več senčenj na 
delovnih mestih, zato se bo v 
letošnjem šolskem letu, nekaj 
pa tudi v začetku prihodnje-
ga leta z ozirom na trenutno 
situacijo s korona virusom, 
izvedlo več senčenj poklicev, 
dijaki so si lahko tako izbrali 
dve delovni mesti za senčenje.
 Projekt »Senčenje na 
delovnem mestu« je v prvi vrsti 
namenjen dijakom 3. letnikov 
gimnazijskega programa, z na-
menom, da se jim omogoči re-
alen vpogled v določeno delov-
no mesto, ki jih zanima in jim 
s tem olajša odločitev za vpis.  
 Ključno je, da se dijaki 
na delovnem mestu srečajo s 
posameznikom, mentorjem in 
pridobijo realen vpogled v to, 
kar se od posameznika na dolo-
čenem delovnem mestu priča-
kuje, kakšna naj bodo znanja, 
kompetence in kakšne osebne 
lastnosti so za določen poklic 
zaželene oz. dobrodošle. Dijaki 
poleg opazovanja svojega men-
torja na delovnem mestu, lahko 
le tega tudi podrobno izprašajo 
o njegovi karierni poti, študiju 
in vsem kar je povezno s sa-
mim delovnim mestom. Da so 
dijaki ustrezno pripravljeni na 
obisk delovnega mesta, poskr-
bita tako svetovalka na srednji 

šoli, ki skrbi karierno orienta-
cijo dijakov ter zunanji koor-
dinatorji programa senčenja. 
 Priprava na samo sen-
čenje je ključnega pomena za 
kvalitetno izvedbo senčenja oz. 
priložnost, da dijak iztrži od 
senčenja največ. Seveda pa je 
potrebno upoštevati tudi oseb-
no komponento vsakega dijaka, 
saj kljub pripravi, ki je za vse 
dijake enaka, lahko prihaja do 
odstopanj med njimi, nekateri 

so bolj, drugi manj zainteresi-
rani za obisk delovnega mesta. 
 V letošnjem letu (oz. 
kot kaže trenutna situacija 
tudi v začetku prihodnjega 
šolskega leta) bo izvedenih 
35 senčenj za 32 dijakov, ki 
letos obiskujejo 3.letnik gim-
nazijskega programa srednje 
šole Veno Pilon iz Ajdovščine. 
 Dijaki so ali še bodo 
senčili naslednje poklice: od-
vetnik, fizioterapevt, logo-
ped, veterinar, kineziolog, 
računovodja, notranji obli-

kovalec, raziskovalec – nara-
voslovec, inženir strojništva, 
psihoterapevt, pediater, eko-
nomist, arhitekt, pulmolog, 
specialni pedagog, farma-
cevt, grafični oblikovalec, 
učitelj angleščine in novinar.
 Tudi letos so se tako 
podjetja kot javni zavodi in in-
štitucije pozitivno odzvali in 
bili pripravljeni na sodelovanje 
in sprejem dijakov v svoje sredi-
ne. Svoja vrata so dijakom od-

prli posamezniki, zavodi, orga-
nizacije in podjetja: Odvetnica 
Vida Mali Lemut, Zdravstveni 
dom Ajdovščina in Center za 
krepitev zdravja, Osnovna šola 
Danila Lokarja in Osnovna 
šola Šturje, Veterinarska bol-
nica Vipava, Taxa d.o.o., Ar-
hitekturno projektiranje Sanja 
Premrn s.p., Fakulteta za nara-
voslovje Univerze v Novi Go-
rici, Škrlj d.o.o., Psihoterapija 
Nadeja Nina Baša s.p., Incom 
d.o.o., Arhitekturno projekti-
ranje studio Pikaplus Jana Hla-

dnik Tratnik s.p., Cirius Vipa-
va, Lekarna Ajdovščina, Tea 
Goljevšček oblikovalka vidnih 
sporočil in Primorske novice. 
 Velika zahvala gre 
vsem posameznikom, podje-
tjem, zavodom in organizaci-
jam, ki so vključeni v projekt, 
prav tako gre iskrena zahvala 
Občini Ajdovščina, ki že od sa-
mega začetka podpira projekt 
in verjame, da je dobrodošel do-
prinos k izobraževanju dijakov. 
 Izkušnje dijakov s sen-
čenjem na delovnem mestu so 
zelo pozitivne. Večini je bila 
izkušnja zelo vešč, sploh ker so 
imeli pristen in realen stik z de-
lovnim okoljem. Večina jih je 
pohvalila mentorja, ki si je tisti 
dan zanje vzel čas in jih vodil 
skozi delovni dan. Marsikdo 
izmed njih bi si želel delov-
no mesto spoznavati nekoliko 
dlje, da bi imel možnost spo-
znati vse ključne procese dela, 
saj poudarjajo, da je v tako 
kratkem času težko zaobjeti 
vsa področja, ki zaznamujejo 
določen poklic. Ostali pa so bili 
z dolžino senčenja zadovolj-
ni, kakor je opaziti gre tu tudi 
za specifiko po poklicih, ki se 
razlikujejo glede na naloge, ki 
jih zaposleni tekom delovnega 
dne opravlja. Za nekatere po-
klice tako zadošča opazovanje 
delovnega dne v dolžini od 4 
do 6 ur, na drugem delovnem 
mestu bi bilo za realne vpogled 
delovnega mesta potrebno več 
dnevno opazovanje. Vsekakor 
pa imajo dijaki, ki jih določeno 
delovno mesto zanima in, kate-
rim so bila s senčenjem odprta 
vrata do željenega delodajalca, 
možnost, da se z mentorjem ali 
podjetjem dogovori za opra-
vljanje prakse ali počitniškega 
dela v sklopu katerega bo imel 
možnost poklic spoznati še bolj 

podrobno in si o njem ustvariti 
širšo sliko. Vendar morajo di-
jaki to željo izraziti sami in se 
tudi sami dogovoriti z bodočim 
» delodajalcem« za možnosti, 
ki jih v tem okviru le ta nudi. 
 Kljub trenutni pre-
kinitvi izvajanja programa 
se bo senčenje nadaljevalo v 
začetku prihodnjega šolske-
ga leta, tako bodo imeli vsi 
dijaki možnost spoznati po-
klice, ki so jih želeli senčiti.
 Glede na lanske pre-
dloge, predvsem delodajalcev, 
da bi bilo dobro senčenje po-
nuditi tudi osnovnošolcem, je 
v letošnjem letu potekala tudi 
priprava na pilotno izved-
bo senčenja za nekaj učencev 
Osnovne šole Danila Lokar-
ja (edina šola, ki se je odzvala 
za izvedbo pilotnega projekta 
v osnovni šoli). Učenci so si 
želeli spoznati predvsem teh-
nične poklice, zanimal jih je 
poklic strojnega tehnika in 
elektrotehnika. Podjetje Mli-
notest je bilo pripravljeno od-
preti vrata učencem in jim 
predstaviti omenjena poklica, 
vendar je izvedba žal odpadla 
zaradi poostrenih razmer, ki 
jim je botroval korona virus. 
 Inštitut za mladin-
sko politiko si bo prizadeval, 
da bi v prihodnje, v sicer ne-
koliko drugačni zasnovi kot 
jo ponuja dijakom, omogo-
čil senčenje tudi nekaterim 
osnovnošolcem, predvsem 
za tiste poklice, ki so v lokal-
nem okolju še posebej iskani. 
 Izvedba senčenja na de-
lovnem mestu se tako premika 
v začetek prihodnjega šolskega 
leta z upanjem, da se dijakom 
in učencem osvetli police tudi z 
drugačne, bolj realne strani, da 
bo zanje odločitev o vpisu lažja.

Barbara Pfeifer 

Psihološki slovarček: Kolektivna travma
 Kolektivna travma 
je travma, ki jo utrpi celotna 
populacija. Beseda travma 
izhaja iz grščine in pomeni 
udarec. Lahko označuje te-
lesno ali duševno poškodbo, 
ki jo je posameznik utrpel. 
 Kolektivne travme 
vplivajo na celotno kultu-
ro neke države, ki je tovrstno 
travmo doživela. Med ko-
lektivne travme sodijo pred-
vsem vojne, naravne katastro-
fe in seveda tudi pandemije. 
 Trenutno smo sredi 
pandemije in se še ne zaveda-
mo, kakšne posledice bo pu-
stila v naših življenjih. Trenu-
tno dogajanje bo vplivalo na 
to, kako se bodo morda tudi 
trajno spremenili naši odno-
si, druženja, morda celo način 
pozdravljanja in še marsikaj.
 Posameznikov odziv 

v trenutku travme izhaja iz 
najstarejšega predela možga-
nov. Temu predelu se reče tudi 
reptilski možgani. Ti možgani 
odreagirajo zelo hitro in sicer 
na dva prevladujoča načina;  

 
prvi je boj in drugi je beg, tretji 
manj pogost način je otrplost. 
Otrplost je tisti mehanizem, ki 
pove plenilcu, da sem mrtev, 
torej me ne bo lovil in napadal. 
 Zaenkrat se še za-
čudeni privajamo na novo 
realnost brez javnega življe-

nja. K sreči obstajaja inter-
netno druženje, ki vsaj malo 
nadomesti pravo druženje. 
 V tem obdobju, ko 
so družine bolj skupaj, se vse 
težave, povezane z nasiljem, 
stopnjujejo. K tem težavam se 
pridružijo še finančne težave, 
saj ima veliko otrok v šoli topel 
obrok, ki si ga doma ne morejo 
privoščiti. Poleg tega je še go-
spodarska nestabilnost, ki bo 
lahko marsikoga pustila brez 
zaposlitve in s kreditom. Sto-
pnjujejo se tudi težave, poveza-
ne z odvisnostmi. V Sloveniji je 
to predvsem alkoholizem, ven-
dar ne gre zanemariti ran, ki 
jih pustijo nekemične odvisno-
sti, tudi če niso vidne navzven. 
 Težave, ki jih povzro-
ča ta kolektivna travma, bodo 
izbruhnile v večjem obsegu, ta-
koj ko se bomo vrnili v t.i. novo 

normalnost. Pravijo, da nas čez 
9 mesecev čaka povečanje šte-
vila rojstev, vendar je potrebno 
računati tudi na povečanje šte-
vila konfliktov in ločitev. Če-
dalje strožji izolacijski ukrepi 
bodo marsikje pustili prosto 
pot nasilju, ki se mu žrtve ne 
bodo mogle ogniti. Tudi dru-
ge stiske, ki so bile prej morda 
še znosne, se bodo stopnjevale. 
Porast duševnih motenj bo ve-
čji po krizi. Dlje kot bodo traja-
le izredne razmere in hujša kot 
bo stiska, težje travme bodo 
nastale. Posledice se bodo v ce-
loti pokazale po preteku trav-
matskega obdobja. Svoj celoten 
obseg bodo posledice kolektiv-
ne travme pokazale v tednih in 
mesecih po vrnitvi v 'normal-
nost'. Okrevati bomo morali 
posamezniki in družba kot 
celota. Že sedaj je jasno, kako 

ranljivo je naše globalno gospo-
darstvo in predvsem trgovina; 
za ponovno stabilizacijo bomo 
morda potrebovali celo leta. 
 Generacije, ki so bile 
rojene v vojnem in povojnem 
času, zelo cenijo hrano, saj so 
utrpele pomanjkanje. Kakšne 
spremembe bo to krizno ob-
dobje pustilo v kolektivnem 
spominu in pri vseh, ki ga 
bodo preživeli, bomo še videli. 

 
Silva Pavlin, svetovalka v 
Informativno-svetovalni 

pisarni Ajdovščina, Zavoda 
Pelikan-Karitas

  
V času karantene in tudi sicer 
sem dosegljiva na telefonski 
številki 030-646-946, po e-
-mailu: pelikan.ajdovscina@
gmail.com, na FB: Silva Peli-
kan in po Skypu: Silva Pavlin.  

Foto: pixabay
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Ujeti, a svobodni
»Odločiti se moramo le, kaj storiti s časom, ki nam je darovan.« (J. R. R. Tolkien)
 Pred mano je nov dan. 
Še eden v nizu tistih, ki burijo 
občutek ujetosti med štiri ste-
ne in brbotavo privzdigujejo 
željo po vrnitvi v »normalo«. 
 Če torej dober mesec 
trajajočo prikovanost na do-
mače okolje in slalomiranje 
med službenimi zadolžitvami 
ter motiviranjem šolarjev za 
pouk na daljavo imenujemo ab-
normalno, normalo predstavlja 
pred zadnjim mesecem ustalje-
no hitenje v službo, šolo, vrtec, 
na popoldanske obveznosti, v 
trgovine in drugam. No, te t. i. 
normale zdaj ni. Čas, kot smo 
ga poznali do sedaj, se je ustavil. 
 Nam je hudó? Ne-
katerim malo, drugim zelo. 
 Pa se vprašam, zakaj. 
Če le imamo urejeno družin-
sko okolje in primerno finanč-
no preskrbljenost, pomislim, 
če smo zdaj zares ujeti. Pred 
meseci, leti smo namreč števil-
ni hropli pod težo vseh obve-
znosti, hitenj, vrveža. Dušo so 
nam polnili odnosi in besede 
brezglave množice, da nismo 
slišali niti lastnih misli. Mnogi 
smo se z obžalovanjem ozirali 
na svoje otroke, starše, par-
tnerje, ker so se naša življenja 
oddaljevala, pristnost čustev 
je meglil neumoren tek za no-
vimi dejavnostmi in izzivi. Bili 
smo ujeti v norem toku natrpa-
ne reke življenja. A v trenutku 
smo bili odvrženi na obrežje, 
svet se je upočasnil in nam 

podaril čas za spremembe. 
 Razumem stiske 
in strahove, ki jih trenutno 
stanje odpira. Utrujeno kr-
marimo med valovi neza-

vidljivega položaja, ki ga ne 
moremo preseči. Ali pač? 
 Kaj pa če ujetost, v ka-
teri smo se znašli, premečemo, 
zasukamo in se nanjo ozremo z 
drugega zornega kota? Mogoče 
nam odstre spoznanje, kakšno 
svobodo nam v resnici prina-
ša. Gotovo ne tiste, da se lahko 
odpravimo kamorkoli, temveč 
tisto večjo, eksistencialno, na 
katero smo v (pre)hitrem ritmu 
življenja pozabili. Nova real-
nost nam daje možnost, da se 
osvobodimo vseh zažrtih vzor-
cev, navad, strahov, ki so se v 
srži naše biti pasli dolga leta.  
 Čeprav smo ljudje soci-

alna bitja, odvisna od interakcij 
z drugimi, pozabljamo, da lah-
ko pristne odnose zgradimo le, 
če se zavedamo samega sebe. 
Zdaj je priložnost za to. Kaj 
lahko v tem času storimo, da 
bomo vsaj malo prevetrili svoje 
misli, občutke, želje, ki smo jih 
v hrupnosti množice preveč-
krat utišali? Zakaj ne bi končno 
vzeli v roke knjige, ki je svoje 
večne modrosti že davno skrila 
pod plastjo prahu? Morda se v 
njej bohoti spoznanje, kako po-
novno ovrednotiti svoje odno-
se – do sebe, sočloveka, narave, 
sveta. Morda bo v nas sprožila 
vrsto vprašanj, na katera bi si 
morali odgovarjati vedno zno-
va – kdo smo, kakšne so naše 
vrednote, naši cilji in zakaj? 
 Poleg tega nam je 
ponujena možnost, da tuje 
svetove in pokrajine zame-
njamo za raziskovanje do-
mače narave, travnikov, goz-
dov in spoznamo njihove 
lepote ter se zavemo mirnosti, 
ki nam je brzenje v množi-
ci nikdar ne bo moglo dati.  
Trenutki so stresni, a ujetost 
lahko poskušamo sprejeti kot 
pot k osvobajanju svojih doje-
manj in odnosov. Če le razmi-
slimo, kako obogatiti samega 
sebe s časom, ki nam je darovan.  

Laura Brataševec, prof. 

Količki miru 

 Srednja šola Veno Pi-
lon Ajdovščina se je pridru-
žila mednarodnemu gibanju 
May Peace Prevail On Earth 
International, katerega po-
slanstvo je po svetu širiti mir. 
Gibanje so po grozodejstvih 2. 
svetovne vojne na Japonskem 
začeli preprosti ljudje, ki so 
želeli spodbuditi in prebuditi 
ljubezen, mir in harmonijo v 
posamezniku. Vsakdo je na-
mreč poklican, da poišče svojo 
oazo miru in tako doprinese k 

miru v svoji okolici in na svetu.  
 O tej plemeniti ideji 
je razmišljala skupina dijakov 
1. in 2. letnika gimnazijske-
ga programa v okviru OIV v 
januarju, ko so dijaki izdelo-
vali količke miru. Veseli smo, 
da so našli svoje mesto na 
zelenici pred šolo in da smo 
se z njimi pridružili števil-
nim parkom miru po svetu. 

Mag. Melita Lemut Bajec, 
prof.

Vzgojno delo "na liniji"
 Situacija, v kateri se na-
hajamo, na prvo žogo ni rožna-
ta. Vsakodnevno bombardira-
nje medijev z novim virusom 
in boleznimi, ki jih ta povzroča, 
nam je vsem prišlo do živega. 
In začelo se je že marca. Sama 
preživljam svoj osmi teden ka-
rantene, saj sem pred zaprtjem 
šol zbolela in takrat mi niti na 
misel ni prišlo, da do nadaljnje-
ga ne bom videla svoje vzgojne 
skupine. Kakorkoli, karantena 
je tu, šole so zaprte, vsi osta-
jamo doma, v krogu najbližjih 
… In mladostnikom je v tem 
času ponujeno najboljše – čim 
več in čim bolj smotrno upo-
rabljati socialna omrežja ter 
ostalo informacijsko-komu-
nikacijsko tehnologijo. Seve-
da v prvi vrsti za potrebe šole 
in za vzdrževanje socialnih 
stikov s prijatelji, sošolci … 
 A naj se najprej do-
taknem družine in njenega 
najpomembnejšega člana v za-
dnjih letih – trdega diska. Dan-
ski družinski terapevt Jasper 

Juul je leta 2017 zapisal članek 
z naslovom Način uporabe pa-
metnih telefonov in tablic nam 

strada srce, ki nikogar ne pusti 
ravnodušnega. Povod za članek 
je bila raziskava neke danske 
televizije, kjer so zajetno šte-
vilo 13-letnikov in njihovih 
staršev spraševali o uporabi 
pametnih telefonov in tablic 
v družini. Izvedena anketa je 
pokazala, da velika večina šol-

skih otrok pogreša svoje star-
še in si želi z njimi preživeti 
več kakovostnega časa. Enako 
velja tudi za starše teh otrok.  
 Čez tri leta se nam na 
pladnju, pod prisilo sicer, po-
nuja možnost krepitve dru-
žinskih odnosov in vezi ter 
globljega spoznavanja samega 
sebe. Ponujena nam je mo-
žnost, da se osredotočimo na 
tisto, kar smo zadnja leta po-
stavili na stranski tir – sebe 
in svoje bližnje. Omogočeno 
nam je, da si pomagamo, se 
spodbujamo, skušamo razu-
meti stiske in tegobe oseb, ki 
so naša matična celica, druži-
na. In ni nam prav. Na drugi 
strani pa nam ta ista situacija 
narekuje, da moramo delovne 
in šolske obveznosti opravlja-
ti na daljavo, »on line«, na li-
niji. To, kar mladostniki tako 
radi počnejo, »visijo« na tele-
fonih … In spet, ni nam prav.  
 Sedemindvajset dija-
kinj svoje vzgojne skupine sem 
zadnjič videla šestega marca. A 

v mislih so z mano vsak dan. 
Vem, da je šolsko delo na dalja-
vo bolj zahtevno kot običajen 
pouk in organizacija ter razpo-
rejanje časa tudi ni preprosta 
naloga, vsaj ne za mladostnike. 
A v mesecu dni so se dekleta 
privadila sistema. Po njihovih 
besedah jim je bilo na začet-
ku čudno in stresno, zdaj pa je 
stvar ustaljena. Pravijo, da ima-
jo tako več časa zase, da k uče-
nju pristopijo, ko so motivira-
ne in takrat veliko naredijo. Ne 
pritožujejo se nad količino dela, 
kar jim predstavlja stres in skrb 
je le matura ob koncu šolanja.  
 In kako to vem, če pa ne 
delam in sem na čakanju? Izko-
ristile smo socialna omrežja, se 
povezale v skupino in tam, »on 
line«, nadaljujem svoje vzgojno 
delo. Sprašujem jih po poču-
tju in občutkih, jih bodrim in 
motiviram ter nenazadnje po-
magam pri predelovanju snovi, 
ki mi je profesionalno blizu. A 
z vzgojno skupino ne ostajamo 
samo pri tem. Izmenjujemo si 
fotografije, ki jih posnamemo 
v teh toplih, pomladnih dneh, 
se pošalimo in kar je najbolj 
pomembno, povemo si, da se 

pogrešamo in komaj čaka-
mo, da se ponovno vidimo 
»off line« v dijaškem domu. 
Obogatene z novo izkušnjo.   

 
 

Maja Marc, vzgojiteljica v 
dijaškem domu



23SREDNJA ŠOLA VENO PILON AJDOVŠČINA          
Sreda, 29. april 2020 • številka: 219

Biologija na daljavo
 Na tak način dela ni-
sem bila pripravljena. Vedela 
sem, da se ga učitelji poslužuje-
jo v primerih daljših odsotno-
sti dijakov ali učiteljev, jaz pa te 
izkušnje še nisem imela.  Zato 
sem o delu na daljavo razmi-
šljala z dokajšnjo mero skepse. 
Danes vem, da neutemeljeno.  
 Pri pouku uporabljam 
različne metode dela, večinoma 
v neposrednem stiku z dijaki. 
Seveda so tekle informacije na 
daljavo večinoma prek e-pošte, 
1KA-ankete ali skupnih doku-
mentov, prek SMS-sporočil in 
mobilnega telefona za potrebe 
pouka izjemoma. S Skypom 
sem že imela izkušnje, a ne v 
povezavi s poukom, z  aplika-
cijo Zoom sem se srečala prvič. 
V zvezi s poukom sem z dijaki 
uporabljala predvsem Google 
Drive. Skupni dokument je 
odlična možnost za oddajanje 
gradiv v primerih skupinskega 
dela, kadar dijaki v skupinah 
obdelajo različne teme, te pa 
se nato zbere na enem mestu 
in imajo vsi dostop do gradiva. 
 Vsako preizkušanje 
novih metod dela je dobro. Ali 
ugotoviš, da deluje in ti ustre-
za, ali pa jo opustiš, preizkusiš 

drugo. Začetek je bil stresen – 
kako začeti, kako organizirati 
delo dijakom, kako posredova-
ti znanje … Začela sem prepro-
sto – z navodili, naj predelajo 
določen obseg snovi s pomočjo 
učbenika, delovnega zvezka in 
spletnih virov, zapišejo povzet-
ke ter jih shranijo v skupni do-

kument, kjer sem jih pregledala 
in podala povratno informaci-
jo. A je bilo hitro jasno, da delo 
ne more in ne sme teči samo na 
ta način. To je bila spodbuda, 
da sem preizkusila nekaj dru-
gega. Namig, da bi uporabili 
Zoom, sem dobila od dijakinje 
svojega razreda. Od bivšega di-
jaka pa pomoč pri namestitvi 
in uporabi orodja. Malce s stra-

hom sem sklicala prvo nefor-
malno srečanje, ki je bilo bolj 
namenjeno preizkušanju, kako 
bo šlo.  In šlo je odlično, zato 
sem se odločila, da bo to tisto, 
kar nam bo omogočilo tako 
kakovostno delo kot v razredu.  
 Menim, da pri dija-
kih ne bo večjih primanjklja-
jev. Če sklepam po njihovem 
odzivu v teh tednih, so resno 
zagrabili za delo. Seveda je 
uspeh odvisen tudi od anga-

žiranosti posameznika, po-
dobno kot če teče pouk v ra-
zredu. Vsekakor pa so in bodo 
primanjkljaji v neposrednem 
stiku, osebni komunikaciji s 
posameznikom ali skupino. 
Tudi dijaki pogrešajo druženje. 
 Sama več pozornosti 
kot doslej usmerjam v količino 
podane snovi, pripravo gradiv 

za dijake, več razmišljam o tem, 
koliko dijaki zmorejo, koliko 
imajo še drugih obremenitev 
pri ostalih predmetih. V bistvu 
je zadeva po svoje paradoksal-
na, saj imajo več časa za šolsko 
delo, ker so ostale aktivnosti 
omejene, niso pri pouku, ne iz-
gubljajo časa s prevozi v šolo, a 
dejstvo je, da so kljub naši po-
moči, navodilom, spodbudam 
in srečanjem v spletnih učilni-
cah pravzaprav sami, ko mora-
jo predelati snov. Nekateri dija-
ki, predvsem mlajši, se sami ne 
znajdejo najbolje ter so posle-
dično v stiski s časom. Bodo pa 
gotovo izboljšali sposobnosti 
organizacije dela, postali bodo 
bolj samostojni in še izboljšali 
medsebojno pomoč.  Nekateri 
dijaki so izpostavili, da jim tak 
način dela bolj odgovarja, saj si 
sami organizirajo čas in lahko 
določenim predmetom po-
svetijo malo več ali manj časa, 
kolikor pač zahteva obravna-
vana snov. Odmor si privošči-
jo takrat, ko ga potrebujejo, in 
dela ne prekinja šolski zvonec. 
Posledično so bolj učinkoviti. 
Drugim pa pouk na daljavo ni 
preveč všeč, predvsem zato, ker 
so v učnem procesu sami, po-
grešajo delo v razredu in si želi-
jo, da vse skupaj čim prej mine. 
 Učitelji imamo go-

tovo več dela s povratnimi 
informacijami, formativnim 
spremljanjem dijakovega dela. 
Zame ni to nič novega, to sem 
počela že doslej na podoben 
način pri vseh pisnih izdelkih: 
pisnih nalogah, poročilih vaj, 
seminarskih in raziskovalnih 
nalogah. Dijaki so imeli in 
imajo tudi sedaj možnost iz-
boljšati svoje izdelke in s tem 
tudi ocene. Pri pouku v osebni 
korelaciji je več priložnosti, da 
neposredno povratno informa-
cijo usmeriš individualno, lah-
ko pa jo deliš tudi z več dijaki 
naenkrat. Praviloma sta osebni 
stik in neposredna beseda bolj 
učinkovita, ker imata pogosto 
močnejši čustven naboj od pi-
sane besede. Dijaku sporočaš, 
da ti je mar zanj in za njego-
vo delo. Z malo več truda se-
veda lahko to dosežeš tudi s 
pisno povratno informacijo. 
 Vsekakor bomo vsi 
pridobili nove veščine upora-
be različnih orodij, drugač-
nega načrtovanja dela, preiz-
kusili kakšno novo metodo 
poučevanja in učenja. Za vse 
je in bo izziv pridobivanje 
ocen, predvsem pisnih, saj s 
tem nimamo veliko izkušenj.  

 
Sonja Marušič, prof. 

Veliko življenja v treh 
besedah

 Biti zaprt v stanovanju 
in se sredi življenja, ki predte 
postavlja številna vprašanja, 
a le malo odgovorov, ukvar-
jati z angleško slovnico … Ne 
verjamem, da so to sanje kate-
regakoli dijaka. In čeprav mor-
da nekateri med njimi mislijo 
drugače – mislim, da to niso 
sanje nobenega profesorja. So 

stvari, ki jih je pač treba na-
rediti, čeprav nam niso všeč. 
A vmes si lahko privoščimo 
tudi kakšen predah s čim bolj 
zanimivim in ustvarjalnim.
 Zdelo se mi je po-
membno, da ob tem, ko z di-
jaki na daljavo poskušam pre-
delati učno snov, v naše delo 
vnesem tudi nekaj igrivosti, 
da pobarvamo ta naš svet in 
čas v bolj pisane barve. Tako 
so dijakinje in dijaki 3. letni-
kov predšolske vzgoje ustvar-
jali svoje vesele zgodbe v samo 
treh besedah. Presenetili so 
me njihovi pozitivni odzivi 

– naloga jim je bila zelo všeč. 
Obenem pa se je izkazala kot 
priložnost za šibkejše dijake, 
da se kljub svojemu slabšemu 
poznavanju jezika izkažejo z 
ustvarjalnostjo. Naj njihove 
zgodbe spregovorijo same zase.

 
Tatjana Batagelj, prof. 

Keep smiling, baby!
Home, sweet home.

I am happy. 
Just smile today
Love is possible
Life is amazing

I still believe
Happiness. Priceless moments.

Go for it.
See the good.
She likes me.

Progress, not perfection.
Life. Time. Joy.

Postopno osvobajanje 
 Z učenjem na daljavo 
se rojevajo novi načini sodelo-
vanja in ustvarjanja. Dijaki in 
dijakinje iz 2. a, 2. b in 3. b, ki 
se francoščino učijo kot dru-
gi in tretji tuj jezik, so posneli 
svojo prvo epizodo podcasta 
z naslovom "Déconfinement 
progressif" (Postopno osvoba-
janje). Tema prejšnjega tedna je 
bila "zvoki noči". Oddajo smo 
ponosno delili tudi z globalno 

spletno skupnostjo, ki v tem vi-
roznem in viralnem času odpira 
prostor za solidarnost, ustvar-
janje, iniciative in povezova-
nje. Veselimo se že prihodnjih 
oddaj. Prisluhnete jim lahko 
tudi vi, in sicer s klikom na po-
vezavo na šolski spletni strani. 

Samuel Farsure, prof.

In kaj o pouku na daljavo pravijo dijaki? (nadaljevanje) 

Vsem dijakom je v pomoč, da se z nekaterimi profesorji tudi vidi-
mo in slišimo prek videokonferenčnih programov (Skype, Zoom 
…). Na ta način nam lahko profesorji razložijo, če česa nismo ra-
zumeli, nam podajo nove napotke, prav tako pa lahko že samo en 
takšen video klic vlije nove motivacije za opravljanje šolskih nalog.  

Vsi smo se po svoje prilagodili novih metodam dela, a kljub vsej 
meri potrpežljivosti prihaja do nevšečnosti. Že ko se zbudimo, smo 
zasuti z maili in sporočili na eAsistentu, zato včasih ne veš, kje bi 
začel. Slabost je tudi v tem, da moramo za obroke skrbeti sami in to 
nam vzame kar nekaj časa, medtem ko smo imeli v šoli topel obrok 
pripravljen.  

Prej sem zelo malo uporabljala računalnik, zdaj pa ga vsakodnev-
no, zato imam precej glavobolov, razdražene oči in slabši spanec. 
Ampak nič za to, saj mi ta način pouka omogoča, da sem v doma-
čem udobju s svojo družino in mi daje novo izkušnjo.  

Razredne zadeve urejamo prek spletnega klepetalnika in videokon-
ferenc, tako lahko razredniku posredujemo svoje pomisleke, težave 
in predloge, ki jih posreduje drugim učiteljem, skupaj pa potem te-
žave rešimo.   

Komunikacija z razredno skupnostjo in drugimi profesorji je vzpo-
stavljena, veliko profesorjev bodri dijake, naj se oglasijo v primeru 
vprašanj, nejasnosti, komentarjev. Všeč mi je, da se profesorji tru-
dijo, da bi vse potekalo gladko, četudi nismo skupaj v učilnici. 

Nikoli si nisem mislila, da si bom kdaj tako želela iti v šolo, kot si 
želim zdaj. Upam, da se ta epidemija kmalu konča in se bomo lah-
ko spet zdravi, nasmejani ter z novimi izkušnjami vrnili v šolske 
klopi. Pri pouku na daljavo najbolj pogrešam prijatelje, naš smeh 
ter naše “sprehode” po šoli.  

Novinarske dejavnosti v programu POŠ 
sofinancirata Republika Slovenija in 
Evropska unija iz Evropskega socialne-
ga sklada.
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Incom LEONE s sladoledom presenetil oskrbovance  
domov za starejše
 V podjetju Incom LE-
ONE se zavedajo, da sta v tre-
nutni situaciji povezanost in 
stik z zunanjim svetom še toli-

ko bolj pomembna za vse tiste, 
ki dneve preživljajo stran od 
svojih najbližjih. V to skupino 
sodijo predvsem oskrbovanci 
in osebje domov starejših ob-
čanov, ki se morajo še posebej 
izogibati stikom. To pa ne po-
meni, da se morajo izogibati 
tudi sladoledu! Ker je v času 
izolacije izjemno pomembno, 
da si ustvarimo trenutke vese-
lja in se veselimo majhnih stva-

ri, ki lahko polepšajo rutinski 
vsakdan, je Incom LEONE 
s svojimi slastnimi sladoledi 
presenetili oskrbovance kar 21 

– ih domov za starejše občane 
in zavodov na Primorskem.
 Obiskali so: Dom sta-
rejših občanov Ajdovščina, 
Dom upokojencev Izola,  Za-
vod Pristan Vipava, Social-
no varstveni zavod Dutovlje 
(Dom na Krasu), Dom sta-
rejših občanov Ilirska Bistri-
ca, Dom Danica d.o.o., 
Talita Kum zavod Postojna, 
Center za starejše občane Lu-

cija, Dom upokojencev Po-
stojna, Obalni dom upokojen-
cev Koper, Dom upokojencev 
Gradišče, Dom upokojencev 
Ptuj – Koper, Dom upokojen-
cev Nova Gorica, Dom upo-
kojencev Sežana, Dom upo-
kojencev Podbrdo, enota 
Tolmin, Turzis d.o.o., Dom 
upokojencev Podbrdo, enota 
Petrovo Brdo, Dom upokojen-
cev Idrija, Dom upokojencev 
Podbrdo, Socialno varstveni 
zavod Vitadom Bor Črni Vrh. 
 Že dolgo je znano, da 
sladoled osrečuje, in navdušeni 
odzivi iz domov in zavodov so 
to le še potrdili. »Gre za majh-
no pozornost, ki pa bo, upamo, 
pričarala velike nasmehe,« so 
poudarili v Incom LEONE. 
Dodali so še: »V teh časih je 
za vse nas solidarnost zelo 
pomembna. Ker so naši star-
ši, none in nonoti vložili v nas 
vse, kar so imeli in še več, smo 
več kot dolžni, da vsaj malo 
poskrbimo, da pozabijo na te 
težke čase. Če to dosežemo z 
našimi odličnimi proizvodi, 
smo še toliko bolj veseli. Ob tej 

priložnosti bi občudovanje in 
iskreno zahvalo izrekli vsem 
zaposlenim v teh ustanovah, 
ki tako skrbno in srčno skrbi-
te za najbolj ranljivo skupino 
ljudi. Skupaj nam bo vsekakor 
uspelo in ko se bodo ponovno 
sprostili obiski v teh ustano-
vah, bomo tudi malo mlajši 
z veseljem prisluhnili kakšni 
lepi in zanimivi anekdoti naših 
staršev, non in nonotov.«  

 Podjetje Incom LEO-
NE sodeluje tudi pri projektu 
za izdelavo zaščitnih mask za 
občane Ajdovščine in Vipave, 
kjer so lokalna podjetja stopila 
skupaj in v sodelovanju z Ob-
čino razvila zaščitno masko, 
poimenovano WaM1. S tem 
želi tudi podjetje Incom LEO-
NE pomagati lokalnemu prebi-
valstvu in ranljivim skupinam.
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Cenejša električna energija - čas je za solidarnost
 Razmere, v katerih smo se znašli, marsikoga stiskajo v grlu. Ljudje ostajajo doma, brez dela in s skrbjo, kako bo jutri. Zato je prav v teh dneh toliko bolj pomembna 
solidarnost, ki smo jo deležni na različnih področjih. Tudi vlada z nekaterimi ukrepi pomaga premostiti to negotovo obdobje. 

 Med prvimi vladnimi ukrepi za pomoč gospodinjstvom in malemu gospodarstvu med epidemijo koronavirusa je bilo znižanje cen elektrike. Vlada jih je oprostila 
plačila prispevka za obnovljive vire in kogeneracije, agencija za energijo pa je znižala omrežnino. Nižje cene sicer veljajo od 1. marca do konca maja. Pri tem sta ceno pora-
bljene električne energije dodatno znižala dva dobavitelja, GEN-I jo je znižal za 15 odstotkov, Energija plus pa za pet.

 GENI-I je bil prvi, ki je račune za elektriko znižal za dodatnih 15 odstotkov.

 Robert Golob, predsednik uprave GEN-I, podjetja, ki je najbolj znižalo cene, pojasnjuje, da so vsi odjemalci prejeli znižane račune že za marec. Žal pa nekateri dru-
gi dobavitelji niso uspeli pravilno obračunati popustov, ki izhajajo iz vladnih ukrepov. Skrb za naročnika je prva, zato so, kljub temu, da so imeli približno 16.000 računov že 
natisnjenih, le-te popravili in s tem omogočili, da so bili prav vsi njihovi odjemalci deležni nižjih računov že v marcu. Prihranek je precejšen, saj za njihovega povprečnega 
odjemalca pomeni že skoraj 30 odstotno znižanje. 
 »Kot prvi dobavitelj električne energije v Sloveniji znižujemo cene v času, ko so se številna gospodinjstva in mala podjetja znašla v stiski,« je dejal Golob. »V teh tre-
nutkih želimo dodati svoj doprinos k temu, da ljudem vsaj malo olajšamo položaj. Upamo, da bodo našemu zgledu sledili tudi drugi gospodarstveniki, ki to danes zmorejo, 
ne le v energetiki. Zdaj ni čas za kovanje dobičkov in lastne interese, ampak za solidarnost.« 

 Tega se zavedajo tudi uporabniki, saj so na GEN-I v teh dneh dobili preko tisoč pisnih pohval na temo znižanja, kar pomeni, da je ukrep bil dobro sprejet, posledično 
pa se seveda vse več ljudi odloča za zamenjavo dobavitelja in zaupanjem v podjetje. 

 Koliko lahko prihranimo? V tem obdobju smo bolj pazljivi na stroška, zato je potrebno še dodatno opozoriti na razlike v cenah elektrike med dobavitelji. Namreč, 
zaradi dvigov cen nekaterih dobaviteljev konec lanskega leta in v začetku letošnjega, so ponovno nastale razlike v cenah, ki lahko pomenijo pomembne prihranke za gospo-
dinjstva. Po poročanju časnika Delo lahko 4 članska družina prihrani več kot 12 € na mesec, glede na dominantnega ponudnika v notranjsko primorski regiji, torej E3.  
 
 Menjava dobavitelja je enostavna in brezplačna. Zamenjava dobavitelja je brezplačna, večina dobaviteljev ima telefon, preko katerega pokličete in lahko zadevo ure-
dite z enim klicem. Torej nekaj dodatnih evrov na mesec se lahko prihrani na enostaven način, na letni osnovi govorimo o znatnem prihranku. Torej, poleg tega, da sta Vlada 
in Agencija za energijo znižala prispevke, lahko precej prihranite sami, če zamenjate dobavitelja. 

Rudi Lovec

 
            Tabela s podatki: za 4 osebe v gospodinjstvu: VT 2500 kWh, MT 2500 kWh in 7kW obračunska moč
 
         Primerjava zneska za april:
  
  
 
 

OGLAŠUJTE 
 v časopisu Latnik

Andreja Lozar, 
 tel.: 040/826-142 

e-naslov: komerciala.latnik@
gmail.com
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Leto 2020 -mednarodno leto medicinskih sester in babic
Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je letošnje leto razglasilo za mednarodno leto medicinskih sester in babic, v počastitev 200-letnice rojstva utemeljite-
ljice sodobne zdravstvene nege Florence Nightingale, ki se je rodila 12. 5. 1820.Na ta dan praznujemo mednarodni dan medicinskih sester. Slogan letošnjega 
praznovanja je: Z MEDICINSKIMI SESTRAMI IN BABICAMI DO ZDRAVJA ZA VSE.

 Za 'slovensko Floren-
ce' velja Angela Boškin, prva 
šolana medicinska sestra v 
Sloveniji. Izobraževanje je za-
ključila na prvi šoli za social-
no-skrbstveno delo na Dunaju 
leta 1918. Leta 1919 je bila z 
dekretom imenovana kot prva 
'skrbstvena sestra' pri nas. Za-
služna je za ustanovitev prve 
posvetovalnice za matere in 
dojenčke v takratni novi drža-
vi. Posvetovalnica je delovala 
na Jesenicah, kjer je Boškino-
va svojo kariero tudi začela, 
model posvetovalnice pa se je 
kmalu razširil po vsej državi. 
V Sloveniji imamo danes že več 

kot 21 tisoč medicinskih sester, 
zdravstvenih tehnikov in ba-
bic. Vendar potrebe po njih še 
vedno naraščajo, še posebej po 
visoko izobraženih specialistih 
zdravstvene in babiške nege. 
Medicinske sestre in babice 
so temelj vsakega zdravstve-
nega sistema. SZO ocenjuje, 
da bomo do leta 2030 v sve-
tu potrebovali še 9 milijonov 
medicinskih sester in babic. 
Medicinske sestre, zdravstveni 
tehniki in babice so eden iz-
med nosilnih stebrov skrbi za 
zdravje vseh starostnih skupin 
prebivalstva, tako na podro-
čju preventive kot zdravljenja. 

Skozi zgodovino so ključno 
prispevale k marsikateremu 
mejniku na področju zdravja, 
med drugim k izkoreninjenju 
bolezni črnih koz in k občutne-
mu zmanjšanju stopnje smr-
tnosti mater in novorojenčk-
ov pri porodih. Največkrat so 
prve, v številnih državah po 
svetu pa tudi edine, ki poskr-
bijo za obolele ljudi, saj zdra-
vstvena služba ni povsod tako 
dobro organizirana kot pri nas.
 Kljub njihovi nepo-
grešljivosti v zdravstvu so 
medicinske sestre pogosto 
spregledane in podcenjene. 
Zaradi vseh potreb, zlasti pa 

v kriznih razmerah, kakršne 
predstavlja aktualna pande-
mija COVID-19, so tudi preo-
bremenjene.Medicinske sestre, 
zdravstveni tehniki in babice, 
ne glede na to, kje delujejo, so 
te dni solidarno in nesebično 
v 'prvih bojnih linijah' proti 
širjenju in v pomoč obolelim 
zaradi novega koronavirusa, za 
kar si zaslužijo vse priznanje.
 Področje delovanja 
medicinske sestre je zdravstve-
na nega - disciplina, ki obrav-
nava posameznika, družino 
in družbeno skupnost v času 
zdravja in bolezni s ciljem, 
da se doseže čim višja stopnja 
zdravja. Naloga zdravstvene 
nege je omogočati varovancem 
njihovo neodvisnost pri opra-
vljanju osnovnih življenjskih 
aktivnosti, krepitev in ohranja-
nje zdravja, negovati bolne in 
sodelovati v procesu zdravlje-
nja in rehabilitacije. Poleg stro-
kovnega dela mora medicinska 
sestra za bolnika skrbeti tudi 
po človeški plati, saj bolnik po-
leg zdravstvene potrebuje celo-
stno, tudi psihološko in čustve-
no pomoč in podporo. In spet 
je v zdravstveni oskrbi največje 

breme na medicinski sestri, 
ki z bolnikom preživi največ 
časa in ima tudi največ mo-
žnosti, da mu lahko pomaga. 

 Ko opravljaš poklic 
medicinske sestre, vsak dan 
veš, da se boš dotaknil življenja 
nekoga, ali pa se bo življenje 
dotaknilo tebe. Biti dovolj mo-
čan, da toleriraš vsa dejanja in 
besede, hkrati pa dovolj mehak, 
da razumeš vsakogar, ni pre-
prosto. Iz tega razloga si poklic 
medicinske sestre ali babice za-
služi spoštovanje in podporo. 

Damjana Marc

Razmišljanje o mojem poklicu
Vsako leto se 12. maja ob mednarodnem dnevu medicinskih sester spomnimo poklica, ki se 
nam zdi tako zelo samoumeven, v času trenutne pandemije pa je še kako aktualen! Nenado-
ma je delo večine zdravstvenih delavcev precej drugačno od običajnega, hkrati pa popolnoma 
enako v osnovnem poslanstvu: pomagati sočloveku.

 Sam delo medicinske 
sestre poznam dokaj dobro, pa 
čeprav sem ga največ opravljal 
v dežurstvih in v nujni medi-
cinski pomoči. To je poklic, v 
katerem se trudimo ohranjati 
življenje ali ga narediti nekako 
človeškega, s kar najmanj bo-
lečin in tegob, ki jih prinašajo 
bolezni ali prirojene napake. 
Nismo vedno uspešni, a se vse-
eno zelo trudimo. Priznati mo-
ram, da mi je všeč, če me nek-
do pohvali, menda je to v genih 
medicinskih sester še bolj izra-
zito kot v drugih poklicih. Tako 
kot v vsakem poklicu tudi me-
dicinske sestre v svojem doži-
vljajo lepe in žal tudi zelo težke 
trenutke. Včasih te prizor ne-
zgode, ki si ji bil priča, prebudi 
iz spanja, še enkrat se odvrtijo 
slike ponesrečenega, zraven pa 
svojci, ki strmijo vate in upajo. 
In to se lahko dogaja dolge te-
dne, včasih celo dlje. Delamo 
z ljudmi in za ljudi, ki jih boli, 
jih je strah in čakajo, da jim 

pomagamo, damo upanje, ki 
ni lažno, in se ga oprimejo ter 
nadaljujejo z bojem za ozdravi-
tev. So pa tudi lepi trenutki, ko 
nekdo ozdravi, ko ima nesreča 

srečen konec, ko se celo rodi 
novo življenje. Sam sem imel 
enkrat v svoji karieri to čast, da 
smo z reševalnim vozilom pro-
ti bolnišnici startali v štirih, na 
cilj pa nas je prišlo pet. Ne da 
me takrat ne bilo strah, ne da 
je bila stvar enostavna ali ru-
tinska! Konec je bil drugačen, 
novorojeno življenje nam je 
vlilo veliko zadovoljstvo, obču-
tek sreče in veliko pomirjenost.
 Pa vendar, če bi mo-
ral medicinsko sestro z nečim 
primerjati, bi rekel, da je ona 
ali on v zdravstvu 'senca', od-
visna od položaja sonca. Ko je 
poldan in je sonce najvišje, je 
ta senca majhna, komaj opa-
zna. Takrat sestra samo odpre 
predal, vzame karton bolnika 
in ga da zdravniku, morebiti 
še kaj vpiše na računalnik. To 
bi znal narediti skoraj vsak, 
ki pozna abecedo! Preden pa 
sonce zaide, postanejo sence 
dolge, skoraj strašljive. Tudi v 
delovniku sestre je tako: ko je 

potrebna strokovna nega in je 
potrebno narediti tudi kaj, če-
sar ne zna prav vsak, kar niti 
ne izgleda lepo, niti nima naj-
lepšega vonja. Takrat nastopi 
strah, ki bega sestro, zdrav-
nika in bolnika. Veliko krat 
se sliši stavek: »Dobri ste, da 
to delate!« Blišč in beda, kot 
v vsakem drugem poklicu.
 Morda še primerjava 
med medicinsko sestro ne-
koč in danes. Včasih je sestra 
imela veliko več stika z bol-
nikom, tako pri osnovni negi 
kot tudi pri izvajanju določe-
nih specialnosti. Veliko je bila 
ob bolniku, manj je bilo dela 
z administracijo. Po mnenju 
ljudi so bile sestre včasih prija-
znejše in naj bi imele več čuta 
za bolnike. Danes se medicin-
ska sestra veliko ukvarja z vpisi 
bolnika v računalniški sistem. 
Brez tega danes ne gre. Prav 
tako ima sestra veliko dela z 
odgovarjanjem na telefonske 
klice in naročanjem bolnikov 
na preglede. Seveda pa je tudi 
dandanes sestra nepogrešljiva 
pri zdravstveni negi bolnikov. 
Bolniki imajo veliko možno-
sti, da si o težavah in bolezni 
veliko preberejo na internetu 
in v drugih virih. Prav tako 
imajo več pravic in zaščite, kar 
je dobro zanje in za medicin-

ske sestre, je pa res, da to terja 
od njih še večjo natančnost in 
pazljivost pri njihovem delu.
 Za zaključek bi rekel, 
da je za delo z bolnikom me-
dicinska sestra še kako po-
trebna. Sama tehnologija, vsak 
dan nove preiskave in ves me-
dicinski napredek bolnikom 
zelo pomagajo pri njihovih 
boleznih. Marsikatero, včasih 
neozdravljivo bolezen, se danes 
da pozdraviti, a na drugi stra-
ni je dejstvo, da nas iz dneva v 
dan presenečajo nove in nove 
bolezni. In v tem začaranem 
krogu bo poklic medicinske 
sestre še zelo dolgo potreben. 
Vsi si želimo, da bi takrat, 
ko gre za naše zdravje, ime-
li ob sebi popolno medicin-
sko sestro, a take žal ni, vsaj 
ne take, ki bi imela vse vrline 
in lastnosti popolne medicin-
ske sestre. Imamo pa veliko 
zelo dobrih medicinskih se-
ster, ki zelo dobro skrbijo za 
bolnike in se zares trudijo, v 
zavedanju, da je življenje »ču-
dovito darilo –  pomembno 
in dragoceno«, kot je deja-
la tudi Florence Nightingale.   

Peter Kompara
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Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina
Objava dveh javnih pozivov LAS Vipavska dolina sofinanciranih s sredstvi 
Evropskega sklada za regionalni razvoj
Lokalna akcijska skupina LAS Vipavska dolina je pogodbeno partnerstvo javnih, zasebnih in ekonomskih subjektov z namenom uresničevanja ciljev strategije lokalnega 
razvoja na območju občin Ajdovščina in Vipava s pomočjo mehanizma CLLD (Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost), in sicer s pomočjo sredstev dveh skladov, Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

V začetku januarja je LAS Vipavska dolina objavil dva javna poziva za izbor manjših in standardnih operacij oziroma projektov, ki bodo sofinancirani s sredstvi ukrepa LE-
ADER v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Oba javna poziva bosta odprta do 30. aprila 2020. 

Za sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj je LAS Vipavska dolina v sredo, 15. aprila 2020, objavil dva javna poziva za izbor manjših in standardnih projektov, ki 
bosta odprta dva meseca in pol, natančneje do 30. junija 2020. 
Namen objavljenih javnih pozivov v aprilu je izbor partnerskih projektov, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju razvojnih ciljev iz Strategije lokalnega razvoja v pro-
gramskem obdobju 2014-2020 in sofinanciranje njihovih upravičenih stroškov v deležu 80 %. 
S predlogi projektov lahko kandidirajo člani LAS Vipavska dolina in pravne osebe ter samostojni podjetniki s sedežem v občinah Ajdovščina in Vipava. Partnerski projekti 
se lahko izvedejo le na območju štirih naselij – Ajdovščina, Vipava, Col in Podnanos. Izkazati morajo zmožnost doseganja enega ali več posebnih ciljev, ki so začrtani v stra-
tegiji lokalnega razvoja našega območja.
Pričakuje se predloge vsebin in aktivnosti, ki vplivajo na ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta, spodbujajo podjetniške aktivnosti in rabo lokalnih izdelkov in storitev, 
povečujejo aktivacijo ranljivih skupin z različnimi dejavnostmi in vplivajo na varstvo in izboljšanje okolja ter ohranjanje narave. Projekti lahko v vsebinskem smislu vključu-
jejo zgolj tako imenovane mehke aktivnosti ali pa kombinacijo mehkih aktivnosti in naložb.
Na pozivu za manjše projekte, kjer je razpisanih 30.000 EUR, se po večini pričakuje projekte z mehkimi vsebinami, saj gre tu za omejitev dovoljene višine upravičenih 
stroškov, ki znaša 10.000 EUR. Poziv za standardne projekte pa je namenjen večjim projektom, ki vključujejo tudi naložbe, saj lahko prijavitelji in partnerji kandidirajo za 
pridobitev nepovratnih sredstev v višini med 50.000 EUR in 350.000 EUR. 

Celotna razpisna dokumentacija je javno objavljena na spletni strani LAS Vipavska dolina na naslovu www.las-vipavskadolina.si. Regijska razvojna agencija ROD Ajdo-
vščina, ki za LAS Vipavska dolina opravlja strokovne in administrativne naloge, nudi potencialnim prijaviteljem možnost dodatnih pojasnil razpisne dokumentacije preko 
elektronske pošte: info@las-vipavskadolina.si.

Melita Mavrič, RRA ROD Ajdovščina

Finale POPRI - letos preko spleta

  Finale vseslo-
venskega tekmovanja v podje-
tniških idejah mladih POPRI 
bo letos potekalo od 12. do 14. 
maja, vendar tokrat "brezstič-
no", na spletnih platformah. Za 
varnost in zdravje bodo torej 
poskrbela spletna orodja. Naj 
spomnimo, POPRI je tekmo-
vanje za najboljšo podjetniško 
idejo med mladimi. Osnovni 
namen tekmovanja je prispe-
vati k dvigu sposobnosti mla-
dih za uresničevanje svojih 
zamisli, kar vključuje tudi vse 
predhodne korake do uresniči-
tve podjetniške ideje. Komisijo 
sta v kategoriji osnovnošolcev 
s svojimi poslovnimi idejami 
prepričali ekipi iz OŠ Draga 

Bajca Vipava z odlično rešitvijo 
rezalne deske MULTIDILCA 
in OŠ Dobravlje z inovativno 
idejo pohodniške palice, ki 
so jo poimenovali URVI.  
  M U LT I DI L-
CA je resnično vredna svojega 
imena, saj napredna rezalna 
deska vsebuje tehtnico, meri-
lec časa, ekran, ki prikazuje 
shranjene recepte in postopke 
priprave, brusilnik nožev in 
zareze zanje, eno manjšo rezal-
no deščico za lažjo manipula-
cijo s hrano ter UV sterilizator 
nožev. Nič pa ne zaostajajo niti 
pohodne palice URVI, saj se 
ponašajo z vgrajeno lučjo na 
baterije, ki se s pomočjo poseb-
nega sistema med hojo polnijo. 

Skupini bosta imeli 14. maja 
2020, ko bo potekalo finale za 
osnovnošolske ekipe, vsaka na 
voljo 5 minut časa, da prepri-
čata komisijo, da je prav nji-
hova ideja najboljša. Rezultati 
tekmovanja bodo preko spleta 
razglašeni naslednjega dne, 
slavnostna podelitev nagrad 
pa je predvidena za septem-
ber, oziroma ko bodo razme-
re to dopuščale. Učence bodo 
na predstavitve pripravljale 
mentorice iz Regijske razvojne 
agencije ROD s pomočjo sple-
tnih orodij in upamo, da bo 
mlinček za poper tudi letos pri-
šel v roke ekipe iz naših krajev.

Z desne proti levi; Ekipa OŠ Draga Bajca Vipava  (kuhinjska MULTIDILCA) in ekipa OŠ Dobravlje (pohodne palice URVI, ki žanjejo energijo) ter 
ekipa OŠ Dornberk.

Embalaža »Vipavska 
dolina sočna. Vse 
leto.«
Tudi letos Regijska razvojna 
agencija ROD Ajdovščina, v 
sodelovanju z vsemi občina-
mi na območju Vipavske do-
line, koordinira izdelavo in 
distribucijo embalaže za sveže, 
nepredelano sadje, zelenjavo 
in poljščine s poreklom Vi-
pavske doline v okviru tržne 

pod-znamke “Izvorno iz Vi-
pavske doline”. Koncept tržne 
znamke prostora Vipavska 
dolina zaokroža celotno ob-
močje šestih občin (Vipava, 
Ajdovščina, Renče-Vogrsko, 
Šempeter-Vrtojba, Miren-Ko-
stanjevica in Nova Gorica). 
Vipavska dolina od nekdaj ve-
lja za vrt Slovenije, kmetijstvo 
je pomembna gospodarska 

panoga, hkrati je gradnik zna-
čilne in prepoznavne kulturne 
krajine. Občine si zato priza-
devajo za ohranjanje tradicije, 
seveda tudi za povečanje pride-
lave in pospeševanje prodaje, s 
pomočjo sodobnih pristopov 
pri trženju. K temu nedvomno 
pripomore privlačna in upo-
rabna embalaža, oblikovana 
skladno s celostno grafično 
podobo tržne znamke Vipa-
vska dolina. Značilnost pridel-
kov dodatno poudarja slogan 
»Vipavska dolina / Sočna. Vse 
leto.« Embalaža za prodajo 
svežega sadja in zelenjave je 
lani na predlog sadjarjev do-
živela še nekaj izboljšav, tako 
je primerna za hladilnice, do-
dane so luknjice za zračenje, 
na voljo so tudi škatle srednje 
velikosti … Skratka, embalaža 
s prepoznavno podobo že na 
daleč jamči, da gre za značil-
ne pridelke iz Vipavske doline.

Meta Bratina
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Izobraževanje odraslih selijo v e-učilnice
»Tudi na Ljudski univerzi Ajdovščina smose čez noč znašli v položaju, ki ga nihče od nas ni pričakoval. Čez noč smo morali zapreti svoja vrata, začasno prekiniti 
vse nedokončane in napovedane delavnice, tečaje, predavanja in hitro vzpostaviti nov način dela z udeleženci na daljavo, v e-učilnicah. Spet se je pokazalo, 
kako pomembno je danes, da se znamo hitro prilagoditi, da se znamo učiti in biti pri tem vztrajni ter sodelovalni,« pravi Eva Mermolja, direktorica Ljudske uni-
verze Ajdovščina. Več o tem, kako ljudska univerza deluje v teh nestanovitnih in nepredvidljivih časih ter kaj načrtujejo za prihodnost, si preberite v spodnjem 
klepetu z direktorico, Evo Mermolja.

Kako Ljudska univerza Ajdo-
vščina deluje v času epidemije 
in kako ste se kot direktorica 
oziroma vodja celotne ekipe 
soočili z novim načinom dela? 
 Epidemija je močno 
zaznamovala življenje vseh 
nas – močno je vplivala tudi 
na delovanje naše ljudske uni-
verze in vseh nas zaposlenih. 
Organizacija izobraževanj v 
obliki, ki smo je bili vajeni, 
je postala preteklost, nepo-
sredni stik z udeleženci je bil 
prekinjen, naše delovno oko-
lje je postal naš dom. Gre za 
situacijo, ki zahteva od nas 
veliko prilagajanja, soočanje 
z novimi izzivi ter posledično 
povsem drugačno organizaci-
jo dela, kot smo je bili vajeni. 
Na Ljudski univerzi smo vpeti 
v številne projekte, s katerimi 
zasledujemo različne cilje. Iz-
vajamo programe za dvig kom-
petenc za osebni in karierni 
razvoj, večjo socialno vključe-
nost ter podporne dejavnost, 
kot so npr. svetovanje, Središče 
za samostojno učenje in pro-
mocija vseživljenjskega učenja. 
Z razvojnimi projekti uvajamo 
nove prakse v partnerstvu s 
podjetji in samostojnimi pod-
jetniki, ponudniki različnih 
storitev. Zelo pomembno za 
nas je bilo, da smo poskrbeli za 
to, da lahko projektne aktivno-
sti s prilagoditvami potekajo 
tudi v času epidemije. Nemalo 
vprašanj se nam je postavljalo 
kot izvajalcu, ko smo povsem 
spremenili način dela. V so-
delovanju s pristojnimi mi-
nistrstvi in skrbniki pogodb 
za naše projekte smo iskali 
najustreznejše prilagoditve za 
nadaljnje izvajanje projektov. 
Zelo smo zadovoljni, da nam 
je uspelo izvedbo večine načr-
tovanih aktivnosti prilagoditi 

novim razmeram. Prilagoditve 
prinašajo vse izzive dela na da-
ljavo, s katerimi se soočajo tudi 
številne druge organziacije. 
Zame kot vodjo je svojevrsten 
izziv predstavljalo že vodenje 
zaposlenih na daljavo. Zelo po-
membno se mi zdi, da poteka 

med nami veliko komunikaci-
je. Vse to, kar smo sicer skomu-
nicirali v neposrednem stiku 
na delovnem mestu, moramo 
sedaj na daljavo. To je seveda 
težje, ker sodelavke ne vidiš v 
živo, ne veš, kako se počuti, kaj 
se z njo dogaja. Prepričana sem, 
da je tudi to potrebno skomu-
nicirati, zaposlene povprašati 
po tem, kako so, če kaj potre-
bujejo, kaj se jim dogaja. Doma 
imamo različne situacije, raz-
lično se odzivamo nanje in prav 
je, da smo ena drugi v podporo 
in se spodbujamo ter se usmer-
jamo v iskanje najboljših re-

šitev. Tudi sicer, v običajnih 
razmerah je po mojem mnenju 
ena izmed glavnih nalog vodij 
prav skrb za zaposlene. Zapo-
sleni so naš največji potencial 
in lahko predstavljajo največji 
doprinos vsaki organizaciji. 
Izkazalo se je, da smo zelo 

prilagodljivi, saj smo v nekaj 
dneh vzpostavili povsem nov 
način dela in komuniciranja 
tako znotraj kolektiva kot tudi 
dela z udeleženci. Znanja in 
spretnosti uporabe sodobnih 
komunikacijskih orodij smo 
zaposlene hitro nadgradile, saj 
so postala ključna za naše delo. 
Kako pomembna je osnovna 
digitalna pismenost, se je po-
novno izkazalo v tem času. 
Zelo ponosna sem na naše ude-
ležence, tudi tiste, ki obisku-
jejo programe računalniškega 
opismenjevanja, kako vztraj-
ni so in kako napredujejo.

Kako vidite oziroma kakšna 
je vloga Ljudske univerze Aj-
dovščina v času epidemije?
 Ljudska univerza Aj-
dovščina je danes prepoznana 
kot sodoben izobraževalni cen-
ter za izobraževanje odraslih. 
Smo glavni nosilci izobraževa-
nja odraslih v ZgornjiVipavski 
dolini. Zavezani smo k strokov-
nemu pristopu, spodbujamo 
vseživljenjsko učenje in med-
sebojno povezovanje. Zavze-
mamo se za kakovosten razvoj 
inovativnih učnih pristopov in 
programov. Vse to smo dola-
zali tudi v teh zadnjih tednih.
Ljudska univerza je in bo pred-
stavljala prostor, ki povezuje 
ljudi. Za mnoge so tečaji pred-
stavljali socialno druženje in 
mreženje, aktivno preživljanje 
prostega časa …  In to se je čez 
noč spremenilo. Kljub temu, da 
živimo v svetu moderne tehno-
logije, še vedno delamo za lju-
di, katerim pomemben dejav-
nik in motivacija za udeležbo 
je bila prav socialna interakcija. 
Zato se naša vizija in poslan-
stvo v času epidemije nista 
spremenili. Čutimo še večjo 
odgovornost, da lokalnemu 
okolju in širši javnosti ponu-
dimo inovativne izobraževal-
ne programe na daljavo, ki jim 
bodo pomagali pri strokovnem 
razvoju, pri krepitvi njihovih 
kompetenc, veščin in spretno-
sti. Zavedamo se, da moramo 
tudi v trenutni situaciji z naši-
mi programi aktivno širiti zna-
nje in krepiti učečo se skupnost. 

Kakšne prilagoditve na-
črtujete za naprej? Kdaj 
lahko pričakujemo delav-
nice, predavanja, tečaje? 
 Kljub temu, da smo 
morali zapreti naše prostore, se 
nismo prepustili trenutni nego-

tovosti. Zaenkrat res ne vemo, 
kdaj bomo lahko ponovno od-
prli svoja vrata, kdaj bodo pre-
davanja, tečaji in drugi procesi 
potekali zopet na način, kot 
smo jih bili navajeni do sedaj. 
A prav ta negotovost je iz nas 
potegnila tisto, kar najbolje 
znamo. Pripraviti nove izobra-
ževalne programe, delavnice, 
tečaje, ki se prilagajajo, odziva-
jo in odgovarjajo na trenutne 
razmere. S sodelavkami pripra-
vljamo online izobraževalne 
programe raznolikih vsebin, 
ki bodo namenjene različnim 
ciljnih skupinam, želimo, da 
bo prav vsak zainteresiran na-
šel nekaj zase. Trudimo se, da 
bo e-učenje ravno tako prijetna 
in pozitivna izkušnja, ter da 
se bodo udeleženci radi vra-
čali na takšna izobraževanja. 
Na naši spletni strani bomo 
sproti objavljali vse novosti.

Bi radi še kaj sporoči-
li našim bralcem in va-
šim udeležencem?
 Veselim se dneva, ko 
bo Ljudska univerza Ajdovšči-
na ponovno na široko odprla 
vrata, ko bo ponovno živah-
no pri nas. Rada slišim smeh 
iz učilnic, vidim zadovoljne 
obraze in radovedne, zna-
nja željne udeležence. Rada 
imam osebni stik s sodelav-
kami, partnerji in udeleženci. 
 Do takrat, ko bo vse 
to mogoče, pa seveda osta-
nimo doma in delajmo to, 
kar lahko. Izkoristimo prilo-
žnost tudi za druženje s svo-
jimi bližnjimi, za katere nam 
v vsakodnevni naglici zmanj-
kuje časa, za prostočasne ak-
tivnosti in vse, kar imamo radi.
Ostanimo poveza-
ni in ostanimo doma.

Ljudska univerza Ajdovščina vas vabi v:
• Večgeneracijski center Goriške: Izvaja se preko Facebook skupine VGC Ostanimo povezani in ostanimo doma. Skupina je namenjena druženju, informiranju, svetovanju, 
učenju na daljavo za vse generacije. Če ne uporabljate Facebooka pokličite, da vas naučimo.
 
• Svetovalno središče - ISIO: Tudi v času, ko smo primorani ostati doma, vam naša svetovalka, BREZPLAČNO lahko svetuje ali informira o različnih možnostih izobraževa-
nja, da se boste po zaključku karantene lahko lažje odločili, v katero izobraževanje se vključiti. 
 
• Program Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O) je namenjen mladim med 15 in 26 leti, ki iščejo zaposlitev, potrebujejo učno pomoč, bi radi poiskali drugačno poklic-
no pot ali dokončali šolo. Usposobljene mentorice skupaj z njimi iščejo možnosti in priložnosti za razvoj njihovih potencialov in kompetenc, ki bodo pomembno prispevali k 
njihovi osebni in poklicni rasti. PUM-O je za udeležence brezplačen, vanj se lahko vključite že zdaj. Trenutno se PUM-O izvaja na daljavo preko telefona 051 419 119, mailov 
pum-o@lu-ajdovscina.si in maja.lemut@lu-ajdovscina.si ter preko FB profila PUM-O Ajdovščina. 
• E-učenje in Središče za samostojno učenje: Obiščite spletno stran www.lu-ajdovscina.si in vstopite v našo spletno učilnico, kjer vas čakajo zanimive izobraževalne 
vsebine.

Za vse informacije smo dosegljivi vsak dan od ponedeljka do petka, med 8.00 in 16.00 na telefonsko številko 041437785 ali na elektronski naslov info@lu-ajdovscina.si.
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GLASBA ZDRUŽUJE NA DALJAVO
Kot vse druge šole v Sloveniji tudi Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina od sredine marca 
izvaja pouk na daljavo. Svojemu delu, ki je že sicer prežeto z vztrajnostjo in ustvarjalnostjo, 
smo bili tako primorani dodati še zvrhano mero iznajdljivosti. Tudi vabilo novim učencem in 
predstavitev učnih programov bosta potekala na varni razdalji, preko spleta.

 Zdi se skoraj never-
jetno, da tista lepa nova šola, 
ki smo se je učenci in učitelji 
v začetku septembra tako is-
kreno razveselili, po zgolj še-
stih mesecih sameva in mol-
či. A čeprav redki mimoidoči 
iz učilnic trenutno ne slišijo 
neutrudnega ponavljanja ve-
dno istih melodij, se učitelji, 
učenci in starši trudimo, da 
pouk poteka kolikor je mogoče 
normalno. S pomočjo sodob-
ne tehnologije izvajamo pouk 
vseh instrumentov in petja, 
nauka o glasbi in solfeggia ter 
baleta, okrnjeno je le delova-
nje orkestrov. Korepetitorji so 
poskrbeli za posnetke in jih 
poslali učencem, ki tako lahko 
vadijo ob klavirski spremljavi. 
Učitelji nauka o glasbi pošiljajo 
gradivo in naloge po elektron-
ski pošti in jih na enak način 
tudi preverjajo. Večina indivi-
dualnega pouka poteka v živo 
preko različnih orodij za video 
klice, nekateri pouk kombini-
rajo tudi s posnetki, komen-
tarji in pisnimi navodili. Preko 

Zooma je bilo izvedenih celo 
nekaj razrednih nastopov, s po-
močjo video povezave pa pote-
ka tudi pouk baleta – učenke se 
priključijo na ogromen ekran 
učitelja, ki jih lahko spremlja in 
sproti popravlja. Veliko dobre 
volje učiteljev, učencev in star-
šev je potrebno, da ob skrbi za 
namestitev kamer in mikrofo-
nov ter vzpostavljanje povezav 
ostane dovolj energije za glas-
bo – za vadenje, ponavljanje, 
interpretiranje, muzikalnost. 
V trenutnih razmerah nedvo-
mno pišemo zgodbo o uspehu, 
ne moremo pa se upreti poželji-
vim pogledom proti (kislemu) 
grozdju: pogrešamo predvsem 
pristne stike in prave nastope, 
odpadle so revije in srečanja, 
odpadli so naši javni koncer-
ti in razpisana tekmovanja. 
 Zaradi trenutnih raz-
mer je bil odpovedan dan odpr-
tih vrat, nove učence in njihove 
starše pa zato vabimo, da sle-
dijo objavam na spletni strani 
glasbene šole. Trudimo se, da 
bi tudi letos bodočim mladim 

glasbenikom približali svet 
glasbe in instrumentov, a bo ta 
predstavitev potekala na dru-
gačen način – učenci s svojimi 
mentorji pripravljajo posnetke 
skladbic in kratke opise svojih 
instrumentov, ki bodo otro-
ke nagovarjali s spletne stra-
ni. Spremenjen je tudi termin 
sprejemnih preizkusov; ti bodo 
predvidoma v juniju, natanč-
nejši datumi pa bodo prav tako 
objavljeni na spletni strani šole.
 Vsem učencem in nji-
hovim staršem se učitelji za-
hvaljujemo za sodelovanje, pri-
lagodljivost in potrpežljivost. 
Prepričani smo, da kljub raz-
meram občutite moč glasbe, ki 
nas združuje tudi v varnem za-
vetju doma. Glasba nas razve-
seljuje in nam lepša dneve, nas 
opogumlja, tolaži in zdravi. 
Naj zato velja tudi vabilo vsem 
ljudem: Pojte, igrajte, poslušaj-
te; z glasbo je življenje lepše!

Katarina Vidmar

RAZPIS ZA VPIS V GLASBENO ŠOLO V 
ŠOLSKEM LETU 2020/2021
Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina vabi k vpisu otrok v 
naslednje programe glasbenega izobraževanja:

- Predšolska glasbena vzgoja: otroci rojeni v letu 2015 (program 
traja 1 leto)
- Glasbena pripravnica: otroci, rojeni v letu 2014 - 1. razred 
osnovne šole (program traja 1 leto)
- Program glasba- instrument in nauk o glasbi: otroci, rojeni v 
letih  2011, 2012 in 2013
- Program plesne pripravnice: otroci, rojeni v letih 2012, 2013, 
2014, 2015 (program traja 3 leta)
- Program glasba- petje: priporočljiva starost: dekleta 17 let, fan-
tje 18 let, izjemoma mlajši (zaključena mutacija)
- Nadstandardni program: Nauk o glasbi
                                                    
Sprejemne preizkuse opravljajo tisti, ki se vpisujejo na instru-
ment ali v program petja. V programe Predšolske glasbene vzgoje, 
Glasbene pripravnice in Plesne pripravnice vpisujemo brez spre-
jemnih preizkusov.

PRIJAVNICE IN VPISNE LISTE BOMO SPREJEMALI OD 5. – 
20. MAJA 2020 PO ELEKTRONSKI POŠTI NA NASLOV glasbe-
nasolaajdovscina@guest.arnes.si. 

Na spletni strani šole bodo od 29.4. dalje objavljena podrobnej-
ša navodila o prijavi, prav tako bodo tam dosegljivi vsi potrebni 
obrazci.

Sprejemni preizkusi bodo potekali predvidoma med 1. in 30. 
junijem 2020. O točnih datumih bomo  obveščali na naši spletni 
strani www.gsajdovscina.net. v rubriki 'obvestila'.

Pilonova galerija Ajdovščina

Pilonova galerija Ajdovščina, Prešernova ulica 3, 5270 Ajdovščina
T: +386 5 368 91 77 • E: pilonova.galerija@siol.net • I: www.venopilon.com

Prosimo vas, da zaradi ukrepov ob širjenju pojava koronavirusa, 
spremljate odpiralni čas, izvedbo morebitnih dogodkov ter dostopnost 

ogleda razstav in stalne zbirke Pilonove galerije na www.venopilon.com.

Stalna zbirka Vena Pilona
Sprehod skozi življenje in delo Vena Pilona (1896–1970)

Veno Pilon, Furlanska delavka, 1923, olje, platno, 
Pilonova galerija

Družimo se z vami na 
www.venopilon.com

Umetnost v času koronakrize na 
Goriškem

Poziv vizualnim umetnikom
Več na www.venopilon.com

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

Nina Krašna, 
051 321 368

Matej Hosta dr. vet. med.

031 612 777
dr. vet. med.

OGLAŠUJTE 
 v časopisu Latnik

Andreja Lozar, 
 tel.: 040/826-142 

e-naslov: komerciala.latnik@gmail.com
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Vrnimo naravi nasmeh ob dnevu 
Zemlje
 V petem razredu ima-
mo vsako leto naravoslovni dan, 
kjer se učimo pravilno ločevati 
in razvrščati odpadke. Običaj-
no to izvedemo v sodelovanju s 
Komunalo Ajdovščina, letos pa 
je bilo v obliki dela na daljavo. 
V uvodu so učenci prebrali in 
si ogledali PPT predstavitev o 
razvrščanju odpadkov. Sesta-
vljen je iz aktualnih spletnih 
strani Komunale Ajdovšči-
na, v dogovoru z gospo Nata-
šo Kosmač, ki nam običajno 
to temo predstavlja v šoli. Po 
predstavitvi so učenci razmi-
šljali o tem, kaj bodo storili, 

da bodo naravi vrnili nasmeh. 
Drugi del naravoslovne-
ga dne je bil recikliranje, saj 
so morali učenci izdelati iz-
delek iz odpadne embala-
že. Nastali so zelo zanimivi, 
tehnično dovršeni izdelki. 
 Nekaj zapisov učencev 
Nija Mikuž Valič: »Kadar se 
bom z družino odpravila na 
sprehod, bom poskušala čim 
več odpadkov pobrati in jih 
vreči v smeti. Kupovala bom 
manj plastike, saj ko embalažo 
v tovarnah razgrajujejo, spu-
ščajo strupene pline v zrak in 
narava se onesnaži. V trgovino 
bom nosila svoje vrečke, ki so 
narejene iz blaga. Sadje in ze-
lenjavo bom dala samo v eno 
vrečko. Previdna moram biti 
pri nošnji plastičnih vrečk, da 
mi jih veter ne odnese. Nikoli 
ne bom vrgla papirčkov (od čo-
kolade, sladoleda … ) v naravo.
Odpadke bi pravilno razvršča-
la v smetnjake. Čim manj se bi 
vozila s prevoznimi sredstvi, ki 
izpuščajo pline. V šolo bom ho-
dila predvsem peš ali s kolesom. 
Tudi na telefonu bom preživela 
čim manj časa, saj baterije, ki 
jih ti telefoni vsebujejo, tovarne 
zelo težko razgradijo in pri tem 
v zrak spustijo ogromno plinov. 
V potoke, reke, školjke … ne 
bom zlivala nevarnih snovi ali 
olja. Očetu bom predlagala, 

da avto pere samo v avtopral-
nici, saj tam onesnažena voda 
odteče v posebne odtoke.« 
Brin Brecelj: »Ko bom šel v tr-
govino, bom kupil le tiste stva-
ri, ki jih resnično potrebujem 
in jih dal vrečko za večkratno 
uporabo. Te vrečke že upo-
rabljamo, vendar ne vedno. 
Potrudil se bom, da jih bomo 
vedno vzeli s seboj. V trgovini 
bom opozoril starše, da kupi-
mo čim manj pakiranih stvari.
Pazil bom na svoje igrače in 
obleke, da jih bom imel dolgo 
časa in ko jih ne bom več po-
treboval, jih bom podaril mlaj-

šim in tistim, ki jih bodo po-
trebovali. Tudi to že počnemo, 
veliko oblačil dobim od soro-
dnikov, moja pa dobi še bratec.
Odpadnih snovi ne bom zli-
val v vodo, da bo voda osta-
la čista za pitje. Prosil bom 
mamo, da uporablja čim več 
naravnih čistil. Odpadke bom 
metal v smetnjake in ne v na-
ravo, da bo ostala čista. Od-
padke bom ločeval. Posku-
šal bom proizvesti čim manj 
odpadkov in te reciklirati, 
da jih bomo spet uporabili.« 
Filip Sever: »Ločeval bom od-
padke. Če bom videl, da je na 
tleh kakšen odpadek, ga bom 
pobral in ga odnesel v  ustre-
zen zabojnik na ekološki otok. 
Na grobove bom nosil na-
risane svečke na kamnu. 
Kamor lahko grem peš ali s 
kolesom, ne bom prosil star-
šev, da me zapeljejo z avtom. 
V trgovini bom kupoval iz-
delke z embalažo, prijazno 
okolju. Ne bom pil sokov iz 
plastenk, ampak si bom na-
lil vodo v steklenico, ki jo 
lahko stalno uporabljam. 
Pomagal bom staršem pri 
gojenju domačih pridelkov 
brez škropiv (npr. pobira-
nje koloradskega hrošča). 
Varčeval bom z vodo in ele-
ktriko. Pazil bom na svoje 
stvari (oblačila, obutev, šolske 

potrebščine …), da jih ne bo 
treba dokupovati ali po ne-
potrebnem prati. Uporabil 
bom barvice, svinčnike, tem-
pera barvice in ostale šolske 
pripomočke do konca, saj ni 
potrebno vsako šolsko leto 
imeti vseh kompletov novih.«
Poleg tega so si učenci ogle-
dali tudi dokumentar-
ni film o vodi Žejni svet.
 Nekaj njihovih mnenj
Jakob Polanc Golob: »Film 
je zelo poučen, ker zelo dobro 
razloži stanje v prizadetih dr-
žavah. Pokaže tisto, kar nam 
nekateri poskušajo prikriti. 

Stanje je zelo skrb vzbujajoče, 
saj po deželah s premalo vode 
divjajo vojne samo za nadzor 
nad vodo. Prizadeti domači-
ni pa poskušajo s preprostimi 
ampak genialnimi načini re-
šiti pravzaprav svoja življenje 
in življenja drugih. V filmu sta 
prikazani tudi gospodarsko 
najmočnejši državi Kitajska in 
ZDA. V obeh se že dogaja, da 
nekateri prebivalci sploh ni-
majo dovolj vode za preživetje. 
Najbolj pa me je presenetilo 
dejstvo, da npr. za kavbojke po-
rabimo kar 11.000 litrov vode.«
Tilen Fajt: »Film se mi je 
zdel zanimiv, krut, žalosten 
in prikazuje določen del člo-
veštva, kako trpi, njihovo 
žalost ob pomanjkanju naj-
nujnejših življenjskih dobrin 
in kako živijo v revščini ter 
koliko prepešačijo večkrat na 
dan do pitne vode. Zelo so 
veseli, ko v njihovi vasi dobi-
jo vodo iz podzemnih vrtin. 
Ne morem verjeti, da se to do-
gaja še v 21. stoletju, ko bi mora-
li imeti vsi vsega dovolj. Zemlja 
je dovolj velika in bogata za vse 
prebivalstvo, če bi si vse delili. 
Preveč pa je pohlepa bogatih 
držav, ki izkoriščajo revne.«

 
Marjetica Stopar, OŠ Danila 

Lokarja Ajdovščina 

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

Diabetikom občin  
Ajdovščine in Vipave
 Prav je, da se vam 
oglasimo v vaše domove, ki 
vam predstavljajo v tem nevar-
nem času azil, osamo, dom, ki 
je tudi zaprto območje, vendar 
nas tudi varuje pred hudimi 
izkušnjami, ki nam jih je po-
slala šiba narave. Da nas opo-
zori, kako ranljivi smo, kako 
nepomembne so vse atomske 
bombe in vojne za ozemlja in 
prestiže vseh barv. Tudi osebno 
imamo zdaj v karanteni čas za 
razmislek o smiselnosti večjih 
ali manjših problemov in za-
mer, ki smo jih do zdaj gojili 
do znancev, bližnjih, države …
 Od pravekov so člo-
veštvo desetkale kuge, bole-
zni in vojne. Rodili smo se v 
času, ko vemo, kaj je virus in 
se mu lahko izognemo s sa-
modisciplino. Ker se borimo 
za edino življenje, ki nam je 
dano in ga nočemo izgubiti 
zaradi virusa, ne glede kako 
zločest je in od kod se je vzel. 
 Diabetiki smo ranljivi 
bolj kot drugi ljudje. Skoraj pri 
vsakem bolniku se je pojavila še 
kakšna druga nadloga, ki lahko 
v slučaju okužbe usodno konča 
naše življenje. Dovolj smo stari 
in izkušeni, da se bomo ubra-

nili vsega hudega. Zato ne bi pi-
sala o vsem tem, kar nam javni 
mediji govorijo neprekinjeno 
dan za dnem - za naše dobro. 
 Vse dejavnosti Dru-
štva diabetikov Ajdovščine in 
Vipave mirujejo. Končale so 
se v februarju. Skupščina je 
odložena na boljše čase, vse 
aktivnosti na žalost tudi. Čla-
ni upravnega odbora se do-
govarjamo po telefonu. Vsi 
brez izjeme pa hrepenimo po 
druženju z vami, izletih, eno-
dnevnih kopanjih ob morju ali 
v toplicah. Manjka nam tista 
povezanost, ki se kot med dalj-
nimi sorodniki prepleta med 
nami, ko smo skupaj in je vsa-
ko druženje več kot osrečujoče. 
 Prav zato, ker no-
čemo izgubiti nikogar med 
nami, vam bi radi položi-
li na srce, da v bodočih me-
secih, ko se bodo omejitve 
sproščale, še posebno pazimo 
nase, ker smo tudi mi utruje-
ni od štirih sten stanovanja.
Ostanimo zdravi in zre-
lo glejmo v prihodnost. 

 
Sonja Groznik, Društvo dia-

betikov Ajdovščine in Vipave
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Robotske kosilnice

Strokovno svetovanje

Prodaja in servis

Profesionalna montaža

Poprodajni suport in vzdrževanje

Najvišja kakovost

Vrtni prekopalnik
HONDA
FG320DE2H
Motor Honda 160ccm
Prestava 1x naprej 1x nazaj
Širine 45/60/85
Osipalni plug in kolesa v
kompletu

Akcijski
komplet

829,00

Redna cena:

€ 1.028

€

PREKOPALNIK BREZ PLUGA IN KOLES  €647

SPLETNI
NAKUP

24/7
Kupi takoj

WWW.TOTUM.SI

V ČASU PANDEMIJE OMOGOČAMO SPLETNI NAKUP

Motorna žaga
 MS180STIHL

Lahka kompaktna motorna
žaga primerna za rez
sadnega drevja.
Motor 1.9 KM
Dolžina meča 35 cm
Teža 4.2 kg

znižana
cena

240,00

Redna cena:

€ 289

€

 OLJU EP  ZU AK  MAN E ŠB AO N IS CI T OA R G

Akcija
že od 

799,00

Redna cena:

€ 899

€

Husqvarna

Robotska kosilnica
Husqvarna
AUTOMOWER 105
Površine do 600m2
Naklon do 25%

Pestra ponudba modelov do 5000m2

Akcija

699,00

Redna cena:

€ 859

€

Husqvarna

Nahrbtna kosa
553 RBX Husqvarna
Moč 3.0 KM
Glava z nitko + Rezilni disk
Teža 12 kg

NITKE / DISKI / WIDIA REZILA / REZILA ZA ROBIDO

Ostala ponudba motornih kos na WWW.TOTUM.SI 

Akcija
 

459,00

Redna cena:

€ 529

€

Husqvarna

Vrtna kosilnica
LC153 S Husqvarna 
Širina 53 cm
Pogon zadaj
Motor Briggs & Stratton

GRATIS SET ZA MULČENJE 

Ostala ponudba vrtnih kosilnic na WWW.TOTUM.SI 

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

Miselni kotiček
Sudoku

Razlike
Med slikama najdi 10 razlik.

OGLAŠUJTE 
 v časopisu Latnik

Andreja Lozar, 
 tel.: 040/826-142 

e-naslov: komerciala.latnik@gmail.com
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Ajdovščina

Spoštovani kupci vrtnega centra KALIA Ajdovščina !

Obveščamo vas, da navkljub poznani situaciji glede virusnih omejitev gibanja in zbiranja, poslujemo 
normalno. Razen rož iz Nizozemske in sadik iz Italije, zagotavljamo več kot 95 % naše običajne ponudbe. Seme-
narna Ljubljana d.d., katere del prodajne mreže je tudi Vrtni center KALIA Ajdovščina, zagotavlja večino se-
men in sadik iz lastne proizvodnje ali pač s sodelovanjem z domačimi dolgoletnimi kooperanti.
Cene našega prodajnega programa ostajajo enako ugodne, klubski popusti tudi. Prihajajo toplejši dnevi, ko bo-
ste večino časa preživeli z urejanjem balkona, okolice hiše, vrta ali njive. Želimo vam obilo prijetnih uric ter 
obilnega pridelka !

Ob obisku našega centra pa vas naprošamo, da strogo upoštevate znana navodila:
1. Trgovina je od 8.00 do 10.00 ure namenjena nakupom starejših ljudi in bo odprta vsak delovni dan do 19.00 ure. Ob sobotah do 12.00 ure.
2. V trgovino vstopajte šele takrat, ko nekdo trgovino zapusti. Do tedaj počakajte pri oznakah na vhodu.
3. Upoštevajte navodila prodajalca pri vratih. 
4. Uporabite razkužilo za roke.
5. Ob vstopu v zaprti del trgovine morate imeti masko. Če maske nimate, si obraz zakrijte z ruto ali šalom.
6. Že doma si pripravite listek na katerega si zapišite seznam artiklov, ki jih nameravate kupiti.
7. Ne klepetajte po nepotrebnem s kupci in prodajalkami.
8. Svoj nakup lahko plačate z gotovino, a nam je ljubše, če uporabite kreditne kartice.
9. Ves čas upoštevajte varnostno razdaljo dveh metrov do vseh ljudi v trgovini in pred njo.

Vrtni center KALIA – se priporočamo ! 

NOVO NOVO NOVO!
Dostava semen, sadik, gnojil ... celotnega prodajnega programa vrtnega centra Kalia 

TUDI NA DOM. 
Naročila sprejemamo na telefonski številki 068 650 456 in 

05 36 71 500 vsak dan od 
8.00 do 12.00.

Pri nakupu nad 25€ je dostava brezplačna.

Latnik - Zgornjevipavski časnik izdaja: LATNIK d.o.o., Goriška cesta 64, 5270 Ajdovščina • Tisk: Delo TS •  
Tel. uredništva: 05 36 71 501 • e-mail: info.latnik@gmail.com

 
 

  ZA VAS SMO ODPRTI TUDI V SOBOTO   2. MAJA 
OD 8h - 12h!


