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Virus in maske
Maske da, maske ne! Najbolje, da se na 
začetku malo pogovorimo o načinu okužbe. 
Ko govorimo, nam glasilke vibrirajo približno 
300 krat na sekundo. In da se to sploh lahko 
zgodi, morajo biti vedno navlažene, s slino 
kajpak. Ker sami vemo, da s suhim grlom ne 
spravimo iz sebe niti ene besede. In da nam 
med govorjenjem v izdihanem zraku pršijo 
zelo drobcene kapljice, ki jih je na tisoče. Zdaj 
pa k domači matematičnofilozofski nalogi.
Če eno od razpršenih kapljic sline, ki nam 
med pogovorom v izdihanem zraku leti proti 
sogovorniku, ocenimo na premer recimo 
tisočinko milimetra, je njena prostornina 
enaka približno ... 125.000 virusom covid 
19. Tako, samo za predstavo, kako to izgleda 
v praksi. In če ocenimo, da je v izdihanem 
zraku na tisoče in tisoče kapljic, si lahko tudi 
predstavljamo, kakšna je invazija virusov v 
pljuča sogovornika, ki od blizu vdihuje vaš, 
med govorjenjem izdihan zrak. Vsakršna 
maska, ne samo tista prava, tok izdihanega 
zraka med govorjenjem usmeri ob straneh 
maske, mimo oči, lic in ušes, proč od 
sogovornika. Zato je maska bolj nujna na 
tistem, ki trenutno govori. Ampak v pogovoru 
po navadi izmenično govorimo vsi. Zato 
moramo maske imeti vsi. 
Kot je znano iz epidemije na začetku leta, da 
kljub množičnemu obisku trgovskih centrov 
... (takrat še brez mask) ni bilo zaznati 
enormnega povečanja okužb kot, recimo, v 
domovih za stare. V trgovskih centrih, če se 
spomnite, med izbiranjem in prebiranjem na 
obloženih policah vlada skoraj 'smrtna tišina'. 
Svojci med seboj še tu pa tam kaj po tiho 
kramljajo, na blagajni trgovka reče ... »stane 
toliko in toliko« - to pa je tudi vse. 
V trgovskih centrih je torej glavni vir okužbe 
dotikanje in premetavanje izdelkov po policah, 
dotikanje nakupovalnih vozičkov, plačilnih 
kartic in denarja. Ob nošnji mask, vestnem 
razkuževanju rok in z rokami dotikanih 
površin, so okužbe skoraj onemogočene - za 
razliko od majhnih, prenatrpanih, nezračenih 
prostorov, kljub nošnji mask. Ker tudi Četudi 
ob nadetih maskah dihamo in pršimo proč od 
sogovornika, se po daljšem času zrak z virusi 
toliko prenapolni, da se je vdihavanju virusov 
nemogoče izogniti.
Bliža se jesen in seveda tudi navadna 
gripa. Tudi zanjo bodo maske neverjetno 
dobrodošle. Manj se bo širila tudi navadna 
gripa. Če bo kdo staknil navadno gripo in 
še covid 19 povrhu (upam da ne jaz), temu 
verjetno ne bo pomoči.
Vprašanje: Kaj naredi zdravnik, ko vsak dan 
med sezono gripe pride v tisti majhen prostor 
približno 60 ali več ljudi z gripo?
Zboli tudi on. Vzame kakšno tableto in dela 
naprej. Druge 'griparje' pa daje na bolovanje. 
Zato ne se hecat, ker je zdravnikov premalo 
in še manj jih bo. Še posebno ko bosta udarili 
obe 'gripi' naenkrat. 
Letošnja jesen in zima bosta verjetno hudi. 
Zato gre stvari vzeti zelo resno.

Marijan Božič

Naj kulturna šola je OŠ Danila Lokarja
Najvišje priznanje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti na področju kulture za osnovne šole in 
naziv Najboljša kulturna šola Slovenije leta 2020 je po odločitvi strokovne komisije prejela Osnovna 
šola Danila Lokarja Ajdovščina. Naziv Kulturna šola pa sta prejeli še Osnovna šola Dobravlje in Osnovna 
šola Šturje. Čestitke. 

Črno bela kmečka opravila
Člani fotografskega društva Veno Pilon tudi v 'korona letu' pogosto razstavljajo, še posebej pa so pono-
sni na predstavitev na razstavnih panojih ob sprehajalni poti za grajskim obzidjem v Ajdovščini. 

Tema njihove fotografske razstave je prikaz starih kmečkih opravil, ki so v večini že kar izginile z naših polj, 
gozdov, izb in obrtnih delavnic. K sreči je v arhivih članov ohranjenih kar nekaj prikazov opravil, ki jih sedanje 
mlajše generacije sploh ne poznajo več. Prav zato se je v društvu porodila ideja, da na svojevrsten način posku-
šamo prikazati stara opravila, prikazati trpljenje in voljo, ki je bila potrebna, da so ljudje sebi in tudi drugim 
priskrbeli predvsem hrano in oblačila. 
Črno bela tehnika fotografij, v kateri so opravila prikazana, pa zgodbo o preteklosti še poudarjajo in ji dodajajo 
tisto resnico, o kateri naj bi ob ogledu fotografij, vsaj za trenutek, razmislil sleherni mimoidoči.
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Čestitke  
OŠ Danila Lokarja
28. septembra je v Mestnem muzeju Ljubljana potekala za-
ključna slovesnost letošnjega projekta Kulturna šola, na ka-
teri je bila razglašena tudi Naj kulturna šola 2020. Ta prestižni 
naziv je osvojila Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina. 

  Udejstvovanje učencev v 
kulturnih obšolskih dejavno-
stih je velikega pomena. Javni 
sklad za kulturne dejavnosti 
RS želi s projektom Kultur-
na šola vzpodbuditi kulturno 
udejstvovanje učencev, nji-
hovih staršev ter mentorjev v 
sklopu obšolskih dejavnosti. 
Namen akcije, ki poteka že 14 
let, je tudi povezovanje kulture 
in šolske sfere, ki sta v peda-
goškem procesu nepogrešljivi 
partnerici. Naziv Kulturna šola 
je letos prejelo kar 85 osnovnih 
šol. V ožji izbor za najvišja pri-
znanja pa se jih je uvrstilo tri-
najst. 
  Priznanja je na slavnostni pri-
reditvi podelil direktor JSKD 
RS, mag. Marko Repnik. Naj-
višje priznanje in častitljiv 

naziv Naj kulturna šola 2020 
je prejela naša Osnovna šola 
Danila Lokarja Ajdovščina. 
V obrazložitvi je med drugim 
zapisano: »Delo učencev in 
njihovih mentorjev je tako v 
lokalni skupnosti kot tudi šir-
še prepoznavno na vseh po-

dročjih kulturnega udejstvo-
vanja. Še posebej jo oblikujejo 
izjemni glasbeni, gledališki in 
likovni dosežki, ki ne poznajo 
meja. Mentorji nadvse predano 
prenašajo učencem svoja zna-
nja in veselje do ustvarjalnosti 
ter iz njih izvabljajo bogastvo 
otroške domišljije in izvirno-
sti. Tako se vsako leto poka-
žejo z vrsto interdisciplinarni-
mi projekti. Dodana vrednost 
šolskega kulturnega delovanja 
so povezovanje in sodelovanje 
z različnimi organizacijami, 
društvi in posamezniki iz lo-
kalnega okolja, kar dokazuje 
tudi uspešna povezava podru-
žnične šole iz Lokavca s krajev-
no skupnostjo pri ohranjanju 
kulturne dediščine kraja.« Pri-
znanje je prevzela ponosna rav-

nateljica Irena Krašna Kodele. 
Čestitke tudi obema domači-
ma šolama, ki se bosta leto dni 
ponašali z nazivom Kulturna 
šola, to sta Osnovna šola Do-
bravlje in Osnovna šola Šturje.  
  Še veliko ustvarjalnega navdi-
ha tudi v prihodnje. 

Naj kulturna šola 2020

Občina Ajdovščina se je tudi letos aktivno vključila v Evropski teden mobilnosti, od 16. do 22. 
septembra. Letošnji je spodbujal k trajnostni mobilnosti, predvsem v urbanih središčih. V 
okviru ETM 2020 smo si v Ajdovščini ogledali prenovljeno mestno središče, reševali ETM kviz 
ter potovali s Sopotniki. 

  Evropski teden mobilnosti v 
Sloveniji obeležujemo skoraj 
dve desetletji, že osmič zapo-
red se je v akcijo spodbujanja 
trajnostne mobilnosti vklju-
čila tudi Občina Ajdovščina. 
Letošnjega smo v Ajdovščini 
predvsem posvetili mestnemu 
središču, ki z novo prometno 
ureditvijo daje prednost pe-
šcem in kolesarjem. Vse zgod-
be, ki so zapisane v tlakovcih, 
urbani opremi in drugih detaj-
lih nove ureditve, je udeležen-
cem na dveh ogledih razkrival 
projektant Ajdin Bajrović, tudi 
član ekipe, ki je narisala zma-
govalni projekt arhitekturnega 
natečaja za Kastro. Udeležba 
na obeh ogledih je bila odlič-
na. Poleg vsega, kar smo iz-
vedeli, pa ugotavljamo še eno 
zanimivost – mestno središče 
je ves dan živahno, vendar pa 

v dopoldanskem času utripa 
čisto drugače kot popoldan. 
Če so dopoldnevi nekako bolj 
'službeni' – prihajajo dostavni 
in poštarski avtomobili, ljudje 
hitijo prek placa, po lokalih 

Evropski teden mobilnosti  
obeležili tudi v Ajdovščini

se družijo poslovneži – pa po-
poldneve plac in Prešernovo 
zavzamejo otroci na kolesih, 
skirojih, poganjalčkih, peš … 
starši in drugi obiskovalci po-
sedajo po vrtovih lokalov, utrip 

je domačnosten in prijazen in 
središče mesta zares postaja 
'dnevna soba' naše občine. 
Povsod pa se ne da iti peš, niti z 
javnim prevozom. V Ajdovšči-
ni skoraj natanko dve leti deluje 

storitev brezplačnih prevozov 
za starejše občanke in občane. 
Sopotniki so se zelo dobro pri-
jeli, zadnje leto imajo za pre-
voze na voljo dva avtomobila. 
Tudi zavod Sopotniki se vsako 
leto vključujejo v Evropski te-
den mobilnosti. Namen njiho-
ve akcije 'župani za volani' je 
predvsem promocija skupnih 
prevozov. V okviru letošnjega 
ETM je za volan sopotnikovega 
avtomobila sedla vodja oddelka 
za družbene zadeve Katarina 
Ambrožič in varno do Šempe-
tra ter nazaj pripeljala eno od 
rednih in nadvse navdušenih 
sopotnikovih uporabnic. 
  Skozi vse ETM teden pa smo 
vas vabili k sodelovanju v ETM 
kvizu, hvala vsem za sodelova-
nje, izžrebanci so si prislužili 
kupon za brezalkoholno pijačo 
v kateremkoli lokalu na preno-
vljenem Lavričevem trgu.  
Letošnji Evropski teden mo-
bilnosti se je zaključil, njegovo 
sporočilo pa naj traja – potuj-
mo trajnostno! 

Objavljen je razpis za štipendije 
Na spletni strani Občine Ajdovščina je objavljen Javni razpis za dodelitev občinskih štipen-
dij, štipendij za lokalno pomembne ali deficitarne poklice ter nagrad za izjemne dosežke in 
uspehe v letu 2020. 
  Občina Ajdovščina letos razpisuje 4 štipendije za lokalno pomembne ali deficitarne poklice, pred-
nostno so štipendije namenjene študentom medicine, za štipendijo pa lahko kandidirajo kandidati, 
ki se izobražujejo za katerikoli poklic, naveden kot deficitaren v javnem razpisu. Na voljo bo 10 
občinskih štipendij za dijake oziroma študente iz socialno in ekonomsko šibkih družin, prijavite pa 
se lahko tudi za nagrade za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov na področju znanosti, 
kulture, umetnosti ter uspehov na področju izobraževanja. 
  Rok za oddajo vlog je petek, 23. 10. 2020. Vsa razpisna dokumentacija in splošni pogoji za pridobi-
tev štipendij in nagrad so objavljeni na spletni strani: www.ajdovscina.si. Vse dodatne informacije v 
zvezi z javnim razpisom interesenti dobijo na Oddelku za družbene zadeve, kontaktna oseba: Jerica 
Stibilj (jerica.stibilj@ajdovscina.si).  
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Požar nad Dolgo Poljano  
ogrožal hiše 
Prav na dan, ko je bila v naši občini razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, 
je hudo zagorelo v gozdu nad Dolgo Poljano, na območju, kjer so gasilci nekaj dni prej že gasili 
požar. 

  Prvič je zagorelo v sredo, 16. 
septembra, gasilci so požar ta-
koj lokalizirali in pogasili. Do 
petka zjutraj je na mestu poža-

rišča dežurala požarna straža. 
Gasilci so bili ponovno aktivi-
rani že istega dne, torej v petek, 
18. septembra, kmalu po 11. 
uri dopoldan. Požar se je raz-
plamtel na približno 8 hektarih 
gozdnih in travnatih površin 
ter je močno ogrožal bližnje 
hiše. Prvi so bili na mestu po-
klicni gasilci GRC Ajdovščina 
in PGD Ajdovščina, kasneje 
pa sta bili aktivirani obe zgor-
nje-vipavski gasilski zvezi – 
GZ Ajdovščina in GZ Vipava. 
Kmalu nato pa je bilo potrebno 
vpoklicati vse razpoložljive sile 
iz regije. Na pomoč so prihiteli 
poklicni gasilci iz novogoriške 
brigade in prostovoljni gasilci 
celotne regije. Poklican je bil 

tudi helikopter Slovenske voj-
ske, ki je zajemal vodo iz baze-
na, postavljenega na travniku 
pod požariščem, med Dolgo 

Poljano in Budanjami. Izkaza-
lo se je, da so vojaški piloti heli-
kopterja res mojstri, saj so leteli 
kljub razmeroma močni burji. 
V petek je helikopter opravil 
34 preletov in odvrgel pribli-
žno 30 kubikov vode, v soboto 
pa je 44-krat preletel požarišče 
in nanj odvrgel še 50 kubi-
kov vode. Brez helikopterske 
pomoči bi težko pogasili hud 
ogenj. Zgodba se je na srečo za-
ključila zgolj z gmotno škodo, 
saj evakuacija prebivalcev ni 
bila potrebna, umaknilo se je 
le živino, ki je bila prestrašena 
zaradi dima. Pri intervenciji 
so poleg gasilcev in vojaških 
pilotov sodelovali še policisti 
PP Ajdovščina, pripadniki Ci-

vilne zaščite občin Ajdovščina 
in Vipava ter reševalci Nujne 
medicinske pomoči Zdravstve-

nega doma Ajdovščina, Gasil-
ska zveza Slovenije pa je na po-
moč posodila enega od svojih 
vozil. Vzrok sredinega požara 
še ni znan, na delu je policija. 
Domneva se, da sta za petkov 
ponovni požar kriva predvsem 
burja in razsušenost naravnega 
okolja. 

Hvala vsem gasilcem in osta-
lim silam v sistemu zašite in 
reševanja, ki so sodelovale 
pri gašenju velikega požara, 
za izjemno učinkovito inter-
vencijo, ki je preprečila hujše 
posledice ogrožujočega ognja. 

Foto: Facebook

Vaja 'Potres  
Ajdovščina 2020'
V okviru projekta Crossit Safer, ki je namenjen spodbujanju 
čezmejnega sodelovanja Italije in Slovenije na področju civil-
ne zaščite, je v petek, 18. septembra, v organizaciji Občine Aj-
dovščina, na ruševinah nekdanje stavbe 3 OŠ Danila Lokarja, 
potekala vaja civilne zaščite na temo potresa.  

  Na ruševinah nekdanje stavbe 
3 Osnovne šole Danila Lokarja 
Ajdovščina, ki ga je po scena-
riju stresel potres, so se zbrale 
ekipe civilne zaščite in med 
potresnimi ostanki porušene 
stavbe reševale ponesrečence. 
Vodilno vlogo so imeli vodniki 
reševalnih psov iz Slovenije in 
Italije, ostali pripadniki civilne 
zaščite pa so na prizorišče pri-
speli malo pozneje, saj jim je 
načrte porušila prava interven-
cija, hiteli so namreč gasiti po-
žar nad Dolgo Poljano. Iskalna 
akcija se je pričela že v dopol-
danskih urah, nadaljevala pa 
se je do poznega večera. Hkrati 
je bil za namen promocije pro-
jekta posnet tudi kratek film o 
delovanju in sodelovanju ekip 
z obeh strani meje. Velik do-
prinos k snemanju je predsta-
vljala udeležba Osnovne šole 

Danila Lokarja. Snemanja so 
se namreč udeležili nadobudni 
mladi igralci z Ariano Vižintin 
na čelu, za kar se jim še enkrat 
prisrčno zahvaljujemo. Poseb-
na zahvala gre tudi ravnateljici 
gospe Ireni Kodele Krašna in 
vsem ostalim sodelujočim. Po 
izvedeni reševalni vaji bo izva-
jalec dokončal z rušenjem stav-
be 3 ter na mestu porušenega 
objekta začasno uredil maka-
damske površine za potrebe 
parkiranja.

Projekt sofinanciran v okviru Programa Sodelo-
vanja Interreg V-A Italija Slovenija 2014-2020, iz 
sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj 
in nacionalnih sredstev.

Rušenje stavbe 3



OBČINA AJDOVŠČINA          4
Petek, 2. oktober 2020 • številka: 223

Hudourniške poplave
Širše območje občine Ajdovščina je minuli teden zajelo močno deževje. Meteorna voda je po-
plavila več cest in zalila več kleti in stanovanjskih hiš. Gasilci in drugi pripadniki sil za zaščito 
in reševanje so imeli polne roke dela. Najhuje je bilo v Batujah, kjer je voda zalila obrtno cono. 

  Po petkovem požaru so mi-
nuli petek sledile poplave. Po-
plavljalo je drugače, kot smo 
vajeni. Tokrat se voda ni prelila 
iz strug rek, pač pa se je zliva-
la od zgoraj. V 16 urah je na 
območju občine Ajdovščina 

padlo kar od 180 do 200 litrov 
dežja na kubični meter. Reše-
valne službe so na območju 
naše občine, od jutra do sre-
dine popoldneva, opravile kar 
okoli 35 intervencij. Najhuje je 
bilo v Batujah, kjer je dobese-

Foto: Vipavska dolina

dno zalilo obrtno cono, tako 
da je poveljnik Štaba CZ obči-
ne Ajdovščina ukazal skopati 
jarek prek ceste in travnikov do 
struge Vipave, da je voda lahko 
odtekla. Zelo hudo je bilo na 
Brjah, kjer je bila zaradi zama-
šenega požiralnika ogrožena 
štala z živino, tako da se je za 
pomoč zaprosilo URSZR Nova 
Gorica, ki je posodila posebno 
muljno črpalko s kapaciteto čr-
panja 15.000 litrov na minuto. 
Veliko manjših poplav je bilo 
po vaseh in v mestu, kjer je za-
radi slabega odvodnjavanja za-
lilo celo IV. prekomorsko. Kot 
smo v takih razmerah že vaje-
ni je zalilo podvoze pod avto-
cesto, Vipava se je razlila prek 
makadamske ceste od Uhanj 
naprej … Na območju Lokavca 
se je sprožilo tudi več usadov 
in manjših zemeljskih plazov. 
Plaz Slano blato pa je na srečo 
zelo stabilno prenesel vodno 
ujmo, kar gre pripisati dobre-
mu odvodnjavanju, ki se v za-
dnjih letih intenzivno ureja. 
  Ponovno je bilo vpoklica-
nih veliko reševalnih služb. V 

intervencijah pod vodstvom 
Štaba Civilne zaščite Občine 
Ajdovščina so sodelovali Gasil-
sko reševalni center Ajdovšči-
na, Gasilska zveza Ajdovščina 
in PGD-ji Ajdovščina, Selo, 
Col, Šmarje. Aktivirana je bila 
tudi Gasilska zveza Vipava, ki 
je z vsemi svojimi prostovoljni-
mi gasilskimi društvi že drugi 
petek zapored hitela na pomoč 
v Ajdovščino. Na terenu so bili 
delavci ajdovske Komunalno 
stanovanjske družbe, taborniki 
in jamarji so polnili vreče s pe-
skom, nujno opremo je posodi-
la URSZR Nova Gorica, hvala 
pa tudi vsem prostovoljcem 
posameznikom. 
 Foto: Lokalne Ajdovščina

Prenova ceste na 
Predmejo v teku 
Sanacijo obcestnih brežin in predorov vodi Direkcija za infra-
strukturo RS. Dela potekajo po načrtu, za zagotovitev var-
nosti in zmanjšanja ogroženosti je bila cesta doslej odprta 
le za vikende. Z naslednjim tednom pa si izvajalci nadejajo 
sproščanje prometa tudi med tednom – po zaključenem de-
lavniku vse do jutra naslednjega dne bo cesta predvidoma 
prevozna. 

  Izvajalci del prenove ceste na 
Predmejo pridno napredujejo 
s sanacijo obcestnih brežin in 
tunelov. Po temeljiti sečnji in 
čiščenju dreves so že postavili 

prvo kamnito zložbo, trenu-
tno pa potekajo intezivna dela 
za polaganje zaščitne mreže 
in podajno-lovilnih ograj. Iz-
vajane aktivnosti so se  v čim 
večji meri prilagajale želji po 
sproščanju prometa med vi-
kendi – v naslednjem tednu 
pa je predvideno sproščanje 
prometa tudi po zaključenem 
delavniku do pričetka nasle-
dnjega delovnega dne, pod 
ustreznimi varnostnimi  po-

goji. Ker gre za alpinističen 
pristop izvedbe sanacijskih del 
na strmih in visokih brežinah 
in omejenosti prostora glede 
obstoječe širine cestnega tele-

sa, se lahko zgodi, da bo zaradi 
dokončanja določene aktivno-
sti potrebna popolna zapora, o 
čemer bodo izvajalci obvestili 
lokalno skupnost. Stanje o za-
pori ceste lahko spremljate na 
občinski spletni strani (www.
ajdovscina.si) ter na spletni 
strani Prometno informacij-
skega centra za državne ceste 
(www.promet.si, telefon: 1970).  
Vir: DRSI

Opravičilo za napačno navedbo informacij v  
članku 'Kaj se skriva na sv. Pavlu?'

V prejšnji številki Latnika se je nenamerno pripetila napaka v 
članku o Moji pobudi v Vrtovinu. Projekt digitalne rekonstrukci-
je naselbin na pobočju sv. Pavla so prvotno predlagali krajani Vrto-
vina, zasnovali pa so ga skupaj s krajani več vasi. V Vrtovinu so že 
pred časom izvedli več uspešnih projektov – nenazadnje so z Mojo 
pobudo realizirali učno pot za revitalizacijo naravne in kulturne 
dediščine – Sončne stene sv. Pavla. Prav na slednjo so navezali 
tudi projekt digitalne vizualizacije območja sv. Pavla. K sodelova-
nju so povabili še krajane Potoč, Gojač, Malovš, Kamenj in Črnič.  
 
Vsem krajankam in krajanom Vrtovina in vpletenim posame-
znikom se iskreno opravičujemo za neustrezno in pomanjkljivo 
navedbo.
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V Palah bo Hiša dobre volje 

  Projekt je na razpis prija-
vil Dom upokojencev Nova 
Gorica in pridobil 670.880 
evrov nepovratnih sredstev. 
85 % sredstev bo prispevala 
Evropska unija iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj, 
preostanek pa bo primaknilo 
Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake mo-
žnosti. Občina Ajdovščina je za 
izgradnjo dnevnega centra po-
darila zemljišče, pomagala pri 
pripravi razpisne dokumenta-
cije in prijavi na razpis ter po-
ravnala doslej nastale stroške, 
ki ne morejo biti kriti iz raz-
pisnega denarja, gre za pribli-
žno 12.000 evrov. Z izgradnjo 
dnevnega centra pa bo Občina 
veliko pridobila. Namen pro-
jekta je namreč izboljšanje ka-
kovostnih skupnostnih nein-
stitucionalnih storitev oskrbe 
starostnikov, za kar so potreb-
ni primerna infrastruktura in 
programi za zagotavljanje bolj-
še socialne vključenosti. Na ta 
način je mogoče podaljšati in 

po možnosti preprečiti prehod 
starostnikov v obliko institu-
cionalnega varstva, v primeru 
poslabšanja zdravja ali drugega 
razloga pa je prehod v dom za 
starejšega bistveno lažji. Preko 
programov takšnega centra se 
hkrati krepi sodelovanje usta-
nove z nevladnimi organiza-
cijami. Projekt pa bo pomenil 
tudi dvig socialne vključenosti 
in življenjskega standarda ter 
kakovosti življenja tako vklju-
čenih starostnikov kot celotne 
lokalne skupnosti.  
  Hiša dobre volje bo prvenstve-
no namenjena starejšim občan-
kam in občanom Ajdovščine, 
pa tudi drugim. Z izgradnjo 
dnevnega centra bo izpolnjen 
še en cilj Občine Ajdovščina 
v programu aktivnosti za var-
stvo starejših občanov, po ka-
terem je bilo največ povpraše-
vanja. V naši občini se že sedaj 
ponuja več možnosti – Dom za 
starejše občane ima 151 postelj, 
v program Pomoč na domu je 

Projekt izgradnje dnevnega centra za starejše občane v ajdovskih Palah je na javnem razpisu 
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti uspel pridobiti vsa zaprošena 
sredstva. V Palah bo zrasla Hiša dobre volje. 

Dnevni center za starejše

vključenih preko 100 občank 
in občanov, odlično so zaživeli 
brezplačni prevozi za starejše 
zavoda Sopotniki, bogate pro-
grame zagotavljajo tudi mnoga 
društva, omeniti velja še soci-
alni servis na daljavo – rdeči 
gumb, ki pa je še precej neizko-
riščena priložnost, verjetno je 
razlog tudi v prehitrem tehno-
loškem razvoju, ki mu starejši 
občani teže zaupajo. 
  Denar za izgradnjo dnevnega 
centra za starejše Hiša dobre 
volje je torej v celoti zagoto-
vljen. Hiša bo zrasla v Palah v 
Ajdovščini, v okviru projekta 
pa je predvidena tudi naba-
va kombiniranega vozila za 
prevoz invalidnih oseb. Sledi 
podpis pogodbe o sofinanci-
ranju, izdelava projekta za iz-
vedbo del, nato javno naročilo 
za izbiro izvajalca in gradnja. 
Po trenutnih načrtih naj bi se 
gradnja pričela v začetku pri-
hodnjega leta, trajala pa bo leto 
in pol. 

Obeta se  
opremljanje še dveh 
poslovnih con
Poslovne cone po mestu so v večini polne. Komunalno je opre-
mljenih skoraj 60 hektarjev območij, na katerih je svoj pro-
stor našlo več kot 40 poslovnih objektov. V mestu se je odprlo 
že več kot 1000 delovnih mest – z odprtjem še dveh območij, 
Pod Fructalom in V Mircah, pa si obetamo še 100 dodatnih 
mest več.

  V načrtu je odpiranje še dveh 
območij poslovnih con, in si-
cer poslovne cone Mirce in pa 
cone Pod Fructalom. V Mircah 
je moč najti še nekaj prostega 
prostora za bodoče investitor-
je, medtem ko je poslovna cona 
Pod Fructalom že oddana dve-
ma končnima investitorjema. 
Skupno poslovni coni zaobje-

mata 2,5 ha prostora, celotna 
vrednost investicije urejanja 
obeh znaša 1,2 milijona evrov, 
od tega si Občina skoraj mili-
jon (0,9) evrov sredstev nadeja 
iz razpisa Evropskega sklada 

za regionalni razvoj. Za vstop v 
poslovno con Pod Fructalom je 
predvidena gradnja krožišča, v 
Mircah pa gradnja vmesne ce-
ste. Na obeh območjih je pred-
videnih 5 novih gospodarskih 
subjektov, v katerih bo 100 de-
lovnih mest. Trenutno sta obe 
coni v zaključni fazi pridobi-
vanja gradbenega dovoljenja. 

Sočasno z urejanjem poslovnih 
con po mestu poteka tudi pro-
jektiranje poslovne cone Črni-
če, ki zaobjema do 30.000 m2, 
v slednjem si obetamo še doda-
tnih 100 delovnih mest.  

Urejanje poslovne cone Pod železnico 3 zaključeno
Dokončno je urejena še zadnja faza poslovne cone Pod železnico 3. Asfalt je položen, urejeno je tudi celotno komunalno opremljanje. Investitorji so že pričeli z 
gradnjo novih objektov.
S tretjo, zadnjo fazo, komu-
nalnega opremljanja poslovne 
cone »Pod železnico 3«, se je 
začelo v prvem mesecu leto-
šnjega leta. Zgrajeno je bilo ka-
nalizacijsko, vodovodno in pli-
novodno omrežje, postavljena 
javna razsvetljava, zgrajena ka-
belska kanalizacija za elektro 
in telekomunikacijsko omrežje 
ter asfaltirana dostopna cesta 
in urejeni pločniki. Dela je iz-
vajalo podjetje Stopar PGM d. 
o. o. iz Ajdovščine. Za urejanje 
poslovne cone bo Občina pri-
dobila sredstva iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj v 
vrednosti skoraj 250.000 evrov, 

še dobrih 100 tisočakov bo pri-
maknila država, kar je skupaj 
več kot polovica vrednosti na-
ložbe.
Na dobrih 3 hektarjih ob-
močja so investitorji v veči-
ni že pričeli z gradnjo novih 
objektov oziroma so v zadnji, 
zaključni fazi projektiranja. 
Prostor je v celoti oddan, na-
menjen bo gospodarskim in 
poslovnim dejavnostim. V 
tej coni svoje prostore gradi 
9 investitorjev, ki se ukvarja-
jo predvsem s proizvodnimi 
in storitvenimi dejavnostmi. 

Naložbo sofinancirata Repu-
blika Slovenija in Evropska 
unija iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj.
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Mladi, sprejmite izziv ...
... in se pridružite programu Mladost na burji. Vpisi na stopnji KASTRA IN BURJA, kjer sodelujejo 
mladi od 7. razreda do dopolnjenega 21. leta starosti, že potekajo.

  S šolskim letom 2020/2021 v 
občini Ajdovščina nadaljujemo 
z izvajanjem programa Mla-
dost na burji, s katerim želimo 
udeležence še naprej spodbuja-
ti k aktivnemu prostovoljnemu 
udejstvovanju v lokalni sku-
pnosti ter ustvarjati bolj soli-
darno in vključujočo skupnost. 
Program mlade nagovarja s 
sloganom SPREJMI IZZIV. 
Leto 2020 je bogato z izzivi, 
daleč v prednosti je zagotovo 
covid izziv. Kljub številnim 
omejitvam, pravilnikom in pri-
poročilom verjamemo v vzgoj-
no učno poslanstvo programa 
Mladost na burji in program 
razvijamo v skladu s temi no-
vodobnimi izzivi.
  Aktivnosti, s katerimi mla-
di izkazujejo posebno skrb 
do sočloveka, svojega zdravja, 
družbe in okolja ter pridobiva-
jo kompetence za posamezne 
poklice, so razdeljene na štiri 
področja: MOJA SKUPNOST, 
MOJ PRIJATELJ, MOJ PO-
KLIC, MOJE ZDRAVJE. 
  V program se mladi na sto-
pnjah Kastra in Burja vključi-
jo kot posamezniki. Šola jim 
zagotovi mentorja, ki jih spre-
mlja in jim pomaga pri procesu 

osvajanja značke in priznanja. 
Odgovornost za izvajanje ak-
tivnosti pa nosi udeleženec. 
Udeleženec si aktivnosti po-
ljubno izbere in se sam dogo-
vori za njihovo izvedbo, pri 
tem mu lahko pomaga mentor 
in starši oz. skrbniki.

Za osvojitev posamezne značke 
morajo udeleženci v tekočem 
programskem letu z vsakega 
od danih področij izvesti vsaj 
tri različne aktivnosti iz osnov-
ne skupine aktivnosti ali vsaj 
eno aktivnost iz zahtevnejše 
skupine aktivnosti. Prostovolj-
ne aktivnosti se lahko izvajajo 
v okviru šole, pri posameznih 

organizacijah/institucijah, ki 
delujejo v občini Ajdovščina 
ali pri posameznikih. Seznam 
možnih aktivnosti je objavljen 
na spletni strani: www.mlado-
stnaburji.si. 
Vse aktivnosti udeleženci be-
ležijo v dnevnik KASTRA oz. 

BURJA, ki ga na dom prejme 
vsak posameznik, vključen v 
program. 
  Prijava je mogoča še do kon-
ca oktobra. Vse informacije 
o prijavi in programu so do-
stopne na spletni strani www.
mladostnaburji.si.

Nogometno igrišče bo dobilo 
novo umetno travo
Občina Ajdovščina si s prijavo na razpis Nogometne zveze Slovenije nadeja pridobiti sredstva 
za zamenjavo obstoječe umetne trave na nogometnem igrišču na Policah. S tem se bo zagoto-
vilo neprimerljivo boljše pogoje za treninge in šolam omogočilo dodatne vadbene površine.

  Obstoječa umetna trava na 
igrišču na Policah je postavlje-
na že vse od leta 2006. Igrišče 
je vseskozi v uporabi, posle-
dično je površina dotrajana. V 
dopoldanskem času izvajata na 
njem program športne vzgo-
je osnovna ter srednja šola. 
V popoldanskem času se na 
njem urijo mladi nogometaši 
iz Nogometnega društva Pri-
morje. Poleg mladincev igrišče 
uporabljajo tudi člani, na njem 
trenirajo tudi dekleta. Večkrat 
se na njem odvijajo tudi pr-
venstvena in ostala tekmova-
nja. Souporabniki igrišča so 
še veterani Primorja, Športno 
društvo Gladiators ter društvo 
Boreas. Z zamenjavo dotrajane 
umetne trave se bo zagotovilo 
varno in kvalitetno vadbeno 
površino, kar je pogoj za vklju-
čevanje v tekmovalni in trena-
žni proces nogometa. Hkrati 
pa se bo osnovni in srednji šoli 
omogočilo vadbene površi-

ne, ki jih na območju šolskega 
kompleksa primanjkuje. Ob-
čina Ajdovščina je investicijo 
prijavila na razpis Nogometne 
zveze Slovenije in od tam kani 
pridobiti 40.000 evrov, še ne-
kaj več kot 200.000 evrov bo 
zagotovil občinski proračun. 
   Polaganje nove umetne trave 

je predvideno v dveh rokih, od-
visno od vremenskih pogojev, 
ki bodo omogočali izvedbo, 
končano pa bo predvidoma do 
konca novembra. Izvajalec del, 
ki je bil izbran z javnim naro-
čilom, bo s polaganjem trave 
pričel v naslednjih dneh.

V Edlingovem dvorcu 
najdena poslikava
Raziskovanja znotraj območja Kastre odkrivajo nove in nove 
zaklade. V okviru projekta prenove stolpa št. 8 v grajskem 
vrtu je bila v okenski niši na steni nekdanjega Edlingovega 
dvorca najdena imenitna stenska poslikava. 

  Da se na tem mestu skriva po-
seben zaklad, se je nakazovalo 
že v času urejanja Lavričevega 
trga, odkrivanje se je nadalje-
valo v sklopu projekta obno-
ve rimskega stolpa s cinami v 
grajskem vrtu. Ob čiščenju z 
bršljanom obraščenega zidu, ki 
zaključuje trg, je bilo namreč 
opaziti sledi barvnih tonov. 
Glede na to, da je bila to nekoč 

notranja stena Edlingovega 
dvorca, so restavratorji zelo 
skrbno pristopili k raziskavi 
in območje najprej sondira-
li, nato pa pričeli s čiščenjem, 
pri katerem se je pokazal rdeč 
prah. Odkrivanje poslikave je 
bilo precej zamudno in težav-
no, saj je za razliko od freske 
narisana na suh omet, torej je 
manj trdna. Precej zagotovo 
se domneva, da je nastala v 
času po izgradnji Edlingovega 
dvorca kot okras na zidu, pod 
katerim je še rimska gradnja. 
Najlepše je vidna v okenski niši 
nekdanjega dvorca, v manjšem 
obsegu pa je bila slabše ohra-
njena poslikava najdena tudi 
na stropu. Restavratorsko delo, 
ki ga v okviru prenove stolpa 
št. 8 opravlja Klavdij Zalar, še 
ni v celoti zaključeno. Posli-
kavo v okenski niši se bo utr-
dilo in retuširalo, nato pa bo 
ostala vidna. Kako bo prezen-
tirana, pa bo odločil Zavod za 
varstvo kulturne dediščine.  
 
Foto: Primož Akcuf in Petja Berginc
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Zgledno zbiranje e-odpadkov
Iz podjetje Zeos, ki je s pomočjo evropskega projekta Life Slovenijo opremilo z zabojniki za 
zbiranje e-odpadkov, sporočajo, da smo jih v Ajdovščini zelo dobro polnili. V dveh letih in pol 
smo zbrali kar 21 ton odsluženih baterij ter malih aparatov, kar je precej nad povprečjem v 
primerjavi z ostalimi kraji v Sloveniji.

  Stranski produkt sodobnega 
načina življenja je tudi ogro-
mna količina e-odpadkov, ki 
nikakor ne sodijo v nobene-
ga od običajnih zabojnikov 
za ločeno zbiranje odpadkov.    
  Gre za zelo strupene odpadke, 
polne težkih kovin in drugih 
nevarnih snovi, hkrati pa so 
to dragocene surovine, ki jih 
je mogoče ponovno uporabiti, 
zato jih je potrebno zbirati lo-
čeno in oddati na posebna me-
sta. Možnosti je precej, najbolj 
pri roki pa so ulični zbiralniki. 
Podjetje Zeos jih je s pomočjo 
evropskih sredstev iz projek-
ta Live po Sloveniji namestilo 
kar 670, v Ajdovščini jih ima-
mo 11. 6 takšnih zabojnikov je 
nameščenih v sklopu ekoloških 
otokov v mestu, po eden pa še v 
Lokavcu, na Colu, v Budanjah, 
v Črničah in v Dobravljah. V 
sklopu državne mreže je bilo 
zbranih že 976 ton takih od-
padkov, v Ajdovščini pa v dveh 

letih in pol kar 21 ton, kar je 
več od povprečja v primerja-
vi z drugimi občinami, kar je 
lep in zgleda vreden prispe-
vek k bolj zdravemu okolju.    
  Evropski projekt se konec leta 
zaključuje, zbiralniki in z nji-
mi možnost ločenega zbiranja 
in nadaljnjega recikliranja ne-
varnih e-odpadkov, pa ostajajo.    

  Če se vam po predalih valja-
jo stare baterije, po omarah pa 
stari, odsluženi aparati, če so 
vaši otroci prerasli igračke na 
baterije ... naredite prostor in 
jih odvrzite v e-zabojnike. Mi 
jih bomo polnili, Komunalno 
stanovanjska družba Ajdovšči-
na pa bo poskrbela, da jih bo 
sproti praznila.

Z Mojo pobudo  
prenovljen vodnjak 
na Brjah
Zaselek Pečenkovi na Brjah krasi lepo urejen kotiček za dru-
ženje s prenovljenim vodnjakom. Gre za še eno uspešno za-
ključeno zgodbo projekta participativnega proračuna Občine 
Ajdovščina Moja pobuda. 

  Na Brjah so pridobili lepo ure-
jeno izletniško točko ali pa ko-
tiček za druženje domačinov. 
V zaselku Pečenkovi se je pre-
ko projekta Moja pobuda pre-
novilo star vodnjak in uredilo 

okolico. Notranjost vodnjaka 
so že pred časom očistili doma-
čini sami, v sklopu projekta pa 
je bila urejena še zunanjost, ki 
se jo je očistilo in obzidalo, pri 
čemer se je pazilo, da je ohra-
nil čim bolj prvotno podobo. 

Okolico vodnjaka se je očisti-
lo, zgradilo kamnite zidke ter 
uredilo dostop, ki je nasut s 
kamnitim materialom. Dela 
je izvajal Martin Štrancar s. p. 
z Vrtovč, vrednost del je bila 
13.500 evrov. 

  Krajani si želijo, da bi obmo-
čje postalo tudi turistično pre-
poznavno in že snujejo nove 
načrte. Ob vodnjaku bodo 
sami uredili klopi in mizo, na 
vodnjak pa namestili škripec 
za dvigovanje vode z vedrom.   

Namakanje zgornje  
Vipavske doline 
Po zaključku četrtkove seje so ajdovski občinski svetniki in nekateri gostje prisluhnili še pred-
stavitvi idejne zasnove primarnega cevovoda za namakanje zgornje Vipavske doline. 

  Idejni projekt je plod dol-
goletne želje in nuje, da se za 
razvoj kmetijstva v Vipavski 
dolini zagotovi možnost na-
makanja. Po študiji, ki je bila 
izdelana v letu 2018, je edini 
realni vodni vir akumulacijsko 
jezero Vogršček. Študija je sicer 
obravnavala več možnosti: po-
rečje Vipave v poletnem času 
nima dovolj vode za namaka-
nje večjih kmetijskih površin, 
podtalnice ni, preverjena je 
bila tudi možnost novega aku-
mulacijskega jezera na potoku 
Košivec, ki pa jo je   zaradi za-
konskih in drugih pravno-for-
malnih ovir nemogoče izvesti. 
Na podlagi študije sta Občina 
Ajdovščina in Občina Vipava 
novembra lani naročili idejno 
zasnovo namakalnega cevovo-
da za zgornjo Vipavsko dolino. 
   Za namakanje 2.251 hektarov 
površin bi lahko iz Vogrščka 
počrpali do 3,3 milijonov ku-
bičnim metrov vode. Dolžina 
primarnega cevovoda naj bi 
znašala 26 km, potek predvide-
ne trase novega cevovoda pa je 
v čim večji meri načrtovan po 

obstoječih poljskih in maka-
damskih poteh. Eno črpališče 
je predvideno na akumulaciji 
Vogršček, dve vmesni prečr-
palnici na glavnem cevovodu 
pa bi zmanjšali tlak na začetni 
črpalnici. Projektantska ocena 
investicije, ki ne vključuje stro-
škov obratovanja in vzdrževa-
nja, bi za namakalna območja v 
obeh občinah znašala 32,3 mi-
lijone evrov. Sredstva za finan-
ciranje tega projekta se načrtu-
je pridobiti v okviru Programa 

razvoja podeželja, iz programa, 
namenjenega spodbujanju gra-
dnje velikih namakalnih siste-
mov, od koder je mogoče dobiti 
do 100 % upravičenih stroškov. 
Svetnikom se je projekt zdel 
zanimiv, opozorili pa so, da je 
smiselno pred nadaljevanjem 
dokončnega projektiranja pri-
dobiti ustrezna soglasja vsaj 
dveh tretjin kmetovalcev, la-
stnikov kmetijskih zemljišč, 
česar pa se zavedata tudi obe 
občini investitorici.   

Volitve na Predmeji  
Svet Krajevne skupnosti Predmeja ima tri nove nadomestne 
člane, izvoljene na nadomestnih volitvah, ki so potekale v 
nedeljo, 20. septembra. To so Gal Polanc, Matej Blaško in Ta-
mara Likar Podgornik. 

  Nadomestne volitve v svet krajevne skupnosti so 
bile na Predmeji potrebne zaradi odstopa več kot 
tretjine članov. Razpisane so bile za nedeljo, 20. 
septembra 2020. V tednu pred tem so na volišču v 
prostorih Občine Ajdovščina potekale tudi predča-
sne volitve, za volitve po pošti pa volilna komisija 
ni prejela nobene zahteve. Udeležba na nedeljskih 
volitvah na Predmeji je bila slabih 30 %. Od 311 vo-
lilnih upravičencev je svoj glas na Predmeji oddalo 
92 volivk. 

  Novoizvoljenim svetnikom Krajevne skupnosti 
Predmeja želimo uspešno delo do naslednjih re-
dnih volitev v letu 2022. 
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Knjige v dar  
tretješolcem
Med 8. septembrom in 11. oktobrom v Sloveniji obeležujemo 
Nacionalni mesec skupnega branja. Občina Ajdovščina se v so-
delovanju z Lavričevo knjižnico že drugo leto zapored aktivno 
vključuje v akcijo ter tretješolcem vseh ajdovskih osnovnih 
šol podarja knjige.  

  Tretješolci vseh osnovnih šol v 
občini Ajdovščina so v dar pre-
jeli knjigo s priloženo kazalko. 
V akcijo promocije bralne pi-
smenosti se Občina Ajdovščina 
v sodelovanju z Lavričevo knji-
žnico Ajdovščina vključuje že 
drugo leto zapored. Knjiga po 
izboru Lavričeve knjižnice, z 
naslovom 'Kot noč in dan', av-

torice Cvetke Sokolov, ki jo je 
ilustrirala Ana Zavadlav, pri-
naša dvajset kratkih zgodbic, 
namenjenih otrokom prvega 
bralnega obdobja. Pol zgodbic 
pripoveduje Dominik, drugo 
polovico pa Barbara. Že sam 
naslov pove, da sta si različna 
kot noč in dan, čeprav sta naj-
boljša prijatelja. Poseben čar 
knjige je tudi, da so dečkove 

zgodbe na eni strani, na drugi, 
narobe obrnjeni strani, pa so 
dekličine zgodbe – gre za raz-
mišljanja obeh otrok na različ-
ne teme, ki jih v celoto povezu-
jejo igrive ilustracije. Knjigi so 
priložene tudi kazalke s poseb-

nim sporočilom, ki otroke do-
datno spodbuja k branju ter jih 
vabi k obisku šolske knjižnice. 
Letošnja akcija Nacionalne-
ga meseca skupnega branja 
se namreč še posebej posveča 
prav knjižnicam – splošnim, 
šolskim, pa tudi domačim, ki 
imajo velik vpliv na bralno 
pismenost in vzgojo bralcev 

za vse življenje. Prav aktualna 
zdravstvena situacija v državi, 
ki je v času razglašene epide-
mije zaprla tudi vrata knjižnic, 
je pokazala, kako znamo po-
grešati dostopnost do bralnega 
gradiva. 
  Predvsem pa je mesec sku-
pnega branja povabilo k sku-
pnemu branju, tudi poslušanje 
je pomemben del bralne kul-
ture. Naj za spremembo otroci 

preberejo knjigo staršem ali pa 
berite izmenično. Branju bodo 
zagotovo z veseljem prisluh-
nili starejši, ki morebiti slab-
še vidijo. Branje je lahko tudi 
zanimiva in zabavna igra med 
prijatelji. 

Vzpodbudna sezona v  
ajdovskem kampu
Poletna sezona na Letnem kopališču in v Kampu Ajdovščina je bila kljub zdravstveni situaciji in 
precej deževnemu poletju zelo dobra. 

  Preventivni ukrepi za prepre-
čevanje širjenja koronaviru-
sa so precej zapletli delovanje 
športno-turističnih dejavnosti. 
Tudi Letno kopališče Ajdovšči-
na je delovalo pod drugačnimi 
pogoji, z rednim razkuževa-
njem večkrat dnevno, omeje-
vanjem števila obiskovalcev, 
predpisanimi kopalkami in 
drugim. Kar nekaj poletnih dni 
pa je bazen zapiralo tudi slabo 
vreme. Kljub temu je bilo pole-
tje na letnem kopališču nadvse 
živahno. Ker je vreme dopu-
ščalo, se je kopalna sezona za 
teden dni podaljšala, nato pa 
je Zavod za šport Ajdovščina 
pohitel in takoj usposobil zim-

ski bazen. Od 28. septembra 
naprej je pokriti bazen odprt 
tudi popoldan, za rekreativne 
plavalce in klubske vadbe. »Ko-
rona ukrepi« bodo tudi v zapr-
tem bazenu omejili število obi-
skovalcev, ki si bodo obvezno 
morali nadeti plavalne kape.  
  Tudi Kamp Ajdovščina se je 
moral prilagoditi preventivnim 
ukrepom aktualne zdravstvene 
situacije. Potrebno je bilo veli-
ko strpnosti, iznajdljivosti in 
prilagajanja, kar je po besedah 
direktorja Zavoda za šport Aj-
dovščina Uroša Pintarja v ajdo-
vskem kampu dobro uspevalo. 
Z uvedbo počitniških bonov je 
kamp izkoristil vse možnosti 

in po različnih komunikacij-
skih kanalih hitel prepričevati 
domače goste k obisku. »Lahko 
se pohvalimo, da smo uspešni. 
Domači gostje zasedajo 75 % 
nočitev, ostalo so tuji gostje, ki 
jih je sicer manj, kot v prejšnjih 
letih, prihajajo pa iz Nizozem-
ske, Nemčije, Francije, Italije, 
Belgije, Češke …« je zadovoljen 
direktor Uroš Pintar. Kamp se 
je letos odprl v začetku junija in 
do 15. septembra zabeležil kar 
2594 nočitev. Direktor Pintar je 
pohvalil tudi uvedbo turistič-
nih bonov, ki so ajdovski kamp 
trdno usidrali na počitniški ze-
mljevid slovenskih gostov. 

Kam nasloviti uradno pošto?
Občanke in občani imate veliko opravkov na občini, kamor po različnih kanalih naslavljate tudi 
svojo pošto. Opomniti vas želimo, da e-sporočilo, ki ga pošljete referentu na občini, ni uradno 
zabeleženo. Če je vaša pošta pomembna in želite, da bo pravilno vložena in evidentirana v 
evidenci dokumentarnega gradiva, mora priti na uraden e-naslov: obcina@ajdovscina.si. 

  Gre za sporočila, ki so poslana 
na naslove naših uslužbencev/
referentov, le-ti pa so zaradi 
različnih razlogov vsaj nekaj 
dni odsotni in jih ne uspe-
jo pravočasno posredovati na 
vložišče. E-naslovi referentov 
so namreč osebni naslovi, na-
menjeni učinkovitejši komuni-
kaciji s strankami, dodatnim 
pojasnilom, odgovorom na 
vaša vprašanja. Po osebni pošti 
pa nima pravice brskati nihče 
drug kot njen lastnik. Res je, 
da smo na Občini Ajdovščina 
prijazni in večkrat opravimo 
kakšen korak namesto svojih 
strank, tudi prepošljemo vaša 
uradna sporočila na pravi na-
slov. Vendar pa ob naši odso-
tnosti lahko pride do zamu-
jenih rokov in drugih, lahko 
tudi zelo neprijetnih zapletov. 
Zato vas prosimo, da vso vašo 
uradno pošto, za katero želite, 
da je evidentirana kot doku-
mentarno gradivo, kot so na 

primer vloge, prošnje, odgovo-
ri na občinske dopise in druge 
pomembne zadeve, dostavljate 
občini le na naslednje načine: 
- preko uradnega e-naslova 
obcina@ajdovscina.si (če želite 
povratni odgovor, da je pošta 
prispela na pravi naslov, to za-
pišite v vaše e-sporočilo); 
- po pošti na naslov Občina 
Ajdovščina, Cesta 5. maja 6 a, 
5270 Ajdovščina; 

- ali pa osebno – pošto lahko 
pustite v nabiralniku pred vho-
dom v občinsko stavbo, ali pa 
jo v času uradnih ur oddate na 
vložišču v prvem nadstropju 
naše hiše. 
  Pošta bo tako poknjižena in 
arhivirana ter bo zagotovo pri-
šla v prave roke, pravočasno 
bodo sproženi pravilni postop-
ki in vaše zadeve bodo šle v re-
ševanje. 

Nacionalni mesec skupnega branja
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»Podcenjevanje hribov je izrazit slovenski šport.« 
Sezona pohodništva in mnogih adrenalinskih športov v naših krajih traja skozi vse leto tako kot aktivnosti gorske reševalne službe. Je pa reševanje v hladnej-
ših mesecih precej bolj zahtevno. Ajdovska skupina gorskih reševalcev je zgolj na območju naše občine letos opravila že preko 20 intervencij, mnogi so namreč 
sprostitev iskali v hribih tudi zaradi aktualne zdravstvene situacije. O delu ajdovske ekipe Gorske reševalne službe Tolmin smo klepetali z Robertom Kovačem, 
vodjo skupine.

  Letošnjega maja je skupina 
obeležila 15. obletnico. For-
malno je bila sicer ustanovljena 
leto kasneje, odtlej pa nepre-
kinjeno deluje kot pomemben 
del Gorske reševalne službe 
Tolmin in rešuje na celotnem 
območju, ki ga ta služba pokri-
va. Organizirana je kot skupina 
v okviru KŠD Vrnivec s Ceste. 
Ekipa je posebnost v sloven-
skem merilu, saj ni običajno, 
da bi se sami od sebe zbrali 
entuziasti, ljubitelji gorništva. 

Povod za ustanovitev je bila 
potreba po tovrstnem reševa-
nju, fantom pa je to pomenilo 
svojevrsten izziv: »Pred 15 leti 
nas je bilo hribovcev alpinistov 
v Ajdovščini malo. Takrat smo 
bili v tistih letih, ko se je bilo 
treba odločiti – alpinizem ali 
družina. Tuji hribi so začele 
odpadati, pa smo preklopili na 
reševanje – nek izziv mora biti. 
Tudi gorsko reševanje je izziv,  
prav tako kot alpinizem.« Poleg 
tega pa je skupina tako močna 
predvsem, ker so dobri prijate-
lji, ki se družijo tudi v svojem 
prostem času in si med seboj 
brezpogojno zaupajo: »Jaz na 
vrv človeku, ki mu ne zaupam, 
ne bom šel.« Delo gorskega re-
ševalca je naporno, predvsem 
pa zahteva ogromno znanja. 
Najprej je potrebno biti zelo 
dober gornik še bolje biti alpi-
nist, sledi tri leta šolanja za gor-
skega reševalca, nato pa vsako 
leto obnavljanje licenc za letno, 
zimsko tehniko in za prvo po-
moč. Izkušnje nabirajo z raz-
ličnimi sodelovanji – vajami in 
akcijami – tudi na mednaro-
dnem nivoju. Robert Kovač je 
alpinist, po gorsko-reševalnem 
izobraževanju pa je opravil še 
dve leti šole za inštruktorja, je 
namreč tudi v državni izpitni 
komisiji GRZS. Predvsem pa je 
za takšno delo potreben močan 
čut za sočloveka, hkrati je treba 
znati prenesti kri in poškodbe. 
Skupina ima za seboj zelo hude 

primere, ki pa ne smejo vplivati 
niti na delo, niti na presojo: »Ko 
dobimo poziv, je prva želja, da 
pridemo do poškodovanca čim 
prej in da mu pomagamo. Ni 
pa življenje vedno tisto, ki se 
rešuje, rešuje se tudi hrbtenico, 
glavo in druge trajne poškod-
be. Če padalec pade, plezalec 
omahne, je največkrat poško-
dovana prav hrbtenica. To so 
poškodbe, ki pri reševanju zah-
tevajo izredno znanje in preda-
nost. Ne bom tega primerjal z 

operacijsko mizo, vendar, pri 
gorskem reševanju so takšni te-
reni, da včasih razmišljaš, kako 
boš sploh prišel do ponesrečen-
ca, kaj šele kako boš pomagal 
s pravilnim pristopom.« Okoli 
20 do 30 % primerov reševanj 
je posledica slabe pripravlje-
nosti ali pomanjkljive opreme 
ljudi, ki se odpravljajo v gore. 

Nesreča v gorah nikoli ne poči-
va, doleti lahko vsakogar, tudi 
izkušene. Je pa človek  v gorah 
najbolj nevaren samemu sebi. 
Kako na to gledajo reševalci? 
»Mi rešujemo, ne vprašamo za-
kaj, niti kdo, mi gremo. Se ne 
jezimo na tiste, ki delajo neu-
mnosti, prav tako spoštujemo 
vse adrenalince, saj smo tudi 
mi sami adrenalinci,« pravi 
Robert in doda, da naj vsak 
najprej pomisli na varnost, saj 
je življenje ali pa hrbtenica ena 
sama: »Podcenjevanje hribov 
je izrazit slovenski šport. Sploh 
zdaj v času koronavirusa, ko 
ljudje nismo imeli kaj delati, so 
vzeli ene copate, pa pohodne 
palice in šli. Letos je bilo takih 
reševanj precej več kot ponava-
di.« Prav naši okoliški hribi so 
nevarni, zadnji dve intervenciji 
sta bili zelo zahtevni – v prvem 
primeru so iskali dva tujca, ki 
so ju našli tik pred nočjo na ta-
kem mestu, kamor gre še gams 
težko, prišla sta do brezen in 
nista znala nazaj. V drugem 
primeru pa so reševali padal-
ca pod steno, napeljati so mo-
rali kar 250 metrov vrvi, da so 
sploh prišli do njega in ga spra-
vili nazaj gor. Obe zgodbi sta se 
srečno končali. S hladnejšimi 
temperaturami prihajajo tudi 
zahtevnejša reševanja: »Pozi-
mi so akcije psihično bolj zah-
tevne, saj na Trnovski planoti 
ponoči temperatura pade tudi 

pod – 10 stopinj in je zato tre-
ba priti do poškodovanca čim-
prej.«
  Skupina je razmeroma dobro 
opremljena, kar pa je predvsem 
zasluga lokalne skupnosti: »Tu-
kaj bi se zahvalil občini in žu-

panu, ki ima velik posluh za 
nas. Gorska reševalna zveza 
nas opremi do določene mere, 
vendar je to dolg proces in ve-
liko denarja, vseh reševalcev je 
namreč 470.«  Še posebej pa je 
Robert ponosen, da se jim je v 
zadnjih letih pridružilo veli-
ko mladih, med njimi so štirje 
diplomirani zdravstveniki in 
štirje zdravniki, ter da imajo 
dve dekleti – zdravnico in di-
plomirano medicinko, v skupi-
ni sta tudi dva letalca reševalca, 
imajo pa še nekaj pridruženih 
članov, ki sicer niso pravi gor-
ski reševalci, so pa pomemben 
del ekipe. Struktura različnih 
strokovnih profilov pomeni, da 
lahko delujejo zelo samostojno 
in neodvisno od ostalih reše-
valnih skupin. Po številu akcij 
se uvrščajo v gornjo polovico 
med vsemi gorsko-reševalnimi 
postajami v Sloveniji. Sloven-
sko gorsko reševanje je tudi v 
evropskem merilu zelo cenjeno 
in zelo humano: »Mi vsakega 
ponesrečenca najprej 'poštima-
mo' nato dvignemo v helikop-
ter ali drugače transportiramo 
do reševalnega vozila, pa naj bo 
to reševanje v steni, ali pa na 
lažjih terenih. V tujini pa rešu-
jejo največ s podvezom.« So pa 
vse reševalne enote v sistemu 
zaščite in reševanja v naši ob-

čini zelo dobro povezane med 
seboj, kar krasi Ajdovščino, 
meni Robert: »Kadar je treba 
narediti intervencijo, ki jo ne 
more opraviti ena sama skupi-
na, se povežemo in delujemo 
kot eden. Nikoli v 15 letih ni 

bilo nobenih težav.«
  Gorski reševalci so nepogre-
šljiva nuja tudi na različnih po-
hodniških, športnih in drugih 
prireditvah, Ajdovci so zelo 
zaželeni, ker ima skupina svoje 
zdravnike. Še vedno pa je ta re-
ševalna služba, tako kot mnoge 
druge, osnovana na prostovolj-
ni bazi in le dobra volja delo-
dajalca je, da reševalca spusti v 
akcijo. Ta odnos bi morala reši-
ti država, meni Robert, ki sam 
sicer nima težav, vendar ni smi-
selno, da mora reševalec prositi 
delodajalca, če sme iti reševat. 
Je pa gorsko reševanje način 
življenja: »Večkrat se je že zgo-
dilo, da sem šel v hrib zasebno, 
pa nisem prišel do vrha, ker 
sem vmes reševal ljudi, tudi v 
zelo resnih situacijah.« Robert 
Kovač je svoje osebne cilje v tej 
službi na nek način dosegel. Za 
seboj ima krepko mlado ekipo 
vsakovrstnih strokovnjakov, ki 
jim popolna zaupa in jo spo-
štuje. Naučiti mlade in jim nato 
prepustiti odgovornost je tudi 
pomemben cilj GRS Slovenije, 
ne samo njegov. Naša odgo-
vornost pa je, da se zavedamo 
zahtevnosti naših aktivnosti, 
pa najsi so to planinarjenje ali 
pa adrenalinski športi, in se jih 
lotevamo primerno opremlje-
ni, predvsem pa z glavo.
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Pozdravljeni!  

Devet let truda je bilo potrebno, da ste lahko prestopili vrata »wajdouske» gimnazije. Zdaj ste 
pilonovci in del naše skupnosti. Pilonovci ne poznamo izključevanja, ampak le tesno 
sodelovanje. Med nami boste osebnostno rasli. Ne boste le  shranjevali podatkov, temveč 
predvsem razvijali sposobnost kritičnega vrednotenja prejetih informacij.  

Realnost je namreč sestavljena iz dejstev, njihovega dojemanja in odzivanja nanje. Vse to je 
samo po sebi subjektivno, kar pomeni, da je od nas odvisno, kako informacije vrednotimo in  se 
nanje odzovemo.  

 Dejanja so tista, ki tlakujejo podlago naši življenjski poti.  

Kritično dojemanje in vrednotenje je težavno delo, a na naši šoli se profesorji neprestano 
trudijo, da bi  pilonovci  tak odnos do sveta sprejeli kot način delovanja. Kadar človek izbira 
najlažje poti v življenju in se izogiba vsakemu trudu, izdaja samega sebe, svojo sposobnost, da 
postane boljša različica sebe. Življenje ni praznik, je delovni dan, pravi pesnik Župančič, a mnogi  
pred tem dejstvom bežijo in se  raje odločijo za tortico, kot da bi sledili lastni poti in se soočali z 
izzivi na njej. Pilonovci se  raje odločimo za težjo pot. Vlagamo trud, vendar ne tistega ''za starše'' 
ali ''za učitelje'', temveč zase.  

Tukaj ne boste sprejeti kot ''prvošolci'', temveč kot nam enaki. Bi vam pa bili 4. letniki neizmerno 
hvaležni, če bi nam ob čakanju na topli obrok odstopili kakšno mesto ali dve 😉😉😉😉. 
Ko smo že pri kosilih, če ste bolj ješče vrste, bodite do kuharic venomer pozorni. Lepo jih 
pozdravite in vprašajte po njihovem počutju. Kmalu bo na vas čakala večja porcija hrane. Vendar 
tukaj ne gre za izkoriščanje, temveč vzajemnost, saj so naši trenutki pozornosti vedno iskreni.  

Kot vsi, ki smo  prestopili ta vrata, boste tudi vi opazili razliko v težavnosti šolanja v primerjavi s 
prejšnjim obdobjem. Vendar to ni alarm za prepis ali metanje puške v koruzo. To je znak,  da se 
zavedate resnosti okoliščin, sredi katerih osebnostno zorite. Učitelji se prav zato trudijo, da bi 
pouk potekal čim bolj sproščeno in moram reči, da jim to v mojih letih šolanja uspeva. Na naši 
šoli boste zaznali mnogo nasmejanih obrazov, saj vendarle šolanje ni tako turobna dejavnost, 
kot sem nakazal na začetku. Med glavnim odmorom je vedno čas za zabavanje in sprostitev, zato 
sem prepričan, da boste tudi vi, sproščeni in nasmejani pilonovci, sprejeli  izziv in na njem gradili 
in izgradili svoj uspeh.  

 

Za kakršne koli napotke in pomoč smo vam četrtošolci kot ''najbolj'' izkušeni vedno na voljo. 

 

Vaš 4.a 

Nika A, Mark, Maruša, Lara B., Anamarija, Sara D., Sara F., Tilen, Matija, Nika M., Lara M., Matej, 
Elena, Mija, Niki, Teja, Feliks in Lucija. 

Ob začetku novega šolskega leta

  Začeli smo novo šolsko leto. 
S starim nas povezuje anali-
za narejenega. Analiza dela in 
spremenjeno družbeno okolje 
je krojilo načrtovanje in posta-
vljanje ciljev v letošnjem letu. 
Določeno prakso iz preteklih 
let smo morali aktualizirati in 
prilagoditi omejitvam, ki tre-
nutno veljajo. Verjamem, da 
bomo tudi iz teh na novo pri-
pravljenih primerov ustvarjali 
pedagoške prakse, po katerih 
se bo vredno zgledovati. 
  Zelo pomembna je ugotovi-

tev, da smo v zadnji polovici 
leta dokazali agilnost šole kot 
organizacije in zaposlenega ka-
dra. Zato verjamem, da bomo 
uspešno opravili zastavljene 
cilje posameznih predmetov, 
predmetnih aktivov in razvoj-
nih ciljev na ravni šole. Čeprav 
nam številne omejitve zelo 
otežujejo delo, smo veseli, da 
trenutno izobraževanje poteka 
v živo z vsemi dijaki in učitelji 
na šoli. Obenem pa se zaveda-
mo pomena pripravljenosti na 
poučevanje na daljavo, če bi 

nam zapovedali model pouka, 
ki bi od nas tako delo zahteval. 
Naredili bomo vse, da bomo ob 
koncu šolskega leta bogatejši za 
znanja in veščine, ki jih načr-
tujemo pridobiti v tem šolskem 
letu. Imamo zaupanja vredne 
zaposlene in dijake. 
  Rezultati letošnje mature do-
kazujejo, da so tudi ob spreme-
njenih in oteženih okoliščinah 
možni veliki koraki. Letošnja 
generacija je dosegla zelo vi-
soko, precej nadpovprečno 
število točk. Šestim zlatim 
maturantkam, ki so ta rezultat 
dosegle že v spomladanskem 
roku: Iris Žiberna, Klavdija 
Ujčič, Lana Grk, Petra Fajdiga, 
Nika Rijavec, Petra Dekleva se 
je pridružila še Karolina Šavli. 
Karolina je po zviševanju oce-
ne na jesenskem roku dosegla 
skupaj dovolj točk, da je do-
bila pohvalo ministrice in se 
zapisala med zlate maturante 
letošnje generacije. Čestitam 
vsem za odličen rezultat! Vsem 
pilonovcem želim optimiz-
ma in zadovoljstva pri odkri-
vanju znanega in neznanega.  

Ravnatelj Andrej Rutar

Obisk doma starejših občanov v Ajdovščini
  Dijakinje četrtega letnika 
Srednje šole Veno Pilon Ajdo-
vščina, ki smo izbrale glasbo za 
izbirni predmet, smo pripravile 
krajši nastop v Domu starejših 
občanov. Ob spremljavi kitar 
smo zapeli nekaj ljudskih ter 
zabavnih pesmi. Z igranjem na 
kljunaste flavte smo dogajanje 
popestrili z venčkom otroških 
in ljudskih pesmi. 
  Poleg igranja pa smo lahko 
prisluhnili tudi pesmi Simona 

Gregorčiča. Zelo smo bili ve-
seli, ko so tudi starejši zapeli 
z nami. Naš nastop se jim je 
zelo vtisnil v srce, saj zaradi 
razmer že od lanskega decem-
bra niso prisluhnili nobenemu 
nastopu. Z velikim veseljem 
smo jim ob melodijah domačih 
pesmi popestrili in polepšali 
dan. Upamo, da se kmalu spet 
srečamo in skupaj zapojemo.  

Ana Marvin in Lina Lazič, 4. č

Podcasti v francoščini na šoli
  V času šole na daljavo smo bili 
na naši srednji šoli Veno Pilon 
Ajdovščina še posebej aktivni 
dijaki, ki imamo izbirni pred-
met francoščino. Profesor nam 
je dal izziv izdelovanje podca-
stov v francoskem jeziku. Pod-
cast je kot kolaž, neka lepljen-
ka, ki iz tebe srka ustvarjalnost 
in kreativnost. Vsak teden smo 
naredili novega na novo temo. 
Le-te je predlagal profesor. 
Priznam, da so bile teme zelo 
izvirne in zanimive in čeprav 
sem se učila francoščino šele 
prvo leto, so mi predstavljale 
vsakokrat nov izziv in me ve-
dno znova nagovarjale k sode-
lovanju pri novem podcastu. 
Na koncu nam je uspelo izde-
lati kar 7 podcastov. 
  Teme so bile zelo široke, kot 
npr: Zvok, ki me osrečuje, Sko-
zi okno, Zvoki noči, Jutrišnji 

svet, Svoboda ali francosko 
geslo: »Liberté, égalité, frater-
nité«, seveda v luči, ki smo jo 
doživljali v trenutni situaciji. 
Tako nam je dajala veliko mo-
žnosti domišljija. Pomembno je 
bilo uloviti zvoke na določeno 
temo, kaj od tega povedati, lah-
ko pred predvajanjem zvoka, 
vmes ali na koncu. Če je bila 
kakšna besedica izgovorjena 
narobe, smo jo tudi popravili in 
se še enkrat posneli. Posledično 
pa nas je profesor vseskozi opo-
gumljal, da je pomembna ener-
gija, ki jo je slišati in če je bila 
kakšna napakica več, ni važno. 
To je to! 
  Moj največji izziv je bil izbrati 
in prebrati pesem poleg franco-
ščine še v enem drugem jeziku. 
Izbrala sem si meni zelo čustve-
no pesem Mahatme Gandhija 
— Prendi un sorriso, ki sem jo 

prebrala še v italijanskem je-
ziku. Na koncu je profesor vse 
teme podcastov montiral. Naše 
izdelke je poslal na RFI. To je 
francoski radio, ki oddaja po 
celem svetu v francoščini. Šte-
vilo poslušalcev je potencialno 
500 milijonov ali več. Ne mo-
rem skriti občutkov sreče, ko 
zaslišiš svoj glas in glas svojih 
sošolk in sošolcev na tako po-
slušanem radiu. Srce ti vztre-
peta in vzdrhti, tudi solza sre-
če lahko spolzi po licu. Ni mi 
žal, da sem zamisel profesorja 
vzela resno. Verjamem, da nam 
bo naš profesor francoščine, 
ki je zelo aktiven, inovativen 
in poln zanimivih idej, tudi za 
letos pripravil ustvarjalne pro-
jekte, ki se jih ne sme zavreči.  

Nicole Batagelj, 3. a

Prvi šolski dan
  Končno je prišel dolgo priča-
kovani dan. Nov začetek. Novo 
poglavje v našem življenju. Ne-
strpno smo se prestopali pred 
vhodnimi vrati Srednje šole 
Veno Pilon Ajdovščina. Spre-
jeli so nas z odprtimi rokami, 
nato pa nas razdelili po razre-
dih. Veselili smo se srečanja z 

novimi sošolci in profesorji.
  Vzdušje v razredu je odlično 
in vsi se kljub različnim inte-
resom dobro razumemo. Ve-
selimo se že bodočih štirih let. 
Upam, da jih bomo preživeli, 
kot se spodobi in brez koroni 
podobnih motenj.
Anesa Čehić in Manja Praček

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega 
sklada.
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Obeležitev  
50. obletnice smrti  
Vena Pilona 
  Poklon izjemnemu ustvar-
jalcu: 24. septembra so ravna-
telj Andrej Rutar, predsednik 
dijaške skupnosti Tilen Gre-
gorič, predstavnica dijakov v 
Svetu šole Eli Čigon in predse-

dnik Sveta šole Samuel Farsure 
obiskali grob Vena Pilona. V 
njegov spomin bomo na šoli 
organizirali projektni dan z 
naslovom Veno Pilon in njegov 
čas.

Pismo prvošolcem
Devet let truda je bilo potrebno,  da ste lahko prestopili vrata »wajdouske» gimnazije. Zdaj ste pilonovci in del naše skupnosti. Pilonovci ne poznamo izključevanja, ampak le tesno sodelovanje. Med nami boste 
osebnostno rasli. Ne boste le  shranjevali podatkov, temveč predvsem razvijali sposobnost kritičnega vrednotenja prejetih informacij. 
Realnost je namreč sestavljena iz dejstev, njihovega dojemanja in odzivanja nanje. Vse to je samo po sebi subjektivno, kar pomeni, da je od nas odvisno, kako informacije vrednotimo in  se nanje odzovemo. 
 Dejanja so tista, ki tlakujejo podlago naši življenjski poti. 
Kritično dojemanje in vrednotenje je težavno delo, a na naši šoli se profesorji neprestano trudijo, da bi  pilonovci  tak odnos do sveta sprejeli kot način delovanja. Kadar človek izbira najlažje poti v življenju in 
se izogiba vsakemu trudu, izdaja samega sebe, svojo sposobnost, da postane boljša različica sebe. Življenje ni praznik, je delovni dan, pravi pesnik Župančič, a mnogi  pred tem dejstvom bežijo in se  raje odloči-
jo za   tortico, kot da bi sledili lastni poti in se soočali z izzivi na njej. Pilonovci se  raje odločimo za težjo pot. Vlagamo trud, vendar ne tistega ''za starše'' ali ''za učitelje'', temveč zase. 
Tukaj ne boste sprejeti kot ''prvošolci'', temveč kot nam enaki. Bi vam pa bili 4. letniki neizmerno hvaležni, če bi nam ob čakanju na topli obrok odstopili kakšno mesto ali dve.
Ko smo že pri kosilih, če ste bolj ješče vrste, bodite do kuharic venomer pozorni. Lepo jih pozdravite in vprašajte po njihovem počutju. Kmalu bo na vas čakala večja porcija hrane. Vendar tukaj ne gre za izko-
riščanje, temveč vzajemnost, saj so naši trenutki pozornosti vedno iskreni. 
Kot vsi, ki smo  prestopili ta vrata, boste tudi vi opazili razliko v težavnosti šolanja v primerjavi s prejšnjim obdobjem. Vendar to ni alarm za prepis ali metanje puške v koruzo. To je znak,  da se zavedate 
resnosti okoliščin, sredi katerih osebnostno zorite.,  Učitelji se prav zato trudijo, da bi pouk potekal čim bolj sproščeno in moram reči, da jim to v mojih letih šolanja uspeva. Na naši šoli boste zaznali mnogo 
nasmejanih obrazov, saj vendarle šolanje ni tako turobna dejavnost, kot sem nakazal na začetku. Med glavnim odmorom je vedno čas za zabavanje in sprostitev, zato sem prepričan, da boste tudi vi, sproščeni 
in nasmejani pilonovci, sprejeli  izziv in na njem gradili in izgradili svoj uspeh. Za kakršne koli napotke in pomoč smo vam četrtošolci kot ''najbolj'' izkušeni vedno na voljo.

Jesenski športni dan
V tednu od 15. do 18. septem-
bra 2020 smo imeli dijaki naše 
šole športni dan. Smo se odpra-
vili na pohod v dveh smereh, 
na Otliško okno in na vrh pla-
zu Slano blato nad Lokavcem. 
Zjutraj, ko smo se dijaki ločeno 
po razredih zbrali pred šolo, je 
bilo prijetno hladno, potem pa 
nas je spremljal lep vroč sončen 
dan. Še sreča, da je pot vodila 
po prelepih gozdnih poteh. V 
senci dreves je bilo tako prije-
tneje. Kljub naporni poti se je 
bilo vredno potruditi, saj smo 
na vrhu imeli prekrasen pogled 
na Ajdovščino in celo Vipa-
vsko dolino. Zelo lepo nam je 
bilo, ker smo se lahko pogovar-
jali in bili skupaj s sošolci. Za-
radi preventivnih ukrepov se s 
sovrstniki iz ostalih razredov 
nismo smeli družiti. Učitelji, 
ki so nas na pohodu spremljali, 
so nam povedali tudi zanimive 
zgodbe in legende o nastanku 

Otliškega okna. Vrnili smo se 
utrujeni in zadovoljni. 

Lara Kavčič, Ester Kobal in 
Asja Cigale, 1. d

V četrtek, 17. septembra, je šola 
organizirala pohod za prve le-
tnike na Otliško okno. Pred 
šolo smo se zbrali ob 7.30, kjer 
smo po razredih dobili še za-
dnja navodila glede varnosti in 
preventive zaradi virusa. Hitro 
smo krenili na pot in se po učni 
poti podali do izvira Hublja. 
»Kratka pavzica. Naredite dva 
požirka vode in gremo naprej, 
« je dal profesor Igor Sever, ki 
je vodil prvo skupino (1.e), po-
velje in že smo šli naprej. 
Profesorji in dijaki so uspešno 
rešili manjše težave, zalepili 
žulje in zajeli sapo. Pot je po-
stala strmejša, imeli smo krajše 
postanke, bilo nam je težko, a 
pot smo uspešno premagali in 
po dveh urah smo pogledali 

skozi okno. Občudovali smo 
pogled na Ajdovščino. Pojedli 
smo malico, se družili, foto-
grafirali in uživali na svežem 
zraku. Spust je minil mnogo 
hitreje. Uspešno smo prišli do 
izvira Hublja, kjer smo se na-
pili sveže vode in v dobrih 15 
minutah smo bili pred šolo. 
Poslovili smo se in se podali 
vsak na svoj dom. Pohod je bil 
super, s sošolci v razredu smo 
se še bolje spoznali in sklenili 
prijateljstva, ki bodo trajala še 
dolgo.

Maruša Mikuž, 1.e
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Poznate fizioterapijo?
  Fizioterapija je zdravstvena 
stroka, namenjena posamezni-
kom, ki imajo težave zaradi bo-
lezni ali poškodbe mišično ske-

letnega, živčnega, dihalnega ali 
srčno-žilnega sistema. Fiziote-
rapevti želimo z različnimi fi-
zikalnimi metodami, kot so vse 
vrste aktivnega in pasivnega 
razgibavanja, hlajenje, segreva-
nje, različne manualne tehnike, 

električna stimulacija in druge 
metode, odpraviti ali zmanjšati 
bolečino, gibalno oviranost ali 
poškodbo. Poleg tega želimo 
preprečiti stopnjevanje bolečin 
oz. težav, povezanih s poškod-
bami, ter zmanjšati možnost 
ponavljanja teh težav. Poleg 
naštetih fizioterapevtskih me-
tod v fizioterapiji Ajdovščina 
izvajamo dve vrsti specialnih 
obravnav: limfna drenaža in 
mišično-skeletna obravnava 
zahtevnejših mišično-skele-
tnih okvar. Pomemben del fi-
zioterapevtske obravnave pa je 
tudi edukacija bolnika.
  Oseba, ki potrebuje fizio-
terapevtsko obravnavo, pri 
zdravniku dobi delovni nalog 
za fizioterapijo in ga glede na 

stopnjo nujnosti, ki jo določi 
zdravnik na podlagi strokov-
ne presoje, pravočasno odda v 
naš nabiralnik, v predprostoru 

vhoda fizioterapije. Za stopnjo 
nujnosti zelo hitro je potrebno 
delovni nalog oddati v petih 
zaporednih dneh, za stopnjo 
nujnosti hitro in redno pa v 
14 dneh. Datum prvega obiska 
obvestimo po SMS sporočilu 

ter s pisnim obvestilom, v kate-
rem so vsa potrebna navodila. 
Program fizioterapije se določi 
v okviru pregleda in izvidov 
zdravnikov specialistov in je 
odvisen od vsakega pacien-
ta glede na njegove težave. Na 
prvi fizioterapevtski obravnavi 
fizioterapevt na podlagi na-
potne diagnoze, anamneze in 
ocene funkcionalnega stanja 
izbere najprimernejše fiziote-
rapevtske metode in tehnike za 
dosego želenih ciljev.
  V zadnjem obdobju je naša 
fizioterapija doživela kar nekaj 
velikih sprememb. Pred skoraj 
dvema letoma smo se iz Zdra-
vstvenega doma Ajdovščina na 
Tovarniški preselili na Ribnik, 
Bevkova 13. Prve občutke iz-
gubljenosti in nedomačnosti v 

veliko večjih prostorih na Rib-
niku so kmalu nadomestili ob-
čutki zadovoljstva. Pogoji dela 
so boljši, možnost zagotavlja-
nja večje zasebnosti pri izva-
janju specialnih ter drugih fi-
zioterapevtskih obravnav se je 
bistveno izboljšala. Dobili smo 
nove sodelavce, prostorsko smo 
se obogatili, pridobili svetlo ve-
liko telovadnico, prostornejšo 
elektroterapijo, kinezioterapijo 
in garderobo, v kateri se naši 
pacienti preobujejo in pripravi-
jo na terapijo. S tem poskrbimo 
za čistočo in urejenost naših 
prostorov. 
  Ker je za naše delo izredno po-
membno vzdrževanje znanja in 
sledenje novostim, se udeležu-
jemo strokovnih izobraževanj 
ter skrbimo za nabavo najso-
dobnejših aparatov, ki dopol-
njujejo fizioterapevtske obrav-
nave in s tem skrajšajo čas 
rehabilitacije. Imamo sodobno 
opremljeno fizioterapijo, ki jo 
želimo še dodatno dopolnje-
vati. Trenutno se odločamo za 
nakup aparata z visokoener-
gijsko indukcijsko terapijo, ki 
omogoča učinkovitejšo obrav-
navo pacienta. Glede na to, da 
so aparature zelo drage, aktiv-
no iščemo donatorje.
  Ker je bila fizioterapija v času 
epidemije COVID-19 zaprta 
en mesec, smo morali reorga-
nizirati delo ter sprejeti var-
nostne ukrepe. Trudimo se za 

usklajevanje fizioterapevtskih 
storitev z ukrepi NIJZ za varno 
in strokovno obravnavo naših 
uporabnikov. Ob tem bi se radi 
zahvalili za strpnost in razu-
mevanje vseh naših pacientov. 
V tem času smo bili in smo še 
vedno na razpolago za kakr-
šnokoli informacijo glede na 
diagnozo pacienta.
  Ljudje posvečajo več pozorno-
sti zdravju in zdravemu načinu 
življenja, zato je fizioterapija 
tudi pogosta izbira ljudi, ki so 
še v dobri kondiciji in soraz-
merno zdravi. 
  Ker se pomena preventive za-
vedamo tudi fizioterapevti, do-
bro sodelujemo s Centrom za 

krepitev zdravja v nacionalnih 
preventivnih programih, saj 
področje preventive lahko pre-
preči marsikatere zdravstvene 
zaplete.
  V ta namen smo vam fizio-
terapevti ob svetovnem dnevu 
fizioterapije, ki je 8. septembra, 
pripravili sklop vaj.
  Sami lahko veliko naredimo 
za svoje zdravje in prepreče-
vanje bolečin. Vsakodnev-
ne vaje bodo koristile vsem 
tistim, ki velik del dneva 
presedijo in so zaradi nara-
ve dela v prisilnih položajih.  

Vaje za 5 minut - za dobro 
počutje
Vsaki vaji namenimo 1 minuto 
in po 5-ih minutah se bomo 
počutili bistveno bolje. 

1. vaja je začetni položaj, ki ga 
poskušamo ohranjati tudi med 
ostalimi vajami.
Sedimo, stopala so v celoti v 
stiku s podlago, medenica in 
hrbtenica sta v nevtralnem 
položaju, popek rahlo stisne-
mo proti hrbtenici, lopatici 
potisnemo nazaj in navzol, 
pogled usmerjen naprej, roki 
sta ob telesu.
V položaju umirjeno dihamo. 

2. vaja: Metulj
Sedimo z vzravnano hrbteni-
co, sklenemo roki za vratom 
in kar se da široko razpremo 
komolca, približamo lopatici 
in v položaju vztrajamo nekaj 
sekund, vmes umirjeno diha-

mo. Vajo nekajkrat ponovimo. 

3. vaja:
Sedimo vzravnano. Aktivira-
mo trebušne mišice, da prepre-
čimo pretiran izteg v ledveni 
hrbtenici ter roki iztegnjeni 
usmerimo proti stropu. Polo-
žaj zadržimo nekaj umirjenih 
vdihov in izdihov. Nato roki 
usmerimo predse ter istočasno 
usločimo prsni del hrbtenice 
in ponovno zadržimo nekaj 
vdihov/izdihov. 

4. vaja:
Zasuk sede z vzravnano hrbte-
nico, medenice ne dvigamo. 

5. vaja:
Stoje ob mizi, dlani položi-
mo na mizo v širini ramen, 
roki iztegnemo, stopimo dva 
koraka nazaj, kolena rahlo 
pokrčimo. Prsni koš potisne-
mo navzdol, boke rahlo nazaj, 
položaj zadržimo nekaj vdihov 
in izdihov. Vajo nekajkrat 
ponovimo.
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Nina Krašna, 
051 321 368

Matej Hosta dr. vet. med.

031 612 777
dr. vet. med.

Festival moškega petja v soboto v Ajdovščini
Moški pevski zbor Srečko Kosovel prireja v soboto, 3. oktobra, 6. mednarodni festival moškega zborovskega petja, ki bi moral biti že maja. Dosedanje izvedbe 
festivala so bile sicer dvodnevne (v Vipavskem Križu in v cerkvi v Logu), tokrat pa se s štirimi sodelujočimi zbori seli v Ajdovščino. 

  Predvideno prizorišče na 
Lavričevem trgu bi pod stro-
gimi protikoronskimi pogoji 
sicer omogočalo prisotnost 
občinstva, vendar pa je slaba 
vremenska napoved za soboto 

festivalski eksperiment presta-
vila v Dvorano prve slovenske 
vlade (brez občinstva). Festi-
val bo ljubiteljem zborovskega 
petja dostopen v neposrednem 
prenosu na spletu.
  Pandemija je še posebej zare-
zala v zborovsko ustvarjanje, 
praktično vsa tekmovanja, fe-
stivali, koncerti so odpadli, 
mnogi sestavi še celo vadili 
niso (skupaj). Zato se je bati 
osipa pevcev in celo zborov. 
Prav o tem, kako preseči kri-
zne čase, se bodo na uvodu 
festivala pogovarjali predstav-
niki štirih sodelujočih zborov. 
Posvet na temo 'Covid in petje' 
bo v Dvorani prve slovenske 
vlade ob 16.30, usmerjal pa ga 
bo Marko Gregorc.
  Pevski del festivala bodo ob 
18. uri odprli domači pevci, 
ki bodo pod vodstvom An-
dreja Makorja odpeli kratek, 

toda glasbeno pester program. 
Med drugim bodo prvič iz-
vedli skladbo 'Nazaj pa jih ni' 
Andreja Missona (spomnimo, 
Misson je za kosovelovce zložil 

obsežno kantato 'Primorska' 
ob 70. letnici zbora). Tokrat je 
Misson uglasbil besedilo naro-
dnega junaka, borca za severno 
mejo in pesnika Rudolfa Ma-
istra. Prvič bodo kosovolevci 
javno zapeli še priredbo ma-
džarske ljudske 'Spominčice', 
ki jo imamo sicer v ušesih po 
zaslugi uspešnice Vlada Kre-
slina. 
  Nato bo zapela Fantovska vo-
kalna skupina Ivana Cankarja 
z Vrhnike, ki jo vodi je Tom 
Varl. Sestavljajo jo dijaki in štu-
denti Konservatorija za glasbo 
oziroma Akademije za glasbo v 
Ljubljani. Prepevajo predvsem 
slovenske skladbe, saj menijo, 
da je slovenska glasbena za-
puščina zares bogata, zato jo 
je treba razdajati med ljudi. V 
naboru imajo tudi skladbo 'Ne-
vesta le jemlji slovo', pod katero 

se je podpisal Andrej Makor, 
dirigent kosovelovcev in ume-
tniški vodja festivala. 
  Mednarodno udeležbo bosta 
festivalu primaknila dva za-
mejska sestava. Kvintet Donet 

prihaja iz Podjune na avstrij-
skem Koroškem, ki se je lani 
novembra prvič udeležil slo-
venskega Regijskega tekmova-
nja odraslih pevskih skupin v 
regiji 'Od Celja do Koroške' in 
prejel zlato priznanje ter pri-
znanje za najboljšo malo vokal-
no skupino. Pevcem je še pose-
bej pri srcu slovenska narodna 
pesem in tudi ko niso na odru, 
radi zapojejo in tako gojijo bo-
gato slovensko pevsko izročilo. 
Tudi Korošci bodo postregli 
z uspešnicami iz železnega 
repertoarja moških zborov, s 
poudarkom na bogato koroško 
izročilo. Kvintet vodi Helena 
Buhvald.
  Mešani mladinski zbor Emil 
Komel iz Gorice je zamejska 
zborovska piramida, ki deluje 
na področju otroškega, mla-

Vabljeni!

Obiskovalce festivala naprošamo, da se dosledno držijo priporočil NIJZ
v zvezi s preprečevanjem širjenja okužbe s Covid-19.

moškega

Ajdovščina 2020

6. mednarodni

Sobota, 3. oktober 2020, ob 16.30, otvoritev in posvet

AJDOVŠČINA, DVORANA 1. SLOVENSKE VLADE

Sobota, 3. oktober 2020, ob 18.00, koncert

AJDOVŠČINA, LAVRIČEV TRG

Otvoritev in posvet na temo »Covid-19 in petje«
Sodelujejo dirigenti gostujočih sestavov, moderator: Marko Gregorc.

MOŠKI PEVSKI ZBOR SREČKO KOSOVEL, Ajdovščina (Slovenija),  Andrej Makor

FANTOVSKA VOKALNA SKUPINA IVANA CANKARJA, Ljubljana (Slovenija), Tom Varl

KVINTET DONET, Podjuna (Avstrija), Helena Buhvald

FANTOVSKA VOKALNA SKUPINA EMIL KOMEL, Gorica (Italija), David Bandelj

3. oktober

dinskega in mešanega mladin-
skega zbora. Fantovska skupi-
na predstavlja moško sekcijo 
zbora in je zrasla iz želje po po-
ustvarjanju fantovske oz. mo-
ške zborovske literature. Sicer 
je Mešani mladinski zbor pod 
vodstvom Davida Bandlja na-
zadnje na prestižnem tekmo-
vanju v Arezzu prejel eno prvo, 
eno drugo in še eno posebno 
nagrado ter si priboril nastop 
na zaključnem Grand prixu.

  Neposredni prenos festivala 
bo potekal na fb profilih festi-
vala in ajdovskega zbora: 
https://www.facebook.com/
MednarodniFestivalMoskega-
Petja/
https://www.facebook.com/
p g / m o p z s r e c k o k o s o v e l /
posts/?ref=page_internal
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Zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev 
Izdelke, ki so lahko nevarni za okolje in naše zdravje, uporabljamo pogosteje, kot se morda zavedamo. Uporabljamo jih pri čišče-
nju in vzdrževanju doma, pri osebni negi in higieni, v vrtu ter za čiščenje in vzdrževanje avtomobila. V domu vsakega od nas bi 
zagotovo našli široko paleto izdelkov, ki so označeni s simboli za nevarne snovi, pa naj bo to insekticid za zatiranje škodljivcev 
ali lak za nohte. 

Z izdelki, ki so označeni s simboli za nevarne snovi, moramo rokovati previdno. Po uporabi jih ne 
smemo odlagati v zabojnike za komunalne odpadke ali v naravo, jih zlivati v odtoke. Oddati jih 
moramo v zbirnem centru pod Dolgo Poljano ali v akciji zbiranja nevarnih odpadkov.

Pozor!
- Nevarne odpadke, če je le možno, hranimo v originalni embalaži, ki je dobro zaprta, da med prevo-
zom na zbirno mesto ne pride do razlitja vsebine. 
- Odpadkov med seboj ne mešamo, ker lahko mešanje različnih snovi povzroči nepredvidljivo reakcijo. 
- Doma imejmo nevarne snovi shranjene tako, da niso dostopne otrokom in domačim živalim, upo-
števajoč navodila na embalaži.

Dobro je vedeti:
- Odpadno jedilno olje je najpogostejši vzrok za zama-
šitev kanalizacijskih cevi. Oddate ga lahko v zbirnem 
centru, akciji zbiranja nevarnih odpadkov ali ob oddaji 
kosovnih odpadkov. 
- V mobilni zbiralnici prevzemamo odpadna motorna 
olja v originalni, do 5 l embalaži, ki je občanom ne vra-
čamo. Maksimalna količina, ki jo prevzamemo iz posa-
meznega gospodinjstva, je 10 l.
- Malo elektronsko in električno opremo lahko oddate 
v akciji zbiranja nevarnih odpadkov, zbirnem centru ali 
v ulične zbiralnike za e-odpadke. Lokacije zbiralnikov 
najdete na naši spletni strani, www.ksda.si. 
- Večje e-odpadke (televizije, hladilnike, mikrovalovne 
pečice …) oddajte skupaj s  kosovnimi odpadki. Za naročilo odvoza pokličite na telefonsko števil-
ko 031 302 985. 

Opozorilo! Akcija zbiranja nevarnih odpadkov je namenjena gospodinjstvom, vključenim v redni 
odvoz odpadkov na območju občine Ajdovščina in občine Vipava. V akciji ne prevzemamo nevarnih 
odpadkov, ki izhajajo iz dejavnosti!

 

 
RAZPORED ZBIRANJA
ČETRTEK 15.10.2020 od do
AJDOVŠČINA pri zbiralnici na Trati (Polževa ul.) 11:00 11:30
GOJAČE pri zbiralnici 11:45 12:00
MALOVŠE pri zbiralnici 12:15 12:30
ČRNIČE pri zbiralnici pri marketu 12:45 13:00
BATUJE pri šoli 13:15 13:30
SELO pri vrtcu 13:45 14:00
VRTOVIN pri zbiralnici (Stovška vas) 14:15 14:30
KAMNJE pri zbiralnici 14:45 15:00
POTOČE nasproti gostilne 15:15 15:30
BRJE na placu pri spomeniku 15:45 16:00
DOBRAVLJE pri dvorani 16:15 16:30
VELIKE ŽABLJE pri dvorani 16:45 17:00
AJDOVŠČINA Trnje pri zbiralnici 17:15 17:30

SOBOTA 17.10.2020
AJDOVŠČINA Tovarniška c. na makadam. parkirišču 8:00 8:30
LOZICE pri cerkvi 9:00 9:15
PODNANOS na parkirišču pred marketom 9:30 9:45
PODRAGA na mostu pri avtobusni 10:00 10:15
GOČE na trgu 10:30 10:45
MANČE pri zbiralnici 11:00 11:15
LOŽE pri trgovini 11:30 11:45
SLAP na placu pri igrišču 12:00 12:15
GRADIŠČE pri krajevnem domu 12:30 12:45
VIPAVA na Glavnem trgu 13:00 13:30
VRHPOLJE pri cerkvi 13:45 13:00
BUDANJE pri šoli 14:15 14:30

ČETRTEK 22.10.2020
DOLGA POLJANA pri zbiralnici 11:00 11:15
ŽAPUŽE pri zbiralnici v križišču 11:30 11:45
AJDOVŠČINA Ribnik za DSO 12:00 12:45
USTJE pri spomeniku 13:00 13:15
DOLENJE v križišču 13:30 13:45
PLANINA na parkirišču pri pokopališču 14:00 14:15
ERZELJ pri zbiralnici 14:30 14:45
GABERJE na placu pri Martinovem hramu 15:00 15:15
ŠMARJE pri šoli 15:30 15:45
ZAVINO v vasi 16:00 16:15
VRTOVČE v vasi 16:30 16:45
TEVČE pri ekološkem otoku 17:00 17:15

SOBOTA 24.10.2020
AJDOVŠČINA novo parkirišče za Gradom 8:00 8:45
MALE ŽABLJE pri zbiralnici 9:00 9:15
PLAČE pri zbiralnici 9:30 9:45
CESTA pri zbiralnici na železniški rampi 10:00 10:15
STOMAŽ na avtobusnem postajališču 10:30 11:45
SKRILJE pri pokopališču 11:00 11:15
LOKAVEC na križišču pri marketu 11:30 11:45
PREDMEJA pri zbiralnici pri hotelu 12:15 12:30
OTLICA pri trgovini 12:45 13:00
COL pri zbiralnici proti Predmeji 13:15 13:30
PODKRAJ pri šoli 13:45 14:00
SANABOR v križišču 14:15 14:30

Nikoli slabe volje, vedno nasmejan,  
hodi skoź  življenje …
  S pomenljivim sporočilom te 
otroške pesmi smo zakorakali 
v novo šolsko leto. Še posebno 
v trenutnih razmerah, v kate-
rih smo se znašli, je dobro, če 
poiščemo pozitivne plati vseh 
dogodkov, ki nam pridejo na-
proti.

  Prvi šolski dan so še posebno 
težko pričakovali prvošolci.

Skupaj s svojimi starši so se 
zbrali na dvorišču pred našo 
šolo. Pevski zbor skupine tre-
tješolcev jih je sprejel s šolsko 
himno. Po nagovoru ravnatelji-
ce so učenci spremljali kratko 
dramsko igrico, kjer so nasto-
pali žabe in žabci.
  S pesmijo se je zaključil pro-
gram, potem pa so učenci po-
iskali svoje učiteljice in se od-
pravili v učilnice.
  Spoznali so svoje sošolce in se 
posladkali s kolačkom. Z ru-
meno rutico okrog vratu so se 
vrnili k staršem, ki so jih čaka-
li zunaj. Poslovili smo se in se 
dogovorili, da se naslednji dan 
spet vidimo, tokrat s šolskimi 
torbami na ramenih.
  Ko smo že dobro spoznali vse 
svoje šolske potrebščine in že 
naredili nekaj nalog v zvezkih, 
smo se odpravili na prvi špor-

tni dan. Imeli smo srečo, da 
smo izbrali dan, ki je bil son-
čen, a ne prevroč.

  V nahrbtnike smo spravili 
malico, si nadeli rumene ru-
tice in se odpravili na pohod. 
Hodili smo po Vilharjevi uli-
ci, mimo Pal do izvira Hublja. 

Po kratkem postanku smo pot 
nadaljevali mimo zaselkov Go-
renje in Čohi. S poti smo uzrli 
tudi Otliško okno.
  Na igrišču pod bori smo si pri-
voščili malico. Pot nas je naprej 
peljala po makadamski poti 
mimo travnikov in jezu na Lo-
kavščku. Že malo utrujeni, pa 
vendar veseli, da smo prehodili 
to pot, smo prispeli do šole. 
V sredo, 16. septembra, pa smo 
se prvošolci podali v mesto 
Ljubljana. V Festivalni dvo-
rani smo si ogledali lutkovno 
predstavo Zverjasec. Najprej se 
nam je predstavila miška, ne-
ustrašna in z bujno domišljijo. 
Pridružili smo se ji, ko je raz-
mišljala …
»Le kdo je zverina s kremplji 
postrani, groznimi okli, ušesi, 
čekani, le kdo bi imel poma-
rančne oči, podpluto koleno,

na koncu nosu bradavico stru-
peno, le komu bi črnkast jezik 
iz gobca molel, le komu na hrb-
tu kup ostrih bodic bi sršel.«
(Donaldson, J. (2019). Zverja-
sec, 2019. Ljubljana: Mladinska 
knjiga)        
 
  Miška je 'premagala' s svojo 
iznajdljivostjo celo lisico, sovo 
in kačo.
Skoraj ne bi verjeli – tudi Zver-
jasca.
Bilo je zanimivo, zabavno … 
   Lutke so bile zelo privlačne, 
hitro smo se znašli v zgodbi, v 
čarobnem gozdu, ob pravljični 
glasbeni spremljavi … in kar 
naenkrat je celo Zverjasec sto-
pil z odra.
Bilo je lepo doživetje.
  Učenci so povedali, da jim je 
bilo lepo tudi, ko smo se vozili 
z avtobusom. Po branju pravlji-
ce v šoli pa so nastale tudi zani-
mive risbe.

Učiteljice prvih razredov OŠ 
Danila Lokarja Ajdovščina
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V zavetju Gregorčičeve ob glavnem trgu v Ajdovščini se 
nahaja 3DVA poslovalnica, ki jo vodijo pridne in delovne roke 
Ozeljanke Mirjam. Da je ustrežljiva in predana delu ugotoviš 
že ob prvem obisku, zato se stranke rade vračajo. Pa ne le 
zato. Dobro je obiskana tudi zaradi odlične ponudbe 
izdelkov in storitev.

Kdaj, kako in zakaj ste postali partnerka 3DVA, d.o.o.?
»V samostojnem podjetništvu sem že 25 let. Prej sem se 
preizkušala na področju gradbeništva, nato pa sem si zaželela 
dodatnega izziva. Prebrala sem oglas, da 3DVA išče partnerko v 
Novi Gorici in zdelo se mi je zanimivo. Mesto je bilo tam žal že 
oddano, a kasneje sem dobila priložnost za to poslovalnico. Tu 
sem zdaj tri leta in lepo mi je. Dolgčas mi ni nikoli. Imam tudi dve 
sodelavki, s katerima vedno poskrbimo, da delovni dan poteka 
nemoteno.«

Prihajate iz Ozeljana, a glede na vaš sproščen odnos s kupci 
predvidevam, da so vas prebivalci Ajdovščine že sprejeli za 
svojo?

»Da, kar hitro smo se spoznali. Dobro se razumemo, včasih 
izmenjamo nekaj besed, se kaj pošalimo. Res pa je, da moramo s 
sodelavkami, kadar se pred kioskom zadržuje več strank, delati 
hitro in pazljivo. Takrat časa za klepet ni, ampak kupci to 
razumejo. Vedno pa, tudi pri običajnih vljudnostnih frazah, kot 
so dober dan in s čim vam lahko postrežem, ohranjamo 
prijaznost in pozitivnost.«

Kakšna oseba po vašem mnenju najbolje funkcionira na 
takšnem delovnem mestu?
»Takšna, ki s strankami vzpostavi odnos zaupanja. To dosežeš 
skozi lastno odprtost, iskrenost, zanesljivost in komunikativ-
nost. Poleg tega mora imeti rada delo. Veliko ga je in delovni dan 
mine ena, dve, tri. Ne gre le za prodajo, v ozadju je celoten 
postopek poslovanja: prevzemanje in naročanje blaga, spreml-
janje zaloge, priučiti se je treba upravljanja z aplikacijami, slediti 
novostim …«

Vam je 3DVA, d.o.o. kot vaš poslovni partner pri uvajanju 
novosti v pomoč? Kako bi opisali vaše sodelovanje?
»Z upravo zelo dobro sodelujemo. Vedno so nam v pomoč. 
Strokovni so in ustrežljivi.«

Kaj se res dobro prodaja in kaj vse nudite?
»Ves nabor je za kupce zanimiv. Veliko se odločajo za športne 
stave, plačevanje položnic (le 0,65 € provizije) in Western Union 
denarna nakazila v tujino. Nudimo loterijo, srečke, vstopnice za 
prireditve, kupončke 1nadan in kuponko.si, Paysafecard, sladki 
program, pijačo, znamke, vinjete, FlixBus vozovnice, kartice za 
polnjenje mobilnih telefonov 

in seveda revije, časopise ter celoten tobačni program. Pri nas 
lahko stranke prevzamejo svoj GLS paket, po novem pa dobijo 
tudi razkužila in maske.«

Kdo pa je Mirjam izza 3DVA okenca v prostem času?
»Največkrat sem oseba, ki jo doma čakajo še vsa gospodinjska 
opravila. Ampak z možem naju združuje ena strast. Ples. 
Večkrat se ob vikendih odpraviva plesat, tudi na plesne tečaje 
sva hodila … Sicer pa obožujem morje. Brez morja si ne morem 
predstavljati poletja.«

Kaj bi izpostavili kot prednost vaše poslovalnice?
»Poleg široke ponudbe, še lokacijo. Ob glavnem trgu se mi zdi 
priročna. Zdaj so sicer trg prenavljali, a ko ga bodo otvorili, 
mislim da bo privabil še več sprehajalcev. Zato vabim vse, naj se 
obenem zglasijo še pri nas. Veseli bomo vsakogar.«

Ko se posloviva, v ozadju še brnijo stroji, ki urejajo trg. A lepe in 
prijetne kotičke skriva Ajdovščina že zdaj, Mirjamina trafika je 
eden takšnih. Vabljeni tudi v druge 3DVA trafike: v Novi Gorici se 
lahko zglasite na Kidričevi 20, na Kidričevi pri »Modnem domu« 
in na Delpinovi, v Šempetru pri Novi Gorici pa na Trgu Ivana 
Roba.

Alenka Ivančič

Ajdovski 3DVA, kjer delovni dan mine ena, dve, tri
Poklepetali smo z Mirjam Rijavec, upraviteljico 3DVA trafike v centru Ajdovščine, 

ki pravi, da ji v službi ni nikoli dolgčas. Ajdovci, jo že poznate?

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

Ajdovščina

Obiščite nas v vrtnem centru Kalia  
na Goriški cesti 64 v Ajdovščini!

V ponudbi imamo 
semena, sadike, gnojila, zemljo,

vrtno orodje in pripomočki!

Urnik
od ponedeljka do petka

8:00 - 17:00

ter ob sobotah
8:00 - 12:00

Vrtni center KALIA – se priporočamo ! 
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MLINOTEST ŽIVILSKA INDUSTRIJA d. d., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina

Izdelke poiščite v trgovinah Mlinotest.

PIRINA POLENTA 
NAŠE NONE 

500 
• starodavna pira

• slovenska koruza poltrdinka
• hitra priprava

www.mlinotest.si

PIRA – okusna
alternativa

• testo z dodatkom pirine moke
• odličen okus in bogato polnilo

• gurmanski obrok v treh minutah

DIVITA Pirini
tortelini s pršutom  

500 

oglas latnik 274 x 384  -izdelki pira.indd   1 18. 09. 2020   11:55:41
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LJUDSKA UNIVERZA AJDOVŠČINA

Izkušnje so za študente zelo pomembne
To poletje sem imela priložnost pridobiti kar dve izjemno dragoceni izkušnji, ki mi bosta kot študentki slovenistike in zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani 
nedvomno olajšali nadaljnje pedagoško delo. Izbrana sem bila namreč na javnem pozivu Občine Ajdovščina za počitniško delo, ki mi je omogočila enomesečno 
študentsko delo na Ljudski univerzi Ajdovščina. Dodatno sem z njimi sodelovala tudi kot prostovoljka.

Ljudska univerza, ki je lani 
obeležila že častitljivo 60. oble-
tnico delovanja, je danes so-
doben center za izobraževanje 
odraslih. Kot glavni nosilci 
te dejavnosti v zgornji Vipa-
vski dolini si prizadevajo za 
čim boljše pogoje delovanja 
in skrbijo za razvoj tovrstne-

ga izobraževanja. Tako sem se 
najprej soočila z raznolikim in 
zanimivim delom organizatork 
izobraževanja odraslih. Poseb-
no izkušnjo mi je predstavljalo 
delo na programu Projektno 
učenje mlajših odraslih (PUM-
-O). V brezplačni program so 

vključeni mladi med 15. in 26. 
letom, ki iščejo nasvete, zapo-
slitev, učno pomoč ali prepro-
sto nove prijatelje v času, ko ne 
vedo kam usmeriti svojo pot. 
Mentorice jim z veliko osebne 
podpore, različnimi vsebina-
mi in ob sodelovanju zunanjih 
strokovnjakov omogočajo do-

seganje osebnih ciljev, pove-
zanih z njihovim šolanjem ter 
osebnim in kariernim razvo-
jem. Program PUM-O v Aj-
dovščini obeležuje letos 20 let 
uspešnega delovanja.
Druga, zame zahtevnejša, a 
izredno koristna in zanimiva 

izkušnja pa je bila izvedba te-
čaja slovenskega jezika za pri-
seljence. Tečaj sem izvajala ob 
študentskem delu, in sicer kot 
prostovoljka v Večgeneracij-
skem centru Goriške na Ljud-
ski univerzi Ajdovščina. Udele-
ževalo se ga je 8 deklet in žena 
iz Makedonije in Kosova, ki so 
svoje znanje želele še utrditi 
in poglobiti po že izvedenem 
začetnem tečaju slovenščine. 
Dodatno pozornost sem zato 
namenila temam s področja 
integracije, zaposlitve in slo-
venske kulture. Znotraj temat-
skih sklopov so se udeleženke 
seznanjale s pravili slovenske 
slovnice ter se tako spopadale s 
številom, skloni in slovničnimi 
časi. To seveda ni enostavno, 
zaradi česar je med urami veli-
kokrat prišlo tudi do smeha in 
nagajivih pripomb. Cilj tečaja 
je bil udeleženkam pomagati 
k bolj tekočemu sporazumeva-
nju v slovenščini, spoznavanju 
okolja in posledično uspešnejši 
integraciji v slovensko družbo. 
To smo na sproščen, a vendar 
delaven način tudi dosegle. 
Udeleženke so pri pisanju in 
govorjenju postale samozave-
stnejše in se priučile potrebnih 

sporazumevalnih obrazcev in 
struktur, ki jih rabijo v vsakda-
njih situacijah. Tečaj smo za-
ključile ob primerjanju razlik 
v naših kulturah in s pokuši-
no tradicionalnega slovenske-
ga peciva – domače potice. Z 
udeleženkami smo se poslovile 
v želji, da se še kdaj srečamo. 
Ljudska univerza podobne je-
zikovne tečaje večkrat razpi-
suje, zato spremljajte njihovo 
spletno stran www.lu-ajdovsci-
na.si in se na tečaje tudi prijavi-
te – mogoče se na katerem celo 
še srečamo.
Vodenje tečaja bi ocenila kot 
čudovito izkušnjo. Čeprav so 
bila moja pričakovanja sprva 
mešana, ker sem po znanju je-
zika dobila zelo raznoliko sku-
pino, smo se z udeleženkami 
odlično ujele. Ne le, da sem jaz 
učila njih, temveč so tudi one 
učile mene.Glede na njihove 
odzive sem vsako uro lažje in 

spretneje podajala snov ter se 
hkrati naučila nekaj tudi o nji-
hovi kulturi in jeziku. Učenje 
in poučevanje bi tako opisala 
kot vzajemno, kar pa je navse-
zadnje tudi bistvo prostovolj-
stva: vsak nekaj da in od dru-
gega nekaj več prevzame.
Študentke in študenti huma-
nistike se morebiti še bolj kot 
ostali študentje zavedamo, 
kako pomembne so izkušnje, 
ki jih lahko pridobimo v času 
študija. Te nam pri vstopu 
na trg dela ključno pomaga-
jo pri iskanju želene zaposli-
tve. Potrdilo o opravljenem 
študiju brez priloženega, z 
izkušnjami bogatega življe-
njepisa ne koristi več veliko.  

Mia Hočevar, študentka/pro-
stovoljka na Ljudski univerzi 

AjdovščinaPojdite z nami

Si star med 15 in 26 let
in nisi zaposlen? 

Pridi v program
PROJEKTNO
UČENJE MLAJŠIH
ODRASLIH !

PUM-O je tvoja
priložnost, da

·  se družiš in pridobiš
nove prijatelje,

·  se naučiš ali
preizkusiš kaj novega,

· si poiščeš zaposlitev,

·  dokončaš ali
nadaljuješ šolanje,

· razrešiš osebne ovire
in težave,

·  se naučiš
slovenskega jezika,

·   se sploh odločiš, kaj
boš v prihodnosti 

počel.

  Druženje, pridobivanje kon-
dicije, predvsem pa gibanje na 
svežem zraku. Vse tovključuje 
projekt Aktivno druženje so-
sednjih vasi. Ljudska univerza 
Ajdovščina gaizvaja že šesto 
leto, ob podpori Občine Ajdo-
vščina, v sklopu projekta Cen-
ter medgeneracijskega učenja. 
Z udeleženci pohodov, ki pri-
hajajo iz različnih vasi Občine 
Ajdovščina, pa tudi od drugod, 
se srečujemo vsako sredo na 
predhodno dogovorjenem me-
stu. Tam se pozdravimo, si iz-
menjamo nekaj besed ter se od-

pravimo po vnaprej znani poti.
  Z udeleženci pohode načrtuje-
mo skupaj. Kot vodja pohodov 
zelo rada vidim, da pobudo za 
izbor poti podajo kar udeležen-

ci sami, da je vsem zanimiva in 
primerna po težavnosti. Tako 
tudi sama spoznam okoliške 
poti, ki so mi bile prej neznane. 
Čudovite sprehajalne poti, ki 
ponujajo razgled na Vipavsko 
dolino, nas običajno vodijo 
mimo vinogradov, nasadov sa-
dnega drevja, oljčnikov in po 
gozdnih poteh mimo katerih 
tečejo okoliški potoki. Da je 
korak lažji, se med pohodom 
veliko smejimo in pogovarja-
mo o najrazličnejših temah. 
Udeleženci, pretežno upoko-
jenci najrazličnejših poklicev, 

so zakladnica znanja, nasvetov 
in izkušenj, zato sem po vsa-
kem pohodu bogatejša z novi-
mi življenjskimi modrostmi. 
Sama pa jim, kot študentka So-

cialne pedagogike na Pedago-
ški fakulteti v Kopru, prinašam 
informacije iz okolja mladih in 
novosti iz Ljudske univerze Aj-
dovščina. 
  Mesec julij si bomo vsekakor 
zapomnili po že tradicional-
nem pohodu na Malo goro. Le-
-tega smo izvedli zadnjo sonč-
no soboto v juliju. Tokrat se 
nam je pridružila tudi direkto-
rica ljudske univerze Eva Mer-
molja. Program na Mali gori 
so pripravili naši pohodniki, 
sokrajani Kamenj, ki tudi sicer 
skrbijo, da koča na Mali gori 
živi in sprejema mimoidoče. 
Druženje so nam popestrili s 
predstavitvijo delovanja same 
koče, z različnimi aktivnostmi 
in kosilom. S svojim trudom so 
na pohod pri vseh pustili lep 
spomin. Drugo leto bomo do-
godek vsekakor ponovili. 
  Tudi vas vabimo, da se nam 
na sredinih pohodih pridru-
žite. Veseli vas bomo. Pri-
javite se lahko organizator-
ki izobraževanj na helena.
furlan@lu-ajdovscina.si ali 
nas pokličete na 041 437 785. 

Nina Brecelj, vodja pohodov 
Aktivno druženje sosednjih 

vasi
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Mostovi kamnoseki  
na Dolenjskem

Društvo upokojencev Ajdovščina  

Četrtkovi pohodi za dušo in srce
»Jesen je druga pomlad in vsak 
list je cvetlica,« je napisal Al-
bert Camus. 
Jesen nam daje čas za umirjeno 
spominjanje in čas za pripravo 
na mrzle zimske dni. 
Navdušeni pohodniki se spo-
minjamo četrtkov. Malo pred 
osmo zjutraj smo se zbirali za 
starim ajdovskim mlinom. V 
sproščenem pogovoru smo 

ugibali, katere nove kraje in 
poti bomo z Mirkom in Marja-
no prehodili. Vodenje smo pre-
pustili Mirku in zaupali Marja-
ni, ki je poskrbela, da smo vsi 
prišli na cilj. Oba imata bogate 
izkušnje in veliko znanja, saj 
sta organizirala že več kot sto 
četrtkovih pohodov. Lahki po-
hodi so trajali dve, tri ure; za 
daljše smo se predhodno dogo-
vorili.
V tej sezoni smo jesenske barve 
in skrivnostno meglo videli na 
Vremščici. Po postanku in ma-
lici iz nahrbtnikov ob cerkvici 
malo pod vrhom se je nebo zja-
snilo. Na planjavah nad Seno-
žečami smo našli gobe dežnike.
Za uvod v zimo smo se pov-
zpeli preko Gospodične do Tr-
dinovega vrha. Člani Društva 
upokojencev Gabrje na Dolenj-
skem so nas potrpežljivo pri-
čakali sredi naselja in nas med 
prvimi mraznicami spremljali 

po zložni gozdni poti do izvira 
zdravilne vode in koče. Zimsko 
naravo smo občutili ob vzponu 
na Trdinov vrh in nato skozi 
pragozd do domačije, kjer smo 

se pogreli in pojedli okusno 
kosilo. 
Konec decembra smo opravili 
pohod po obali in si v večer-
nem času ogledali še novoletno 
okrašen Koper.
Letos smo se najprej povzpeli 
k Svetemu Pavlu in si ogledali 
številne jaslice. Pot in okolica 
sta zelo lepo urejeni. Sprehodili 

smo se med hrastičjem in prišli 
do skalnate stene ter jame pod 
njo. Ob zaključku poti nas je 

domačinka in pohodnica Iva 
pogostila z domačimi dobrota-
mi in sveže pečenim kruhom. 
Iva je tudi naredila jaslice, ki 
smo jih občudovali.
Zadnji četrtek v januarju smo 

se odpeljali mimo Vrabč na 
Veliko polje. Od tu smo nada-
ljevali pot peš na Ter. Po po-
ložnem kolovozu smo se po-

  Kamnoseki Društva Most se 
že od leta 2007 udeležujejo ki-
parskih kolonij v Zagradu pri 
Škocjanu na Dolenjskem. Le-
tošnja kolonija je bila organizi-
rana v začetku septembra, ude-
ležilo pa se jo je sedem članov 
kamnoseške skupine Manče. 
   S kamnoseškim mojstrom in 
mentorjem delavnice Francem 

časi vzpenjali med hrastovimi 
boršti in brinjem do obsežnega 
travnika z lovsko prežo. Tu se 
nam je odprl razgled proti jugu 
in Slavniku. Med klepetom 
smo prehodili še nekaj sto me-
trov in bili tik pod vrhom de-
ležni še pogleda na zasneženi 
Triglav. 
Osvojili smo tudi 'podnanoški 
Triglav'. Tako smo se pošalili 
na vrhu Kjecla, kjer so nado-
budni planinci postavili kopijo 
Aljaževega stolpa – no, pot do 
vrha je bila res strma, na vrhu 
pa tudi komaj dovolj prostora 
za vse nas. Velika skupina se je 
udeležila tudi Jurčičevega po-
hoda od Višnje gore do
Muljave ter si ogledala izvir 
reke Krke in Krške jame.
Povzpeli smo se še na Podr-
to goro, Kraguljc in Sabotin. 
Hodili smo tudi po novi poti 
okrog Skrilj – Skrlanki, ob že-
lezniški progi do Batuj in čez 
Preserje nazaj v dolino, po Pla-
nini in Budanjah, po Školu in 
nad Lokavcem do črne skale … 
Prvi pohod po sprostitvi ukre-

pov zaradi covida 19 je bil na 
Volovjo reber v bližini Šembij. 
Naš 'zaključni izlet' je bil na 
Žalostno goro in k Sveti Ani 
nad Ljubljanskim barjem. Pred 
poletjem smo pohode zaključi-
li z druženjem in piknikom v 
naravi. Tam smo v sproščenem 
vzdušju snovali načrte za na-
slednjo sezono.
Mirko in Marjana dobro po-
znata našo Slovenijo in števil-
ne poti. Vedno sta nam pove-
dala kaj zanimivega in nam 
na sproščen način predstavila 
kraje, ki smo jih obiskali. Med 
hojo je bilo tudi dovolj časa za 
klepet. Tako so bili pohodi pri-
jetni za dušo in srce. Upamo, 
da nam bodo razmere dopu-
ščale, da jih bomo lahko nada-
ljevali tudi letos od oktobra do 
konca maja prihodnje leto. Va-
bimo vas, da se nam 1. oktobra 
pridružite, dobrodošli boste.   

msanb

Kocjanom vsako leto pripravijo 
nov projekt, ki ga realizirajo v 
času kolonije. Letos so izdelali 
kamnito skulpturo v obliki lo-
tosovega cveta, ki bo postavlje-
na v centru Škocjana ob spo-
meniku Ignacija Knobleharja. 
 

P. Kovač, foto M. Polanc

Zorenja
  Članice in člani ljubiteljske 
fotografske sekcije Primorski 
škljoc v septembru razstavlja-
jo fotografije v avli Ljudske 
univerze Ajdovščina. Skupina 
deluje pod okriljem Društva 
upokojencev Ajdovščina in že 
dvanajsto leto uspešno vztraja, 
zabeleži vse društvene dogod-
ke, nadgrajuje svoje znanje, 
išče nove izzive na področju fo-
tografije in bogato izpopolnjuje 
svoj prosti čas.
  Tokratni projekt je zajemal  
spremljanje narave od prvih 
cvetov do slastnih sadežev. V 
tem letu so se objektivi spočili 
med cvetovi in sadeži Vipavske 
doline. Med priprave na to raz-
stavo se je prikradel nezažele-
ni vsiljivec covid 19. Virus je 
zasenčil dobro luč, upočasnil 
delo. Ni pa vzel volje do foto-
grafiranja, do obdelovanja po-
snetkov – saj le tako  skupina 
napreduje in zori.
  Fotografi so vsak zase spre-

mljali naravo, saj je bilo sku-
pinsko delo onemogočeno. 
Kljub vsem težavam pa so 
zbrali dovolj lepih fotografij, a 
še zdaleč niso vsega zabeležili.
  Otvoritev je bila 1. septem-
bra v okoliščinah, ki ne do-
puščajo množičnega srečanja, 
vendar nič manj slovesna. 
Zapele so pevke DPS Zarja 
pod vodstvom Marije Terčelj, 
članica fotografske skupine 
Alenka N. Bizjak  pa je pred-
stavila delo fotografov in po-
vezala dogodek v lepo zgodbo. 

Nevenka Vidmar
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Andreja Lozar, 
 tel.: 040/826-142 

e-naslov: komerciala.latnik@gmail.com

Ajdovski upokojenci 
na izletih
  Letošnje letovanje na Dugem 
otoku (od 10. do 17. junija) se 
je začelo zelo pestro, zaradi 
ukrepov korona virusa. Avto-
busni prevoz je bil organiziran 
tako, da smo do hrvaške meje 
prispeli z enim avtobusom, peš 
prečkali mejo in se usedli na 
drugega. Tako smo lahko iz-
peljali naše letovanje. V hotelu 
Luka smo se imeli lepo, kot ve-
dno. 

  Naše naslednje letovanje je 
bilo od 23. do 29. julija v Ro-
gaški Slatini v Grand hotelu 
Donat superior. Gre za zelo lep 
hotel s štirimi zvezdicami, tudi 
mi smo se tako počutili, saj 
je osebje zelo prijazno, hrana 
odlična, narava še lepša. Hitro 
je minilo, upamo, da bomo še 
kdaj obiskali  to destinacijo.

Stopimo skupaj na Čaven  
in Golake
Ajdovski planinci so v nedeljo sodelovali pri izvedbi akcije 'Gibalno ovirani gore osvajajo GOGO 
2020', ki je bila namenjena invalidom in osebam s posebnimi potrebami iz cele Slovenije. Pote-
kala je pri obeh kočah PD Ajdovščina. 

  Z avtobusom so se pohodni-
ki pripeljali v bližino Iztokove 
koče, kjer jih je v imenu dru-
štva pozdravil predsednik 
Cvetko Ušaj. Za dobrodošlico 
so jim ponudili sok in prigri-
zek. Najprej so se odpravili do 
koče pod Golaki, da so v knji-
žico SPP dodali nov žig, ki jih 
pridno zbirajo že celo leto. Po 
kratkem počitku, obveznem 
slikanju in kavici, se je dolga 
kolona planincev odpravila 
proti koči Antona Bavčerja na 
Čavnu. Večinoma so stopali v 
parih, nekatere je povezovala 
palica, nekaterim je bila vo-
dnica roka soplaninca, pes ali 
preprosto vrvica, ki je povezala 
dvoje dlani. Vsi, ki so to pot že 
prehodili, vedo, da je kar dolga 
in zaradi tega naporna. Toda 
pohodniki invalidi so polni 
zaupanja v svoje spremljevalce 
pogumno in brez 'jamranja' 
opravili s potjo ter vsi prišli na 

Čaven. V njihovi pohodniški 
knjižici se je zableščal nov žig. 
Pri koči na Čavnu je bil organi-
ziran krajši kulturni program 
z nagovori. Med drugimi je 
vse pozdravil tudi Evgen Bav-
čar, filozof, fotograf in borec za 
pravice slepih, tudi sam slep. 
Njegove so besede: »Nisem si 
hotel priznati, da sem povsem 
slep. Vedno sem poskušal dela-

ti stvari, ki so jih delali drugi!«   
  Kako lepo se te besede uje-
majo s pohodom za slepe in 
slabovidne ter gibalno ovirane 
osebe. Planinstvo za invalide, 
katerega del je bil ta pohod, širi 
prav to idejo, da so pohodniki 
lahko vsi in da lahko vsakdo 
prispeva svoj delček k raznoli-
kosti in pestrosti pohodništva. 

mg, foto Cvetko Ušaj
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30 let Karitas v naši sredi
V soboto, 5. septembra, smo sodelavci Karitas, skupaj s škofom Jurijem, v koprski stolnici pra-
znovali 30-letnico ustanovitve Škofijske karitas Koper. Praznovanje je bilo primerno korona 
času, čeprav nič manj prisrčno. Pred 30-imi leti, ko je tedanji škof Metod ustanovil Karitas, je 
bila to le črka na papirju in prav ta črka je bila potrebna, da so smeli verniki združiti v tisoč in 
več karitativnih sodelavcev, ki želijo svojo vero udejaniti v služenju bratom in sestram v potre-
bi. 

  Višek praznovanje je bila po-
delitev zahval dekanijskim in 
območnim Karitas, tudi Kari-
tas vipavske dekanije, vendar 
to pustimo za kdaj drugič, za 
našo sredino sta pomembni 
dve sodelavki, ki sta med enaj-
stimi iz celotne škofije prejeli 
priznanje in sta zaznamovali 
začetke delovanja v mreži Ka-
ritas in še danes vztrajata pri 
svoji odločitvi služenju ljudem 
v stiski. Zato čestitke in dobre 
želje Hermini Radinja, ki teden 
za tednom v Centru karitas v 
Ajdovščini prisluhne ljudem 
v stiski, in Ivici Vidmar, ki na 
Gori budno spremlja stiske, 
dela s starejšimi in mladimi.
  Vse je dopolnil recital, ki sta 
ga s pesmijo in lepo besedo 
pričarala Jože Bartolj, urednik 
za kulturo na Radiu Ognjišče, 

in Tjaša Fajdiga, študentka na 
Kraljevi akademiji za glasbo v 
Londonu. 
  O programih, ki so zaznamo-
vali ta tri desetletja drugič, zato 
le podatek, ki se za našo deka-
nijo da izraziti v številkah:
Karitas je prisotna v vseh žu-
pnijah z več kot 200 stalnimi 
in še enkrat toliko občasnimi 
prostovoljci, ki v povprečju 
opravijo 30.000 prostovoljnih 
ur letno.
V letih 1990 – 2020 je bilo z da-
rovanjem časa in spremljanjem 
ljudi v težavah v naši sredini 
razdeljene milijon in pol kg 
hrane (1.420 ton). V povprečju 
je letno prejemalo pomoč 1.200 
oseb.
  Tudi jesen zaznamuje korona 
čas, zato obvestilo:
Za materialno in finančno po-

moč je potrebno upoštevati vse 
preventivne ukrepe. Priporo-
čamo stike v skladu z naroča-
njem ter po telefonu ali e-pošti. 
Prav tako bo potrebno sprotno 
prilagajanje v programu Po-
poldan na cesti - učna pomoč 
v živo ali na daljavo.
  Rabljenih oblačil še vedno ne 
sprejemamo, ker jih je več kot 
dovolj in v polnosti zadostimo 
povpraševanju. Lepo prosimo: 
ne puščajte pred vrati, ker ni 
spoštljivo niti kulturno. 
  21. 10. bo pred Centrom 
karitas tržnica za Boglo-
naj, kjer si bo lahko vsak 
izbral zimska oblačila, ka-
kšno dobro knjigo in še kaj.  
 

Jožica Ličen

Športniki Društva invalidov Ajdovščina - Vipava nizajo medalje

Virus nas ni ustavil
  Zaradi situacije s COVID-19 
se kot društvo invalidov in kot 
športniki vsakodnevno sreču-
jemo s težavami organiziranja 
in prijave na športne dogodke. 
Kar velja danes, je jutri brez-
predmetno. Ponovno je po-

trebno preučiti dokumentacijo 
in jo dosledno upoštevati. 
  3. 9. 2020 je naše društvo or-
ganiziralo območno tekmova-
nja v pikadu - ekipno. Tekmo-
vanje je potekalo v dvorani KS 
v Dobravljah. Udeležile so se ga 

po štiri ženske in moške ekipe. 
V ženski konkurenci so pokal 
osvojile članice DI Izola, pri 
moških pa DI Postojna. Na dr-
žavno prvenstvo pa pošiljamo 
našo moško ekipo. Čeprav smo 
se morali tako organizatorji 
kot tudi udeleženci dosledno 
držati priporočil NIJZ, je tek-
movanje potekalo v športnem 
vzdušju in medsebojnem dru-
ženju športnih invalidov. 
  20. 9. 2020 se je državnega tek-
movanja v lovu rib s plovcem, 
ki je potekalo na Škaljskem 
jezeru v Velenju, udeležil naš 
član Štefan Prajnšperger. Zase-
del je odlično drugo mesto.
  27. 9. 2020 se je državnega 
tekmovanja v kegljanju - posa-
mično udeležil naš član Stani-
slav Lampe, ki se je uvrstil na 4. 
mesto. Tekmovanje je potekalo 
v Celju.
Vsem športnikom čestitamo! 

DI pisarna

Robotske kosilnice

Strokovno svetovanje

Prodaja in servis

Profesionalna montaža

Poprodajni suport in vzdrževanje

Najvišja kakovost

AKCIJA
Robotske

kosilnice že od 

799,00

€

SPLETNI
NAKUP

24/7
Kupi takoj

WWW.TOTUM.SIMotorna žaga
 MS180STIHL

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

znižana
cena

240,00

Redna cena:

€ 289

€

 ZA MA OGI TR OE RV NA O

N  ŽT AA GD OO D +

Husqvarna

SNEŽNE FREZE
HUSQVARNA 
Širine 61-76 cm
Zmogljivi motorji 
Pogon na kolesa ali gosenice
Dvostopenjsko delovanje

Več o snežnih frezah najdete na WWW.TOTUM.SI 

Husqvarna
Akcija

629,00

Redna cena:

€ 749

€

Motorna kosa
535RX Husqvarna
Moč 2.2 KM
Glava z nitko + Rezilni disk
Teža 6.2 kg

NITKE / DISKI / WIDIA REZILA / REZILA ZA ROBIDO

Ostala ponudba motornih kos na WWW.TOTUM.SI 

+

Husqvarna

AKCIJA

449,00

Redna cena:

€ 569

€

Kmečka motorna žaga
450 II Husqvarna
Moč 3.2 KM
Dolžina meča 15" - 35cm 
Teža 4.9 kg

Husqvarna

AKCIJA

599,00

Redna cena:

€ 729

€

Profesionalna motorna žaga
545 Mark II Husqvarna
Moč 3.4 KM
Dolžina meča 15" - 35cm 
Teža 5.3 kg

ZAA G  MIR OE TV O RA NN OTA  ŽD AO GD O+

Srečanje invalidov 
  Kot vsako leto je tudi letos 
Društvo invalidov Ajdovšči-
na - Vipava organiziralo tra-
dicionalno srečanje invalidov, 
starejših od 80 let, in težjih 
invalidov. Letošnje srečanje je 

potekalo konec avgusta v iz-
ogib morebitnim jesenskim 
prepovedim oz. omejitvam v 
povezavi s trenutno aktualnim 
corona virusom.
  50 članov se nas je zbralo v 
okrepčevalnici Štor - pri Nives, 
kjer je bilo vse pripravljeno po 
trenutno priporočenih smerni-
cah NIJZ. 
  Predsednica društva Manica 
Jerkič je navzoče pozdravila 
in zaželela veliko zdravja. Z 
rožico je razveselila tudi pred-
sednico socialne komisije ter 
najstarejšega člana in članico 
na tem srečanju. Žal je letošnje 
srečanje potekalo brez kultur-

nega programa, so se pa zbrani 
razveselili darila, ki ga že vsako 
leto pripravi društvo za svoje 
člane.
  Po večerji smo se posladkali 
z odličnimi sladoledi Leone, 

katere nam je velikodušno do-
niralo podjetje Incom iz Ajdo-
vščine. 
  Mnogi naši člani, ki so bili 
povabljeni na to srečanje, se za-
radi svoje bolezni, ki jim kroji 
njihov vsak dan, dogodka niso 
mogli udeležit. Vse te člane 
bodo poverjeniki društva obi-
skali ob novem letu in jih ob-
darili.
  Ob slovesu smo bili prav vsi 
istih misli in besed: »Ostanimo 
živi in zdravi, da se bomo na-
slednje leto ponovno srečali!«

EM
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URNIK AVGUST: 
Pon - čet: 9 h - 15 h  
Izven delovnega časa: 
PO DOGOVORU 

Spalni studio 
Lavričev trg 3,  
Ajdovščina 

Postelje - dvižno dno Postelje s 
predalom 

pri nakupu nad 200 € 

  
 

je posebej razvita za turistične objekte.  
Iz zakonske postelje enostavno na dve 
enojni postelji.  Posteljno dno je že    

vgrajeno v posteljni okvir. 
Na razpolago postelja: 
160*200 ali 2x   80*200 
180*200 ali 2x  90*200 
BARVE: Bela, Vanija, Bukev, 
Javor, Hrast melody, Hrast 
sanoma, Oreh ter Wenge 

Postelja TURIST 

posteljnina 

Prva služba. Biznis. Kariera.  
Kako začeti?
Konec poletja je Mladinski svet 
Ajdovščina organiziral dogo-
dek Prva služba. Biznis. Karie-
ra. Kako začeti?
Na dogodku smo mladim že-
leli odgovoriti na vprašanja o 
začetku karierne poti, poteku 
razgovora za službo ter jim 
ponuditi priložnost za stik s 
kadrovniki treh različnih pod-
jetji. Odziv mladih na udeležbo 
na delavnice je bil nad pričako-
vanji.
Dogodek so s kratkim skečem 
na temo predstavitve poteka 
razgovora za službo otvori-
li mladi igralci Amaterskega 
mladinskega odra SNG Nova 
Gorica. Posebnost predstave 
je bila ta, da so poleg pogovo-
ra igralci predstavili tudi misli 
igranih oseb, vse tisto neubese-
dno, torej. S predstavo so mla-
dim želeli prikazati in posredo-
vati različne nasvete, opombe 

in pomembne malenkosti, ki 
jih opazujejo delodajalci med 
samim razgovorom. Dogodek 
se je nadaljeval s predstavitvijo 
Matica Batagelja, ki je predsta-
vil metode Ikigaj. Z metodo je 
udeležencem predstavil kon-
cept person/project fit (ujema-
nje med osebo in projektom), ki 

mora biti po njegovem mnenju 
temelj vsakega podjetniškega 
oziroma kariernega začetka. 
Z namenom, da začne družba 
razmišljati o tem, so udeleženci 
pod vodstvom Matica opravili 
vajo z metodo Ikigaj. Metoda 
predstavlja japonski koncept 
iskanja ravnovesja med tem, 
kaj radi počnemo, v čem smo 

zares dobri, kaj svet potrebuje 
in za kaj so kupci dejansko pri-
pravljeni plačati.
Ključni del dogodka je bil po-
govor mladih z gosti: Primož 
Artač, direktor podjetja Tosla, 
Timo Rozman, vodilni ka-
drovnik pri podjetju Incom ter 
Matej Likar, kadrovnik pod-
jetja Kolektor Idrija. Z udele-

ženci so delili svoja mnenja, 
izkušnje in različne pristope 
pri iskanju novih zaposlenih. 
Timo Rozman ter Matej Likar 
sta mladim svetovala, naj v 
prijavah navajajo resnične po-
datke o delovnih izkušnjah, saj 
kadrovniki v veliko primerih 
pred razgovorom tudi preve-

rijo kandidata preko različnih 
spletnih platform. Predlagala 
sta tudi, naj dosedanjega delo-
dajalca zaprosijo za referenčno 
pismo, saj lahko le to veliko 
pripomore k pridobitvi nove 
službe. Drugačen pristop iska-
nja dela je mladim predstavil 
Primož Artač, ki meni, da mla-
di ne smejo čakati na razpisana 
prosta delovna mesta, ampak 

bi morali s podjetij, kjer si že-
lijo delati, sami stopiti v stik in 
jim predstaviti, na katerem de-
lovnem mestu se pri njih vidijo.
Poučen dogodek smo zaklju-
čili s pogostitvijo treh mladih 
podjetnikov iz Vipavske doli-
ne: mlad prevzemnik kmetije 
Sirarsto Orel, Matevž Orel, je z 
udeleženci, poleg svoji izdelkov 
s kmetije, delil tudi izkušnje z 
njenim prevzemom. Predsta-
vila sta se tudi brata Alan in 
Nejc Majeršič, ki sta ljubezen 
do piva usmerila v popoldan-
sko dejavnost varjenja piva pod 
blagovno znamko Pivovarna 
Castra. Tretja gostja Metka 
Hrej pa je poleg svojih dobrih 
domačih marmelad, omak in 
sokov prisotnim predstavila 
pomen in način življenja v dru-
žinskem podjetju.
Večer smo zaključili ob spro-
ščenem klepetu in dobri hrani 
ter pijači. Najlepša hvala vsem 
gostom in mladim udeležen-
cem na dogodku. Ostanite 
mladi.

Mladinski svet Ajdovščina. 

OGLAŠUJTE 
 v časopisu Latnik

Andreja Lozar, 
 tel.: 040/826-142 

e-naslov: komerciala.latnik@gmail.com
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Povabilo učiteljem in vzgojiteljem k sodelovanju na 
spletnem usposabljanju
  Regijska razvojna agencija 
ROD Ajdovščina v sodelova-
nju z osnovnimi šolami na 
celotnem območju LAS Vi-
pavska dolina že več let uspe-
šno spodbuja ustvarjalnost, 

inovativnost in podjetnost 
med osnovnošolskimi otroki. 
Odlični rezultati učencev, ki 
obiskujejo podjetniške krožke, 
pomembno prispevajo k pro-
mociji vključenih osnovnih 
šol in k nadaljnjemu razvoju 
tovrstnih vsebin. Septembra 
se je začel projekt 'Spodbujanje 
ustvarjalnega in inovativne-
ga razmišljanja med mladimi', 
na kratko MLIN, namenjen 
otrokom različnih starostnih 
skupin in mladostnikom ter 
njihovim vzgojiteljem in učite-

ljem. MLIN je projekt lokalne 
akcijske skupine LAS Vipa-
vska dolina, ki je sofinanciran s 
sredstvi Evropskega kmetijske-
ga sklada za razvoj podeželja, 
iz ukrepa LEADER.

  Prva izvedena aktivnost ope-
racije je uspešno izpeljan Fe-
stival podjetnosti Vipavska 
dolina, ki je potekal 18. in 19. 
septembra. V dveh dneh so se 
zvrstila tri zanimiva predava-
nja. Prvi dan smo prisluhnili 
dr. Blažu Zupanu in mag. Na-
stji Mulej, ki sta predavala o 
metodi dizajnerskega razmi-
šljanja (angl. Design Thinking) 
in o tem, kako se naučiti raz-
mišljati kreativno, konstruk-
tivno, kako manj komplicirati 
in postati bolj učinkovit in po-

zitiven. Z Maticem Batageljem 
pa so drugi dan udeleženci 
preživeli aktivno sobotno po-
poldne in se seznanili z Design 
Sprintom, orodjem za ekipe, ki 
želijo hitro preveriti, ali njihove 
rešitve delujejo. 
  V oktobru začnemo z usposa-
bljanjem in opolnomočenjem 
mentorjev na temo razvijanja 
kreativnega razmišljanja s po-
močjo programa razmišljanja 
CoRT, ki ga je razvil dr. Ed-
ward de Bono, vodilna sve-
tovna avtoriteta na področju 
kreativnega razmišljanja in ne-
posrednega poučevanja razmi-
šljanja kot spretnosti. Ključno 
pri tej metodi je, da mentorji, 
ki se usposabljajo, osvojeno 
znanje takoj preizkusijo z vo-
denjem tako imenovanih krož-
kov za razmišljanje vsaj eno 
uro na teden na svoji ustanovi. 
Otroke, učence, dijake in štu-
dente učijo orodij razmišljanja, 
ki jih bodo le-ti lahko uporabili 
v vseh življenjskih situacijah. 
Pri krožku se navadno iščejo 
rešitve za težave iz vsakdanjega 
življenja, kar vključenim otro-
kom in mladostnikom pomaga 
tudi pri razmišljanju v šoli. Ko 
se skupina sooči z zagato, skuša 
v pičlih treh minutah poiskati 
čim več rešitev. Napačnih in 
pravilnih odgovorov ni. Obsta-

Predstavitev nove platforme kolesarskih povezav zahodne Slovenije 

Zaključek projekta INTER BIKE II
  Na Regijski razvojni agenci-
ji ROD Ajdovščina je v torek, 
22. septembra 2020, potekala 
strokovna delavnica s predsta-

vitvijo na novo vzpostavljene 
spletne platforme kolesarske 
destinacije Alpe-Adria, na-
menjena vsebinskim admini-

stratorjem, ki skrbijo za razvoj 
kolesarskega turizma na Pri-
morskem. Spletna platforma je 
eden izmed dosežkov čezmej-

nega projekta INTER BIKE II, 
programa Interreg V-A Italija 
Slovenija 2014-2020. 
  Delavnici je sledila novinar-
ska konferenca s predstavitvi-
jo nove platforme kolesarskih 
povezav zahodne Slovenije 
in zaključki projekta INTER 
BIKE II, ki je uspešno zaokro-
žila zaključek tedna mobilno-
sti. Ob zaključku projekta smo 
pripravili novinarsko konfe-
renco, kjer sta v pozdravnem 
nagovoru povedali nekaj besed 
Tatjana Rener iz Službe vlade 
Republike Slovenije za razvoj 
in evropsko kohezijsko politiko 
iz regionalne pisarne Štanjel ter 
direktorica Regijske razvojne 
agencije ROD Brigita Habjan 
Štolfa. 
  Aktivnosti Ministrstva za 
infrastrukturo na podro-
čju trajnostne mobilnosti in 
evropskega tedna mobilnosti 
je predstavil Minister za in-
frastrukturo Jernej Vrtovec. 
Sledila je predstavitev projekta 
INTER BIKE II ter nov pro-
mocijski video projekta, ki je 
bil izdelan v sodelovanju s slo-
vensko kolesarko, dvakratno 
udeleženko Olimpijskih iger, 
Polono Batagelj. Projekt IN-
TER BIKE II je trajal od leta 

2017 in se zaključuje letos ko-
nec oktobra, njegove zaključke 
in priložnosti za nadaljnje delo 
je predstavil direktor vodilne-
ga partnerja v projektu Giuli-
ano Nemarnik iz Regionalne-
ga razvojnega centra Koper. V 
projektu INTER BIKE II sicer 
sodeluje pet projektnih par-
tnerjev iz Slovenije in Italije. 
  Razvijalec spletne platfor-
me kolesarskih povezav Matic 
Klanjšček je že pred novinar-
sko konferenco potencialnim 
zainteresiranim na delavnici 
predstavil delovanje in upo-
rabo spletne platforme, ki bo 
služila kot inovativno karto-
grafsko okolje za prostorski 
prikaz podatkov o kolesarski 
turistični ponudbi. Razvojne 
možnosti in priložnosti na po-
dročju trajnostne mobilnosti je 
na območju Občine Ajdovšči-
na predstavil Janez Furlan. 
  Aktivnosti, ki so se v tednu 
mobilnosti od 16. do 22. sep-
tembra 2020 pod sloganom 
»Izberi čistejši način prevoza!« 
odvile v občini Vipava pa je 
predstavil Luka Lango. 

jajo samo pozitivne, negativne 
in zanimive plati rešitve. Vsak 
v skupini na zadevo pogleda 
z druge plati, poslušajo drug 
drugega in sodelujejo.
  Učitelji, vzgojitelji in ostali 
interesenti, ki boste izvaja-
li krožke za razmišljanje in 
ste iz območja LAS Vipavska 
dolina (občini Ajdovščina in 
Vipava), vabljeni, da se nam 
pridružite na usposabljanju 
CoRT, ki bo potekalo v času 
od oktobra do aprila preko 
spletne aplikacije ZOOM. Pri-

jave in dodatne informacije 
o usposabljanju in operaciji 
MLIN so na voljo na spletni 
strani LAS Vipavska dolina.  

Foto: Brigita Mohorčič
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Državno srečanje mladih raziskovalcev
Drugi krog že 54. državnega srečanja mladih raziskovalcev je potekal 14. in 15. septembra 2020 na Fakulteti za naravoslovje in 
matematiko v Mariboru. Državno tekmovanje je organizirala Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) v sodelovanju z ZPM 
Maribor.

  Namen državnega srečanja je 
zgodnje uvajanje mladih v zna-
nost, popularizirati znanost 
in tehniko, odkrivanje mladih 
talentov in jih spodbujati k 
poglabljanju znanja, ustvarjal-
nosti, kreativnosti ter razisko-
valni dejavnosti. Na državnem 
srečanju lahko z raziskovalni-
mi nalogami ter inovativnimi 
projekti, ki ustrezajo razpisnim 
pogojem, sodelujejo učenci in 
učenke zadnjih štirih razredov 
osnovnih šol ter dijaki in di-
jakinje srednjih šol. Državno 
tekmovanje poteka dvokrožno; 
raziskovalnim nalogam, izbra-
nim v 1. krogu tekmovanja, so 
podeljena bronasta priznanja, 
ostale naloge pa napreduje-
jo v 2. krog, kjer ob zagovoru 
učenci in mentorji lahko dose-
žejo srebrno ali zlato priznanje. 
Kljub okoliščinam so letos za-
govori raziskovalnih nalog po-
tekali v živo, ločeno po podro-
čjih ter ločeno za osnovnošolce 
in srednješolce. 
  V šolskem letu 2019/2020 je 
bronasto priznanje dosegla eki-
pa iz Osnovne šole Dobravlje s 

podjetniško idejo VRLAN – 
Vrzi, Recikliraj, Ločuj Ampak 
Ne onesnažuj. V istem šolskem 
letu se je v drugi krog uvrstila 

Ekipa iz Osnovne šole Dobra-
vlje, ki je s podjetniško idejo 
Drybrella – sušilec dežnikov 
v kategoriji aplikativni inova-

cijski projekti na 54. srečanju 
mladih raziskovalcev Slovenije 
2020 dosegla srebrno prizna-
nje in si prislužila kipec sove. 

Srebrno ekipo so sestavljali 
tekmovalci Ambrož Paljk, Do-
men Markeljc in Ticijan Paljk, 
podjetniško idejo pa so razvi-
jali pod mentorstvom mentoric 
iz Regijske razvojne agencije 
ROD Ajdovščina.
  ATD Drybrella je naprava, 
ki poskrbi, da dežnik postane 
po uporabi v trenutku suh in 
ne povzroča materialne ško-
de, ko kaplja po tleh, saj je s to 
napravo dežnik suh le v nekaj 
minutah. Izdelek ima senzorje, 
ki zaznajo dežnik in ga nato z 
IR grelno folijo posušijo. Ko je 
dežnik suh, se naprava sama 
izklopi. Pri oblikovanju izdelka 
smo uporabili reciklirane plu-
tovinaste zamaške in okrog su-
šilca postavili gredico za rože, 
ki se bodo zalivale z odvečno 
vodo iz sušilca. Poleg tega pa 
bodo rože skrbele za čist zrak 
v prostoru, kjer se bo sušilec 
nahajal. 
  Zahvaljujemo se tudi pod-
jetjema, ki sta pomagali sou-
stvarjati ideje mladih inovator-
jev (Faladurju za plutovinaste 
zamaške in podjetju eMundia 
Ajdovščina za posebno folijo), 
ki sta s svojima donacijama po-
magala pri nastanku prototipa.
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Zlata medalja na Japonskem
  Učenec Taj Volk z Osnovne 
šole Danila Lokarja Ajdovšči-
na je prejel zlato medaljo na 27. 
svetovnem likovnem nateča-
ju otroških likovnih del, ki ga 
razpisuje IE-NO-HIKARI As-
sociation že od leta 1993. 
  Na natečaju je sodelovalo 73 
držav z 18.593 otroškimi li-
kovnimi deli. Le 20 izdelkov so 
nagradili z zlato medaljo – med 
njimi tudi Tajevo.
  Taju in mentorici Maji Štefin 
iskreno čestitamo in želimo še 
veliko ustvarjalnih uspehov.

Zadovoljstvo ob novi šolski  
kuhinji v Črničah
  V začetku septembra je na po-
družnični šoli Črniče potekala 
krajša kulturna slovesnost ob 
prenovi razdelilne kuhinje. Z 
izbranimi pesmicami in reci-
tacijami so učenci izrazili nav-
dušenje nad novo pridobitvijo. 
Zaradi varnostnih ukrepov je 

bilo število povabljenih ome-
jeno. Med njimi so bili podž-
upan Občine Ajdovščina Mi-
tja Tripković, ki je v nagovoru 
poudaril pomen podružnice za 
lokalno okolje, vodja oddelka 
za družbene zadeve Katarina 
Ambrožič, člani sveta šole in 
zaposleni na podružnici.  
  Prenova kuhinje je bila nujno 
potrebna, saj se je število učen-
cev na podružnici v zadnjih 
letih zelo povečalo. Zlasti pa 
se je povečalo število učencev, 
ki v šoli redno prejemajo kosi-
lo in malico. V letu 2005/2006 
je bilo na kosilo naročenih 
30 učencev, deset let kasneje, 
2015/16, se je ta številka dvi-
gnila na 88, v zadnjih letih pa 
je presegla število 90. Priprava 
malic, delitev kosil, shranjeva-
nje živil, pomivanje in shranje-
vanje posode so se do letos iz-
vajali na površinah kuhinje, ki 

je merila 10,2 m?, na hodniku 
in v prostorih obstoječe jedilni-
ce. Z racionalno prerazporedi-
tvijo obstoječih prostorov se je 
zgodil pravi mali čudež. Na po-
družnici so presenečeni, kako 
je lahko iz prej tako majhnih in 
ozkih prostorov nastalo nekaj 

tako velikega, lepega in pred-
vsem uporabnega. Novi del se 
zliva že z obstoječim, kot da bi 
bil že od nekdaj del te šole. 
  Sedaj ima kuhinja vse, kar 
mora imeti, da ustreza sodob-
nim standardom priprave in 
delitve hrane. Učence in za-
poslene je razveselil tudi topel 

in moderen izgled osrednjega 
prostora, ki vodi do učilnic ter 
se odpira proti veliki kuhinji in 
jedilnici. Učenci so še posebej 
navdušeni nad novim delilnim 
pultom, saj imajo tako obču-
tek, kot da so v pravi restavra-
ciji. Več prostora pa imajo tudi 
v jedilnici, kjer je bil prej zna-
ten del namenjen delitvi hrane.   
  Investicijo je finančno pod-
prla Občina Ajdovščina, del 
sredstev pa je šola krila iz pri-
hrankov. Vrednost celotnega 
projekta znaša skupaj z opre-
mo okroglih 120.000 evrov. 
Dela so se pričela izvajati takoj 
po zaključku pouka v mesecu 
juniju. Kuhinja se uporablja od 
1. septembra, v kratkem pa bo 
izvajalec del opravil še nekaj 
popravkov.
  Zrela dama se je med počitni-
cami tako pomladila, si v notra-
njosti nadela sveže in mlado-
stne barve ter učence prijazno 
povabila novemu šolskemu 
letu naproti. S svojo novo po-
dobo jih bo zagotovo še dolgo 
razveseljevala ter spodbujala 
h kakovostnemu prehranjeva-
nju ter dobremu počutju v šoli. 

Tekst in foto: T. V. K. in M.K.

Galerija Hiša mladih Ajdovščina

'Na Marsu živeti ne 
znamo, zato Zemlje 
ne damo'
  Učenci osnovnih šol iz ajdo-
vske in vipavske občine ter di-
jaki Srednje šole Vena Pilona 
Ajdovščina so v šolskem letu 

2019/20 sodelovali na natečaju 
v programu 'Evropa v šoli', ki 
je potekal v organizaciji Zveze 
prijateljev mladine Slovenije.
  Natečaj, z naslovom 'Na Mar-
su živeti ne znamo, zato Zemlje 
ne damo', se je osredotočal na 
13. cilj trajnostnega razvoja 
– sprejeti nujne ukrepe za boj 
proti podnebnim spremem-
bam in njihovim posledicam.
  Z našega konca se je najboljše 
odrezala dijakinja Srednje šole 

Vena Pilona Ajdovščina – Sara 
Furlan, ki je s svojim likovnim 
delom zasedla 3. mesto med 
srednješolci.

  Likovno delo je nastalo pod 
mentorstvom Damjane Ple-
šnar.
  Razstava bo na ogled v 
galeriji MKC Hiša mla-
dih do 12. oktobra 2020. 

Odpiralni čas galerije:
ponedeljek - petek med 8.00 in 
22.00,
sobota in nedelja med 8.00 in 
13.00
Vljudno vabljeni!

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

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



MLADI          25
Petek, 2. oktober 2020 • številka: 223

Gledališke delavnice 
s Tjašo Črnigoj 
V MKC Hiša mladih v Ajdovščini z oktobrom nadaljujemo z 
gledališkimi delavnicami za srednješolce. Vabljeni ste vsi, ki 
imate željo po ustvarjanju, ki vas zanima delo v skupini in vas 
veseli javno nastopanje. Na delavnicah se boste imeli prilo-
žnost srečati z avtorskim gledališkim ustvarjanjem. Delavni-
ce bo vodila Tjaša Črnigoj.

  Delavnice so za udeležen-
ce brezplačne. Ob prijavi je 
potrebno plačati varščino v 
višini 20 eur na udeleženca, 
ki jo udeleženec – v kolikor 
se delavnic redno udeležuje 
(85  prisotnost) – ob zaključ-
ku delavnic dobi nazaj. De-
lavnice financira Mladinski 
kulturni center Ajdovščina. 

Informacije in prijave na: 
info@mc-hisamladih.si oz. tja-
sa.crnigoj@gmail.com ali na 
041 945 392 MKC Hiša mladih.
ROK ZA PRIJAVE:  
5. oktober 2020 

  Kako naj se lotimo ustvarjanja 
gledališča? Ali nujno potrebu-
jemo neko dramsko besedilo? 
Kaj pa če se ustvarjanja gle-
dališča lotimo na podlagi pre-
proste vaje iz fizičnega gledali-
šča, fotografije ali pa spletnega 
članka? Kaj pa če se gledališča 
lotimo kot avtorji? Na delavnici 
boste na podlagi zelo različnih 
izhodišč ustvarjali avtorske 
prizore. Pri tem boste spozna-
vali različna sredstva, ki jih 
lahko v gledališču uporabimo, 
ter od ostalih udeleženk oz. 
udeležencev delavnice dobili 
povratne informacije v zvezi s 
tem, kako vaši prizori učinku-

jejo na gledalke oz. gledalce.
  Poleg tega boste prizore tudi 
razvijali. Ustvarjanje avtorskih 
prizorov bodo spremljale ra-
zne vaje, ki na različne načine 
pripomorejo k ozaveščanju 
prostora in telesa, spoznavanju 
svojega glasu, utrjevanju zau-
panja med članicami oz. člani 
skupine, poslušanju ter igrivo-
sti. Delavnicam bo sledila jav-
na predstavitev.

  Tjaša Črnigoj je gledališka re-
žiserka, filozofinja in literarna 
komparativistka, ki prihaja iz 
Ajdovščine. Živi in dela v Lju-
bljani, kjer deluje kot samoza-
poslena v kulturi in sicer kot 
gledališka režiserka, (so)avto-
rica odrskih priredb, pedago-
ginja in selektorica festivala 
Linhartovo srečanje. Poleg tega 
se trenutno educira tudi za psi-
hodramsko psihoterapevtko. 
Kot gledališka režiserka delu-
je tako na neodvisni kot tudi 
na institucionalni gledališki 
sceni. Režirala je Smrčuljčico 
(SNG Nova Gorica), Gilgalo-
vanje (Gledališče Glej), Ha-
mletovanje (BiTeater), Satiri-
konijado (Moment Maribor in 
AGRFT), Fiziko žalosti (Anton 
Podbevšek Teater Novo Mesto) 
in druge. Ena izmed njenih za-
dnjih uprizoritev, Gilgalovanje, 
je bila uvrščena v Tekmovalni 
program 53. Festivala Borštni-
kovo srečanje in razglašena za 
eno izmed desetih najboljših 
predstav leta 2018 po izboru 
časopisa Dnevnik. Zadnja štiri 
leta deluje tudi kot mentorica 
gledališkim skupinam ter vodi 
gledališke delavnice za mlade 
in za pedagoge.

Foto: David Verlič

Prostovoljstvo: pridruži se  
programu 'Mladinske delavnice' 

MKC Hiša mladih Ajdovščina

  »Usposabljanje za Mladinske 
delavnice je izjemna izkušnja, 
od katere smo vsi udeleženci 
veliko pridobili. Ne samo, da 
smo se zabavali in se naučili, 
kako izvajati delavnice in delati 
z mladostniki v različnih situ-
acijah, ampak smo tudi oseb-
nostno zrasli, ker so nam teme 
odprle veliko novih pogledov.« 
(Lana, prostovoljka)Vabljeni 
študenti/ke ter vsi mladi do 30 
leta starosti, ki vas veseli delo z 
najstniki in bi bili pripravljeni 
z nami sodelovati celo šolsko 
leto 2020/21.Izvajanje preven-
tivnih 'Mladinskih delavnic' v 
8-ih in 9-ih razredih OŠ. Na-
men delavnic je spodbujanje 
pozitivnega psihosocialnega 
razvoja mladostnikov, prepre-
čevanje tveganih in rizičnih 
vedenj ter opremljanje mlado-
stnikov s številnimi koristnimi 

znanji in socialnimi veščinami, 
ki naj bi pripomogle k razvoju 
zdravega življenjskega sloga.
Poleg tega, da delaš za dobro-
bit mladostnikov in posledično 
naše družbe nasploh, pridobiš 
veliko tudi zase; ogromno no-
vih izkušenj s področja pre-
ventive, kompetenc vodenja 
skupine, dela z mladostniki ter 
številne druge profesionalne 
kompetence. Prejmeš potrdi-
lo, da si postal/a inštruktor/ica 
'Mladinskih delavnic', kar je 
prepoznana referenca pri iska-
nju (prve) zaposlitve. Seveda pa 
so tu še nova poznanstva, prija-
teljstva in veliko izkušenj tudi 
za osebno rast in razvoj.
  Pogoj za izvajanje delavnic 
je opravljeno začetno BREZ-
PLAČNO USPOSABLJANJE, 
ki bo potekalo v Ljubljani od 

21. do 27. 10. 2020. 
  V MKC Hiša mladih pa smo 
odprti za vse tipe prostovolj-
nega dela. Smo podporniki 
programa Mladost na burji in 
v okviru le-tega ponujamo raz-
lične aktivnosti in zanimiva 
dela. Naš program je aktualen 
predvsem za starostno skupino 
od 15 do 21 let. Ponujamo vam: 
vodenje otvoritev razstav v 
galeriji Hiša mladih, učno po-
moč, vodenje mladinskih de-
lavnic, moderiranje prireditev, 
reportaže, z idejo v Hišo mla-
dih, Spremeni in nas zadeni.
  Skratka, lepo vabljeni v naše 
prostore, kjer vas z veseljem 
sprejmemo in seznanimo o 
programih in projektih, pri ka-
terih lahko sodelujete in tako 
pridobivate izkušnje in znanja 
za uspešno prihodnost. 

Pilonova galerija Ajdovščina

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

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

Za otroke in 
družine v 

Tednu otroka
Z igro do dediščine

6. 10.–11. 10. 2020
Brezplačne dejavnosti za vrtce, šolske 

skupine in družine v Tednu otroka. 
Popust pri nakupu Vodnika za otroke po 

stalni zbirki Vena Pilona. 

Prosimo vas, da zaradi ukrepov ob širjenju pojava koronavirusa, spremljate izvedbo dogodkov 
ter dostopnost ogleda razstav in stalne zbirke Pilonove galerije na www.venopilon.com.

Pilonovi negativi 
fotografij iz fonda 

dr. Engelberta 
Besednjaka in 
Rozalije Vuk
Ob 50. obletnici smrti 

Vena Pilona
Na ogled do

15. 11. 2020. Veno Pilon, Obzidje in vrata v mesto Sv. Križ na Vipavskem, 1922–1925, 
č/b negativ / izvor: Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

OGLAŠUJTE 
 v časopisu Latnik

Andreja Lozar, 
 tel.: 040/826-142, E-naslov: komerciala.latnik@gmail.com
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Veliki dosežki slapenskih vinarjev

  Na kmetiji Marc – Vino Marc 
s Slapa pri Vipavi so zelo po-
nosni na Platinasto medaljo, 
ki so jo sredi septembra pre-
jeli za vrhunsko vino pinela, 
letnik 2019. Visoko prizna-
nje je pinela s Slapa prejela na 
najpomembnejšem vinskem 
ocenjevanju Decanter WWA v 
Londonu, v konkurenci kar 16 
tisoč vzorcev vin.
  Na Slap sta iz Londona prišli 
kar dve medalji: bronasta me-
dalja vinarju Borutu Volku za 
barbero letnik 2017 in plati-
nasta kmetiji Marc za pinelo 
letnik 2019, ki je dosegla kar 
97 točk od stotih. Nagrajeno 
vino je pridelano iz avtohtone 
sorte grozdja pinele, ki je poleg 
zelèna zaščitni znak kmetije 
Marc. So pa v teh dneh na kme-
tiji Marc prejeli še eno prizna-
nje, srebrno medaljo za rose le-

tnik 2019, na tekmovanju Great 
American International Wine 
Competition 2020. 
  V družini Marc se je ljubezen 
do trte in vina začela že davne-
ga leta 1926, ko je nono Ivan 
Marc z ženo Marijo zasadil 
vinograde in se trudil narediti 
najboljša vina. To so bili skro-
mni začetki, toda s trdim de-
lom, vztrajnostjo in ljubeznijo 
do domače zemlje je vinska 
klet Marc, tudi skozi težke čase 
druge svetovne vojne, ohra-
njala in vzdrževala vinograde. 
Med letoma 1960 in 1990 je bilo 
zasajenih 20.000 trt. Pridelke 
grozdja so, kot vzorni člani za-

druge, oddajali v zadružno klet 
v Vipavo. 
  Leta 1990 pa so se odločili za 
samostojno pot in posodobili 
staro vinsko klet. Od takrat se 

vina tržijo pod blagovno ozna-
ko Vino Marc (Marc Wine). 
Danes pri obdelavi trt in pri-
delavi vina sodeluje celotna 
družina. Srečko Marc, oče, 
katerega načela temeljijo na 
vrednotah trdega dela, preda-
nosti in kakovosti, je uspešen 

vinar, s posebno skrbjo za trto 
in grozdje. Ob tem ga podpi-
ra in z njim deluje žena Jerica 
ter hčerki Marina in Adrijana. 
Najmlajši sin Roman pa je per-
spektivni mlad vinar in eno-
log, ki je zadolžen za trženje 
in prodajo vina. Njegova želja 
je nadaljevati delo prednikov. 

Roman poudarja, da v druži-
ni Marc spoštujejo tradicijo, 
obenem pa sledijo trendom v 
sodobni enologiji. Poleg tega 
dajejo poseben poudarek na 
organizaciji in optimizaciji 
delovnih procesov. Kot rezul-
tat tega lahko v njihovi kleti 

poskusimo tudi ostala odlična 
vina (sauvignon, rumeni mu-
škat, cabernet sauvignon, mer-
lot, barbera). Za posebne prilo-
žnosti so pripravili tudi penino 
iz zelena po klasični metodi. 
Živimo v dolini, ki slovi po 
divji burji. Le-ta odpihne vse 
negativnosti stran in vinogra-

dom nudi življenje v sožitju s 
toplim soncem. Kot tradicio-
nalno družinsko podjetje so 
močno povezani z naravo, ze-
mljo in trto. Z drugimi beseda-
mi: cilj je delati v skupno dobro 
in ohranjati naravo. 

Vas Slap slovi tudi po tem, da ima največ trt sorte zelen na prebivalca, nekateri podatki pa pravijo, da ima danes 
vas tudi največ trt na prebivalca pri nas. Na Slapu je bila leta 1873 ustanovljena Vinarska in sadjarska šola, prva 
slovenska kmetijska šola, vodil pa jo je Richard Dolenc, strokovnjak za vinarstvo in sadjarstvo. Šola je bila zaradi 
bližine enake kmetijske šole v Gorici ter neugodnih prometnih razmer in oddaljenosti od večjih središč leta 1886 po 
sklepu kranjskega deželnega zbora premeščena na Grm pri Novem mestu. Še danes pa se kot kraj prve slovenske 
kmetijske šole, kljub mnogim novim spoznanjem, Slapenci še vedno držijo nekaterih starih pravil kmetovanja.

Ne le prestižno londonsko ocenjevanje vin Decanter WWA tudi Janez Vajkard Valvasor je že pred več kot 300 leti 
zapisal: »Solze vinogradov v Slapu, ki leži blizu Lož, so slastnejše,« Za to naj bi bilo krivo sonce, ki že zjutraj obsije 
vinograde naših pridnih vinogradnikov.

Špadni fantje ne popuščamo

  Špadni fantje smo v času koro-
ne imeli tako kot drugi ansam-
bli z veselicami in porokami 
manj dela kot običajno. Zato 
smo imeli več časa za zbiranje 
gradiva za naše nove avtorske 
skladbe, vaje in snemanja. Pri-
pravljenih imamo nekaj novih 
pesmi, večina pa jih je še v ob-
delavi v studiu, oziroma čaka 
na svojo videopodobo.  
  Večina festivalov narodno za-
bavne glasbe je bila letos zaradi 

izrednih razmer odpovedanih, 
oziroma prestavljenih. Ker pa 
morajo biti na festivalih pred-
stavljene še nikoli prej izvajane 
skladbe, naši publiki ne smemo 
razkriti večine naših novitet. 
Naznanimo pa lahko, da smo 
bili sprejeti na festival Sloven-
ska polka in valček (edini festi-
val, na katerega smo se prijavili 
in ni bil odpovedan). V petek, 
2. oktobra, se bomo potegovali 
za nastop v polfinalu festivala. 

Naš nastop boste lahko spre-
mljali v oddaji Slovenski poz-
drav ob 20.00 uri na SLO1. Naš 
novi valček nosi naslov Tvoje 
ljubezni dotik. Besedilo je delo 
Vere Šolinc, glasbo in aranž-
ma pa je v besedilo vtkal Rok 
Švab. Pesem je napisana kot 
zahvala in čestitka in Špadni 
fantje upamo, da jo boste po-
slušalci vzeli za svojo, da se vas 
bo dotaknila in da jo boste radi 
poslušali. Na nastopu se bomo 
potrudili za čim boljšo izved-
bo, o razpletu tekmovanja pa 
bodo odločali glasovi strokov-
ne žirije ter radijskih postaj. Ob 
morebitni uvrstitvi v polfinale 
(ali celo finale) nas boste lahko 
spremljali preko malih ekra-
nov še 16.10. (in morda celo 
23.10.) v isti oddaji. Videospot 
za festivalsko pesem, naš prvi 
v lastni produkciji, si že lahko 
ogledate na naši spletni strani 
www.spadni-fantje.com.
Vabljeni k spremljanju.

Matej Šček
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INŠTITUT ZA MLADINSKO POLITIKO

Mladi in vstop na trg dela
Vstop mladih na trg dela je tematika, ki zadeva mlade, podjetja, lokalno skupnost in odloče-
valce. Vsi lahko skupaj pripomorejo k uspešnemu prehodu mladih na trg dela. Prav z naslavlja-
njem konkretnih problemov, s katerimi se soočajo vsi deležniki procesa, je Inštitut za mladin-
sko politiko, v sklopu projekta Fair employment – Z mladinskim delom proti brezposelnosti 
mladih, gostil regijsko konferenco z naslovom 'Vstop mladih na trg dela'.

  Uvodoma sta svoji zgodbi o 
vstopu na trg dela slikovito 
predstavili dve mladi posame-
znici. Špela Štokelj, mlada pre-
vzemnica kmetije, krajinska 
arhitektka in organizatorka 

vinskih dogodkov, ki je že od 
malih nog povezana in vpeta v 
vinarski del družinskega posla, 
na drugi strani pa razvija tudi 
lastne ideje in pušča svoji kre-
ativnosti prosto pot. Ajda Mi-
ška, prav tako kreativno zelo 
aktivna posameznica, je na-
nizala široko paleto izkušenj, 
ki si jih je pričela nabirati že 
v najstniških letih in za katere 
meni, da so imele ključen vpliv 
na njeni poti. Kot tržna komu-
nikologinja je svojo kreativnost 

prelila že v mnogo projektov, v 
tem trenutku pa karierno pot 
gradi v marketingu Kleti Brda.
  Okrogla miza, ki je potekala v 
sklopu konference, je bila pri-
ložnost, da ključni deležniki 
procesa predstavijo svoje po-
glede in stališča na vstop mla-
dih na trg dela.
  Predstavnica mladih, štu-
dentka mikrobiologije Melita 
Semič, je izpostavila manko 
na področju izkušenj, torej 
konkretne prakse, ki je v času 
študija niso imeli. Kot poudar-
ja, delodajalci iščejo izkušnje, 
iščejo nekoga, ki bo pripravljen 
takoj poprijeti za delo in bo, ko-
likor se le da, samostojen. Obe-
nem meni, da bi bilo za mlado 
osebo, ki je šele vstopila na trg 
dela in je pričela z iskanjem 
prve zaposlitve, dobrodošlo, da 
se ob zavrnitvi, ko ni sprejeta, 
priloži kratko obrazložitev, za-
kaj kandidat za delovno mesto 
ni ustrezen. Saj je za mladega 
posameznika brez izkušenj 
ključna povratna informacija.  
  Ivo Boscarol, lastnik in pred-
sednik skupine Pipistrel je 
izpostavil, da morajo mladi 

znati svoje veščine delodajalcu 
prodati in ga prepričati, da ga 
le-ta potrebuje. Poudarja tudi 
dejstvo, da si morajo mladi 
priložnosti odpirati sami in že 
tekom šolanja iskati možnosti 
za prakso in delo na področju, 
ki jih zanima. Delodajalci so 
namreč vedno na preži za do-
brimi kadri.
  Po besedah Mojce Kušnje-
rek iz območne službe Zavoda 
za zaposlovanje Nova Gorica 
imajo mladi, ki vstopajo na trg 
dela, velikokrat nerealna priča-
kovanja, nekateri se niso pri-
pravljeni dodatno izobraževati 
in nadgrajevati svojih kompe-
tenc, kar otežuje prehod na trg 
dela.
  Zaradi pretekle izobraževal-
ne politike pa se je konkretno 
spremenila ponudba kadra na 
področju obrtniških poklicev, 
ki so danes zelo iskani. Kot je 
poudaril Marko Rondič, di-
rektor Območne obrtno-pod-
jetniške zbornice Ajdovščina, 
je danes dela za keramičarje 
in vodovodarje veliko, obstaja 
pa pomanjkanje kadra, ki bi to 
delo lahko opravljal. 

  Za lažji vstop mladih na trg 
dela so ključne kompetence, 
znanja in izkušnje, ki jih je 
mlad posameznik do tistega 
trenutka pridobil. Kot je pou-
darila direktorica Primorskega 
tehnološkega parka Tanja Ko-
žuh, je ključno, da že osnov-
nošolcem (in kasneje dijakom, 
študentom in ostalim mladim) 

ponudimo možnost in izku-
šnjo, da se preizkusijo v sno-
vanju lastnih idej, sprejemanju 
odločitev, dela v timu in obvla-
dovanju tveganj.
  Poleg izkušenj in znanj pa je 
povezava lokalne skupnosti z 
mladimi na področjih, ki jih 
zadevajo, po besedah Katari-
ne Ambrožič, vodje službe za 
družbene dejavnosti Občine 
Ajdovščina, ključna. Tako so 
mladi bolj vpeti v družbo, ak-
tivno sodelujejo v procesu obli-
kovanja lokalne skupnosti in 
posledično postanejo odgovor-
ni posamezniki, ki soustvarjajo 
skupnost, v kateri živijo.
  Na tem mestu se Inštitut za 
mladinsko politiko iskreno 
zahvaljuje vsem gostom regij-

ske konference, ki so s svojimi 
predlogi in idejami podali iz-
hodišča za naslavljanje tema-
tike vstopa mladih na trg dela. 
Iskrena hvala tudi podjetju Pi-
pistrel Vertical Solutions, ki je 
v njihovih prostorih omogoči-
lo izvedbo regijske konference 
'Vstop mladih na trg dela'. 
  Inštitut za mladinsko politiko 
si bo tudi v nadaljevanju pri-

zadeval za povezovanje vseh 
ključnih deležnikov procesa 
vstopa mladih na trg dela ter 
aktivno deloval na področju 
usposabljanja mladih in ve-
čanja njihovih kompetenc.  
  V mesecu oktobru in novem-
bru s tem namenom pričenjajo 
z brezplačnimi usposabljanji za 
mlade do 29 let. Prijave spreje-
majo preko spletne prijavnice: 
https://bit.ly/3jDxP7l
   
  Vabljeni, da nadgradite svoje 
kompetence in postanete za-
nimiv kader za delodajalce. 

Inštitut za  
mladinsko politiko
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Želja po 1. ligi
  Ob vznožju planote Nanos 
leži vas Podnanos. Prav po 
naši planoti se je poimenoval 
tudi Balinarski klub Nanos iz 
Podnanosa. BK Nanos je bil 
ustanovljen leta 1998, prej pa 
je deloval kot balinarska sek-
cija TVD Partizan vse od leta 
1978. Od samega začetka je ži-
vel v klubu tekmovalni duh in 
želja po tekmovanju. V 70-tih 
letih so prirejali vaška tekmo-
vanja, pozneje pa tudi medob-
činska. Člani BK Nanos (takrat 
še TVD Partizan) so se redno 
udeleževali raznih turnirjev, ki 
jih je bilo takrat veliko. »Ena 
od prelomnic je bila izgra-
dnja dvosteznega balinišča na 
začetku 80-tih let, pri kateri 
je z elektrifikacijo pomagala 
Krajevna skupnost Podnanos, 

pokrovitelji, delo pa je slone-
lo na udarniških akcijah,« je 
opisal dolgoletni predsednik 
Jože Furlan, ki je predal štafe-
tno palico Bojanu Furlanu in 
nato Matjažu Furlanu. Imeli so 
mlade igralce, ambicije in že-
ljo po napredovanju, zato so se 
včlanili v Območno balinarsko 
zvezo Nova Gorica. Imeli so 
mlado in uspešno ekipo. Leta 
2010 sta Sergej Božič in Denis 
Mislej postala državna prvaka 
v dvojicah pri dečkih. 
Pod vodstvom novega pred-
sednika Bogdana Franetiča, s 
složnimi igralci, polnimi upa-
nja, ambicij, željni tekmova-
nja, so bili v sezoni 2015/2016 
zmagovalci Območne balinar-
ske zveze Nova Gorica in se 
nato preko kvalifikacij prebili 
v 2.državno ligo Zahod. Dru-
ga liga je po mnogih poizku-
sih končno tu. Občina Vipava 
in Kamp Tura na Gradišču pri 
Vipavi sta jim omogočila, da so 
lahko trenirali in odigrali tek-
me 2. državne lige zahod, ker 
v Podnanosu ni potrebne in-
frastrukture, to je štiristeznega 
igrišča, ki je potrebno za igra-
nje v višjih državnih ligah. Ob 
slabem vremenu pa so jim vra-
ta odprli v balinarski dvorani v 
Palah v Ajdovščini. 

Rezultat za športne anale
Petdeset let je minilo od legen-
darne prvenstvene tekme I. 
slovenske rokometne lige 
RK Ajdovščina : RK Tržič, ki se 

je končala z neverjetnim rezul-
tatom 1 : 2 (0 : 2)
Bilo je na nedeljo, 30. avgusta 
1970, na asfaltnem igrišču pred 
gimnazijo. Močno je deževalo 
celo tekmo. In kakšno naklju-
čje - tudi letos po pol stoletja je 
bila 30. avgusta nedelja in tudi 
letos je močno deževalo. 
Rezultat 1 : 2 po 60 minutah 

igre je danes nekaj nepredsta-
vljivega za najmočnejšo sloven-
sko rokometno ligo. O tekmi so 
se razpisali tudi izven sloven-

skih in jugoslovanskih meja. 
Ker je lilo kot iz škafa, je bila 
žoga namočena in težka. Žoge 
so bile večje kot danes in slab-
še kvalitete (pa tudi smole ni 
bilo). Največji problem je bilo 
žogo voditi, saj ti je hitro po-
begnila iz rok, za vratarje pa so 
bili najtežji streli tisti, ki so se 
pred njimi odbili od tal in tako 

zelo pospešili hitrost. Za Tržič 
je branil Janez Laibacher, jaz pa 
za Ajdovščino. V prvem polča-
su njihov vratar ni prejel gola, 
v drugem pa jaz. Sicer sem uži-
val, če smo igrali v dežju. Bra-
nil sem v posebnih golmanskih 
rokavicah, kupljenih v Italiji. 
Bile so iz tankega impregnira-
nega usnja, na spodnji strani 
pa so imele gumo podobno kot 
loparji za namizni tenis. Brez 
njih bi težko zaustavljal žogo. Z 
legendo ajdovskega rokometa 
Pavletom Piccininijem – Piči-
jem sva v takšnih vremenskih 
razmerah večkrat trenirala, 
tako da sem imel izkušnje in 
vedel kako reagirati. V dežev-
nem vremenu nisem na nobe-
ni tekmi prejel več kot deset 
golov. Že pri ogrevanju pred 
tekmo sem želel biti čimprej 
moker in nisem čuval opre-
me. Stil branjenja pa je bil ta-
krat čisto drugačen kot danes. 
Nizke žoge se je branilo s tako 
imenovano 'špago', visoke v 
'paradi', hitre kontra napade pa 
z 'lepezo'. Na tekmi se je kljub 
slabemu vremenu zbralo nekaj 
sto gledalcev, ki so ustvarili pe-
klensko vzdušje. 
Rokometni klub Ajdovščina je 
bil takrat v družbi klubov Slo-
van, Brežice, Šoštanj, Radeče, 
Ribnica, Piran, Murska Sobota 
v spodnji polovici prvenstvene 
lestvice. Šele z generacijo igral-
cev rojenih okrog leta 1960 pa 
je rokometni klub Ajdovščina 
v sezoni 1980 – 1981 postal pr-
vak prve slovenske rokometne 
lige brez enega samega poraza. 
Prav je, da na koncu omenimo 
še vse igralce, ki so sodelovali 
na tej legendarni tekmi z neke 
druge slike. Stojijo: prvi z leve 
Stanko Čoha, tretji Jože Krapež 
– Štafi, četrti Marjan Vidmar, 
šesti Pavel Piccinini – Piči. 
Sedijo: tretji Bogdan Kovšca – 
Buda, četrti Bojan Uršič ( stre-
lec edinega domačega gola na 
tekmi), šesti Brane Jazbar.

Brane Jazbar

Balinarji iz Podnanosa 

  Želja po štiristeznem igrišču 
v domačem kraju ali v bljižni 
okolici je pri igralcih in članih 
ter pri vodstvu kluba zelo veli-
ka. V sezoni 2019/2020 so v pr-
vem tekmovalnem delu dosegli 
prvo mesto v 2. državni ligi 
zahod in s tem lepo popotnico 
za drugi spomladanski del. Žal 
je prišel koronavirus in z njim 
konec sezone. Postali so zma-
govalci 2.državne lige Zahod.  
Balinarska zveza Slovenije je 
uspela organizirati kvalifika-
cije za 1.državno ligo, kamor 
so se uvrstili kot vodilna ekipa 
2. državne lige zahod. Kvalifi-
kacije so odigrali z moštvom 
Mengša, prvakom 2. državne 
lige vzhod. Odigrani sta bili 
dve tekmi. Prva na Gradišču 
pri Vipavi (Kamp Tura) 6. juni-

ja 2020, kjer igralci BK Nanos 
niso prišli do načrtovane pred-
nosti, druga pa naslednjega 
dne v Mengšu 7.6.2020, kjer so 
igralci BK Nanos po razburlji-
vih zadnjih tekmah ostali brez 
napredovanja.
  Z dvignjeno glavo in pa seve-
da ponosni na opravljeno delo 
v sezoni 2019/2020 se podajajo 
v novo sezono 2020/2021, kjer 
jih čakajo novi izzivi, predvsem 
zopet napadati kvalifikacije za 
uvrstitev v 1. državno ligo, ki bi 
bila zgodovinski uspeh za klub 
in celoten kraj. 
  Ob tej priložnosti se za-
hvaljujejo vsem sponzorjem, 
predvsem Gostilni Žaga za 
okrepitev po odigranih do-
mačih tekmah in pa Kamp 
Tura za gostoljubno postrež-
bo in pomoč na vsaki tekmi 
in treningu, Občini Vipava za 
finančno podporo, igralcem, 
vodstvu kluba, ženam in pun-
cam, krajanom ... »Hvala za 
vse, kar ste storili dobrega za 
BK Nanos. V upanju, da nam 
boste še vedno stali ob strani 
in nas spodbujali, vas vabimo, 
da nam pomagate do novih 
zmag in uspehov še naprej.« 

Balinarski klub Nanos
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Športno plezanje  
ponovno v Ajdovščini
Plezalna šola Venga vabi v svojo družbo vse, ki jih zanima 
športno plezanje. Verjetno tudi kdo od vas ali vaših otrok 
navdušeno navija za Janjo Garnbret, Mio Krampl, Lučko Ra-
kovec ter Domna Škofica ali Jerneja Kruderja? Priložnost, da 
sledijo njihovim stopinjam, se zdaj ponuja tudi v Ajdovščini. 

  Ustanovitelj in trener Gregor 
Šeliga, ki je bil v svoji plezalni 
karieri tudi član in strokov-
ni sodelavec državne repre-
zentance, je obnovil in pove-
čal obstoječo plezalno steno 
v Športnem centru Police. S 
tem je Ajdovščina dobila sicer 
majhno, a sodobno 'bolderco' 
(umetno steno, na kateri se ple-
za različne smeri v balvanskem 
plezanju), ki zadošča osnovnim 

potrebam sodobnih pristopov 
treniranja športnega plezanja.
Plezalni treningi so namenjeni 
vsem starostnim kategorijam 
ne glede na njihovo predzna-
nje. Srednjeročni cilj pa je se-
staviti tekmovalno skupino, 
ki bo barve občine Ajdovščina 
zastopala na tekmovanjih Za-
hodne lige in državnem prven-
stvu. 
  Že prvi teden v septembru je 
s plezanjem začelo lepo število 

plezalcev. Kot je bilo pričako-
vati, in kar je zelo vzpodbudno, 
je med njimi največ otrok. Zato 
plezalni treningi za otroke se-
daj potekajo v treh skupinah 
ob torkih in sredah. Začnejo 
najmlajši, sledijo pa starejši in 
nato tekmovalna skupina, ki 
bo v prihodnosti na tekmova-
njih nastopala v okviru novou-

stanovljenega plezalnega dru-
štva Burja (PD Burja).
  Starejšim, ki bi se radi preiz-
kusili v plezanju, ali pa svoje 
znanje pod vodstvom izkuše-
nega trenerja nadgradili, bo 
namenjen termin ob sredah 
zvečer.
  Gregor, ki sam najbolj uživa v 
plezanju v naravi, načrtuje tudi 
popestritve plezalnih trenin-
gov z obiski bližnjih naravnih 

plezališč, kjer se bodo plezalci 
spoprijeli z različnimi izzivi, 
tako v steni kakor na balvanih.
Seveda pa je velika, zaenkrat 
še neizpolnjena želja vseh ple-
zalcev in ljubiteljev tega atrak-
tivnega, sedaj tudi olimpijske-
ga športa, da tudi Ajdovščina 
dobi sodoben plezalni center, 
in s tem zaokroži res izvrstno 
ponudbo športne infrastruk-
ture.
  Nič zato, če ste mogoče dneve 

vpisa in prve treninge zamudi-
li, plezalci vas bodo kadarkoli z 
veseljem sprejeli v svoje vrste, 
kjer boste kmalu zaslišali tisti 
znameniti: »'Maš to!«
Vse dodatne informacije dobite 
na gsm 040 598 650 - Gregor, 
gregor.seliga@gmail.com
ali na: https://www.facebook.
com/policebolderca/.

"Kdu je ta bulši? Črn trn!"
Tako se glasi motivacijski vzklik članov ajdovskega Kolesarskega kluba Črn trn pred pomemb-
nimi tekmami. Letošnje sezone je konec, bila je kratka, a sladka. Trajala je v bistvu le dober 
mesec, a znova potrdila odlično delo v klubu. 

  Tudi v sezonah, ko še nismo 
poznali koronavirusa, je bil 
september najpomembnejši 
del leta za ajdovski kolesarski 
klub Črn trn. In nič drugače 
ni bilo letos. V klubu so več kot 
uspešno izpeljali še en Kole-
sarski festival, ki z leti vse bolj 
pridobiva na pomembnosti in 
prepoznavnosti Vipavske do-
line kot kolesarske turistične 
destinacije. Obenem pa je kole-
sarski festival tudi dokaz, da je 
ravno kolesarstvo tisto, ki lah-
ko in mora postati vlečni konj 
ajdovskega turističnega razvo-
ja v prihodnje. Pogoji, ki jih 
imamo, so resnični dar narave 
in potrebno je le še vse skupaj 
dvigniti na malce višji nivo, da 
bo Vipavska dolina nudila vse 
tisto, kar navdušenci nad kole-
sarstvom pričakujejo od desti-
nacije.
  Žal je letos festival minil brez 
gledalcev, a z novo disciplino, 
kolesarskim krosom. Zahtevna 
proga v okolici Školja je priva-
bila okrog 200 tekmovalcev, ki 
so se pomerili za točke sloven-
skega pokala. V elitni konku-
renci sta se zmage razveselila 
Tanja Žakelj in Rok Naglič. 
Festival je znova tudi okronal 
državne prvake v 4Krosu in 
postregel z zanimivimi dvobo-
ji v B4X Pokalu. Naslov prva-
ka v 4Krosu je ubranil Urban 
Rotnik (KK Črn trn). Družbo 
na stopničkah sta mu delala še 
Luka Berginc in Kristjan Vre-
ček. V mlajših kategorijah so 
se naslovov prvaka veselili še 
Miha Jerkič, Tilen Štravs, Ma-
tija Ferjančič in Aljaž Černigoj. 
Prva dva v barvah Črnega trna, 

ostala dva pa v barvah Kampl-
ca.
  Kmalu zatem so na svoj ra-
čun prišli BMX kolesarji, ki 
so se pomerili na državnem 
prvenstvu v Mariboru. Odlič-
ne vožnje številnih ajdovskih 
kolesarjev so bile dovolj, da je 
ajdovski klub, prvič v zgodovi-
ni, prejel naziv najboljše BMX 
ekipe v Sloveniji. V sicer zelo 
izenačenem boju med klubi iz 
Ajdovščine, Ljubljane in Ma-
ribora, so člani Kolesarskega 
kluba Črn trn domov prišli s 
tremi naslovi prvaka, najboljši 
so bili Tim Rovtar, Beno Batič 
in Jani Volk.
  Ljubljana pa je prav tako v 
septembru gostila prvo uradno 
državno prvenstvo čisto sveže 
kolesarske discipline Pump-
track. Žal Ajdovščina še vedno 
ne premore pravega asfaltnega 
pumptrack poligona, a vseeno 
so kolesarji v črno zelenih dre-
sih prikazali dovolj znanja in 
spretnosti. Na najvišjo stopnič-
ko je uspelo stopiti Timu Rov-
tarju. Na stopničkah smo videli 
še srebrnega Jako Severja, v ka-

tegoriji do sedem let. Bronaste 
kolajne pa so si z odličnimi vo-
žnjami priborili Tine Dovžak 
(U11), Nik Prek (U13) in Beno 
Batič (U17).
  Za konec je nekaj kolesarjev 
Črnega trna nastopilo še na tra-
dicionalnemu KamplcEnduru 
v Ajdovščini. Žal se nobenemu 
ni uspelo prebiti do stopničk, 
a fantom borbenosti, želje in 
znanja ne gre očitati. Sezone je 
tako konec, v klubu so z dosež-
ki zelo zadovoljni, seveda pa si 
želijo v letu 2021 večje število 
dirk, predvsem pa zdravja. Ob 
tej priložnosti se klub zahva-
ljuje tudi vsem sponzorjem in 
donatorjem, brez katerih bi bili 
takšni uspehi zelo težko dose-
gljivi. 

KK Črn trn
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Velikan Morjan
Na Otoku, sredi Atlantskega 
oceana, je bilo kot od pamti-
veka. Kopno je z vseh strani 
oblivalo Morje in le od vetra je 
bilo odvisno, kako visoko bo 
butnil prival. Na jugu je bila 
dežela položna, blaga in rado-
darna, na severu pa se je proti 
nebu kot obelisk vzpenjala gora 
z vrhom, ki je sijal kot zvezda. 
V notranjost se je širil gost vla-
žen gozd; vsako seme je v njem 
vzklilo in vsako drevo bogato 
obrodilo.
Ne jeseni ne zime ni bilo na 
spregled, le pomlad in poletje 
sta se komaj opazno menjavali.
Morjan in Otok
Tu je živel mlad atlant, Morjan 
po imenu. Bil je krepak že od 
rojstva, sčasoma pa je zrasel v 
pravega velikana. Na svoja ple-
ča si je mogel oprtati vsakršno 
breme in ga trikrat nesti okoli 
Otoka, če bi bilo treba.
Znal je le nekaj besed in vešč je 
bil šteti tja do deset. Kaj več niti 
ni rabil. Povsod je bilo vsega na 
pretek. Naj je Morjan z drevesa 
utrgal enega, dva ali tri sadeže, 
prav nič se nikjer ni poznalo, 
in naj je iz vode odcedil tri ali 
sedem naročij morskih zeli, 
prav tako ne. Od vsega obilja je 
postajal že kar zajeten. Kamor-
koli je stopil, so za njim ostajale 
globoke sledi, ki se zlepa niso 
zabrisale.
Cel mili dan je lahko postopal 
po peščini in brskal naokoli, da 
bi videl, če je Morje naneslo kaj 
novega. Kadar je pihal mornik, 
so valovi naplavljali vsemogo-
če stvari od bog ve kod, ko pa 
je potegnil sušnik, je marsikaj 
tudi odneslo in razposlalo na 
vse strani.
Pred njegovimi koraki so se 
rakci urno poskrili, a so, ko-
maj se je prestopil, spet hitro 
prilezli na plano. V pesek je 
risal podobe morskih bitij, a 
jih je že prvi daljši val zalil in 
potegnil za sabo. Zbiral je hi-
šice morskih polžkov, školjke, 
korale, pa tudi svetlo zglajenim 
kamenčkom se ni mogel upre-
ti. Vse to je spravljal nekam na 
varno, zdaj tu – zdaj tam, da 
je še sam včasih pozabil, kam. 
Manj drage kamne je sfrcal na-
zaj v Morje, da so se lahko bru-
sili v nedogled. 
Ni se naveličal prizorov, kako 
sonce iz Morja prestopa v nebo, 
se čezenj vzpenja, se preveša in 
spet potone. Najraje pa se je 
potapljal v laguni, lebdel kot 
mrtvak na gladini, se valjal 
po vodi z največjim užitkom. 
V vodi se je res dobro počutil, 
saj je bil tam precej lažji in bolj 
okreten kot na kopnem. Vse je 
švigalo in bežalo pred njim – 
morski klobuki, pisane ribe, 
kornjače ... Še kit se mu je na 
daleč izognil.

Rad je imel tudi noči, ko je vro-
čina malo popustila. Če je bilo 
Morje mirno in je sijala luna, 
se je vrgel na glavo v čarobno 
kopel; ob vsakem zamahu se je 
voda živo zaiskrila. Ko pa se je 
obrnil, je imel ves razgled pred 
seboj: srebrno gladino, belo si-
pino, za njo pa neskončno te-
men gozd in svetlečo se goro v 
ozadju.
Na goro Morjan nikdar ni sto-
pil. Prav nič ga ni mikalo sre-
čanje z zmajem, ki je tam po-
šastno drnjohal, se vsake toliko 
prebudil in bruhnil ognjene 
zublje iz gobca.
A vse bi bilo lepo in prav, ko bi 
imel velikan prijatelja po svoji 
meri. Skupaj bi nabirala sočne 
sadeže in si jih delila: to tebi, 

to meni. Lahko bi se pomerila 
v moči – kdo pljune višje, kdo 
plava dlje, kdo se globlje poto-
pi. Toda daleč naokoli ni bilo 
bitja, s komer bi se lahko vsaj 
malo pomenil. In naj je poslal 
šilasto čer v katerokoli smer 
ali zalučal leščurjevo lupino 
v nebo, se nikdar nista vrnila. 
»Ups,« se mu je od toge tedaj 
izvilo iz prsi.
Še sreča, da so se v zaliv rade 
zatekale morske deklice. Pri-
neslo jih je z vseh strani sko-
raj hkrati, kot bi se bile poprej 
domenile. Žvižgale so, pele in 
plesale so tako vabljivo, da je 
hrusta kar zabolelo v duši.

»Sem-les,« je v takih trenutkih 
iztisnil Morjan in dobrodušno 
nakazal z roko. A le ena, Mila, 
najbolj zala, se mu je včasih pri-
bližala in mu zvonko prišepni-
la nekaj, kar mu je dobro delo. 
Druge pa so se le tajinstveno 
zahihitale, mu pomahale in se 
mu porogale: »Sem-les, sem-
-les!« Nakar so se divje zavrtele 
in se kot delfini pognale nazaj 
na odprto Morje. 
Neznansko rad bi se z njimi 
podal v neznano. Že misel na 
to ga vselej tako podžge, da se 
požene za deklicami v valove 
in jim sledi, dokler njihovi rep-
ki ne izginejo za obzorjem.
Ko končno prileze iz vode, ga 
noge komaj še držijo. Težke so, 
v gležnjih ga iznenada tako za-
skeli, kot bi ga oplazila medu-
za. »Au-či!« tiho pisne, a prècej 
na to pozabi.
 
Morjan in Morje

Morjan je prišel v leta, ko mu 
več nič ni po volji. Obsedlo ga 
je pravo hrepenenje, neznanska 
želja ga je obšla, da bi spoznal 
še kaj kot le Otok. Najraje bi se 
vrgel v širno Morje in odplaval 
v neznane dežele. Od tam je 
včasih privel svež veter in mu 
hladil razbeljeno čelo.
Ves čemeren začne orjak pose-
dati po nabrežju, namaka noge 
v plitvini in togotno vzdihuje, 
ko mu topli valovi ližejo noge 
in mu zmorec mrši gosto gri-
vo. Ko tako bolšči predse, na-
enkrat zagleda pod migetajočo 
vodo zglajen ploščat skrilast 
kamen, kakršnega še ni videl. 

Pograbi ga, ga potežka, nekaj-
krat preloži z ene roke v drugo 
in ga nežno pogladi. Tegale je 
pa od daleč prineslo, si misli. 
»Ups!« mu uide od tihega upa-
nja, da kdaj le sreča orjaka, ki 
je bil kamen zalučal v to smer.
Kar popade ga, in brž si nabe-
re morskih ježkov ter pocuza 
krepčilne srčike. To ga tako 
podžge, da bi lahko trikrat te-
kel okoli otoka, če bi bilo treba. 
Toda Morjan se trezno odloči, 
da prihrani moči za podvig, o 
katerem se mu dotlej še sanjalo 
ni. Vso noč ne zatisne oči. Tuh-
ta in tuhta, naposled le skuje 
načrt: Tja-ven.
Zarana zagrabi svoj ostrorob in 
se odpravi v pragozd. Lep čas 
drmasti naokoli ter podira sve-
ti les za barkačo. Na puklu ga 
neumorno vlači na obalo. Delo 
se mu dobro odmika: hlode tr-
dno zbije skupaj in jih poveže s 
srobotom. Postavi jarbol in tri 

palmove veje za jadra, pa še par 
vesel vklene na krov. Plovilo je 
nared; nanj bi lahko spravil tri 
velikane. Nakar stopi v gozd še 
po živež. Oprta si sadežev, ki 
naj bi zalegli vsaj za pol leta, 
ter spotoma pobaše še tri mehe 
vode. Menažo skrbno pričvrsti 
na brod in si vse skupaj pono-
sno ogleda. Še zadnjikrat se 
potopi v domači zaliv, se stegne 
po peščini in lepo zadremlje.
Zbudi ga šele glasno požviž-
gavanje, ki prihaja z Morja – 
morske deklice se spet zbirajo. 
Z repi pleskajo po vodi, klikajo 
in ga neudržno vabijo v nezna-
no.

Morjan krepko pljune in zate-
glo izdavi: »Tja-ven!« Vzame se 
skupaj, kolikor ga je, da splavi 
brod, nakar se še sam nanj po-
vleče. »Tja-ven, tja-ven,« zapo-
jejo deklice in mu z rokami na-
kažejo smer. Potegne za njimi, 
a kot zakleto, kaj kmalu se jih 
pol ducata obrne na zahod, pol 
pa na vzhod. Orjak zdaj koleba, 
prav nič mu ni jasno, kam naj 
se poda. Pogleda v nebo, pa jo 
mahne na vzhod. Zdi se mu, da 
je v tej jati Mila, ki ga bržkone 
ne bi pogubila.
Deklice komaj dohaja, a dobro 
krmari. Že beži pred vetrom in 
lepo napreduje. Naenkrat pa 
veter zamre. Brod se ziblje na 
mrtvih valovih, tok ga po mili 
volji zanaša vstran. Velikan na 
vse kriplje grabi z vesli, a kmalu 
odneha ter se na milost in ne-
milost prepusti Morju. Zvrti se 
dan, obrne se noč, ko še vedno 
nemočno križari. Morske de-
klice ga zdajci obkrožijo in mu 
komaj slišno zapojejo. V hipu 
pa se spet zavrtijo, mu druga za 
drugo pomahajo in odtleskajo 
vsaka na svojo stran.
Zbudi se vesel veter, ki žene 
ovčice na nebu v pravo smer. 
Morjan se ravna le po soncu in 
luni, na zvezde se ne spozna. 
Mirno plove, kar se začnejo 
zbirati gosti oblaki, ki se zne-
nada postavijo pokonci. Veter 
pospešuje, valovi se že grebe-
nijo, se vse bolj ostro lomijo in 
kipijo. Že ogenj preseka nebo, 
gromko zagrmi, kot bi bil so-
dni dan. Tako strašansko se 
ulije, da silaka prebiča vse do 
kosti.
Palmova jadra so že zdavnaj 
odfrčala. Z vesli zdaj le še ople-
ta, skoraj bi mu jih že izruvalo 
iz rok. Veter spet močno sune 
– in glej ga zlomka – odpihne v 
vodo vso sladko menažo.
Ko se burno vreme poleže in 
se nebo zjasni, velikan opazi, 
kako se tam med valovi ne-
kaj premetava in kobali njemu 
naproti. Bila je Mila: s seboj je 
vlekla poln sak živeža, ki je bil 
zdrsnil z broda. Morjanu se kar 
oči zasvetijo. Ko povleče vse 
skupaj na krov, komaj še stre 
palmov oreh. S tako slastjo ni 
še nikdar česa užil.
Mila mu brez besed da vedeti, 
da ga varno pelje naprej. Po-
spremi ga vse do preliva, kjer se 
na obeh straneh vrat vzdiguje 
mogočen kamnit steber. Zdaj 
mu deklica še zvonko zapoje, 
on pa ji možato dvigne roko v 
pozdrav. Tedaj ga morski tok 
potisne skozi ožino v mirnejše 
vode.
Morjan se še sam silovito odri-
ne od stene. Ob tem pritajeno 
zajavska: »Au-či!«. V peti ga 
nekaj zareže, kot bi se nabodel 
na morskega ježka. Toda žilav 
kot je, pusti to vnemar.

 
Morjan in Dežela
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Morjan se zlekne na splav in 
spi tri dni in tri noči brez pre-
stanka. V sanjah se mu vrtijo 
slike: Otok, Morje in neznana 
Dežela. Ko se zbudi, najprej 
opazi, da se je znašel sredi luže, 
obdane s kopnim z vseh strani. 
»Ups!« mu uide od preseneče-
nja. Da je lahko tako malo vode 
in toliko zemlje, si nikdar ni 
mislil.
Pomoči prst v vodo in se ob-
lizne. Zdi se mu, da je voda 
za spoznanje bolj slana kot v 
domačem zalivu, pa tudi dru-
gačne barve je: svetlejša in bolj 
modra kot zelena.
Sam morski tok ga nese dalje, 
tako da le tu in tam zamahne z 
vesli. Vmes si privošči krepčilo, 
kak sočen sadež z Otoka. In ko 
se mu sok pocedi po bradi, ga 
prevzame sladko domotožje. A 
povratka ni.
Na nebu že dlje časa opaža 
zvezdo, ki nenehno potuje z 
njim. Zvezda ga vabi na sever; 
zdaj se ravna le še po njej. Kaj 
kmalu naleti na vrata, širša 
kot prejšnja. Malo okleva, a ko 
ob pečini ugleda spet deklico 
Milo, ne pomišlja več. »Sem-

-les, sem-les,« mu prigovarja 
morska deklica in ga bodri še z 
rokami. Morjan ji le roko dvi-
gne v pozdrav in že se požene 
v valove. Brod pusti za seboj, 
sam pa zaplava skozi ožino. 
»Tja-gor-ven!« prhne skozi usta 
in nos.
Morjan globoko zajema vodo 
in spretno striže z nogami, da 
se kar peni. Dolgi vozli mor-
ske poti se mu hitro odmikajo. 
Morje postaja vse bolj sinje in 
vse plitkejše, na obeh straneh 
pa se vleče kopni svet; skoraj bi 
se ga lahko dotaknil. In res, po 
nekaj dobrih zamahih pripla-
va do strme obale in stopi na 
suho. V glavi se mu kar zavrti 
in noge ga ne ubogajo. Pa ven-
dar racaje stopi naokoli, da si 
najde kaj za pod zob. 
Bore malo je našel, le nekaj 
drobnih sadežev, ki jih je lahko 
kar cele pohrustal. Ko se je za 
silo odteščal, je splezal na pe-
čino, da bi se malce razgledal. 
Kar osupnil je: daleč proti se-
veru so se v zahajajočem soncu 
rožnato svetili raznoliki otoki 
in otočki. Upal je, da bo zdaj 
kmalu na cilju.

Zjutraj se je Morjan odžejal ob 
tankem curku hladne vode, ki 
je brizgala iz skalne poči, obral 
tri drene in spravil vase za poln 
vamp drnulj, da ga je trpko po-
praskalo po grlu. Tako podprt 
se je pognal naprej po mor-
skem rokavu navzgor.
Morje je le še bolj plitko in na-
enkrat ga kar zmanjka. Lahko 
bi se le še obrnil in se vrnil s 
tokom nazaj, od koder je prišel. 
Toda silna želja, da morda res 
najde prijatelja nekje tam gor, 
ga prijetno spodbode. In spet 
se mu iztrže iz prsi: »Tja-gor-
-ven!«
Ko se povleče na kopno in se 
spravi pokonci, se do kolen po-
grezne v razmočena tla. Dolgo 
brodi po blatu naokoli, nakar 
le ugleda, kaj pomeni vsa ta 
moča: to je reka, ki se počasi in 
na široko steka v Morje. Mor-
jan korajžno zabrede po strugi 
navzgor. Rečno korito se oži in 
poglablja, voda postaja vse bolj 
hladna, pa tudi vse bolj bistra. 
Natanko razloči pisane sma-
ragdne kamenčke med zglaje-
nimi belimi skalami.
Pred njim se počasi rišejo gri-

či, pa hribi in gore v ozadju. 
Zdelanih podplatov končno 
prisope do sovodnji. Nič več ne 
pomišlja. Z levo nogo še posta-
ne v smaragdni reki, z desno pa 
že prestopi v temnozeleni tok 
mirne reke. Z olajšanjem za-
plava, da spere s sebe vso sol in 
skrbi. Najraje bi tam kar ostal, 
a dobro ve, da pot ni končana. 
Počije le tolikanj, da se mu za 
silo zacelijo rane na zribanih 
podplatih.
Kraji so mirni, bregovi položni. 
Nad rečnimi okljuki se sklanja-
jo drevesa in ga vabijo naprej. 
Brede po reki navzgor, dokler 
ne pride do ustja. Z desno nogo 
še postane v mirno tekoči vodi, 
z levo pa že prestopi v mrzlo 
reko in zabrede proti toku na 
sever. Zdaj ve, da je na pravi 
poti. Ko lazi čez skale, ga vedno 
huje lomi v gležnjih. Naenkrat 
zagleda čaroben izvir. Česa ta-
kega še svoj živi dan ni videl: 
od vsepovsod bruha živa voda 
– lahko bi napojila orjake vsega 
sveta.
Morjan se odtoči in sesede na 
skalo. Spodvije premrle noge 

pod brado in zastrmi predse. 
Nekaj ga tako useka v podpla-
tih – kot bi ga počil sam morski 
zmaj. »Au-či,« zaječi in ostane 
pri tem za vedno. Nekje iz da-
ljave še ujame mili spev, nakar 
se z meglico, ki se vije ob Reki 
navzgor, zdaj prvič povzpne na 
Goro.
Baje je Morjanov Otok kmalu 
potonil v Morju; sam je torej le 
za las ušel tej pogubi. Govorilo 
pa se je tudi, da je bil Morjan 
bolj rojen za vodo kot kopno. 
Potemtakem se ne bi smel brez-
skrbno podati na celino.
Kaj se je zares zgodilo, ve le vi-
dovita vila. Ta ga je vzela k sebi, 
ga skrbno povila in ga nalahno 
položila nad črne stene, glavo 
pa mu prislonila na rob prav 
nad izvirkom.
Pozorno se razglejte po gor-
skem grebenu: Morjan vsak 
dan za tren odpre oči, da se 
prepriča: Morje valovi. Napaja-
jo ga reke in oblaki.

Majda Čelik

Vabilo vsem, ki želijo 
postati člani SD
Spoštovane občanke in občani občin Ajdovščina in Vipava. 

Socialni demokrati Zgornje vipavske doline smo organizirani v 
dve samostojni občinski organizaciji - ajdovsko in vipavsko. Po 
statutu naše stranke je vsak naš član lahko izvoljen v vse orga-
ne stranke ter lahko voli. Lahko polnopravno sodeluje pri delu 
stranke na lokalni in državni ravni. Glavna naloga vsakega člana 
pa je prenašati utrip življenja ljudi v strankine forume, torej v 
organizirane skupine ljudi, ki si želimo stvari izboljšati, olajšati 
življenja naših ljudi, na kratko, ki si želimo oblikovati družbo lju-
di z enakopravnimi možnostmi dela, ustvarjanja, bivanja. 
Sodobne družbe so, zdi se, vedno bolj in bolj pogosto na raznih 
razpotjih. Tudi naša ni izjema. K sreči živimo v državi, kjer se po-
nudniki političnih različic večinoma vsake štiri leta pomerimo 
na volitvah. Tako se nezadržno bližajo državnozborske volitve 
čez leto in pol, ter lokalne, konec leta 2022.
Vabimo te, da nam pri tem pomagaš. Da pomagaš sooblikovati 
programe, s katerimi bomo nastopili na bližajočih se volitvah ter 
da nam pomagaš pri kasnejši izvedbi programov. Vabimo te, da 
postaneš naš član.
Še prej pa bi radi opravili s teboj tovariški pogovor. Na ta pogo-
vor z vodstvi občinskih in območne organizacije SD Ajdovščina 
- Vipava lahko prideš vsako sredo v mesecu oktobru od 17.00 do 
19.00 ure v prostore stranke SD na Goriški cesti 17 v Ajdovščini 
( Rizzatova vila, drugo nadstopje levo ). Poprejšnja najava ni po-
trebna. Zaščitna maska pač.
Na sestanek lahko pridete tudi dosedanji člani, na navaden kle-
pet s kakšnim predlogom ali pobudo.

Tovariški pozdrav !
Predsednik ObmO Ajdovščina - Vipava
mag. Miloš Bizjak

Tanja Fajon na obisku 

V sredo 16. septembra so se na 
prenovljenem ajdovskem pla-
cu takole nastavili fotografu 
vršilka dolžnosti predsednice 
SD – socialnih demokratov 
Tanja Fajon, mag. Miloš Bizjak 
(levo), sicer predsednik stran-
kinega območja ter predsednik 
občinske ajdovske organizacije 
SD Ajdovščina, ajdovski podž-
upan Mitja Tripković. Upravi-
čeno je manjkal ajdovski župan 
Tadej Beočanin, ki se je ravno 
takrat udeleževal posveta slo-
venskih županov na Brdu pri 
Kranju.
Razlog obiska evropske poslan-
ke Tanje Fajon leži v bližajočem 
se volilnem kongresu stranke 
SD, ki se bo odvil 10. oktobra 
2020 in sicer na popolnoma di-
gitalni, torej brezstični način. 
Kongresniki iz cele Slovenije, 
teh je kar 415, bodo namreč na 
kongresno soboto ostali doma, 
pred računalnikom. Na svoj 
osebni elektronski naslov bodo 
dobivali spreminjajoče se šifre 
povezav, na podlagi katerih se 

bodo lahko prijavljali k razpra-
vi, ter kajpak volili in izvolili 
novo predsednico ali pač pred-
sednika. Kandidata za najviš-
je mesto v stranki sta namreč 
dva, poleg omenjene Fajonove 
še poslanec državnega zbora 
Jani Prednik, doma iz Koroške. 
Kongres bo imel kar dve ločeni 
volilni komisiji, eno za dode-
ljevanje šifer, eno za vodenje 
evidenc. Tako bo odstranjen 
strah pred prirejanjem rezulta-
tov, sicer tudi glavni razlog, da 
tudi državljanke in državljani 

ne volimo svojih županov, sve-
tnikov ali poslancev na digital-
ni način. Torej od doma. Tako 
moramo do volilnih skrinjic na 
volilno nedeljo vsakič peš. 
Kakorkoli. Območje, ki ga vodi 
Bizjak, ima pet kongresnikov 
in prav njihovo podporo po-
trebuje nasmejana Tanja. V 
sproščeni predstavitvi lokal-
nemu vodstvu stranke je Fajo-
nova orisala trenutne razmere 
v državi, s katerimi, kot pravi, 
ni najbolj zadovoljna. Skrbijo 
jo namreč poizkusi in razgra-
dnja pomembnih podsistemov 
države (RTV, FURS, Zavod za 
statistiko, policija, kultura itd.), 
ki jih izvaja Janševa vlada. Da 
res ne spadamo v obnovljeno 
Avstro-Ogrsko brez Avstrije, 
so se strinjali vsi prisotni.
Še pred volitvami se bo Ob-
močnemu odboru SD Ajdo-
vščina – Vipava predstavil tudi 
kandidat Jani Prednik, tako da 
bodo SD volitve, iz zgornje vi-
pavskega gledišča, demokratič-
ne in realne. 
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Potep v naravi
  Minuli torek je na Ribniku ob 
pomoči vzgojiteljic izstopila iz 
vozil majhna, vendar pisana 
druščina predšolskih otrok ra-
zvojnega oddelka CIRIUS Vi-
pava. Različnih razpoloženj so 
umikali obraze toplemu soncu. 
Nekateri so se v pričakovanju 
veselo in zvedavo ozirali okrog, 
drugi so v neznano stopali veli-
ko bolj zadržano in previdneje.
  Makadamska pot jim je, če-
prav prašna, dajala svobodo. 
Mimo nešteto pisanih vrtov, 
polnih jesenskih plodov, jih 
je peljala k meni. Čudili so se 
živahnim bučam, toplim sonč-
nicam in visokim figovim dre-
vesom. Opazili so potoček ob 
poti, ki jih je spremljal ves čas 
njihovega potepa in jim dajal 
prijeten hlad. Ponudil jim je 
tudi svojo pristno vodo, da jo 
spoznajo, se jo dotikajo, jo zaje-
majo, po njej spuščajo papirna-
te ladjice in si umijejo od blata 
umazane rokice. 
  Na bližnjem travniku so se pa-
sle koze. Otroci so se jih razve-
selili, vendar so drug drugemu 
znali pokazati tudi, kdaj jim je 
družbe dovolj. Bolj potrpežljiv 
je bil eden izmed konjev na 
bližnjem ranču. Gotovo so ob 

konju začutili zdravilno ener-
gijo mogočne živali, ki zna po-
svariti tudi pred nevarnostjo. 
 Kokošja družina, ki so jo obi-
skali za tem, je otroke spustila 
čisto medse, vendar se zanje ob 
spustu na pašo ni dosti menila. 
Prijazni lastniki kokošnjaka so 
zato otrokom v roke podali pu-
haste piščančke. Jabolčni zavi-
tek je naslednji dan razveselje-
val njih, njihove spremljevalce 
in gotovo še koga. 
  

Vaša Narava

Svetovni dan čiščenja
  Vsak dan iz različnih virov 
slišimo, kako pomembno je 
v teh časih redno in temeljito 

umivanje rok. S čimer se seve-
da strinjam in si roke umivam 
ob vsaki priložnosti, ob tem 
pa pomislim na količino čiste 
vode, ki jo za to porabim.
  Na čisto vodo se vsakodnev-
no zanašamo za pitje, kuhanje, 
higieno in čistočo na splošno. 
Glede na to, da sem letos, tako 
kot večina nas, veliko več časa 
preživel doma, večkrat pomi-
slim, da je imeti vire čiste vode, 
kot jih imamo v Vipavski doli-
ni, velik privilegij.
  Reki Hubelj in Vipava ter vsi 
nešteti potoki in izviri našo 

dolino naredijo zeleno in nam 
omogočajo, da na različnih ob-
močjih sejemo in žanjemo vse 

leto. Pozabiti pa ne smemo še 
na čist zrak, ki nam ga daje ze-
lena dolina, in čisto okolico, ki 
nista nič manj pomembni kot 
čista voda. 

Spet voda v koritu
  Sredi septembra je bila na 4. 
kilometru ceste Podnanos - 
Nanos krajša slovesnost, saj 
so predali namenu obnovljeno 
korito s tekočo vodo. Pred ča-
som je namreč voda presahni-
la, korito pa je tudi že razjedel 
zob časa. Krajevna skupnost 
Podnanos se je odločila, da 
nekdaj zelo pomemben vir te-
koče vode na pobočju Nanosa 
ponovno obudi.
  Izvir, ki je napajal korito (v bi-
stvu gre za dve povezani kori-
ti), leži na nadmorski višini 505 
in gre za enega najvišje ležečih 
stalnih izvirov tekoče vode na 
južnih pobočjih Nanosa, Gore 
in Čavna. Pred časom pa je 
korito ostalo brez vode tudi 
pozimi. Da izvir ni kar pre-
sahnil, temveč je voda 'dobila 
drugo pot' (zemeljski podor), 
je potrdil tudi domačin Jože 
Krečič, ki je z bajalico vodo 
spet 'odkril'. Podzemno zajetje 
na drugi strani cestnega ovin-
ka leži dovolj visoko, da vodo 
gravitacijsko napaja korito. Se-
veda je stopila na sceno grad-
bena mehanizacija, s pomočjo 
katere so pod bankino in cesto 
speljali cev iz zajetja do korita. 
Domača zidarja Jurij Koritnik 
in Srečo Fabčič sta nato teme-

ljito obnovila tako korito kot 
okolico. Na bržini pod koritom 
so nato posekali rastje, ki je za-
krivalo pogled na dolino oziro-
ma Podnanos in tako je nastala 
res lepa točka, ki kar kliče po 
postanku, ne samo žejnih. 
  Predsednik KS Podnanos 

Franc Kopatin je na srečanje 
povabil vse, ki so pomagali pri 
prenovi in se jim zahvalil za 
izjemno opravljeno delo. Vi-
pavski župan Goran Kodelja 
je obljubil, da bo v občinskem 
proračunu našel denar še za 
ograjo ob robu ceste, ki bo to 

»sicer manjšo, a zelo pomemb-
no pridobitev« zaokrožila. 
  Vodo oziroma korito je nato 
blagoslovil šembiski župnik 
Tomaž Kodrič, nakar so zbrani 
nazdravili s kozarcem … vode, 
seveda. Kopatin je povedal še, 
da so vodo poslali na analizo 
in je po neuradnih podatkih 
neoporečna. Običajno priteče 
v korito 5 litrov vode na minu-
to, tudi v letošnji najhujši suši 

je zmogla dva litra na minuto, 
le da je bila nekoliko toplej-
ša. Za razliko od daljnega leta 
1926, ko je po besedah Bernar-
da Volka iz Hrašč delovodja ob 
gradnji ceste prepovedal de-
lavcem piti vodo iz korita, češ 
da se bodo prehladili. Menda 

je raje poslal v bližnji Podgrič 
po flaškonc vina, da je vodo 
'ogrel'. Delavci, med katerimi 
je bil tudi Bernardov sorodnik, 
so bili z bevando še bolj zado-
voljni … 
  Sicer o gradnji nanoške ceste 
v naših arhivih ni podatkov, 
kajti cesto je iz strateških na-
menov gradila italijanska voj-
ska oziroma podjetje A.A.S.S. 
z najetimi delavci, v glavnem iz 

bližnje okolice. Po besedah An-
tona Trošta iz Orehovice pa so 
edini predor na cesti nekoliko 
višje gradili kaznjenci – zapor-
niki iz italijanskih zaporov. So 
pa območje nad koritom delav-
ci iz naših krajev poimenovali 
'Belvedere', pa ne zgolj zaradi 

lepega razgleda na dolino, pač 
pa zato, ker so nekateri že ime-
li v žepu vozovnico za odhod s 
trebuhom za kruhom v Ame-
riko – z ladjo, ki je nosila ime 
- 'Belvedere'.
  Ne glede na osnovni (vojaški) 
namen je cesta odprla pot do 
nanoških gozdov. Les je bil pod 
Italijo dobro plačana surovina, 
za razliko od vina, ki je pod av-
stroogrsko monarhijo Vipavski 
dolini rezalo dobre rezine kru-
ha. Korito je bilo nepogrešljivo 
za napajanje konj in volov, s 
katerimi so tovorili les. V šest-
desetih letih prejšnjega stoletja 
je voda iz korita dobila še do-
daten pomen. Pojavili so se vo-
zovi 'gumarji', ki so za hlajenje 
zavor potrebovali vodo. Mno-
gim je pri vožnji navzdol prehi-
tro zmanjkala in niso bili redki 
primeri, ko je iskra preskočila 
na seno … Če so furmani sreč-
no prestali pot do korita, naprej 
ni bilo več težav. 
  Drugo korito, bliže cesti (da 
je žival pila vodo kar vprežena) 
ni več potrebno, zato je danes 
preurejeno v cvetlično gredo. 
Skratka, Šembici so uspeli iz-
trgati pozabi dediščino, ki je 
pomembna tako z naravnega, 
tehničnega in etnološkega vi-
dika, je pa zanimiva tudi v tu-
rističnem smislu. 

  Preveč dolgoveziti o tem, kaj 
lahko storimo za bolj čisto 
vodo, zrak in okolico, najbrž 
nima pomena, saj nas je Greta 
vse dobro seznanila in podučila 
o pomenu ločevanja odpadkov, 
zmanjšani uporabi plastike in 
alternativnih virih energije.
  Ob letošnjem svetovnem dne-
vu čiščenja, 19. septembru, sem 
se tako odločil, da nekaj vrnem 
dolini in zemlji, ki tako dobro 
skrbi zame, in očistil strugo 
Hublja od hidroelektrarne v 
Palah do izvira ter sproti po-
bral še odpadke na poti ob 
Hublju. S tem sporočilom pa bi 
rad vse nas še enkrat opomnil, 
kakšne privilegije uživamo v 
naši prelepi dolini in da lahko 
z majhnimi dejanji resnično 
nekaj naredimo, da bodo lah-
ko tukaj sejali in želi tudi naši 
vnuki.

Jaka


