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Vipavska dolina imenitno vnovčila kolesarsko dirko Po Sloveniji 

Navijaški spektakel na cilju 4. etape
Dirka po Sloveniji, ki je v soboto četrto etapo sklenila v Ajdovščini, je predstavljala še enega od navijaških spektaklov, kar pomeni, da so ljudje željni 
velikih dogodkov. Atraktivni posnetki in prenos v živo na TV Slovenija ter na Eurosportu pa so nedvomno izjemna promocija Vipavske doline, ki v turi-
stičnem smislu skokovito napreduje.

V petdnevni kolesarski dirki Po Sloveniji je Ajdovšči-
na odigrala pomembno vlogo, saj je gostila cilj 4. eta-
pe, ki so jo zaradi edinega gorskega cilja prve kategorije 
(Predmeja, 902 m) na dirki sploh poimenovali kot kra-
ljevsko. Strokovnjaki, pa tudi kolesarji sami, so napo-
vedovali, da bi prav vzpon na Predmejo opravil močno 
selekcijo in lahko odločil dirko. Tudi dejansko je vzpon 
razpotegnil kolono in razlike so narasle na tri minute 
in več, prvih deset na cilju v Ajdovščini pa je v nekoli-
ko pomešanem vrstnem redu ostalo tudi v končni uvr-
stitvi. Je pa zmagovalec slovenske pentlje Ulissi prav z 
vzponom na Predmejo (ob izjemni podpori klubskega 
tovariša Tadeja Pogačarja) ubranil zeleno majico, ki si 
jo je dan prej privozil v Idriji in brez večjih težav obdr-
žal zadnji dan v Novem mestu. 

Več tisočglava množica v ciljni areni na Goriški ce-
sti je sicer etapno zmago privoščila novopečenemu 
zvezdniku slovenskega kolesarstva Tadeju Pogačarju 
in zanj glasno navijala, vendar mu je v zadnjih desetih 
metrih zmanjkalo moči (hitrosti) in zmaga je pripadla 
Italijanu Viscontiju. 

Zmagovalcu kraljevske etape dirke Po Sloveniji je žu-
pan Tadej Beočanin izročil pokal, figuro mladenke z 
vetrom v laseh, delo akademske kiparke Tee Curk Sor-
ta. Kip je poklon gibanju. Vanj sta vključena elemen-
ta vetra in vode, ki vneseta v delo dinamiko in predsta-
vljata premikanje ter nenehno spreminjanje. 

V kipu iz patiniranega brona se zrcali Vipavska doli-
na. S prikazom vode (Vipava, Hubelj) in burje predsta-
vlja naravne danosti, ki so značilne za Vipavsko dolino 
in Ajdovščino. V laseh figure lahko začutimo močan 
veter, burjo, ki jo prepoznamo po tem, da očiščuje in 
prinaša novo, sveže. Ob nogah je nakazana voda, ki pri-
naša življenje. V kipu ženske figure je predstavljen po-
sameznik, ki živi v tem okolju, mu kljubuje in obenem 

z naravo sodeluje. Stopa v reko, ki se ves čas spreminja 
in hodi proti vetru tako kot vsak, ki premika meje in 
dosega vrhunske rezultate.* 

Organizacija tako velike prireditve je velik zalogaj, 
sploh na etapnih ciljih, ki zahtevajo močno logistič-
no podporo in nenazadnje tudi prostorske možnosti za 

vse nastopajoče in spremstvo. Za vse to je poskrbela 
utečena ekipa organizatorja, medtem ko so se v spre-
mljevalni program vključila številna domača društva, 
organizacije in podjetja. Kulisa tako v ciljnem prostoru 
kot ob progi je bila imenitna (transparenti, štartni loki, 
baloni, zastave in zastavice, glasno navijanje), lokalne 
značilnosti, ki bogatijo našo destinacijo, so bile prika-
zane zelo izvirno. Posebnega poudarka je bila deležna 
'najlepša slovenska cesta' na Predmejo, s svojimi sliko-
vitimi predori … 

Neposreden prenos dirke na televiziji (TVS2 in Eu-
rosport) je vse to ponesel v svet, tudi z dodatnimi (na-
ročenimi) posnetki glavnih značilnosti Vipavske doli-
ne, ki jih je omogočilo izboljšanje vremena, tako da je 
lahko poletel tudi helikopter (na startu v Novi Gorici 
je ostal prizemljen). Izpostavljene so bile znamenito-
sti kot Vipavski Križ, grajsko obzidje (rimska Castra), 
Gora z Otliškim oknom … skratka, lepa priložnost za 
dodatno promocijo naše destinacije. Številna društva – 
tako športna, kulturna kot turistična so na različne na-
čine izkazovale podporo kolesarjem, obenem pa pro-
movirala Vipavsko dolino in seveda svoje dejavnosti, 
ki postajajo tudi sestavni del celovite ponudbe.

*Ajdovka Tea Curk Sorta je študirala kiparstvo na Akademiji 
za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani in leta 2007 
diplomirala, leta 2012 pa še magistrirala. Pogosto razstavlja 
(tudi v domačem kraju), njena značilnost pa so ženske figure, 
akti. 

Foto: Igor Sever FB
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Županova petica
Župan Tadej Beočanin je na sprejem povabil učence, ki so 
v vseh devetih letih osnovnega šolanja dosegali odličen 
uspeh. Ob zaključku najpomembnejšega izobraževalnega 
koraka jih je v petek, 21. junija, nagradil z Županovo petico.

Županovo odlikovanje so za 
odlične razultate prejeli Kaja 
Hrovatin Černigoj, Jana Li-
kar Ivanov in Domen Petro-
vič iz OŠ Šturje, Urška Bučinel 
iz Osnovne šole Danila Lo-
karja Ajdovščina in Ema Rod-
man iz OŠ Dobravlje. Župan 
jim je za izjemne dosežke če-
stital in jim zaželel, da bi svo-
jo odličnost nadgrajevali tudi 
v prihodnje: »Z odliko ste za-
ključili pomembno obdobje 
svoje življenja, nizali ste uspeh 
za uspehom in dosegali le naj-
višje. Čestitam vam ob tako po-
membnem uspehu – zaslužite 

si veliko spoštovanje in globok 
poklon za vse doseženo!« Ob 
zaključku je šolarjem zaželel 
lepe počitnice in veliko uspeha 
na njihovi nadaljnji poti. 

Sprejema devetošolk in de-
vetošolca, ki so bili vseh devet 
let odlični pri vseh predme-
tih, so se udeležili tudi njihovi 
starši, mentorice in ravnateljici 
osnovnih šol. Kratek kulturni 
program sta popestrila Sara Pi-
pan in Benjamin Prajnšperger, 
kitarista iz Glasbene šole Vin-
ka Vodopivca, pod vodstvom 
mentorja Sebastjana Grege.

Predmeja

Proslava ob dnevu državnosti
25. junija leta 1991 je Slovenija postala formalno neodvisna, sprejeti sta bili Deklaracija o 
neodvisnosti Slovenije in Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. 
V nedeljo, 23. junija, je v Tihi dolini na Predmeji potekala tradicionalna proslava ob dnevu 
državnosti.

Pred slovesnostjo na Rupi so 
spomin na padle v II. svetovni 
vojni počastili s komemorativ-
no slovesnostjo v spominskem 
parku Na hotelu, v organizaci-
ji domače borčevske organiza-
cije. Predsednik ZB NOB Ajdo-
vščina-Vipava Božo Novak je 
pripravil osrednji govor, v ka-
terem je izpostavil pomen vre-
dnot partizanskega boja, z reci-
tacijami sta program obogatili 
Sajra Čahodar in Leila Nagode, 
na flavti ju je spremljala Patri-
cija Černigoj. Za glasbeni del je 
poskrbela pevska skupina Zar-
ja, Aljaž Prem na harmoniki in 
Eva Hočevar na kitari. Na slo-
vesnosti je bila prisotna tudi 
častna straža Slovenske voj-
ske. Članice in člani Kultur-
nega društva Borjač iz Sežane 

so z besedo, plesom in pesmi-
jo obujali partizansko tradicijo. 
Program je povezovala Izidora 
Černigoj. 

Slovesno dogajanje se je po 
spominski komemoraciji pre-
selilo pod šotor v Tiho dolino, 

kjer se je odvila osrednja ob-
činska proslava ob dnevu dr-
žavnosti. Pozdravni nagovor je 
bil v domeni podžupana Mitje 
Tripkovića, osrednji govornik 
Ljubo Vidrih, predsednik Ob-
močnega združenja veteranov 
vojne za Slovenijo Ajdovščina-
-Vipava, pa je izpostavil pomen 
osamosvojitvenih vrednot, ki 
so pripomogle k nastanku naše 
države. V kulturnem progra-
mu so sodelovali Moški pev-
ski zbor Vinograd, Pihalni or-
kester Glasbene šole Vinka 
Vodopivca, Aleks Pavlin, Eva 
Hočevar in Kulturno društvo 
Borjač iz Sežane. Obe slovesno-
sti, na katerih je bil osrednji po-
men namenjen domoljubju, so 
počastili številni praporščaki. 
Ob koncu je slovesno zadonelo 
še Vstajenje Primorske v izved-
bi vseh nastopajočih.

Do varnosti skozi igro
Več kot 700 otrok iz ajdovskih osnovnih šol in posameznih enot ajdovskega vrtca od Črnič 
do Podnanosa se je zbralo v Športnem parku v Palah. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Ajdovščina je otrokom ponudil veliko zanimivih in atraktivnih iger za varnost.

Na preventivni akciji, name-
njeni predvsem otrokom in šo-
larjem, so sodelovale različ-
ne službe, ki skrbijo za varnost 
v prometu in so del sistema za-
ščite in reševanja v naši obči-
ni. Igre je ves čas spremljal tudi 
predsednik Sveta za preventi-
vo in vzgojo v cestnem prome-
tu Občine Ajdovščina Sebastjan 

Čuk, ki je prvošolcem razdelil 
letošnja darilca – posebne od-
sevnike v obliki zapestnic, ki jih 
bodo lahko uporabljali tako pri 
kolesarjenju kot pri hoji. 

Letošnji osrednji dogodek je 
prikazoval reševanje izpod ru-
ševin. Na prizorišču se je zgodil 
potres, ponesrečence so v ruše-
vinah najprej poiskali reševalni 

psi Društva reševalnih psov 
Nova Gorica, nato so gasilci 
GRC Ajdovščina z dvigalom, 
ki ga imajo na vozilu, umakni-
li ruševine, tako da so reševal-
ci Nujne medicinske pomoči 
Zdravstvenega doma Ajdovšči-
na prišli do ponesrečencev in jih 
uspešno oskrbeli … 

Prostovoljni gasilci iz Cola so 
prikazali ''igro z vedrovko'', ga-
silci iz Sela pa, kako pogasiti go-
rečo ponvico ali žar, z enim od 
svojih vozil pa so se predstavi-
li tudi prostovoljni gasilci iz Aj-
dovščine. Dijaki iz Srednje pro-
metne in lesarske iz TŠC Nova 
Gorica so za otroke pripravi-
li poligone za spretno in var-
no vožnjo. Zanimiv je bil tudi 
spust po vrvi čez reko Hubelj, 
ki je potekal pod budnim oče-
som ajdovske ekipe Gorske re-
ševalne službe Tolmin. Jamar-
ji so prikazovali reševanje z 

vrvno tehniko v parku. Opre-
mo in vozila je na ogled postavi-
la Policija, Agencija za varnost v 
cestnem prometu je otroke opo-
zarjala kako pomembno se je v 
avtomobilu privezovati z varno-
stnimi pasovi. Svoje dejavnosti 

so predstavili še Radioklub Aj-
dovščina, Avto šola STOP, eki-
pa prve pomoči Rdečega križa 
Ajdovščina, potapljači reševal-
ci iz društva Sirena Sub iz Nove 
Gorice …
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Jubilej obrtniškega povezovanja
Območna obrtno podjetniška zbornica Ajdovščina je slovesno obeležila 40. obletnico. 
Župan Tadej Beočanin je ob tej priložnosti predsedniku Davidu Pizzoniju izročil jubilejno 
priznanje, zbornica pa je županu podelila priznanje za podporo gospodarstvu.

Ajdovščina se ponaša z izre-
dno bogato industrijsko-obr-
tno dediščino, ki zadnjih pet 
stoletij, ko so ob Hublju zaro-
potali prvi obrtno-industrijski 
obrati, neprenehoma raste in 
se razvija. Nuja po samopomo-
či obrtnikov in podjetnikov je 
pred 140 leti botrovala ustano-
vitvi Rokodelskega podporne-
ga društva Ajdovščina – Šturje, 
razvoj, ki je terjal nova znanja, 
pa ustanovitvi Obrtno nadalje-
valne šole leta 1910. Pomem-
ben mejnik v zgodovini obrtni-
štva in podjetništva Vipavske 
doline pa je ustanovitev Obr-
tnega združenja Ajdovščina 
leta 1979. Predsednik Obrtno 
podjetniške zbornice Ajdovšči-
na David Pizzoni je izrazil hva-
ležnost in spoštovanje vsem, ki 
so pomagali pri ustanavljanju 
združenja, ter ponos, da se je 
zbornica vsa ta štiri desetletja 
razvija in postala prepoznavna 
podporna organizacija v lokal-
nem in širšem okolju, z najra-
zličnejšim naborom storitev za 
člane in v današnjem času tudi 
skrbnim odnosom do podjetni-
štva med mladimi. Uspešno pa 
je krmarila tudi skozi prelomne 
dogodke. Tako je Pizzoni pou-
daril, da je ob prehodu na pro-
stovoljno članstvo prav ajdo-
vska zbornica izgubila najmanj 
članov in je danes po številu 
članov peta največja zbornica v 
Sloveniji. Pozdravil je tudi so-
delovanje in pomoč obeh ob-
čin pri razvoju gospodarstva v 
dolini: »V zadnjih desetih letih 
je bilo podeljenih več kot devet 
milijonov evrov kreditov, kar 
pomeni najmanj 18 milijonov 
evrov investicij v gospodarstvo. 
Pri vseh ukrepih naša zbornica 
aktivno sodeluje in naše sodelo-
vanje z obema občinama lahko 
označim kot odlično. Občina 
Ajdovščina je na področju pod-
pore gospodarstvu naredila še 

korak naprej in s komunalnim 
opremljanjem novih poslov-
nih con ter spodbujanjem in-
vesticij resnično pripomogla k 
povečani aktivnosti pri gradnji 
novih proizvodnih zmoglji-
vosti.« Župan Tadej Beočanin 

je v svojem nagovoru pouda-
ril pomembno vlogo zbornice 
v gospodarskem razvoju obči-
ne: »Po zlomu paradnih konjev 
v občini so prav obrtniki, mi-
kro in mali podjetniki, ohra-
njali gospodarsko sliko občine 
pri življenju, zbornica pa jim je 
nudila trdno oporo.« Občina v 
zadnjih letih aktivno pomaga 

pri krepitvi podjetniške in obr-
tne dejavnosti in odpiranju no-
vih delovnih mest: »Tako lahko 
danes postrežem z informaci-
jo, da se je v občini v tem času 
odprlo kar 1.300 novih delov-
nih mest in smo že blizu šte-
vilki iz najboljših časov ajdo-
vskega gospodarstva, pri čemer 
so to delovna mesta z bistve-
no višjo dodano vrednostjo.« 
Župan je za ohranjanje obrtne 
tradicije in razvoj podjetniške 
in obrtne dejavnosti Območ-
ni obrtno-podjetniški zborni-
ci Ajdovščina izročil Jubilejno 
priznanje. Predsednik zborni-
ce David Pizzoni pa je županu 
izročil priznanje zbornice za 
podporo gospodarstvu. 

Za govorniški oder je v ime-
nu predsednika Državnega sve-
ta RS Alojza Kovšce stopil dr-
žavni svetnik Mitja Gorenšček, 
ki je poudaril, da bo Državni 
svet obrtnikom stal ob strani 
pri uveljavljanju njihovih zah-
tev na Vladi RS. Branko Meh, 
predsednik Obrtne zbornice 
Slovenije, ki letos beleži že 50 
let obstoja, pa je poudaril po-
men ohranitve zborničnega 
sistema, ki ščiti obrtnike pred-
vsem pred politiko. Območ-
na zbornica je ob tej priložno-
sti prejela Zlati pečat, najvišje 
priznanje, ki ga podeljuje Obr-
tno-podjetniška zbornica Slo-
venije. Priznanje nacionalnega 
združenja za aktivno delovanje 
v obrtno-zborničnem sistemu 
pa sta prejela tudi Bogdan Se-
menič – srebrni ključ in David 
Pizzoni - bronasti ključ. 

Prireditev ob 40-obletnici je 
bila priložnost še za podeli-
tev jubilejnih priznanj članom 
– obrtnikom in podjetnikom, 
priznanja pa so prejeli tudi čla-
ni prvega upravnega odbora 
OOZ Ajdovščina. 

Foto Samo Trebižan

Domoljubni večer 
Društva Gora

Na večer pred praznikom so 
v spominskem parku pri Ma-
teri Gorjanki slovesno počastili 
dan državnosti. S kulturno-do-
moljubnim večerom so člani 
Društva Gora prispevali k dvi-
govanju domoljubne zavesti z 
bogatim programom.

24. junija, na kresno noč, je 
spomenik pri Materi Gorjan-
ki na Predmeji pričaral nad-
vse slovesno vzdušje. Društvo 
Gora je pripravilo kulturno-
-domoljubni večer, v katerem 
so sodelovali domači ustvar-
jalci, kulturni program so po-
pestrili učenci iz OŠ Otlica, 
ki so se predstavili s folklor-
no skupino Gorjančki. Častni 
gost na prireditvi, polkovnik 

Slovenske vojske v pokoju, 
Emil Velikonja, je v krajšem 
intervjuju orisal dogodke pred 
osamosvojitvijo in v času voj-
ne za Slovenijo. Franc Černi-
goj, Gorjan po rojstvu in duši, 
je med obiskovalce posejal pe-
smi o Gori. Slovesnost je po-
pestril tudi uspešen in plodo-
vit pisatelj, publicist in pesnik 
Bojan Bizjak - Zakawsky. Do-
mačinka, Alojzija Bratina, ki je 
s svojo rodno vasjo in planoto 
trdno povezana, se je predsta-
vila s pesmijo, posvečeno Gori. 
Domoljubna pesem je zadonela 
v izvedbi Vokalne skupine Šu-
mljak. Slovesno dogajanje se je 
v prijetnem vzdušju nadaljeva-
lo še dolgo v kresno noč. 

Projekt Starejši za starejše

Državno priznanje
Potem ko so prostovoljke in prostovoljci v projektu Starej-
ši za starejše lani prejeli Zlati znak Občine Ajdovščina, so 
njihovo nesebično pomoč, humanost in solidarnost prepo-
znali tudi v državnem merilu. Predsednik Borut Pahor jim 
je danes v predsedniški palači slovesno izročil Priznanje na 
področju prostovoljstva za leto 2018.

Društvo upokojencev Ajdo-
vščina je že vse od leta 2005 
vključeno v državni socialnovar-
stveni program Starejši za sta-
rejše, katerega namen je izbolj-
šati kakovost življenja starejših, 
ki želijo tretje življenjsko obdo-
bje preživljati v svojem doma-
čem okolju. Nosilec programa je 
Zveza društev upokojencev Slo-
venije, zanj je prejela nagrado 
Evropskega parlamenta Drža-
vljan Evrope za leto 2017. 

Projekt Starejši za starejše, za 
višjo kakovost življenja doma, 
v občini Ajdovščina oblikuje 40 
prostovoljk in prostovoljcev, ki 
v svoji okolici obiskujejo sta-
rejše od 69 let ter jim pomaga-
jo pri vsakodnevnih opravkih, 
hkrati pa ugotavljajo potrebe po 
različnih pomočeh ter te infor-
macije posredujejo različnim so-
cialnovarstvenim in humanitar-
nim ustanovam. 

Doslej so opravili že skoraj 11 
tisoč obiskov na domu, za kar so 
potrebovali več kot 21.000 pro-
stovoljnih ur, samo v lanskem 
letu se jih je nabralo 3.500. Nji-
hovega obiska je bilo deležnih 87 

% občanov, starejših od 69 let. 
Program izvajajo vse dni v te-

dnu in po skoraj vseh krajevnih 
skupnostih v občini, pa tudi v 
mestu in v domu starejših obča-
nov. Prostovoljci dajejo del sebe 
tistim, ki pomoč potrebujejo, s 
svojim nesebičnim delom mar-
sikateremu polepšajo dan, svoje-
ga pa napolnijo z zadovoljstvom. 
Hkrati s svojim delovanjem daje-
jo pozitiven zgled ter krepijo hu-
manost in solidarnost v družbi. 

Priznanje sta iz rok Boruta Pa-
horja prevzela organizatorka 
projekta Irena Vidmar in pred-
sednik DU Ajdovščina Maksi-
miljan Marc.
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Zastave za devetošolce
Župan Tadej Beočanin je ob koncu šolskega leta skupaj s 
podžupanoma obiskal devetošolce vseh ajdovskih osnov-
nih šol in jim podaril simbol slovenske države – zastavo. 

Kar 186 ajdovskih devetošol-
cev je letos zaključilo osnov-
no šolo – 70 iz OŠ Danila Lo-
karja, 46 iz OŠ Dobravlje, 40 iz 
OŠ Šturje, 24 iz OŠ Col ter šest 
iz OŠ Otlica. Obogateni z zna-
njem se podajajo na novo pot, 
še prej pa jih čakajo zaslužene 
počitnice. Preden so se poda-
li na zaslužen oddih, jim je žu-
pan v znak krepitve nacional-
ne pripadnosti ob pomembni 

prelomnici čestital in poda-
ril slovensko zastavo. Skupaj s 
podžupanoma Mitjo Tripko-
vićem in Ivanom Krašno je 10. 
junija obiskal vseh pet ajdo-
vskih osnovnih šol. S tem sim-
bolnim dejanjem je mladim že-
lel sporočiti, kako pomembno 
je zavedanje o pripadnosti in 
pomenu nacionalne identitete 
nasploh. 

Enote CZ Slovenije in 
Italije krepijo povezanost
Zaradi podnebnih sprememb in posledično večje ogroženosti pred naravnimi in drugimi 
nesrečami se je čezmejna regija odločila za pripravo skupnih rešitev in usposabljanj enot 
civilne zaščite. V četrtek, 20. junija, je tako v Ajdovščini potekalo drugo srečanje partnerjev 
projekta CROSSIT SAFER.

Partnerski konzorcij je na sre-
čanju v Obrtnem domu v Aj-
dovščini dorekel nadaljnje ko-
rake k usklajenem in enotnem 
postopanju enot civilne zaščite, 
tako iz Slovenije kot tudi Italije. 
Osredotočili so se predvsem na 
predloge za izboljšanje sodelo-
vanja in oblikovanja čezmejne-
ga protokola v primeru narav-
nih in drugih nesreč na širšem 
prostoru. 

»Občina Ajdovščina že leta 
vlaga veliko truda v krepitev 
pripravljenosti in preventi-
ve pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. Projekt CROSSIT 
SAFER prinaša občanom iz-
boljšave na področju gasilstva, 
sisteme za zgodnje alarmira-
nje v primeru gozdnih poža-
rov, modele vrednotenja ško-
de in protokole za učinkovito 
reševanje v primeru potresov,« 
je pojasnil Janez Furlan, vod-
ja Oddelka za gospodarstvo in 
razvojne zadeve na Občini Aj-
dovščina. V sklopu projekta se 
bo nadgradila tudi aplikacija in 
programska oprema, ki bosta 
omogočali souporabo geograf-
skih informacijskih sistemov 
na čezmejnem območju. 

V sklopu projekta se v Aj-
dovščini leta 2020 pripravlja 
mednarodna vaja na najvišjem 
nivoju. Na vaji bosta poleg pro-
jektnih partnerjev in Gasilsko 
reševalnega centra Ajdovšči-
na sodelovali tudi dve sloven-
ski enoti za Iskanje in reševa-
nje v urbanih okoljih (USAR), 

ki sta obenem del enot civilne 
zaščite Evropske unije. Na vaji 
se bodo enote urile v reševa-
nju iz ruševin porušene stav-
be, aktivirana bo tudi širša jav-
nost in sami prebivalci občine. 
Poleg tega se bodo do leta 2021, 
na obeh straneh meje, opravi-
le še vaje iz reševanja v prime-
ru požara, vaja reševanja udele-
žencev v prometnih nesrečah s 
pomočjo helikopterja ter vaja, 
na kateri se bo na operativnem 
in poveljniškem nivoju testira-
lo in treniralo čezmejne proto-
kole skupnega delovanja. V re-
giji Veneto bo direkcija civilne 
zaščite in lokalne policije uspo-
sabljala enote za reševanje kul-
turne dediščine v primeru na-
ravnih nesreč. 

Drugi del srečanja je potekal 
na terenu – poleg novinarjev, 
predstavnikov civilne zaščite 
in gasilcev so bili prisotni tudi 
predstavnica RS za zaščito za 
zaščito in reševanje Anica Fer-
lin, vodja vladne služe za razvoj 
in evropsko kohezijsko politiko 

Tatjana Rener, namestnik po-
veljnika Gasilske zveze Slove-
nije Dušan Muhič in predstav-
nica Inšpektorata RS za varstvo 
pred naravnimi in drugimi ne-
srečami Mateja Blažej. 

V drugem delu srečanja je po-
tekal terenski ogled plazu Sla-
no blato, kjer je doc. dr. Matej 
Maček iz Fakultete za gradbe-
ništvo in geodezijo predsta-
vil glavne karakteristike plazu. 
Sledila je demonstracija edin-
stvene tehnologije – iskanje po-
grešane osebe z brezpilotnim 
letalom, ki sledi signalu mobil-
nega telefona. To najsodobnej-
šo in edinstveno tehnologijo je 
razvilo lokalno ajdovsko podje-
tje C-Astral d. o. o. 

Projekt je sofinanciran v okviru Programa 
Sodelovanja Interreg V-A Italija Slove-
nija 2014–2015, iz sredstev Evropskega 
sklada za regionalni razvoj in nacionalnih 
sredstev. 

OŠ Šturje

OŠ Otlica

OŠ Dobravlje

OŠ Col

OŠ Danila Lokarja

Ljubljanska vinska pot

Poletno vzdušje
Tretjo junijsko soboto je v središču Ljubljane potekala prva letošnja Ljubljanska vinska pot, 
poimenovana Poletna vinska razvajanja, na kateri se je predstavila tudi destinacija Vipavska 
dolina.

Poletna vinska razvajanja so 
umeščena tik pred začetkom 

poletja, ko imajo obiskoval-
ci možnost okušati lahkotna 

vina ter sveže in okusne grižlja-
je. Letos se je na dogodku pred-
stavilo okoli 50 vinarjev iz vseh 
slovenskih vinorodnih dežel 
ter številni gostinci. Vipavsko 
dolino so zastopali: Vina Zgo-
nik, Vina Bizjak, Vina Guštin, 
Vipava 1894, Monvi, Posestvo 
Rouna, Kletarstvo Petrič, San 
Martin Wines, Vinska klet Ko-
ron, Mansus, Vina Čuk, Pose-
stvo Ferjančič, Peloz d.o.o. ter 
TIC Ajdovščina, ki je obisko-
valce informiral o turistični po-
nudbi Vipavske doline. 

TIC Ajdovščina
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Osnove namakanja – tla
Prof. dr. Marina Pintar z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, ki v delih predstavlja osnove namakanja, v tokratni objavi pojasnjuje, kako je za pravilno 
namakanje nujno potrebno poznavanje nekaterih lastnosti tal, kjer se bo namakanje izvajalo.

Načrtovalci namakalnega sis-
tema morajo za pravilno di-
menzioniranje namakanja 
upoštevati naslednje podatke, 
ki jih pridobijo od usposoblje-
ne organizacije. Razprostranje-
nost posameznega tipa tal na 
namakalnih površinah je ena 
pomembnih karakteristik. Če 
imamo na neki namakalni po-
vršini na enem delu npr. glo-
blja in/ali bolj glinena tla in 
na drugem delu plitvejša in/
ali bolj peščena, jih bomo po-
skušali namakati z različnim 
režimom, kar navadno pome-
ni v tem delu ločen namakal-
ni sistem (torej razvodni cevo-
vodi in namakalna oprema). 
Izogibajmo se namakanju po 
''srednji varianti'' z namenom, 
da bi celotno površino nama-
kali skupaj kot srednje težka, 
srednje globoka tla. Le če je 
en tip tal močno prevladujoč 
nad drugim, lahko sprejmemo 

kompromis in celotno površi-
no namakamo kot to zahteva 
prevladujoči tip tal. Upoštevati 
moramo tudi globino horizon-
tov tal. Tla niso homogena po 
celotni globini, temveč so se v 
času razvoja oblikovale od ne-
kaj centimetrov do nekaj 10 cm 
debele plasti – horizonti, ki se 
bolj ali manj razlikujejo po fi-
zikalnih, kemičnih in biotič-
nih lastnostih. Pri namakanju 

je pomembna tudi tekstura tal 
v posameznem horizontu, spo-
sobnosti zadrževanja vode v 
posameznem horizontu. koefi-
cient infiltracije tal. V primeru 
izvajanja fertigacije, t. j. gnoje-
nja preko namakalnega siste-
ma, je potrebno upoštevati tudi 
določene kemične lastnosti tal. 

Tla nudijo oporo rastlinskim 
koreninam ter zadržujejo v 
sebi vodo in hranilne snovi, ki 

jih rastline srkajo preko kore-
ninskih laskov. So trifazni sis-
tem, sestavljen iz trdne, tekoče 
in plinaste faze. V določenem 
volumnu tal je količina trdne 
faze praktično nespremenljiva 
in zajema od približno 40–70 
% celotnega prostora. Prazen 
prostor med trdnimi delci – 
porami – zasedata voda in zrak, 
ki sta v obratnem sorazmerju. 
Več ko je vode, manj je zraka in 
obratno. Pore se delijo na ma-
kro (večje) in mikro (manjše) 
pore. Za rastline so pogoji naj-
boljši, ko makropore zapolnju-
je zrak, mikropore pa voda. 

Trdna faza tal je sestavlje-
na iz mineralnega ter iz or-
ganskega dela. Mineralni del 
je sestavljen iz delcev različnih 
velikosti, ki se delijo v sledeče 
teksturne (velikostne) razrede: 
pesek, melj in glina. V tleh so 
delci zastopani v različnih de-
ležih in govorimo o peščenih 

tleh, peščeno-glinastih, pešče-
no-meljastih, ilovnatih, melja-
sto-glinenih ipd. – vse se kom-
binacije teksturnih razredov. V 
ilovnatih tleh so sorazmerno 
enaki deleži peska, melja in gli-
ne. V splošnem so peščena tla 
lažja in glinasta pa težja. Talne 
delce med seboj vežejo organ-
ska snov ter mineralna veziva 
v skupke, ki dajejo tlom različ-
no strukturo, ki jo po velikosti 
delimo na: kepasto (delci večji 
od 5 cm), grudičasto (delci ve-
likosti od 1 do 5 cm), mrviča-
sto (delci velikosti od 1 do 10 
mm) in prašnato (delci manjši 
od 1 mm) ter po obliki na: kro-
glasto, listnato, prizmatično in 
poliedrično. Tekstura določa 
sposobnost tal za zadrževanje 
vode ter skupaj s strukturo do-
loča koeficient infiltracije, ki je 
pomemben za izbiro kapacitete 
pri namakanju z razpršilci.

Poletje v Vipavskem Križu 2019
Po treh uspešnih letih avgustovskega cikla Zven grajskih sten, se ta letos vrača v razširjeni obliki raznovrstnega poletnega festivala Poletje v Vipavskem Križu. 
Glasbeno društvo NOVA bo v juliju in avgustu vsak četrtek prineslo nekaj novega zanimivega.

Za uvod v poletje se je v so-
boto, 15. junija, v Vipavskem 
Križu ob soorganizaciji Darov 
Vipavske izdelovalo domačo 
kremo za sončenje, saj je pri-
merna skrb in zaščita še toliko 
bolj pomembna, ko ob sonč-
nih poletnih dneh uživamo na 
prostem. Danica Gračan Jev-
tič, vodja študijskega krožka 
Zeliščna mavrica na Brjah, je 
z udeleženci delila svoje ob-
širno znanje o zdravilnih ra-
stlinah in izdelavi resnično 
naravne kozmetike.

Poletje se bo nadaljevalo 4. 
julija z večerom smeha in im-
provizacije, za kar bo zaslu-
žna skupina Dženny impro-
team. Pred očmi gledalcev in 
z njihovimi izvirnimi predlo-
gi bodo igralci iz humornih 
prigod ustvarili edinstveno 
zgodbo, kot je še ni bilo in je 
tudi več ne bo.

Teden za tem, 11. julija, bo 
prvi od vrste koncertov ve-
činoma domačih izvajalcev. 
Komorni orkester NOVA s 
solisti, med njimi je tudi vo-
kalist Samo Vovk, prinaša 
„Bosso NOVO“ - svež poletni 
repertoar latino ritmov kla-
sične, jazz in ljudske glasbe, z 
marsikaterim aranžmajem aj-
dovske skladateljice in violist-
ke Barbare Grahor.

Četrtek, 18. julija, bo posve-
čen vokalni glasbi, ki jo ustvar-
ja Vokalna skupina Elúm. 
Glasovi deklet iz postonjske-
ga in pivškega ustvarjajo zlato 

nagrajeno glasbo, v kateri se 
odseva zmes različnih oku-
sov, želja in ambicij čisto vsa-
kega samosvojega delčka, ki 
sestavlja sinhrono celoto.

Virtuozni akustični gipsy 
swing kvintet Swingatan bo 
25. julija predstavil avtorske 
skladbe s svojega prvega al-
buma. Violinist Peter Ugrin, 

kitarista Marko Čepak Maki 
in Marko Mozetič Mozo, 
kontrabasist Nikola Mato-
šić ter Zmago Štih na klavir-
ski harmoniki se resno, a s 
smislom za humor, prepusti-
jo tako spevnim baladam kot 
tudi virtuoznim temam, pod-
žganim z neusmiljenim gipsy 
rhythm'n'drive.

Mesec avgust bo otvorjen s 
filmskim večerom. Ustvar-
jalci dokumentarnega filma 
„Ujeta voda“ so vanj zajeli 
vodo, vodnjake in njihov po-
men za življenje ljudi na čez-
mejnem kraškem prostoru. V 
zajetjih vode zrcalijo zgodovi-
no 20. stoletja, ki je bila v teh 
krajih še posebej kruta.

Temu bo 8. avgusta sledil 
še dokumentarni film „To-
mos, narejeno v Jugoslaviji“, 
ki skuša raziskati fenomen 
Tomosa v primorski regiji in 
širše. Uspehi Tomosovih dir-
kačev in občutek varnosti, ki 
ga je ljudem dajal z delovnimi 
mesti so razlog, da je Tomos 
še danes za marsikoga več kot 
samo »motor«.

15. avgusta bo na kriškem 
placu zavel veter iz Kube in 
s seboj prinesel ritme pristne 
salse. Doživetje prave ku-
banske glasbe bodo ustvarili 
odlični slovenski, kubanski in 
madžarski glasbeniki, združe-
ni v skupino Café Mezclado.

Priznana gledališka skupi-
na Brce bo gledalcem dala 
vpogled v „Kraške intrige“. 
Goldonijevo komedijo o za-
ljubljenih srcih in dolgih je-
zikih z buškami in batinami, 
ki je uprizoritve doživela že 
v mnogih priredbah, posta-
vljajo v svoje domače kraško 
okolje.

Glasbeni del Poletja v Vipa-
vskem Križu se bo sklenil s 
posebnim koncertom Rudija 

Bučarja. Primorski kantavtor 
je svoje korenine našel v glas-
benem izročilu Istre. Ustvarja 
širok spekter avtorske glasbe, 
od rocka do popa z ljudskim 
pridihom. 29. avgusta bo nje-
govo glasbo moč slišati v bi-
gbandovski preobleki, za kar 
bo mojstrsko poskrbel Big 
band NOVA.

Ob koncu avgusta se bo Po-
letje zaključilo tako, kot se je 
začelo, z delavnico. Vrača se 
Danica Gračan Jevtič, ki bo 
udeležencem predstavila mo-
drosti in skrivnosti izdelave 
domačega mila. Število mest 
na delavnici je omejeno, zato 
so obvezne prijave na info@
gdnova.si ali 041 618 373.

V primeru slabega vreme-
na se bo dogajanje odvija-
lo v domu krajanov oziroma 
v grajski kleti. V kolikor do-
godka ob slabem vremenu 
zaradi same organizacije ne 
bo mogoče prestaviti v zaprt 
prostor, bo zanj razpisan na-
domestni datum oziroma do-
godek odpovedan. Vse novice 
in informacije lahko najdete 
na spletni strani Glasbenega 
društva NOVA www.gdno-
va.si/pvk, njihovi Facebook 
strani www.facebook.com/
drustvo.nova/ in Instagramu 
gdnovainsta.

Vabljeni ste, da se podate na 
Poletje v Vipavskem Križu in 
začutite edinstveno kulturno 
atmosfero letošnjega poletja.
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Odkrivali lepote
Dva zaporedna junijska petka so se v Vipavski dolini mudili 
novinarji in blogerji različnih medijskih hiš in spletnih por-
talov iz Avstrije, Nemčije, Italije, Hrvaške, Srbije in Slovaške. 

Obe študijski turi smo v TIC 
Ajdovščina organizirali v sode-
lovanju z agencijo MGM Me-
dia Optima d.o.o. s poudarkom 
na kulturni dediščini ter vinsko 
– kulinarični ponudbi. Udele-
ženci ture so z zanimanjem pri-
sluhnili lokalnemu vodniku, ki 
jim je pobližje predstavil Vipa-
vsko dolino in bogato dediščino 
Vipavskega Križa, za razvajanje 

brbončic pa so poskrbeli različ-
ni ponudniki, ki so se odzvali 
povabilu. Gostje so najbolj uži-
vali v pristnih okusih lokalnih 
pridelkov, jedi in pijač, pred-
vsem pa v odličnih vinih, ki so 
jih spoznavali na kmetijah in v 
njihovih vinskih hramih ter go-
stilnah po dolini. 

TIC Ajdovščina

Lovska družina Col ob jubileju
Lovska družina Col je v svoji lovski koči na ''Farmancah'' pri Podkraju obeležila 70 let de-
lovanja. Slovesnosti se je udeležil tudi župan Tadej Beočanin in lovski družini ob častitljivi 
obletnici izročil Jubilejno priznanje župana Občine Ajdovščina.

LD Col gospodari z divjad-
jo na vzhodnem obrobju Gore, 
ki prehaja v hrušiško in nano-
ško planoto. Prav na stičišču 
teh pomembnih gorskih pre-
grad najdemo številne klimat-
ske, talne, rastlinske, reliefne 
in druge posebnosti, zaradi če-
sar je živalstvo na tem območju 
zelo pestro. 

Lovišče meri 7.042 ha v sed-
mih katastrskih občinah in treh 
občinah, ob ajdovski še v vipa-
vski in idrijski. Pretežni del po-
vršin je lovnih, izvzeti sta le ur-
bani središči (Col, Podkraj) in 
dokaj gosta mreža cest, ki seče-
jo lovišče po dolgem in počez. 
Okrog 70 % površin je porašče-
nih z gozdom, veliko se jih za-
rašča, le manjši del kmetijskih 
površin še redno obdelujejo. 

Glavna domena lovcev je da-
nes predvsem skrb za čisto na-
ravo in ohranjanje biotske ra-
znovrstnosti. Kakšno okolje 
bomo pustili svojim potom-
cev, je sicer v domeni vseh nas, 
lovci pa igrajo pri tem zelo po-
membno vlogo. »S svojim ak-
tivnim in predanim delom ve-
liko pripomorete k ohranjanju 
naravnega ravnovesja. Skrbite 
tudi za odnos do divjadi in od-
pravljate posledice povzroče-
ne škode na njivah in v gozdu. 

Obenem se trudite prepreči-
ti neodgovorno ravnanje po-
sameznikov, ki jim ni mar za 
zdravo okolje. Prav tako opo-
zarjate na črna odlagališča in 
ste pobudniki in udeleženci či-
stilnih akcij,« je med drugim v 
svojem nagovoru poudaril žu-
pan Tadej Beočanin. Zahva-
lil se je članom LD Col za skrb 
za ohranjanje narave in za de-
javno vlogo v življenju občine 
ter starešini Silvestru Peljhanu 

izročil jubilejno priznanje. 
Slavnostni govornik na prire-

ditvi je bil predsednik Lovske 
zveze Slovenije Lado Bradač, 
kulturni program so popestri-
li Moški pevski zbor Razpotje 
Col, Zasavski rogisti, Miro Bo-
žič na orglicah in Tomaž Pla-
hutnik na citrah ter pevka Joži 
Kališnik. Ob tej priložnosti je 
bilo podeljenih 13 priznanj za-
služnim lovcem LD Col za po-
sebne zasluge. 

Mladi upi pri županu
V Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini je 17. junija potekal tradicionalni županov 
sprejem za najuspešnejše učence in dijake, ki so ob rednem šolskem delu dosegali vidnejše 
rezultate in osvajali priznanja na šolskih tekmovanjih in prireditvah. Na sprejem so bili po-
vabljeni osnovnošolci vseh ajdovskih šol, dijaki Srednje šole Veno Pilon in učenci Glasbene 
šole Vinko Vodopivec Ajdovščina.

Ajdovski učenci in dijaki so 
uspešni na različnih podro-
čjih, nekateri celo v mednaro-
dnem ali svetovnem merilu. 
Radi in lepo rišejo in slikajo, saj 
so na skoraj vseh šolah preje-
mali priznanja za ustvarjalnost. 
Veliko je odličnih športnikov 
– uspešni so tako posamezni-
ki kot ekipe, v različnih špor-
tnih disciplinah. Z uspehom 
pa se udeležujejo tudi mnogih 
drugih tekmovanj – od tradi-
cionalnih iz matematike, fizi-
ke, kemije, slovnice in litera-
ture, tehnike, logike, geografije 
… do novodobnih, kot so na 

primer varna raba interne-
ta, ekologija, kreiranje oblačil, 
podjetništvo … Kar dve osnov-
ni šoli sta se izkazali na znanem 
tekmovanju Turistične zveze 
Slovenije Turizmu pomaga la-
stna glava, na eni šoli se lahko 
pohvalijo z vrhunsko kuhar-
sko ekipo, ki je osvojila zlato 
na tekmovanju Kuhna pa to. 
Učenci Glasbene šole Vinka 
Vodopivca pa so dosegali lepe 
uspehe na različnih pevskih in 
glasbenih tekmovanjih. 

Župan je čestital najuspešnej-
šim, poudaril je, da je v današnji 
družbi znanje zelo pomembno. 

Zaželel jim je, da s takšno že-
ljo po osvajanju znanja in ve-
ščin tudi nadaljujejo svoje šo-
lanje, saj Ajdovščina potrebuje 
izobražene mlade ljudi. Zahva-
lil se je tudi učiteljem in profe-
sorjem ter staršem. 

Kulturni program letošnjega 
sprejema so pripravili učenci 
OŠ Šturje. Uvodoma je nasto-
pil 'bend', ki je nastal pri izbir-
nem predmetu ansambelska 
igra, nato pa so z nekaj odlom-
ki iz musicala Levji kralj nav-
dušili še člani šolskega dram-
skega krožka.

150 let šolstva na Gori 

Gora rabi šolo!
V športni dvorani Osnovne šole Otlica so obeležili 150 let 
šolstva na Gori. Osnovna šola Otlica je sicer najmanjša šola 
v občini, kljub temu pa se ponaša z bogato zgodovino. Raz-
lična obdobja so oblikovala pouk tudi na Kovku in Predmeji, 
vse do danes pa se je šola ohranila na Otlici.

V polpreteklem obdobju so se 
na Gori spoprijemali z upadom 
števila otrok. Večkrat so ji na-
povedovali spremembo delo-
vanja, vendar še vedno ostaja 
trdo zakoreninjena kot samo-
stojna osnovna šola. V jubilej-
nem šolskem letu 2018/2019 
obiskuje šolo 61 učencev, ki so 
vključeni v 5 oddelkov ter sku-
pina 11-ih predšolskih otrok, 
vključenih v t. i. cicibanovo 
šolo. Šolo že deveto leto vodi 
ravnatelj Aleksander Popit. 

Šola se lahko danes kljub svoji 
majhnosti ponaša z izobraževa-
njem, ki sledi vsem smernicam 
sodobnega razvoja, z dobri-
mi prostorskimi in kadrovski-
mi pogoji in z uporabo najno-
vejših tehnologij. Četudi je na 
šoli že nekaj let le en samostoj-
ni oddelek, ostali pa so kom-
binirani, se trudijo, da odide-
jo učenci iz šole z znanjem in 
drugimi potrebnimi veščinami 

dobro opremljeni. Šola je te-
sno povezana s krajem, saj so-
deluje na številnih prireditvah, 
ki jih prirejajo okoliška dru-
štva in obe krajevni skupnosti. 
»Ste majhen biser, ki kljub svo-
ji majhnosti vztrajate in gradite 
trdno skupnost, ki sije v priho-
dnost. Če kraju vzameš šolo, ta 
zamre. Temu se bomo izognili, 
če bomo uspeli zadržati mlade 
na Gori. Občina tudi sicer veli-
ko sil namenja izboljšanju po-
gojev mladih, da bi jih zadržala 
na domačih tleh,« je dejal žu-
pan Tadej Beočanin in ob tako 
visoki obletnici šoli izročil Ju-
bilejno priznanje župana Obči-
ne Ajdovščina. 

Učenke in učenci so izpelja-
li pester program z glasbenimi, 
dramskimi in plesnimi nastopi. 
Poimenovali so ga 'Naših 150 
let', kar je obenem tudi naslov 
zbornika, ki so ga ob tej prilo-
žnosti izdali.

Foto: Sonja Krapež
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Vipavska dolina na 
slovenskem večeru v 
Milanu
V četrtek, 13. junija 2019, je v Milanu potekal tradicionalni 
slovenski večer pod nazivom 'Serata Slovena 2019'. 

Slovenski večer v Milanu je 
svečan tradicionalni dogodek, 
ki ga predstavništvo Slovenske 
turistične organizacije v Itali-
ji pripravlja za novinarje, s ka-
terimi vzdržuje odlično in kon-
struktivno sodelovanje. Na 
letošnjem dogodku so se pred-
stavili destinaciji Vipavska do-
lina in Brda ter družba HIT. 

Predstavitvi destinacij je sledil 

vrhunec večera s pogostitvijo 
uglednih gostov s štiri hodnim 
menijem, ki ga je pripravil chef 
Tomaž Kavčič. Večer se je za-
ključil s podelitvijo priznanj še-
stim novinarjem za najboljše 
predstavitve Slovenije v itali-
janskih medijih v letu 2018. 

TIC Ajdovščina

Z Azadom na Beneški bienale
Ajdovski umetnik Azad Karim razstavlja na letošnjem Beneškem bienalu, kar je nedvomno 
veliko priznanje njegovemu ustvarjanju. K sodelovanju ga je povabil Evropski kulturni cen-
ter, v palači Mora pa se predstavlja z instalacijo 'Ladja negotovosti' ter spremljajočim videom 
'Zgodba o uničenju'. V juniju so razstavo organizirano obiskali številni Ajdovci in njegovi 
slikarski kolegi, po razstavi pa jih je popeljal kar Azad sam.

Beneški bienale je eden naj-
bolj prestižnih svetovnih kultur-
nih dogodkov, ki spodbuja nove 
umetniške trende in slovi po 
svoji avantgardnosti. Slovenski 
delež letošnjega bienala ima mo-
čan ajdovski pridih. V sloven-
skem paviljonu se namreč pred-
stavlja Marko Peljhan, ki deluje 
na meji med umetnostjo, tehno-
logijami in znanostjo, njegov oče 

pa je bil s Kovka. V okviru raz-
stave umetnikov z vsega sveta, ki 
jo prireja Evropski kulturni cen-
ter, pa razstavlja Azad Karim, po 
rodu Kurd, ki pa že več kot štiri 
desetletja ustvarja v Ajdovščini. 
Na bienalu se predstavlja z delč-
kom večletnega multimedijskega 
projekta Fragmenti resničnosti, 
»avtentičnim odsevom avtorje-
ve neprekinjene angažiranosti z 

globalnimi politično-socialnimi 
spremembami ter zlasti njegove-
ga intimnega odnosa do polpre-
teklih in sedanjih dogajanjih v 
Kurdistanu, Iraku in drugod po 
svetu ter katastrofalnih posledic, 
ne zgolj za ljudi in narode, am-
pak tudi za več tisoč let ohranje-
no dediščino …« 

Foto: Vladimir Bačič

Osnove namakanja – voda v tleh
V sestavku o osnovah namakanja prof. dr. Marine Pintar z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani bo tokrat predstavljeno področje vode v tleh, ki igra 
pomembno vlogo v povezavi z namakanjem. 

Voda je v tleh v obliki vodne 
pare ali v obliki kapljevine (te-
kočine). Ko količina vodnih 
molekul v talnem zraku doseže 
nasičenje, se začne vezava vode 
na talne delce v obliki kaplje-
vine (Slika 1). Prva plast mole-
kul vode se veže s tenzijo – 3,1 
MPa. Tenzija je izraz za nega-
tivni tlak, ker med talnimi delci 
in molekulami vode (tudi samo 
med slednjimi) delujejo privlač-
ne sile. Če opazujemo zanemar-
ljivo majhen del vode (zanema-
rimo maso in volumen vode), 
potem govorimo o potencialu 
oz. v tem primeru o matričnem 
potencialu vode v tleh, ki ima 
negativni predznak in ga ozna-
čujemo z grško črko psi (?). Po-
dajamo ga tudi kot pF vrednost, 
ki pomeni logaritem vodnega 
stolpca, izraženega v centime-
trih in ki ustvari tak potenci-
al (npr. pri potencialu 1000 cm 
je pF vrednost 3; potencial 1000 
cm je enakovreden 10 m vodne-
ga stolpca oz. 1 bar hidrostatič-
nega pritiska). 

Vsaka naslednja plast vode, ve-
zana na talne delce ima nekoliko 

večji matrični potencial (od ve-
čje negativne vrednosti se po-
mikamo proti ničli). Čim več 
vode je v tleh, večji je matrični 
potencial in voda je vedno bolj 
dostopna rastlinam. Vstop vode 
iz tal v rastline preko korenin-
skih laskov je možen, če je ma-
trični potencial vode v tleh ve-
čji (manjša negativna številka) 
od potenciala vode v rastlinah, 
ki se prav tako izraža v negativ-
nih vrednostih v MPa. Rastli-
ne morajo zato, da lahko sprej-
mejo vodo skozi koreninske 
laske, premagati njen matrični 

potencial v tleh. Dogovorjena 
meja najmanjšega matričnega 
potenciala, ki ga rastline lahko 
premagajo, je - 1,5 MPa, četu-
di nekatere rastline, npr. olj-
ka, lahko sprejemajo vodo, ki 
ima manjši potencial. Dogovor-
jena meja - 1,5 MPa (pF = 4,2) 
se imenuje točka venenja (TV). 
Rastline pri takem stanju vode v 
tleh trajno ovenijo in si ne opo-
morejo, četudi jih zalijemo. 

Ko količina vode v tleh narašča 
in se debeli plast vodnih mole-
kul, ki so vezane na talne del-
ce (Slika 2), postaja voda vedno 

bolj dostopna rastlinam. Ko je 
vode v tleh relativno veliko in 
je vodna plast okoli talnega del-
ca že relativno debela, je matrič-
ni potencial zadnjih plasti vode 
tako velik, da ga premaga gra-
vitacijski potencial in voda se 
začne zaradi gravitacije premi-
kati skozi talni profil. Ko gravi-
tacijsko odcedna voda odteče, se 
vzpostavi stanje t. i. poljske ka-
pacitete (PK). Pri PK je največja 
količina vode, ki jo tla lahko za-
držijo. V tem stanju so mikro-
pore zapolnjene v vodo in ma-
kropore zapolnjene z zrakom. 
Za večino rastlin je to najpri-
mernejše stanje, saj imajo ko-
renine na voljo dovolj vode in 

dovolj zraka. Dogovorjena vre-
dnost matričnega potenciala za 
PK je -0,033 MPa (pF = 2,5). 

Če je vode v tleh toliko, da so 
z njo napolnjene tudi makro-
pore (npr. po dovolj močnem 
in dolgotrajnem dežju), govo-
rimo o polni kapaciteti tal za 
vodo. Vendar voda iz makropor 
počasi odteče v globlje plasti in 
proti podzemni vodi, ker je gra-
vitacijski potencial večji od ma-
tričnega. Ko gravitacijsko odce-
dna voda odteče, se vzpostavi 
stanje PK tal za vodo, kar se v 
peščenih tleh zgodi po približno 
enem dnevu, v glinastih tleh po 
približno treh dneh.
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JAVNI POZIV INTERESENTOM ZA 
NAKUP STANOVANJA V AJDOVŠČINI

V letu 2020 se bo v Ajdovščini predvidoma pričela gradnja treh novih večstanovanjskih naselij. Največje naselje je predvideno na 
območju Ribnika, dve pa v mestnem središču. Stanovanja bodo v pretežni meri namenjena prodaji, del pa najemnim oskrbovanim 
stanovanjem.

Občina Ajdovščina vabi vse, ki se zanimate za nakup ali najem novega stanovanja v Ajdovščini, da svoj interes izkažete tako, da 
do 5. julija 2019 na elektronski naslov stanovanja@ajdovscina.si posredujete svoje podatke: ime in priimek, elektronski naslov 
in kontaktno telefonsko številko. Vse zainteresirane bomo kontaktirali za dodatne informacije, ki nam bodo pomagale upoštevati 
interese potencialnih kupcev še v času projektiranja.

Poizvedba je zgolj informativne narave in ne predstavlja rezervacije za najem ali nakup stanovanja. Podatki se bodo uporabili za namen analize stanja. Z izkazom interesa soglašate, da pripravljalec analize 
za namen priprave analize stanja, zbira, obdeluje in hrani posredovane osebne podatke. Za osebne podatke v tej zvezi štejejo ime in priimek, elektronski naslov in telefonska številka.

Za vprašanja in pojasnila o tem pozivu smo vam 
na voljo na telefonski številki 040 475 677, 
vsak delovnik med 8.00 in 16.00 uro.

stan_latnik.indd   1 10/06/2019   23:53:23
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LJUDSKA UNIVERZA AJDOVŠČINA

Večgeneracijski center Goriške 
nas povezuje že tretje leto
Na Ljudski univerzi Ajdovščina teče tretje leto delovanja Večgeneracijskega centra Goriške, 
v katerem izvajamo različne brezplačne dejavnosti, ki prispevajo k dvigu kakovosti življenja.

V Centru se srečujejo otro-
ci, mladi in starejši. Nekateri 
pletejo, drugi se učijo računal-
ništva, slovenščine, tujih jezi-
kov in samooskrbe, tretji obi-
skujejo predavanja ali likovne, 
plesne in druge delavnice. Po-
leg novih znanj, je za vse še bolj 
dragoceno informiranje, dru-
ženje in širjenje socialne mreže. 

Poleti vabimo otroke, mla-
dino na program nemščine in 
zabavno francoščino. Za odra-
sle bodo potekale »Kuharske 
lumparije«, Umetniško plete-
nje prtičkov in nogavic, sreča-
nja na temo Demenca v naši 
družini, EFT – skupinska tap-
kanja. Še posebej smo pripra-
vili predstavitev EFT za fante 
in može. Diplomirana delov-
na terapevtka bo svetovala, 
kako Preživljati polno, sreč-
no, samostojno starost v do-
mačem okolju, zdravniki bodo 
delili Nasvete za boljše zdrav-
je in počutje (na podlagi od-
kritij svetovno znanih zdrav-
nikov, ki so dobili Nobelovo 
nagrado). Vse aktivnosti spro-
ti objavljamo na www.lu-ajdo-
vscina.si. Obvezne so prijave 
na info@lu-ajdovscina.si ali na 

tel. številke. 
Če imate znanja, ki bi jih pro-

stovoljno delili drugim, vas va-
bimo, da nas pokličete na 041 
437 785 ali 05/ 36 64 750. Drug 
drugemu lahko veliko damo. 

Projekt VGC Goriške izvaja-
mo skupaj z Ljudsko univerzo 
Nova Gorica in Posoškim ra-
zvojnim centrom. Sofinancira-
ta ga Ministrstvo za delo, dru-
žino, socialne zadeve in enake 
možnosti ter Evropski social-
ni sklad. Vsako leto zabeležimo 
več sto udeležencev iz lokalne-
ga in širšega okolja, ki se tudi 
večkrat vračajo k nam v različ-
ne dogodke in s seboj pripeljejo 
nove posameznike. Naj vam ne 
bo doma dolgčas, pridružite se 
nam tudi vi. 

 
Helena Furlan

Teden vseživljenjskega 
učenja 2019

Ljudska univerza Ajdovščina 
je tudi letošnjo pomlad koor-
dinirala najvidnejšo promocij-
sko kampanjo na področju izo-
braževanja in učenja v Sloveniji 
– Teden vseživljenjskega uče-
nja (TVU). Projekt je letos soo-
blikovalo 52 prirediteljev z or-
ganizacijo 99 dogodkov, ki so 
popestrili pomladno-poletno 
dogajanje v občini Ajdovščina 
ter občini Vipava. Z dogodki 
smo želeli opozoriti na pomen, 
ki ga ima vseživljenjsko učenje 
za posameznika. Vsaki gene-
raciji so dogodki ponudili ne-
kaj zanimivega (izobraževanja, 
predavanja, izdelava izdelkov, 
predstavitev, razstave, kulturni 
programi, rekreativne dejavno-
sti). Gotovo je vsak udeleženec 
dobil kakšno novo izkušnjo, 
uporabno znanje ali prijatelje. 

Osrednji dogodek letošnje-
ga tedna vseživljenjskega uče-
nja je bila Parada učenja. Na 
njej se je na informativno-sve-
tovalnih stojnicah in izobraže-
valno-ustvarjalnih delavnicah 

predstavilo trideset organiza-
cij, ki so obiskovalcem ponu-
dili tako vsebine za mlade kot 
tudi odrasle in starejše. Obi-
skovalci so dobili informaci-
je o možnostih izobraževanja, 
možnostih kreiranja kariere in 
vključevanja v medgeneracij-
sko sodelovanje. Na odprtem 
odru so svoje pevsko, plesno in 
igralsko znanje pokazali števil-
ni nastopajoči. 

V sklopu Tedna vseživljenj-
skega učenja so izredno zani-
mive vsebine in dogodke pri-
pravile osnovne šole, vrtci, 
društva, inštitucije, podjetja in 
posamezniki. Letošnji Teden 
vseživljenjskega učenja smo 
tako skupaj z omenjenimi iz-
vajalci približali vsem genera-
cijam in različnim ciljnim sku-
pinam tako v mestih kot tudi 
na podeželju. S tem smo dose-
gli zastavljeni cilj, tj. spodbuja-
ti vseživljenjsko učenje na vseh 
ravneh, med različnimi genera-
cijami in tako poskrbeli, da se 
je znanje nadgrajevalo in širilo.

Poletje na Ljudski univerzi
Šolsko leto se je končalo, pri 

nas na Ljudski univerzi pa ne 
počivamo in za vas pripravlja-
mo aktivne počitnice. Te bodo 
deloma jezikovno obarvane, 
saj se bodo mladi lahko vklju-
čili v jezikovni tečaj nemščine 
in francoščine, kjer se bodo na 
zabaven način spoznali z obe-
ma jezikoma. Pri obeh teča-
jih predznanje ni potrebno. Da 
ne bomo lačni, bodo poskrbe-
li na »Kuharskih lumparijah« 
ob štedilniku VGC Goriške. 
Po metodi študijskih krožkov 
se bomo družili, se zabavali ob 
kuhanju ter si med seboj izme-
njavali znanje. Pričakujemo ve-
liko smeha in počitniške dobre 
volje. 

Tudi Učni center Brje posta-
ja med udeleženci predavanj 

poznan kot center znanja iz-
menjave izkušenj različnih ge-
neracij in povezovanja med 
sadjarji. To dokazuje dejstvo, 
da se zanimanje za predavanja 
in delavnice veča. Za vse ljubi-
telje sadja pravi čas šele priha-
ja. V mesecu juliju in avgustu 
bo v Učnem centru Brje spet 

zadišalo po sladki marmela-
di, okusnih sokovih in zeliščih. 
Vabljeni, da se nam pridružite! 

Več o poletnem programu 
si preberite na spletni strani 
Ljudske univerze Ajdovščina, 
za dodatne informacije pa po-
kličite na 05 35 64 750 ali pišite 
na info@lu-ajdovscina.si.

Nepovratna sredstva 
za podjetja

Na Ljudski univerzi Ajdo-
vščina se zavedamo, da je vla-
ganje v izobraževanje in razvoj 
zaposlenih ključnega pome-
na pri celovitem razvoju pod-
jetja. Zato smo v lanskem letu 
sodelovali z različnimi podje-
tji pri prijavi na razpis Javne-
ga štipendijskega, razvojnega, 
invalidskega in preživninske-
ga sklada Republike Sloveni-
je v okviru programa »Celovita 
podpora podjetjem za aktivno 
staranje delovne sile«. 

S sofinanciranjem izobraže-
vanja starejših zaposlenih želi 
Javni sklad RS spodbuditi pod-
jetja k učinkovitemu upravlja-
nju starejših zaposlenih in h 
krepitvi njihovih kompetenc 
z vidika podaljševanja njihove 

delovne aktivnosti. Z razpi-
som so podjetja pridobila sred-
stva za pripravo strategije za 
učinkovito upravljanje starej-
ših zaposlenih ter razvoj ka-
riere s krepitvijo kompetenc 
zaposlenih. 

Ljudska univerza Ajdovšči-
na je podjetjem nudila celovito 
podporo in strokovno pomoč 
tako pri prijavi na razpis, kot 
pri pripravi strategije ter izved-
bi izobraževanj. Zainteresirana 
podjetja obveščamo, da se bo 
razpis predvidoma konec ju-
nija 2019 ponovil, za pomoč in 
dodatne informacije nas lahko 
pokličete na 05 366 47 50 ali pi-
šete na info@lu-ajdovscina.si. 



SREDNJA ŠOLA VENO PILON AJDOVŠČINA          10
Petek, 28. junij 2019 • številka: 210

2 Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina 

Prvi pilonov Špil za okolje

Na četrtkov večer, 13. 6., smo na 
šoli oziroma kar pred njo organizirali 
Špil za okolje, s katerim smo želeli 
širiti glas o okoljskih problemih in 
poiskati rešitve za lepšo prihodnost. 
Z glasbo smo želeli dati naravi glas. 

Špil za okolje smo organizirali 
mladi, ki smo se vse šolsko leto 
zbirali in razpravljali o okoljskih 
tematikah in trajnostnem razvoju. 
Beseda je večkrat nanesla na 
onesnaževanje s plastiko, podnebne 
spremembe in skrb za okolje … in 
tudi sami smo si želeli prispevati 
k iskanju rešitev. Ker smo člani 
mladinske skupine tako glasbeniki 
kot likovni umetniki, se je porodila 
ideja o umetniškem dogodku 
– koncertu. 

Filip, Tadej, Teja in Kristina 
smo se zbirali v okviru programa 
Popestrimo šolo in se vključili v 
evropski projekt Start the Change, ki 

se odvija v kar dvanajstih evropskih 
državah. Z nami sta se družili 
navdihovalka Petra z Amnesty 
Slovenije in multiplikatorka Staša. 

Med pripravo dogodka se je naša 
skupina širila. Pridružili sta se ji 
še Taja in Valerija, ki sta naslikali 
ogromno drevo in vabili obiskovalce 
koncerta, da na lističe v obliki 
jabolk zapišejo, kaj lahko skupaj 
naredimo za okolje. “Jablana” zdaj 
krasi steno naše šole. Poleg tega so 
si glasbeni navdušenci ob srkanju 
našega domačega jabolčnika lahko 
ogledali tudi transparente, ki smo 
jih ustvarili marca, ko smo se 
udeležili t. i. podnebnega štrajka. Na 
šolo smo na ta poseben dan povabili 
tudi Ajo Vrenjak, gimnazijko in 
članico gibanja Mladi za podnebno 
pravičnost. Nastja in Lana pa sta 
dogodek suvereno povezovali. 

Ker smo dogodku želeli pridati 

tudi noto “ponovne uporabe”, 
smo goste povabili, da na koncert 
prinesejo stare majice, na katere 
smo med koncertom tiskali motive 
in jim tako vdahnili novo življenje. 
Sklepni del dogodka je bil krst 
domske jablane, ki so jo ta dan 
posadili domovci in jo poimenovali 
Pilonov Jabček. Jablana bo rasla 
in spremljala naslednje rodove 
domovcev in zanje obrodila sadove. 
To je naš dar prihodnjim rodovom. 

Kaj pa glasba? 
Seveda je bila v središču “špila” 

glasba. Zaigrala sta dva lokalna 
benda, The Knobheads in Jet 
Black Diamonds. Njuni člani, 
nekateri tudi pilonovci, se prav 
tako zavzemajo za spremembe 
v družbi, varovanje okolja in 
zmanjševanje vzrokov podnebnih 
sprememb. Zaigrali so tudi nekaj 
pesmi prav na to tematiko. Prav 
tako nam je Aja s svojim Okoljskim 
nagovorom naslikala situacijo, v 
kateri se trenutno nahajata naša 
družba in svet, in orisala, kakšne 
bodo posledice naših dejanj, če 
ne spremenimo svojega vedenja. 
Že majhne spremembe v našem 
vsakdanjem življenju lahko zelo 
pripomorejo k boju za ohranitev 
planeta. Sistemske spremembe 
pa so tiste, ki nas lahko rešijo. 
Iskreno upamo in verjamemo, da so 
obiskovalci slišali naše sporočilo in 
naravo, kateri smo dali z dogodkom 
glas, ter bodo v svoje življenje uvedli 
vsaj eno spremembo, ki bo koristila 
našemu okolju. 

Organizatorji Špila za okolje

Zdrav duh v zdravem 
telesu – na kolesu

Učitelji pilonovci so se tudi letos tradicionalno podali s kolesom v Ankaran.

Adrenalinski park
Dijaki tretjih letnikov smo se sredi 

junija udeležili športnega dneva v 
adrenalinskem parku v Solkanu. Ko 
smo prispeli v Solkan, so nas tam 
pričakali simpatični inštruktorji. 
Pomagali so nam nadeti varnostne 
pasove in nas povabili k Soči.

S kanuji so nas prepeljali na 
nasprotni breg ledeno-mrzle 
reke, sledila so navodila o uporabi 
varnostnih pasov in ovir, ki so nas 
vabile k preizkušanju naših moči in 
poguma.

Polni adrenalina smo najprej 
preizkusili uporabo varnostnih 
pasov na lažjem poligonu in se 

nato podali na pravo pustolovščino. 
Preizkusili smo se v plezanju, 
lovljenju ravnotežja, spuščanju po 
zip-linu in premagovanju raznih 
ovir; pri tem so nam inštruktorji 
bili na voljo s svojimi izkušnjami, 
da smo se boljše znašli, mi smo pa 
uživali. Ko je kazalo, da nam bo 
zmanjkalo moči, smo stisnili zobe 
in se podali novemu izzivu naproti. 
Za konec smo po želji lahko šli še na 
finalni spust po Soči in se zadovoljni 
vrnili v Ajdovščino.

Sara Poropat, 3. d

Sprehod z vozički po Ajdovščini

V petek, 21.6., smo z dijaki drugih 
letnikov gimnazijskega programa 
v duhu medgeneracijskega 
sodelovanja obiskali Dom starejših 
občanov Ajdovščina. Tam smo se 
srečali z oskrbovanci doma, ki žal ne 
morejo več samostojno hoditi, ter 
jih na vozičkih peljali na sprehod po 
Ajdovščini. Pot nas je vodila skozi 
stare šturske ulice, kjer so mnogi 
starostniki obujali spomine na svoja 
mladostna leta in stara prijateljstva. 
Ob pogledu na razvijajoči se center 
Ajdovščine smo mladi izvedeli za 
marsikatero drobno spremembo, 
ki jo je mesto doživelo v zadnjih 
desetletjih. Starostniki so nam 
zaupali, kje so bile včasih trgovine, 

kdo je živel v starih hišah in kje so 
se dogajali najboljši plesi v mestu. 
Dijaki so varovance popeljali 
do Srednje Šole Veno Pilon 
Ajdovščina, kjer jih je ob prihodu 
pozdravil ravnatelj Andrej Rutar. 
Ko so se varovanci ohladili s pijačo, 
dijaki pa si povrnili moči s sendviči, 
smo nadaljevali pot do Bambole, 
kjer smo vsi uživali v osvežilnem 
sladoledu. V prijetnem vzdušju so 
se dijaki sproščeno pogovarjali z 
varovanci, jih tako bolje spoznali 
ter se od starešin marsičesa naučili. 
Konvoj vozičkov je popotovanje 
po Ajdovščini zaključil okoli 12h v 
Domu starejših, kjer smo si obljubili, 
da tako srečanje ponovimo tudi v 

prihodnjih letih.
Sama sem se kot novopečena 

učiteljica v programu Mladi učitelj 
tega dogodka udeležila prvič, 
zato nisem vedela, kaj pravzaprav 
pričakovati. Presenetilo me je, kako 
so dijaki odgovorno prevzeli svoje 
vloge skrbnikov ter se s starostniki 
res iskreno povezali. Tudi zame je 
bil to čudovit in poseben dogodek, 
saj se človek zave svoje družbene 
odgovornosti in pozitivnega vpliva, 
ki ga imamo do soljudi, če se le 
potrudimo z drobnimi dejanji, ki 
lahko v spominu in družbi odmevajo 
še dolgo.

Špela Jelerčič Bučinel, prof. 

Lokalni skupini Jet Black Diamonds (zgoraj) in The Knobheads (spodaj). 
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3Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina 

Bivša pilonovka: Urška Jelerčič
V četrtek, 13. junija 2019, nas 

je pri pouku angleščine obiskala 
nekdanja dijakinja naše šole, Urška 
Jelerčič. Prišla je z namenom, da 
nam predstavi svojo življenjsko pot 
do današnjega dne.

Urška je uspešna ženska, ki 
je po zaključku gimnazije kot 
zlata maturantka izobraževanje 
nadaljevala s študijem fizike. Že pred 
svojim 32. letom je prejela mnogo 
nagrad (npr. Prešernovo nagrado za 
svoje diplomsko delo), doktorirala 
je iz biofizike ter opravila tudi že 
podoktorsko raziskovalno delo. 
Za mnoge izmed mojih vrstnikov 
je fizika pravi »bav bav«, Urška 
pa trdi, da je fizika življenje, saj 
je uporabna in zanimiva ter da 
lahko reši vsak problem. Sama ji 
ne bi nasprotovala, saj se mi zdi 
fizika uporaben predmet, prisoten 
v našem vsakdanu, ki nikoli ni 
dolgočasen, saj povezuje mnoga 
znanja. Približala nam je stvarnost 
naravoslovnih poklicev in povedala, 
da mnogi stereotipi o naravoslovcih 
niso resnični. Fizik ni nujno 
asocialen, starejši moški, lahko je 
tudi lepo, mlado in zgovorno dekle, 
kar nam Urška dokazuje.

V svoji predstavitvi se je Urška 

osredotočila na njeno trenutno 
življenje v Izraelu. Izrael je 
predstavila kot državo številnih 
nasprotij, saj je ta dežela na 
nekaterih delih puščavna, na drugih 
zelena; ponekod je visoko tehnično 
razvita, drugod pa temu ni tako 
… Visoko izobraženi inženirji in 
naravoslovci so v tej državi zelo 
cenjeni in dobro živijo. Predvsem 
prebivalci Tel Aviva uživajo v 
sproščenem načinu življenja, jedo 
dobro hrano in se sproščajo na 
najrazličnejše načine, kot je na 
primer surfanje, sproščanje na plaži, 
itd. Kljub številnim predsodkom, 
ki izvirajo iz pomanjkanja izkušenj 
in neznanja, velja Izrael za izredno 
varno državo, prestolnica Tel Aviv 
pa za velemesto odprtega duha. 
Urška pravi, da je tam nikoli ničesar 
ni strah in da je na ulici lahko zelo 
sproščena. Predstavila nam je tudi 
zanimive običaje, ki jim nismo 
priča nikjer drugje na svetu. Skozi 
njene besede sem Izrael doživela kot 
državo, polno priložnosti za zabavo, 
sprostitev in uspeh. 

Ko pomislimo na nekoga tako 
uspešnega kot je Urška, si morda 
mislimo, da celo življenje preživi 
za zvezki, ali pa, v njenem primeru, 

v laboratoriju. A daleč od tega! 
Urška je ženska, ki mnogo potuje 
in v življenju uživa, obenem pa je 
s svojim znanjem sposobna rešiti 
mnoge probleme. Svojega poklica 
ne doživlja kot obveznost, ampak 
kot zabaven izziv, v katerem uživa. 
Rada je postavljena pred različne 
preizkušnje, ki le potrjujejo njeno 
znanje. Ob svojem delu se uči tudi 
jezika svoje nove države, pleše in 
poučuje tango ter spoznava nove 
ljudi.

Mislim, da bi bila lahko mnogim 
najstnikom zgled pri tem, da 
postanejo to, kar si želijo, ne 
glede na pričakovanja družbe. 
Naravoslovje je tradicionalno 
precej moško orientirano, Urška pa 
dokazuje, da lahko tudi ženske na 
tem področju uspejo in spreminjajo 
svet. Osebno me je posebej 
fascinirala njena predanost in 
miselnost, ambicioznost ter veselje 
do tega, kar počne. Ni le objektivno 
pripovedovala o svojih doživetjih, 
ampak je v naš razred prinesla 
pozitivno energijo in vsakega izmed 
nas spodbudila k temu, da tudi sami 
sledimo svojim sanjam.

Maša Korečič, 2. b

Slavnostna akademija
Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina 

je v šolskem letu 2018/2019 dajalo 
poseben poudarek praznovanje 
20. obletnice uvedbe programa 
Predšolska vzgoja. Ta jubilej smo 
obeležili z različnimi dogodki 
in prireditvami, s katerimi smo 
utrjevali medsebojno povezanost 
med dijaki in profesorji, med otroki 
v vrtcu in njihovimi vzgojitelji, med 
nekdanjimi dijaki in širšim okoljem.

Jubilejno leto smo pričeli prve dni 
oktobra, ko smo v Tednu otroka 
pripravili Otroško kulturno tržnico 
s predstavo Repa velikanka in 
različnimi delavnicami. Dogodek je 
sovpadal tudi s slovesnim odprtjem 
prenovljenega šolskega okoliša. Med 
letom so dijaki s svojimi mentorji 
pripravili likovne, glasbene, športne, 
matematične, literarne in druge 
delavnice ter poleg že tradicionalnih 
novoletnih igric, s katerimi so 
gostovali po vrtcih širom Primorske, 
izvedli še tri predstave v prostorih 
šole. Posebej odmevna prireditev, 
ki se jo je v dveh dneh udeležilo več 
kot 500 otrok, pa je bila Pravljična 
dežela, ki so jo konec maja pripravili 
tretješolci in v njej odigrali kratke 
prizore iz različnih otroških pravljic. 

Dogodek sta materialno podprli 
tudi podjetji Mlinotest in pekarna 
Brumat. 

S slovesno prireditvijo in 
druženjem generacij, ki sta se 
odvijala v soboto, 15. 6. 2019, v 
veliki dvorani športnega centra 
Police, smo praznovanje uradno 
zaključili. Dogodek, ki ga je podprla 
občina Ajdovščina, je združil okrog 
300 udeležencev iz vrst nekdanjih 
dijakov, zaposlenih, povabljenih 
gostov in nastopajočih. Program, ki 
ga je povezovala     nekdanja dijakinja, 
Tina Velikonja, sta poleg sedanjega 
ravnatelja, Andreja Rutarja, s svojim 
nagovorom obogatila še župan 
občine Ajdovščina, Tadej Beočanin, 
ter direktorica direktorata za srednje 
in višje šolstvo ter izobraževanje 
odraslih na Ministrstvu za 
izobraževanje, znanost in šport, 
Elvira Šušmelj. Slednja je v svojem 
govoru poudarila, da smo šola, ki 
poleg rednega dela stalno skrbi za 
strokovno nadgrajevanje in se loteva 
najrazličnejših projektov ter jih 
tudi uspešno in kvalitetno izpelje. 
Župan Tadej Beočanin je izpostavil 
pomen programa Predšolska vzgoja 
v domačem okolju in kakovostnega 

izobraževanja kadra. Posebno 
zahvalo smo izrekli nekdanjima 
ravnateljema, Dragu Bratini za 
prizadevanja in uvedbo programa 
ter Alojzu Likarju za ohranjanje in 
posodabljanje le-tega.

Kulturni del programa so z 
recitalom in glasbenimi točkami 
obogatili sedanji dijaki obeh 
programov s svojimi mentoricami, 
svoj delež pa so prispevali tudi 
nekdanji dijaki. Iris Batista nas je 
navdušila s plesom ob drogu, Marko 
Jenko pa presenetil s prodornim 
tenorjem. Svoje sta k vzdušju na 
prireditvi prispevali še dve glasbeni 
skupini, pri katerih sodelujejo tudi 
naši sedanji in bivši dijaki, in sicer 
Ženska vokalna skupina Plejade ter 
Glasbeno društvo Tamburjaši.

Večer smo nadaljevali z družabnim 
srečanjem oz. plesom generacij, ki se 
je uradno zaključil s slavnostno torto 
opolnoči, plesalce pa na plesišču 
zadržal tja do 2.30. Zaznamovalo ga 
je veselo vzdušje ob obujanju lepih 
spominov na srednješolska leta, 
zaposlenim pa utrdilo prepričanje, 
da vse lepe stvari ostanejo zapisane 
v srcih.

Vlasta Lokar Lavrenčič, prof. 

Urška na surfanju na obali pri Jaffi – jug Tel Aviva
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Pevski zbor na izletu v Izoli
V četrtek, 13. junija, se je pevski 

zbor naše šole odpravil v Izolo. 
Na cilju smo v roke vzeli svoje 
instrumente in se odpravili do 
Srednje šole Izola, kjer smo z dijaki 
tamkajšnjega programa Predšolska 
vzgoja najprej naredili nekaj vaj za 
upevanje. Nato smo si ogledali tri 
igrice za predšolske otroke, ki so jih 
pripravili izolski dijaki, in eno, ki so 
jo ustvarili dijaki naše šole. Poslušali 
smo še pesmi, ki jih je zapel sekstet 
izolskih dijakinj, nato pa je sledil 

nastop našega zbora. Na začetku 
smo zapeli kanone, Pesem o sinički, 
Adiemus in Pesem o miru. Naše 
druženje smo zaključili s pesmijo 
Nine Pušlar Svet je tvoj, ki smo jo 
zapeli skupaj z dijaki Srednje šole 
Izola. Ker je bil dan lep in vroč, smo 
za nekaj časa odšli še na plažo. 

Ekskurzija mi bo ostala v lepem 
spominu. Najbolj si bom zapomnila 
trenutek, ko smo vsi skupaj zapeli 
Svet je tvoj. Všeč so mi bile tudi 
upevalne vaje, ki so bile nekoliko 

drugačne, saj nam jih je poleg naše 
profesorice zbora pokazal tudi 
profesor, ki uči na izolski srednji 
šoli. Seveda smo uživali tudi na 
plaži.

Z vrnitvijo v Ajdovščino tistega 
popoldneva so se končala tudi tudi 
srečanja šolskega pevskega zbora … 
do naslednjega šolskega leta. 

Gaja Čuk, 2. č

Predavanje o hitri modi v dijaškem domu
Dijakinje in dijaki 1. in 2. letnikov 

smo se udeležili predavanja Mojce 
Bernik iz društva Moj svet, čist 
planet. To je društvo za spodbujanje 
kvalitetnega, zdravega in okolju 
prijaznega načina življenja. Poslušali 
smo predavanje o hitri modi in 
sodelovali na delavnici.

Vsako naše dejanje ima posledice 
za naš planet. Mladi se zavedamo 

različnih načinov onesnaževanja, 
predvsem z oblačili, ki postajajo vse 
večji problem na odlagališčih. Tako 
smo na predavanju spoznali pot od 
surovine do izdelka in kaj vse se v 
tem ciklu zgodi do končnega izdelka. 
Na koncu smo se preizkusili tudi na 
delavnici, kjer smo iz bombažne 
preje iz rabljenih majic izdelali nov 
izdelek.

V našem domu ločujemo odpadke, 
ker pa se zavedamo, da je to premalo, 
dijake spodbujamo k ponovni 
uporabi in zmanjševanju količine 
odpadkov. Takšno predavanje 
nas še dodatno spodbuja k bolj 
odgovornemu ravnanju do okolja.

      
Dijaki in vzgojitelji

Nagradna ekskurzija: 
Domovci na obali
Na vroč poletni dan smo dijake, 

ki so v letošnjem šolskem letu 
sodelovali v domskem dogajanju, 
nagradili z ekskurzijo na obalo. Prvi 
postanek je bil v Piranu, kjer so nas 
počakali dijaki tamkajšnje srednje 
šole in dijaškega doma ter njihova 
vzgojiteljica. Popeljali so nas na 
ogled mesta in nam ga predstavili na 
zanimiv in prijeten način. Ogledali 
smo si tudi mestni akvarij, kjer so 
nas še posebej navdušili morski 
konjički.

Sledil je najbolj zabaven in 

sproščen del ekskurzije, ko smo 
zasedli plažo v Kopru in se naužili 
sonca ter že prijetno toplega morja. 
Z nami sta popoldan preživela tudi 
dijaka gostitelja, s katerima smo 
izmenjali domske in šolske izkušnje.

Kljub opozorilom vzgojiteljic 
smo se v dom vrnili z rdečimi 
noski, kar pa ni pokvarilo dobrega 
razpoloženja. Zagotovo se bomo 
tudi naslednje leto potrudili za 
udeležbo na nagradni ekskurziji. 

Dijaki in vzgojitelji

Simulacija sodnega 
procesa pri angleščini

V petek, 7. junija 2019, smo pri 
pouku angleščine simulirali sodni 
proces na temo splava najstnice. 
Pod vodstvom profesoric Špele 
Jelerčič Bučinel in mag. Melite 
Lemut Bajec smo se najprej 
seznanili s temo splava in splošnim 
sodnim besediščem. Profesorici sta 
nam dodelili vloge noseče najstnice, 
njenih staršev, odvetnikov in prič 
obeh strani ter nas razdelili v tri 
skupine: obrambo, tožilstvo in 
poroto. Ko smo spoznali primer, 
je vsaka skupina aktivno sestavljala 
svojo zgodbo in oblikovala 
vprašanja za sodni proces.

Tožilstvo je iskalo argumente 
za ohranitev življenja nerojenega 
otroka, obramba pa argumente, ki 
so podpirali svobodno odločitev 
najstnice, da prekine svojo 
nosečnost. Porota je bila zadolžena 
za končno, objektivno odločitev 
na podlagi argumentov, ki sta jih 
predstavili obe strani. Pomagali 
smo si s številnim gradivom, 
prav tako pa sta nam profesorici 
nudili pomoč in podporo s svojim 
znanjem angleščine in poznavanjem 
omenjene teme.

Svoje delo smo po tednu dni zelo 
aktivnega samostojnega in skupnega 
dela predstavili tako, da smo 
namesto v razred vstopili v šolsko 
sodno dvorano in izpeljali sodni 
proces. Klopi so bile postavljene 

kot na sodišču, uporabljali smo 
primerno sodno terminologijo ter 
spoštovali red sodne dvorane. Vsaka 
skupina je svoje stališče zastopala 
objektivno na podlagi znanstvenih 
dejstev in statistike ter poskušala 
izpodbijati argumente nasprotne 
strani. Z vzdušjem, ki smo ga s tem 
pričarali, pa smo tudi mi vsak v svoji 
vlogi intenzivno občutili čustva in 
občutke kot ob realnem sodnem 
procesu.

Šolsko uro so spremljali tudi 
številni profesorji in vrstniki, ki 
so bili nad našim delom vidno 
navdušeni, saj je uprizoritev prejela 
veliko pohval. Posebej so izpostavili 
naše vživljanje v vloge in ideje, ki 
smo jih predstavili skozi številne 
argumente.

Tema je tudi izven učilnice 
angleščine med dijaki vzbudila 
mnogo debat o tem, ali je dejanje 
splava moralno ali ne, ali je 
upravičeno in kdo ima pravico 
o njem odločati. Učenci smo ob 
drugačni obliki pouka uživali, saj 
smo se naučili veliko več, kot če bi 
snov zapisovali v zvezke. Obenem 
smo širili obzorja, razvijali kritično 
mišljenje in izpopolnjevali svoje 
znanje angleščine. Bilo je zabavno 
in poučno obenem.

Maša, Rok, Živa, Žiga, Tjaša, Sara, 2. b 

Naj prostovoljec 2018
V torek, 11. 6. 2019, se je del ekipe pilonovih junakov mudil na Brdu pri Kranju. Mladinski svet Slovenije je 

namreč organiziral zaključno prireditev 17. natečaja Prostovoljec leta, ki poteka pod pokroviteljstvom predsednika 
Republike Slovenije, Boruta Pahorja. Priznanje smo si z lansko akcijo Junaki za en dan prislužili tudi mi, pilonovci, 
ki po malem spreminjamo svet.

Zgornja slika: 
Prostovoljca Rok 
Čebron in Matej Oder z 
mentoricama
Spodnja slika: 
Predsednica Mladinskega 
sveta Slovenije 
Anja Fortuna, ekipa 
Mladinskega sveta 
Ajdovščina in Inštituta za 
mladinsko politiko 
in mentorici v projektu 
Junaki za en dan

Projekt Popestrimo šolo 
sofinancirata Republika 
Slovenija in Evropska unija 
iz Evropskega socialnega 
sklada.

Ta mesec sva Ana in Kristina šolske vsebine za Latnik prvič urejali samostojno, brez najinih izkušenih 
mentoric – bivših dijakinj. Gabriela Stanković in Katja Cigoj, zahvaljujeva se vama za predano znanje in 
vama želiva vso srečo pri nadaljnjem šolanju. (Oprostita za vse neporavnane stolpce :)

Ana Petrič in Kristina Novak
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Škofijska gimnazija Vipava
Tri ekipe na državnem tekmovanju v poznavanju flore

Osnovna šola Danila Lokarja

'EcoStep in Europe' v Ajdovščini
Od 26. do 31. 5. 2019 je OŠ Danila Lokarja Ajdovščina gostila učence in učitelje partnerskih 
šol iz Hrvaške, Litve, Portugalske in Romunije. Štiriintrideset učencev in devetnajst učiteljev 
je v tem tednu spoznavalo lepote Vipavske doline, razmišljalo o pozitivnih vidikih eko turiz-
ma, obnašanju eko turista in razvojnih strategijah na primeru športnega centra Pale.

Prvi dan uradnega obiska se je 
začel s sprejemom na šoli. Med 
krajšim kulturnim programom 
so prisluhnili nagovoru go-
spe ravnateljice Irene Kode-
le Krašna, zapel jim je otroški 
pevski zbor Višaji in zaplesa-
la folklorna skupina Powštrč-
ki. Gostje so v šolski jedilnici 
poskusili različne potice, ki jih 
je spekla učiteljica gospa Mar-
jetica Stopar, pri postrežbi pa 
so pomagali tudi učenci kuhar-
skega krožka. 

V popoldanskem času je so-
delujoče v projektu sprejel žu-
pan občine Ajdovščina, gospod 
Tadej Beočanin. Uvodoma so 
si zbrani pogledali film o Vipa-
vski dolini, nato je gospod žu-
pan spregovoril o razvoju tu-
rizma v občini. 

Neugodne vremenske razme-
re so nas prisilile, da smo na-
črtovane dejavnosti drugega 
dne izmenjave prilagodili vre-
menskim razmeram. Tako sta 
delavnica o varstvu ogroženih 
vrst netopirjev in obisk Vile 
Lavanda odpadla, delavnica o 
ekoturizmu na travniku, ki jo 

je vodila ravnateljica Irena Ko-
dele Krašna, pa se je odvijala 
v šolski avli. Elemente ekotu-
rizma so udeleženci spoznava-
li še v treh drugih delavnicah, 
kjer so: 

– kuhali kosilo z jedmi, zna-
čilnimi za naše kraje (vodja de-
lavnice Marjetica Stopar, po-
močnik Andrej Klemenčič), 

– spoznavali zdravilne rastli-
ne s šolskega vrta ter možno-
sti njihove uporabe v kulinariki 
in kozmetiki (vodja delavnice 

Damjana Urh, pomočnika 
Kristjan Mavri in Neja Harej) 
in 

– izdelovali eko-spominek iz 
odpadnega blaga (vodja delav-
nice Izidora Černigoj, pomoč-
niki ostali učitelji). 

Kosilo je bilo organizirano v 
šolski jedilnici, kjer so bile po-
strežene jedi, ki so jih na dopol-
danski delavnici skuhali učen-
ci sami. 

Učence in mentorje izme-
njave je tretji dan čakalo 

presenečenje: ekskurzija v Idri-
jo. Tam smo jim prikazali, 
kako se lahko nekdaj ekološko 
zelo obremenjeno mesto spre-
meni v turistično znamenitost, 
ki je pod Unescovo zaščito.

 Ogledali so si njihovo teh-
nološko in snovno dediščino, 
preizkusili so se tudi v izdela-
vi idrijske čipke. Vsi člani Era-
smus+ projekta so si ogledali 
Antonijev rov, grad Gewerke-
negg, v katerem ima sedež Me-
stni muzej Idrija in Topilnico 
živega srebra. Okusno kosilo so 
jim pripravili Pri Škafarju, kjer 
so okusili tradicionalne idrijske 
žlikrofe. 

Zadnji delovni dan so Era-
smovci začeli v Palah. Tam jih 
je sprejela gospa Tonja Ferjan-
čič, vodja Mladinskega kultur-
nega centra Hiša mladih in Ho-
stla Ajdovščina. Po prostorih 
jih je popeljala gospa Polona 
Bratina, ki je zbranim predsta-
vila delo in zgodovino centra. 
Delavnico na temo razvijanja 
strategij turizma in turistične-
ga razvoja kraja je vodila go-
spa Rozana Mužica iz Inštitu-
ta za mladinsko politiko občine 
Ajdovščina. 

Učenci so v skupinah razmi-
šljali o razvoju športnega cen-
tra Pale in izdelali plakate, ki so 
jih na izviren način predstavi-
li. Po kosilu so se odpeljali na 
Goro, v vas Otlica. Tam jih je 
v prostorih krajevne skupnosti 
sprejela gospa Danijela Likar, 

ki jim je predstavila kraj, zgo-
dovino poselitve Gore ter ži-
vljenje in delo na planoti. Ve-
čina udeležencev je izkoristila 
prvi sončen dan in se spreho-
dila do Otliškega okna, ki jih 
je navdušilo. Zvečer je sledilo 
druženje udeležencev projek-
ta ob slavnostni večerji v hotelu 
Gold Club. 

Vsi udeleženci so prejeli po-
trdilo o udeležbi na izmenjavi, 
mentorji pa tudi priložnostna 
darila s promocijskim mate-
rialom o Ajdovščini in okoli-
ci. Najbolj jih je ganila ogrli-
ca z idrijsko čipko, ki je nastala 
pod spretnimi prsti gospe Ro-
sane Harej. Učenci so se med 
izmenjavo zelo navezali, zato 
so ob koncu druženja potočili 
nekaj solz. 

Zahvaljujemo se vsem, ki ste 
sodelovali pri pripravi in izved-
bi izmenjave. Posebna zahvala 
gre staršem učencev, ki v pro-
jektu sodelujejo. Zahvala gre 
tudi vodstvu, ki je prisluhnilo 
želji po sodelovanju v projek-
tu in pomagalo po najboljših 
močeh. 

Posebna zahvala gre donator-
jem in organizacijam, ki so po-
magale pri izvedbi dogodka.

Kot nekdanja učiteljica biologije na Škofijski gimnaziji Vipava ohranjam vez s šolo s pripravami dijakov na tekmovanja v poznavanju flore. Jeseni se učenci teoretično in 
praktično seznanjajo z določenim naborom rastlinskih skupin. Svoje znanje pokažejo na šolskem tekmovanju, ki je izbirno za uvrstitev na državno. Z doseženim brona-
stim priznanjem so se letos tri ekipe ŠGV uvrstile na državno tekmovanje. Vsako leto ga gosti druga šola. Letos je potekalo 11. maja na OŠ Šmartno pod Šmarno goro.

Na državnem tekmovanju se 
dvočlanske ekipe pomerijo v 
praktičnem poznavanju in do-
ločanju rastlin ter v izdelavi 
herbarija. Tekmovalci dobijo 
zemljevid in podatke o podro-
čju (popisni ploskvi), na kateri 
morajo pravilno določiti čim-
več rastlinskih vrst. Za določa-
nje lahko uporabljajo različne 
tekstne in slikovne določevalne 
ključe. Pri določanju ne sme-
jo uporabljati telefona ali že 

"Pojdite na potovanje! Poskusite jih!"
S temi besedami Tenesseeja Williamsa sta dijaka Nika Uršič 
in Domen Medvešček začela zaključno prireditev ŠGV, še 
zadnje dejanje šolskega leta in tako uvod v počitnice, ki kar 
vabijo na potovanja.

Na prireditvi, katere niti je le-
tos stkala prof. Ksenja Šarb Le-
bič, smo se prepustili prepletu 
glasbe in besed: prisluhnili smo 
mešanemu mladinskemu zboru, 
Glasbenemu klubu in dijakinja-
ma Moniki in Maji ter nagovo-
roma ravnatelja šole Vladimir-
ja Anžela in predstavnika Škofije 
Koper, msgr. Slavka Rebca.

Na koncu šolskega leta želi 

ŠGV še posebej nagraditi dijake, 
ki so se izkazali pri šolskem in ob-
šolskem delu. Letos je prejemni-
kov zlatih priznanj kar 31, izpo-
stavimo tiste, ki so na državnih 
tekmovanjih v znanju oz. športu 
prejeli zlata priznanja: Ana Polj-
šak (zlati prizn. v logiki in razve-
drilni matematiki), Maj Ileršič (2. 
mesto v lokostrelstvu), Nika Uršič 
(zlato Cankarjevo prizn. v znanju 

narejenih popisov rastlin. Izde-
lati morajo seznam popisanih 
vrst. Najpomembnejši del pa 
je priprava petih rastlin za her-
barij. Za celotno izvedbo dela 
imajo na razpolago tri ure, ki si 
jih sami razporedijo za terenski 
in laboratorijski del. 

Letos se veselimo enega srebr-
nega državnega priznanja v po-
znavanju flore ter dveh brona-
stih. Od treh naših ekip sta bili 
dve maturantski, kar je v maju, 

ko že poteka matura, za tek-
movalce kar naporno. Torej, 
drage tekmovalke in tekmova-
lec, čestitke, ponosna sem na 
vas in uživajte zaslužene po-
čitnice. Zahvala tudi zanese-
njakom Botaničnega društva 
Slovenije, posebno Tini in Va-
lentini, ki vodita tekmovanje.

mentorica Irena Breščak

materinščine), Zala Gruntar (v 
biologiji), Blaž Murovec (v geo-
grafiji in uvrstitev na dve geograf-
ski olimpijadi, vzhodnoevropsko 
v Beogradu in na mednarodno 
v Hongkongu), Matej Kompara 
(zlata prizn. v logiki, razvedrilni 
matematiki, 3. nagrada, in v ma-
tematik), Jurij Grohar (zlato pri-
zn. v logiki); Miha Sever in Luci-
ja Pišot (zlato prizn. v zgodovini), 
Domen Vovk, Eva Brumat in 
Samo Fučka (zlato priznanje na 
drž. tekm. mladih raziskovalcev).

Poleg njih velja omeniti še zlato 
priznanje zbora na regijskem tek-
movanju otroških in mladinskih 

zborov in 11. mesto deklet na dr-
žavnem ekipnem tekmovanju v 
atletiki.

Štirim maturantkam je pomoč-
nik ravnatelja za šolo, prof. Alojz 
Grahor podelil tudi posebna 

priznanja za štiriletno požrtvo-
valno delo, tudi pri promocji 
šole: Maji Kobal, Evi Brumat, 
Tereziji Krečič in Tinkari Božič.

Bojana P. Kompara
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ODKUP JEČMENA LETINE 2019
Odkupovali bomo ječmen, primeren za prehrano ljudi. 
Ne bomo prevzemali ječmena:

- pri katerem bodo presežene vrednosti mikotoksinov
   glede na zakonodajo,
- ki je okužen ali organoleptično neustrezen,
- z vlago, višjo od 14,0 %.
- s hektolitrom, nižjim od 65.

Najava odkupa:  Andreja Bregar, laboratorij, 040 338 480 
Mesto odkupa:  Mlinotest, Tovarniška cesta 14, Ajdovščina
Urnik odkupa:  Vsak delovni dan od 7.00 do 15.00
Po 16. uri je prevzem mogoč ob predhodni najavi do 14. ure 

na telefon 070 674 724.

Ječmen bomo odkupovali do začetka žetve pšenice. Cena bo objavljena 
na oglasni deski Mlinotest, Tovarniška cesta 14 v Ajdovščini.

oglas odkup ječmena 189 x 160 mm.indd   1 20. 06. 2019   07:05:53

Osnovna šola Dobravlje

Orientacisti v Estoniji
Vsako drugo leto je priložnost 

nastopiti na svetovnem šolskem 
orientacijskem tekmovanju. 

Letošnjega svetovnega tekmo-
vanja v Estoniji, v kraju Otepää, 
južno od prestolnice države, 
Tallin, se je udeležilo 30 tekmo-
valcev iz Slovenije, zastopanih 
pa je bilo 24 držav sveta. Tja se 
je uspelo prebiti tudi petim ori-
entacistom OŠ Dobravlje, ori-
entacijske sekcije PD Ajdovšči-
na, ki so na državnem šolskem 
tekmovanju v kraju Crngrob pri 
Škofji Loki povezali svojo zbra-
nost, logično razmišljanje, na-
tančno branje zemljevida in se-
veda dobro kondicijo. Odlični 
so bili devetošolci Manuel Al-
berto Montes, Jani Bratož, 
Janoš Krkoč, Žan Slejko ter 
osmošolec Jakob Novak. 

Estonija ima precej moker te-
ren s številnimi jezeri in jezerci, 
močvirji ter manjšimi vodotoki. 
To je teren, ki svojo prehodnost 
spreminja glede na količino pa-
davin, oziroma letni čas. 

V Estonijo smo prispeli po 
daljši sušni dobi. Na treningu 
pred uradno tekmo smo preiz-
kusili mokrotna tla. Na njih ra-
stejo trave šaši, ki se kažejo kot 
kupčki kopnega po močvirnatih 
tleh. Ali se bo tekmovalec odlo-
čil za krajšo pot in reskiral pre-
hodnost, ali ubere daljšo, sigur-
nejšo pot do kontrolnih točk, 
je pač njegova odločitev. Šteje-
ta čas in vse najdene kontrolne 
točke. 

Pričakovanja iz tekmovanja 
v Estoniji niso bila visoka, ker 
Slovenci ne moremo biti kon-
kurenčni severnjakom Evrope, 
kjer se otroci že od malega uči-
jo tega športa in so na svetovnih 
tekmovanjih nepremagljivi. 

Kljub močni konkurenci, so 
naši fantje dosegli odlične re-
zultate in lahko rečemo, da 
so bili rezultati v Estoniji nad 
pričakovanji. 

Na tekmi srednje razdalje sta 

se najbolje odrezala Manuel Al-
berto Montes s šestnajstim me-
stom in Jani Bratož z osem-
najstim od 75 tekmovalcev iste 
starostne kategorije. 

Na tekmi dolge razdalje pa je 
bil spet najboljši Manuel, na 25. 
mestu, malo za njim Janoš Kr-
koč in Jani Bratož. Žan Slejko, 
ki se z orientacijo ukvarja šele 
leto dni, pa je dosegel rezultat 
druge polovice tekmovalcev. 
Osmošolec Jakob Novak pa ni 
imel sreče, saj si je na prvi tek-
mi zvil gleženj in tako zaključil 
tekmovanje. 

Biti na svetovnem prvenstvu, 
doživeti utrip takega prestižne-
ga dogodka v osnovnošolskih 
letih ni dano vsakemu in je ne-
pozabno za celo življenje. 

Tekmovati z najboljšimi na 
svetu pa niso samo rezultati, 
ampak mnogo več. To je dru-
ženje s tekmovalci celega sve-
ta, ocenjevanje samega sebe in 
svojega znanja orientacije, nove 
izkušnje, urjenje angleškega 
jezika, izmenjava dresov in ele-
ktronskih kontakov ter mogoče 
nove prijateljske vezi. Prav to se 
pokaže pri t. im. prijateljski tek-
mi trojic, kjer tekmujejo orien-
tacisti različnega spola, naro-
dnosti in znanja orientacije. 

Vsekakor po takem dožive-
tju tekmovalec ugotovi, da je 
vredno truda, napora, prostega 
časa za treninge in tekme, kajti 
v telesu se nabere energija in za-
gon za nadaljne delo. 

V tednu bivanja v Estoniji 
smo spoznali tudi delček te dr-
žave, njeno enolično kulinari-
ko, preprostost in hladnost pre-
bivalcev, kot je bilo tudi hladno 
vreme. 

Hvala vsem, ki so pomagali, da 
smo finančno zmogli udeležbo! 
Naslednje šolsko svetovno ori-
entacijsko tekmovanje bo gosti-
la Srbija, leta 2021. 

 
mk

OŠ Danila Lokarja Ajdovščina

Učenje v naravi in z naravo
Osnovna šola Danila Lokar-

ja Ajdovščina je že drugo leto na 
seznamu Mreže gozdnih šol Slo-
venije. Šole in tudi vrtci, ki so na 
seznamu te Mreže, izvajajo pri-
stope, ki temeljijo na gozdni pe-
dagogiki. Učenci skupaj z učitelji 
obiskujejo bližnji gozd in narav-
na okolja. Z Mrežo gozdnih vrt-
cev in šol Slovenije upravlja In-
štitut za gozdno pedagogiko, ki 
ima podporo tudi pri Zavodu RS 
za šolstvo. 

Poučevanje v naravnih okoljih 
v neposredni bližini šole je spod-
budno za celostni razvoj otrok. 
'Gozdne učilnice' in poučevanja 
na prostem nudijo dovolj prosto-
ra za akademska znanja, razvoj 
socialnih veščin, pridobivanje iz-
kušenj, spodbujanje radovedno-
sti in domišljije ... 

Naša vizija je, da otroci odra-
ščajo, se igrajo, učijo in razvijajo 
v skladu z lastno naravo. Z vklju-
čevanjem narave v šole omogo-
čamo otrokom lažje doseganje 
ciljev, jim damo voljo do uspeha 

in prispevamo k celovitemu ra-
zvoju vsakega posameznika. 
Učinek učenja v naravnem oko-
lju lahko otroku ostane za celo 
življenje. In to je učenje za traj-
nostni razvoj. 

Na podružnični šoli v Lokav-
cu učenci urejajo šolski vrt. Ko 
je potekal bralni maraton na šoli, 
so si učenci prostor za branje iz-
brali kar na bližnjem travniku. 

Učenci v Ajdovščini pa se več-
krat povzpnejo na Škol, ki po-
nudi prelep razgled na Vipavsko 
dolino. Izvajamo orientacijske 

pohode, dejavnosti matematike 
v gozdu in tudi pri šolskem pred-
metu likovna umetnost večkrat 
izvajamo različne likovne nalo-
ge tako, da ustvarjamo iz narav-
nih materialov ali pa nam narava 
nudi navdih za zanimive moti-
ve. Učenci pri urah gospodinj-
stva večkrat zaidejo na šolski vrt, 
kjer spoznavajo zelenjavo, sadje 
in različna zelišča. 

Trdno verjamemo, da je narava 
naša najboljša učiteljica… 

 
M.V.

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

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

www.megaterm.si
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Nina Krašna, 
051 321 368

Matej Hosta dr. vet. med.

031 612 777
dr. vet. med.

Osnovna šola Šturje

Šturski košarkarji in košarkarice 
zopet na najvišjih mestih

V sredo, 5. junija 2019, je v 
Žalcu potekalo finalno držav-
no šolsko tekmovanje v košar-
ki 3 na 3. 

Našo šolo sta zastopali tako 
dekliška kot fantovska ekipa. 
Dekleta so na področnem tek-
movanju, ki je potekalo en te-
den prej v naši dvorani, osvojile 

1. mesto, fantje pa 4. Tako sta 
obe ekipi prišli na prizorišče z 
dobrimi obeti. Izkazalo se je, 
da sta obe ekipi res vrhunsko 
pripravljeni. 

V kategoriji fantov je naša ko-
šarkarska ekipa 3 na 3 med 16 
najboljšimi ekipami v Sloveni-
ji osvojila odlično 3. mesto, kar 

je prva medalja za fante v ko-
lektivnih športih za našo šolo. 

Dekleta so šle še dva koraka 
dlje. Med 11 najboljšimi eki-
pami v Sloveniji so postale dr-
žavne prvakinje, saj so zmaga-
le prav na vseh petih tekmah, ki 
so jih igrale. Najtežja je bila za-
dnja tekma, v finalu. Naspro-
tnice so premagale za samo 1 
točko. Veliko veselje in rajanje 
je bilo razumljivo. 

Ekipo fantov so zastopali Do-
men Petrovič, Saša Gruboro-
vič, Izak Lemut in Miodrag 
Stajić, ekipo deklet pa Neža 
Stopar, Jana Likar Ivanov, 
Lara Valič, Špela Brecelj in 
Arizona Uka. 

Obema ekipama iskreno če-
stitamo za požrtvovalnost ter 
igre na samem turnirju! 

Gregor Zagorc, mentor

REZULTATI TEKEM: 
Skupinski del (fantje): 

OŠ PODČETRTEK : OŠ ŠTURJE AJDOVŠČINA 17 : 16 
OŠ ŠTURJE AJDOVŠČINA : OŠ ANTONA TOMAŽA LINHARTA RADOVLJICA 16 : 9 
OŠ GRM NOVO MESTO : OŠ ŠTURJE AJDOVŠČINA 14 : 15 

Četrtfinale: 
OŠ CENTER NOVO MESTO : OŠ ŠTURJE AJDOVŠČINA 13 : 18 

Polfinale: 
OŠ ŠTURJE AJDOVŠČINA : OŠ PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO 11 : 15 

Tekma za 3. mesto: 
OŠ ŠTURJE AJDOVŠČINA : OŠ VAVTA VAS 14 : 8 
 

Skupinski del (dekleta): 
OŠ ŠTURJE AJDOVŠČINA : OŠ LOUISA ADAMIČA GROSUPLJE 12 : 6 
OŠ ŠTURJE AJDOVŠČINA : OŠ III MURSKA SOBOTA 11 : 7 

Četrtfinale: 
OŠ ŠTURJE AJDOVŠČINA : OŠ NOTRANJSKI ODRED CERKNICA 15 : 7 

Polfinale: 
II. OŠ CELJE : OŠ ŠTURJE AJDOVŠČINA 8 : 12 

Finale: 
OŠ ZREČE : OŠ ŠTURJE AJDOVŠČINA 7 : 8 

Osnovna šola Šturje

Večer pesmi in plesa
V aprilu so učenci OŠ Šturje Ajdovščina nastopili na že tradi-
cionalni prireditvi – Večeru pesmi in plesa.

Prvi del programa, ki je bil iz-
razito pevsko obarvan, je obli-
kovalo pet pevskih zborov z ma-
tične šole in podružnice: OPZ 
pod vodstvom Andreje Mar-
gon, OPZ pod vodstvom Da-
nijele Čermelj, MPZ pod vod-
stvom Igorja Hodaka, vokalna 
skupina pod vodstvom Jane 
Hladnik Tratnik ter otroški 
zbor iz Budanj pod vodstvom 
Kristine Škrlj Trošt. Nastopi-
li so tudi člani orffove skupine 
pod vodstvom Zore Gregorc. 

S petjem in igranjem so hoteli 
prikazati veselje do življenja, pot 

Anka ter Izrasla je kopinja. 
Program so v drugem delu ve-

čera nadaljevali učenci višjih ra-
zredov. Navdušili so z deklama-
cijami, ki so bile kot nalašč za 
začetek pomladnih dni. Pri delu 
jih je vodila Silvana Mislej. Za 
scenski del je poskrbela Anuša 
Blažko. 

Pevsko-plesni večer se je za-
ključil s plesnimi koraki plesnih 
šol ADC in El1. 

Vodji in režiserki tega čudo-
vitega večera, ki je do zadnjega 
kotička napolnil Dvorano prve 
slovenske vlade, sta bili Andreja 
Margon in Danijela Čermelj. 

Prostovoljne prispevke, ki smo 
jih zbrali na prireditvi, bomo 
namenili šolskemu skladu. 

 
Danijela Čermelj

Zaključek tekmovanja 
za čiste zobe

Zobozdravstvena vzgoja in 
preventiva iz Zdravstvene-
ga doma Ajdovščina v okvi-
ru svoje preventivne dejavnosti 
organizira in izvaja tudi Tek-
movanje za čiste zobe ob zdra-
vi prehrani. 

To je vseslovenska akcija v 
katero so vključene vse šole v 
Sloveniji. Tudi v občini Ajdo-
vščina in Vipava so v to akci-
jo vključene vse šole, približno 
1700 učencev, od prvega do še-
stega razreda. Sodelujejo tudi 
varovanci CIRIUS Vipava in 
oddelek NIS na OŠ Danila Lo-
karja Ajdovščina ter varovanci 
VDC Ajdovščina. 

Tekmovanje predstavlja do-
datno motivacijo v skrbi za 
pravilno in redno ustno higie-
no. Namen Tekmovanja za či-
ste zobe ob zdravi prehrani je 
učenje pravilne ustne higiene, 
spodbujanje k uživanju zdrave 
prehrane in rednemu obisko-
vanju zobozdravnika/ce. 

Tisti učenci, ki so imeli ob 
vsaki nenapovedani kontroli 
vedno čiste zobe, so ob zaključ-
ku akcije prejeli majhno prak-
tično nagrado. Najboljše razre-
de in njihove učiteljice, pa smo 
povabili na prireditev v Dvo-
rano prve slovenske vlade. Na 
začetku prireditve nas je poz-
dravil direktor Zdravstvenega 
doma Ajdovščina g. Egon Sto-
par. Nato so nam dijaki 2.Č- 
Srednje šole Vena Pilona, pod 
mentorstvom Urške Krečič 
in Elizabete Bratina, zaigra-
li predstavo z naslovom Avan-
tura zdravih zobkov. Vsebina 
predstave je avtorsko delo di-
jakov in mentoric. Po predsta-
vi je povabljene nagovoril vod-
ja vseslovenskega Tekmovanja 

za čiste zobe ob zdravi prehrani 
g. Matej Leskošek. Pohvalil se 
je, da so po našem modelu za-
čeli s tem tekmovanjem tudi v 
Estoniji. Nato smo podelili pri-
znanja in nagrade zmagoval-
nim razredom. 

Po prireditvi je sledilo dru-
ženje v avli dvorane, kjer so se 
povabljeni lahko pogostili s če-
šnjami in sladoledom. Iskre-
na hvala vsem, ki so sodelovali 
in pomagali. Iskrena hvala tudi 
vsem spoznorjem in donator-
jem ter dijakom 2.č in njiho-
vim mentoricam. 

Za dobre rezultate v preven-
tivni dejavnosti je izredno po-
membno sodelovanje vseh za-
poslenih v zobozdravstvu, 
dobra komunikacija s star-
ši in šolami, kjer se Zobozdra-
vstvena vzgoja in preventiva 
izvaja. Zato se na tem mestu 
zahvaljujemo vsem, ki ste ver-
jeli in verjamete v ta preven-
tivni program in ste prispe-
vali in prispevate, da program 
tako dobro deluje. Z sodelo-
vanjem bomo dosegli še bolj-
še rezultate in nagrajeni bomo 
z zdravimi otroškimi nasme-
hi. Ustno zdravje pomemb-
no za zdravje celotnega orga-
nizma. Zdravstveni delavci se s 
svojim delom trudimo prispe-
vati, ki izboljšanju in ohranje-
vanju ustnega zdravja. Vendar 
nismo edini. Najbolj pomemb-
no vlogo pri ohranjanju ustne-
ga zdravja otrok igrajo STAR-
ŠI in ostali družinski člani ter 
sorodniki. 

 
Damjana Marc, 

Zdravstveni dom 
Ajdovščina 

do uresničenja mladostih sanj, 
prežetih z entuziazmom in ve-
drino. Skupna pesem 'Oj uatrak 
muj' je nakazala minevanje časa 
in z njim hitro odraščanje naših 
otrok. Folklorna skupina pod 
vodstvom Polonce Juretič je za-
plesala dva ljudska plesa – Lepa 
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Zmaga vrhpoljskega orkestra
Konec maja je v Krškem potekalo 39. tekmovanje slovenskih godb na 2. in koncertni težav-
nostni stopnji, ki ga organizira Zveza slovenskih godb. Prav na 2. težavnostni stopnji se je 
predstavil tudi Pihalni orkester Vrhpolje, ki je v hudi konkurenci dosegel prvo mesto.

Zmagovalec 39. tekmovanja 
slovenskih godb na 2. težavno-
stni stopnji je Pihalni orkester 
Vrhpolje. Tako je odločila pe-
tčlanska mednarodna strokov-
na žirija, katero so sestavljali: 
Tomaž Habe (Slovenija), Ga-
šper Salobir (Slovenija), Nejc 
Bečan (Slovenija), Milivoj Šu-
rbek (Slovenija) ter Siegmund 
Andraschek (Avstrija). 

Na priznanem godbeniškem 
tekmovanju so na 2. težavno-
stni stopnji nastopili trije orke-
stri. Poleg Pihalnega orkestra 
Vrhpolje še Mengeška god-
ba ter Orkester Ave. Vrhpolj-
ski orkester je svoj nastop za-
čel z ogrevalno skladbo, ki je 
komisija ni ocenjevala, nada-
ljeval je z obvezno skladbo Je-
richo, skladatelja Berta Apper-
monta, ter 1. stavkom Kraške 
simfonije slovenskega sklada-
telja Tomaža Habeta. Za konec 

so izvedli še zahtevnejšo izbir-
no skladbo Alfreda Reeda, The 
hounds of spring. 

Prepričljiva izvedba mladih 
glasbenikov, pod vodstvom 
akademskega glasbenika in di-
rigenta Matjaža Medena, je 
navdušila žirijo in si prisluži-
la absolutno prvo mesto. Ker 
je orkester prejel zlato plaketo s 

posebno pohvalo, si je s tem za-
gotovil napredovanje iz 2. v 1. 
težavnostno stopnjo. 

Pihalni orkester Vrhpolje iz 
leta v leto napreduje, v svoje vr-
ste pa radi sprejmejo tudi nove 
člane. 

Lara Rojc 

10. srečanje 
motoristov iz Žapuž

V sklopu praznovanja krajev-
nega praznika v Žapužah člani 
društva DEŠK povabijo ljubi-
telje jeklenih konjičkov iz Ža-
puž in bližnje okolice na pano-
ramsko vožnjo. 

Letos se je, na že desetem sre-
čanju, zbralo petindvajset mo-
toristov, ki so se popeljali v Go-
riška Brda, ter po italijanski 
strani na Lig pred cerkev Ma-
rijinega Celja. Spremljevalna 

ekipa je tam ponudila pregre-
tim voznikom osvežilno pija-
čo, župnik Zoran Zornik pa 
je podelil blagoslov za srečno 
vožnjo. 

Po ogledu znamenite cerkve 
se je skupina za vodilnim Bla-
žem podala naprej, preko Sola-
rija in Tolmina nazaj v Žapuže. 
V belih spominskih majicah so 
se motoristi zbrali pred krajev-
nim domom in še ob dobrem 
prigrizku analizirali prevoženo 
pot. Karikatura Matije Kete-
ja na majici, ki prikazuje polža 
na motorju ne simbolizira po-
časnosti na cesti, ampak modro 
in premišljeno vožnjo na naših 
ozkih cestah. Za deseto etapo, 
ki je bila med najdaljšimi je bila 
značilna vročina in soparen 
zrak. Na zaključku ob studencu 
so se nam pridružili tudi spon-
zorji ter lokalni župan Zvone.

Aleš Brecelj

Gasilsko tekmovanje

Tekmovanja, na nogome-
tnem stadionu, se je udeležilo 
veliko število ekip med njimi 
tudi pet ekip kategorij pionir-
jev, pionirk, mladink, mladin-
cev in veteranov iz Podnanosa. 

Dosegli smo odlične rezul-
tate, saj so vse ekipe razen pi-
onirske, dosegle prvo mesto v 
svoji kategoriji in se tako uvr-
stile na državno tekmovanje, 
ki bo naslednje leto. Čeprav 
smo imeli pri pripravah in iz-
peljavi občinskega tekmova-
nja GZ Vipava, katerega so se 

žal udeležile le ekipe iz Podna-
nosa nekaj težav, smo izredno 
zadovoljni z delom naše mladi-
ne. Pri tovrstnih gasilskih de-
javnostih ne gre zgolj za samo 
tekmovanje, ampak skuša-
mo mlade učiti ekipnega dela, 
medsebojnega spoštovanja in 
jim približati prostovoljstvo. 
Upamo, da bomo čimveč mla-
dih navdušili za gasilsko dejav-
nost in da bodo v čim večjem 
številu ostali v društvu ter na-
daljevali naše poslanstvo.

PGD Podnanos

Prvo soboto v juniju smo se gasilci iz Podnanosa udeležili 
regijskega gasilskega tekmovanja Severno-primorske regi-
je, ki je potekalo v Ajdovščini. 

Šmarje

10-letno delovanje TD Vinoreja
V Šmarjah smo ponosni na projekt turistično informativne točke, v načrtu še tabla za Vertov-
čevo avtohtono planto in pitnik v sklopu projekta »Moja pobuda«.

Turistično društvo Vinore-
ja Šmarje letos praznuje 10. 
obletnico delovanja. Kot vsa-
ko leto so tudi letos organizi-
rali praznik 'Med Šmarenski-
mi griči', ki je potekal dva dni. 

V petek, 17. maja, so se odvi-
jale degustacije po Šmarenskih 
kleteh, nedeljsko dogajanje pa 
je bilo zaradi slabega vremena 
prestavljeno na 2. junij. Kljub 
temu se je pohoda 'Čez Školj in 
Tibot' udeležilo zavidljivo šte-
vilo pohodnikov. 

Pot je preko Brda vodila po-
hodnike na Školj z razgledom 

na Kras in Tržaški zaliv. Nato 
so se sprehodili skozi Vrtovče 
in Lisjake na Tibot. Tam je na 
mestu, kjer je nekoč stala cer-
kvica svetega Teobalda, pote-
kala sveta maša. Od tu so se 
spustili v zaselke Potok, Ja-
kulini in Hrastje ter se vrni-
li nazaj v Šmarje. Ves čas jih 
je spremljal osliček Sivko, ki 
jim je nosil pijačo. Pohodniki 
so bili z organizacijo pohoda 
ter z lepo in dinamično traso 
zadovoljni. 

Po pohodu je dogajanje po-
pestrilo Prostovoljno gasilsko 

društvo Šmarje, ki je v sklo-
pu dneva odprtih vrat izvedlo 
gasilsko vajo. Osrednje po-
poldansko dogajanje so bile 
kmečke igre z vinogradniško 
tematiko. V treh igrah so se 
pomerile ekipe z Lozic, Šmarij 
in Gaberij, slednja je domov 
kot zmagovalna ekipa odnesla 
pršut. 

Društvo že od ustanovitve 
dalje stremi k temu, da bi kraj 
postal lepši in prepoznavnejši 
za obiskovalce, zato s pomočjo 
občine urejajo prostor ob cesti 
v središču vasi. Uredili so tu-
ristično informativno točko 
z dvema tablama, klopmi in 
s parkiriščem. Zraven urejajo 
Vertovčevo avtohtono plan-
to, kjer bo skupaj raslo osem-
najst avtohtonih vipavskih 
sort (večina jih izvira še iz ča-
sov Matije Vertovca). 

Lani so sodelovali na projek-
tu »Moja pobuda« in izglaso-
vali postavitev pitnika in do-
datne opreme za turistično 
informativno točko, katera 
jo bo še dodatno polepšala in 
popestrila. 

Prihodnje leto, ko bo dokon-
čana zasaditev trt, bodo posta-
vili tablo z opisom posame-
znih sort v Vertovčevi planti.

Maruša Orel
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3. Tinetov memorial 
trojk v Kamnjah

Letos smo se drugi junijski ko-
nec tedna, zbrali v Kamnjah ob 
spominu na prehitro ugasnje-
no življenje mladega Tineta. 

Turnir trojk je potekal 7. in 8. 
junija, udeležilo pa se ga je 16 
ekip. Letošnji pokal za 1. mesto 
je šel v roke Šamrolam, njihov 
član Erik Ipavec pa je postal 
naj igralec turnirja. Domačini 
Lime Collina so tokrat zasedli 
2. mesto, 3. mesto pa ekipa Čw-
ški bwori. 

Istočasno z izločilnimi boji 
je potekalo tekmovanje v na-
miznem nogometu. Zmago-
valca sta se odrekla glavni na-
gradi pršutu in jo podarila v 

dobrodelne namene. Ves čas 
turnirja smo zbirali sredstva za 
Aleksandra in Uroša, naša so-
krajana, katerih družina pro-
si za pomoč nakupu kombija. 
Organizatorji smo nad dare-
žljivostjo obiskovalcev več kot 
presenečeni. 

Čestitke vsem tekmovalcev in 
hvala vsem, ki ste prispevali za 
Aleksandra in Uroša. Prav tako 
se ŠKTD Kamnje – Potoče za-
hvaljuje vsem, ki ste pomagali 
pri izvedbi memoriala. 

Ponovno se vidimo prihodnje 
poletje. 

 
AR

Lavričeva knjižnica Ajdovščina

Zaključili smo tretjo 
sezono Knjigožura

V Lavričevi knjižnici smo ko-
nec maja zaključili že tretjo se-
zono Knjigožura. 

Knjigožur je bralni projekt, 
ki ga Lavričeva knjižnica pri-
pravlja skupaj z Varstveno de-
lovnim centrom Ajdovščina 
– Vipava in je namenjen spod-
bujanju branja in poslušanja 
pri njihovih varovancih. 

Jeseni smo pripravili bralna 
zabojčka s po 22 knjigami (ne-
kaj leposlovnih, nekaj polju-
dno strokovnih in nekaj poe-
zije) in jih razdelili v obe enoti 
VDC-ja. Čez leto so varovan-
ci te knjige prebirali in o njih 
tudi kaj zapisali ali narisali v 
posebno zgibanko. Knjige smo 

prebirali tudi na rednih meseč-
nih bralnih srečanjih. Kot se za 
svečan zaključek spodobi, smo 
povabili tudi gosta. Letos je z 
njimi pripovedke, pravljice, pe-
smice in prstne igrice iz ljud-
skega izročila delil Franc Čer-
nigoj, ki je prisotne navdušil 
v imenitni lovski opravi v sti-
lu nadučitelja Edmunda Čibeja 
in z maskoto Hudičkom, ki po-
gosto nastopa v ljudskem pri-
povedovanju. Za zaključek pa 
je še podelil priznanja vsem, ki 
so čez leto marljivo sodelovali v 
tem bralnem projektu. 

 
Zdenka Žigon

Ana Nabergoj si je finale lige 
prvakov ogledala v živo

Fair Play je srce športa. Je na-
čin, na katerega športniki v 
tekmovalnem duhu izkaže-
jo spoštovanje nasprotnikom, 
sodnikom, gledalcem in tudi 
sami sebi. Prav Fair Play pa je 
tudi glavno vodilo mednaro-
dnega programa Football 4 Fri-
endship, ki je pod pokrovitelj-
stvom Gazproma, tudi letos 
otrokom številnih nogometnih 
klubov širom sveta omogočil 
udeležbo na inkluzivnem no-
gometnem dogodku v Madridu 
in ogled velikega finala UEFA 
Lige prvakov med dvema en-
gleškima ekipama, Liverpoo-
lom in Tottenhamom. 

ND Primorje je v Madridu za-
stopala Ana Nabergoj, 12-le-
tna učenka OŠ Draga Bajca 
Vipava, doma iz Podgriča pri 

Sprejem na letališču ob prihodu iz Madrida.

Ana Nabergoj z ekipo (4. od leve proti desni spodaj).

Ana Nabergoj v Madridu (desno spodaj).

Podnanosu. Ana ima tri brate 
(dva izmed njih tudi sama igra-
ta nogomet), ki nosijo veliko 
zaslug za to, da se je tudi sama 
zaljubila v nogometno žogo. 

»Nogomet treniram tri leta, 
začela sem ga igrati z brati, ki 
so me tudi navdušili za igra-
nje, eden izmed njih me je pe-
ljal tudi na prvi trening in od 
takrat ga treniram tudi v klubu. 
Nogomet rada igram, pomeni 
mi veliko.« 

Velik del Aninega vsakda-
na torej zavzema ukvarjanje 
s športom, še posebej z nogo-
metom, ki ga že tri leta aktiv-
no vadi pod okriljem našega 
društva. Na igrišču se najbolje 
znajde na položaju svojega ve-
likega nogometnega idola, Cri-
stiana Ronalda. 

Slovenska delegacija na do-
godku v Madridu je bila sesta-
vljena iz petih predstavnikov: 
Bian Zupanc (NK Aluminij), 
Parte Matevž (NK Bravo), Ana 
Nabergoj (ND Primorje Ajdo-
vščina), Marika Prošek (ŽNK 
Radomlje) in Rene Rantuša 
Lampreht (NK Maribor). Mla-
de nogometaše sta spremlja-
la dva predstavnika NZS in 
trenerka. 

Ker je prireditev promocija 
pozitivnih vrednot in športa so 
se pri NZS odločili, da nagradi-
jo nogometne šole, ki so se v le-
tošnji sezoni najbolje izkazali 
na skupni lestvici Fair Playa na 
državnem nivoju. Po istem kri-
teriju je bila izbrana tudi Ana, 
pri čemer se je upoštevala uvr-
stitev na Fair Play lestvici lige 
članic in obstoj celotne dekli-
ške piramide v klubu. In kako 
se je Ana odzvala na povabilo 
nogometne zveze?

»Povabilo na dogodek me je 
zelo presenetilo in sem ga bila 
zelo vesela, hvaležna sem bila 
za priložnost, da sem si lahko v 
živo ogledala finale Lige prva-
kov, pa tudi za možnost obiska 
Španije, kamor sem šla prvič.« 

Letošnji dogodek se je odvijal 
med 28. majem in 2. junijem, z 
izvedbo številnih aktivnosti. V 
tednu do finala UEFA Lige pr-
vakov so se udeležili mednaro-
dnega kampa prijateljstva, šole 
devetih vrednot, različnih de-
lavnic, in otroškega foruma 
Nogomet za prijateljstvo. Eden 
ključnih delov projekta je tudi 
prvenstvo Nogometa za prija-
teljstvo, ki se je začelo 31. maja.

Vrhunec potovanja v Špani-
jo je bil seveda v soboto zvečer, 
ko so si vsi udeleženci skupaj v 
živo na stadionu Wanda Me-
tropolitano (Atletico Madrid) 
ogledali finale UEFA Lige pr-
vakov med ekipama Liverpoo-
la in Tottenhama. 
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Majske športne prireditve v 
društvu upokojencev

V Ajdovščini je maj praznič-
ni mesec, mesec poln aktivno-
sti in prireditev. Temu smo se 
pridružili tudi v Društvu upo-
kojencev Ajdovščina z različ-
nimi kulturnimi in športnimi 
dejavnostmi. 

Z rednimi športnimi tekmo-
vanji smo upokojenci sicer za-
čeli že marca s turnirji v pika-
du v organizaciji Loške doline 
in Logatca. V maju se je zače-
la tudi prijateljska ženska ba-
linarska liga in balinarska liga 
Ajdovščina – Vipava. 

Društvo upokojencev Ajdo-
vščina je organiziralo medna-
rodni ženski balinarski tur-
nir. Na balinišču v Palah se je 
zbralo 58 balinark v 14. žen-
skih ekipah. Tekmovalke so 
prišle od Tolmina do Mir-
ne na Dolenjskem, mednaro-
dno noto so dodale balinarke 
iz Sovodenj in Lovrana. Jutra-
njim pozdravom in ogrevanju 
je sledilo pravo tekmovanje – 
vsaka točka je bila pomembna. 

Prvo mesto so osvojile tek-
movalke iz Kanala, na drugo 
so se uvrstile igralke iz Vrtoj-
be, tretje mesto je pripadalo 
Postojnčankam. Ekipa našega 
društva se je uvrstila na osmo 
mesto. Poleg tekmovanja je 
ta dogodek pomenil prijetno 
druženje. 

Za ženskami so na vrsto prišli 
tudi moški. 8. maja je društvo 
organiziralo moški balinarski 
turnir. Sodelovalo je 12. ekip 
z 52. tekmovalci. Največ točk 

so dosegli balinarji iz Vipave, 
na drugo mesto se je uvrstila 
ekipa Ajdovščina I, tretja pa je 
bilo moštvo Ajdovščina II. 

11. maja smo organizira-
li majski turnir v pikadu za 
ženske in moške ekipe. Ude-
ležilo se ga je 11 moških in 
11 ženskih ekip. Tekmovanje 
je potekalo v primernem tek-
movalnem vzdušju in med pri-
jateljskimi pogovori. V ženski 

foto: Alenka N. Bizjak

foto: Ivan Skvarča

Društvo MOST 

Zaključek leta 2018/19

Pred poletnimi dopusti smo 
v društvu MOST zaključili štu-
dijsko leto 2018/19. 

Prireditve, ki je bila 12. junija 
v dvorani društva, se je udeleži-
lo preko 120 članov in gostov iz 
prijateljskih društev in občin. 

Program so sooblikovale vse 
Mostove skupine - z nastopi v 
živo in s predstavitvijo dejav-
nosti društva preko projekcije 
na platnu. Predstavljene so bile 
vse dejavnosti društva v sliki in 
besedi. Predsednik Branko La-
vrenčič je predstavil aktivnosti 
360 članskega društva in pro-
gramsko usmeritev. Nastopi-
li so folklorna skupina, plesna 
skupina AJDA, kitarska sku-
pina, lutkovna skupina ŽAR, 
krožek Ustvarjalno pisanje, 

prvič pa so se nam predstavili 
plesalci v paru in v skupini. Bu-
ren aplavz nastopajočim je bila 
lepa zahvala za prispevek in 
spodbuda vsem ostalim za delo 
v naslednjem študijskem letu. 

Prireditev je spremljala tudi 
razstava slikarskih in kamno-
seških izdelkov, kjer je bilo 
predstavljeno, kaj smo letos 
ustvarili, naredili in se nauči-
li. Pričakujemo, da je priredi-
tev širše seznanila in spodbudi-
la sedanje in nove člane društva 
za vpis v številne aktivnosti v 
naslednjem študijskem letu, ki 
bo prvi teden v septembru.

 
Silvester

Foto: V. Vetrih

foto: Ivan Skvarča

konkurenci so bile prve člani-
ce ekipe iz Bovca, druge so bile 
igralke iz Mirna in tretje iz Lo-
gatca. V moški ekipi je zmaga-
la ekipa iz Loške doline, dru-
ga je bila ekipa iz Idrije, tretja 
pa Deskle – Anhovo. Domači-
ni so se uvrstili na peto mesto. 

Velika športna prireditev se 
je odvijala 18. maja – športne 
igre severnoprimorske regi-
je. Odziv društev na razpisa-
na tekmovanja je bil izjemen. 
Na igrah je sodelovalo 379 

športnikov, združenih v 92. 
ekipah iz 22. društev upoko-
jencev severne Primorske. 
Tekmovalo se je v 6. discipli-
nah: balinanje, kegljanje, pika-
do, streljanje z zračno puško, 
šah in reševanje križank. 

V skupni razvrstitvi je prvo 
mesto doseglo DU Ajdovšči-
na doseženih 146 točk, drugo 
DU Solkan doseženih 132 točk 
in tretje mesto DU Idrija do-
seženih 129 točk. Naši tekmo-
valci so dosegli kar štiri prva 
mesta in sicer: moški v balina-
nju, ženske v pikadu, kegljači 
in moški v reševanju križank. 

Po tekmovanju in kosilu je 
bila zaključna slovesnost s po-
delitvijo medalj in priznanj 
v telovadnici Osnovne šole 
Šturje. Članice DPS Zarja so 
za uvod zapele himno, nestr-
pno čakanje na rezultate so 
polepšale še z venčkom ljud-
skih pesmi in hudomušnim 
skečem. Tekmovalce je poz-
dravil podžupan občine Ajdo-
vščina g. Ivan Krašna, nagovo-
ril jih je tudi g. Franc Komac, 
ki je zadolžen za športne de-
javnosti pri področni zvezi 
društev upokojencev Sever-
noprimorske regije. Prireditev 
so popestrili gimnastični vete-
rani športnega društva Sokol 
Bežigrad. Z vajami na orod-
ju so nam dokazali kako po-
membna je tovrstna aktivnost 
za vzdrževanje duha in fizič-
nih sposobnosti. Po nastopu 
so navdušenim gledalcem še 
zaupali, da je njihova povpreč-
na starost dvainsedemdeset, z 
gimnastiko pa se ukvarjajo že 
več kot štiri desetletja. 

Tekmovanje in prijetno dru-
ženje smo zaključili pozno po-
poldne; organizatorji upamo, 
da smo izpolnili pričakovanja 
in vabimo vse športnike, da se 
tudi v bodoče udeležujejo tur-
nirjev in tekmovanj. 

Zahvaljujemo se vsem, ki so 
pomagali pri organizaciji in iz-
vedbi tekmovanj. 

Alenka N. Bizjak

MoPZ Vinograd

V Umagu in Buzetu

"Tam sem jaz doma, kjer je 
sonce, kjer je vrt cvetoč, tam 
dom je moj." 

S to prelepo slovensko pesmi-
jo so otvorili praznovanje 8. 
obletnice Slovenskega kultur-
nega društva Ajda in 7. oble-
tnico ženskega pevskega zbora 
Ajda iz Umaga. 

SKD Ajda je najmlajše sloven-
sko kulturno društvo na Hrva-
škem, ustanovljeno leta 2011. 
Društvo ohranja slovenščino, 
slovensko kulturo in identiteto, 
tako s svojim delom kot z bra-
njem slovenskih knjig, ustana-
vljanjem slovenskih literarnih 
kotičkov v knjižnicah in orga-
nizacijo tečajev slovenskega je-
zika. Ženski pevski zbor Ajda 
sestavlja 20 ljubiteljskih pevk, 
ki prepevajo predvsem sloven-
ske ljudske pesmi. Na njihovo 
praznovanje je bil poleg dru-
gih povabljen tudi MoPZ Vi-
nograd iz Vrtovina, ki ga vodi 

zborovodkinja Katja Bajec 
Mihelj. Skupaj so zapeli, zai-
grali in se podružili ob tradi-
cionalnih slovenskih jedeh in 
sladicah.

V Svetem Duhu, zaselku pri 
Črnici, pa je na binkoštno ne-
deljo opoldne, potekala maša v 
slovenskem jeziku, po njej pa 
srečanje s kulturnim progra-
mom, katerega so sooblikovali 
člani slovenskih društev iz Bu-
zeta. Buzet je obmejno mesto 
in Slovenci v njem si želijo čim 
več sodelovanja z rojaki iz do-
movine. Srečanje je tudi tokrat 
organiziralo Slovensko kultur-
no društvo Lipa iz Buzeta in na 
srečanje povabilo tudi MoPZ 
Vinograd iz Vrtovina. 

Rdeča nit obeh dogodkov je 
bila slovenska pesem, ki spo-
mni na domovino, ko si daleč 
stran od nje. 

 
Nevenka G.
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Društvo Dobravc za 
družabne Dobravlje
V Dobravljah je ustanovljeno novo društvo, namen Dobrav-
ca je oživiti krajevno skupnost, poskrbeti za bolj družabno 
življenje med krajani. Prva akcija je že pred vrati, letošnja 
Dobravska šagra v soboto, 29. junija, bo prenovljena, pred-
vsem pa bo združila vseh osem dobravskih zaselkov.

Bejvrje, Korša, Hrobači, Veli-
ka vas, Hrib, Vrčon konc, Koz-
ja para in Pikči so zaselki Do-
bravelj, katerih ekipe se bodo 
pomerile na prvih družabnih 
igrah med dobravskimi zaselki 
na letošnji šagri, v soboto, 29. 
junija. 

Zagotovo bo zabavno, pa tudi 
tekmovalno, saj se bodo ekipe 
merile za prehodni pokal, ki bo 
do naslednjih iger krasil zma-
goviti zaselek. Takšen uvod v 
prenovljeno šagro so si zami-
slili letošnji novi organizator-
ji, člani Društva Dobravc, ki je 
ustanovljeno prav z namenom 
da poživi življenje v kraju. Na 
ustanovnem občnem zboru je 

pristopno izjavo podpisalo čez 
30 članov, torej je za dober za-
četek več kot dovolj delovne in 
ustvarjalne sile. 

Šagra se bo nadaljevala z na-
stopom Plesnega centra ADC, 
nakar bo zagodel ansambel Br-
kinci. Novost šagre v Dobra-
vljah je tudi ponudba doma-
čega – za »žejo« bo poskrbel 
domači vinar. Dobrodošli v so-
boto, 29. junija, v Dobravljah! 

Društvo Dobravc bo o vseh 
svojih nadaljnjih dejavnostih 
obveščalo preko glasila Do-
bravc, veseli bodo tudi vaših 
všečkov, najdete jih tako na fa-
cebooku kot na instagramu.

Planinsko društvo Ajdovščina

Ključavnice in Golica
Ajdovski planinci smo se z 

vodnikoma Božotom in Katjo 
odpravili na 1835 m visoko Go-
lico, kjer se spomladi razcvetijo 
gorske narcise. In res jih je bilo 
vse polno, dobesedno posule so 
planine pod Golico. Domačini 
jim pravijo ključavnice. 

Ime so dobile iz legende, ki 
nam pripoveduje, kako je Bog 
nekoč posvaril čebele, naj ne 
nabirajo medu ob nedeljah in 
praznikih. Ker ga niso ubogale 

je med v belih cvetkah zakle-
nil tako, da jim je ustvaril ne-
prehodno bunčico v stebel-
cih pod cvetovi. Čebele so bile 
ukročene, zaklenjene narcise 
pa so, vsaj za domačine postale 
ključavnice. Lepo smo se imeli. 
Vsi smo dosegli vrh s prelepi-
mi razgledi na Vrbsko jezero in 
naš Triglav, ki se je poigraval z 
meglicami.

mg

Društvo invalidov Ajdovščina - Vipava

Etnografska ekskurzija na Koroško
Drugo soboto v juniju smo 

se člani DI Ajdovščina-Vipava 
podali na etnografsko ekskur-
zijo na Koroško. 

Prijavilo se je kar 54 članov, 
zato smo najeli največji možen 
avtobusin se podali na pot. Po 
prijetni vožnji mimo Ljubljane, 
Velenja in drugih slovenskih 
krajev smo prispeli na kmeti-
jo Klančnik v Dravogradu, kjer 
sta nas gospodinja in gospodar 
prijazno sprejela in nas postre-
gla z domačimi dobrotami.

Tako podkrepljeni z odlično 
domačo hrano in pijačo smo 
odšli na ogled domačega etno-
grafskega muzeja. Ta je raz-
deljen na sobo v kateri smo si 
lahko ogledali staro kmečko 
orodje in kmečke običaje in na 
lovsko sobo, kjer je razstavlje-
no vse, kar potrebuje lovec za 
dober ulov divjadi. Gospodar 
kmetije nas je nato, z domačim 
vlakcem, odpeljal v ogrado z 
mufloni in gamsi, ki so se skri-
vali v prijetni senci podrasti in 
nas mirno opazovali. 

V veliki lovski brunarici je sle-
dilo predavanje o lovu in div-
jadi v gozdu. Starejši gospo-
dar kmetije, ki nam je predaval 
o divjadi, nam je predstavil 

veliko zbirko nagačenih divjih 
živali iz cele Slovenije. 

V začetku popoldanskih ur 
smo prispeli v Gortino, kjer so 
nas pričakali flosarji in nas vkr-
cali na flosarski splav. Za krmi-
lo splava je takoj poprijel tudi 
naš član in tako dokazal svoj 
naravni talent flosarskega kor-
mana. Po predstavitvi flosar-
skih običajev in trdega flosar-
skega dela, so nas postregli s 
flosarsko krepko malico, ki je 
bila pogoj, da so v preteklosti 
možje zdržali napor trdega in 
odgovornega dela. 

Zaigrala je harmonika in vsi 
smo zapeli lepe slovenske naro-
dne pesmi. Najpogumnejša čla-
na sta se zavrtela v ritmu me-
lodije in dala zgled dobre volje 

in ljubeče zakonske zveze tudi 
nam mlajšim. Bravo, korajža 
velja! 

Sledila je vožnja do Mute, kjer 
smo si ogledali romansko Ro-
tundo sv. Janeza Krstnika, po-
krito z lesenimi deščicami in 
geografsko mejo med Štajersko 
in Koroško. 

Po skupni večerji smo se v ve-
černi urah prijetno utrujeni vr-
nili domov. 

Zahvala vsem članom dru-
štva, ki nas pokličete po konča-
nih društvenih dogodkih, nas 
pohvalite za organizacijo in iz-
vedbo in nam tako ulivate vo-
ljo do nadaljnega dela v dobro-
bit društva. Hvala vam!

DI Ajdovščina - Vipava

Solkan - 05 / 330 50 92

Šempeter - 05 / 330 50 96

Ajdovščina - 05 / 364 40 68

Postojna - 05 / 721 00 81

Vipava - 05 / 364 40 64 
Lucija - 05 / 90 95 400

www.kurivogorica.si

z gradbenim 
materialom in plini 

OBIŠČITE NAŠE POSLOVALNICE

Kurivo vaš lokalni ponudnik plina! srebrna jeklenka



KULTURA          20
Petek, 28. junij 2019 • številka: 210

OŠ Danila Lokarja Ajdovščina

Skladbe iz slovenskih filmov
V soboto, 15. junija 2019, so 

v Muzeju slovenskih filmskih 
igralcev obeležili 17. Poletno 
muzejsko noč. 

V okviru tega dogodka so pri-
pravili razstavo in ustvarjalno 
delavnico, zvečer pa koncert z 
naslovom 'Slovenski film sko-
zi otroški glas', kjer sta nastopi-
la tudi Otroški pevski zbor Vi-
šaji in Mladinski pevski zbor 
Osnovne šole Danila Lokarja 
Ajdovščina. 

Na dvorišču pred muzejem 
so zazvenele skladbe iz znanih 
slovenskih filmskih klasik in še 
posebej starejše poslušalce po-
peljale v brezskrbne dni nji-
hove mladosti. Tudi učenci in 
učenke so povedali, da se bodo 
še spominjali prijetnega sobo-
tnega večera, ki je bil zapolnjen 
s pesmijo in razigranostjo … 

"Všeč mi je bilo, ko smo peli 
in na koncu jedli pico." – Mila, 
Laura, Patrik, Maja 

"Najbolj mi je bilo všeč, ko 
smo na avtobusu prepevali pe-
smi." – Mojca, Brigita in Klara 

"V soboto v Divači mi je bilo 
zelo lepo." – Soraya 

"V soboto smo se imeli lepo 
cel dan. Najbolj mi je bila všeč 
generalka." – Marjeta 

"Bilo mi je lepo, ker smo se 
zelo zabavali in dobro peli. 
"– Elizabeta 

"V soboto je bil zelo lep dogo-
dek. Nastopili smo štirje zbori 
in na koncu so zborovodkinje 
dobile vrtnico." – Tajra 

"Najbolj mi je bilo všeč, ko 
smo se v soboto smejali in za-
bavali." – Gabrijela 

"Všeč mi je bilo, da sta se 

zbora združila in skupaj ubra-
no zapela." – Nastja 

"Nastop v Divači mi je bil 
všeč, saj smo se poleg vaj tudi 
zabavali. Zdi se mi , da smo do-
bro zapeli in opravili lep na-
stop." – Ksenija 

 
Učiteljici Maja Hrovat in 

Mateja Vuga 

Slikarska dela Iva Lenščaka
Pregledna razstava del Iva Lenščaka v Pilonovi galeriji, ki je na ogled do nedelje, 15. septem-
bra 2019, je pripravljena v letu, ko se spominjamo njegove 90. obletnice rojstva.

S tokratno pregledno razsta-
vo Pilonova galerija nadalju-
je – leta 1988 se je umetniku že 
poklonila s spominsko razstavo 
- odstiranje življenja in ustvar-
janja Iva Lenščaka s pomo-
čjo dokumentarnega gradiva, 
umetnikove likovne zapuščine, 
ki jo hrani družina, predvsem 
pa s spomini prijateljev ter žene 
in hčerke. 

Razstava je rezultat popisa 
umetnikove zapuščine, ki pre-
sega sto del. Približno polovi-
ca del je nastala na papirju in v 
tem sklopu prednjačijo po kva-
liteti njegove študijske risbe z 
akademije. V grafiki mojstrsko 

ustvarja v tehnikah litografi-
je, lesoreza in jedkanice, vse iz 
časa študija v Ljubljani. Dobro 
je ohranjenih tudi pet matric 
za lesoreze. V slikarstvu upora-
blja različne nosilce, od klasič-
nega platna do iverne plošče in 
papirja, ter tehnike olja, akri-
la, bolonjske krede, kombina-
cije različnih materialov (tudi 
vrvi), akvarela in gvaša. 

Razstava je zasnovana krono-
loško: prvi segment izpostavlja 
njegove študijske risbe z aka-
demije (1953 –1963) ter tri olja 
na platno, med njimi tudi nje-
govo diplomsko nalogo Mati 
z otrokom. Sledi mu pregled 

Lenščakovega dela v 60., 70. 
in 80. letih, ko se slikanju po-
veča zelo intenzivno s hitrim 
odzivanjem na modernistične 
tokove (informel, pop art, ge-
ometrijska abstrakcija). Risar-
ska in slikarska dela dopolnjuje 
izbor dokumentarnega gradi-
va (fotografije, pisma, osebni 
predmeti). 

Razstavljenih je okrog 60 
Lenščakovih del, ki prihajajo 
iz družinske zapuščine in za-
sebnih zbirk ter stalne zbirke 
Pilonovih prijateljev Pilonove 
galerije Ajdovščina. V arhivu 
Pilonove galerije hranimo tudi 
korespondenco med nečakom 
in stricem, Ivom Lenščakom in 
Venom Pilonom, ki je bila po-
membna opora pri razumeva-
nju Lenščakovega odnosa do 
lastne ustvarjalnosti. 

Razstavo spremlja obsežen 
katalog na več kot 100 straneh 
z besedili kustosinj razstave 
Tine Ponebšek in Tanje Cigoj, 
ter gostujočih piscev, Andreja 
Jemca in Aleksandra Bassina. 

Projekt je v celoti finančno 
podprla Občina Ajdovščina. 

Pilonova galerija 
Foto: Primož Brecelj

Ivo Lenščak pri risanju, ok. leta 1955 (Neznani fotogaf)

Castra 2019 

3. mednarodni 
bienala akvarela

Čeprav je akvarel najmanj ra-
zumljena med slikarskimi teh-
nikami, je njegova neposre-
dnost, sijaj in rahlost barvnih 
prehodov in stopnjevanj sku-
paj z njegovo priročnostjo le 
eden izmed razlogov, da je 
akvarelno slikanje postalo eden 
od bolj priljubljenih načinov 

za ustvarjanje barvnih skic in 
slikanje na prostem tako pro-
fesionalcev kot ljubiteljskih 
slikarjev. 

Tradicionalni, tudi v svetu 
prepoznan in uveljavljen med-
narodni bienale akvarela Ca-
stra, je v svoji zaključni organi-
zacijski fazi. Pred nami je le še 
izbira nagrad in diplom, izdela-
va kataloga in uradna otvoritev 
razstave konec avgusta. 

Na letošnji 3. mednarodni na-
tečaj akvarela velikega formata 
Castra 2019 je v prvem krogu 
186 akvarelistov poslalo skupaj 
577 del. 

V sredo, 8. maja, je strokovna 
žirija na razstavo sprejela 165 
avtorjev iz 39 držav. 

Poleg same razstave z uradno 
otvoritvijo in podelitvijo na-
grad in priznanj bo od petka, 
23. avgusta, do nedelje, 25. av-
gusta, potekal tudi mednaro-
dni ex-tempore akvarela Vi-
pavski Križ. 

Na ex-temporu je svojo ude-
ležbo potrdilo 20 akvarelistov 
iz Rusije, Poljske, Italije, Bol-
garije, Finske in Slovenije. V 

Lira Morina - Slovenija 

soboto, na dan otvoritve raz-
stave festivala, bomo v Dvora-
ni 1. slovenske vlade prvič v 
zgodovini Castre organizirali 
demonstracijo nastajanja akva-
rela v živo vrhunskega ruskega 
akvarelista Borisa Arutjunjana. 
Obiskovalci bodo preko pro-
jekcije lahko spremljali vsako 

njegovo potezo na papirju. 
V Lokarjevi galeriji smo kot 

organizator bienala, ob velikem 
zanimanju akvarelistov s celega 
sveta, med njimi so tako ljubi-
teljski ustvarjalci kot akadem-
ski slikarji, zadovoljni, da smo 
z organizacijo mednarodne-
ga festivala akvarela pred peti-
mi leti sprožili verigo podob-
nih dogodkov po vsej Evropi, 
Ajdovščino in Vipavsko dolino 
pa postavili na kulturni zemlje-
vid sveta. Z vrhunsko organi-
zacijo dosedanjih Caster smo 
poželi pohvalo organizatorjev 
najstarejšega festivala akvarela 
na svetu iz italijanskega Fabri-
ana, vodstvo mednarodne zve-
ze akvarelistov IWS pa nam je 
zaupalo mandat predsedovanja 
IWS za Slovenijo. 

Vse ljubitelje umetnosti in 
predvsem akvarela vabimo, da 
si v dneh razstave v Lokarje-
vi galeriji v živo ogledajo pe-
stro paleto različnih pristopov 
in akvarelnih motivov s celega 
sveta. 

 
Vladimir Bačič
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Nogomet je res več 
kot igra

Za konec nogometne sezone 
se je podmladek ajdovskega 
ND Primorje udeležil velike-
ga mednarodnega turnirja Cri-
kvenica cup v Crikvenici na 
sosednjem Hrvaškem. 

Na turnirju je nastopilo 119 
ekip iz Hrvaške, Slovenije, Bo-
sne in Hercegovine, Srbije, Ma-
džarske, Poljske in Slovaške. 
Ekipe so se potegovale v šti-
rih starostnih kategorijah in 
sicer U8 (letnik 2011), U9 (le-
tnik 2010), U10 (letnik 2009) in 
U11 (letnik 2008). 

Turnir je potekal od petka, 14. 
6. 2019, do nedelje, 16. 6. 2019, 
podmladek ND Primorja pa je 
sodeloval v kategorijah U8 in 
U9 s po eno ekipo ter v katego-
riji U11 z dvema ekipama.

V petek ob 7.30 zjutraj se je 
posadka 49-ih otrok ter osmih 
trenerjev in spremljevalcev z 
avtobusom odpravila na pot 
proti Crikvenici. 

Dnevi so bili zapolnjeni s tek-
mami, še vedno pa so fantje na-
šli čas tudi za zabavo na plaži, 
igranje družabnih iger in razi-
skovanje mesta.

Vožnja proti domu je bila 
precej drugačna od vožnje pro-
ti Crikvenici. Opaziti je bilo, da 
so za nami trije naporni, ven-
dar lepi dnevi, ki nam bodo 
vsem za vedno ostali v spomi-
nu. Za zaključek nogometne-
ga vikenda smo se ustavili še na 
skupni večerji v pivnici in pice-
riji Pigal v Ajdovščini. Po ve-
čerji smo se odpeljali do zadnje 
postaje - Mestnega stadiona v 
Ajdovščini, kjer so otroke pri-
čakali njihovi domači. 

Vsak igralec je na turnir-
ju dobil spominsko fotogra-
fijo ter majico turnirja. Ob tej 
priložnosti moramo pohvaliti 

izvedbo turnirja, ki je bila na 
res zelo visokem nivoju. 

S prihodom v Ajdovščino se 
je za nas eden izmed najlepših 
vikendov zaključil. Na srečo 
smo jo odnesli brez poškodb in 
z veliko lepimi in nepozabnimi 
spomini, ki nas bodo spremljali 
za vedno. Rezultati tokrat niso 
bili v ospredju, zato jih tudi ne 
bomo omenjali, saj je bil prvo-
ten namen turnirja v Crikveni-
ci uživanje na in ob nogome-
tnem igrišču. 

Ob tem bi se radi zahvalili ND 
Primorje za omogočen prevoz 
v Crikvenico ter podjetju Pre-
vozi Marković za varno vožnjo 
in zelo prijazne šoferje. Ve-
lik hvala gre tudi vsem trener-
jem in spremljevalcem (Andrej 
Hrobat, Deni Stibilj, Aleksan-
der Bratina, Dejan Žižmond, 
Rok Polanc, Matevž Brecelj, 
Aljaž Bajc, Anja Bratina), ki 
so sprejeli odgovornost za to-
liko otrok in jim omogočili to 
res nepozabno doživetje. Med 
njimi pa posebna zahvala ko-
ordinatorju mladinske šole ND 
Primorje, Andreju Hrobatu, 
za vso organizacijo in ves nje-
gov trud. Pomembno je pohva-
liti vse naše fante, saj so ekipe 
prikazale lepe predstave in do-
bro zastopale barve ajdovske-
ga kluba na turnirju. Mislimo, 
da je lahko njihovo obnašanje 
in prikaz Ajdovščine v svetu 
v ponos ne samo ND Primor-
je, temveč celotni občini Ajdo-
vščina. Ne nazadnje pa HVA-
LA vam starši za vaše izkazano 
zaupanje, saj bi bilo vse skupaj 
brez vas neizvedljivo.

DS 
Vir: ND Primorje / 

Anja Bratina

17. Odprto prvenstvo Ajdovščine 
v tenisu
V začetku junija se je v Ajdovščini odvijalo tradicionalno, že 17. odprto prvenstvo v tenisu, ki 
je ponovno preseglo vsa pričakovanja.

Čudovit dan je privabil veliko 
število prijavljenih, ki so prišli 
tudi iz drugih krajev. 

V prvem kolu ni bilo kakšnih 
presenečenj, saj so favoriti 
upravičili svoj sloves in rutini-
rano opravili s sicer borbenimi 
in kvalitetnimi nasprotniki. 

V drugem kolu smo že vide-
li napete dvoboje, kljub dobri 
igri pa sta naša aduta Denis 
Črnilogar in Andrej Vanceta 

morala čestitati za zmago Kle-
mnu Kladniku in Filipu Ba-
torju. Jurij Vidrih – Đuro je 
bil boljši od Tima Strela, Bor 
Zorzut pa od Lana Vuge. 

Napeto je bilo v dveh dvobo-
jih. Desklan Nejc Lavrenčič je 
izločil Mateja Jarca, Aleš Ma-
ček pa 'našega' Anžeta Gar-
tnerja. Matic Bevčar je ru-
tinirano opravil z Denisom 
Kudičem, Ambrož Kodelja pa 
z Miho Ravšljem. 

Tretje kolo so se med seboj že 
pomerili tisti, ki so v Wajdu-
šno prišli po lovoriko. Bor je 
bil boljši od Đurota. V ljubljan-
skem dvoboju je bil Bator boljši 
od lanskega finalista Kladnika. 
Pohvale za oba, zelo dober te-
nis, ki se je kljub trem zaključ-
nim žogam za Klemna, kon-
čal v veselje Filipu. In to kako 
– 15:13 v Tie Breaku! Ambrož 
je bil suveren proti Mačku. 

PD Ajdovščina 

Mladi na turnokolesarskem izletu 

Za zadnji predpočitniški iz-
let smo si izbrali odkrivanje ne-
poznanih predelov Trnovskega 
gozda s kolesom. Sedem nado-
budnih mladih članov in en vo-
dnik smo si olajšali start z orga-
niziranim prevozom koles od 
Ajdovščine do Predmeje. 

Od tam naprej pa je lahko šlo 
samo še na lasten pogon. Naj-
prej nas je čakal kar dolg klanec 
do Koče pod Golaki, katerega 
smo z malo muke kar hitro ob-
delali. Pri koči smo bili še sveži, 
kljub temu pa so sveže pečene 
palačinke in domača marelična 

Bevčar pa je svojemu nasledni-
ku Nejcu pokazal, da je še ve-
dno on glavni. 

Ob zvokih skupine Parni Va-
ljak in ob prijetnih vonjavah z 
žara, smo napeto pričakova-
li polfinalna dvoboja. In bilo je 
kaj videti! Zorzut se je pomeril 
z Batorjem, zadnjim upanjem 
iz številne ljubljanske ekipe. 
Bor je igral odlično. Ko je sredi 
dvoboja Filip, kljub zelo dobri 
igri pogledal proti publiki in se 

nemočno vprašal: "Pa kaj naj še 
naredim?", je bilo jasno kdo bo 
zmagovalec. Bravo Bor! 

Drugi polfinale pravi desklan-
ski derbi, Matic Bevčar in Am-
brož Kodelja. Napeto že od 
začetka, borbenost, izjemne 
točke, vse kar želimo videti 
na teniških igriščih. Potem pa 
šok! Ambrož je rešil neverjetno 
žogo a pri tem nerodno stopil 
in si zvil gleženj, kar je pome-
nilo konec dvoboja. No, hva-
la bogu izkazalo se je, da ni nič 
hujšega... 

In potem – finale! Bevčar pro-
ti Zorzutu. Vrhunski finale, iz-
enačen in napet, pokalo je z 
obeh strani. Zmaga pa seveda 
lahko samo eden, tokrat je bil 
to Matic. Zasluženo. Na tre-
tje mesto se je uvrstil Ambrož 
Kodelja. 

V tolažilni skupini je zmagal 
in rešil ljubljansko čast Matej 
Jarc, drugi je bil Lan Vuga, tre-
tji pa Tilen Kodelja, oba Waj-
dovca iz našega kluba. Bravo 
naši! 

Še en čudovit teniški dan v 
Wajdušni, vse je bilo na vrhun-
cu, organizacija, hrana, vreme, 
tenis in seveda družba. Se vidi-
mo naslednje leto! 

 
Miloš Žvanut

marmelada dobro sedle in dale 
energijo za naprej. 

Pred Smrekovo drago smo 
naleteli na čudovito gozdarsko 
hiško, katero so obdajale divje 
živali, gorsko cvetje in še mar-
sikaj. Nato smo se preko zani-
mive Smrekove drage in pobo-
čij Tisovca malo vozili, malo 
spuščali in malo dvigovali do 
Kovka. 

Trnovski gozd je res mogočen 
in lep. Na Kovku smo postali še 
ob spomeniku enotam NOB in 
se pripravili na dolg spust do 
Ajdovščine. Skupno se je vzpo-
nov in spustov nabralo za 40 
km. Na koncu je bil sladoled 
v Ajdovščini res zaslužen. Po-
novno se bomo morda sreča-
li na poletnem taboru PD-ja ali 
pa na rednih mesečnih izletih, 
ki bodo začeli z začetkom šol-
skega leta v oktobru mesecu.

Simon Ušaj
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ŽRK Mlinotest Ajdovščina

Zaključek tekmovalna sezone
Po tem, ko so članice zadnje prvenstveno srečanje odigrale sredi meseca maja v Ljubljani, so 
svoje nastope zaključile tudi mlajše selekcije. 

Članice so v minuli tekmoval-
ni sezoni zasedle odlično četr-
to mesto in tako presegle pred 
sezono zastavljene cilje. Edi-
na črna pika je izpad v prvem 
krogu pokala Slovenije. V pr-
venstvu so na 22-ih tekmah 
dosegle 10 zmag, 3 remije in 9 
porazov. 

Najboljše strelke Mlinotesta 
v letošnji sezoni so bile: Taja 
Čajko (87), Maja Svetik (83), 
Nuša Fegic (72), Špela Fer-
folja (68) in Tjaša Rudman 
(60) zadetkov. Poudariti velja 
tudi odličen vratarski dopri-
nos Anje Bratina in Anamari-
je Klemenčič. Vse pohvale gre-
do tudi strokovnemu štabu nad 
katerim je bedela trenerka Ana 
Žigon.

Kadetinje (letnik 2002 in 
mlajše) so dosegle lep uspeh, 
saj so se prebile med najboljše 
v državi. Končno šesto mesto 
ekipe trenerke Ane Žigon je res 
hvale vreden uspeh. Najbolj-
še strelke v kadetski selekciji 
so bile: Nena Černigoj (186), 
Lara Bratina (92), Nina Ko-
všca (68), Laura Berzelak (50) 
zadetkov. Veliko zaslug za su-
per dosežek ima tudi vratar-
ski dvojec Rijavec – Plahuta. 
Tina Plahuta je obenem uspe-
šno branila tudi za svojo selek-
cijo (SDA).

Starejše deklice A (2004 in 
mlajše) so se prebile do desete-
ga mesta v državni ligi. Za va-
rovanke trenerja Deana Ko-
všce so bile najbolj strelsko 
razpoložene: Nika Troha (76), 
Nena Černigoj (62), Špelca 
Pelicon (54) in Sandra Mahič 
(50) golov. 

Starejše deklice B (2005 in 
mlajše) so se uvrstile za mesto 
slabše, kot njihove starejše so-
igralke. Za končno 11. mesto 
v sezoni sta bili najzaslužnej-
ši Nika Troha z 206-imi in Ela 
Vunjak s 64-imi zadetki. S svo-
jimi obrambami pa je navduše-
vala Sanja Miletič. 

Odlično sezono pa imajo za 
seboj tudi mlajše deklice B (le-
tnik 2007 in mlajše). Z osvoje-
nim osmim mestom in z zelo 
dobrimi igrami so osvojile 
srca navijačev. Daša Černigoj 

(123), Maruša Raspor (120), 
Lea Vodopivec (81) so bile 
najučinkovitejše strelke v tej 
kategoriji. Levji delež k dobri 
uvrstitvi sta prispevali tudi vra-
tarki Lea Pižent in Kaja Turk. 

Pohvaliti velja tudi vse de-
klice, ki so nastopale v se-
lekciji MDC in so se pridno 
udeleževale vseh turnirjev. Pri-
marna naloga omenjene selek-
cije je vsekakor zabava v roko-
metni igri in neobremenjenost 
z rezultati. 

Deklice od dopolnjenega 7. 
pa do 13. leta starosti vabimo 
v rokometni kamp, ki bo pote-
kal v treh terminih. Več infor-
macij in prijave so mogoče na 
spletni strani Zavoda za šport 
Ajdovščina.

Marko Sever

Zagotovo smo vsi že srečali 
Markota na cesti, ko je drvel s 
svojim 'hendbajkom'. 

Vedno znova dosega vrhun-
ske rezultate in navdušuje oko-
lico s svojo karizmo, šaljivo-
stjo in skromnostjo. Ne glede 
na vremenske razmere in pre-
obremenjene ceste, se pogu-
mno poda na svoj vsakodnevni 
trening. Na letošnjem marato-
nu Franja je na etapi od Lju-
bljane do Domžal ponovno do-
kazal, da je najhitrejši. Progo, 
ki je potekala na dolžini dvaj-
setih kilometrov, je prevozil 
v neverjetnih štiriintridesetih 

minutah in prinesel domov zla-
to kolajno. 

Vsem voznikom avtomobilov 
in ostalih prevoznih sredstev 
polagamo na srce, naj bodo str-
pni in še pazljivejši do Marka 
in njemu enakim udeležencem 
v prometu. 

Naj nam bo Marko vzgled, 
poguma v vsakodnevnem 
življenju! 

Želimo mu še mnogo varnih 
treningov in mnogo žlahtnih 
medalj!

Manica Jerkič, 
predsednica DI 

Ajdovščina - Vipava

Po Vipavski dolini s Tomosi

Zadnjo soboto v maju je To-
mos klapa Ajdovščina, v Vipa-
vsko dolino, ponovno privabila 
lepo število svojih prijateljev na 
jeklenih konjičkih. 

Prireditev 'Po Vipavski doli-
ni s Tomosi', ki je letos poteka-
la že petič zapored, je privabila 
številne mopediste iz vse Slove-
nije, ponovno pa so se jim na 
prireditvi pridružili tudi Nizo-
zemski ljubitelji naših legen-
darnih mopedov. 

Pot, dolga nekaj manj kot 90 
km, se je pričela in zaključila v 
Ajdovščini, vmes pa jih je po-
peljala do Hrušice, Logatca in 
Črnega Vrha. Sončna sobota je 

Zamigaj v 
dobrodelnost 2.0

Rdeči Križ Ajdovščina je v so-
delovanju z Mladinskim kul-
turnim centrom Hiša mladih 
Ajdovščina, barom Hiša Mla-
dih Ajdovščina, Summer Spark 
festivalom in z lokalnimi di-
džeji pripravil drugi dobrodel-
ni plesni večer v ritmih različ-
nih žanrov elektronske glasbe. 

Na dogodku z naslovom Za-
migaj v dobrodelnost 2.0 so 

s pomočjo mladih zbrali 300 
evrov prostovoljnih prispev-
kov za letovanje otrok iz soci-
alno ogroženih družin iz ajdo-
vske in vipavske občine. 

Za dobro vzdušje na glasbe-
nem večeru so poskrbeli didže-
ji: Alex Markič, Alex Mar, Do-
minic Sab, The Presidents, Luca 
Sabattini, Brtinzz in Calixta.

še dodatno poskrbela za dobro 
voljo med udeleženci in organi-
zatorji. Udeleženci so tako spo-
znavali naše kraje, domačine in 

z njimi povezano kulinariko. 
Da so legendarni 'Tomosi' še 

vedno zelo aktualna prevozna 
sredstva, pa poleg velikega šte-
vila sodelujočih potrjuje tudi 
dejstvo, da je bilo med mope-
disti kar nekaj mladih voznikov 
in tudi lepo število voznic. Or-
ganizatorji se ob tej priložno-
sti zahvaljujemo vsem, ki so na 
kakršenkoli način pripomogli k 
izpeljavi prireditve. Vsem ude-
ležencem pa se zahvaljujemo za 
udeležbo ter jim želimo še ve-
liko prevoženih kilometrov z 
njihovimi 'Tomosi'. 

Rajko Černigoj
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Kdo skrbi za občinske ceste?
Redno vzdrževanje občinskih cest je obvezna lokalna gospodarska javna služba, ki jo izvaja Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Aj-
dovščina. Obsega vzdrževalna dela za ohranjanje občinskih cest v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost teh cest, nadzor nad sta-
njem cest ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah. Skrbimo za 261 km občinskih cest v občini Ajdovščina in 
74 km občinskih cest v občini Vipava.
 
Vzdrževanje cest se izvaja po planu, ki ga na podlagi poročila o stanju cest, pripravi in potrdi občina. Opravljeno mora biti na način, da omogoča varno odvijanje prometa 
ter v skladu z vsemi predpisi in zakoni.

»Cestišče je del javne ceste, ki ga sestavljajo vozišče, odstavni in ločilni pasovi, kolesarske steze, pločniki, bankine, naprave za odvodnjavanje, če so tik ob vozišču, ter 
zračni prostor v višini 7 metrov, merjeno od točke na osi vozišča.« 

V okviru vzdrževanja občinskih cest skrbimo za: 
• prometne površine (čiščenje, krpanje udarnih jam…) 
• bankine 
• naprave za odvodnjavanje 
• prometno signalizacijo (čiščenje, nadomeščanje, dotrajane ali poškodovane opreme) 
• cestno razsvetljavo 
• vegetacijo ob cestah 

Zagotavljati moramo pregledno polje in prosti profil ceste ter redno čiščenje cest. Izvajamo tudi zimsko 
službo in intervencijske ukrepe ob nesrečah. 

K varnosti na cesti pa lahko pripomorete tudi občani sami, če se držite naslednjih pravil in usmeritev: 
• na območju cestišča, ne postavljajte ograj in stebričkov, 
• vsaj 1 m od roba cestišča - asfalta ne zasajajte žive meje, drevja ali drugih visokih nasadov in poljščin 
• zagotavljajte prosti profil cestišča - 4,5 m v višino 
• ob cestišče ne postavljajte spominskih obeležij in sveč 
• ob cestišču ne sežigate trave 

Vegetacijo na parcelah ob cesti so lastniki zemljišč dolžni urejati v skladu z Zakonom o cestah ter Pravilnikom o 
rednem vzdrževanju cest. Urejena mora biti tako, da je zagotovljena preglednost in dostopnost do cestnih objek-
tov, prometne signalizacije, prometne opreme ter cestnih naprav. 

Zaposleni v Komunalno stanovanjski družbi Ajdovščina občinske ceste redno pregledujejo in lastnike parcel ob ce-
stah opozarjajo na nepravilno vzdrževanje. V kolikor lastnik parcele, kljub opozorilu, ne poskrbi za urejenost vegeta-
cije na svoji parceli, ga obišče pristojna inšpekcijska služba.

Danes preživimo veliko časa na cesti, zato so dobro grajene in vzrdževane ceste nujnost. Stopimo skupaj in poskrbimo za varnost na naših cestah!

Otroci nas potrebujejo
Vseslovenska akcija 'Otro-

ci nas potrebujejo' nosi pri nas 
podnaslov 'Da bo korak v šolo 
vesel', zato vabimo, da se nam 
pridružite. 

Med nami so družine, ki se iz 
različnih vzrokov pred začet-
kom šolskega leta znajdejo v sti-
ski. Pri Karitas ne čakamo, da 
se bo to zgodilo prvi šolski dan, 
temveč že v začetku junija zač-
nemo z zbiranjem in razdelje-
vanjem šolskih potrebščin. K 

pomoči smo povabljeni vsi, še 
posebej pa z akcijo 'Pokloni zve-
zek' nagovarjamo vrtce in šole. 

Namen tega ni le zbiranje, 
temveč povabilo otrokom in 
mladim k čutenju s sovrstni-
ki, posledično pa k solidarno-
sti. Večina vrtcev ter matičnih 
in podružničnih šol v občini Aj-
dovščina in Vipava že več let 

zgledno sodeluje v projektu 'Po-
kloni zvezek' in 'dopisnice s spo-
ročili', kjer so otroci neznanemu 
prijatelju napisali dobro misel, 
so pravi biseri dobrodelnosti. 

V Centru karitas v Ajdovščini 
smo pripravili zvezke in bone, s 
katerimi bodo starši lahko po-
krili del nabave učbenikov. Vi-
šina zneska na bonu je odvisna 
od zbranih sredstev, se pa tudi 
razlikuje od potreb in dohod-
kov posamezne družine in šte-
vila šolarjev. Tiste družine, ki 
prejemajo paket hrane bodo ob 
tem dobile tudi bone in zvezke. 
So pa nekatere, ki sicer med le-
tom ne prejemajo pomoči, je pa 
začetek šolskega leta težak zalo-
gaj, zato pomagamo tudi njim. 
Pomoč se deli na podlagi Pra-
vilnika o kriterijih za material-
no pomoč. 

In še povabilo: dragi občani 

Ajdovščine in Vipave v pro-
storih Karitas bomo z vese-
ljem sprejeli še dobro ohranje-
ne šolske torbe, peresnice in 
druge pripomočke. Svoj dar pa 
lahko nakažete na TRR Kari-
tas vipavske dekanije SI56 0475 
1000 0867 279, namen: Pomoč 
otrokom. 

V lanskem letu se je kar nekaj 
družin odločilo, da vsaj eni šte-
vilni družini poravna nakup po-
trebščin za enega otroka. Tudi 
to je dobrodelna gesta, ki si za-
služi velik poklon. Odločitev ja 
vaša, lahko nam pišete na kari-
tas.vip.dek@siol.net. 

Za vse, ki rabijo pomoč pa smo 
prostovoljci Karitas na razpola-
go v Ajdovščini, na Vipavski 11. 
Nikoli, res nikoli nimamo tako 
malo, da se ne bi našlo za vsake-
ga, ki pomoč potrebuje.

Jožica Ličen

Knjižnica prehaja na 
poletni urnik

S 1. julijem stopi v Lavričevi knjižnici Ajdovščina in v njenih eno-
tah v veljavo poletni urnik. Enak – sobotni - urnik ohranja enota 
Dobravlje, kjer bodo pravljične urice potekale tudi med počitnica-
mi. Pravljice bodo odslej na vrsti vsako drugo in četrto soboto v me-
secu med 10.00 in 12.00 uro. 

Enote knjižnice bodo v juliju in avgustu odprte po naslednjem 
urniku:

AJDOVŠČINA
Ponedeljek in petek  10.00-18.00
Torek, sreda, četrtek  8.00-16.00
Sobota   zaprto

VIPAVA
Ponedeljek  8.00-14.00
Sreda   15.00-18.30
Petek   zaprto

PODNANOS
Sreda   11.00-14.00
Petek   zaprto

DOBRAVLJE
Sobota  8.00-12.00

POTUJOČA KNJIŽNICA: V juliju in avgustu ni terena. 
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Večer kamišibaj gledališča v 
Lavričevi knjižnici

Po lanskem zelo uspešnem 
in obiskanem festivalu 'Zaigraj 
kamišibaj' smo se v Lavriče-
vi knjižnici odločili, da tudi le-
tos pripravimo večer kamišibaj 
gledališča. 

To miniaturno japonsko po-
tujoče gledališče (kami pomeni 
papir, šibaj pa gledališče) ima 
tudi pri nas vse več gledalcev in 
tudi izvajalcev, pripovedoval-
cev. Na miniaturnem odrčku 
pripovedovalec ob slikah pri-
poveduje zgodbo. To je lahko 
pravljica, legenda, basen, lahko 
je poezija ali pa tudi izštevanka, 
pregovor … 

Na letošnjem večeru si je lah-
ko veliko in malo občinstvo 
ogledalo kar 17 predstav, ki so 
bile namenjena tako mlajšim 
kot odraslim. Pripovedovalo 
jih je kar 18 pripovedovalcev. 
Zvrstile so se avtorske kratke 
zgodbe, pa ljudske pripovedke 
in narečna besedila iz Vipavske 
doline in Doberdoba, zgodbi-
ca, ki so jo napisali učenci sami, 

pa tudi pesem Srečka Kosovela 
in celo Shakespearjev sonet (v 
angleščini seveda) in moderna 
priredba Dahlove Rdeče kapice 
prav tako v angleščini. 

Zgodbe so narisali in pripo-
vedovali tako posamezniki kot 
tudi učenci Osnovne šole Da-
nila Lokarja iz Ajdovščine in 
osnovne šole Otlica pa tudi 
Varstveno delovnega centra iz 

Ajdovščine. 
Kdo ve, mogoče pa bo katera 

od predstav odigrana tudi na 
6. Slovenskem festivalu kami-
šibaja, ki bo avgusta meseca v 
Štanjelu. 

Vse pa vabimo čez leto dni 
spet na večer kamišibaja v našo 
knjižnico. 

 
Zdenka Žigon

Društvo MOST 

Majdi Gorup v slovo
V juniju se je od nas poslovila Majda Gorup, ki je odigrala vidno vlogo v zgodovini društva 
MOST. V njen spomin objavljamo krajši zapis o njenem življenju in delovanju v društvu.

Gospa Majda je bila nadvse de-
javna članica društva MOST. 

V študijskem letu 2002/2003 je 
Majda postala članica upravne-
ga odbora, v katerem je bila celih 
deset let. Kasneje je bila v nad-
zornem odboru in nazadnje čla-
nica častnega razsodišča. V tre-
nutku, ko se je upokojila, je del 
svojega življenja posvetila dru-
štvu, v njem uresničevala ide-
je, ki so kar vrele iz nje, bila ani-
matorka plesne skupine Ajda in 
društvenih kamnosekov. 

Beseda animatorka ne razkriva 
njene delavnosti, skrbi za razvoj 
dejavnosti, razsodnosti in hitro-
sti pozitivnih misli, veselja, da 
so skupine, v katerih je bila, po-
stale tudi in predvsem zaradi nje 
in njene energije prepoznavne v 

naših prostorih bivanja. 
Ni bila zagovornica dolgega 

razpravljanja, njeno vodilo je bila 
učinkovitost, ki je vedno spoštlji-
vo upoštevala drugega. Njeno 
delo v društvu in za društvo je 
neprecenljivo, ni izmerljivo, nje-
na moč, ki se je pretakala v delo, 
je bila neskončna, njena vedno 
dobra misel je gladila, usmerja-
la, mirila. Društvu je vtisnila ne-
izbrisen pečat, v njem je zaorala 
globoko sled in sejala radost. 

Majda je v mojem spominu na-
smejana in vedra, hitra in odloč-
na. Mila in potrpežljiva. Vztraj-
na, ko je risala, šivala, vezla svoje 
natančno izdelane gobeline, ko 
je plesala sama v Ajdi in z Mi-
rom pri folklori. Ko je klesala ka-
men in iskala njegovo dušo, ko je 
umetnine, ki so nastajale, vpela v 
svoj dom, ko je združila kamen 
in cvetje, ko je z vsem svojim ži-
vljenjem ustvarjala svetlobo. V 
tej svetlobi je žarela njena dru-
žina, žarki ponosa so se razliva-
li na vse njene otroke, v tej sve-
tlobi se je borila za življenje, v tej 
svetlobi je bilo njeno žitje in bi-
tje z možem Mirom, ta svetloba 
je temnela, ko Mira ni bilo več, 
a v njej ni ugasnila njena vera v 
lepoto, ker sta jo ustvarjala in ži-
vela skupaj, ker sta oba verjela, 
da je življenje lepo, če tako ho-
češ; ker je lepota v gibanju in 

samoizpolnjevanju, ker je lepota 
v neskončnem stvarstvu, v vsaki 
minuti dneva in noči, če le hočeš 
tako in če trdno verjameš vanjo, 
ker so lepota ljudje, ki so okrog 
tebe in si, ves čas z njimi, če ho-
češ biti, živeti in se boriti. Ker nisi 
sam na tem svetu, ker ves čas mi-
sliš na druge in drugi bogatijo 
tvoje življenje, ker je tvoje življe-
nje prepleteno z življenji drugih. 

Majda nikoli ni razglašala, da je 
njeno najpomembnejše anima-
torstvo v življenju spoštovanje 
drugega, upoštevanje drugega, 
sprejemanje drugega. To sta oba 
z Mirom preprosto živela. 

V imenu društva in najbolj za-
radi sebe sem iskala besede tolaž-
be za vse njene otroke, sorodnike 
in prijatelje. Iskala besede, ki so 
določale njeno življenje. Ko smo 
se težkega in mrzlega decembra 
poslavljali od Mira, sem mu v 
slovo rekla: 

Zrenje v svetlobo in njeno iska-
nje je bila Mirova pot. Zdaj vem: 
Večni optimizem, beseda za dru-
gega, dobra misel in brezpogoj-
no dobro dejanje za vse, ki so bili 
okrog njiju, je bila Majdina in 
Mirova pot. Naj pesnikova mi-
sel, povedana Miru, tolaži bole-
čino ob smrti mame, babice, pri-
jateljice, sodelavke, soustvarjalke 
društva, dobre ženske Majde. 

Ivana Slamič

Zaključek delavnic 
kreativnega pisanja
V Lavričevi knjižnici je bila izpeljana prva Delavnica kreativ-
nega pisanja pred petimi leti – ob 150. letnici ustanovitve 
knjižnice. Tako tedanjo prvo kot tokratno peto je kot men-
tor vodil Bojan Bizjak, pisatelj, pesnik, fotograf, pobudnik in 
urednik spletne literarne revije BURJAČ. 

Devet slušateljev je zaključi-
lo peto sezono s prebiranjem 
izbora iz lastne literarne bere. 
Posegali so po zelo različnih te-
matikah in žanrih. V zgodbah 
so Alenka Bizjak, Jolanda Le-
snik, najmlajša udeleženka Tia 
Marc, Kristina Petrović, Moni-
ka Polda, Goran Gorjup, Peter 
Krkoč, Matjaž Stibilj in Domi-
nik Kobol na svoj način upora-
bili navodila, usmeritve, naloge 
in koncepte, s katerimi jim je 
pisanje skozi vaje naložil men-
tor Bojan Bizjak. Vsaka zgodba 

je bila zares zgodba zase, ne-
katere so srhljivo naježile dla-
ke, druge so poslušalce spravi-
le v gromek krohot, spet tretje 
so začele vrtati z vprašanji… V 
povezovalnem delu je Bizjak iz-
postavil oz. izostril nalogo, ki je 
bila zadana vsakemu od udele-
žencev. V celoti gledano je pi-
sateljska žetev dobra – pokaza-
la je, da so med nami ljudje, ki 
znajo zgnesti zamisel v tekst, s 
katerim se lahko brez zadrege 
postreže javnosti. 

Da hočeš javnosti pokazati 

plod lastnega ustvarjanja, pa 
je zagotovo tudi eden od do-
sežkov Delavnice – za to je na-
mreč potreben pogum. Ravno 
javnost je tista, ki presodi lite-
rarni izdelek skozi kritične oči 
estetske in literarne vrednosti. 
Dodajmo, da zgodbe so oziro-
ma še bodo objavljene na sple-
tni strani literarne revije BUR-
JAČ (www.burjac.si) , upamo 
pa, da bo izbor zgodb izšel tudi 
v klasični knjižni obliki. 

Dogodek je zaokroži-
la še predstavitev nove knjige 

'Kreativno pisanje', ki jo je izdal 
Bojan Bizjak. Delo je pravza-
prav vodič skozi pasti kreativ-
nega pisanja, in je Bizjakov na-
svet z uvidom, kaj mora pisec 
upoštevati, ko se loteva resnej-
šega pisanja. Knjiga je zlitje te-
orije in prakse, prinaša tudi 40 
vaj, ki delajo mojstra. Če vaja 
dela mojstra, mora mojster de-
lati vaje! Za dober zaključek je 
poskrbel Peter Krkoč z lastnimi 
skladbami. 

Foto: LKA
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'Bitka pod Zemonom' deset let potem
24. junij 2009. Sredin sončni popoldan, ki se je še nekaj ur prej kopal v dežju, je v dolino pod zemonskim gričem spravil na stotine urnih ljudi. Hiteli so 
postavljati šotore za rimski tabor, zakoličili so še zadnje prapore za dirko kvadrig, lokostrelci so šteli puščice, gladiatorji vadili korake. Pločevinasta kača 
avtomobilov se je iz smeri Vrhpolja, Dupelj, Vipave in Ajdovščine počasi vila po makadamskih poteh. Mravljišče stotere množice se je kmalu razmnožilo v 
tisočnogo stvor, vzpenjajočo se na prizorišče prve edicije rimskega spektakla - ene najbolj obiskanih prireditev v Vipavski dolini,Deset let potem smo se 
dobili z nekaterimi tvorci prireditve: Antonom Lavrenčičem, Davidom Kogojem, Petrom Bajnocijem in Danijelom Skočajem. Za pogovor smo se zbrali na 
simboličnem mestu, pod t. i. »Teodozijevim križem«, ki stoji na skali, kjer naj bi pred 1625 leti molil vzhodnorimski cesar Teodozij za »ugodni veter«, ta naj bi 
mu po legendarnem izročilu naslednji dan pomagal v spopadu s proticesarjem Evgenijem. Molitev za vreme je bila uslišana tako Teodoziju kot tudi Antonu 
Lavrenčiču, ki je deset let nazaj prav tako postavljal nebu ultimate, če ne bo ugodnega vremena za uprizoritev zgodovinske Bitke pri Mrzli reki. 

Bili ste predsednik kulturno 
izobraževalnega društva Te-
odozij, vodja tega spektakla, 
igrali ste glavno vlogo, poleg 
tega ste imeli družino, veteri-
narsko službo, kako je izgle-
dal delavnik Antona Lavren-
čiča deset let nazaj?

Pestro. Imel sem precej ener-
gije, ki smo si jo delili s prija-
telji iz društva. Ideja po tej pri-
reditvi me je tako gnala, da 

Iz leve proti desni: Danijel Skočaj, David Kogoj, Anton Lavrenčič in Peter Bajnoci.

nisem nikoli imel kakršnega-
koli pomisleka, da na koncu ne 
bi uspelo. 
Koliko klicev ste imeli tiste 
dni?

Ogromno. Klici zaradi službe, 
glede prireditve, novinarji so 
klicali za izjave. Tega ne bom 
pozabil; v ambulanti sem zdra-
vil pse, pred njo pa so me čakali 
novinarji, to se mi je zdelo fajn. 
Vse je enostavno steklo.

Kako je sploh prišlo do ide-
je, pripraviti rimski gledališki 
spektakel?

Ob neki priložnosti mi je so-
krajan, duhovnik Primož Kre-
čič dal roman Spopad pri Mr-
zli reki Jožeta Rodeta. Ko sem 
ga bral, so se pred mano že sli-
kali prizori. Takrat smo na-
črtovali spektakel še v bližnji 
vasi Sanabor pod cerkvijo, tam 
je namreč čudovita kotanja, 

ki ponuja naravni amfitea-
ter. Potem pa smo si s prijate-
lji ogledali še Zemono, ki je laž-
je dostopno in smo se nazadnje 
odločili, da dogodek postavimo 
prav pod zemonski dvorec.
Kakšen je bil odziv domači-
nov, ko ste jim predstavljali 
projekt?

O »Bitki pod Zemonom« smo 
se sprva že novembra resno po-
govorili z ožjimi člani društva 
Teodozij. Srečevali smo se pri 
meni v hramu za mizo. To so 
bili res produktivni, resni po-
govori, vsi smo začeli verjeti v 
projekt. Tako smo začrtali plan 
dela, določili smo režiserja, 
igralce, tehnično ekipo. Temu 
vzdušju so se kasneje pridružili 
tudi domačini.
Kdaj je bilo najbolj naporno?

Definitivno je bilo to v sobo-
to, ko je bila prireditev načr-
tovana, a jo je odneslo neurje 
in ironično – burja. Prestavili 
smo jo na sredo 24. junija, na 
predvečer državnega praznika 
in spomnim se kako je tisto ju-
tro zopet lil dež. Pri meni smo 
imeli sestanek in se odloča-
li ali naj zopet prestavimo. Pol 
jih je bilo za prestavitev, pol pa 
da se vseeno počaka na popol-
dne. Cel čas sem za popoldan-
sko napoved telefoniral An-
dreju Velkavrhu na ARSO. Ne 
bom pozabil kako sem tisti dan 
šel v dežju pod Zemono in tam 

dobesedno vpil v nebo, da naj 
si ne drzne deževati popoldne. 
Očitno me je nekdo slišal saj so 
popoldne sončni žarki predrli 
temne oblake in vreme je bilo 
kot naročeno.
Program »Rimskega spekta-
kla pod Zemonom« se je za-
čel s turnirjem lokostrelcev 
iz Budanj, nadaljeval s spek-
takularno dirko rimskih kva-
drig alla Ben-Hur, sledili so 
krvavi boji gladiatorjev kate-
rih usoda je bila odvisna od 
časovno nedoločenega cesar-
ja, otroci in žene so ustvarjali 
v rimskem taboru, statisti-vo-
jaki so pomerjali svoje tuni-
ke, iskali ščite, sulice, igralci 
so vzneseno vadili besedila in 
si medtem nadevali kostume, 
ki zaradi antične mode nema-
lokrat zahtevajo več truda pri 
oblačenju. Nedvomno slikovi-
ti spominski prizori za katere 
so precej zaslužne Vrhpoljke, 
ki so sešile nešteto raznovr-
stnih tunik, Primož Premrl, 
ki je izdelal lesene imitaci-
je raznoterih orožij, pomem-
ben člen pa je bil tudi krojač 
in zanesenjak David Kogoj, ki 
svoje delo enega glavnih ko-
stumografov in rekviziterjev 
opiše skromno:

Ja. Pomagali smo kolikor se je 
le dalo. 

ANTON: No, v bistvu ste pre-
cej delali. David je bil namreč 
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pravi kreator. Vedno je imel 
ideje kako kaj izboljšati. 
David, koliko časa ste po-
trebovali za izdelavo vsega 
potrebnega?

Vse smo načrtovali že veliko 
prej. Pod to je spadalo obliko-
vanje, iskanje materialov, sesta-
vljanje, barvanje. Največ mo-
jega dela smo postorili res pri 
meni v delavnici. Niti nisem bil 
zadovoljen, če se je naše delo še 
drugod opravljalo. Želel sem si, 
da sem imel vse pod nadzorom 
in se ni delalo po svoje, saj bi se 
lahko stvari preveč razlikovale 
med seboj.
Od kje ste črpali ideje za iz-
gled kostumov in rekvizitov?

Največ iz zgodovinskih knjig 
ter seveda z interneta. 
Kdo vam je pri delu pomagal?

V veliki meri so pomagali so-
sedje, na pomoč pa so prišli 
tudi drugi sovaščani. 
Na kaj od vsega izdelanega ste 
najbolj ponosni?

Vsekakor na ščite. To pa za-
radi tega, ker so mnogi izmed 
vojakov – statistov še služili vo-
jaški rok v jugoslovanski vojski 
in so se zato tudi znali postavi-
ti v vrsto, znali so stati, uboga-
ti ukaze. 
Če bi morali pripraviti rekvi-
zite za še en spektakel. Bi to 
sprejeli?

Ja. Za lastno veselje tudi pri-
pravljam nove obleke za osem 
vojakov, načrtujem novo obli-
kovanje ščitov. Jaz bi še nada-
ljeval s tem projektom. Ta pro-
jekt je združil celo vas, tudi 
take, ki so bili med seboj v spo-
ru. Skregani sosedje so tako 
skupaj držali meče v isti vojski.

ANTON: Še dobro, da so bili 
v isti vojski.

PETER: Tudi iz okoliških kra-
jev so opazili, da še niso videli, 
da bi kar cela vas skoraj enogla-
sno stala za takim projektom.

DAVID: Vsi smo držali sku-
paj. Sploh ni bilo negativnega 
razmišljanja. Čisto vsi smo si 
želeli, da bi svoje delo opravili 
karseda najboljše.
Umetniški učinek spektakla, 
ki ga domačini še danes radi 
poimenujejo »Bitka pod Ze-
monom« je z mladim entuzi-
astom Petrom Bajnocijem do-
segel svoj namen s tem, da je 
pri pisanju dramskega besedi-
la z naslovom 394, kar pred-
stavlja letnico zgodovinske 
bitke, za uprizoritev dogaja-
nja pred, med in po bitki upo-
rabil zgodovinske osebnosti v 
srečanjih z navadnimi ljudmi 
in njihovimi težavami. Trk 
državnih in zasebnih stvari se 
je tako še enkrat izkazal v dra-
matičnosti in hkrati v presun-
ljivi podobnosti težav enih in 
drugih.
Biti avtor besedila in obenem 
še režiser take prireditve je 
resda odgovorna, a po svoje 
častna naloga. Kje vas je našel 
Anton. Kako je to izgledalo? 

Že prej smo z društvom Te-
odozij pripravljali dogodke za 
najrazličnejše priložnostih in 
tako je bilo tudi sedaj. Anton me 
je vprašal, če bi napisal besedilo 
in tudi režiral, to me je tudi ve-
selilo, zato sem delo sprejel. 
Kako pa so izgledale vaje za 
igralce?

Že pred novim letom smo se 
začeli dobivati. Vaje smo imeli v 
vrhpoljski osnovni šoli, dvakrat 
na teden, zvečer. Vsakič je bilo 
nekaj novega, preizkušali smo 
kostume, se pogovarjali kako 
bo kdo postavljen, vedno je bila 
motivacija. Z igralci ni bilo ve-
liko dela.
Za uprizoritev je bil nujen ve-
ter. Kako ste prišli do umetne 
burje?

S pomočjo propelerja jadral-
nega zmaja, ki ga je takrat poso-
dilo podjetje Pipistrel. Ta pro-
peler je res močan in učinek v 
uprizoritvi je bil impozanten.
Kako je izgledala režija tovr-
stnega projekta z več kot 400 
statisti in sodelujočimi?

Tovrstno delo je vedno malo 
kaotično. Najprej delaš v majh-
ni prostorih, ki jih obvladaš, 
potem pa se naenkrat znajdeš 
na velikanski planjavi pod na-
ravno tribuno. Mnogo stva-
ri smo morali prilagajati teh-
ničnim zmogljivostim. Tu se 
je izkazala Taja Boscarol, ki 
je režirala množične prizore, 
vključno z bitko. Zagotoviti je 
bilo treba, da kljub spopadu, ne 
bo ranjenih. 
Katere stvari ste hoteli v bese-
dilu izpostaviti?

Predvsem tiste elemente, ki so 
bili najbolj reprezentativni za 
dogajanje zgodbe. Vedeli smo, 
da želimo imeti bitko, predve-
čer spopada, dogajanje v enem 
in drugem taboru. Sicer bi lah-
ko naredili šesturno uprizori-
tev, ker potencialnega materi-
ala je res veliko in ponuja več 
pogledov na isto zgodbo. Am-
pak ja, glavna atrakcija je še ve-
dno bila bitka.
Če bi morali znova napisati 
besedilo, bi se to po desetih le-
tih spremenilo?

Ja. Bistveno bi se spremenilo. 
Takrat je bilo vse prvič. Če bi z 

isto glavo danes zopet pisal be-
sedilo, bi zagotovo več poudar-
ka dal na, denimo, dialoge. Še 
vedno pa bi ohranil bitko, ker 
se mi zdi, da brez tega ta dogo-
dek ne more uspeti. 
Prireditelji so si od začetka 
prizadevali za pristnost rim-
skega vzdušja. Zadolžitve ure-
janja financ je prevzel Simon 
Škrlj. Ta je med drugim dal v 
obtok rimske novce, ki so bili 
posebej za prireditev izdela-
ni. Obiskovalci so tako mora-
li denarne valute 21. stoletja 
zamenjati za srebrnike ali zla-
tnike, saj je bila to edina valu-
ta za plačevanje na dogodku. 
Vse to pa je bilo že prej zna-
no zahvaljujoč se digitalnem 
pergamentu društvene sple-
tne strani, na katerem so se 
sproti razglašale pomembne 
informacije glede spektakla. 
Za informiranost in digital-
no podporo je poskrbel raču-
nalniški strokovnjak Danijel 
Skočaj.
Bili ste upravitelj spletne 

strani KID Teodozij, ki je bila 
precej angažirana. Kakšna je 
bila takratna junijska obiska-
nost spletišča?

Ne spomnim se točnih šte-
vilk, vem pa, da je obiskanost iz 
dneva v dan rasla. Takrat Face-
book še ni bil tako razširjen kot 
je danes, smo si pa zadali cilj, 
da moramo na spletni strani 
objaviti vsak dan vsaj eno novi-
co v zvezi z dogodkom.
Kaj je uporabnike najbolj 
pritegnilo?

Težko je govoriti o tem, saj 
se všečki, ki bi pokazali naklo-
njenost določenim objavam, še 
niso tako razpasli. Vem pa, da 
ko se je kasneje ustvarilo dru-
štveni profil na Facebooku, je 
ta hitro dobil preko 4. 000 pri-
jateljev. Očitno so se nas ljudje 
spomnili. 
Na kaj ste se osredinjali pri 
objavah?

Predvsem smo objavljali vi-
zualno zanimiva gradiva. Foto-
grafije z vaj, kostume, priprave 
lokacije. Ljudi smo obveščali o 
poteku, o programu spektakla, 
o zgodovinskih dejstvih. 
Tovrstna prireditev zahteva 

tudi veliko tehnološko zmo-
žnost. Kaj vse je moralo sta-
ti, da se je spektakel videl in 
slišal?

Nad ozvočenjem in osvetlja-
vo sta bdela Marjan Božič, ki 
je omogočil slišnost za celoten 
prireditveni prostor, in Mar-
tin Groznik, ki se je predano 
lotil tudi posebnih svetlobnih 
učinkov.

PETER: Vse je bilo potrebno 
prilagajat lokaciji. Prizorišče 

je bilo velikansko. Ustrezno 
ozvočenje, da se glas sliši do za-
dnjih vrst večtisočglave mno-
žice pa je težko pripraviti in 
zahteva veliko izkušenj od ton-
skega mojstra. Podobno ve-
lja za učinkovito osvetlitev, ki 
mora primerno osvetliti dolo-
čene dele v prostoru in zgodbi.

ANTON: Zopet je treba ome-
niti Primoža Premrla. Ta je z 
ekipo poskrbel za smiselno pri-
pravo prizorišča, ki se je prila-
gajalo tehnologiji. Doprinos je 
bila tudi avtorska glasba Boruta 
Ražma, ki je posebej za ta dogo-
dek zložil pravi »soundtrack.« 
Za konje, dirko kvadrig se je 
treba zahvaliti Simonu Kodelji. 
Skratka, vse se je dopolnjevalo. 
Kot računalničar ste tudi po-
drobneje preučili število gle-
dalcev. Koliko približno jih je 
bilo? 

Okrog osem tisoč. To smo 
sklepali iz analize fotografij 
množice. 

ANTON: Na začetku pa smo 
upali, da bo prišlo vsaj tristo 
ljudi. To so bila naša pričako-
vanja in na to bi bili ponosni.
Danijel, ste človek tehnologije, 

kako se je ohranil video zapis 
dogodka po desetih letih?

Tehnologija se hitro spremi-
nja, a se je po desetih letih po-
snetek oz. več posnetkov dobro 
ohranilo. Dodam pa lahko, da 
se zgodovinsko izročilo o Bitki 
pri Mrzli reki nadaljuje v Vrh-
polju, kjer smo na novo posta-
vili multimedijsko sobo. Tam 
si lahko predhodno najavljeni 
obiskovalci ogledajo petnajst-
minutni dokumentarno-igrani 
film o Bitki. Posebnost sobe so 
svetlobni in zvočni učinki, obi-
skovalci pa lahko začutijo celo 
burjo. 
Kako bi vsi štirje iz časovne 
perspektive desetih let ocenili 
dogodek pod Zemonom?

PETER: Mislim, da je bil to 
enkratni dogodek. Povezala se 
je celotna vas. Seveda, mnogo 
stvari bi se dalo popraviti in iz-
boljšati, ampak tu govorim o 
socialnem vidiku dogodka. Kaj 
takega bi težko ponovili, tega 
ne bom pozabil. 

DANIJEL: Bilo je ogromno 
pozitivne energije. Ne spo-
mnim se, da bi še kdo drug 
kasneje v širši okolici priredil 
tako množično prireditev. 

ANTON: Na ta dogodek sem 
res ponosen. Kamorkoli gremo 
z društvom, še danes mnogi 
vejo kaj smo takrat pripravili. 
Vem, da se že ponavljamo, am-
pak ne morem mimo sloge, ki 
je botrovala uspehu prireditve. 
Je pa tudi res, da uspe tak entu-
ziazem enkrat ali dvakrat, po-
tem pa mine, kar je normalno.

DAVID: Ampak jaz sem takoj 
za, da čez par let ponovimo. Jaz 
bom pomagal.
Kaj pa ostali, bi kaj takega še 
pripravili?

PETER: Ja, zakaj pa ne. Mi-
slim, da ni nemogoče, da bi se 
to še ponovilo. 

DANIJEL: Sedaj so mladi 
na vrsti. Polagam upe v novo 
generacijo. 

ANTON: Mi lahko pomaga-
mo. Z veseljem pomagamo.

PETER: Je pa res, da smo 
imeli vodjo, ki je v to res ver-
jel. Pri Antonu ni bilo nikoli 
pomislekov.

ANTON: Vsi smo v to verje-
li. Zgodba o preteklem spopa-
du nas je podučila in v priho-
dnosti nepozabno združila.

Nejc Furlan
Foto: KID Teodozij
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Totum – podjetje s tradicijo

Podjetje Totum je družinsko 
podjetje z več kot 15-letno tra-
dicijo, na področju servisiranja 
in prodaje tehničnih proizvo-
dov, predvsem male kmetijske 
mehanizacije ter strojev za delo 
v gozdu, na kmetiji ter okolici 
doma. V Sloveniji imajo odprti 
dve poslovalnici. Ena se naha-
ja v Logatcu na Obrtniški ulici 
6i, druga pa v Ajdovščini (zra-
ven Trgo ABC-ja) na Goriški 
cesti 29a.

V svojih trgovinah imajo pe-
stro izbiro proizvodov kako-
vostnih in priznanih blagovnih 
znamk HUSQVARNA, STIHL 
in HONDA ter ročnega orodja 
znamke Fiskars. Pri njih najde-
mo torej stroje kot so: motorne 
žage, vrtne kosilnice, motorne 
kose, robotske kosilnice, trak-
torske kosilnice in rider kosil-
nice, elektroagregate, pihalnike 
in sesalnike listja, škropilnice, 
prekopalnike, škarje za obre-
zovanje žive meje, snežne freze, 
vodne črpalke, čistilne naprave 
(sesalniki, visokotlačni čistilci) 
in prezračevalnike trave. 

V zadnjem obdobju je ve-
dno več povpraševanja tudi 
po akumulatorskih strojih, ki 
jih je možno v podjetju To-
tum tudi preizkusiti in testira-
ti, saj so kupci do omenjenega 
prodajnega segmenta še vedno 
nezauplivi. 

Poleg omenjenega vam v pod-
jetju Totum ponujajo tudi ce-
lostno rešitev na področju na-
kupa in uporabe robotskih 
kosilnic. Nudijo vam strokov-
no svetovanje pri nakupu, pro-
fesionalno montažo ter vzdrže-
vanje le teh.

Stranke lahko pri njih dobi-
jo še zaščitno opremo za delo 
in potrošni material, ki ga po-
trebujejo pri svojem delu kot 
so: verige, meči, maziva, nitke, 
čelade, protivrezna oblačila… 
ter rezervne dele za proizvode 
omenjenih blagovnih znamk. 

Poleg prodaje v podjetju To-
tum ponujajo tudi servisno de-
javnost za proizvode iz svo-
jega prodajnega programa in 
izven. Dolgoletne izkušnje ter 
znanje na področju servisira-
nja ter nenehna usposabljanja, 

zagotavljajo visoko kakovost 
storitev tako na področju dia-
gnostike kot servisiranja.

Zaposleni pravijo, da stran-
ke občasno napačno menijo, 
da so njihovi proizvodi 'nekoli-
ko dražji'. Po pogovoru in sve-
tovanju skupaj ugotovijo, kaj 
stranka potrebuje in kaj je pri-
merno za njihovo uporabo. Na 
koncu stranke zadovoljno ugo-
tovijo, da nakup ni bil nič draž-
ji, kot v velecentrih ali nespeci-
aliziranih trgovinah. Poleg tega 
pa imajo še zagotovljen servis 
in rezervne dele ter potrošni 
material.

Podjetje ima tudi zanimivo 
spletno stran www.totum.si, 
kjer si stranke lahko ogledajo 
katalog prodajnega programa 
s tehničnimi opisi in karakteri-
stikami. Preko spleta je možen 
nakup le potrošnega materia-
la in pripomočkov. Za nakup 
strojev pa priporočajo obisk v 
poslovalnici, saj le skupaj s pro-
fesionalno usposobljenim ose-
bjem stranka izbere primeren 
proizvod za svoje delo. 

V poslovalnici Totum Ajdo-
vščina se lahko oglasite vsak 
dan od ponedeljka do petka od 
8:00 do 12:00 in od 13:00 do 
17:00.

Vabljeni!

RKS Ajdovščina

Izlet v Italijo
RKS - Območno združenje Aj-

dovščina je ob slovenskem dne-
vu krvodajalstva, 4. junija, in sve-
tovnem dnevu krvodajalcev, 14. 
junija, krvodajalce in tudi osta-
le prostovoljce povabil na izlet 
v Solferino, kjer se je davnega 
leta 1859 rodila ideja o Rdečem 
križu. 

Solferino je mestece juž-
no od Gardskega jezera, ki ima 

približno 500 prebivalcev in je 
del province Mantova v pokraji-
ni Lombardija. Švicarski poslov-
než Henry Dunant je slučajno 
prišel do bojišča v Solferinu 24. 
junija 1859. Videl je ogromno 
pogorišče ter bojišče prekrito s 
trupli ljudi in kadavri konj. Pre-
sunila ga je podoba desetine ti-
sočev ranjencev, ki jim nihče ni 
pomagal in so trpeče čakali na 
pomoč. 

To je bil zadosten razlog, da je 
dal pobudo za ustanovitev or-
ganizirane pomoči ranjencem, 
ki bi jo danes lahko poimenova-
li prva pomoč. Posledica Dunan-
tovih prizadevanj je bil tudi pod-
pis prve ženevske konvencije leta 
1864, ki je zaščitila sanitetno ose-
bje in vojaške kurate, kar je bilo 
izhodišče za Rdeči križ, katerega 
pomemben cil je še danes pro-
stovoljna pomoč ljudem v stiski, 
ne glede na kateri strani spopa-
dov se znajdejo, ne glede na po-
reklo, raso ali stan. 

V Solferinu smo si ogledali zna-
meniti stolp, ki stoji na 206 me-
trov nadmorske višine s čudo-
vitim razgledom na desetine 

kilometrov daleč po celi pokraji-
ni. V stavbi so na ogled spominki 
in orožje padlih generalov v bit-
ki, razni vojaški dokumenti ter 
portreti pomembnih vojskovo-
dij tistega časa. Po ogledu stolpa 
smo se sprehodili skozi drevo-
red cipres do parka Mednaro-
dnega Rdečega križa z impozan-
tnim spominskim obeležjem. V 
marmorju so namreč vgravirana 

imena vseh 189 nacionalnih dru-
štev Rdečega križa, ki pripada-
jo veliki družini Mednarodnega 
Rdečega križa (med njimi je se-
veda tudi slovenski).

Ogledali smo si tudi eno najsta-
rejših cerkva v Solferinu, kjer so 
21 let po bitki postavili kostnico 
z ostanki 1.413 lobanj padlih v 
bitki ter kosti okrog 7000 padlih 
vojakov ne glede na narodnost 
in državljanstvo. Izjemno zani-
miv in ganljiv spomenik minlji-
vosti in nesmiselnosti vojn. 

Da pa ne bi obujali le spomi-
na na grozote tragične vojne, 
smo obiskali še idilično meste-
ce Sirmione, ki so ga osnovali 
in opevali že Rimljani. Ko v sta-
ro mestno jedro vstopimo sko-
zi mogočno trdnjavo Rocca Sca-
ligera, se nam zazdi, da se je čas 
ustavil. Tu se srečuje staro in 
mlado, preprosto in zapleteno, 
živahno in umirjeno. 

Hvala vsem, ki ste se nam pri-
družili na izletu, ter Alfonzu 
Krapežu in Mariji Jereb za ču-
dovite fotografije! Za vse osta-
le upamo, da se nam pridružite 
prihodnjič... :)

Državno odlikovanje prof. dr. Ani Kranjc

Na posebni slovesnosti, ki je 
potekala 11. junija 2019 v pred-
sedniški palači v Ljubljani, je 
predsednik Republike Sloveni-
je Borut Pahor, podelil državno 
odlikovanje red za zasluge prof. 

dr. Ani Krajnc, predsednici 
Univerze za tretje življenjsko 
obdobje. 

Priznanje je prejela na pobu-
do Andragoškega centra Slo-
venije za njen velik prispevek 

k razvoju izobraževanja odra-
slih v Sloveniji in drugje ter pri 
uveljavitvi Slovenske univerze 
za tretje življenjsko obdobje.

Dr. Ana Krajnc je bila prva 
predavateljica andragogike na 
Filozofski fakulteti v Ljublja-
ni. Svoje življenje posveča raz-
iskovanju izobraževanja od-
raslih in uvajanju inovativnih 
modelov tega izobraževanja v 
prakso. Sodelovala je v UNES-
CO-vi raziskovalni skupini za 
komparativno andragogiko ter 
bila v upravnem odboru Med-
narodnega sveta University of 
British Columbia v Vancouvru. 

Ustanovila je prvo slovensko 
revijo za izobraževanje odraslih 

'Andragoška spoznanja' in bila 
njena glavna urednica devet-
najst let (1994 – 2013). 

Je zagovornica humanistič-
nega pristopa v izobraževa-
nju, vseživljenjskega izobraže-
vanja, družbene pravičnosti in 
dejavne starosti. Je soustano-
viteljica Univerze za tretje ži-
vljenjsko obdobje in zadnje 
desetletje tudi zavzeta in vi-
zionarska predsednica mre-
že Slovenka univerza za tretje 
življenjsko obdobje, ki zdru-
žuje 53 univerz po Sloveniji v 
katerih je vključenih 18.000 
študentov. 

Vidno ganjena, se je po pre-
jemu priznanja zahvalila 

predsedniku države in dejala, 
da jo je priznanje presenetilo. 
Vendar to ni priznanje samo 
njej, ampak pomeni priznanje 
vsem, ki delujejo na tem po-
dročju in dodala: »Hvala lepa 
predsedniku države, ker je ve-
dno želel biti predsednik vseh 
Slovencev!« 

Ob zaključku pa mi dovolite, 
da dr. Ani Krajnc za prejeto dr-
žavno odlikovanje iskreno če-
stitam v svojem in tudi v ime-
nu vseh članov društva MOST 
Univerza za tretje življenjsko 
obdobje v Ajdovščini. Ponosni 
smo nanjo in vedno dobrodo-
šla med nami. 

Vera Kodrič
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Z belo palico na Čaven

23. junija je v organizaciji Pla-
ninske zveze Slovenije, Zve-
ze slepih in slabovidnih ter Li-
ons klubov Slovenije potekala 
akcija 'Stopiva skupaj, osvoji-
va vrh' in sicer na Boču, Zele-
nici, pri Gospodični in na na-
šem Čavnu. 

Sprva je zgledalo nemogoče. 
Toda tam, kjer sta volja in po-
gum, se da narediti vse. To so 
dokazali slepi in slabovidni ter 
njihovi spremljevalci, ki so se 
podali s Predmeje na Čaven. S 
pomočjo vodnikov PD Ajdo-
vščina so vzpon premagali brez 
težav. Pri koči jih je pozdra-
vil predsednik PD, ki je dejal 
da je bela palica, simbol slepih 

in slabovidnih, povezala srca 
vseh prisotnih in tkala nova 
prijateljstva. 

Starosta ajdovskih vodnikov, 
83-letni Anton Kreševec, je po-
hvalil vse pohodnike in jim za-
želel varen korak v planinah ter 
nadaljeval, da smo vsi spozna-
li, da slepota ni ovira za hojo 
v hribe. S svojimi očmi jim je 
opisal lepote Čavna in razgle-
de, ki jih ponuja. Povabil jih je 
naj obiščejo Malo goro, cvetlič-
ni vrt pod Čavnom, trenutno 
poln cvetočih perunik. 

Dobrodošlico jim je na Čavnu 
zaželel tudi dr. Evgen Bavčar, 
slepi fotograf, filozof in borec 
za pravice slepih. Oslepel je pri 

dvanajstih letih in stalno ruši 
meje nemogočega. Iz njegove-
ga pripovedovanja so pohodni-
ki začutili čustveno navezanost 
na njegovo in našo goro-sim-
bol ajdovskih planincev. Zavzel 
se je za ohranjanje lepot Čavna, 
ljudskega izročila in običajev. 
Sledilo je družabno srečanje. 
Kako malo je potrebno, da smo 
ljudje srečni. Včasih je dovolj, 
da ponudimo roko…..ali pa jo 
sprejmemo. Da je bilo druženje 
še prijetnejše, je z gostoljubno 
postrežbo poskrbel novi oskrb-
nik koče na Čavnu.

mg

Gasilci delovno skozi pomlad
Letošnje pomladne mesece, 

ki so nam vremensko postre-
gli predvsem z deževnim vre-
menom, smo bili v naši gasilski 
zvezi kar aktivni in delovni.

Vsa društva so sodelovala pri 
opravljanju požarne straže na 
rallyu Vipavska dolina, kot re-
darji na majskem teku v Ajdo-
vščini in kot markerji na vaji 
Barnica, ki je potekala na avto-
cesti Vipava- Razdrto. Še veliko 
je aktivnosti, ki so jih posame-
zna društva opravila v lokal-
nem okolju ki ga posamezna 
društva pokrivajo. 

Konec meseca maja smo sku-
paj z gasilskimi zvezami Go-
riška in Gorica Šempeter or-
ganizirali občinsko gasilsko 
tekmovanje, ki je potekalo v Lo-
kavcu. Iz naše zveze so se tek-
movanja v kategorijah pionirji, 

mladinci in člani A udeležile 
gasilke in gasilci iz Cola in Sela. 
Iz obeh društev se je na regij-
sko tekmovanje udeležila veči-
na naših ekip. Na tem mestu bi 
se rad zahvalil g. Angelu Vid-
marju in KS Lokavec , ker smo 
tekmovanje izpeljali v njiho-
vem športnem parku. 

Že naslednjo prvo soboto v 
juniju, pa je naša zveza skupaj 
z sosednjima zvezama Goriška 
in Gorica Šempeter organizi-
rala regijsko gasilsko tekmo-
vanje na osrednjem stadionu v 
Ajdovščini. S pripravami tek-
movalnega prostora in tekmo-
valnih prog smo pričeli že v pe-
tek popoldne, ter nadaljevali 
v zgodnjih sobotnih jutranjih 
urah. Brez pomoči in sodelo-
vanja , bi tako tekmovanje tež-
ko izpeljali in organizirali, saj 

potegne za sabo veliko dela in 
financ. Na samem tekmovanju 
je v vseh kategorijah od pionir-
jev do veteranov tekmovalo 57 
ekip iz cele Severnoprimorske 
regije. Tekmovanje je potekalo 
brez večjih težav, tako da smo 
z njim zaključili z razglasitvijo 
rezultatov že kmalu po dvanaj-
sti uri. 

Pozdravit nas je prišel tudi 
podžupan naše občine g. Ivan 
Krašna, ki je sodeloval pri po-
delitvi medalj in pokalov. Iz 
naše zveze so se najbolj izka-
zali pionirji iz PGD Selo z 2. 
mestom, pionirji PGD Col z 4. 
mestom ter mladinci PGD Col 
z 5. mestom. Ostale naše ekipe 
iz Cola in Sela so dostojno za-
stopale barve naše zveze. Pio-
nirji iz Sela pa so se z lepim re-
zultatom uvrstili na državno 
tekmovanje. Hvala občini Aj-
dovščina, Zavodu za šport Aj-
dovščina kateri nam je dal na 
uporabo glavni ajdovski stadi-
on in njihovemu direktorju g. 
Urošu Pintarju ter vsem osta-
lim, ki ste nam kakor koli po-
magali pri izpeljavi tega velike-
ga tekmovanja.

Poveljnik GZ Ajdovščina 
Kristjan Polanc

Se prepoznate po 
odvrženih smeteh? 

Spoštovana družina K. (in vsi 
ostali, ki počnete to)!

V začetku junija ste na eko-
loškem otoku ob železniškem 
prehodu v Dobravljah brezbri-
žno odvrgli nekaj vreč smeti. 

Ne v zabojnike, ki so temu na-
menjeni, ampak kar na tla po-
leg zabojev za biološke odpad-
ke. No, resnici na ljubo, bi tako 
zgodbo lahko napisala vsaka 

vas. Ali mesto.
Že to, da ste vreče odvrgli kar 

tako na tla, da imajo potem po-
noči psi in mačke raziskave in 
pustijo za seboj pravo razdeja-
nje, je seveda skrajno podlo de-
janje, da so pa v vrečah vse sme-
ti in da ŠE ne veste, da je treba 
odpadke ločevati, to je pa zares 
vredno omembe v časopisu.

Ker je bilo v vrečah ogromno 
papirja, smo si Dobravci drzni-
li pobrskat po njih in brez pro-
blema ugotovili, kdo ste, saj so 
bila na raznih odpadkih (do-
kumenti, papirji) vaša ime-
na, torej bi vas lahko prijavili 

inšpektorju. Pa vas nismo. Le 
zakaj ne?

Pa naj vam in vsem ostalim 
še enkrat pojasnimo, da se pla-
stika, papir, steklo in biolo-
ški odpadki ločujejo. In da so 
zabojniki s tem namenom na 
ekološkem otoku.

Vsi zeleni zabojniki, na kate-
rih piše 'Ostali komunalni od-
padki', se odpeljejo v Snago 

Ljubljana in Snaga nam za po-
polnoma vsak odpadek, ki bi ga 
sicer lahko ločili, pošlje račun. 

Več kot imamo zelenih zaboj-
nikov za ostale komunalne od-
padke polnih, večji so računi, ki 
jih plačujete tudi vi.

Če bi vsebino vreče, ki sicer 
pristane v zelenem zabojniku, 
ločili, bi le teh bilo kar nekaj 
manj polnih. Potem pa se jezi-
te, kako veliki so računi. Še ve-
čji bodo, na tak način.

Ste se morda prepoznali? Ali 
se vas bo ta članek dotaknil? 

Kdo bi vedel...
Krajani Dobravelj
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   T: 08 20 56 820           M: 041 497 170        www.lineaflex.si 
 

Pon-čet:   9h - 17h 
Petek: 9h - 15h 

Izven delovnega časa: 
PO DOGOVORU 

Spalni studio 
Lavričev trg 3,  
Ajdovščina 

dvižno dno 
160x200   699,00 € 
180x200   799,00 € 160x200   590,00 € 

180x200   690,00 € 

V ceni kompleta: 
postelja z oblazinjenim vzglavjem, posteljno  

dno in ortopedska vzmetnica 

Postelje mere 180x200 

NIHGT VIVA - bela, hruška,rubin 

150,00 € 199,00 € 

V soboto je pred Domom 
krajanov v Selu potekalo že 13. 
srečanje amaterskih kultur-
nih skupin, ki delujejo v okvi-
ru Zveze kulturnih društev 
Ajdovščina. 

Srečanje ob zaključku sezone 
je postalo že kar stalnica in se 
vsako leto dogaja v drugi kra-
jevni skupnosti, saj kulturne-
ga doma v Ajdovščini še lep 
čas ne bo. Tudi občinska mal-
ha ima namreč dno in denarja 
za vse želje in potrebe enostav-
no ni na razpolago. Letošnjega 

Kultura »Pod modrim nebom«

srečanja se je udeležilo de-
set pevskih skupin in dramska 
skupina Zarja pri društvu upo-
kojencev, ki vsako leto z izvir-
nim skečem popestri sicer bolj 

pevsko – glasbeno obarvano 
srečanje. Pred odhodom na za-
služene počitnice so se pred-
stavili: Oktet Sotočje, sicer tudi 
soorganizator srečanja, MoPZ 

Janez Svetokriški, Tambura-
ški orkester Danica, MoPZ Vi-
nograd, Pevska skupina Zarja, 
Oktet Castrum, ŽePZ Večerni-
ca, Vokalna skupina Šumljak in 
MoPZ Srečko Kosovel. V spro-
ščenem vzdušju po nastopih, 
je ob prigrizku, dobri kaplji-
ci in druženju večer kar prehi-
tro minil. Zahvaljujemo se or-
ganizatorjem. Prireditev so vsa 
društva že vzela za svojo, saj je 
edina na kateri se tako množič-
no srečujejo amaterski kulturni 
ustvarjalci v občini Ajdovščina. 
Prav zato lahko z veseljem re-
čemo: «Nasvidenje drugo leto 
na 14. srečanju Kultura pod 
modrim nebom«. 

MaK

Lavričeva knjižnica

Zaključek tretje 
sezone Knjigožura

V Lavričevi knjižnici smo ko-
nec maja zaključili že tretjo se-
zono Knjigožura. 

Knjigožur je bralni projekt, 
ki ga Lavričeva knjižnica pri-
pravlja skupaj z Varstveno de-
lovnim centrom Ajdovščina 
– Vipava in je namenjen spod-
bujanju branja in poslušanja 
pri njihovih varovancih. Jeseni 
smo pripravili bralna zabojčka 
s po 22 knjigami (nekaj lepo-
slovnih, nekaj poljudno stro-
kovnih in nekaj poezije) in jih 
razdelili v obe enoti VDCja. 
Čez leto so varovanci te knji-
ge prebirali, o njih tudi kaj za-
pisali ali narisali v posebno zgi-
banko, knjige pa smo prebirali 
tudi na rednih mesečnih bral-
nih srečanjih. 

Kot se za svečan zaključek 
spodobi, smo povabili tudi go-
sta. Letos je z njimi pripoved-
ke, pravljice, pesmice in pr-
stne igrice iz ljudskega izročila 

delil Franc Černigoj, ki je pri-
sotne navdušil v imenitni lo-
vski opravi v stilu nadučitelja 
Edmunda Čibeja in z maskoto 
Hudičkom, ki pogosto nastopa 
v ljudskem pripovedovanju. Za 
zaključek pa je še podelil pri-
znanja vsem, ki so čez leto mar-
ljivo sodelovali v tem bralnem 
projektu. 

Zdenka Žigon

Ribiška družina Ajdovščina vabi na 
SREČANJE RIBIČEV NA DOBRAVSKI KRNICI 

(jezerce pri Velikih Žabljah)

Srečanje bo potekalo v nedeljo, 7. julija, 2019, med 8. in 16. uro.

Ribiči se bodo pomerili v treh disciplinah in sicer:
- Lov na največjo Postrv.
- Ribiški CAR - lov na največjega Krapa
- Lov na največjo Podust (tekmovanje v okviru evropskega projekta).

Vabljeni vsi ljubitelji ribarjenja, ribiškega druženja in okušanja ribjih dobrot z žara!
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Tudi v uredništvu Latnika bomo 
zaprli računalnike, spakirali kovčke 

in odšli na zaslužen dopust. 

V vaše domove se bomo, z 
domačimi novicami, ponovno 

vrnili konec avgusta.

Lepo poletje vam želimo!
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UGODNO in ZANESLJIVO!

geodela

Na joto na Čaven v hlad 

Čaven je že vrsto let prilju-
bljen pohodniški cilj mnogih 
prebivalcev vipavske doline in 
tudi drugih pohodnikov iz Slo-
venije in tujine. Dobre tri ure 
hoje, če se odpravite iz parkiri-
šča pred telovadnico v Lokav-
cu, uro in pol če parkirate pri 
kamnolomu ter slabo uro hoje, 
če se odpravite Od Ressljevega 
spomenika, vas čaka do koče na 
Čavnu. Po okrepčilu v koči lah-
ko skočite do pol ure oddalje-
nega Kuclja, kjer boste nagra-
jeni s prelepim razgledom na 
vse strani sveta. Pohodnikom 
se v pogorju Čavna v zadnjem 

času pridružujejo gorski kole-
sarji, ki se tudi s pomočjo skri-
te elektrike v baterijah t.i. elek-
tričnih koles, gotovo, po svojih 
močeh, naužijejo čistega zraka 
in gozdnega miru. Mlajši išče-
jo avanturo - s prirejenimi ko-
lesi za spust, polirajo gozdne 
vlake ter, kjer ne gre drugače, 
tudi poti pohodnikov ter obi-
čajne ceste.

Čaven radi obiskujejo tudi ti-
sti, ki nimajo dovolj časa ali 
moči, torej izletniki, ki se do 
koče pripeljejo z avtomobili ali 
motornimi kolesi. V prijetnem 
hladu pred kočo se znajdejo že 

po pol ure vožnje iz Ajdovščine.
S Čavnom se ukvarjajo tudi 

gozdarji, lovci ter radio-ama-
terji, ki imajo na Velikem Mo-
drasovcu že vrsto let svojo od-
dajno točko. Kakorkoli - s kočo 
Antona Bavčerja na Čavnu 
upravlja Planinsko društvo Aj-
dovščina, ki kočo z razpisom 
oddaja v najem. Pred kratkim 
je koča dobila novega najemni-
ka, ki se je sicer edini prijavil 
na razpis. Gre za družbo Čaven 
d.o.o., katere lastnik je Dejan 
Marušič iz Rakeka.

Pred novim obratovalnim ča-
som koče na Čavnu, ki začne 
s prvim julijem, sta novi naje-
mnik in najemodajalec, sku-
pno opravila večja vzdrževalna 
dela, ki jim lahko rečemo tudi 
manjša obnova. Nova kuhinj-
ska oprema, nove zunanje mize 

in klopi, informativna tabla, 
nova ograja, izboljšane elektro 
instalacije ter opravljena celo-
tna sliko pleskarska dela na fa-
sadi in v notranjosti pričajo, da 
bo z julijem ponudba v koči na 
Čavnu, nekako osvežena. Novi 
najemnik, dejan Marušič, sicer 
šolani gostinec z dvajsetletnimi 
izkušnjami v gostinstvu, pravi: 
"Čez poletno sezono bo koča za 
prenočevanje obratovala vsak 
dan, njen gostinski del pa vse 
dni v tednu razen ob ponedelj-
kih, ko moram v dolini urejati 
papirje in nabavo. V koči bom 
torej bival večinoma tudi sam, 
saj menim, da delo oskrbnika 
koče potrebuje celega človeka. 
Dela ne bo zmanjkalo." 

To poletje bomo torej lahko 
hodili na Čaven na kosilo ali 
večerjo tudi med tednom. Obi-
ski Čavna bodo gotovo poma-
gali vsem, ki se poleti preseli-
mo pod ventilatorje klimatskih 
naprav in večino časa preživi-
mo v zaprtih prostorih. Vsaj za 

sedem stopinj hladnejši in pa 
predvsem manj soparen zrak 
odpre apetit vsakemu. Ampak 
Dejan snuje naprej:"Hrano pri-
pravljamo sproti, vedno sve-
žo in od domačih dobaviteljev. 
Kruh pečemo sami in to dober 
kruh. Ponujamo preprosto hra-
no - joto, golaž, piščančje krač-
ke, pečenke, polnjene paprike, 
jabolčne zavitke, palačinke ipd. 
Ta preprostost in domačnost je 
povezana pravzaprav z nara-
vo in opravki ki jih ljudje radi 
v njej počnemo - sprehodi, po-
govori, druženje. Vse to želim, 
kot dolgoletni ljubitelj gora, 
združiti tudi na Čavnu. S ča-
som bomo ponujali tudi najem 
gorskih koles, uporabo igral za 
otroke, prevoze, spoznavanje 
znamenitosti kraškega pragoz-
da, foto safari, strokovne izlete. 
Predvsem pa boljšo nastanitev. 
Razmišljamo o glampingu ipd. 
Ampak pojdimo po vrsti. Naj-
prej vabljeni na joto na Čaven 
v hlad."

ODPRTO OD ODPRTO DO

PONEDELJEK ZAPRTO

TOREK 12.00 19.00

SREDA 12.00 19.00

ČETRTEK 12.00 19.00

PETEK 12.00 22.00

SOBOTA 7.00 22.00

NEDELJA 7.00 19.00

DAN PRED PRAZNIKOM 12.00 22.00

PRAZNIK 7.00 19.00

Koča stoji na obširni jasi med Velikim Modrasovcem na severu in 
Malo goro (1034 m) na južni strani koče, ki spadata v južno obrobje 
Trnovskega gozda s skupnim imenom Čaven. Prvo planinsko zave-
tišče je leta 1908 uredila Ajdovsko-Vipavska podružnica SPD v na-
jemni sobi gozdarske koče. Po 2. svetovni vojni so ajdovski planinci 
uredili med vojno uničeno planinsko zavetišče v gozdarski koči in 
ga odprli 22. junija 1947. Imenovali so ga po Antonu Bavčerju iz Aj-
dovščine (1905-1944), ki so ga med vojno ustrelili v Trstu kot talca. 
PD Ajdovščina je leta 1963 gozdarsko kočo odkupilo ter jo uredilo 
in opremilo kot planinsko zavetišče. V letih 1978 in 1979 so zgradili 
prizidek ter obnovili vse prostore; zavetišče so preimenovali v kočo. 
Leta 1993 so lokalno cesto prestavili izpred koče za njo ter s tem za-
gotovili mir obiskovalcem koče.

V gostinskem prostoru je 45 sedežev, točilni pult; pri mizah pred 
kočo je 40 sedežev; v dveh sobah je 10 postelj, na skupnem ležišču 
pa 30 ležišč; WC, umivalnica s toplo in mrzlo vodo; gostinski pro-
stor ogrevajo s pečjo; tekoča voda, agregat za elektriko.


