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Slikovita maturantska četvorka
Na Lavričevem trgu je bilo minuli petek izjemno živahno, saj so maturanti odplesali tradicionalno četvorko, 
sočasno s tisoči maturantov po številnih evropskih mestih.

Štiri vrste plesalcev so bile zelo dolge 
in so zapolnile polovico trga. Plesa-
lo je 148 maturantk in maturantov 

iz treh razredov vzgojiteljske šole in dveh 
razredov gimnazije Srednje šole Veno 
Pilon Ajdovščina, pridružilo pa se jim je 

še 24 maturantov iz Škofijske gimnazije 
Vipava. Seveda pa je treba tem prišteti 
še partnerje oziroma soplesalke in so-
plesalce, tako da je bil pogled na trg res 
slikovit. 

Še pred samo četvorko, ki so se je uči-
li pod vodstvom Plesne šole Rebula, je 
potekal tradicionalni uvod z nagovoro-
ma ravnatelja Andreja Rutarja in župana 
občine Ajdovščina Tadeja Beočanina, ki 
je maturantom zaželel sproščeno poletje 
in uspešen prestop v zrelost. Tretješol-
ci so nato prejeli v simbolično hrambo 
šolski ključ, vendar so morali četrtošol-
cem obljubiti, za bodo zvesto sledili nji-
hovi zapuščini. Nato so maturanti pod 
vodstvom profesorice Vide Červ grom-
ko odpeli sloviti Gaudeamus. 

Pod organizacijo dogodka se sicer pod-
pisuje MC Hiša mladih. 

Dolina zelena
Vipavska dolina je zelena v mnogih pogledih, v dobesednem in v prenesenem pomenu besede. Zelena je pokraji-
na, ki nudi čudovit razgled in očara obiskovalce,… Zelena je tudi kot turistična destinacija, od leta 2016 vključena 
v Zeleno shemo slovenskega turizma, letos pa je bila v skladu z vsemi prizadevanji na področju trajnosti, ocenje-
na s srebrnim znakom SLOVENIA GREEN DESTINATION. 

In še bi lahko razmišljali, v čem vse je 
zelena naša dolina. Ne nazadnje, po 
značilni svetlo zeleni barvi listja in 

mladic avtohtone vipavske trteje dobila 
ime tudi sorta vina zelen. 

Pred nekaj desetletji skoraj pozabljena 
in opuščena sorta zelen zadnje čase spet 
počasi pridobiva na pomenu med vino-
gradniki in na priljubljenosti med po-
znavalci ter ljubitelji vin. Največ zaslug 
za njen vnovični vzpon imajo prav goto-
vo vipavski vinarji, ki jo zadnja leta po-
novno intenzivneje pridelujejo, načrtno 
in zavzeto, s prav posebnim občutkom, 
ki ga je potrebno imeti za to občutljivo in 
svojevrstno vinsko sorto. Svojo vlogo pa 
ima tu tudi Konzorcij Zelen. 

Številni vinarji iz Zgornje in Spodnje 
Vipavske doline se bodo s svojimi vini 
zelen predstavilina drugem Festivalu 
vina zelen v Vipavskem Križu, ki bo le-
tos potekal v soboto, 17. junija. Organi-
zator festivala je tudi tokrat Zavod Vipa-
vski Križ v sodelovanju s Konzorcijem 
Zelen in razvojno agencijo ROD Aj-
dovščina. Dogodku, ki bo v znamenju 

žlahtnegain nekoč gosposkega vina ze-
len, bodo svoj delež plemenitosti dodali 
tudi Evropski red vitezov vina (Konzu-
lat za Slovenijo, Legatura za primorsko) 
s svojim obiskom in skupina viteza Ga-
šperja Lambergarja z Bleda, ki bo v ču-
dovitem ambientu grajskega obzidja 
uprizorila vedno atraktivne viteške igre. 
Turistično društvo Šempas bo poskrbelo 

za kuhanje polente s pršutom po starem. 
Poleg degustacije vin zelen in druženja z 
vinarji pa se bodo lahko obiskovalci fe-
stivala v družbi lokalnega turističnega 
vodnika sprehodili po Vipavskem Križu. 
Tudi od tu je čudovit razgled na zeleno 
Vipavsko dolino. 

akk

Prijateljstva

V dobi socialnih omrežij je možnost po-
vezovanja in komuniciranja na višku svojih 
moči. Z lahkoto, hitro in vsakem trenutku 
dneva, lahko dosežemo kogarkoli in z njim 
delimo mnenja, okus za muziko ali hrano, 
fitnes nasvete,…S količino sledilcev in like-
-ov merimo odobravanje in ljubezen dru-
gih. Tudi sama sem del tega časa in sistema 
in me napredek ne moti, nasprotno, veliko-
krat mi zelo koristi. Me pa zaskrbi, ko v svo-
jih prenatrpanih življenjih, pod pritiskom 
ure, začnemo izgubljati ne samo sebe, ven-
dar tudi ljudi okoli nas. Z že stotim dogo-
varjanjem za kavo prek sporočil, ki se nato 
nikoli ne zgodi, par lajki in komentarji, ne 
moremo ohranjati odnosov. Sama sem gle-
de tega še malce staromodna, očitno. Ljudi, 
ki mi veliko pomenijo, imam rada ob sebi, 
v živo. Z njimi samo klepetam ali se resno 
pogovarjam, smejem, filozofiram, rešujem 
probleme ali jočem. Brez cenzure in razmi-
šljanja ali bom pokazana v pravi luči in po-
polni podobi, kot se to razmišlja pred novo 
objavo na Facebooku. Odnosi zahtevajo ve-
liko dela. Vem, tako 'znucano' se sliši ta sta-
vek, pa vendar o njem razmišljam. Za pri-
jatelje, si je treba čas vzet. Tudi to sem že 
nekje slišala. Ampak, je res, še kako je res. 
Pravo prijateljstvo niso samo mavrice in 
sončki in lepo, da si tukaj dokler mi koristiš 
ali govoriš, kar hočem slišati. Prijateljstvo 
je, da si prisoten, ko je treba, je sprejemanje, 
prilagajanje, razumevanje in predvsem spo-
štovanje. Je podarjen čas. Vendar je vredno. 
In tisti, ki prava prijateljstva imajo, vedo da 
je tako.

Površinskih odnosov imamo že tako pre-
več, vsak vsaj 500 na socialnih omrežjih. 
Ljudje, ki pa ti stojijo ob strani in te imajo 
radi, že samo zaradi tega, kdor si, so pa red-
ki. In tega ne smemo pozabiti.

Potrudite se ohranjati pristne odnose in v 
živo, bodite dobri in iskreni eden do druge-
ga. In predvsem, ne zavrzite take sreče, kot 
so prijatelji. 

Ana Krečič

Pomlad je čas za Okuse vipavske
Okusi Vipavske, ki jih vsako pomlad v sodelovanju z najbolj prodornimi vipavskimi vinarji organizira Razvojna agencija 
Rod iz Ajdovščine so letošnji vrhunec doživeli pretekli konec tedna v čudovitem okolju dvorca Zemono. Vina iz vipa-
vskih kleti, izvrstni kulinarični dogodki in nadvse zadovoljni obiskovalci so zaznamovali tudi tokratni festival. 10
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To naše seme 
Ajdovščina v maju praznuje. Slavja so se začela s svečanostjo ob občinskem prazniku, v petek, 5. maja, v ajdovski Dvorani prve slovenske vlade. Osrednji protagonisti pro-
slave so bili letošnji nagrajenci, poseben pa je bil tudi kulturni program, posvečen Hublju. 

Slavnostni govor ob prazniku je 
pripravil župan Tadej Beoča-
nin ter vam ga v nadaljevanju 

ponujamo v branje v celoti, prav 
tako kot tudi obrazložitve pri-
znanj letošnjih najvišjih občinskih 

nagrajencev. Petomajsko priznanje 
Občine Ajdovščina je za svoje peda-
goško delo in bogat umetniški opus 

prejel Branko Jazbar. Podeljenih je 
bilo pet Zlatih znakov Občine Ajdo-
vščina, prejeli so jih Pivovarna Pe-
licon, Prostovoljno gasilsko društvo 
Col, Ivan Ličen, Združenje borcev 
za vrednote narodnoosvobodilnega 
boja Ajdovščina – Vipava in Rajko 
Troha. Županovo priznanje za izje-
mne dosežke pa je prejela skladate-
ljica Bojana Šaljić Podešva. 

Že pred sejo je praznični utrip sto-
pnjeval nastop Mladinskega pihal-
nega orkestra Ajdovščina pod vod-
stvom dirigenta Andreja Kobala, 
orkester deluje pod okriljem Glas-
bene šole Ajdovščina. Zelo slovesno 
je himno ob začetku proslave zape-
la petošolska Veronika Knafelc. Re-
žijsko taktirko kulturnega programa 

je držal v rokah Peter Avbar. Osre-
dnji motiv zgodbe, skozi katero so 
se prepletali glasba, ples in interpre-
tacije besedil znanih Ajdovcev, med 
katerimi velja še posebej izpostaviti 
Ivana Mermoljo in Staneta Bačarja, 
je bil hudournik, ki že stoletja daje 
življenjskega zagona tej dolini. Aso-
ciativen naslov je Peter našel v Iče-
tovi pesnitvi Kaplje se igrajo hudo-
urnik in se je nadvse dobro podal 
prikazani zgodbi – res smo lahko 
ponosni na »to naše seme«. Poklon 
Hublju so pripravili glasbena za-
sedba Mart z avtorsko ambientalno 
glasbo, interpreti KUD Javorov Hu-
dič, Plesni center ADC – koreograf 
Tamas Tuza ter Iris Batista.

Slavnostni govor župana Tadeja Beočanina ob občinskem prazniku, 5. maja 2017:

Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, dobrodošli na tra-
dicionalni slavnostni seji na dan občinskega praznika, petega 
maja.

Najprej pa velja moj pozdrav cenjenim gostom - z nami sta 
poslanki državnega zbora Eva Irgl in Tanja Cink, poslanec Jer-
nej Vrtovec, državni sekretar na MORS Miloš Bizjak, držav-
ni svetnik Tomaž Horvat; toplo pozdravljam kolega župana 
Franca Mužica in mag. Ivana Princesa, podžupana občine Aj-
dovščina Mitjo Tripkovića in Alojzija Klemenčiča, člane de-
lovnih teles, direktorje javnih zavodov, petomajske nagrajence 
in vse ostale vabljene goste ter občanke in občane, ki vam ob 
občinskem prazniku najprej iskreno čestitam!

»Ko se zelenilo požene v gore, potem je pomlad.« Tako zače-
nja eno od svojih pesmi Ivan Mermolja. Ičetovi stihi so nav-
dihnili tudi snovalce kulturnega dela progama v nadaljevanju 
slavnostne seje in verjamem, da bomo doživeli lep umetniški 
trenutek. Če si sposodim njegovo misel, potem bi lahko rekli 
tudi: »Ko po Ajdovščini snežijo cvetovi topol, potem je maj.« 
In z njim občinski praznik. Iz leta v leto Občina Ajdovščina 
praznuje v maju. Že 72 let. Dan občinskega praznika ni bil iz-
bran naključno. V spomin na pomemben zgodovinski dogo-
dek ga praznujemo 5. maja, ko je bila leta 1945, v zadnjih dneh 
vojne, v Ajdovščini ustanovljena prva slovenska vlada. Dogo-
dek je bil izrednega pomena za vse Slovence, še posebej pa za 
Primorce, ki so dotlej trpeli pod jarmom fašizma. Dogodek, 
ki se je zgodil v tej dvorani, je prinesel konec krute vojne, mir, 
svobodo in svetlo prihodnost.

Ob spoštovanju in negovanju spomina na preteklost pa ob-
činski praznik plemenitimo s sedanjimi uspehi. Te uspehe 
pa nizamo vsi – vsak zase in vsi skupaj. Največje uspehe med 
uspehi pa dosežemo le, če smo povezani. Le tako bomo lah-
ko na različnih življenjskih poteh sledili svojim ciljem in sou-
stvarjali lepšo skupnost.

Tako kot se je ljudstvo tistega maja iskreno veselilo novega 
začetka – v svobodi in lastni državi, tako je tudi danes čutiti 
hotenje po hitrejšem razvoju - v takšnem ustvarjalnem zanosu 
se poraja več idej - dobrih, uresničljivih idej. Vem, da smo jih 
veliko sposobni uresničiti za izboljšanje življenja na vseh rav-
neh, saj v naši občini želimo in znamo delati.

Maj je res poseben mesec, mesec mladosti in veselja. Mor-
da zato, ker narava v svojem vsakoletnem ciklu, po brstenju 
in cvetenju, že vstopa v naslednjo razvojno fazo – ko že lahko 
ocenimo, kako kaže letošnji letini, kaj smo naredili prav in kaj 
narobe in kaj je opravila narava sama.

Če to prenesemo na naše delo, na občino, ko smo že na do-
bri polovici mandata, lahko tudi že dokaj zanesljivo ocenimo, 
v kakšni fazi so sadovi našega dvo in pol letnega dela, pri če-
mer smo prvo leto operativno in finančno v glavnem zaklju-
čevali podedovane projekte. Smo pa tedaj sočasno pripravljali 
temelje strateškim smernicam razvojnega preskoka in uresni-
čevanja zavez, ki smo jih obljubili našim ljudem.

Prva je vsekakor zaveza, da ponovno vzpostavimo uspešno 
gospodarsko zgodbo. Grenke izkušnje z usodo večine gospo-
darskih stebrov so narekovale, da v to zgodbo vstopimo tudi 
kot aktivni partner – da se dejavno vključimo v prizadevanja 
tako za nova delovna mesta, kot tudi za ohranjanje obstoječih. 
Zato je občina oblikovala paket spodbud in ukrepov, za katere 
je občinski svet odobril po dva milijona evrov letno. Domači 
podjetniki, ki širijo dejavnost, pa tudi vlagatelji od drugod so 

zares deležni velikih ugodnosti. Takšno spodbudno podporno 
okolje daje zelo dobre rezultate – samo v dveh letih so podje-
tja in zasebniki na novo odprli več kot 400 delovnih mest. Kar 
250 naših občanov manj je prijavljenih na zavodu za zaposlo-
vanje, stopnja brezposelnosti pa se je močno znižala, se prebi-
la pod mejo stopnje brezposelnosti v državi, je pa še vedno viš-
ja kot v regiji.

Zato moramo val optimizma, ki prežema naše podjetnike in 
ki ga čutimo na rednih srečanjih, še bolj izkoristiti. Poslovna 
cona v Talih je takorekoč že zasedena, potem ko smo odkupi-
li zemljišča in jih komunalno opremili. Prve hale se že gradijo. 
Nadaljevali bomo pod Železnico in v Mircah, oziramo pa se že 
po novih možnostih.

To našo jasno strateško naravnanost prepoznavajo tudi izven 
naših meja, obiskujejo nas številne gospodarske in politične 
delegacije – kitajske, ruske, indijske, francoske, angleške, kar 
je sicer bolj dolgoročnega značaja, za zdaj pa smo pri vlagate-
ljih iz Italije.

Prepričala jih je zelo dobra prometna lega, ugodne cene ze-
mljišč in še bolj ugodne cene komunalnih storitev, kadrovski 

potencial oziroma znanje, ki temelji na industrijski tradiciji, pa 
tudi fleksibilnost občine in drugih deležnikov pri urejanju do-
kumentacije. Pri tem ne spregledajo, čeprav smo zanje majhni, 
da razpolagamo z vso potrebno družbeno infrastrukturo, ka-
kovost življenja pa dopolnjujejo čist zrak, dobra pitna voda in 
pa tudi varnost, saj je Ajdovščina še vedno med najbolj varni-
mi slovenskimi mesti.  

Vitalnost občine je moč razbrati tudi skozi vpis v vrtce in 
šole. Oddelki vrtca so povsem zapolnjeni, lani smo s temelji-
to prezidavo prišli do dveh oddelkov vrtca na Colu. Na hitro 
rast števila šoloobveznih otrok pa smo odgovorili z novo šolo 
za potrebe OŠ Danila Lokarja v Ajdovščini in dozidavo šestih 
učilnic v OŠ Šturje.

Demografski podatki namreč kažejo, da se je v zadnjih dveh 
letih število prebivalcev občine povečalo za 170, kar je najbolj 
zaznati na nepremičninskem trgu, ki pa še zdaleč ne more za-
dostiti velikemu povpraševanju. Občina ima v lasti  več kot 
100 stanovanj, ki so vseskozi polna, zato skušamo pomagati s 
subvencijami. Te so posebej ugodne sploh za mlade in mlade 
družine. Po drugi strani je po občini veliko polpraznih, pra-
znih ali opuščenih hiš in stanovanj. Lastnike praznih prosto-
rov smo skušali spodbuditi k oddaji s financiranjem prenove, 
žal pa naši občani le stežka sprejemajo najemnike. Zato smo 

se odločili za nadaljevanje večstanovanjske gradnje ob soseski 
Ribnik oziroma Kresnice v smeri proti Žapužam. Prvi stolpič 
nameravamo postaviti skupaj s stanovanjskim skladom RS, za 
ostale pa bomo privabili zasebne investitorje. Upam, da jih bo 
prepričala imenitna lega soseske, ki ima vse podporne funkcije 
mesta v neposredni bližini.

Meseca maja zorijo na Vipavskem češnje, prvi in zato toli-
ko bolj želeni sadež sezone. Upam, da bo letina obilna. Pravijo 
namreč, da so prav češnje pokazatelj, kakšna bo celotna letina. 
Bodo pa češnje tudi prvi preizkusni kamen, ali se bo v praksi 
dejansko prijela virtualna tržnica, ki smo jo kot prvi v Sloveni-
ji razvili znotraj občine. Gre za sodobno spletno orodje, apli-
kacijo, ki ima namen zbližati lokalne pridelovalce sadja in ze-
lenjave s kupci, tako s posamezniki, predvsem pa s kuhinjami 
javnih zavodov, ki dnevno naročajo tudi večje količine lokal-
nih pridelkov sadja in zelenjave. Sodobna tehnologija naj bi 
skrajšala pot od kmeta do potrošnika in obratno, brez posre-
dnikov in provizij.

Pa še eno vlogo preizkusnega kamna bodo igrale letošnje če-
šnje – enotne blagovne znamke Vipavske doline. Da bodo sad-
jarji vipavske doline, ne glede na občino, češnje ponujali v eno-
tni embalaži s prepoznavno oznako. In seveda potem ostalo 
sadje in zelenjavo. Da bomo tudi vsi mi vzeli blagovno znam-
ko Vipavska dolina za svojo, začutili njen potencial, kot so ga 
že lani  prekupčevalci, ko so španske češnje pakirali v lično em-
balažo z oznako Vipavske doline.

Naravne danosti – ugodni klimatski pogoji in razgibana po-
krajina, bogastvo kulturne zapuščine naših krajev, katerih duh 
je prepleten z mnogimi zgodbami iz preteklosti, so deviza Vi-
pavske doline, ko se spogleduje tudi z resnejšim iskanjem tu-
ristične priložnosti v svetu, kjer so karte že precej razdeljene 
- kot so bili razdeljeni in razdrobljeni dosedanji poskusi vpi-
sa na turistični zemljevid Slovenije. Občina Ajdovščina leži v 
osrčju Vipavske doline in je tudi zato prevzela pobudo o eno-
tnem nastopu kot temelju razvoja turizma in z njim poveza-
nih dejavnosti. Enotni grafični podobi so kot nadgradnja sledi-
li nov promocijski film, turistični portal in turistični zemljevid. 
Zgodba destinacije Vipavska dolina je nedvomno dobro za-
stavljena in jo bomo nadaljevali, tudi v skladu s strategijo tu-
rizma, ki smo jo oblikovali in sprejeli skupaj z občino Vipava. 
Povezave se nam odpirajo tudi izven meja občin Vipavske do-
line. Seveda pa pričakujem še večjo zasebno pobudo, pri čemer 
trendi vodijo v inovativne ideje, izvirne trženjske pristope in 
podporo spletnih medijev.

To nam potrjuje tudi nekaj zanimivih dogodkov, ki so v zelo 
kratkem času pripeljali v dolino veliko gostov kot so ultra ma-
raton, WOTR, kolesarske tekme. Da pa tudi klasika oziroma 
tradicija nekaj velja, je dokazal Rally Vipavska dolina z deset-
tisoči obiskovalcev. Upam, da se bo tudi obujena Ajdovščina 
v maju vrnila na pota stare slave. Za vse te in še številne druge 
prireditve, ki imajo turistične ambicije, smo v proračunu zago-
tovili dodatnih sto tisoč evrov.

Nismo pa pripravili in sprejeli samo strategije turizma, tudi 
že nekaj drugih področnih strategij je sprejetih, vse te sku-
paj pa bodo vključene v dolgoročno strategijo občine, ki bo v 
kratkem v javni obravnavi. S strateškimi dokumenti se pogo-
sto zgodi, da po velikem zanosu in energiji pri pripravi osta-
nejo mrtve črke na papirju. V občini Ajdovščina pa se trudi-
mo, da imajo ukrepi iz strategij pokritje v proračunu. Drugače 
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povedano; če občinski svet potrdi oziroma sprejme določen 
ukrep iz strategije, mora v proračunu tudi predvideti denar za 
njegovo uresničitev.  

Če smo uvedli subvencioniranje komunalnega prispevka 
za mlade in mlade družine pri gradnji hiš, ali subvencionira-
nje obrestne mere za najete stanovanjske kredite, financiranje 
praks in počitniškega dela v občinskih javnih zavodih in pod-
jetju, subvencije za deficitarne poklice na podlagi opravljene 
analize potreb gospodarstva po kadrih, povečali enkratno de-
narno pomoč za novorojenčke, potem se moramo zavedati, da 
nas bo to stalo. Toda vlaganje v ljudi, še posebej v danes zelo 
občutljivo in ranljivo populacijo mladih, se zagotovo izplača. 
Na vhodu v občinsko stavbo ne visi zaman certifikat mladim 
prijazne občine.

Še veliko je področji, na katere posegamo – na nekatere po 
zakonu, na druge zaradi potreb – toda ob tem ne izpuščamo iz 
vida jasno zarisane smeri razvoja občine – prepoznavne obči-
ne Ajdovščina, privlačne za vlagatelje in življenje ljudi. Danes 
se o Ajdovščini govori v presežnikih in marsikatera, tudi večja, 
občina se zgleduje po nas.

Ledino smo orali s participativnim proračunom, ki smo mu 
nadeli bolj prijazno ime – Moja pobuda. Dejansko je šlo za zbi-
ranje pobud občanov, saj vemo, da imajo občani vedno veliko 
idej, pa jih morebiti skozi ustaljene postopke odločanja ne mo-
rejo ustrezno izraziti in uveljaviti. Sami tudi najbolje vedo, kaj 
je za njihov kraj, za njihovo okolje najbolj primerno in potreb-
no. To se je skozi projekt Moja pobuda tudi dejansko potrdilo 
- v njem  je sodelovalo več kot 2.000 občank in občanov, ki so 
izglasovali 31 projektov, ki bodo zagotovo zvišali kakovost ži-
vljenja na njihovem območju. Prav včeraj smo prvega pospre-
mili v življenje v Lokavcu – krajani so tam postavili igrala za 

otroke, kmalu pa bomo v Šmarjah odprli spominsko sobo Ma-
tije Vertovca.  Do konca leta se bodo zvrstili še ostali.

Tudi sicer občina namenja znatna sredstva za izenačevanje 
pogojev življenja na podeželju, prednostni seznam smo s pred-
sedniki vseh krajevnih skupnosti izoblikovali že pred časom in 
se uspešno izvaja.

Vendar pa kar tretjina občine še vedno nima primerno ure-
jene kanalizacije in vodooskrbe, zato želimo čim prej izenači-
ti pogoje vsem občanom, tudi v odročnejših predelih. Žal de-
narja iz evropske malhe ni več, zato ga mora občina zagotoviti 
sama. Podražitev omrežnin seveda ni všečen ukrep, vendar 
je pri tem treba gledati dolgoročno. Lahko bi dali glavo v pe-
sek in bi to kislo jabolko prepustili drugim generacijam, toda 
čez deset let bi bila občina postavljena pred nerešljivo situaci-
jo, saj bi morala vse postoriti v par letih. Tako pa bomo že ta-
koj začeli komunalno opremljati kar štiri krajevne skupnosti 
hkrati in vse vasi bodo dobile kanalizacijo deset let prej. Seve-
da brez solidarnosti med občani, kar pomenijo višje položnice 
za vse, tako velikega zalogaja ni moč izvesti. Sicer pa je prav za-
gotavljanje enakih možnosti po principu solidarnosti temeljna 
funkcija lokalne skupnosti že od vsega začetka.

Vendar pa ima vsaka skupnost, vsako mesto svoje središče. 
V Ajdovščini je to seveda Kastra, staro mestno jedro znotraj 
rimskega obzidja, in znotraj Kastre Lavričev trg. Da si zasluži 
več kot le prostor za parkirišče pločevine, je dokazalo že samo 
število prijavljenih na natečaju, ki smo ga razpisali, da bi pri-
dobili najboljšo idejno rešitev za ureditev Kastre. Prijavilo se 
je kar 12 arhitekturnih birojev iz cele Slovenije, ki so iskali so-
zvočje zgodovinske, predvsem rimljanske zasnove, specifične 
kulture in značajskih potez vipavskega prostora. Lavričev trg 
je obravnavan v smislu skupne rabe, kot dnevna soba mesta in 

kot njegova duša. Povezuje vitalne mestne funkcije in je hkra-
ti najpomembnejši generator sprememb v mestu. Te se bodo 
začele kaj kmalu, na jesen, s celovito prenovo infrastrukture.

Še en natečaj smo izpeljali in sicer za širšo ureditev Ceste 5. 
maja, od pošte do Lokavščka. Vendar pa bodo zmagovalne 
rešitve morale še nekaj časa počakati, saj zahtevajo prevelike 
vložke za trenutne zmožnosti proračuna. Že prenova nekda-
nje stavbe 2 osnovne šole v glasbeno šolo bo za proračun velik 
zalogaj. Na srečo bo nekaj primaknila tudi država, prav prej-
šnji mesec smo izvedeli, da smo bili z našo vlogo uspešni. Na 
državne denarje računamo še pri urejanju nekaterih prome-
tnih vozlov, ki jih bosta reševali križišče v Selu in krožišče na 
Goriški cesti. Ob tem še podatek, da smo sprejeli tudi celostno 
prometno strategijo, ki se je oblikovala skozi široko javno raz-
pravo in ki predvideva večjo skrb za ranljive udeležence v pro-
metu, pešce in kolesarje, odpira pa tudi vprašanja pomanjka-
nja javnih prometnih sredstev.

Drage občanke in občani, spoštovani gostje;
bodi o delu dovolj! Danes je vendarle praznik, naš skupni 

praznik. Občina Ajdovščina smo namreč njeni ljudje: mla-
di, starejši, delavci, umetniki, športniki, podjetniki, učitelji, 
zdravniki … Ponosen sem na vse, ki ste dokazali, da se znate 
odzvati, ko ste povabljeni k sodelovanju za ustvarjanje lepše in 
boljše skupnosti. Skupaj znamo in zmoremo načrtovati takšno 
prihodnost, ki se je lahko vsi veselimo. Še več, skupaj jo lahko 
ustvarimo. In skupaj jo bomo tudi živeli.

Drage občanke in občani, čestitam vam za naš občinski pra-
znik, 5. maj!

Za predano pedagoško delo v umetnosti in športu ter 
za priznano umetniško ustvarjanje prejme Petomajsko 
priznanje Občine Ajdovščina Branko Jazbar. 

Branko Jazbar je po študiju na Pe-
dagoški akademiji v Mariboru kot 
likovni pedagog začel svojo službe-
no pot na Osnovni šoli Vipava, del 
svojega pedagoškega dela je posve-
til tudi poučevanju likovne vzgoje 
na ajdovski gimnaziji. V svoje peda-
goško poslanstvo je vtkal svojo dušo 
in to je bil po vsej verjetnosti tudi te-
meljni razlog, da se je kar nekaj nje-
govih učencev odločilo za študij li-
kovne umetnosti. Njegovi učenci 
so razstavljali v priznanih galerijah 
doma in v tujini ter prejeli številne 
mednarodne nagrade. 

Poleg likovnega ustvarjanja in pe-
dagoškega dela na likovnem podro-
čju je Branko Jazbar svoj prosti čas 
namenil tudi športu. Vrsto let je bil 
trener Slovenske mladinske repre-
zentance. Z Rokometnim klubom 
Lipa iz Ajdovščine je leta 1981 po-
stal prvak Slovenske rokometne lige. 
Za uspehe na obeh področjih, likov-
nem in športnem, je leta 1983 prejel 
državno priznanje − Medaljo zaslug 
za narod, ki mu ga je podelilo Pred-
sedstvo SRS Jugoslavije. Leta 1989 je 
bil proglašen za najljubšega učitelja 
v Jugoslaviji. 

Branko, Brane Jazbar pa je zapisan 
tudi v anale slovenske umetnosti kot 
odličen slikar. Ukvarja se še z grafi-
ko, oblikovanjem, kaligrafijo in fo-
tografijo. V slikarstvu mu je bila od 

nekdaj blizu krajina, stalna inspira-
cija mu je arhitektura Vipavske do-
line – v zadnjih letih pa ga navdihuje 
tudi eksotika na njegovih gorniških 
potovanjih. S sebi lastnim slogom se 
je skozi čas sprehajal od navidezne 
abstrakcije do figuralike. Prvič je sa-
mostojno razstavljal leta 1985 na 
dvorcu Zemono, nato pa se je sam 
ali v skupini predstavljal še na mno-
gih razstavah po Sloveniji in tujini 
ter sodeloval na likovnih kolonijah 
in srečanjih. 

Leta 1998 mu je požar uničil atelje, 
zgorela je večina umetniških del. To 
je umetnika hudo prizadelo in več 
let ni prijel za čopič. Nato je pričel 
na novo, z novim navdihom in dru-
gačnimi tehnikami ter barvami, pa 
vendar z zanj značilnimi živahnimi, 
bogato poslikanimi platni, ki opazo-
valca že od daleč privlačijo, od bli-
zu pa ga s svojimi motivi zamotijo 
in mu dajo misliti. 

Branko Jazbar tudi v tretjem ži-
vljenjskem obdobju ostaja aktiven, 
rokomet je zamenjal za planinarje-
nje in gorništvo. Domači Čaven mu 
predstavlja izziv le še v številu vzpo-
nov nanj, zato si cilje svojih poti išče 
v tujih deželah. Osvojil je najviš-
ji vrh Peruja, plezal je po Nepalskih 
gorah, raziskoval Avstralijo in Novo 
Zelandijo ter Afriko. Vtise iz vsake-
ga slikovitega potovanja skrbno str-
ni v razstavo in nam ponudi svoje 
lastno doživetje in občutenje obiska. 

Med potovanji pa svoj čas preživlja 
na poti med Ajdovščino, kjer živi, 
rojstnimi Malimi Žabljami, kjer si 
je naredil atelje, ter Čavnom, ki mu 
sam, še bolj pa pogledi z njega, nudi-
jo inspiracijo za življenje in ustvar-
janje. 

Za predano pedagoško delo na li-
kovnem in športnem področju ter 
za bogat likovni opus Branko Jazbar 
prejme Petomajsko priznanje Obči-
ne Ajdovščina. 

Za 40 let nesebične pomoči in negovanja tradicije gasilstva na Colu prejme Zlati znak Občine 
Ajdovščina Prostovoljno gasilsko društvo Col. 

Prostovoljno gasilsko društvo 
Col v letu 2017 praznuje 40. obletni-
co delovanja. Ustanovljeno je bilo 
februarja leta 1977. V društvo se je 
v začetku včlanilo 52 članov. Ta-
koj po ustanovitvi so se člani zače-
li usposabljati in pridobivati znanja 
s področja gasilstva ter ga utrjevali 
na tekmovanjih. Gasilsko društvo je 
skrbelo tudi za podmladek in v svoje 
vrste sprejelo številne mlade gasilce. 

Leta 1979, ob otvoritvi prvega gasil-
skega doma, ki so ga v celoti zgra-
dili člani s prostovoljnim delom, je 
bilo na Osnovni šoli Col ustanovlje-
no pionirsko društvo Mladi gasilec, 
kmalu zatem pa tudi na podružnič-
ni šoli Podkraj. Nato so se pridruži-
le še članice in leta 1985 je društvo 
štelo že 138 članov. Ob 10. obletni-
ci delovanja so v kroniko zapisali, 
da na Colu ni hiše, v kateri ne bi bil 

vsaj en družinski član gasilec. Col-
sko društvo se lahko pohvali s prvo 
prostovoljno gasilko s činom častni-
ce v občini. V društvo stalno priha-
jajo novi mladi gasilci in se urijo 
na tekmovanjih, kjer dosegajo lepe 
uspehe tudi na državnem nivoju. 

Društvo je v okviru svojega delo-
vanja ves čas skrbelo tudi za zagota-
vljanje ustreznih prostorov. 

Z naraščanjem števila članov in 
aktivnosti – v svojih prostorih je 
stalno gostilo razne prireditve, raz-
stave, sestanke, vaje domačih dru-
štev - je dograjevalo prostore in leta 
2006 pridobilo gasilski dom. 

Operativni člani so v štirih desetle-
tjih delovanja sodelovali na mnogih 
intervencijah, tudi pri gašenju zelo 
zahtevnih požarov ter nudili pomoč 
pri drugih naravnih nesrečah. Ga-
silsko društvo živi in diha s kraja-
ni območja in je vedno pripravljeno 
priskočiti na pomoč. 

Za vse to si Prostovoljno gasilsko 
društvo Col ob 40. rojstnem dne-
vu zasluži Zlati znak Občine Ajdo-
vščina. 

Za kreativno in uspešno podjetniško idejo prejme Zlati znak Občine Ajdovščina Pivovarna Pelicon. 

Pivovarna Pelicon je odigrala eno 
ključnih vlog v mikropivovarski re-
voluciji v Sloveniji in Ajdovščino 
postavila na svetovni pivski zemlje-
vid. Ugledni portal Rate beer je leta 
2014 Pivovarni Pelicon podelil pla-
keto odličnosti, prvo v Sloveniji, in 
jo razglasil za najboljšo slovensko 

pivovarno. Januarja 2017 je na tek-
movanju vzorcev z vsega sveta na 
Češkem Pelicon Coffee Stout pre-
jel srebrno plaketo in naslov World 
Beer Idol. Prestižne nagrade so v Aj-
dovščino privabile številne domače 
in tuje novinarje, ki označujejo Aj-
dovščino kot vrhunsko gastronom-
sko destinacijo, kar se pozna tudi 
pri rasti pivskega turizma. Tako se 
veča obisk ajdovskega festivala Pi-
vomanija, degustacijske hiše Falad-
ur, Mladinskega hotela in okoliških 
ponudnikov kulinarike. Ob stal-
ni skrbi za kakovost in širši nabor 
inovativnih stilov piva pivovarna 
Pelicon veča obseg proizvodnje ter 
ustvarja nova delovna mesta. Tudi 
tehnologija in oprema pivovarne sta 
plod domačega znanja. Pomemb-
na dodana vrednost kakovostnemu 

proizvodu in vrhunski tehnologi-
ji je sodoben in kreativen trženjski 
pristop.

Zgodba o nastanku in razvoju da-
nes ene najbolj prepoznavnih obr-
tnih pivovarn v Sloveniji je dober 
zgled bodočim mladim podjetni-
kom. V času, ko si vsak uspeh na 
področju gospodarstva zasluži po-
zornost, je zgodba, ki je s svojo 
ustvarjalnostjo, družbeno odgovor-
nostjo in uspehom navdih priho-
dnjim generacijam, vredna še veli-
ko več. 

Za ustvarjalen pristop in poslovni 
uspeh ter za pozitiven vpliv na go-
spodarske in družbene spremembe 
v naši občini in širše Pivovarna Pe-
licon prejme Zlati znak Občine Aj-
dovščina. 



4 OBČINA AJDOVŠČINA
Za bogat prispevek v slovensko glasbeno zakladnico  prejme 
Županovo priznanje za jubilejne dosežke Bojana Šaljić Podešva. 

Bojana Šaljić Podešva je ena po-
membnejših skladateljic slovenske 
mlajše skladateljske generacije. V 
Mariboru rojena skladateljica je štu-
dij kompozicije zaključila na Akade-
miji za glasbo v Ljubljani, podiplom-
ski študij elektroakustične glasbe 
pa na dunajski Univerzi za glasbo. 
Izpopolnjevala se je še na različ-
nih uglednih mednarodnih glasbe-
nih ustanovah. Osnovno sredstvo 
njenega izraza je elektroakustična 
glasba – živa elektronika v poveza-
vi z akustičnimi inštrumenti. Njeno 
delo temelji na filozofskem opazo-
vanju človeka in družbe, posveča se 
raziskovanju fizičnega in vsebinske-
ga vpliva zvoka na človeka. Ustvar-
ja tudi za gledališče in film. Za svo-
je glasbeno ustvarjanje je prejela več 
uglednih nagrad in priznanj. Njena 
dela poznajo širom Evrope, pa tudi 
na drugih celinah.  

Bojana Šaljić Podešva z družino 
živi in ustvarja v Ajdovščini, tu je 

poučevala na glasbeni šoli, danes uči 
na Srednji šoli Veno Pilon, kjer je 
tudi zborovodkinja šolskega zbora. 
Župan Občine Ajdovščina ji za vse 
dosedanje delo ter kot spodbudo za 
nadaljnje ustvarjanje izroča Prizna-
nje za izjemne dosežke. 

Za dolgoletno prostovoljno delo v Društvu zdravljenih 
alkoholikov Ajdovščina – Vipava prejme Zlati znak Občine 
Ajdovščina Ivan Ličen.

Ivan Ličen že vrsto let dejavno 
sodeluje v Društvu zdravljenih al-
koholikov, ki letos praznuje 45. 
obletnico delovanja. Doma je v 
Budanjah, je človek z odprtim sr-
cem. Da je to spoznal, se je moral 
sam spotakniti ob odvisnost od al-
kohola. Ko jo je pred 31 leti uspe-
šno premagal, je osebni proces 
zdravljenja oplemenitil z dejavno 
vključitvijo v društveno življenje. 

Leta 2007 je bil med ustanovni-
mi člani prve zveze klubov zdra-
vljenih alkoholikov na Severnem 
Primorskem. Ajdovsko društvo je 
kot predsednik vodil 8 let. Mno-
gim drugim društvom in zvezam 
pa je pomagal pri ustanavljanju.

Po uspešno zaključenem izobra-
ževanju za pomočnika terapevtu 
sedaj aktivno sodeluje v društvu 
na tedenskih srečanjih. Prizadeva 
si tudi na področju preventive – 
sodeluje pri predstavitvah proble-
matike alkoholizma v osnovnih in 
srednjih šolah v regiji. S prepro-
stostjo in umirjenostjo vztraja ter 
si zavzeto prizadeva, da na poti 
abstinence nihče ne bi zopet padel 
v past odvisnosti.

Za nesebično pomoč in prosto-
voljno delo na področju zdra-
vljenja alkoholizma in preventive 
prejme Ivan Ličen Zlati znak Ob-
čine Ajdovščina.  

Za izkazano družbeno odgovornost in dolgoletno predano delo v krajevni skupnosti prejme 
Zlati znak Občine Ajdovščina Rajko Troha. 

Rajko Troha že od svoje mlado-
sti dejavno sodeluje v družbenem 
življenju svojega kraja in občine. V 
letu 1978 je prevzel vodenje Kra-
jevne skupnosti Velike Žablje in jo 
s pomočjo krajanov uspešno vodil 
vse do leta 1998. To je bilo obdobje 
samoprispevkov in izrazite aktivno-
sti ter povezanosti krajanov, kar se 

kaže tudi v številnih izvedenih pro-
jektih in pridobitvah. V vas so na-
peljali telefonsko povezavo, izpeljali 
projekt kabelske televizije, kupili ze-
mljišče za kulturnih dom in ga tudi 
zgradili, obnovili pokopališče ter iz-
peljali še veliko drugih naložb. To je 
bilo tudi obdobje družabnega raz-
cveta kraja, ko so bile Velike Žablje 

center mladinskih zabav v regiji. 
Njegova zagnanost in pripadnost 
vasi se izkazuje tudi v tem mandatu, 
saj je ponovno prevzel vodenje kra-
jevne skupnosti.

Ob pripadnosti kraju pa ima Rajko 
Troha obsežen seznam funkcij na 
drugih področjih družbeno-politič-
nega delovanja. Med drugim je bil 
nekaj mandatov zapored član ajdo-
vskega občinskega sveta, bil je pod-
župan Občine Ajdovščina, zadnja 
tri leta pa je predsednik Območne-
ga združenja Rdečega križa Ajdo-
vščina. Tudi pri vodenju ajdovskega 
rdečega križa se kažejo njegove bo-
gate izkušnje, saj le-ta postaja novo 
stičišče za karitativno, družbeno in 
izobraževalno dejavnost občanov. 

Za družbeno-odgovoren odnos 
do svojih sokrajanov in so-občanov 
prejme Rajko Troha Zlati znak Ob-
čine Ajdovščina.

Za ohranjanje spomina na narodnoosvobodilni boj in krepitev domoljubja prejme Zlati znak 
Občine Ajdovščina Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Ajdovščina – Vipava. 

Združenje borcev za vrednote na-
rodnoosvobodilnega boja Ajdovšči-
na-Vipava vključuje 32 krajevnih or-
ganizacij v občinah Ajdovščina in 
Vipava. V društvo, ki hrani spomin 
na dogodke iz obdobja druge svetov-
ne vojne, je vključenih 1.200 članov. 
Njihova skrb je varovanje in ohranja-
nje vrednot, za katere so se takrat bo-
rili partizani in drugi domoljubi. 

Združenje že vse od svoje ustano-
vitve letno pripravi večje število spo-
minskih slovesnosti, med katerimi 
sta najodmevnejši prireditev na Na-
nosu, ob dnevu upora proti okupa-
torju in spominu na eno prvih bitk 
primorskih partizanov, ter priredi-
tev na Predmeji, ob dnevu državno-
sti in v spomin na 367 padlih borcev 
enot IX. Korpusa. Naloga združenja 

je tudi skrb za številne spomenike 
padlih borcev, katerih je na obmo-
čju obeh občin več kot 250. Skupaj z 
drugimi veteranskimi in domoljub-
nimi organizacijami sodeluje tudi 
pri mnogih drugih aktivnostih in 
dogodkih, ki spodbujajo spoštova-
nje do simbolov in identitete naro-
da ter ohranjajo spomin na zgodo-
vinske dogodke.  

Ob vsem tem se združenje trudi 
spomine, vrednote in domoljubne-
ga duha prenašati na prihodnje ge-
neracije. V svoje programe in pri-
reditve na različne načine vključuje 
mlade, saj je poznavanje zgodovin-
skih dejstev pomemben del vzgoje. 
Mlade generacije prevzemajo tudi 
vedno več odgovornosti v združe-
nju ter tako zagotavljajo nadaljeva-
nje njegovega poslanstva. 

Za ohranjanje spomina in za kre-
pitev domoljubja Združenje za vre-
dnote narodnoosvobodilnega boja 
Ajdovščina – Vipava prejme Zlati 
znak Občine Ajdovščina. 

O razvoju izobraževalnih programov glede na potrebe gospodarstva 

Ajdovski primer dobre prakse
V Portorožu je aprila potekala razvojna konferenca, ki je na enem mestu združila gospodarstvenike in izobraževalce. Organizirala sta jo Zveza ljudskih univerz Slovenije in 
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS s podporo Evropskega socialnega sklada, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Diskusija med sodelu-
jočimi na konferenci 
je omogočila aktiv-

no izmenjavo informacij med 

gospodarstveniki, javnimi in-
stitucijami in izobraževalci ter 
predstavniki kompetenčnih cen-
trov za razvoj kadrov. 

Kot primer dobre prakse sode-
lovanja z gospodarstvom se je 
predstavila tudi Ljudska univerza 
Ajdovščina. Direktorica Eva Mer-
molja je s svojim prispevkom pred-
stavila rezultate analize potreb gos-
podarstva po kadrih, izobraževanju 
in usposabljanju v občini 
Ajdovščina. Analiza je pokazala, 
da v se bo zaposlovanje v občini v 
prihodnjih letih povečevalo, iskani 
pa bodo predvsem kadri s srednjo 
poklicno in strokovno izobrazbo: 
zidarji, peki, natakarji, oblikovalci 
kovin, avtoserviserji, vozniki, ku-
harji, strojni tehniki, elektrotehni-
ki in gradbeni tehniki, medtem ko 

bodo med visoko izobraženimi na-
jbolj zaželeni inženirji strojništva, 
elektrotehnike, računalništva in 
gradbeništva. 

Rezultati analize omogočajo boljše 
poznavanje značilnosti in potreb lo-
kalnega gospodarstva in kažejo na 
pomemben pomen okrepljenega 
povezovanja in sodelovanja ključnih 
deležnikov ter povezovanja pri pri-
pravi ustreznih izobraževalnih pro-
gramov za zaposlene in brezposelne. 

Ljudska univerza v sodelovanju 
z lokalnim trgom dela razvija nove 
programe, ki bodo omogočili prido-
bivanje specifičnih poklicnih znanj, 
potrebnih za opravljanje dela v iz-
branih panogah, kar bo zagotovilo 
boljšo zaposljivost kadrov v okviru 
gospodarskih potreb.

Teja Volk
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Začetek del na bodoči 
glasbeni šoli
Delavci podjetja As Primus iz Cerknice so začeli s pripravljalnimi 
deli za temeljito prenovo nekdanje stavbe 2 OŠ Danila Lokarja v 
novo glasbeno šolo. Gradbinci morajo delo opraviti v letu dni, tako 
da bo pouk lahko stekel septembra prihodnje leto.

S preselitvijo v novo šolo Danila 
Lokarja se je sprostila tako-
imenovana stavba 2 (nekdaj 

tudi gimnazija) in omogočila Ob-
čini Ajdovščina, da razreši prostor-
sko stisko in težavne pogoje za delo 
v Glasbeni šoli Vinka Vodopivca. 
Trenutno deluje kar na treh loka-
cijah, v dotrajani matični stavni na 
Štrancarjevi ulici v Šturjah, harmo-
niko in pihala poučujejo na Gre-
gorčičevi ulici v centru Ajdovščine, 
baletniki pa gostujejo na Srednji šoli 
Veno Pilon. 

Nova stavba bo po temeljiti preno-
vi po idejni zasnovi domačega arhi-
tekta Andreja Čopiča ponudila vse 
tisto, kar so učenci in učitelji doslej 
pogrešali – dovolj velike, akustične 
in zvočno izolirane učilnice, pa 
učilnici za tolkala in orkester, dvora-
no z baletnim podom, velika prido-
bitev, ne samo za glasbeno šolo, pa 
bo dvorana za nastope. Sprejela bo 

okrog sto obiskovalcev in bo prim-
erna tako za šolske kot zaključne 
nastope, tudi za glasbena tekmovan-
ja in druge prireditve. 

Prenova bo zato zahtevna, ne le 
zaradi številnih prezidav, temveč 
tudi zaradi energetske sanaci-
je. Občina se je namreč z obno-
vo stavbe prijavila na razpis Minis-
trstva za infrastrukturo za energets-
ko sanacijo in bila z vlogo uspešna. 
Pridobila je 223 tisoč (nepovrat-
nih) evrov iz evropskega kohezi-
jskega sklada, kar bo vsaj nekoliko 
razbremenilo občinski proračun. 
Samo vrednost pogodbe z izvajal-
cem znaša 1.645.000 evrov (z DDV, 
vendar brez projektov in opreme). 
Ves trud pa bo zagotovo poplačan, 
ko se bodo na jesen prihodnjega leta 
mladi glasbeniki in njihovi učitelji 
združili pod isto streho. 

ep

Delavnica o pilotni 
zasaditvi protivetrnega pasu
V okviru petletnega projekta LIFE ViVaCCAdapt (2016-2021) se bo z namenom zmanjševanja škode 
v kmetijstvu Vipavske doline zaradi močnih vetrov zasadilo vzorčni protivetrni zeleni pas. Projektni 
partnerji so v okviru delavnice ta ukrep predstavili strokovni javnosti.

Tako je sredi maja potekala 
delavnica s ključnimi dele-
žniki na temo pilotne zasa-

ditve protivetrne zaščite. V prvem 
delu delavnice so projektni partnerji 
predstavili izsledke dosedanjega 
dela. Govorili so o analizi obstoječih 
zelenih protivetrnih pasov v Vipa-
vski dolini, zasajenih ob melioraci-
jah v 80-ih letih prejšnjega stoletja, 
od katerih je ostalo izredno malo, 

ter predstavili analize specifičnih 
vetrnih razmer Vipavske doline. Po-
zornost so posvetili računalniškemu 
modeliranju, ki prek simulacij nudi 
veliko pomoč pri načrtovanju učin-
kovitih protivetrnih pasov. Pred-
stavljena je bila tudi analiza novo 
pridobljenih meritev vetra z Lokav-
škega in Vipavskega polja, ki so se 
izvajale v okviru tega projekta. 

V drugem delu delavnice nam 

je strokovnjak Zavoda za gozdove 
Mitja Turk med drugim predstavil 
študijo o različnih možnih varian-
tah pilotne zasaditve zelenega pro-
tivetrnega pasu. Posebej je poudaril 
tudi nujnost ozaveščanja javnosti 
o pomenu vetrozaščitnih pasov in 
prenos znanja tako na deležnike kot 
ciljne skupine. Poleg varstva kmeti-
jskih površin in kultur je njihov 
pomen tudi nudenje habitatov za 
živali, protihrupna zaščita in zaščita 
proti emisijam v zraku. 

Sledila je razprava in posvet s pred-
stavniki Kmetijske svetovalne službe 
Ajdovščina, Zavoda RS za varstvo 
narave Območna enota Nova Gori-
ca, Sklada kmetijskih zemljišč in 
gozdov RS, izpostava Ajdovščina, 
ter projektnih partnerjev Občine 
Ajdovščina, Razvojne agencije ROD 
Ajdovščina, Biotehniške fakultete 
Univerze v Ljubljani, podjetij Hi-
drotehnik in BO-MO ter Inštituta 
za vode RS. 

Delavnica je z obravnavo zasa-
ditve vzorčnega protivetrnega ze-
lenega pasu prižgala zeleno luč za 
praktično izvedbo ukrepa.  

Delovna skupina LIFE ViVaC-
CAdapt iz Ajdovščine 

»Operacija se delno sofinancira iz 
programa LIFE za obdobje 2014-
2020, podprograma za podnebne 
ukrepe, prednostnega področja pril-
agajanje podnebnim spremembam, 
št. projekta LIFE15 CCA/SI/000070 
– LIFE ViVaCCAdapt«. 

Ugodni kazalci poslovanja v ajdovski občini 

V gospodarstvu občine skoraj 
4.000 zaposlenih
Najnovejši podatki in kazalniki o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v letu 
2016 na območju občine Ajdovščina, ki jih je posredoval AJPES, kažejo, da se je lani povečalo število 
gospodarskih družb (d.o.o.) in jih je sedaj 430, zmanjšalo pa se je število samostojnih podjetnikov 
(s.p.) na 649. Tudi vsi ostali kazalci kažejo na uspešno poslovanje gospodarskih družb, ki so največji 
zaposlovalci v občini.

Gospodarske družbe so lani 
povečale število zaposle-
nih kar za 8 odstotkov in 

se bližajo številki 3.000. Skupaj s 

samostojnimi podjetniki in pri njih 
zaposlenimi delavci je v gospodar-
stvu ajdovske občine zaposlenih 
skoraj 4.000 ljudi. Dobri so tudi 

drugi kazalci poslovanja, saj so go-
spodarske družbe povečale prihod-
ke za 11 odstotkov, predvsem pa ve-
seli podatek, da so pri tem ustvarile 
bistveno več dobička, več kot za po-
lovico. To pa ne velja za samostojne 
podjetnike, ki se jim je dobiček celo 
za spoznanje znižal. Gospodarstvo 
občine je tudi vse bolj izvozno na-
ravnano in tako so ajdovska podje-
tja prihodke na tujih trgih povečala 
za 12 odstotkov.   

Večje število novih delovnih mest 
in zaposlitev se odraža tudi pri 
statistikah zavoda za zaposlovanje, 
kjer se je stopnja brezposelnosti v 
občini krepko znižala (na 9 odstot-
kov) in po dolgem času padla pod 
državno povprečje, je pa še še ved-
no nad regijskim povprečjem (8,1). 

ep

Prvomajska budnica v 
Šturjah

Prvi maj 2017 si bodo prebival-
ci Bazoviške in okoliških ulic 
še posebej zapomnili po slo-

vesni budnici Pihalne godbe iz Vrh-
polja, ki je v čudovitem sončnem 
jutru prvič razveselila tudi Šturce. 

Mladi glasbeniki so pot nadaljevali 
proti Domu starejših občanov Aj-
dovščina in že tradicionalno po šte-
vilnih krajih vipavske občine.

np
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Občini Ajdovščina in Vipava bližje 
Veliki Britaniji
V začetku maja je Zgornja Vipavska dolina dobila poseben trenutek pozornosti. Veleposlaništvo 
Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske se je odločilo, da bolje spoznajo raznolikost 
Slovenije. Njihovi predstavniki obiskujejo vse občine v Sloveniji. Na povabilo Tomaža Bizjaka, 
nekdanjega podiplomskega študenta Univerze Cambridge, je Občini Ajdovščina in Vipava osebno 
obiskala veleposlanica Velike Britanije v Sloveniji Sophie Honey.

Organizacijo in koordina-
cijo dogodka je prevzel 
Tomaž Bizjak, dogodek 

je bil usmerjen tudi v možnosti za 
gospodarsko sodelovanje. Velepo-
slanico je namreč spremljala tudi 
Barbara Uranjek, izvršna direktori-
ca Britansko-slovenske gospodarske 
zbornice. 

Občini sta si po geografski legi tako 
blizu, da si delita nekatere turistične 
in gospodarske značilnosti. Do-
godek se je pričel s protokolarnim 
obiskom Občine Ajdovščina, 
kjer je ajdovski župan Tadej 
Beočanin predstavil uspešen razvoj 
Ajdovščine. Veliko besed je bilo na-
menjenih možnostim vključevanja 
domačih podjetij v delovanje Bri-
tansko-slovenske gospodarske zbor-
nice. Vodstvo zbornice je predstavi-
lo angleški trg kot zelo dovzeten za 
visokotehnološke projekte, z dosto-
pom do kapitala in odlično vstop-
no točko do globalnega trga. Med 
pogovorom so se strinjali s tem, da 
je angleški trg zelo dober a premalo 
izkoriščen s strani slovenskih pod-
jetij. Na njem lahko poleg visokih 

tehnologij najdejo prostor tudi dru-
ge panoge. 

Dogodek se je nadaljeval z obis-
kom podjetja Pipistrel. Podjetje je 
navdušilo s predstavitvijo dosežkov, 

še bolj pa z ogledom proizvodnih in 
razvojnih prostorov. Za konec so iz-
peljali tudi demonstracijski let in s 
tem potrdili njihovo vodilno vlogo 
v razvoju in proizvodnji ultralah-
kih letal. 

Turistični potencial ni bil za-
postavljen. Ogled mestnega je-
dra Ajdovščine je bil vstopna točka 
za spoznavanje naše zgodovine in 
ogled Vipavskega Križa. Prenov-
ljen in z rahlim soncem obsijan je 
navdušil tudi s kulinarično pred-
stavitvijo Vipavske doline. 

Sledil je obisk Občine Vipava in 
protokolarni sprejem. Mag. Ivan 
Princes je predstavil občino kot zelo 
uspešno za svojo velikost, z zdravim 
jedrom, ki temelji na izobraževanju 
in naravnih danostih. Izpostav-
il je nujnost razvojnih sredstev, ki 
so ključna, da lahko izpeljejo velike 
projekte. 

Kulinarične danosti Vipavske 
doline so nato spoznali tudi v gos-
tilni Podfarovž, ki je z novim vodst-
vom pripomogla k izvedbi tega dela 
dogodka. V zaključku je sledil še 
kratek ogled prenovljenega dvorca 

Lanthieri. Gostji sta bili navdušeni 
nad znamenitostmi Zgornje 
Vipavske doline, gostoljubnostjo in 
razvojnim potencialom občin. 

T. B.

Foto Tina Velikonja

Nova igrala v Žapužah
V majskih muhastih dneh so se trudili delavci podjetja Elita in 
pripravili primeren prostor za otroška igrala v Žapužah. Po desetih 
letih, odkar smo dobili težko pričakovan dom krajanov, je to nova 
pridobitev za družabno življenje v vasi.

Občina Ajdovščina je prispe-
vala finančna sredstva, da 
se je odkupilo del zemlji-

šča neposredno pod parkiriščem in 
postavilo pet igral za najmlajše. Na 
dveh različnih gugalnicah se bodo 
gugali, pognali se bodo čez pisan 
tobogan, zavrteli na malem vrtilja-
ku in tisti bolj pogumni bodo lahko 
plezali po vrvni piramidi. 

Da ne bo pretoplo v sončnih 
dneh, so posadili še štiri drevesa. Za 

osvežitev bo vedno na voljo sveža in 
hladna voda iz izvira na koritu, ob 
cesti. Okrog igrišča se ureja še okol-
ica in za krajevni praznik, ki bo le-
tos v Žapužah na soboto, 24. junija, 
bo pripravljeno za slovesno odprtje. 

Žepuski ‘župan’ Zvonko Vidmar je 
vesel, ker se bodo odslej lahko otro-
ci igrali doma in jim ne bo treba v 
Ajdovščino. 

Aleš Brecelj

Kako uporabiti defibrilator

Krajevna skupnost Ajdovščina 
je v mestu postavila dva de-
fibrilatorja, enega na fasadi 

Doma krajanov na Prešernovi 26, dru-
gega pa na Ribniku, na fasadi bodoče 
fizioterapije ob frizerskem salonu. 

Defibrilator je naprava, ki ob 
srčnih zastojih lahko rešuje življenja, 
vendar ga je treba znati pravilno up-
orabljati, pri čemer so postopki do-
kaj enostavni. Naprave, nameščene 
na javnih mestih, so namreč namen-
jene laični javnosti. Priporočljivo 
je, da zna z defibrilatorji rokovati 
čim več ljudi. Zato Krajevna skup-
nost Ajdovščina prireja delavni-
co o temeljnih postopkih oživljanja 
in sicer v sredo, 31. maja ob 17. uri 
v Domu krajanov na Prešernovi 
26. Praktični prikaz uporabe de-
fibrilatorja in temeljnih postop-
kov oživljanja bo vodila strokovna 
sodelavka Rdečega križa Ajdovščina 
Irena Fajdiga.

Natečaj ‘Pokaži pot 
do enakosti spolov’ 
Dojemanje družbene vloge posameznika predvsem ali celo 
izključno glede na njegov spol je težava, ki jo (pre)pogosto 
zaznavamo kot samoumevno dejstvo. Z leti so posamezniku 
privzgojene določene vedenjske norme, vezane na spol, ki 
predstavljajo odziv na pričakovanja okolice. Da bi ‘ugajali’ okolici 
in izpolnili pričakovanja staršev, prijateljev in splošne javnosti, 
so mladi posamezniki pripravljeni na kompromisne odločitve, ki 
pogosto zanikajo posameznikove želje in poslanstvo.

Osnovni namen natečaja je, 
da mladi s pomočjo kre-
ativnega razmišljanja in 

ustvarjanja, spoznajo, da enakost 
spolov ne pomeni istost ali po-
dobnost ženski in moških, temveč 
pomeni sprejemanje medsebojnih 
razlik, vrednotenje teh razlik in 
različnih družbenih vlog. Hkrati pa 
enakost spolov pomeni, da si kljub 
tem razlikam, enako prepoznaven, 
imaš enako moč in si enako ude-
ležen na vseh področjih javnega in 
zasebnega življenja 

Ozaveščanje mladih o enakos-
ti spolov, pravicah in vlogah posa-
meznika, tako v poslovnem kot tudi 
v družinskem svetu, je ključno, če 
želimo, da mladi odrastejo v odgov-
orne posameznike z vrednotami, kot 
so spoštovanje do sebe, svojih poten-

cialov, sočloveka in drugega spola. 
Na natečaju lahko sodeluje-

jo mladi od 12. do 29. leta staros-
ti, ki na naslov Inštituta za mladin-
sko politiko, Cesta IV. Prekomorske 
61a, 5270 Ajdovščina ali na splet-
ni naslov info@institut-imp.si, do 
vključno 27. avgusta 2017 pošljejo 
prispevek v obliki likovnega dela, 
fotografije, stripa ali literarnega 
besedila, ki obravnava temo enakos-
ti oziroma neenakosti spolov v vsak-
danjem življenju. 

Več informacij o natečaju prejmete 
na spletni strani www.mladi-in-ob-
cina.si (podstran Aktualni projekti). 
Sodelujoče čakajo mikavne nagrade 
in razstava del v izbranih mladin-
skih centrih v Sloveniji! 

  »Projekt sofinancira Ministrstvo 
za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti.« 

 Inštitut za 
mladinsko 

politiko 
Ajdovščina
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V Lokavcu predali svojemu namenu otroška igrala in defibrilator 

Prvi sadež ‘Moje pobude’

»Igrala naj služijo svojemu na-
menu, defibilator pa naj počiva 
v omarici.« Tako se je največkrat 
slišalo pred dvorano Edmunda 
Čibeja v Lokavcu v Lokavcu na do-
godku 4. maja.  

Participativni proračun Občine 
Ajdovščina, ali bolje razumljivo 
‘Moja pobuda’, je obrodila sadove. 
Krajevne skupnosti so aktivno sode-
lovale v delavnicah, oddaji pred-
logov in glasovanju, za predloge, ki 
so se uspeli prebiti preko Komisije 
za vloge in pobude. 

Krajevna skupnost Lokavec je us-
pela z dvema predlogoma. Otroška 
igrala so na odličnem mestu pred 
športno dvorano, informcijska table 
pa so še v nastajanju. 

Na prvi izmed delavnic ‘Moja po-
buda’ je Bojana Pižent Kompara   
predstavila idejo, da bi  z otroškimi 
igrali zapolnili prazen prostor pred 
Dvorano Edmunda Čibeja v  Lokav-
cu. Pobuda je uresničena - igrala ne 
bodo samevala, saj se število prebiv-
alcev krajevne skupnosti povečuje, 
priseljujejo se  mladi, v letu 2016 se 

je število krajanov povečalo za kar 
16 novorojenčkov.  

Alenka Furlan pa je podala idejo 
za informacijsko tablo, saj je Loka-
vec zelo razpotegnjena vas z mnogo 
zanimivosti vrednih ogleda. 

Pobudo za defibrilator pa je na eni 
izmed sej sveta KS podala članica 
sveta Katja Zagorc. Projekt se je 
tako začel. Da se je pobuda tudi 
uspešno zaključila, gre zahvala Kra-
jevni skupnosti, krajanom za pros-
tovoljne prispevke, ter nekaterim   
podjetjem in društvom, ki imajo 
sedež v Lokavcu. Predsednik KS Lo-
kavec Angel Vidmar se je vsem zah-
valil za sodelovanje in pomoč pri iz-
vedbah projektov. 

Otvoritve se je udeležil župan 
Občine Ajdovščina Tadej Beočanin 
in spregovoril vsem navzočim 

Učenci podružnične šole Loka-
vec so pripravili prisrčen program 
in prav ta dan prejeli lepe praktične 
nagrade za najlepše risbe, s katerimi 
so sodelovali na natečaju trgovske-
ga podjetja. Vsi pa so bili deležni ve-
likanskega čokoladnega pirha. 

tekst in foto Nevenka Vidmar

Mednarodni dan muzejev 

Spoznavali dediščino Ajdovščine
Mednarodni dan muzejev, ki poteka 18. maja, smo z mnogimi aktivnostmi obeležili tudi v Ajdovščini. 
Sončno majsko dopoldne je v Ajdovščino zvabilo mlade iz različnih osnovnih šol, ki so se s pomočjo 
tematskih delavnic in ogledov kulturnih ustanov seznanjali z bogato kulturno dediščino našega mesta.

MC Hiša mladih je ob grajskem 
obzidju pripravila srednjeveške igre 
(osvajanje ozemlja, vlečenje vrvi, 
skakanje v žakljih) in spoznava-
nje srednjeveških obrti. Muzej Aj-
dovščina je zagotovil strokovno 

vodenje po obeh zbirkah - zbirki fo-
silov in zbirki o rimski Castri. Pi-
lonova galerija Ajdovščina je pri-
pravila likovne delavnice na temo 
letošnjega muzejskega dne in brez-
plačen ogled stalne zbirke Vena 

Pilona ter občasne razstave Cici-
umetnij. Pred galerijo je potekala 
raz(pro)daja publikacij ‘Menjam ka-
talog za idejo’. Arheologi iz Skupi-
ne STIK so v parku nasproti cerkve 
sv. Janeza Krstnika pripravili arheo-
loško izkustveno delavnico na temo 
vsakdanjega življenja v poznorimski 
utrdbi Castra (prehranjevanje, ro-
kodelstvo, osebna higiena, igre ...). 

V Lokarjevi galeriji so prav na 
mednarodni dan muzejev odprli 
razstavo dijakov Srednje šole Veno 
Pilon Ajdovščina in omogočili stro-
kovno vodenje. Tudi Lična hiša je 
ta dan še posebej lepo sprejela svoje 
obiskovalce in predstavila svoje de-
javnosti. 

TIC Ajdovščina

Lutke Milana 
Klemenčiča tudi v 
Španiji
Milana Klemenčiča, začetnika lutkovnega gledališča v Sloveniji, 
spoznavajo tudi drugod po Evropi, trenutno v španski Granadi, kjer 
se je zaustavila potujoča razstava o treh pionirjih lutkarstva v Evropi. 
Razstavo sta pripravila Lutkovni muzej in Lutkovno gledališče 
Ljubljana, iz slovenske prestolnice se je preselila v Osijek, trenutno je 
v Granadi, svojo pot pa bo junija končala v bližnjem Čedadu.

Klemenčič je na svojem domu 
v Šturjah leta 1910 uprizoril 
igro Mrtvec v rdečem pla-

šču, kar velja za rojstvo slovenskega 
lutkovnega gledališča. Ob Špancu 
Lanzu in Italijanu Podrecci sodi 
med velikane evropskega lutkar-
stva sploh. V Slovenijo je presadil 
italijansko in nemško tradicijo ter 
se posvečal predvsem marioneti be-
neškega modela. V Granadi so na 
ogled Klemenčičevi lutke, scenogra-
fije in dokumenti, dogajanje pa spre-
mljajo lutkovne predstave, številna 
predavanja in strokovne delavnice, 
povezane z ohranjanjem lutkovne 
kulturne dediščine in pridobiva-
njem novega občinstva. Lutkovno 

gledališče Ljubljana bo v Granadi 
med drugim dvakrat uprizorilo Kle-
menčičevega Doktorja Fausta iz leta 
1938. 

Projekt, ki ga v okviru programa 
Ustvarjalna Evropa podpira Evrop-
ska komisija, je namenjen osvetlit-
vi nekaterih ključnih mejnikov v lut-
kovni zgodovini: Klemenčičevega 
miniaturnega gledališča, marionet-
nega gledališča Podrecce, ki je s svo-
jim varietejskim in opernim pro-
gramom pomembno vplival na ev-
ropsko lutkovno umetnost, ter del 
Lanza, ki v družbi svetovno znanih 
-skladatelja Manuela de Falle in 
pesnika Federica Garcie Lorce - velja 
za utemeljitelja španskega lutkarstva.

Kmečka tržnica 
v Ajdovščini

sobota, 10. junij
Trg 1. slovenske vlade

info TIC Ajdovščina 05 365 91 40

Igrajmo se za varnost
V petek, 2. junija, bo Športni park Pale zavzela prireditev Igrajmo 
se za varnost. Na preventivni akciji, namenjeni predvsem otrokom 
in šolarjem, bodo sodelovale različne službe, ki so del sistema za-
ščite in reševanja v naši občini in širše. 

Letos bo prvič sodelovala Agen-
cija za varnost v cestnem pro-
metu, ki bo svoje aktivnosti 

izpeljala v sodelovanju s Tehničnim 
šolskim centrom Nova Gorica, dobrim 
starim znancem prireditve. Poleg tega 
pa bodo svoje dejavnosti predstavljali 
še Policijska postaja Ajdovščina, Gasil-
sko reševalni center Ajdovščina, PGD 
Selo, Urgentna in preventivna služba 
Zdravstvenega doma Ajdovščina, GRS 

Tolmin-skupina Ajdovščina, Društvo 
tabornikov Rod Mladi bori, Radio klub 
Ajdovščina, Ekipa Prve pomoči Rdeče-
ga križa Ajdovščina, Jamarsko društvo 
Danilo Remškar … 

Osrednja akcija letošnjih iger bo pa-
dalska nesreča, poškodovan padalec se 
bo izgubil, iskali ga bomo z reševalni-
mi psi …! Prireditev je odprta za jav-
nost. Vabljeni!

SH, foto: Lokalne Ajdovščina
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Med tridnevnim dogajanjem tudi odprtje Vertovčeve sobe 

Šmarenski griči privabljajo
Že osmo leto smo v Turističnem društvu Vinoreja Šmarje z ogromno prostovoljnega dela in dobre 
volje izpeljali tradicionalno prireditev Med šmarenskimi griči, ki ji vsako leto dodamo kako novo 
vsebino. Letošnje dogajanje smo razdelili na tri sklope in vsakemu namenili svoj dan in prizorišče. 

Začeli smo z vinskim večerom 
na domačiji našega rojaka 
Matije Vertovca v zaselku Ja-

kulini. Kjer je svojo mladost preži-
vel eden najpomembnejših domačih 
strokovnih piscev s področja vino-
gradništva 19. stoletja, smo pripra-
vili krajšo slovesnost z razglasitvijo 
najboljših domačih vin. Strokovno 
komisijo pod vodstvom Tamare 
Rusjan z novogoriškega KGZ je 
med belimi najbolj prepričal zelen l. 
2016 Tomaža Poljšaka, med rdečimi 
barbera l. 2016 Valterja Furlana in 
cabernet sauvignon Branka Furlana 
l. 2015, za najboljšega vinorednika 
pa je bil glede na najboljšo splošno 
oceno vin že petič izbran vinar Bo-
jan Furlan iz Zavina. Dogajanje se je 
nadaljevalo v več stoletij stari Ver-
tovčevi kleti, kjer je bilo še dolgo v 
noč mogoče okušati najboljše, kar 
ponujajo okoliški vinorodni griči. 

Soboto smo zapolnili s kulturo. 
Keramične delavnice Gregorja Ma-
vra v stari baltski obvara tehniki dež 
ni nič kaj okrnil, saj smo jo prip-
ravili pod nadstreškom pred vaškim 
župniščem, nekdanja podružnična 
OŠ Šmarje pa je zvečer tudi urad-
no zaživela z novimi vsebinami. 
Prijateljsko Društvo za odkrivanje 
in varovanje naravnih in kulturnih 
vrednot Matija Vertovec je namreč 
v okviru projekta Moja pobuda tam 
odprlo Vertovčevo sobo, namen-
jeno tako društvenim aktivnostim 
kot tudi razstavam. Vertovčeva soba 
je drugi izpeljan projekt participa-
tivnega proračuna, zanjo je občina 
namenila 10 tisoč evrov, nekaj pa 
je primaknilo še društvo, ki je prvi 
lasten prostor dobilo s pomočjo 

zavzetosti predsednika Marja-
na Lozeja, ki je bdel nad naložbo. 
V novo življenje so jo pospremili s 
fotografsko razstavo Polone Ipavec, 
posvečeno moči zemlje, v šoli pa smo 
na ogled postavili tudi dela, nastala 

na delavnicah Turističnega društva 
Vinoreja Šmarje. Namesto dose-
danjih ekstemporov smo namreč 
v Šmarjah pripravili fotografsko 
in keramično delavnico, ki smo ju 
združili v Umetniško ustvarjanje 
med griči. Kulturno dediščino sta 
preko fotografskega objektiva že 
teden dni pred osrednjo prireditvi-
jo udeleženkam približala mentorja 
in fotografa Andrej Perko in Andrej 
(Andrea) Furlan ter tudi pripravila 
razstavo nastalih del. Obenem smo 
predstavili fotografsko knjigo An-
dreja Perka o njegovem ustvarjal-
nem ciklusu na dosedanjih ekstem-
porih med šmarenskimi griči, ki 
jo je izdal v samozaložbi. Predsed-
nik TD Vinoreja Šmarje Darko 

Poljšak pa je ob tem napovedal za-
saditev avtohtone vipavske plan-
te na turistično-informativni točki, 
ki jo društvo ureja. Člani društva 
so namreč že vse pripravili za zasa-
ditev 12-ih vipavskih sort: guštane, 
malvazije, rebule, vitovske grgan-
je, vrtovke, glere, pergulina, zele-
na, pinele, pikolita, peteršiljaste 
žlahtnine, rdeče pokalice in refoška, 
v prihodnje pa jim želimo doda-
ti še poljšakico, klarnico, kraljevi-
no in merlot. Tudi ta projekt bo 
omogočila občina Ajdovščina, zato 
smo bili še posebej veseli, da se je 
župan Tadej Beočanin udeležil so-
botnega odprtja Vertovčeve sobe. 

Po kisli soboti se je nebo v nedel-
jo razjasnilo nad karavano pohod-
nikov na čelu z osličkom Sivkom. 
Tradicionalno jih je popeljal Čez 
Školj in Tibot s številnimi zanimi-
vimi postanki ter s seboj tovor-

il pijačo. »Še posebej smo veseli, da 
opažamo med našimi pohodniki vse 
več mladih družin z otroki in tis-
tih, ki naše kraje na tovrsten način 
spoznavajo prvič,« je ob pohodu 
povedal Poljšak, medtem ko je bilo 
vse pripravljeno za kmečke igre med 
ekipami iz Gaberij, Podnanosa, Pla-
nine in Šmarij. Letos smo jih neko-
liko spremenili, še vedno pa slonijo 
na vinogradniško-sadjarski tradiciji 
vipavskih gričev. Pršut za najboljše 
je prvič ostal doma, člani pa smo bili 
ob koncu dneva zadovoljni, da smo 
strnili vrste in uspešno izpeljali še 
eno prireditev, tudi s pomočjo TD 
Vrtovče in PGD Šmarje. 

MPČ

OBVESTILO O JAVNEM POVABILU ZA 
OPRAVLJANJE POČITNIŠKEGA DELA
Obveščamo vas, da bo v naslednjem tednu na spletni strani Občine Ajdovščina 
objavljeno javno povabilo za vključitev mladih s statusom dijaka oziroma študenta 
v počitniško delo. Mladi morajo imeti stalno bivališče na območju občine 
Ajdovščina.
Počitniško delo se bo izvajalo v času poletnih počitnic 2017v občinskih javnih 
zavodih, javnem podjetju  in v občinski upravi. Mladi bodo delo opravljali preko 
napotnic študentskega servisa.

Občina Ajdovščina

Pilotna občina v projektu 'Napredne občine 
Slovenije' 

Ozelenjevanje 
občinskega proračuna
»Občina Ajdovščina je nadpovprečno podnebno ranljiva, ima 
pa tudi nadpovprečno bogate vire za samooskrbo in trajnostni 
razvoj,« menijo v Umanoteri (Slovenski fundaciji za trajnostni 
razvoj). Zato so jo povabili k sodelovanju kot pilotno občino v pro-
jektu Ozelenjevanje občinskega proračuna. 

Ozelenjevanje občinskega 
proračuna je namenjeno 
usmerjanju razvoja lokal-

ne skupnosti v smeri povečanja 
odpornosti na zunanje pretrese in 
dobrega izkoriščanja priložnosti, ki 
jih ponujajo lokalni življenjski viri. 
Umanotera je v preteklosti drugim 
lokalnim skupnostim in javnosti že 
predstavljala nekatere dobre pra-
kse iz občine Ajdovščina, predvsem 
vključevanje občanov v pripravo 
občinskega proračuna v okviru pro-
jekta 'Moja pobuda' in ukrepe prila-
gajanja na podnebne spremembe. 

Zaradi svoje lege v Vipavski dolini, 
ki je eden od najtoplejših in najbolj 
sušnih delov Slovenije, je občina Aj-
dovščina zelo izpostavljena ekstre-
mnemu vremenu in predstavlja ne-

kakšen poligon za s podnebnimi 
spremembami povezane ekstremne 
pojave. Zaradi vse večjega števila 
kriznih intervencij je občina prepo-
znala nujnost učinkovitejšega prila-
gajanja in povečevanja odpornosti. 
V letu 2015 so v sodelovanju s sveto-
valno službo Kmetijsko gozdarskega 
zavoda Nova Gorica na občinski nji-
vi preizkusili gojenje vrste tropskih 
in subtropskih kulturnih rastlin, ki 

bi lahko ob segrevanju podnebja na-
domestile ali dopolnile tradicional-
ne kulture v Vipavski dolini. Poskus 
je z uspešno rastno sezono večine 
rastlin dokazal, da je že sedaj možno 
diverzificirati kmetijsko pridelavo z 
rastlinami iz toplejših podnebij.

Tokrat pa želi poiskati vzvode v 
procesu priprave in izvajanja občin-
skega proračuna za ustvarjanje zele-
nih delovnih mest, povečanje traj-
nostne oskrbe z energijo in lokalno 
pridelano hrano, zeleni turizem in 
lokalno krožno gospodarstvo. 

Trajnostno reformiranje občinske-
ga proračuna je trd oreh, za katerega 
je potrebna trdna podpora v lokalni 
skupnosti. Zato sta Ljudska univer-
za Ajdovščina in Inštitut za mladin-
sko politiko v letošnjem marcu in 

aprilu priredila delavnice, na kate-
rih je ajdovska mladina razmišljala 
o razvoju lokalne skupnosti in zele-
nih delovnih mestih ter iskala reši-
tve, ki so tako okolju kot ljudem pri-
jaznejše. 

Ozelenjevanje občinskega pro-
računa sofinancira Ministrstvo za 
okolje in prostor.

SH
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Kaj odlikuje mlade na trgu dela?
Slovenija je v letu 2016 vstopila v pomlad z 22.870 registriranih brezposelnih mladih. Leto kasneje so 
obeti za mlade občutno boljši, saj se je število brezposelnih mladih aprila znižalo in doseglo število 
18.237. Manjše število tako mladih kot drugih kategorij brezposelnih je mogoče zaznati tudi v občini 
Ajdovščina, kjer se je odstotek brezposelnih mladih znižal za 9 %. Slovenija je torej dobila nov zagon, 
pozitivno stanje na trgu dela pa tudi mlade navdaja z novim upanjem, ki jim omogoča bolj odločno 
zreti v prihodnost.

Inštitut za mladinsko politiko je v 
sodelovanju z Občino Ajdovšči-
na in Zavodom RS za zaposlo-

vanje poskrbel za dodatno krepitev 
kompetenc mladih ter povezovanje 
mladih z lokalnim trgom dela. V 
prvih pomladnih mesecih je tako 
skupina mladih, ki si želi zaposlitve 
v svojem lokalnem okolju, obisko-
vala ciljno usmerjena usposabljanja, 
katerih namen je bil krepitev znanja 
in kompetenc mladih. Kvaliteten 
program s široko paleto tematik in 
odlični predavatelji so udeležence 
prepričali, da so bila usposabljanja 
tudi med visoko izobraženimi per-
spektivnimi mladimi dobro spre-
jeta, med mladimi pa so vzbudila 
nova pričakovanja oziroma, kakor 
je svojo izkušnjo predstavil eden 
od udeležencev: »Bilo je super, nad 
pričakovanji. Zelo me zanima, kako 
bo potekalo nadaljnje usposablja-
nje (drugi dve fazi)«, in »Delal sem 
na samozavesti, odločnosti in bolje 
spoznal, kako delujejo podjetja«. 

»Zadovoljstvo udeležencev je re-
zultat izbranih tematik in podro-
čij, ki so jih usposabljanja zajela. 
Slednja so bila skrbno izbrana in 
so upoštevala pričakovanja lokal-
nih delodajalcev ter organizacij. Iz-
brani strokovnjaki različnih podro-
čji so mladim predajali teoretična in 
praktična znanja, ki jih delodajal-
ci navajajo kot ključna za zaposlitev 
v njihovem podjetju, oz. znanja, ki 
mlademu kadru na začetku poklic-
ne poti najpogosteje primanjkuje-
jo.«, je pojasnil Matjaž Zgonik, stro-
kovni sodelavec projekta Lokalno 
partnerstvo za večanje zaposlovanja 
mladih na lokalnem trgu dela. In 
nadaljeval: »V poplavi usposabljanj, 
ki naslavljajo brezposelne, mlade in 
zaposlene je kakovost usposabljanj 
ključna.« Tudi zato so pohvale ude-
ležencev kot je »Usposabljanja In-
štituta za mladinsko politiko so 

usmerjena v to, kar rabimo za delo, 
da smo kvalificirani za delovno me-
sto – skrbijo, da smo sposobni za 
delo.«, dokaz, da je  projekt Inštituta 
za mladinsko poli-
tiko na pravi poti. 

Iz spodnjega gra-
fa je tudi razvidno, 
da bi kar 92% ude-
ležencev tovrstna 
priporočilo svojim 
prijateljem. 

Odzivi udeležen-
cev nadalje kaže-
jo, da si mladi  že-
lijo sprememb v 
načinu učenja oz. 
pridobivanja no-
vih znanj in izku-
šenj. Kot ugotavlja Zgonik »Želijo 
si sprememb, ki bi omogočale, da bi 
njihova znanja odgovarjala na de-
janske potrebe trga dela. Menim, da 
bi tako na trg dela vstopali bolj sa-
mozavestno.« 

Mladi, katere običajno odlikuje vi-
soka stopnja izobrazbe, fleksibil-
nost, visoka motiviranost za delo in 
ustvarjalnost, so pogosto prikrajšani 
za izkušnje, ki pa so (razumljivo) pri 
delodajalcih visoko cenjene. Da bi 
mladim ponudili tudi slednje, bo In-
štitut za mladinsko politiko že vzpo-
stavljeno partnerstvo razširil z neka-
terimi lokalnimi podjetji in drugimi 
delodajalci, mladinskimi in nevla-
dnimi organizacijami ter tako mla-
dim ponudil tudi izkustveno učenje 
in tako zaželene delovne izkušnje. 

Na koncu so mladi pripravili tudi 
nekaj predlogov, kako jim omogo-
čati hitrejši vstop na trg dela. Med 
najpogostejšimi predlogi se je izka-
zala obvezna praksa, razmišljali pa 
so tudi o tem, kako v lokalno sku-
pnost privabiti nova podjetja. Tudi s 
temi predlogi so mladi dokazali, da 
so željni novih znanj in izkušenj ter 
da razmišljajo tudi v smeri razvoja 

okolja, v katerem živijo. Ohraniti 
mlade v lokalnem okolju, v katerem 
so odraščali, pa je cilj, katerega za-
sledujejo vse občine. 

Projekt Lokalno partnerstvo za po-
večanje zaposlovanja mladih na lo-
kalnem trgu dela se po opravljenem 
prvem koraku še ne poslavlja. Osvo-
jena znanja in veščine bodo udele-
ženci sedaj preizkusili še v praksi 
– najprej pri mladinskih in drugih 
lokalnih nevladnih organizacijah, 
nato pa pri potencialnih delodajal-
cih, kjer bodo pod vodstvom men-
torja spoznavali posamezno delov-
no mesto. 

Vse mlade, stare od 15 do 29 let, ki 
iščete zaposlitev zato vabimo, da se 
nam pridružite.

Prijave: http://www.mladi-in-ob-
cina.si/(podstran Lokalno partner-
stvo za zaposlovanje mladih).Več 
informacij na info@institut-imp.si. 

V naslednjih mesecih mladim nu-
dimo nove izzive: 

Praktične izkušnje pri mladinskih 
in drugih nevladnih organizacijah: v 
mladinskih in drugih nevladnih or-
ganizacijah bodo mladi z aktivnim 
sodelovanjem pri izvedbi konkre-
tnih projektov krepili kompetence, 
kot so timsko delo, samoiniciativ-
nost, prilagodljivost, odgovornost      
kompetence torej, ki so dobrodošle 
na vsakem delovnem mestu. 

Usposabljanje pri posameznemu 
lokalnemu delodajalcu: udeleženci 
bodo vključeni v praktično usposa-
bljanje pri posameznemu lokalne-
mu delodajalcu, pri katerem bodo 
pridobili znanja in izkušnje za po-
tencialno zaposlitev. Usposabljanje 
bo potekalo pod mentorstvom. 

Prijaviš se lahko, če ustrezaš pogo-
jem: starost od 15 do vključno 29 let, 
aktivni iskalec / aktivna iskalka za-
poslitve, stalno prebivališče v Gori-
ški ali v Obalno-kraški regiji. 

Vabljeni k spremljanju spletne 
strani Inštituta za mladinsko politi-
ko www.mladi-in-obcina.si ter face-
book strani https://www.facebook.
com/institut.IMP/. Dodatne infor-
macije: Inštitut za mladinsko politi-
ko, tel.: 040 657 676 ali nina.cargo@
institut-imp.si.

»Naložbo financirata Republi-
ka Slovenija in Evropska unija iz 
Evropskega socialnega sklada.«

Inštitut za mladinsko politiko

Tek miru skozi občino
Na svoji štiridnevni poti skozi Slovenijo se je plamenica, ki 
simbolizira tek miru, kar nekaj ur mudila tudi v ajdovski občini. 
Povsod so jo sprejeli odprtih rok in s tem potrdili osnovni namen 
dogodka – da je mir prisotnost ljubezni, harmonije in zadovoljstva.

Tek miru je največji svetovni 
štafetni tek za mir in poteka 
že od leta 1987. V tem času 

je gostoval v 155 državah po vseh 
kontinentih in prepotoval več kot 
600 tisoč kilometrov. Plamenico kot 
zaščitni znak teka miru je v rokah 
držalo že več milijonov ljudi. Gre za 
pobudo, ki povezuje ljudi v skupni 
želji po harmoniji in prijateljstvu. 

Sodelujoči tečejo v skupini, s pla-
menico, ki gre iz roke v roko in s 
tem njeno simbolno sporočilo iz 
srca v srce. Na progi ali ob sprejemih 
v različnih krajih se tekačem 

pridružijo otroci, športniki, lokal-
ni in svetovni voditelji, skratka vsi, 
ki želijo prispevati svoje upe k sve-
tovnemu miru, prijateljstvu in har-
moniji. Prav ti drobni dogodki in 
srečanja na poti so tisto, zaradi česar 
se je Tek miru usedel v srca številnih 
ljudi. 

Plamenica je na svoji štiridnevni 
poti skozi Slovenijo prispela v aj-
dovsko občino v sredo, 24. maja. V 
Potočah so plamenico iz rok medn-
arodne zasedbe tekačev miru pre-
vzeli Tekači Vipavske doline in jo 
spremljali na poti skozi občino. V 
Dobravljah so tek miru pozdravili 

učenci tamkajšnje šole, v Ajdovščini 
pa je tekače sprejel župan Tadej 
Beočanin in se tekačem miru za-
hvalil, da je lahko tudi ajdovska 
občina del svetovnega prizadevan-
ja za mir. Plamenico je zatem pone-
sel proti šoli Danila Lokarja, kjer 
so učenci v besedi in pesmi izražali 
svoje poglede na mir in sožitje med 
narodi. Učenci pa so kot v kvi-
zu ugibali, iz katerih držav prihaja-
jo tekači miru, potem ko so naka-
zali glavne značilnosti svojih držav. 
Plamenica je potem prečila Hubelj, 
kjer so ji zaploskali malčki iz vrt-

ca, v Šturjah so se vse večji skupi-
ni tekačev pridružili še uporabniki 
Varstveno delavnega centra, nakar 
jih je pred šolo pričakala množica 
učencev. Med nje se je pomešal tudi 
Adrijan Fegic, legenda ajdovskega 
nogometa, ki je v nedeljo na častni 
tribuni na Reki spremljal zgodovin-
ski uspeh svojega nekdanjega kluba, 
v katerem je z dvema zadetkoma ve-
likemu Realu dosegel vrhunec svoje 
bogate kariere. 

V Logu so se ajdovski tekači od 
plamenice poslovili in jo predali 
Vipavcem.
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Očistimo naše gore 

Za varnejšo in 
odgovorno hojo v gore
V kampu Tura je Zavarovalnica Triglav 14. maja začela že osmo 
sezono akcije Očistimo naše gore. Več kot 150 udeležencev je 
pomagalo pri čiščenju poti v okolici. Ljubiteljem narave so se na 
prvi čistilni akciji pridružili tudi člani Planinskega društva Triglav, 
Planinskega društva Vipava in Gorske reševalne službe Tolmin, ki 
so udeležence z napotki o varnosti v gorskem svetu pospremili v 
novo planinsko sezono.

V kampu Tura, ki leži pod na-
ravno plezalno steno Gradi-
ška tura, je bilo veselo že od 

jutra. Različne generacije ljubiteljev 
planin so z biorazgradljivo vrečko 
Očistimo naše gore očistile poti v 
okolici kampa v območju Nature 
2000 in nabrali za dobrih 35 kilo-
gramov smeti. »Smeti so posledica 
vzgoje planincev, na srečo pa so naši 
planinci vedno bolj ozaveščeni, je ob 

začetku akcije povedal župan občine 
Vipava Ivan Princes. »Se pa pojavlja 
drugi problem, in sicer, da imamo 
veliko novih poti, ki jih je treba ure-
jati in vzdrževati. Na tem področju 
največ napora vlagajo planinska 
društva.« 

Na prvi čistilni akciji v Vipavi so 
se planincem pridružili člani Gor-
ske reševalne službe Tolmin, ki so 

prikazali reševanje ponesrečencev 
s tirolsko žičnico. Vzroki za nezgo-
de v gorah so namreč največkrat te-
lesna in duševna nepripravljenost, 
pomanjkljiva in neustrezna oprema, 
neusposobljenost ter pomanjkanje 
znanja o gibanju in pravilni uporabi 
opreme, nepoznavanje poti in pod-
cenjevanje vremenskih razmer.  

Varnost in odgovornost sta bila 
tudi v ospredju popoldanskega ži-

vahnega dogajanja v kampu Tura 
v Vipavi. Obiskovalci so se udele-
žili različnih zanimivih in poučnih 
delavnic, preizkusili pa so se lahko 
tudi v plezanju po plezalni steni, za-
bavno-športnih igrah, otroci pa so v 
geolovu iskali skriti zaklad, ki ga je 
skril Kuža Pazi. 

PR

Pomladna dneva privabila na 
Zemono množice
Dvorec Zemono je bil v sredini maja prizorišče festivala Okusi Vipavske. Letošnji festival, že enajsti 
po vrsti, je bil presežek v vseh pogledih. Obiskalo ga je rekordno število ljubiteljev vipavskih vin in 
kulinarike, ki so se v dveh sončnih dneh dodobra naužili dobrot iz Vipavske doline.

Okusi Vipavske, ki jih vsako 
pomlad v sodelovanju z 
najbolj prodornimi vipa-

vskimi vinarji organizira Razvoj-
na agencija Rod iz Ajdovščine so 
letošnji vrhunec doživeli pretekli 
konec tedna v čudovitem okolju 
dvorca Zemono. Vina iz vipavskih 
kleti, izvrstni kulinarični dogodki 
in nadvse zadovoljni obiskovalci so 
zaznamovali tudi tokratni festival. 

O tem, zakaj je dobro biti zraven, 
je pomenljivo spregovoril eden od 

sodelujočih vinarjev, Peter Stego-
vec, Vina Sveti Martin: »To je do-
godek, na katerem smo dejansko 
zbrani vsi najboljši vinarji v Vipa-
vski dolini. Tukaj lahko vsi, ki se 
odločijo in pridejo v Vipavsko do-
lino, poskusijo najboljše, kar se tiče 
vin na Vipavskem in malo kulinari-
ke, ki sodi zraven. Zdi se mi, da mo-
ramo vinarji to podpirati, ker bo le 
na ta način ta dogodek uspešen in 
bo uspel tudi v prihodnje privabiti 
takšno množico ljudi, kot jo je to-
krat.« 

Res sta lepa pomladna dneva pri-
vabila na Zemono množico obisko-
valcev. Slednji pa niso okušali le iz-
vrstnih vin iz sončne doline, ampak 
tudi tista, ki jih pridelujejo vinarji iz 

Slavonije na Hrvaškem, ki so bili to-
kratni gostje festivala. Poleg vin pa 
je tudi letošnji festival ponudil celo 
vrsto kulinaričnih presežkov. Gosta 
iz Neaplja, Cristiano Piccirillo, spe-
cialist za ocvrte pice, in Salvatore 
Capparelli, izvrsten slaščičar sta pri-
čarala okuse južne Italije, slovenski 
pekovski mojster, Andrej Gerželj, 
pa je ustvarjal kruh iz kislega testa. 

Tržnica se je šibila pod dobrotami 
iz Vipavske doline. Ponudili so sire, 
oljčno olje, mesnine, pecivo, med in 

še in še. Okusi Vipavske pa so vsa-
ko leto tudi priložnost za tiste, ki se 

kulinaričnim ustvarjanjem ukvarja-
jo ljubiteljsko. Tudi tokrat so pred 
obiskovalci pokazali, da prav v ku-
linariki domišljija pravzaprav nima 
meja. 

Med obiskovalci je bila v ponede-
ljek tudi   Eva Štravs Podlogar, dr-
žavna sekretarka na Ministrstvu za 
gospodarski razvoj in tehnologijo. 

Osrednji vinsko kulinarično do-
godek na Vipavskem pa se bo re-
snično iztekel konec tega tedna, 21. 
maja, ko se bo zaključil tudi kulina-
rični mesec, v katerem je 20 gostiln 
in restavracij v Vipavski dolini svo-
jim gostom ponudilo posebne vipa-
vske festivalske menije. 

Ob izjemnem odzivu obiskoval-
cev in uspešno izpeljanem festiva-
lu pa je glavna koordinatorka, Tanja 
Krapež, ROD Ajdovščina razmišlja-
la: »Vse je bilo tako, kot mora biti. 
Vino, kulinarične dobrote, obisko-
valci, vreme … Uspešno izpeljan 
projekt pa nam daje zagon za raz-
mišljanje o tem, kaj je tisto, kar lah-
ko še ponudimo na prihodnjih Oku-
sih Vipavske ter o tem, kako še bolje 
predstaviti vse tisto, kar najboljšega 
zrase in dozori v Vipavski dolini.« 

Foto: Jan Čermelj

Romanje starejših in bolnih na Brezje:

17. junija bomo tudi iz naše doline šli na 49. romanje starejših in 
bolnih na Brezje. 

Avtobuse organizira Karitas, prijave sprejemajo voditelji 
Župnijskih karitas, ki imajo tudi vse potrebne informacije. 
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Zelen, kulinarika in druga 
doživetja na Slapu pri Vipavi
Udeleženci študijskega krožka Vabljeni na Slap in člani Vinarsko turističnega društva Slap – vas zlatih 
kapljic so v maju s skupnimi močmi popestrili dogajanje na Slapu. 

V uvodnem delu dogodka 
Okusi zelen, doživi Slap 
so s fotografijami Mirana 

Krapeža, z besedami zgodovinarke 
Majde Malik ter drugimi vsebinami 
predstavili skoraj 800-letno zgodo-
vino Slapa ter njegove arhitekturne 
in druge zanimivosti. Obiskovalci 
so si ogledali Zbornik ob 150-letni-
ci začetka šolstva na Slapu in nekaj 
dokumentov, ki pričajo o prisotno-
sti malteških vitezov na Slapu. Ude-
leženci krožka so letne dogodke na 
vasi in druge informacije o Slapu 
strnili v zloženko, ki so jo obisko-
valci lahko odnesli domov. Izvedeli 
so še, kaj sploh so študijski krožki 
in kje delujejo, katere aktivnosti po-
nujata Vinarsko turistično društvo 
Slap – vas zlatih kapljic in Karitas, ki 
na vasi bogati prosti čas otrok, mla-
dine in starejših. Domačija Malikna 

Slapu 9 je prisotne povabila še na 
ogled razstave digitalne umetnosti 
Mojce Bavcon. 

Navdušilaje tudi ga. Andre-
ja Škvarč s Kmetijsko-gozdarske-
ga zavoda Nova Gorica, ki je skozi 
številne zanimive podatke predsta-
vila trto zelen. Sledil je praktični 
prikaz posebnosti te trte, pojasnilo, 
kakšna je oblika lista, kako so raz-
vrščeni grozdi, pa še kaj. Program 
se je nadaljeval z degustacijo zele-
na slapenskih vinarjev terkulinarič-
nih dobrot z Domačije Majerija na 
Slapu. Za prijetno vzdušje ob dobri 
vinski kapljici ter okrasitev starega 
vaškega trga, ki je pred časom pre-
jel priznanjeTuristične zveze Slove-
nije, so še posebej poskrbeli mlajši 
člani društva. Na turistično tablo so 
vinarji po podatkih z Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

zapisali: »Slap, vas z največ zelena 
na svetu«. Predsednik Vinarsko tu-
rističnega društva Slap, Matej Pre-
mrl, je povedal:»Vsak tak dogodek, 
ki prispeva k prepoznavnosti naše 
vasi, njene kulture, zgodovine in vi-
narskega turizma, je seveda samo 
velik plus. Okusi zelen, doživi Slap 
smo izvedli prav zato, da se bo sliša-
lo, kakšen velik pomen ima naša vas. 
Seveda se zavedamo, da promoci-
ja turizma in vinarstva zahteva dol-
goročno delo in zato se bomo tru-
dili tudi v prihodnje. Sodelovanje z 
ostalimi interesnimi skupinami, kot 
je tokrat bil študijski krožek Vablje-
ni na Slap, pa naše dogodke boga-
ti in jim daje še dodatno vsebinsko 
težo.« 

Svoje mnenje nam je zaupal tudi 
najmlajši član študijskega krožka: 
»Na Slapu se za tako majhno vas do-
gaja veliko dogodkov, ki jih organi-
zirajo različna društva. Vendar pa ta 
društva povečini med seboj niso po-
vezana. Zato mi je všeč, da študijski 
krožek ljudi povezuje. Za vasi, kot je 
Slap, je povezanost vaščanov ključ-
na.« 

Tudi na Ljudski univerzi Ajdo-
vščina smo zadovoljni, ker smo na 
Slapu s skupnimi močmi širili zna-
nje ter prepoznavnost vasi Slap. Več 
informacij najdete na www.slap.si. 
Razstavo fotografij z vaškimi motivi 
si lahko, po predhodni najavi, ogle-
date v stari šoli na Slapu do 11. juni-
ja. Vabljeni. 

Helena Furlan

Na pragu poletne 
turistične sezone
V TIC-u Vipava se že veselimo poletne turistične sezone, saj že 
dogajanje v spomladanskih mesecih nakazuje, da  je zanimanje za 
obisk  Vipavske doline veliko. 

V preteklih tednih so se v 
Vipavi že zgodili različni 
dogodki, od podelitve pri-

znanj Naša Slovenija, obiska britan-
ske veleposlanice, festivala Okusi 
Vipavske. Deležni smo bili obiska 
različnih skupin od francoskih vi-
nogradnikov, članov Rotary kluba 
iz Avstrije in Italije, ljubiteljev vina 
iz Brazilije, vinskih distributerjev 
iz Koreje, zgodovinarjev iz Italije, 
različnih šolskih skupin,italijanskih 

blogerjev,… Razveseljivo je tudi 
dejstvo, da Vipavska dolina postaja 
vedno bolj zanimiva za individualne 
turiste že v spomladanskih mesecih. 
Poleg že tradicionalno največjega 
obiska tujih turistov iz Francije, Bel-
gije, Nizozemske, Nemčije,   v TIC- 
Vipava beležimo velik porast gostov 
iz Združenih držav Amerike in nam 
bližnje Italije. 

Zavod za turizem TRG Vipava, 
TIC Vipava

Podeljena priznanja 
Naša Slovenija
Gibanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in narav-
ne dediščine / krajine Kultura – Natura Slovenija je 6. maja 2017 v 
Vipavi že sedmič zapored podelilo priznanja Naša Slovenija.

Priznanja so prejeli: projekt 
Zbor zbirk – kulturna dedi-
ščina v zbirkah med Alpami 

in Krasom, družina Avsenik, sno-
vateljica, pobudnica in urednica 
monumentalne zbirke slovenskih 
folklornih pripovedi GLASOVI dr. 
Marija Stanonik, oddaja RTV SLO-
VENIJA Slovenska zemlja v pesmi 
in besedi, Klemen Klinar za projekt 
hišnih imen Kako se pri vas reče?, 
Ribiški muzej tržaškega Primorja, 
arhitekt Stojan Lipolt, Dom Sodali-
tas Tinje in Anton Bedenčič, duhov-
nik s Tabra v občini Repentabor. 

Kulturni program so oblikovali di-
jaki Škofijske gimnazije Vipava in 
Folklorno društvo Vipava. Po ura-
dnem programu je sledilo druženje 

ob kozarčku županovega vina ter 
ostalih domačih dobrotah v prosto-
rih dijaškega doma ŠGV. Za zaklju-
ček so si gostje pod vodstvom lokal-
nih turističnih vodnikov ogledali 
Vipavo, dvorec Lanthieri ter Kebe-
tovo hišo. 

Soorganizatorja dogodka Občina 
Vipava ter Zavod za turizem TRG 
Vipava se zahvaljujeta predsedni-
ku gibanja Kultura Natura g. Slavku 
Mežku za prizadevanja za ohranja-
nje dediščine ter za to, da si je giba-
nje izbralo prav Vipavo za letošnjo 
podelitevpriznanj. 

Zavod za turizem TRG Vipava, TIC 
Vipava

Spomladanski pohod v Podrago
V torek, 16. maja 2017 smo izvedli s četrtošolci iz Podnanosa športni dan v okviru Tedna vseživljen-
skega učenja. Povabili smo starše in stare starše. 

Skupno se jih je udeležilo tri-
najst. Iz Podnanosa smo odšli 
v Podrago k čistilni napravi. 

Sprejel nas je komunalni delavec 
Evgen in nam predstavil delovanje 
čistilne naprave in potek čiščenja 
odpadne kanalizacijske vode. Z za-
nimanjem smo si ogledali, kako či-
sta voda priteče po čiščenju, vendar 
ni pitna. Po malici smo se spreho-
dili do stare šole. Učenci so igrali 
košarko in igre na igrišču. Starši in 
stari starši so si ob gledanju živahne 
igre učencev odpočili v senci. Zatem 
smo poslušali pripoved gospe Lilija-
ne Lavrenčič, profesorice umetno-
stne zgodovine o starih knjigah in 

Podraški knjižnici. Sprehodili smo 
se po vasi. Na poti smo spoznavali 
imena delov naselja, opazovali kalo-
ne, za katerimi so borjači, videli gaso 
in mostove ter spomenika padlim v 

1. in 2. svetovni vojni. Pritegnila nas 
je pripoved o gradnji zvonika pri 
cerkvi, videli smo notranjost in sli-
šali zanimivosti. Pohod smo nada-
ljevali proti Podbrjam in si ogledali 
staro cerkev ter njeno bogato notra-
njost treh pozlačenih lesenih oltar-
jev, ki jo ne kaže njena zunanjost. 
Pohod smo zaključili pred šolo v 
Podnanosu. Straši in stari starši so 
bili zelo navdušeni, ker so se nam 
lahko pridružili. Predlagali so, da jih 
še povabimo, ko bomo organizirali 
podobne dejavnosti in z veseljem se 
jih bodo udeležili.

Marija Nabergoj
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Čudežna pomlad
Zacvetela je na vipavskih travnikih in v sadovnjakih pobarvala če-
šnje. S soncem je ogrela vasi po gričih in ljudi v srcih. Prišla je tudi 
že do nas. Razprli smo roke in čakamo življenje, ki nam ga ponuja. 
Čudežna pomlad. V centru za izobraževanje, rehabilitacijo in uspo-
sabljanje Vipava lovimo pomladne izzive in gremo življenjskim 
priložnostim naproti.

Več kot sto otrok in mlado-
stnikov, ki so zaradi različ-
nih primanjkljajev v razvo-

ju vključeni v naš center, hrepeni 
po pestrem dogajanju in doživlja-
nju polnega življenja. Da bi zmogli 
v čim večji meri uresničiti te svoje 
želje, jim strokovni delavci nudimo 
primerno podporo, pomoč in prila-
goditve pri učenju, bivanju in razvo-
ju celovite osebnosti. V programih, 
ki jih v Ciriusu Vipava izvajamo, 
učencem   prilagajamo tako učne 
vsebine kot tudi oblike in   metode 
dela, da so le ti v učno vzgojnem 
procesu kar se da uspešni. Najmlajši 
se skozi najnežnejša leta pripravljajo 
na vstop v šolo v prilagojenem pred-
šolskem programu, kjer urijo prve 
življenjske veščine. Predvsem skozi 
svet zgodb, igre, glasbe in s sistema-
tičnim opazovanjem okolice, mlajši 
šolarji v prilagojenem programu z 
nižjim izobrazbenim standardom 
spoznavajo prve črke, številke ter 
naravno in družbeno okolje. Skozi 
leta postajajo bolj odrasli, zrelej-
ši, samostojnejši. Tako lahko zah-
tevnejše in kompleksnejše vsebine 
osvajajo na načine,   ki so primerni 
njihovi starosti in sposobnostim. 
Učenje v posebnem programu po-
teka predvsem na način izkustev. 
Učenci spoznajo sebe in svet pre-
ko vseh svojih senzornih poti. Ne 
zamujamo priložnosti, ko nam je 
omogočeno učenje za življenje. Z 

veseljem čakamo prvih pomladnih 
cvetlic, si ogledamo domače živali 
na kmetiji, obiščemo živalski vrt ali 
se lotimo praznične peke kruha… 
Preko pomladi smo se udeležili kar 
nekaj športnih, glasbenih in drugih 
tekmovanj, s katerih so se otroci vr-
nili v Center zadovoljni, s pohvala-
mi in priznanji ter bogatejši za nove 
izkušnje. Nadvse radi se tudi druži-
mo. Med prijatelji se iščejo pogledi, 
prepletajo dlani in delijo se iskreni 
objemi. Veseli smo obiskov in tre-
nutkov, ki jih želijo posamezniki 
ali skupine preživeti v naši družbi. 
V aprilu smo gostili nizozemsko 
glasbeno skupino oseb s posebnimi 
potrebami in njihovimi spremlje-
valci De Rolantino’s, s katero sta 
instrumentalna ter plesna skupina 
Ciriusa z zunanjimi glasbenimi za-
sedbami kar dvakrat napolnili špor-
tno dvorano Škofijske gimnazije 
Vipava. To je bila pesem pomladi in 
prijateljstva in prvi dogodek v nizu 
večih, ki jih napovedujemo v okviru 
Fejstivala PUSTIMO ODTIS. Tega 
prirejamo že tretjo pomlad. Z vse-
binsko različnimi dogodki se želimo 
predstaviti domačemu kraju in širši 
okolici ter tako pustiti odtis, drob-
no sled v srcih naših otrok, njihovih 
staršev in vseh, ki se boste našemu 
vabilu odzvali. 

Razprli bomo roke in objeli, kar 
nam je prinesla. Čudežna pomlad. 

Tatjana J. Tratnik, prof. defektologije Osnovnošolci nadvse ustvarjalni
Žiga Umek odličen na državnem natečaju Naravne in druge nesreče 

Letošnji nagrajenec na likov-
nem natečaju Naravne in dru-
ge nesreče, ki se je navezoval 

na naslov »Pozor, nevarna snov«, 
je osmošolec Žiga Umek. Žiga   je s 
svojim kolažem uspešno prepričal 
strokovno komisijo na regionalnem 
izboru ter se nato odlično odrezal še 
na državnem izboru. Udeležil se je 
sklepne prireditve v Izobraževalnem 
centru za zaščito in reševanje na 
Igu. Na natečaju je sodelovalo 3.693 
mladih in 645 mentorjev iz več kot 
80 vrtcev s podružnicami, skoraj 
190 osnovnih šol s podružnicami 
in 13 osnovnih šol s prilagojenim 
programom. 

Mednarodni likovni natečaj Rain-
bow 

Učenci OŠ Draga Bajca smo so-
delovali na 11. mednarodnem li-
kovnem natečaju Rainbow. Natečaj 
organizira ministrstvo za izobraže-
vanje in znanstvene raziskave iz Ro-
munije. Razveselili so nas rezultati, 

saj sta se dva naša učenca, deveto-
šolca, odlično odrezala. Patricija Bo-
ben je prejela bronasto medaljo, 
Miha Kopatin pa za svoj izdelek  di-
plomo »special prize«. Obema učen-
cema iskreno čestitamo in jima želi-
mo še veliko ustvarjalnega veselja v 
prihodnje!  

Likovni natečaj Evropa v šoli 
V četrtek, 11. maja 2017, je potekal 

slavnostni zaključek natečaja  Evro-
pa v šoli 2017, ki ga organizira Zveze 
prijateljev mladine Slovenije. Letos 
je bil razpisan likovni in literarni na-
tečaj na temo Svet, v katerem želim 
živeti. Nagrade na področnem delu 
natečaja, ki ga je organiziralo Med-
občinsko društvo prijateljev mladi-
ne Ajdovščine   so   prejeli: Branka 
Ferjančič, Lea Lavrenčič, Naja Bra-
tož, Julija Kovač, Ema Guštin, Me-
lanija Fabčič, Jakob Lozej in Anže 
Furlan. Dve likovni deli pa sta bili iz 
regijskega izbora uvrščeni na držav-
no raven. Avtorja teh del sta: Aleksej 
Blanuša in Mija Žagar. 

Vsem učencem iskreno čestitamo 
in jim želimo še veliko ustvarjalne-
ga navdiha! 

Kristina Lavrenčič

Cirius Vipava obiskali …

Rdeči noski s predstavo Pester 
orkester 

Sončno, a hladno aprilsko jutro 
je v naš Center pripeljalo prav po-
sebne obiske: Rdeče noske – klov-
ne zdravnike. Rdeči noski so nas v 
preteklih letih že obiskali in nam za-
igrali predstavo Pester orkester. To-
krat so z omenjeno predstavo ogre-
li srca in narisali nasmehe na obraze 
učencem avtističnega oddelka, leto-
šnjim novincem in otrokom, ki obi-
skujejo oddelek vrtca s prilagojenim 
programom. Predstava Pester orke-
ster je prilagojena otrokom z mo-
tnjo v duševnem razvoju. Zaradi 
enostavne strukture zgodbe, glasbe 
in   multisenzornega pristopa omo-
goča otroku, da jo preko sluha, tipa 
in vizualnega zaznavanja doživi po 

svoje. Otroci lahko v predstavi sode-
lujejo ali jo zgolj opazujejo. Rdečim 
noskom se v upanju, da se bomo še 
srečali, zahvaljujemo za obisk. 

Poslanka državnega zbora RS 
V torek, 4. aprila, je zavod Ciri-

us obiskala gospa dr. Mirjam Bon 
Klanjšček, poslanka v Državnem 
zboru, predsednica Odbora za izo-
braževanje, znanost, šport in mladi-
no. Gospo poslanko je najprej spre-
jela ravnateljica, ki ji je predstavila 
delovanje centra ter aktualne vsebi-
ne. Gospa Bon Klanjšček se je nato 
srečala z otroci, ki se jim je prijazno 
približala z bonboni. Spremljala je 
delček pouka, se seznanila s posa-
meznimi terapevtskimi pristopi in si 
ogledala center. Njen obisk je bil za 
nas dragoceno darilo, razveselila nas 

je s svojo prijaznostjo in odprtostjo. 
Gospe poslanki smo hvaležni za nje-
no podporo in iskreno željo poma-
gati otrokom s posebnimi potreba-
mi k optimalnemu razvoju.

 Zeliščarka Nataša Mohorčič 
V sredo, 17. maja 2017, nas je na 

šoli v Vipavi v okviru Tedna vseži-
vljenjskega učenja obiskala gospa 
Nataša Mohorčič, mama naše sošol-
ke Flore. 

Z radovednostjo smo jo posluša-
li, ko nam je predstavljala najrazlič-
nejša zelišča, ko so bila posušena in 
skrbno pospravljena v manjših ko-
zarčkih. Zelišča smo si ogledovali, 
jih tipali in vohali. Sledila je izdela-
va zeliščnega mila. Gospa Nataša je 
najprej segrela milo, ki je bilo v tr-
dnem stanju. Pri tem smo ji mora-
li pomagati pri mešanju. Nato si je 
vsak izmed nas izbral svoj silikonski 
modelček. Vanj smo natrosili zeli-
šče, ki smo si ga izbrali, nekaj bleščic 
ter kapljice eteričnega olja. Sledilo je 
vlivanje mila. Komaj smo dočakali, 
da so se naša mila strdila in smo jih 
lahko prijeli v roke. Bila so čudovita! 

Ob zaključku je Florina mama vsa-
kemu izmed nas podarila majhno 
rastlinico, ki smo jo doma posadi-
li na vrt. Obljubili smo ji, da bomo 
pridno skrbeli zanjo. 

Florini mami smo iskreno hvale-
žni za zanimivo im poučno dopol-
dne. 

Cirius Vipava, Ana Božič,
 1.b in učiteljica Tanja
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Aktivne počitnice v 
kampu Tura

Tudi v letošnjem poletju 
Kamp Tura organizira ak-
tivne počitnice za osnovno-

šolsko mladino vipavske občine v 
naslednjih terminih: 26. junij do 30. 
junij, 3. julij do 7. julij, 21. avgust do 
25. avgust, 28. avgust do 31. avgust 
2017. Otroci prejmejo prijavnice v 

šoli, katere naj oddajo v tajništvu 
šole ali neposredno v recepciji kam-
pa Tura. Vse dodatne informacije 
dobite na info@kamp-tura.si ali po 
telefonu 031 655 776 (Bojana Curk).

BC

24. regijske igre

Specialna olimpijada
V sredo, 17. maja 2017, so v Kopru potekale 24. regijske igre Specialne olimpijade Slovenije primorsko 
- notranjske regije. Organizator dogodka je bil Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan. 

Igre so se izvajale na kar treh 
prizoriščih - Atletski stadion 
Bonifika, OŠ Koper (košarka) in 

balinišče Slavček. 
Cirius Vipava je zastopalo 13 špor-

tnikov, ki so se res potrudili in dose-
gli odlične rezultate. Še posebej smo 

veseli naših mladih tekmovalcev, ki 
se niso ustrašili izziva in so pogu-
mno pokazali kaj zmorejo. Tekmo-
vanje je potekalo v lepem, sončnem 
vremenu, ki je še dodatno dvigni-
lo temperaturo tekmovanja. Meda-
lje je med drugim podeljeval odlični 

slovenski plavalec Matjaž Markič, 
katerega so se športniki še posebej 
razveselili. 

Regijske igre so nekakšna “prva iz-
kušnja” tekmovalcem pred tekmo-
vanji na državnem ali višjem nivoju 
v okviru Specialne olimpiade. Poleg 
športnih dosežkov je to priložnost 
za druženje in sklepanje novih prija-
teljstev, srečevanje z znanimi špor-
tniki in drugimi vidnimi predstav-
niki družbenega življenja. Tudi to je 
ena od pomembnih oblik za osebe z 
manj priložnostmi na poti k čim ve-
čji samostojnosti. 

Vsem športnikom - našim iz CIRI-
USa in ostalim - iskrene čestitke za 
srčno borbo.

CIRIUS Vipava

Oljka, ali te poznam?
Tak je bil naziv tekmovanja, ki je potekalo 31. marca 2017 v Ankara-
nu, katerega so se udeležili učenci iz štirinajstih primorskih sloven-
skih šol. Med njimi so bili tudi petošolci iz OŠ Draga Bajca Vipava, 
podružnica Vrhpolje: Eva Kovač, Kaja Simonič in Valentin Tomažič. 

Ti so se intenzivno, več kot 
mesec dni, v šoli in doma 
pripravljali ter spoznavali 

oljko v vseh pogledih. Pridobljeno 
znanje so morali dokazati najprej v 
pisnem delu tekmovanja. Kot dru-
go uvrščeni so prišli med pet naj-
boljših ekip finalnega tekmovanja, s 
katerimi so se pomerili v kvizu, ka-
sneje pa še v praktičnem delu, kjer 
so oljčna olja degustirali, uspešno 

ugotovili njihovo kakovost in pra-
vilno posadili oljko ter si tako pri-
borili 3.mesto. 

Veseli in zadovoljni so prejeli za-
služena priznanja. 

Evi, Kaji in Valentinu čestitam za 
dosežen uspeh, njihovim staršem pa 
se zahvaljujem za zaupanje in pod-
poro pri delu. 

Mentorica Sara Furlan, učiteljica 
razrednega pouka

Vipavci z dvema pokaloma
V Šempasu se je v začetku maja odvijal 20. memorialni turnir Matej Loverčič, na katerem so mladi nogometaši 
Vipave osvojili kar dva pokala.

Nogometni klub Vipava je 
na turnirju v Šempasu na-
stopil kar z dvema ekipama 

v kategoriji U9. Ena ekipa je v svoji 
skupini prepričljivo zmagala, dru-
ga ekipa pa je osvojila drugo mesto 

v skupini. Tako sta se obe vipavski 
ekipi pomerili v polfinalu, kjer je 
bila NK Vipava 2 boljša od NK Vi-
pava 1. 

NK Vipava 1 je na koncu osvojila 
3. mesto, ekipa NK Vipava 2 pa je v 
finalu po zanimivi tekmi na koncu 
osvojila 2. mesto. 

Seznam igralcev, ki so nastopi-
li na turnirju: Lan Jovič, Ian Lahar-
nar, Urban Žorž, Tilen Krašna, Anej 
Jereb, Anej Kodele, Mehdi Vllaku, 
Tilen Rener, Vid Lavrenčič, Nejc 
Rupnik, Izak Margon, Sebastjan Jer-
mol, trener ekipe Egidij Pavič. 

ep

Obisk slovenskih maturantov iz 
Argentine RAST XLVI
V Argentini živi že tretja oziroma četrta generacija Slovencev, ki še vedno gojijo veliko ljubezen do 
Slovenije. Za to so odigrali glavno vlogo njihovi starši in stari starši, ki so jim uspeli približati domovi-
no, čeprav je mnogi še niso obiskali.

Da so še predani domovini 
se bomo lahko prepričali 
tudi v Vipavi, ko se bo pri 

nas ustavila letošnja skupina matu-
rantov iz Argentine RAST XLVI, ki 
se nam bo s kulturnim programom 
predstavila v sredo, 26. julija 2017, 
ob 20. uri v kampu Tura. Skupaj s 
skupino Planta in orkestrom KD 
“Vipavski tamburaši” bodo pripra-
vili plesno – glasbeni večer poln lju-
bezni do domovine, prežet z argen-
tinskim temperamentom in obarvan 
z mladostno razposajenostjo.

BC

Brezplačno pravno svetovanje

Hiša Družbe Vipava v po-
vezavi z Zavodom Lasto-
vice organizira brezplačno 

pravno svetovanje. Zavod Lastovice 
je zavod, ustanovljen za pomoč so-
cialno ogroženim družinam in osta-
lim, ki potrebujejo pomoč. V okviru 
zavoda se poleg brezplačnega prav-
nega svetovanja izvajajo dobrodelne 
akcije, zbira se nedenarna sredstva 
in organizira brezplačno psihotera-
pevtsko svetovanje. 

Za brezplačne pravne nasvete in 
ostale informacije se lahko obrnete 
na Marico Radotič, mag. prava, vsa-
ko sredo, v času med 16:00 in 18:00 
v prostorih Hiše Sadežev Družbe, 
Trg Pavla Rušta 6, 5271 Vipava.

Mail: pravnik.vipava@dobrodel-
ne-lastovice.si , tel.: 041 327 576. 
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Kresovanje treh vasi
Prvi maj – praznik dela! Čeprav je ta dan namenjen nedelu, pa to zagotovo ne drži za organizacijsko 
skupino, ki je letos, v takšnem obsegu, pripravila že drugo veliko kresovanje treh vasi. Vasi Kamenj, 
Potoč in Vrtovina. Vse vaščane omenjenih vasi so na dogodek povabili z letaki, ki so jih porazdelili v 
vsako hišo, pa tudi na oglasnih deskah je plakat oznanjal prihajajoči dogodek. Pravijo, da sreča spre-
mlja hrabre, zato jim je bilo tudi vreme več kot naklonjeno.

Dogajanje se je pričelo že v 
soboto popoldan, ko so na 
prizorišče nedeljskega do-

gajanja z vozom pripeljali velik bor, 
ga s pomočjo sokrajanke lepo okra-
sili, mu dodali zastavo ter ga posta-
vili ob bok velikemu, mogoče letos 
kar največjemu kresu v okolici. 

Na zadnji aprilski dan, so domači-
ni iz Kamenj, med katerimi je bilo 
tudi veliko število radovednih otrok, 
na začetku vasi Kamnje, postavili 
manjši mlaj, zvečer pa so otroci pri-
žgali tudi kres. Vsi prisotni pri pri-
žigu kresa, so se z baklami v roki, v 
strnjeni koloni podali proti zasel-
ku Grželji. Organizatorji so v idi-
ličnem okolju, ob potoku in v senci 
velikega oreha, že popoldan posta-
vili stojnice, kjer so se predstavi-
li domači ustvarjalci. Ogledati si je 
bilo moč ročno izdelane voščilni-
ce, okrasne krožnike, kamnite iz-
delke, šopke rož, fotografije, lesene 
skulpture, prtičke ter nakit iz reci-
kliranega materiala. V zares čudovi-
tem ambientu, so kmalu po dvajseti 

uri pričeli s kulturnim programom, 
ki ga je povezovala domačinka. Na 
odru sta se ji pridružila predsedni-
ka obeh krajevnih skupnosti, ki sta 
vsak v svojem slogu pozdravila obi-

skovalce. Povezovalka je svoj mi-
krofon predala večernima gostoma, 
pevcu in harmonikarju iz etno sku-
pine Poseben gušt, ki sta v središču 
vasi pričarala zares nepozaben ve-
čer. Večer poln smeha, aplavzov ter 

zadovoljstva poslušalcev. Ob 21.30 
je skupinica otrok, v spremstvu svo-
jih staršev, z baklami prižgala kres. 
Toplota, ki jo je oddajal ogromen 
kup gorečega lesa, je kmalu posta-
la tako visoka, da se je bilo potreb-
no od kresa, že kar precej oddaljiti. 
Ravno prav, saj se je na prizorišču 
že vil vonj odličnega pasulja. Za vse 
obiskovalce ga je skuhala domačin-
ka, ki je bila tisti večer deležna mar-
sikatere pohvale. Prisotni so se ob 
ognju zadržali še pozno v noč, ko so 
s petjem izkazovali svoje zadovolj-
stvo in veselje nad dogodkom. 

Organizatorji so se ob koncu ve-
čera zahvalili tudi vsem, ki so jim s 
svojimi prispevki pomagali pri pri-
pravi dogodka, kot tudi vsem nam, 
ki smo si na ta večer vzeli čas ter obi-

skali Grželje. Od nas obiskovalcev 
pa gredo vse pohvale njim, za pre-
krasen večer, ki se ga bomo, upaj-
mo, v naslednjem letu ponovno 
udeležili.

ŠV

Pri nas se dogaja …
V tem šolskem letu je v vrtcu Vipava potekal projekt na temo Red je vedno pas pripet, ki ga že več 
let razpisuje Javna agencija republike Slovenije za varnost prometa. V projekt smo bile vključene 
štiri skupine: Mavrice, Zvezdice, Lune iz Vipave in skupina Ježki iz vrtca Selo. Namen projekta je  oza-
veščanje staršev in otrok o varnosti v prometu. Med potekom projekta so otroci spoznavali pomen 
pripenjanja pasu, obiskal nas je policist, vadili smo na demonstracijskih sedežih, izdelali več likovnih 
izdelkov na temo varnosti v prometu, peli pesmico Red je vedno pas pripet ...

Ob zaključku projekta smo 
v aprilu na šolskem igrišču 
pripravili prireditev z raz-

ličnimi dejavnostmi. Otrokom in 

staršem je bilo prikazano reševanje 
(oživljanje), razrez avtomobila in 
reševanje osebe iz njega, poligon s 
prometnimi znaki za vožnjo s kolesi 

in poganjalčki, naletne tehtnice in 
pravilno pripenjanje varnostnega 
pasu na otroškem varnostnem se-
dežu. Obiskala nas je tudi masko-
ta, Pasavček. Za sodelovanje na 
prireditvi se iskreno zahvaljujemo: 
Gasilskemu društvu Vipava, prosto-
voljcem Rdečega križa, občinskemu 
svetu za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu Občine Ajdovščina, 
Javni agenciji republike Slovenije 
za varnost prometa, avtovleki Štu-
cin, Osnovni šoli Vipava in društvu 
Sobivanje. 

Po pregledu končnih poročil izve-
denega projekta je bila med 788 so-
delujočimi skupinami   naša skupi-
na Zvezdice v Vipavi izbrana med 
najboljše. Skupinam, ki so izkaza-
le izjemno angažiranost pri izved-
bi aktivnosti, je Javna agencija RS 
za varnost prometa podarila nagra-
do, lutkovno igrico Pasavček, ki si jo 
bodo otroci lahko ogledali v začetku 
junija. Zvezdice, čestitamo! 

Vzgojiteljice vrtca Vipava in Selo

70 let Lurške votline 
v Plačah
V Plačah je bilo pretekle dni prav posebej slovesno. Počastili smo 70. 
obletnico posvetitve Lurške votline. Votlina Lurške Matere Božje je 
bila v Plačah zgrajena po drugi svetovni vojni po predlogu takratne-
ga župnika Andreja Simčiča v zahvalo za preživetje vojnih strahot. 

Temeljni kamen so vaščani 
položili 26. februarja 1946, 
še isto leto je bila votlina tudi 

dokončana. Marijin kip, ki krasi 
votlino, so izdelali v Padovi, apri-
la 1947 pa so ga s kmečkim vozom 
prepeljali v takratni Sveti Križ. Vo-
tlina je bila blagoslovljena v nede-
ljo, 11. maja 1947. Blagoslovil jo je 
msgr. Mihael Toroš, pooblaščenec 
tedanjega goriškega nadškofa. Od 
takrat dalje v Plačah vsako leto v 
mesecu maju poteka šagra. Letos, ob 
tako lepem jubileju, smo se vaščani 
še posebno potrudili. V četrtek smo 
začeli s tridnevno večerno mašo, v 
soboto po maši pa smo uživali ob 
zvokih Pihalnega orkestra Vrhpolje 

pod vodstvom dirigenta Matjaža 
Medena. V nedeljo, 14. maja, je ob 
10. uri potekla sveta maša. Po maši 
je naš brat provincial Vlado Kolen-
ko blagoslovil prenovljeno votlino. 
Investicija, ki še ni končana, bo sta-
la približno 25.000 eurov in zajema 
celoten parkovni del votline. Ob 18. 
uri je potekala slovesna maša s tra-
dicionalno procesijo s kipom Ma-
tere Božje po vsej vasi. Sveto mašo 
je daroval škof Metod Pirih skupaj z 
brati kapucini. 

Zvečer pa smo se pred domom 
krajanov poveselili ob zvokih pri-
jetne glasbe in dobrotah vaških go-
spodinj. 

Igor Česnik

Primorska poje že 
10. leto v Vrtovinu
48. Primorska poje je bila letos posvečena 70. obletnici priključi-
tve Primorske k matični domovini, 80. obletnici smrti skladatelja 
Lojzeta Bratuža in 130. obletnici rojstva skladatelja Zorka Prelovca.

Revija povezuje ljubitelje zbo-
rovskega petja z obeh strani 
meje od Alp do morja. Revija 

ni ni tekmovalnega značaja, iza šte-
vilne pevske sestave pa je Primor-
ska poje priložnost, da se s svojimi 
dosežki pokažejo širši publiki in za 
mnoge je to tudi glavni nastop v 
sezoni.  

Revija Primorska poje je letos že 
desetič zapored gostovala v Vrtovi-
nu, na kar smo krajani še posebej 
ponosni. Za to gre še posebej zahva-
la pevcem MoPZ Vinograd, kate-
ri spravijo prireditev »pod streho«. 
Člani zbora negujejo tesne prijatelj-
ske stike s pevskimi zbori in sloven-
skimi kulturnimi društvi v tujini, 

zato jim je ta prireditev še posebno 
pri srcu. 

Nastopajoči zbori: Fantje pod la-
tnikom – Boljunec, ŽPZ  - Spodnja 
Idrija, MPZ Delfin – Izola, MePZ 
Fran Venturini – Domjo, MPZ Per-
gula – Sveti Peter, ŽVS Danica – 
Vrh in MePZ Jože Srebrnič – De-
skle. 

Nasvidenje prihodnje leto na 49. 
Primorska poje in kot je dejal dol-
goletni predsednik primorskih pev-
cev pokojni Rudolf Šimac, da je pri-
reditev Primorska poje svetilnik, ki 
vabi vse primorske zbore. 

Tekst in foto Nevenka G.
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Uspešen dobrodelno kulinarični dogodek  

Japonska v Ajdovščini  
V ajdovski Hiši Mladih se je v začetku maja odvijal dogodek z na-
slovom Japonska v Ajdovščini. Družabno - kulinarični dogodek z 
dobrodelno noto je organiziral Rotaract klub Ajdovščina - Logatec. 
Udeleženci dogodka so se lahko udeležili dveh delavnic, zvečer pa je 
sledilo še potopisno predavanje.

Origami delavnico je vodil 
vsem znani udeleženev 
šova Slovenija ima talent 

Đorđe Jovanović, ki je s svojimi 
spretnimi prsti povsem navdušil 
mlade in starejše udeležence del-
vanice. Suši delavnico je vodila So-
nja Simonič Puc in pri tem bila več 
kot uspešna, saj je morala delavni-
co ponovit večkrat. Vsi udeleženci 
so lahko domov odnesli svojo suši 
rolico. Po delavnicah sta študenta 

japonologije Nina in Rok predstavi-
la svoje vtise o državi. Organizator 
dogodka je bil več kot zadovoljen, 
zbranih je bilo kar nekaj dobrodel-
nih prispevkov, ki jih bosta prejeli 
ajdovski osnovni šoli. Zahvaljuje se 
tudi baru Hiši Mladih za pomoč pri 
organizaciji in posoji prostora ter 
hostlu Hiše Mladih za pomoč pri 
ostalih podrobnostih.

Veronika Gomizelj

Rally Vipavska dolina 2017 

Majsko srečanje starodobnikov
V Društvu ljubiteljev starodobnih vozil Vipavska dolina smo se na sestankih temeljito pripravljali na 
srečanje – rally 2017 in določili tudi progo, tokrat v Goriška Brda. Dan pred prireditvijo smo pripravili 
še spominske pakete, ki so jih donirali naši prijatelji.

V soboto, 6. maja, nam je pre-
lepo jutro dalo vedeti, da se 
bo našega srečanja udeleži-

lo obilo starodobnikov in njihovih 
spremljevalcev. Pripravljen je bil 
tudi že prvi jutranji obrok v obliki 
kavice, rogljiča in sadja. Do uradne-
ga starta se je parkirišče za gradom 
v centru Ajdovščine prijetno polni-
lo in obiskovalci prireditve so lah-
ko občudovali raznovrstne modele 
starodobnikov. 

Odlično ohranjeni in restavrirani 
so se predstavili Balilla, Topolino, 
Fiat 1100, Mercedes, Zastava 750, 
Volkswagen in še mnogi drugi. Pri-
šli so tudi z motorji (Benelli, Moto 
Guzzi, Vespa), saj je vreme obetalo 
prijetno vožnjo. 

Na Lavričevem trgu sta predsednik 
kluba Peter Ambrožič in napovedo-
valka Sanda predstavila vsak avto 
posebej in še šoferja. Za marsikate-
rega obiskovalca je bila predstavitev 
starodobnika doživetje, saj določe-
nih avtomobilov in motorjev že dol-
go niso videli. 

Sledila je vožnja po Vipavski doli-
ni do Vitovelj, kjer nas je na kmeč-
kem turizmu Malovščevo sprejela 

prijazna lastnica Barbara in nam po-
stregla z domačimi dobrotami. Ma-
lovščevo je bil prvi kmečki turizem 
na Goriškem in oče Stojan je bil da-
leč naokoli znan kot odličen pride-
lovalec domačih dobrot: sadja, vina 
in mesnin. Tudi Barbara z možem 
Milanom in štirimi otroci uspešno 

nadaljuje tradicijo. Razveselila sta 
nas tudi harmonikaša Jordan in 
Franko s prijetno domačo glasbo. 

Po polurni vožnji mimo Nove Go-
rice in Solkana smo prispeli v Brda. 
Glavna dejavnost v Brdih sta vino-
gradništvo in sadjarstvo, zadnja leta 
pa opažamo vedno več oljčnih na-
sadov. Naša točka postanka je bila 
Vila Vipolže. Prenovo stavbe je fi-
nanciralo Ministrstvo za kulturo ob 
podpori evropskih sredstev. Krasna 

renesančna stavba je odprta za obi-
skovalce. Veličastna obokana vinska 
klet je primerna za gostinsko dejav-
nost, v nadstropju pa so prenovlje-
nimi prostori primernimi za poroke 
in druge prireditve. Zunanjost nas 
preseneti še z nasadom cipres. Kot 
se za Brice spodobi, so nas pogostili 
z odlično domačo kapljico. 

Čez prelepe briške griče smo se za-
peljali še na Sabotin, kjer so v prvi 
svetovni vojni potekali srditi boji na 
Soški fronti. Sabotin je danes zami-
šljen kot simbol miru, združevanja 
in prijateljstva. Ogledali smo si zelo 
zanimiv muzej in ostanke strelskih 
jarkov, vkopanih v strmo pobočje. 
S Sabotina se odpirajo lepi razgledi 
Sočo, Sveto goro, obe Gorici, Furla-
nijo … Za okrepčilo je poskrbel go-
stilničar Bogdan in nas razveselil z 
odličnim golažem s polento.  

Čakala nas je še vrnitev v Ajdovšči-
no, kjer smo v restavraciji Pigal raz-
delili pokale in priznanja s fotografi-
jo. Ob dobrem kosilu in kramljanju 
smo pokale razdelili še najstarej-
šemu udeležencu (Anton Fabjan), 

najmlajši udeleženki (Anja Pipan), 
ženski ekipi (Cvetka Mahnič) in 
najstarejšemu avtomobilu (Morris 
cowley letnik 1930 Gorazda Nova-
koviča). 

Prelepo vreme in odlična izvedba 
srečanja Rally – 2017 Vipavska doli-
na sta potrdilo, da se tudi naslednje 
leto vidimo v tako velikem številu. 

Zmago Stegovec, tajnik društva

Čistilna akcija v 
Podkraju
V organizaciji Krajevne skupnosti Podkraj in Planinskega društva 
Križna gora je v začetku maja potekala čistilna akcija na območju 
naše krajevne skupnosti. Zbralo se nas je sicer le okoli 15 prosto-
voljcev, smo pa zato bili bolj pridni in vztrajali nekoliko dlje.

Razdeljeni na skupine smo 
skupno prehodili več kot 15 
kilometrov cest in poti ter 

tako nabrali in iz narave odnesli za-
jeten kup smeti. Predvsem so to bile 
pločevinske in plastenke, ki jih ne-
marni vozniki odvržejo iz avtomo-
bilov, seveda pa so se našli tudi večji 

kosi odpadkov. 
Akcijo smo zaključili zgodaj po-

poldan s krajšim druženjem ter pri-
grizkom in se dogovorili, da čistilno 
akcijo organiziramo tudi naslednje 
leto, v upanju, da se bo akcije takrat 
udeležilo večje število prostovoljcev. 

Marko Plesničar, foto Metod Bizjak

7. žegnanje konj v Žapužah
Konjeniško društvo Sveti Štefan Vipavska Dolina je v nedeljo, 23. aprila, oraniziralo že 7. žegnanje 
konj pri cerkvi Svetega Martina v Žapužah. 

Konje je žegnal šturski žu-
pnik gopod Zoran Zornik, 
celotno prireditev pa je po-

vezoval predsednik društva Rafael 

Premrl. Zvrstilo se je veliko konj, 
obenem pa tudi nekaj kočij. Vsem je 
pripadel priboljšek, jahačem pa ko-
zarec vina ali sok. 

Po obilnem kosilu pa so se v ma-
neži pri Juriju začele predstavitve in 
tekme. Videli smo lahko dresurno 
predstavitev Blaža Lokarja iz Lokav-
ca. Nato pa so se začele tekme. Naj-
prej so se v spretnostni ježi preizku-
sili otroci, nato odrasli. Za tem pa je 
potekla še ena tekma in sicer ‘’pola-
ganje plastenk v samokolnico.’’ 

Dan prej, pa so bila na Evgeno-
vi domačiji v Žapužah organizira-
na strokovna predavanja s področja 
konjeništva. Prva je predavala gospa 
Ozana Leban o pričakovanju žre-
beta in kaj lahko gre narobe. Drugi 
je bil gopod Matej Hosta, delavnica 
z elementi kiropraktike pri konju. 
Nato pa še Karin Kranjc, ki je bila 3. 
najboljša Evrpejka v Dubaju.

Ana, 
v imenu celotnega konjenišikega 

društva.

Žegnanje v nedeljo, foto: Doris Slemič



16 Latnik 187, 26. maj 2017DRUŠTVA
Društvo Most – Univerza za tretje življenjsko obdobje 

Izročilo v plesu, pesmi in besedi
Društvo Most – Univerza za tretje življenjsko obdobje je v petek, 21. aprila v dvorani Ljudske univerze 
Ajdovščina predstavilo kulturni projekt ‘Izročilo v plesu, pesmi in besedi’.

Letošnji projekt je že peti po 
vrsti. Zamisel in pobuda za 
tesnejše povezovanje, sode-

lovanje in soustvarjanje med dejav-
nostmi znotraj društva se je rodila 
pred petimi leti v krožku ustvarjal-
nega pisanja. Od takrat so v skupnih 
projektih s krožkom sodelovali že 
likovne skupine, plesalke Ajde, kle-
kljarice, kamnoseki, zgodovinski in 
umetnostnozgodovinski krožek. 

V središču letošnjega projekta in 
prireditve je bilo ljudsko izročilo 
v plesu, ki ga v društvu predstavlja 
folklorna skupina. Sodelovali so še 
krožek ustvarjalnega pisanja, zgo-
dovinski in umetnostnozgodovinski 
krožek. Folklorna skupina v okvi-
ru UTŽO deluje že osmo leto. Dru-
ži jih ljubezen do ohranjanja plesne-
ga izročila na Primorskem. V tem 
študijskem letu pleše šest parov. V 
teh letih so se z mentorico Silvano 
Bajc uspeli naučiti kar 32 plesov, 

združenih v šest spletov, ki so jih v 
preteklosti plesali na Primorskem 
od Trente do Istre. Na prireditvi so 
zaplesali tri splete. S harmoniko sta 
jih spremljala Slavko Likar in Simon 
Štokelj. Pevka Ana Štokelj pa je ob 
spremljavi harmonike zapela dve 
ljudski pesmi. 

Na prireditvi so zaplesali tudi 
učenci OŠ Šturje, kjer mentorica 
Polona Juretič za učence od 1. do 3. 
razreda vodi krožek ‘Ljudski plesi in 
igre’, ker čuti odgovornost, da naše 
bogato plesno dediščino preda na-
prej mladim rodovom. Videli smo, 
kako otroci uživajo v živahnih rit-
mih starih plesov, kot sta npr. špi-
cpolka in rašpla. 

Na prireditvi, ki jo je vodila in po-
vezovala prof. Ivana Slamič, so se 
plesni nastopi obeh folklornih sku-
pin prepletali z besedili, ki so jih iz 
svojih spominov in lastnega doži-
vljanja plesa napisali člani krožka 

ustvarjalnega pisanja. 
Društvo Most je ob zaključku in 

predstavitvi projekta izdalo tudi 
zbornik, v katerem so objavljeni 
prispevki vseh sodelujočih skupin, 
te so vsaka s svojega zornega kota 
osvetlile ljudsko izročilo. V knjižici 
je mentorica zgodovinskega krožka 
prof. Zdenka Žigon predstavila kul-
turno dediščino vseh vrst, ki je na-
stajala na našem področju in se je 
po zaslugi raziskovalcev, zbiralcev 
in zapisovalcev ohranila za nas in 
zanamce. Mentorica umetnostno-
zgodovinskega krožka dr. Irene Mi-
slej je v svojem prispevku prikazala 
likovne upodobitve plesa v kipar-
stvu in slikarstvu, saj se je, kot je za-
pisala, človek v žalosti in veselju iz-
ražal s svojim telesom in sta bila gib 
in zvok vedno njegov spremljeva-
lec. Mentorica ustvarjalnega pisa-
nja prof. Ivana Slamič, ki je uredila 
zbornik, se je s člani svojega krožka 
sprehodila skozi svetovno in sloven-
sko literaturo. Skupaj so ugotavlja-
li, kakšno vlogo ima ples v literarnih 
delih. Člani ustvarjalnega pisanja so 
kot v prejšnjih projektih tudi tokrat 
ustvarjali lastna besedila na izbra-
no temo. Na temo plesa so nastala 
prozna in pesemska besedila članov 
krožka Dragice Čuk Novak, Dore 
Čehovin Jež, Dore Furlan, Bogdana 
Trohe in Marjete Žigon. »Iz spomi-
na za bralčevo iskanje novih spomi-
nov,« je zapisala njihova mentorica. 

M.C., foto Fedor Tomažič

10. krvodajalska akcija motoristov severne Primorske 

Sto motoristov darovalo kri
V Centru za transfuzijsko dejavnost v šempetrski bolnišnici je aprila potekala že 10. krvodajalska akci-
ja motoristov severne Primorske, katere smo se udeležili tudi člani Ajdovskega Moto Kluba Q VEJTR. 
Letošnje akcije se je udeležilo rekordno število motoristov.

Okrog sto se jih je usedlo na 
transfuzijski stol in darova-
lo kri. Z dobrodelno akcijo 

smo zbirali tudi sredstva za nakup 
medicinskega aparata za mišično 
elektrostimulacijo. Zbrana sred-
stva smo popoldan po krvodajalski 

akciji predali bolnišnici v Stari Gori. 
Na trgu v Šempetru pri Gorici, ki 
je bil celo dopoldne poln motor-
jev, so prisotne pozdravili župan 
Mestne občine Nova Gorica Matej 
Arčon, predsednik Rdečega križa 
Dušan Ambrožič   ter predstavniki 

motorističnih klubov. Vsem udele-
žencem krvodajalske akcije čestita-
mo za pogum in želimo varno vo-
žnjo v novi motoristični sezoni! 

Elvis Marc, predsednik Moto Kluba Q 
Vejtr Wajdušna

6. Pohod po zaselkih 
KS Kamnje - Potoče
Že šestič zapored smo se prvo nedeljo po 1. maju, Kamenjci in Po-
točani odpravili na pohod po zaselkih krajevne skupnosti Kamnje 
- Potoče z namenom ohranjanja starih povezovalnih poti med 
zaselki ter druženja krajanov, saj živimo v času, ko si le malokdaj 
vzamemo čas za klepet s sokrajani.

Da je pohod bolj zanimiv, 
vsako leto menjamo kraj 
pričetka. Letos smo se na 

pot odpravili v zaselku Kukanje. To 
je zaselek, ki se nahaja na enem iz-
med vipavskih gričev in spada v vas 
Potoče. Nekoč je bil ta zaselek prak-
tično odrezan od sveta, saj so do nje-
ga vodile le kolovozne poti, ni bilo 
vodovoda, ne telefona, še elektrika 
je bila bolj slaba. S pridobitvijo vseh 
pomanjkljivosti pa je zaselek zaživel 
in nekdanjim sedmim domačijam 
se je pridružilo še devet novih hiš. 
Sedaj je ta zaselek urejen in prijazen 
za domačine ter tudi za tiste, ki ga 
obiščejo. 

Z vrha Kukanj smo se spustili v 
spodnje Kukanje, kjer nas je na dvo-
rišču vinske kleti Tilia pričakal la-
stnik Matjaž Lemut, nas lepo spre-
jel, predstavil kmetijo in nas povabil 
na ogled kleti, kjer nam je v pokuši-
no ponudil svoja vrhunska vina. Za-
radi možnosti popoldanskih ploh 
in razmočenosti poti, letos nismo 

obiskali zaselkov Zdešče, Nadliški 
in Poki. Po asfaltni cesti smo odšli 
v Kamnje, kjer nas je že ujela prva 
močna ploha. Zatekli smo se pod 
nastrešek domačije ter pričakali, da 
naliv mine. Nadaljevali smo pot v 
Potoče in po poljski poti ob avtoce-
sti proti Dobravljam, kjer smo za-
vili v Konjsko dolino ter se zatem 
povzpeli nazaj na izhodišče pohoda. 
Prijazni Kukanjčani so nas spreje-
li s toplo kavico in šilcem domačega 
ter veliko dobre volje. Poleg dobrot, 
ki smo jih udeleženci prinesli v na-
hrbtnikih, smo bili na zaključku de-
ležni še slastnih rezin pršuta, ki ga je 
podaril Zmago Stegovec. Za še lepši 
zaključek pohoda pa je s svojo har-
moniko poskrbela domačinka Maja 
Cigoj. 

Čeprav nekoliko deževen, a vseeno 
prekrasen nedeljski popoldan smo 
zaključili ob sklepu, da se naslednje 
leto spet sprehodimo po poteh in 
stezah KS Kamnje – Potoče. 

PS Kamnje

Računalništvo za vse
Na Ljudski univerzi Ajdovščina smo v obdobju od januarja do maja 
izvajali tečaje računalništva od 1. do 4. stopnje, ki se jih je skupno 
udeležiloveč kot 70 udeležencev. 

Tečaji so potekali enkrat te-
densko v dopoldanskem 
času, udeleževali pa so se jih 

v večini starejšiin brezposelni, ki so 
bili zelo motivirani in željni znanja. 
Zabeležili smo zelo pestro starostno 
strukturo, in sicer je bil najmlajši 
udeleženec tečajastar 37 let, najsta-
rejša pa častitljivih 87 let. Za uče-
nje nobeno življenjsko obdobje ne 
predstavlja ovire. 

20-urne računalniške tečaje izva-
jamo v okviru Programa računal-
niškega digitalnega opismenjevanja 
za starejše in brezposelne, ki ga fi-
nancira Občina Ajdovščina. Tečaji 
so za udeležence brezplačni, name-
njeni pa sovsem, ki želijo postati sa-
mostojni pri uporabi računalnika. 

Skozi štiri stopnje se udeleženci po-
stopoma naučijo pisanja in urejanja 
besedil, iskanja informacij po spletu 
ter komuniciranja s pomočjo elek-
tronske pošte. Ko zaključijo s 1. sto-
pnjo, lahko učenje nadaljujejo v na-
daljevalnih stopnjah, ki omogočajo 
nadgradnjo pridobljenega znanja. 

V času poletnih počitnic, ko so 
dnevi daljši, je čas lepše preživlja-
ti v naravi, zato bomo z računalni-
škimi tečaji ponovno začeli v mese-
cu septembru. K vpisu vabimo vse, 
da se opogumite in se nam pridru-
žite. Ugotovili boste, da je uporaba 
računalnika koristna in tudi nadvse 
zabavna. 

Teja Volk
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Mednarodno srečanje na Predmeji

PLUTON, društvo za psihosocial-
no pomoč in rehabilitacijo ljudi v sti-
ski Ajdovščina prireja junija na Pred-
meji mednarodno srečanje klubov 
zdravljenih alkoholikov. Natančneje, 
srečanje bo v športnem parku dru-
štva Gora v Tihi dolini na Predmeji 
in sicer 17. junija z začetkom ob 10. 
uri. Srečanja se bodo udeležili klubi 
iz Hrvaške, Italije in Slovenije s pri-
bližno 400 udeleženci. 

Sporočilo srečanja: »Naša napaka v 
preteklosti - opozorilo in pomoč za 
prihodnost!« Celodnevno srečanje 
obsega športno rekreativne dejavno-
sti, kulturni program in druženje.

rl

Spomladansko cvetje
V dvorani KS Selo sta se v organizaciji Medobčinskega društva prijateljev mladine Ajdovščina 28. in 
29. aprila 2017 odvijali ustvarjalni in sproščujoči delavnici.

Med letošnjimi prvomajski-
mi počitnicami so otroci 
veselo ustvarjali cvetje. Z 

otroško radovednostjo in pozitiv-
nim gledanjem, da jim umetnine 
čim bolj uspejo, so izdelovali igrive 
pomladne voščilnice oziroma čestit-
ke. Ko so imeli odmor, so se otroci 
igrali družabne in druge igre. Med 
obema delavnicama se je lepa sku-
pina otrok imela super, sploh pa, ko 
so si otroci našli igro tudi v petju. 
Nekaj preprostega, a v celovitem 
ospredju je to lepa veličina. 

Katja Krkoč, 
MDPM Ajdovščina

Izlet na morje
Člani DU Vipava smo se kot vsako leto spomladi tudi letos odpra-
vili na enodnevni izlet na morje – letos smo obiskali Krk in Košljun.

17.maja je bil čudovit sončen dan, 
pravi za plovbo po morju. Iz Opati-
je nas je ladja Jadera peljala do Pu-
nata, od koder smo s trajektom odšli 
do otočka Košljun, lučaj od kopne-
ga. Košljun – otok dobrega in miru, 
kot ga imenujejo ima samostan, 
kjer prebivajo Frančiškani. Muzej-
ska zbirka zanimiva za nautike – ve-
lja omeniti primerek Ptolomejske-
ga atlasa tiskanega v Benetkah med 
1565 in 1570, tu vidimo tudi kopijo 
»Baščanske plošče«  iz leta 1100 – to 
je prvi pisan spomenik v hrvaškem 
jeziku, narodne noše iz tega obmo-
čja, fosile, korale …velik nasad oljk 

. Po vrnitvi na našo ladjo in dobrem 
kosilu smo nadaljevali plovbo pro-
ti mestu Krk . Ima bogato zgodo-
vinsko dediščino saj je nastalo že za 
časa antične Grčije, ter v rimski dobi 
kar pričajo ostanki term, mestnega 
obzidja, mozaiki in deli stavb. Malo 
utrujeni, vendar dobre volje smo se 
vračali proti Opatiji, kjer nas je čakal 
avtobus. V anketi, ki smo jo zanje 
pripravili so naši popotniki nave-
dli destinacije kamor želijo potovati. 
Njihove želje bomo vsekakor upo-
števali, saj take družbe kot so naši 
člani si lahko želi vsako društvo. 

Mirjam Graovac

B IO T E R A P IJ A  
  junij 2017 

Bioterapijo izvaja Tanja Bedina Frece, licencirana terapevtka 
®Bioterapije po Metodi Zdenka Domančića .

Termini od 13. do 13. junij 20 17
V HOTELU GOLD CLUB

Udeležba na terapiji je možna le na osnovi predhodne prijave po 
telefonu 031 208 463 ali elektronski pošti: tanja@bioterapija-

bedina.si, kjer obvezno navedite tudi za kakšne težave gre. 

Informacije in prijave na tel. št. 031 208 463. Prijave so možne do 
zapolnitve mest.

PIGAL HOTEL & CASINO GOLD CLUB

     Zavod Vipavski Križ, www.vipavskikriz.si

degustacija vin zelen l 

l druženje z vinarji     

razglasitev izbora najboljših vin zelenl 

viteške igre, spektakel l 

kuhanje polente s pršutom po starem l 

voden ogled Vipavskega Križal 

Razvojna agencija ROD Ajdovščina

Festival vina 

zelen

Vipavski Križ
sobota, 17. junij 2017 od 17. do 22. ure
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V Lični hiši se lahko sprehodimo 
po ‘Skrivnostnem gozdu’ 
V soboto, 13. maja se je v Lični hiši  v Ajdovščini odvijal prav poseben dogodek. Pravljico ‘Skrivnostni 
gozd’ je številnim otrokom pa tudi odraslim pripovedovala avtorica Polona Kunaver Ličen, stene Lič-
ne hiše pa krasijo originalne ilustracije Anje Kranjc.

Še po tiskarski barvi je dišala sli-
kanica ‘Skrivnostni gozd’, sku-
pno delo dveh domačih ume-

tnic, ki kot samozaposleni v kulturi 

delujeta na našem področju: Polone 
Kunaver Ličen in Anje Kranjc. Po-
lona se tokrat predstavlja kot pisate-
ljica, Anja pa kot ilustratorka. To je 

njena prva ilustrirana knjiga, saj je 
Anja po osnovnem poklicu kiparka, 
vendar se v zadnjem času uveljavlja 
tudi v drugih likovnih tehnikah. 

Knjiga je nastajala v sodelovanju 
med ilustratorko Anjo in pisateljico 
Polono v obdobju njunih porodni-
ških. Njuni otroci, ki so jima v in-
spiracijo, nastopajo tudi v tej knjigi. 

Na odprtju razstave so večer glas-
beno obogatili Polona, Oskar in Jon 
Ličen. Slikanica je bila izdana pri za-
ložbi Narava iz Kranja, projekt pa  je 
podprla Občina Ajdovščina. Razsta-
vo si je mogoče ogledati do sobo-
te 27. maja. Slikanica ‘Skrivnostni 
gozd’ je lahko lepo in primerno da-
rilo otrokom. 

Niko Ličen

Tretji ‘Mednarodni pomladni festival petja’ uspešno pod streho 

Koncertna večera v Križu in Logu
Zadovoljni so fantje MoPZ Srečko Kosovel, saj jim je uspelo tudi letos na zavidljivi ravni organizirati 
in izpeljati  ‘Mednarodni pomladni festival petja’, ki se ga je letos udeležilo šest pevskih sestavov iz 
domačih logov, širšega slovenskega prostora in iz sosednje Hrvaške ter Italije. 

Prvi koncertni večer so koso-
velovci izpeljali v lepem am-
bientu v Vipavskem Križu, 

natančneje v grajski kleti, ki je nudi-
la že sama po sebi enkratno kuliso. 
Lepo število ljubiteljev zborovske 
glasbe je lahko prisluhnilo domače-
mu pevskemu zboru, Oktetu Aljaž 
iz Svetega Antona, Vokalni skupini 
BeleTinke iz Beltincev in Komorne-
mu zboru Rubino iz Rovinja. Pester 
izbor skladb domačih in tujih avtor-
jev, slovenskih narodnih in umetnih 

pesmi in priredb popevk so poslu-
šalci znali nagraditi s dolgimi apla-
vzi. Še posebej sta jih s svojo mla-
dostjo, kakovostnim in prisrčnim 
izvajanjem navdušila Oktet Aljaž in 
Vokalna skupina BeleTinke. 

Že po tradicij drugi koncertni ve-
čer festivala poteka v božjepotni cer-
kvi v Logu, kjer se zbori predstavijo 
še s sakralnim programom.  Še ve-
liko večje število poslušalcev se po 
navadi zbere v Logu in tako je bila 
tudi tokrat cerkev kar polna. Poleg 

že naštetih zborov so se poslušalcem 
predstavili še prijatelji kosovelovcev 
Vokalna skupina Šumljak iz Budanj 
in Ženski pevski zbor Multifariam iz 
kraja Ruda onstran meje. Navduši-
li so s svojim prepevanjem praktič-
no vsi sodelujoči, kar je številno ob-
činstvo znalo nagraditi. Še posebej 
so s stoječimi ovacijami pospremili 
zadnjo pesem, ki jo zapojejo vsi so-
delujoči zbori skupaj. Ob mogočnih 
zvokih orgelj, na katere je igral moj-
ster Gregor Klančič, je iz številnih 
grl zadonela hvalnica   ‘Marija skoz 
življenje’. Večer so vsi zbori zaklju-
čili s podelitvijo priznanj za sodelo-
vanje in skupnim druženjem, kjer 
pesem prav tako ni izostala. 

Zahvaljujejo se kosovelovci vsem, 
ki so kakor koli pomagali pri uspe-
šni izpeljavi tretjega ‘Mednarodne-
ga pomladnega festivala petja’ in se-
veda nasvidenje drugo leto v maju. 

MaK, foto Stane Božič

BeleTinke v grajski kleti

Iz take so snovi 
kot sanje
V šolskem letu 2016/2017 so dijaki Srednje šole Veno Pilon v okviru 
interesne dejavnosti Ustvarjalnice ustvarjali izdelke iz papirja.

S svojo aktivnostjo so želeli doka-
zati, da so vsi odpadni materia-
li surovina za nekaj novega. Iz 

papirja so namreč nastajali izdelki na 
popolnoma nov način, za nov namen, 
predvsem pa s prijaznimi rešitvami do 
okolja. 

Dijaki se zavedajo, da varovanje oko-
lja postaja ena najpomembnejših na-
log v globalnem smislu, zanj pa lah-
ko veliko naredimo tudi   pri povsem 
vsakdanjih aktivnostih in tudi pri delu. 

Pod njihovimi spretnimi prsti   so 
tako nastale prave mojstrovine, majh-
ne in velike, skromne in razkošne, igri-
ve in resne – vse pa enkratne in nepo-
novljive. 

Najprej so bile ne ogled postavljene 
v prostorih šole, potem pa je bila dana 
pobuda, da bi se preselile v Lavričevo 
knjižnico. Z veseljem smo jo sprejeli, 
saj si knjižnice brez papirja ne more-
mo predstavljati. Dali smo ji tudi na-
slov, ki na to posebej opozarja   - Iz 

take so snovi kot knjige. Razstavlje-
nih izdelkov je mnogo, manjši (koša-
rice, nakit, okvirji za slike, polžki …)
so svoj prostor našli v papirnati oma-
ri, s papirjem oblepljena miza in dva 
stola sta za nekaj časa postala naša či-
talniška predmeta, papirnata skodelica 
nas vabi k prebiranju Cankarjeve Sko-
delice kave, čajna vrečka na plakatu v 
ozadju pa je taka, da bi jo kar prijeli. 

Na galeriji so  našle svoje mesto ču-
dovite sovice, papirnate hiške, ki so 
nastale iz odrabljenih papirnatih rolic, 
in nekaj ptičjih kletk, v delo katerih je 
vloženih mnogo ur upogibanja strani 
starih telefonskih imenikov. 

Tu je še papirnata gospodična, za 
koga morda nevesta s klobukom, zra-
ven nje pa papirnati salonarji, dežnik, 
košara in šopek cvetja. 

Vsega pravzaprav nismo mogli in 
tudi nismo hoteli našteti, vabimo v La-
vričevo knjižnico, da si razstavo ogle-
date (do sredine julija v Ajdovščini, 
potem pa do konca avgusta v krajevni 
knjižnici v Vipavi). 

Marija Bajc

tel.: 059 211 656, info@dezis.si, www.dezis.si

evidentiranje stavbe
etažni načrt
urejanje parcelnih mej
parcelacija zemljišča
zakoličba stavbe
geodetski načrt

DEZIS d.o.o. Goriška cesta 12, Ajdovščina
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Primorci beremo 2017
21. aprila,  na svetovni dan knjige, začenjamo primorske knjižnice 
projekt Primorci beremo. Že enajstič. Tega dne nekatere knjižnice 
praznujejo tudi Noč knjige. Organizatorji Noči knjige pravijo, da se 
svet spreminja in prebuja s knjigo v roki in da z branjem prižigamo 
luč prihodnosti. In Noč knjige je odgovor na temo današnjega 
časa, saj se luč najjasneje vidi v temi.

Tudi projekt Primorci beremo 
prinaša nova spoznanja, pri-
naša vam v branje 75 knjig 

slovenskih avtorjev po izboru pri-
morskih knjižničarjev. Nekaj pri-
poročenih knjig je tudi izpod peresa 
ustvarjalcev iz Vipavske doline. To 
je knjiga Franca Černigoja Po sledu 
za besedo, pa roman Mateje Gom-
boc Dantejeva hiša, imeniten strip 
Neli Kodrič Filipić Superga, ki ga 
je ilustriral Damijan Stepančič, in 
zbornik o Ani Praček Krasna Ame-
riška Slovenka iz Vipavske doline. 

V zadnjih letih smo te avtorje in pa 
zbornik o Ani Praček Krasna pred-
stavili tudi v naši knjižnici.  

Vabimo vas, da se nam pridruži-
te. V osrednji knjižnici v Ajdovšči-
ni, v krajevnih knjižnicah v Vipavi, 
Podnanosu, Dobravljah in na Potu-
joči knjižnici, so knjige letošnjega 

seznama že pripravljene, da si jih iz-
posodite. Da se boste lažje odloči-
li, smo pripravili tudi kratke vsebi-
ne   predlaganih del. Če pa bo vaša 
izbrana knjiga izposojena, si jo kar 
rezervirajte, da boste lažje prišli do 
nje. In ne pozabite vzeti tudi poseb-
nega bralnega znamenja (kazalke), 
na katerega boste zapisali svoje po-
datke in tudi kaj o knjigi, kaj vam je 
bilo všeč pa  tudi kaj vam v prebra-
nem ni bilo povšeči. 

Tako kot vsako leto bomo na za-
ključni prireditvi z znanim gostom 
vsem, ki boste prebrali vsaj pet pro-
znih del in eno pesniško zbirko, po-
delili priznanja in knjižno nagrado. 

Vabimo vas, da se vključite v ve-
liko družino primorskih bralk in 
bralcev in se veselimo vašega obiska 
v naši knjižnici! 

Zdenka Žigon

Glasba, ki zazveni
Kulturni dom Nova Gorica že več kot dve desetletji skupaj v majuprireja koncerte za mlade primorske 
glasbenike. Z njimi naredi pozdrav pomladi pa tudi odpre vrata nadarjenosti … vse cveti, burbonke v 
vrtovih Frančiškanskega samostana na Kostanjevici v Novi Gorici, pa tudi glasba, ki zazveni v izvedbi 
nadarjenih otrok in mladih s Primorske. 

Zasveti se torej nadarjenost 
in mladost. Eden izmed teh 
majskih koncertov tega pri-

ljubljenega cikla, je tudi Primorski 
glasbeni biseri, ki nastaja v sodelova-
nju Zveze primorskih glasbenih šol. 
Glasbena šola Nova Gorica pa pre-
vzame koordinacijo pri izvedbi kon-
certa. Tudi letos se je na tem dogod-
ku predstavilo veliko število mladih 
glasbenikov, zlasti tistih, ki so se 
tekom leta izkazali na mnogih med-
narodnih tekmovanjih doma in v 
tujini. Med njimi je bil Trio Amicus, 
ki ga sestavljajo dekleta z Glasbenih 
šol Vinka Vodopivca Ajdovščina 
in Nova Gorica. Flavtistki Katarina 
Lozar iz Podkraja in Eva Faganelj iz 
Šempetra pri Gorici sta učenki pro-
fesorja Armanda Mariuttija, pianist-
ka Ema Gregorčič pa je v razredu 
prof. Ane Knez na GŠ Ajdovščina. 
Trio mentorsko vodi prof. Mariutti. 
Nima vsak profesor te priložnosti, 
da dobi v isti generaciji tri dekleta, 
ki toliko obetajo kot Katarina, Eva 
in Ema. »To je velik privilegij. Učiti 
moram na dveh šolah. Šele tako mi 

jih je uspelo dobiti skupaj. Lepo je 
delati z njimi,« pove prof. Mariutti. 

Glasbena tekmovanja so stalni-
ca pri Triu Amicus in v tem letu so 
na treh tekmovanjih večkrat zable-
stele: hrvaški Varaždin in srbski Po-
žarevac ter Mednarodno glasbeno 
tekmovanje Svirél v Goriških brdih 
so bila prizorišča lesketajočih uspe-
hov, zasijalo se je zlato. Kaj pa mu 
pomenijo ti uspehi? »Dobim potr-
ditev dobrega dela. Trio Amicus ve-
dno zadene bistveno. Kot prvo je 
treba povedati, da je zahtevno do-
biti primeren tekmovalni program, 
ker mora biti težavnostna stopnja na 
določenem nivoju ali mora iti celo 
čez, da smo konkurenčni. Poklopiti 
se mora vse, biti mora dobra muzi-
ka, prava intonacija in punce se mo-
rajo med seboj razumeti. Če ne tega 
uspeha, ne bi bilo.« Učenke pa se 
morajo razumeti s profesorjem? 

»To bom verjetno prebral v časo-
pisu.«                

Katarina Lozar iz Podkraja bo 
kmalu dopolnila 12 let in hodi v 6. 
razred OŠ Col. Pred štirimi leti je 
začela igrati flavto na Glasbeni šoli 
Vinka Vodopivca v Ajdovščini v ra-
zred prof. Mariuttija. Zgodba, kako 
se je vse skupaj začelo, pa je tako, 
kot so dekleta prisrčna. »Ko sem bila 

majhna sta moji dve sestrični hodili 
v glasbeno šolo. Mama me je že ta-
krat vprašala ali si želim iti v glas-
beno šolo. Ker sem videla, da imajo 
polno dela, sem se zavedala, da to ni 
kar tako. Odločila sem se, da raje ne. 
Ko sem malo zrasla, sem si pa glas-
bene šole nekako zaželela. Bilo me 
je strah vprašati mamo. Bala sem se, 
da mi ne bo dovolila, ker sem ji ta-
krat rekla, da ne. Mama pa je dovoli-
la.« Flavto rada igra, ker ima zelo lep 
zvok in uživa, ko jo igra, tudi zato, 
ker se med igranjem sprosti. O pro-
fesorju Armandu Mariuttiju pa po 
dolgem smehu, ker se je ravno v tem 
trenutku pokazal v prostoru, pove, 
da je »zelo fajn (smeh) in zelo do-
bro uči. Mu ni vseeno, kako igramo 
in si želi, da bi igrale čim boljše. Zelo 
se trudi z nami.« Prav posebna do-
godivščina pa je igranju v Triu Ami-
cus. »Eva in Ema sta moji prijatelji-
ci. Spoznale smo se v glasbeni šoli. V 
triu je zelo fajn igrati, ker se obenem 
tudi družimo. Je še kar težko, ker 
moramo paziti, da smo točne, uskla-
jene in da se ne zmotimo.« 

Prav tako 12-letna Ema Gregor-
čič prihaja s Ceste pri Ajdovšči-
ni in je šestošolka na OŠ Dobravlje. 
Pri prof. Ani Knez GŠ Vinka Vodo-
pivca Ajdovščina obiskuje 5. razred 
klavirja, pred tem jo je na poučeva-
la prof. Bernarda Paškvan. Ema se je 
za klavir odločila, ker sta njena dva 
brata že prej igrala to glasbilo: »Ve-
dno sta rada igrala klavir. Občudo-
vala sem ju, s kakšnim navdušenjem 
in veseljem igrata. Zato sem se od-
ločila za klavir. Z veseljem sem se 
vpisala na glasbeno šolo. Navduše-
na sem bila, ko sem zvedela, da sem 
sprejeta. Potem sem igrala in hodi-
la na tekmovanja.« Čeprav pravi, da 
je prof. Ana Knez zahtevna, doda-
ja, da je istočasno tudi zelo fajn, saj 
vedno pove»kako je treba zaigrati 
in tudi kakšne občutke moraš ime-
ti. Zna razložiti kakšen pomen ima 
skladba. Zmeraj zbere tak program, 
ki mi je všeč in se skupaj dogovoriva, 
kako bi rade naredile, da bi bilo naj-
boljše.« Igranje v triu je prav drugač-
na izkušnja kot igrati solo. »Spoznaš 
tudi, kako moraš igrati v komorni 
zasedbi. Moraš biti zmeraj usklajen 
z drugimi v skupini. Smo prijateljice 
in se zelo rade družimo. Tudi na tek-
movanjih se na koncu pogovorimo. 
Mi je zelo všeč igrati v Triu Amicus.« 

Eva Faganelj ima trinajst let in obi-
skuje 7. razred na OŠ Ivana Roba 
Šempeter pri Gorici. Doma je iz 
Šempetra pri Gorici. Na Glasbeni 
šoli Nova Gorica je šesto leto v razre-
du flavte pri prof. Mariuttiju. Ona se 
je za flavto odločila, ker je že njena 
starejša sestra igrala flavto in to pri 
istem profesorju. »Ko sem jo poslu-
šala vaditi, se mi je zdela flavtazelo 
fajn glasbilo z lepim zvokom. Va-
dim z njo z veseljem. Tudi, če je kdaj 
težje, se vedno potrudim. V bistvu 
je še ena moja sestra.«O profesorju 
pa razmišlja tako: »Je zahteven, am-
pak tudi prijazen in ko igram mu ni 
vseeno, kaj zaigram. Enako je v triu. 
Zaigrati moramo točno, imeti mora-
mo lep ton, držo in dinamiko. Pozo-
renje na vse malenkosti in zato mi je 
všeč. Ker igranje instrumenta ni kar 
tako. Treba se je potruditi.« Dekleta 
iz Tria Amicus se zelo pogosto pogo-
varjajo in slišijo preko različnih ko-
munikacijskih kanalov, da se uskla-
dijo o tem in onem: »Pred nastopi 
se dogovorimo kaj si bomo oblekle 
in kakšno frizuro si bomo naredile. 
Pred in po tekmovanjih se več dru-
žimo. Tako, da ni vse samo telefon, 
ampak tudi druženje. Ko smo ime-
le pred tekmovanjivaje, nismo samo 
vadile, imele smo prosto, da smo se 
malo pohecali in pošalili. Bilo je za-
nimivo, lepo, sproščeno in delavno.« 

Glasbena tekmovanja so poseben 
segment glasbenega šolanja in med 
mladimi. Za marsikoga so nepre-
cenljive izkušnje, drugim predsta-
vljajo težka bremena. Dekleta iz Tria 
Amicus pa pri tem uživajo. Letos so 
bile na Hrvaškem in v Srbiji pa tudi v 
Vili Vipolže v Gorških brdih. 

Katarina Lozar in Eva Faganelj 
sta v Varaždinu nastopili kot so-
listki in prejeli visoke rezultate vse 
nad 95 točk, kar pomeni zlata pri-
znanja. Kot trio so nato šle v Gori-
šk brda, pravi Katarina Lozar: »Na 
tekmovanju Svirél smo dobile zlato 
priznanje in 99 točk, sledila je Srbi-
ja. V Požarevcu sem kot solistka do-
bila 100 točk in trio tudi. Včasih se je 
težko. S tekmovanj prideš res izmu-
čen in se ti ne ljubi več delati, naj-
raje bi odnehal, ampak na koncu se 
vseeno splača.« Podobno doživlja 
tudi Eva Faganelj, vendar pa dobri 
rezultat odtehtajo napor, pravi: »Do 
Požarevca je bila kar dolga pot. Po-
tem, ko smo odigrale in dobile do-
ber rezultat, ti ni tako vseeno, za kar 
si delal.«Ema Gregorič že od same-
ga začetka z veseljem hodi na tek-
movanja: »Mi niti ni tako težko. Je 
pa zmeraj malo treme pred tekmo-
vanjem, kar je normalno.« Pred tek-
movanju skupaj odločijo o obleki, 
pravi Ema: »Kupile smo si iste oble-
kice, da smo vse enake in zgleda-
mo iste. Tako nismo usklajene samo 
v skladbah usklajene, ampak tudi v 
stilu oblačenja.« 

Kaj pa naslednje leto? Naslednje 
leto bodo zgodbo nadaljevale, pri-
šle bodo druge skladbe, spet bo tre-
ba delati, spet se bodo zabavali, na-
stopali, tekmovali in se imeli fajn, so 
bile enotne Katarina, Ema in Eva. 

Metka Sulič

Dramski krožek Osnovne šole Dobravlje

Dramska predstava 
Mali princ
Premierno je bila uprizorjena v petek, 12. maja. Dopoldan smo 
odigrali dve predstavi za vse učence in učitelje naše šole. Zvečer je 
bila predstava odprta za javnost. 

O predstavi pa naj spregovorijo vtisi naših učencev:
»Zelo fajn odigrana predstava. Začutiti je bilo vzdušje in čustva v predstavi. Seveda 

pa predstava ne bi bila tako popolna brez lučk in ostalega dela, ki so ga opravili 
tehniki.« 

» Imeli so zelo lepe kostume. Všeč so mi bili odlomki, ker je vsak imel svojo zgodbo 
in pomen. Veliko naukov je bilo, ki bi jih lahko uporabil vsak.«

»Zelo dobro ste opravili svoje delo. Brez vas verjetno ne bi prišlo do takih 
prireditev.«

» Nikoli ne bom pozabila dogodka, ko sta se vrtnica in Mali princ spoznala. Kdor 
hoče videti, mora gledati s srcem.«

» V spominu mi bo ostal konec, kjer je Mali princ dobil vodnjak in je vsem delil 
vodo.«

» V spominu mi je ostalo, ko je prišel Urban ali pilot in imel na glavi smešno kapo.«
Pa tudi:
» Edino, kar me je pri igri motilo, je bilo to, da je Mali princ imel rjave lase.«
Citati so prepisani po originalnih zapisih naših učencev.

Vse tri predstave so bile od-
igrane v dvorani Krajevne 
skupnosti Dobravlje. Dvo-

rana s pridihom starega in hkrati 
lepo vzdrževanega prostora je bila 
za vsako predstavo polna.

Sedemnajst učencev dramske-
ga krožka pod mentorstvom Irme 
Krečič Slejko se je v gledališki upri-
zoritvi poglobilo v sporočila, ki jih 
Mali princ odkriva z vrtnico, lisico 

in pilotom. Njihov namen je, kot je  
pred predstavo povedala gospa rav-
nateljica Mirjam Kalin, da bi se ši-
rila v družine naših učencev in šir-
šo okolico.

Za uprizoritev smo pripravili va-
bila, plakate in gledališke liste, ki 
jih prilagamo kot ročno delo naših 
učencev.

rl
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Sprejem odpadkov v Zbirnem centru in Centru za 
ravnanje z odpadki

Pravilna uporaba Zbirnega 
centra

V Zbirnem centru (ZC) prevze-
mamo vse ločene frakcije komunal-
nih odpadkov, ki nastajajo v vaših 
gospodinjstvih. Oddate lahko ve-
čje količine nastalih odpadkov, ki 
bi ekološki otok (EO) preobreme-
nile (embalaža ob zabavah, papir ki 
ga zbiramo skozi vse leto itd.) in od-
padke, ki jih na EO zaradi njihovih 
lastnosti, ne zbiramo: npr. kosov-
ne odpadke, nevarne odpadke, ze-
leni vrtni odpad in manjše količine 
gradbenih odpadkov (v količini ve-
dra, avtomobilske prikolice).

V ZC veljajo pravila, ki jih je po-
trebno upoštevati, da bo nam in 
vam ob obisku zbirnega centra in 
oddaji odpadkov, lepše in predvsem 
lažje: 

- v zbirnem centru so vsa mesta za 

oddajo odpadkov (zabojniki, beton-
ski boksi)označena z napisi in tabla-
mi. Ti so namenjeni vam, občanom, 
da lahko odpadke sami odložite in 
tako hitreje zapustite zbirni center, 
da ne nastaja gneča. V kolikor kljub 
napisom niste prepričani kam od-
padek odložiti, lahko povprašate za-
poslene, ki vam bodo z veseljem po-
magali;

- če pripeljete več različnih frak-
cij odpadkov, jih že doma ustrezno 
sortirajte in ločite v različne vreče 
ali vedra ali jih po frakcijah naloži-
te na prikolico, da bo prepuščanje v 
ZC potekalo hitreje;

- če v zbirni center pripeljete ne-
ločene odpadke in jih ne utegnete 
sortirati ter odložiti v ustrezne za-
bojnike, bodo to namesto vas opra-
vili zaposleni v zbirnem centru. To 
storitev  vam bomo zaračunali na 

položnici za obračun komunalnih 
storitev;

- za vas, občane, je v ZC namenjen 
prvi vhod, če prihajate iz smeri Dol-
ge Poljane oziroma drugi vhod, če 
prihajate iz smeri Dolenj.
Gradbeni odpadki iz 
gospodinjstev

V Centru za ravnanje z odpadki 
(CERO) pod Dolgo Poljano, ka-
terega del je ZC, sprejemamo tudi 
večje količine gradbenih odpadkov 
občanov, ki nastanejo pri gradnji, 
adaptaciji, obnovi ali odstranitvi 
objekta (ne spadajo med komunal-
ne odpadke):

- mineralne odpadke (opeka, plo-
ščice, strešniki, beton, kamenje 
itd.)

- zemljine (material pri izkopu, 
zemlja itd.)

Pripeljati jih morate ločeno zbra-
ne, mešani odpadki nam namreč 
onemogočajo primerno manipu-
lacijo. Vsak dovoz odpadkov v 
CERO se evidentira, zato imejte s 

seboj osebno izkaznico.
Občani lahko na letni ravni od-

date omejeno količino tovrstnih 
odpadkov, brezplačno. To količi-
no odpadka lahko namesto vas v 
CERO pripelje tudi vaš izvajalec 
gradbenih del, na podlagi poobla-
stila, ki ga izpolnite vi, kot investi-
tor, podpiše pa ga tudi prevoznik 
(obrazec dobite na spletnih stra-
neh KSD Ajdovščina d.o.o.). 

CERO, za razliko od ZC,obratuje 
samo med delavniki od 7:00 do 
15:00.

KSD d.o.o. Ajdovščina

Razmetane misli (2)
Stalnega Latnikovega kolumni-

sta Dušana Krečiča sicer ne 
poznam, a iz njegovih spisov 

sklepam, da ga moti vse, kar spomi-
nja na katolištvo. Slednje mu je tako 
moteče, da se obenj spotakne tudi 
»brez veze«, kot lahko že spet bere-
mo v aprilski oziroma 186. številki: 
»Marija je brezmadežno spočela 
šele sredi 19. stoletja /itd/.« Če sem 
pravilno doumela bistvo njegovega 
spisa, je želel opozoriti na aktualno 
problematiko pod sedanjo vlado v 
Sloveniji in v okviru EU, kjer – kot 
piše – »sijemo« srečni in zadovolj-
ni. Povedano simbolno, moteča je 
evropska zastava, ki jo poučeni ra-
zumemo kot simbol, povzet iz kato-
liške ikonografije.

Modra zastava z vencem dvanaj-
stih zlatih zvezd plapola ali vsaj 
visi na vseh pomembnejših držav-
nih stavbah po vsej Evropski zvezi. 
Marsikdo pa ne ve, kako je ta zasta-
va nastala, zato bom napisala nekaj 
besed o njej. (Upam, da mi kdo ne 
bo očital plagiatorstva, saj je o tem 
pisalo Delo že v času, ko je še bilo 
glasilo SZDL.) Umetnik, ki je ustva-
ril evropsko zastavo še v času, ko je 
Evropska skupnost štela le dvanajst 
držav članic, je pred tem nekega le-
pega dne vstopil v znamenito gotsko 
katedralo v Reimsu in v tako imeno-
vani reimški modrini zagledal čudo-
vito podobo žene, obdane s soncem, 
in okoli njene glave »venec iz dva-
najstih zvezd« (prim. Razodetje sv. 
Janeza; Raz 12, 1). Dobil je čudovit 

navdih. Kdor more, naj razume! Če 
ne more razumeti, mu bom poma-
gala: Marijin atribut je postal sim-
bol Evropske zveze (oziroma Evrop-
ske unije).

Dogma o Marijinem brezmade-
žnem spočetju, katere – po njego-
vem zapisu sodeč – Dušan Krečič 
sploh ne razume, vsekakor nima 
nobene zveze s tem, da na obmo-
čju upravne enote Ajdovščina ni več 
Agroindove Mlekarne, Industrij-
ske konfekcije IKA, Lipe, Primorja, 
Splošnega kovinskega podjetja, Te-
kstilne tovarne, Kulturnega doma, 
garnizonske ambulante v nekda-
nji vojašnici itd., pa tudi ne s tem, 
da Fructal ni več slovenska last in da 
je bil požgan Jochmannov mlin, ki 
bi mogel postati izjemen eksponat 
naše tehnične dediščine.

No, niti podobe Brezmadežne, ki 
je še pred nedavnim v mesecu maju 
krasila cerkev sv. Janeza Krstnika v 
Ajdovščini, ni več. Zategadelj mi je 
Krečičevo spotikanje ob Brezmade-
žno še toliko bolj nerazumljivo.

Namesto tako imenovanega za-
ključka bom citirala našega pred-
sednika. »Kako je mogoče, da smo 
odpustili Nemcem in Italijanom, 
brat bratu pa ne?« se je Borut Pa-
hor vprašal na slovesnosti ob dne-
vu zmage v Topolšici. Ja, naj razu-
me, kdor more!

Katarina Močnik,
nevihtnega majskega dne 2017

Po poteh naših non
V ponedeljek, 1. maja 2017, na prečudovit sončen dan, smo se že okrog 6h odpravili izpred dvorane 
v Velikih Žabljah na pot proti Trstu.

Letos se je zbrala skupina 
34 pohodnikov. Veliko 
jih je bilo iz Velikih Ža-

belj, še več pa iz okoliških vasi 
in drugod. Skoraj vsi so potrdili, 
da so tudi njihovi dedi in none 
hodile tod v Trst.

Da se izognemo asfaltnim ce-
stam, smo jo ubrali čez Zavi-
no na Lukovec (kamor se hodi 
vsako leto po jurjovke) in na-
prej do Kobjeglave. Tu smo se, 
po treh urah hoje, ustavili na 
ranču sorodnikov enega izmed 

pohodnikov ter ob narezkih, pi-
jači in pecivu, kratko odpočili.

Nadaljevali smo  v smeri Kraj-
ne vasi in preko Vogelj na itali-
jansko stran v vas Col pod Re-
pentabrom. Od tu nas je pot 
vodila po asfaltni cesti do Ob-
čin. Končno smo zagledali tr-
žaški zaliv. Čakal pa nas je še 
najhujši del poti in sicer več ki-
lometrov strmega spusta do 
morja v Barkovlje.

Tam smo si namočili noge v 
morju , spili kavico v kavarni in 

se po uri postanka, odpeljali z 
avtobusom proti domu. 

Povedati je potrebno , da je bil naj-
starejši pohodnik star 81 let, vendar, 

po 8. urah in več kot 35. km pešače-
nja, še zdaleč ni prišel med zadnji-
mi v Trst.

Ker je bil pohod zanimiv in uspe-
šen ter s strani udeležencev dobro 
sprejet , ga bomo ponovili tudi na-
slednje leto in upajmo da bo postal 
bo tradicionalen pod imenom »Po 
poteh naših non« . 

vd
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KDO: Mateja Ceket, prof.
DELOVNO MESTO: učiteljica slovenščine

Mateja, kot profesorico 
slovenščine te močno zaznamu-
je skrb za lepo slovensko pisano 
in govorjeno besedo. Kaj meniš, 
koliko je posamezniku občutek 
za jezik položen v zibelko? Do 
kolikšne mere se ga lahko mladost-
nik priuči?

Pri svojem delu se seveda ukvarjam 
z vprašanjem razvoja in uporabe 
jezika pri posamezniku. Jezik vpli-
va na nas in naše razmišljanje, obli-
kuje in spreminja naša razpoloženja, 
določa naše vedenje, predvsem pa 
odslikuje naše vzorce razmišljanja, 
ki so pogosto podobni tistim v 
družini. Realnost, kot jo doživljamo, 
je pogojena z našimi izkušnjami, 
tudi jezikovnimi. Ko prebiram pisne 
naloge dijakov, pri večini že po ne-
kaj besedah vem, kdo je avtor za-
pisanega. V šoli s sistematičnim de-
lom seveda lahko vplivamo na raz-
voj jezika pri posamezniku, saj 
je po mojem mnenju občutek za 
jezik večinoma privzgojen, nekaj 
je seveda otroku tudi dano. Starši 
lahko v veliki meri pripomore-
mo k jezikovnemu razvoju otroka 
v njegovih najzgodnejših letih, ko 
ta sploh še ne zna brati niti pisati. 
Branje otrokom je najboljša oblika 
poučevanja, otrok posluša jezik, v 
katerem pripovedujemo, s tem mu 
pomagamo, da svoje misli spreme-
ni v besede ter se istočasno uči os-
novnih pravil uporabe jezika.

Kako dragoceno je branje (in pri-
povedovanje) zgodb sem spoznava-
la tudi pri svojih otrocih. Z možem 
jima že 15 let vsak večer bereva. 
To so dragoceni trenutki vzajem-

nosti in bližine. Tudi starejši hčeri, 
ki sami prebereta ogromno knjig, 
se še vedno prikradeta v posteljo 
k najmlajšemu, ko mu zvečer ber-
emo. Včasih, ko so bili res majh-
ni, sem želela preskočiti ta ritual 
ali besedilo skrajšati, a se je vred-
no potruditi. Branje prinaša več kot 
jezikovno bazo, ob branju najde-
mo stik s sabo, osredotočeni smo 
na svoj notranji svet in doživljanje 
sebe – gre za svojevrstno medit-
acijo, pri kateri spoznavamo, kdo 
resnično smo in kaj si želimo. Zato 
sem v letošnjem letu poskusno na 
začetek vsake ure slovenščine uv-
edla petminutno branje. Dijaki ob 
prihodu v razred pet minut bere-
jo leposlovno besedilo po svoji izbi-
ri. Učinek takega branja je bil takoj 
viden v osredotočenosti dijakov na 
obravnavo snovi v nadaljevanju ure, 
prepričana pa sem, da bo analiza 
pokazala še več pozitivnih učinkov.  

Sprva se jezika torej učimo z zgle-
dom v družini, pozneje pa mora-
mo vzgojitelji in učitelji premišljeno 
dograjevati ta sistem. Tu ne sme-
mo pozabiti na neverbalno komuni-
kacijo, s katero se prav tako odkriva-
mo svetu. Eno je tisto, kar rečemo, 
slišimo, zapišemo ali preberemo, 
drugo pa, kako si to razlagamo, 
doživljamo in kako to uporabimo 
ter pokažemo. V zadnjem času se 
vse več govori o nevrolingvističnem 
programiranju, za katerega men-
im, da bi lahko občutno vplivalo na 
učenje in poučevanje v sodobni šoli 
na vseh področjih. 

Na lastni koži izkusimo, kako 
se mladi odtujujejo od knjig ter 

pisanja na roke. Te kdaj preveva 
občutek, da si morda novodobni 
Don Kihot v boju z mlini na veter? 

Večkrat slišimo, da je današnja 
šola v krizi, kot tudi druge plas-
ti družbe. Kriza v šolstvu se odraža 
v pasivnem odporu učencev, ki se 
učijo samo za spričevala in ocene. 
V koliki meri so ocene odraz znan-
ja, pa je nepomembno. Poleg tega 
ta svet zaznamujejo brezposelnost, 
malodušje in negotovost. 

Četudi so mladi z vsako gener-
acijo res manj »pismeni« (ali pa 
se vsaj tako zdi) in težje oblikujejo 
misli tudi v govoru, pa smo danes 
priča fenomenu – mladi ogromno 
pišejo na svoje mobilne naprave, 
bolj kot kdaj koli. Pišejo sicer nek 
osiromašen jezik, po drugi strani pa 
ta jezik prevzema vlogo simbolnega 
jezika. V te krajšave, simbole, meme 
… je vpet celoten kulturni kontekst, 
ki bi ga odrasli, predvsem pa učitelji 
morali raziskati, če se jim želimo 
približati in jih razumeti.  

Prav tako se mi zdi pomemb-
no mlade naučiti komunikacijskih 
spretnosti, ki so prenosljive v vsa-
ko okolje. Pri tem izhajam tudi iz 
osebne izkušnje, saj sin za spora-
zumevanje uporablja nadomest-
no komunikacijo. Za vsakega posa-
meznika je izredno pomembno, da v 
danem trenutku na primeren način 
lahko izrazi sebe. Vedno poudar-
jam, da je pomembno tudi, kako ne-
kaj povemo, in ne samo, kaj pove-
mo. Slog me vedno prepriča. In mla-
di imajo svoj slog, ki je drugačen od 
našega. Internet, Google in vse no-
vodobne komunikacijske naprave 

spreminjajo bralne navade in vpliva-
jo na naše pridobivanje informacij. 
Tudi sama drugače berem kot sem 
včasih, saj nenehne »elektronske 
motnje« vplivajo tudi name. Seveda 
berem knjige, ker sem z njimi zrasla 
in se zavedam pomena branja, ven-
dar prebiram tudi vsebine na spletu, 
strokovne članke, razprave, mnen-
ja, novice na družbenih omrežjih 
iz sveta in življenja ljudi, ki jih poz-
nam … vse to so praviloma krajši 
zapisi, ki niso primerljivi s knjigo, a 
kljub temu tako prebiranje terja ve-
liko časa. Te informacije se lahko 
pomešajo v precej konfuzno bazo 
podatkov, če do prebranega ne vz-
postavimo ustreznega kritičnega 
odnosa, če nimamo osebnega odno-
sa do znanja. Tako so za učitelja po-
datki, ki jih dijaki skopirajo s sple-
ta, reven nadomestek ali celo pris-
vajanje tujega znanja. Menim, da 
se narava znanja od antike, preko 
razsvetljenstva do danes spremin-
ja. Danes na eni strani govorimo o 
podatkih, ki so vsem dostopni, in 
zdi se, da znanje nima nobene vred-
nosti. Poleg tega pa na drugi strani 
poudarjamo pomen kritične preso-
je, logičnega razmišljanja, argumen-
tacije, kompetenc in praktične up-
orabe znanja. Podobno je že Sokrat 
dosledno ločeval živo znanje od za-
pisanega, osebno spoznanje od gole 
informacije. Naloga učitelja danes je 
učencem pokazati orodje in tehnike, 
s katerimi bodo vzpostavili odnos 
do lastnega znanja in si na podlagi 
izkušenj pridobili modrost. 

Po naravi sem precej realistična, 
menim, da se učitelji ne bojuje-
mo proti navidezni nevarnosti, pač 
pa imamo pred seboj realne težave 
oz. izzive. Naša naloga je prepozna-
ti pasti in delovati v smeri poten-
cialov. Mladim moramo pomagati, 
da se bodo znali soočiti s tem. V pri-
hodnosti bo razvoj kariere najverjet-
neje prepuščen posamezniku – mla-
di si bodo morali sami poiskati delo 
in si ustvariti pogoje zanj. Pri tem 
bodo morali dati vse od sebe, vse 
svoje sposobnosti in prednosti. Na 
šoli smo se vključili v projekt ZRSŠ 
Razvoj in udejanjanje inovativnih 
učnih okolij in prožnih oblik učenja 
za dvig splošnih kompetenc, ki bo 

potekal na ravni matematične in 
bralne pismenosti. Prepričana sem, 
da se bodo našle ustrezne metode 
za trenutne potrebe. Dejstvo je, da 
se moramo nenehno izobraževati in 
slediti toku, če želimo posredovati 
ustrezno in kakovostno znanje. 

Si tudi mama devetošolke, ki 
se nam bo v kratkem pridružila. 
Kolikšno vlogo imajo po tvojih 
izkušnjah starši pri vpisu svoje-
ga otroka na srednjo šolo? Ali se 
najstniki zavedajo pomembnosti 
odločitve, ki jo morajo sprejeti ob 
zaključku osnovne pole? 

Vpis na srednjo šolo je za vsake-
ga osnovnošolca odgovorna nalo-
ga. Menim, da se te odgovornosti po 
večini tudi zavedajo, tako mladost-
niki kot starši. Kljub vsemu pa 
opažam, da se številni odločajo za 
lažje programe, kot so jih sposob-
ni opraviti, češ da je v življenju po-
leg učenja pomembno še kaj druge-
ga. Učitelji se zavedamo, da je tre-
ba mlade, plastične možgane držati 
na zgornji meji sposobnosti, le tako 
se lahko oblikujejo in krepijo, kot 
mišice pri redni in zahtevni teles-
ni vadbi. Obenem pa se zavedamo, 
da bo morala novodobna šola bolje 
poskrbeti tudi za celosten razvoj 
posameznika. 

Starši vedno vplivamo na svo-
je otroke, hote ali nehote (tako 
kot učitelji vplivamo na dijake). 
Najstarejša hči, ki se je letos odločila 
za vpis na ajdovsko gimnazijo, mi je 
v procesu odločanja navrgla, da ni 
imela resnične izbire. To mi pove, 
da je o vpisu veliko razmišljala, kljub 
temu pa sem prepričana, da se je 
sama odločila na podlagi informacij, 
ki jih je dobila v šoli, med sovrstni-
ki in doma. Zagotovo je v družini 
dobila informacijo, da je izobraz-
ba zelo pomembna, saj vsi cenimo 
tako znanje kot spretnosti, ki si jih 
pridobi človek z izobrazbo. Glede 
na šolske rezultate in sposobnosti 
ter interese pa se je potem odločila 
za gimnazijski program. Ker ima-
mo v Ajdovščini dobro gimnazijo, 
je bila izbira logična posledica vse-
ga. Z možem sva jo seveda podpr-
la. Zagotovo pa za nobeno od naju 
ne bo lahko, ko se bova srečevali na 
šolskih hodnikih. 

Zaključna prireditev Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina

V četrtek, 11. maja 2017, smo dijaki 
Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina 
s pomočjo profesorjev v Dvora-
ni prve slovenske vlade pripravili 
tradicionalno Zaključno prireditev, 
na kateri vsako leto v maju razgr-
nemo dosežke celotnega preteklega 
leta in pohvalimo najzaslužnejše. 

Letošnja rdeča nit je bila drams-
ka igra – o tem priča tudi naslov 

prireditve Šola je oder, parafraza 
znanega Shakespearjevega citata o 
tem, da vsi v življenju prevzemamo 
in v določenem življenjskem obdob-
ju igramo različne vloge – zato smo 
vseskozi spremljali posamezne pr-
izore iz dramske igre, ki je nastala v 
okviru šolskega Gledališkega kluba. 
V celoten dogodek so bile vpletene 
tudi raznovrstne glasbene točke, ki 

so izražale ustvarjalnost in talent di-
jakov naše šole. 

Vrhunec prireditve je bil pregled 
dosežkov dijakinj in dijakov Sred-
nje šole Veno Pilon Ajdovščina 
po posameznih področjih. Ponos-
na sem, da so dijaki prejemniki 
tako velikega števila priznanj in da 
se naša šola vključuje v projekte, 
preko katerih širimo znanja in de-
lovanje tudi preko meja domovine. 
Letos pa nismo podelili priznanj 
le dijakom, ampak tudi profesor-
jem, ki so dobitniki pomembnih na-
grad. Omeniti je potrebno tudi, da 
smo se letos odločili za kar tri po-
novitve predstave – dve prireditvi 
sta se odvili v dopoldanskem času 
in sta bili namenjeni dijakom ter 
kolektivu naše šole, večerne pa so se 
udeležili povabljeni gostje, vključno 
s starši dijakov. Mislim, da je prav, 
da se uspehov poveselimo skupaj in 
smo nanje ponosni ter se zavedamo, 

da  vložen trud vedno prinaša dobre 
rezultate.

Sama sem v vlogi napovedovalke, 
tako kot tudi vsi sodelujoči, prido-
bila veliko novih izkušenj in znanj 
na področju jezika, igre ter odrske 
tehnike. Bili smo dobro pripravlje-
ni in v prireditev vložili veliko truda, 
saj verjamemo, da nas ustvarjalnost 
bogati. Vsi, ki smo sodelovali, smo 
se odlično ujeli in prav naša poveza-
nost in pozitivna energija sta prines-
la odličen rezultat – lepo izpeljano 

prireditev in zadovoljno občinstvo. 
Zato se v imenu celotne Srednje šole 
Veno Pilon Ajdovščina zahvaljujem 
vsem sodelujočim dijakom in nji-
hovim mentorjem ter ustvarjalkam 
prireditve profesoricam Mate-
ji Ceket Odar, Lauri Brataševec in 
Urški Kompara za njihov čas, ener-
gijo in ustvarjalnost.  

Vsem nagrajencem pa še enkrat 
iskrene čestitke!                                                        

         Sanja Ferjančič, 2. a
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DELOVNO MESTO: učiteljica slovenščine

Mateja, kot profesorico 
slovenščine te močno zaznamu-
je skrb za lepo slovensko pisano 
in govorjeno besedo. Kaj meniš, 
koliko je posamezniku občutek 
za jezik položen v zibelko? Do 
kolikšne mere se ga lahko mladost-
nik priuči?

Pri svojem delu se seveda ukvarjam 
z vprašanjem razvoja in uporabe 
jezika pri posamezniku. Jezik vpli-
va na nas in naše razmišljanje, obli-
kuje in spreminja naša razpoloženja, 
določa naše vedenje, predvsem pa 
odslikuje naše vzorce razmišljanja, 
ki so pogosto podobni tistim v 
družini. Realnost, kot jo doživljamo, 
je pogojena z našimi izkušnjami, 
tudi jezikovnimi. Ko prebiram pisne 
naloge dijakov, pri večini že po ne-
kaj besedah vem, kdo je avtor za-
pisanega. V šoli s sistematičnim de-
lom seveda lahko vplivamo na raz-
voj jezika pri posamezniku, saj 
je po mojem mnenju občutek za 
jezik večinoma privzgojen, nekaj 
je seveda otroku tudi dano. Starši 
lahko v veliki meri pripomore-
mo k jezikovnemu razvoju otroka 
v njegovih najzgodnejših letih, ko 
ta sploh še ne zna brati niti pisati. 
Branje otrokom je najboljša oblika 
poučevanja, otrok posluša jezik, v 
katerem pripovedujemo, s tem mu 
pomagamo, da svoje misli spreme-
ni v besede ter se istočasno uči os-
novnih pravil uporabe jezika.

Kako dragoceno je branje (in pri-
povedovanje) zgodb sem spoznava-
la tudi pri svojih otrocih. Z možem 
jima že 15 let vsak večer bereva. 
To so dragoceni trenutki vzajem-

nosti in bližine. Tudi starejši hčeri, 
ki sami prebereta ogromno knjig, 
se še vedno prikradeta v posteljo 
k najmlajšemu, ko mu zvečer ber-
emo. Včasih, ko so bili res majh-
ni, sem želela preskočiti ta ritual 
ali besedilo skrajšati, a se je vred-
no potruditi. Branje prinaša več kot 
jezikovno bazo, ob branju najde-
mo stik s sabo, osredotočeni smo 
na svoj notranji svet in doživljanje 
sebe – gre za svojevrstno medit-
acijo, pri kateri spoznavamo, kdo 
resnično smo in kaj si želimo. Zato 
sem v letošnjem letu poskusno na 
začetek vsake ure slovenščine uv-
edla petminutno branje. Dijaki ob 
prihodu v razred pet minut bere-
jo leposlovno besedilo po svoji izbi-
ri. Učinek takega branja je bil takoj 
viden v osredotočenosti dijakov na 
obravnavo snovi v nadaljevanju ure, 
prepričana pa sem, da bo analiza 
pokazala še več pozitivnih učinkov.  

Sprva se jezika torej učimo z zgle-
dom v družini, pozneje pa mora-
mo vzgojitelji in učitelji premišljeno 
dograjevati ta sistem. Tu ne sme-
mo pozabiti na neverbalno komuni-
kacijo, s katero se prav tako odkriva-
mo svetu. Eno je tisto, kar rečemo, 
slišimo, zapišemo ali preberemo, 
drugo pa, kako si to razlagamo, 
doživljamo in kako to uporabimo 
ter pokažemo. V zadnjem času se 
vse več govori o nevrolingvističnem 
programiranju, za katerega men-
im, da bi lahko občutno vplivalo na 
učenje in poučevanje v sodobni šoli 
na vseh področjih. 

Na lastni koži izkusimo, kako 
se mladi odtujujejo od knjig ter 

pisanja na roke. Te kdaj preveva 
občutek, da si morda novodobni 
Don Kihot v boju z mlini na veter? 

Večkrat slišimo, da je današnja 
šola v krizi, kot tudi druge plas-
ti družbe. Kriza v šolstvu se odraža 
v pasivnem odporu učencev, ki se 
učijo samo za spričevala in ocene. 
V koliki meri so ocene odraz znan-
ja, pa je nepomembno. Poleg tega 
ta svet zaznamujejo brezposelnost, 
malodušje in negotovost. 

Četudi so mladi z vsako gener-
acijo res manj »pismeni« (ali pa 
se vsaj tako zdi) in težje oblikujejo 
misli tudi v govoru, pa smo danes 
priča fenomenu – mladi ogromno 
pišejo na svoje mobilne naprave, 
bolj kot kdaj koli. Pišejo sicer nek 
osiromašen jezik, po drugi strani pa 
ta jezik prevzema vlogo simbolnega 
jezika. V te krajšave, simbole, meme 
… je vpet celoten kulturni kontekst, 
ki bi ga odrasli, predvsem pa učitelji 
morali raziskati, če se jim želimo 
približati in jih razumeti.  

Prav tako se mi zdi pomemb-
no mlade naučiti komunikacijskih 
spretnosti, ki so prenosljive v vsa-
ko okolje. Pri tem izhajam tudi iz 
osebne izkušnje, saj sin za spora-
zumevanje uporablja nadomest-
no komunikacijo. Za vsakega posa-
meznika je izredno pomembno, da v 
danem trenutku na primeren način 
lahko izrazi sebe. Vedno poudar-
jam, da je pomembno tudi, kako ne-
kaj povemo, in ne samo, kaj pove-
mo. Slog me vedno prepriča. In mla-
di imajo svoj slog, ki je drugačen od 
našega. Internet, Google in vse no-
vodobne komunikacijske naprave 

spreminjajo bralne navade in vpliva-
jo na naše pridobivanje informacij. 
Tudi sama drugače berem kot sem 
včasih, saj nenehne »elektronske 
motnje« vplivajo tudi name. Seveda 
berem knjige, ker sem z njimi zrasla 
in se zavedam pomena branja, ven-
dar prebiram tudi vsebine na spletu, 
strokovne članke, razprave, mnen-
ja, novice na družbenih omrežjih 
iz sveta in življenja ljudi, ki jih poz-
nam … vse to so praviloma krajši 
zapisi, ki niso primerljivi s knjigo, a 
kljub temu tako prebiranje terja ve-
liko časa. Te informacije se lahko 
pomešajo v precej konfuzno bazo 
podatkov, če do prebranega ne vz-
postavimo ustreznega kritičnega 
odnosa, če nimamo osebnega odno-
sa do znanja. Tako so za učitelja po-
datki, ki jih dijaki skopirajo s sple-
ta, reven nadomestek ali celo pris-
vajanje tujega znanja. Menim, da 
se narava znanja od antike, preko 
razsvetljenstva do danes spremin-
ja. Danes na eni strani govorimo o 
podatkih, ki so vsem dostopni, in 
zdi se, da znanje nima nobene vred-
nosti. Poleg tega pa na drugi strani 
poudarjamo pomen kritične preso-
je, logičnega razmišljanja, argumen-
tacije, kompetenc in praktične up-
orabe znanja. Podobno je že Sokrat 
dosledno ločeval živo znanje od za-
pisanega, osebno spoznanje od gole 
informacije. Naloga učitelja danes je 
učencem pokazati orodje in tehnike, 
s katerimi bodo vzpostavili odnos 
do lastnega znanja in si na podlagi 
izkušenj pridobili modrost. 

Po naravi sem precej realistična, 
menim, da se učitelji ne bojuje-
mo proti navidezni nevarnosti, pač 
pa imamo pred seboj realne težave 
oz. izzive. Naša naloga je prepozna-
ti pasti in delovati v smeri poten-
cialov. Mladim moramo pomagati, 
da se bodo znali soočiti s tem. V pri-
hodnosti bo razvoj kariere najverjet-
neje prepuščen posamezniku – mla-
di si bodo morali sami poiskati delo 
in si ustvariti pogoje zanj. Pri tem 
bodo morali dati vse od sebe, vse 
svoje sposobnosti in prednosti. Na 
šoli smo se vključili v projekt ZRSŠ 
Razvoj in udejanjanje inovativnih 
učnih okolij in prožnih oblik učenja 
za dvig splošnih kompetenc, ki bo 

potekal na ravni matematične in 
bralne pismenosti. Prepričana sem, 
da se bodo našle ustrezne metode 
za trenutne potrebe. Dejstvo je, da 
se moramo nenehno izobraževati in 
slediti toku, če želimo posredovati 
ustrezno in kakovostno znanje. 

Si tudi mama devetošolke, ki 
se nam bo v kratkem pridružila. 
Kolikšno vlogo imajo po tvojih 
izkušnjah starši pri vpisu svoje-
ga otroka na srednjo šolo? Ali se 
najstniki zavedajo pomembnosti 
odločitve, ki jo morajo sprejeti ob 
zaključku osnovne pole? 

Vpis na srednjo šolo je za vsake-
ga osnovnošolca odgovorna nalo-
ga. Menim, da se te odgovornosti po 
večini tudi zavedajo, tako mladost-
niki kot starši. Kljub vsemu pa 
opažam, da se številni odločajo za 
lažje programe, kot so jih sposob-
ni opraviti, češ da je v življenju po-
leg učenja pomembno še kaj druge-
ga. Učitelji se zavedamo, da je tre-
ba mlade, plastične možgane držati 
na zgornji meji sposobnosti, le tako 
se lahko oblikujejo in krepijo, kot 
mišice pri redni in zahtevni teles-
ni vadbi. Obenem pa se zavedamo, 
da bo morala novodobna šola bolje 
poskrbeti tudi za celosten razvoj 
posameznika. 

Starši vedno vplivamo na svo-
je otroke, hote ali nehote (tako 
kot učitelji vplivamo na dijake). 
Najstarejša hči, ki se je letos odločila 
za vpis na ajdovsko gimnazijo, mi je 
v procesu odločanja navrgla, da ni 
imela resnične izbire. To mi pove, 
da je o vpisu veliko razmišljala, kljub 
temu pa sem prepričana, da se je 
sama odločila na podlagi informacij, 
ki jih je dobila v šoli, med sovrstni-
ki in doma. Zagotovo je v družini 
dobila informacijo, da je izobraz-
ba zelo pomembna, saj vsi cenimo 
tako znanje kot spretnosti, ki si jih 
pridobi človek z izobrazbo. Glede 
na šolske rezultate in sposobnosti 
ter interese pa se je potem odločila 
za gimnazijski program. Ker ima-
mo v Ajdovščini dobro gimnazijo, 
je bila izbira logična posledica vse-
ga. Z možem sva jo seveda podpr-
la. Zagotovo pa za nobeno od naju 
ne bo lahko, ko se bova srečevali na 
šolskih hodnikih. 

Zaključna prireditev Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina

V četrtek, 11. maja 2017, smo dijaki 
Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina 
s pomočjo profesorjev v Dvora-
ni prve slovenske vlade pripravili 
tradicionalno Zaključno prireditev, 
na kateri vsako leto v maju razgr-
nemo dosežke celotnega preteklega 
leta in pohvalimo najzaslužnejše. 

Letošnja rdeča nit je bila drams-
ka igra – o tem priča tudi naslov 

prireditve Šola je oder, parafraza 
znanega Shakespearjevega citata o 
tem, da vsi v življenju prevzemamo 
in v določenem življenjskem obdob-
ju igramo različne vloge – zato smo 
vseskozi spremljali posamezne pr-
izore iz dramske igre, ki je nastala v 
okviru šolskega Gledališkega kluba. 
V celoten dogodek so bile vpletene 
tudi raznovrstne glasbene točke, ki 

so izražale ustvarjalnost in talent di-
jakov naše šole. 

Vrhunec prireditve je bil pregled 
dosežkov dijakinj in dijakov Sred-
nje šole Veno Pilon Ajdovščina 
po posameznih področjih. Ponos-
na sem, da so dijaki prejemniki 
tako velikega števila priznanj in da 
se naša šola vključuje v projekte, 
preko katerih širimo znanja in de-
lovanje tudi preko meja domovine. 
Letos pa nismo podelili priznanj 
le dijakom, ampak tudi profesor-
jem, ki so dobitniki pomembnih na-
grad. Omeniti je potrebno tudi, da 
smo se letos odločili za kar tri po-
novitve predstave – dve prireditvi 
sta se odvili v dopoldanskem času 
in sta bili namenjeni dijakom ter 
kolektivu naše šole, večerne pa so se 
udeležili povabljeni gostje, vključno 
s starši dijakov. Mislim, da je prav, 
da se uspehov poveselimo skupaj in 
smo nanje ponosni ter se zavedamo, 

da  vložen trud vedno prinaša dobre 
rezultate.

Sama sem v vlogi napovedovalke, 
tako kot tudi vsi sodelujoči, prido-
bila veliko novih izkušenj in znanj 
na področju jezika, igre ter odrske 
tehnike. Bili smo dobro pripravlje-
ni in v prireditev vložili veliko truda, 
saj verjamemo, da nas ustvarjalnost 
bogati. Vsi, ki smo sodelovali, smo 
se odlično ujeli in prav naša poveza-
nost in pozitivna energija sta prines-
la odličen rezultat – lepo izpeljano 

prireditev in zadovoljno občinstvo. 
Zato se v imenu celotne Srednje šole 
Veno Pilon Ajdovščina zahvaljujem 
vsem sodelujočim dijakom in nji-
hovim mentorjem ter ustvarjalkam 
prireditve profesoricam Mate-
ji Ceket Odar, Lauri Brataševec in 
Urški Kompara za njihov čas, ener-
gijo in ustvarjalnost.  

Vsem nagrajencem pa še enkrat 
iskrene čestitke!                                                        

         Sanja Ferjančič, 2. a
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Iskrene čestitke naši profesorici in sodelavki Bojani Šaljić Podešva. Posta-
la je letošnja dobitnica priznanja Občine Ajdovščina za izjemne dosežke, ki 
ji ga je podelil župan Občine Ajdovščina za prispevek v slovensko glasbeno 
zakladnico ter kot spodbudo za nadaljnje ustvarjanje. Na naši šoli poučuje 

glasbo in vodi dekliški pevski zbor. Sicer pa je ena pomembnejših slov-
enskih skladateljic. Več o njenem delu boste izvedeli v naslednji številki 

Latnika.

Povezani zmagujemo – United we win
Na Rogli je 20. in 21. aprila 2017 

potekala že 55. Domijada – športno 
in kulturno srečanje dijaških 
domov Slovenije in zamejstva. 
Med organizatorji letošnje Domi-
jade smo bili dijaški domovi Pri-
morske, iz Dijaškega doma Sredn-
je šole Veno Pilon Ajdovščina pa se 
je srečanja udeležilo 26 dijakov in 5 
zaposlenih strokovnih delavcev. 

Uvodna prireditev je tokrat po-
tekala nekoliko drugače. Vezno 
besedilo je nadomestila drams-
ka igra, preko katere sta dijakin-
ji 1. letnika Predšolske vzgo-
je udeležencem posredovali vse 
potrebne informacije. V prijetno 
kramljanje dveh povezovalk so bile 
vpletene tudi mladostno energične 
glasbene in plesne točke, kar je 500 
obiskovalcev letošnje Domijade 
zelo navdušilo. Vsebino povedane-
ga je podkrepila tudi scena iz papir-
natih izdelkov, ki so jih dijakinje iz-
delale med urami eko-ustvarjaln-
ic in so del zelo uspešnega projek-
ta »Zemljo so nam posodili otroci«, 
na katerem je ajdovski dijaški dom 
tudi letos prejel visoko državno 

priznanje. Osrednji scenski ele-
ment pa je delo dijakinje našega 
doma, Nine Štanfel, ki je ustvarila 
logotip dogodka.

Pri oblikovanju uvodne prireditve 
smo sodelovali številni dijaki in 
mentorji. Organizacijo sta prev-
zeli Karmen Lemut, vodja našega 
dijaškega doma, in profesorica 
Laura Brataševec. V sklopu dogod-
ka smo izpeljali tudi okroglo mizo. 
Pod mentorstvom vzgojiteljice 
Maje Marc sva se z dijakinjo Hano 
Volarič pogovarjali z različnimi 
gosti. O prostovoljstvu, predanos-
ti svojemu poklicu in življenjskim 
poslanstvom je spregovori-
la Staša Benko, mlada profesori-
ca angleščine in francoščine, sedaj 
zaposlena na Srednji šoli Veno Pi-
lon Ajdovščina, nagovorila in nas-
mejala pa sta nas tudi igralca Maja 
Blagovič in Milan Vodopivec, ki v 
zadnjem času nastopata tudi v slov-
enski televizijski seriji Ena žlahtna 
štorija. 

Dijaški dom Srednje šole Veno 
Pilon je v okviru dogodka prev-
zel tudi organizacijo tekmovanja v 

odbojki, kjer so se odbojkarice iz 
našega doma uvrstile na odlično 3. 
mesto – njihov mentor je bil vzgo-
jitelj Igor Sever. Vzgojiteljica Pavli-
na Margon pa je vodila organizaci-
jo teka dijaških domov, na kater-
em je med sodelujočimi vzgojitelji 
dosegla 1. mesto. 

Na Rogli smo se dijaki in vzgojitelji 
različni dijaških domov Slovenije še 
bolj povezali. Vložen trud in pozi-
tivna naravnanost vseh sodelujočih 
sta zagotovo najboljša pokazatelja, 
da geslo letošnje Domijade: »Pove-
zani  zmagujemo!« še kako drži.

Dijakinja Maruša Seražin

Erasmus+ mobilnost - Praktično izobraževanje in 
usposabljanje (PIU)

Z dvanajstimi  dekleti vzgojiteljske-
ga izobraževalnega programa Sred-
nje šole Veno Pilon Ajdovščina 
sem se kot spremljevalna učiteljica 
udeležila mobilnosti v Milanu od 
17. aprila  do 2. maja 2017. Dekle-
ta tretjih in četrtih letnikov so izva-
jala prakso v štirih milanskih medn-
arodnih vrtcih DOREMI. 

Delo v vrtcih so dijakinje opi-
sale v svojih vsakodnevnih zapisih 
in poročilih. Vse pa so mi pripo-
vedovale o vodenih dejavnostih, ki 
jih je v slovenskih vrtcih veliko več. 
Nekoliko razočarane so bile tudi nad 
znanjem angleškega jezika italijan-
skih vzgojiteljic, kar je zaviralo vsa-
kodnevni pogovor. Zato so bile še 
toliko bolj hvaležne profesorici Tan-
ji Kodelja, ki jim je pred odhodom 
ponudila »hitri tečaj italijanščine za 
preživetje«. 

Dijakinje so razliko opazile tudi 
v delavniku tamkajšnjih vrtcev. Pri 
nas smo namreč vajeni zgodnje-
ga jutranjega začetka in posledično 
zgodnjega popoldanskega zaključka, 
v Milanu pa so z delom začenjali 
ob devetih zjutraj in končali ob 
šestih popoldne, seveda z enournim 
premorom. 

Nastanitev v Madama hostlu je 
bila več kot zadovoljiva. Prijaznost 
osebja, italijanska kulinarika in hos-
tel, opremljen z dodatki iz reciklira-
nih materialov, so zasenčili nekatere 
pomanjkljivosti udobnega bivanja. 
Problem s tuši smo rešile z natančno 
odmerjenim časom v kopalnici, 
zgodnje jutranje zvoke iz podzem-
nih globin diska pa z ušesnimi čepki.

Tudi logistiko z metroji smo hitro 
usvojile in prečesale to milijonsko  
mesto po dolgem in počez.    

V prostem času smo si ogle-
dale marsikaj, med drugim tudi 
otroški Muba muzej, ki je znan                                  
po svoji taktilni in multisenzorični 
metodi učenja  po  Brunu Munariju. 
Tu otroci na poseben način usvajajo 
marsikatero učno vsebino.

Milan je čudovita lombardska pre-
stolnica, ki nudi ogled številnih zna-
menitosti. Kljub pomanjkanju časa 
smo med drugim videle znamenito 
Da Vincijevo Zadnjo večerjo, rečne 
kanale, imenovane Navigli, obis-
kale smo Operno hišo Scale, Hi-
podrom in nogometni stadion San 
Siro. Navdušila nas je Brera s svo-
jo zbirko slik. Lepo se je bilo pre-
pustiti vrvežu in nakupovalni ev-
foriji na Via Torino ali Via Buones 
Aires. Človeku pa se za vedno vtisne 
v spomin nepozaben in dih jemajoč 
razgled z Duoma.

Šestnajst dni je vsem minilo never-
jetno hitro. V bujno zeleno Vipavs-
ko dolino smo prispele z nasme-
hom, s spomini na nepozabna 
doživetja in seveda z mednarod-
nim certifikatom v žepu. Upam, da 
ga bodo dekleta dobro izkoristila s 
kreditnimi točkami in pri iskanju 
prve zaposlitve.

Damjana Plešnar, prof. lik. umetnosti

ZIMSKE VEJICE

Tadej Kobal, Maja Krapež in Ka-
tarina Novak smo na Srednji šoli 
Veno Pilon Ajdovščina izdela-
li interaktivni določevalni ključ za 
določanje drevesnih in grmovnih 
vrst na območju Vipavske doline in 
Trnovskega gozda v zimskem času.

Vse skupaj se je začelo januar-
ja 2016, ko so na naši šoli potekale 
dejavnosti v okviru obveznih iz-
birnih vsebin. Naša ideja je bila iz-
delati enostaven določevalni ključ, 
ki bi opravljal enako nalogo, kot jo 
lahko slikovni ali dihotomni ključ v 
knjižni obliki, in bil dovolj preprost, 
da bi ga lahko uporabljal vsakdo ne 
glede na predznanje in predhodne 
izkušnje. Porodila se nam je ideja, 
da izdelamo ključ v obliki Android 
aplikacije in v obliki spletne strani 
brez povezave. Zanimalo nas je, kat-
era oblika bo uporabnikom bolj všeč 
in če lahko s takimi sodobnimi pris-
topi spodbudimo mlade k spozna-
vanju biotske raznovrstnosti v nji-
hovem domačem okolju. Da bi pois-
kali odgovore na ta vprašanja, smo 
ključ testirali na naši srednji šoli in 
okoliških osnovnih šolah.

Z nalogo Izdelava interaktivnih 
določevalnih ključev smo se prijavili 
na razpis Zveze za tehnično kulturo 
Slovenije »Mladi raziskovalci«. Ker 

naša naloga povezuje področji bi-
ologije in informatike, smo z nalo-
go tekmovali na interdisciplinarem 
področju. Regijsko srečanje je po-
tekalo v petek, 7. aprila 2017, v Idri-
ji. Dogodek se je začel nekaj po 9. uri 
zjutraj. Iz primorske regije se je na 
tekmovanje prijavilo osem nalog z 
različnih področij. Vsaka skupina je 
imela možnost kratke predstavitve 
in zagovora svoje raziskovalne na-
loge. Komisija je v naši nalogi pre-
poznala inovativnost, saj inter-
aktivnih določevalnih ključev, ki 
omogočajo določanje lesnatih ras-
tlin v zimskem času, v Sloveniji ni.

V drugi krog državnega tek-
movanja, ki je potekalo 15. maja 
2017 v Murski Soboti, se je uvrstilo 
šest nalog. Na državnem nivoju smo 
osvojili 3. mesto in s tem srebrno 
priznanje. V prihodnjem šolskem 
letu nameravamo na to temo orga-
nizirati naravoslovne delavnice za 
osnovne in srednje šole ter pripravi-
ti razstavo fotografij v avli šole. 

Določevalna ključa sta brezplačno 
na voljo vsem zainteresiranim upor-
abnikom na spletnem naslovu www.
zimskevejice.si.

Tadej Kobal, Maja Krapež, Katarina 
Novak

Zadnji šolski dan četrošolcev - četvorka
Na državnem tekmovanju v matematiki so se naše dijakinje odlično odrezale! Tina Mozetič, Lana Grk, Zala Červ in Laura Kržič so osvojile 
srebrno priznanje. Zlato priznanje pa je prejela Kristina Pregelj. Dekleta, čestitamo!
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Tekmovanje v prvi pomoči
Rdeči križ Ajdovščina je letos izvedel najprej lokalno in nato tudi regijsko tekmovanje osnovnošolskih 
ekip prve pomoči.

Ekipe sestavljajo učenci zadnje 
triade, ki skozi celo šolsko 
leto izpopolnjujejo svoje zna-

nje v nudenju prve pomoči. V tem 
šolskem letu so se v prvi pomoči 
usposabljale po ena ekipa na Osnov-
ni šoli Col, Osnovni šoli Šturje Ajdo-
vščina in Osnovni šoli Draga Bajca 
Vipava ter dve ekipi na Osnovni šoli 
Danila Lokarja Ajdovščina. Ker se je 
samo ena lahko uvrstila na regijsko 
tekmovanje, smo organizirali lokal-
no tekmovanje, ki je potekalo na OŠ 
Danila Lokarja. Ekipe so se preiz-
kusile v teoretičnem in praktičnem 
znanju. Pripravili smo jim tri delo-
višča z različnimi nezgodami in na 
vsakem sta bila dva poškodovanca. 

Ekipe so imele 10 minut časa, da so 
kar najbolje oskrbele poškodova-
ne. Otroci so navdušili z znanjem, 
zagnanostjo in pripravljenostjo po-
magati. Na regijsko tekmovanje se je 
uvrstila OŠ Draga Bajca Vipava. 

Po nekaj letih je tudi regijsko tek-
movanje ponovno organiziral RK 
Ajdovščina, in sicer 25. aprila na 
OŠ Šturje, kjer se je pomerilo se-
dem osnovnošolskih ekip prve po-
moči iz Tolmina, Kopra, Ilirske Bi-
strice, Sežane, Cerknice, Logatca in 
Vipave. Tekmovanje so odprli ple-
salci Plesnega kluba ADC, zbrane 
pa so pozdravili župan Občine Aj-
dovščina Tadej Beočanin, predse-
dnik RK Ajdovščina Rajko Troha in 

ravnateljica OŠ Šturje Lea Vidmar. 
Samo tekmovanje je potekalo po-
dobno kot lokalno. Po zaključenem 
teoretičnem delu, so ekipe oskrbe-
le še poškodovance na treh delovi-
ščih, kjer je po scenariju prišlo do 
nesreče na rojstnem dnevu, pri tre-
ningu gimnastike in na taborjenju. 
Zmagala je ekipa iz Ilirske Bistrice, 
ki se je uvrstila na državno tekmo-
vanje, druga je bila ekipa iz Logat-
ca in tretja iz Vipave. Vipavski ekipi 
in tudi ostalim našim ekipam iskre-
no čestitamo za prizadevno delo čez 
celo šolsko leto in prikazan visok 
nivo znanja prve pomoči, predvsem 
pa nas veseli njihova solidarnost in 
pripravljenost pomagati drugemu 
v nesreči. Prav tako čestitamo in se 
iskreno zahvaljujemo vsem men-
torjem, ki usposabljajo otroke. Za-
hvaljujemo se številnim mladim 
prostovoljcem, ki so nam bodisi kot 
statisti poškodovanci, spremljeval-
ci ali kako drugače, pomagali pri iz-
vedbi tekmovanja, nastopajočim ter 
seveda Osnovni šoli Danila Lokar-
ja Ajdovščina in Osnovni šoli Štur-
je Ajdovščina, ki sta nas prijazno go-
stili. 

Irena Žgavc

Na svetovnem orientacijskem tekmovanju prvič z ekipo
Že izraz »svetovno tekmovanje« veliko pomeni. Marsikomu so to neizpolnjene sanje, zelo oddaljena želja, še posebej, če gre za starost osnovnošolcev.

Do takega prestižnega, nikoli 
pozabljenega tekmovanja, 
je bila letos upravičena eki-

pa štirih osnovnošolcev, učencev 8. 
razreda OŠ Dobravlje. Urban Krkoč, 
Nik Gregorič, Tilen Žvanut in Samo 
Vetrih so člani orientacijskega krož-
ka omenjene šole. Veliko tekem, 
treningov in trening kampov se je 
bilo potrebno udeležiti skozi vsa leta 
tekmovanja, z rezultati pokazati, da 
so dobri in uspešni orientacisti. Pika 
na i pa se je postavila na državnem 
šolskem orientacijskem tekmovanju 
lanskega oktobra. Ekipno so fantje 
postali državni prvaki v starostni ka-
tegoriji osmih in devetih razredov. 

To je bila vstopnica za svetovno 
šolsko orientacijsko tekmovanje, s 
kratico imenovano WSCO, ki se od-
vija vsaki dve leti. Letos je bilo tek-
movanje v Palermu na Siciliji in si-
cer od 21. do 28. aprila. Udeleženih 
je bilo 27 držav sveta, tekmovalcev 
pa preko 600 v starosti od štirinaj-
stega do osemnajstega leta. Sloveni-
jo je zastopalo 36 najboljših orienta-
cistov. 

Z občutki dobre orientacijske pri-
pravljenosti in fizične kondicije smo 
se odpravili na pot. Z avtobusom do 
italijanskega letališča Trevisa, od tu 
z nizkocenovno letalsko družbo do 
Palerma. Namestili so nas v hotelsko 
naselje na obrobju največjega mesta 
Sicilije. Polni pričakovanja za to ve-
liko tekmo, smo srečevali prihod re-
prezentanc mnogih držav. Nekatere 
številne, druge majhne. 

Sledila je uradna otvoritev tek-
movanja s kulturnim programom 
in nekaterimi elementi podobnimi 
olimpijskim igram, kot je na primer 
prižig ognja. V mimohodu po uli-
cah Palerma so nas prebivalci mesta 
spremljali z zanimanjem in navdu-
šenjem, kajti pisana množica mladih 
športnikov v najrazličnejših barvah 
dresov je bila prava paša za oči. Ori-
entacisti-tekmovalci pa so vsak tre-
nutek sprevoda izkoristili za promo-
cijo svojih držav s pesmijo, glasbo in 
športnimi vzkliki. Skratka evforič-
no vzdušje, ki se ti vtisne v spomin 
in ga še dolgo ali nikoli ne pozabiš. 

Sledenje kulturnemu programu pa 
je bilo bolj težko, kajti prireditveni 
prostor in znani temperament na-
ših sosedov-organizatorjev nista bila 
pohvale vredna. 

Naslednji dan je sledil trening in 
spoznavanje terena, ki bi ga lahko 
primerjali z našim kraškim. 

Bilo je veliko kamenja, bodečega 
nizkega rastja in grmovja ter še več 
brezpotij. Iskanje pravih, najkrajših 
poti do kontrolnih točk ni bilo lah-
ko delo. Ugotavljanje novih oblik te-
rena, ki so označene na zemljevidu 
z znaki mikrolokacij nam je posta-
vljalo veliko vprašanj kam in kako. 
Na terenu smo srečevali številne tek-
movalce drugih držav in s pomočjo 
nasvetov trenerjev uspešno izpeljali 
trening. 

Naslednji dan je sledila prava, re-
sna tekma na dolgih razdaljah, za ka-
tegorijo starosti 14 in 15 let približno 
6 km dolžine. 

Do tekmovalnega terena Boscodel-
la Ficuzza se je bilo potrebno voziti z 
avtobusi. Vožnja v eno smer je tra-
jala dve uri, tako da smo veliko časa 
bivanja na Siciliji preživeli na avto-
busih. Včasih je bilo tudi čakanje, 
kajti konvoj avtobusov je spremlja-
la policija. 

Prihod na startni prostor je poseb-
no doživetje. Med množico tekmo-
valcev si na prireditvenem prostoru 
poiščeš svoj kotiček na prostem, od-
ložiš prtljago, se preoblečeš v tekmo-
valni dres in preveriš v spominu svoj 
štartni čas. Ta je odločilen za tvoj 
zgodnji ali poznejši odhod v sme-
ri starta. Na prst si natakneš spor-
tident, s katerim elektronsko potr-
diš najdeno kontrolno točko. Drugi 
prst je nosilec kompasa, okrog vratu 
ti visi akreditacija, ki potrjuje tvojo 
identiteto vsakemu v vsakem trenut-
ku. Tako opremljen s tremo v telesu, 
mogoče strahom v duši in samozave-
stjo v glavi se podaš v prostor, ime-
novan karantena iz katerega ni več 
poti nazaj, ampak samo naprej proti 
startu. Med potjo imaš možnost tre-
ninga par kontrolnih točk, tako ob 
poti, kar ni slabo za premagovanje 
treme in dvigovanje samozavesti. Na 

start moraš pravočasno, slediti mo-
raš uri in biti pozoren na izgovor-
javo tvojega imena in priimka, ki si 
včasih nista enaka s pravim. Tu pre-
verijo, če se vse ujema, oddaš akre-
ditacijo in se pomikaš skozi tri polja 
pod šotori. Poslušaš sekundne zvoke 
startne ure, izkoristiš možnost nekaj 
sekundnega pogleda na pravo orien-
tacijsko karto brez vrisanih kontrol-
nih točk. V zadnjem polju končno 
vzameš pravi orientacijski zemljevid 
in ga pogledaš. Enako naredijo še 
trije tekmovalci, ki stojijo poleg tebe, 

vendar vsak z drugačno progo. Še 
zadnji trije sekundni zvoki, ko se v 
teku poženeš do startne kontrole. Za 
tremo ni več časa, samo še zbranost, 
koncentracija, hitre noge in veliko 
upanje, da prideš točno na kontrol-
no točko. V nasprotnem primeru se 
ti naseli v dušo nemir in zmeda. To 
pa pomeni izgubo dragocenega časa, 
s katerim drsiš po lestvici uspešnih 
strmo navzdol. 

Vsi štirje orientacisti so težko pro-
go uspešno opravili. Izmed 87-ih 
tekmovalcev v kategoriji najmlaj-
ših fantov se je na dolgi progi najbo-
lje odrezal Urban Krkoč, ki je pristal 
na 25. mestu. Nik Gregorič in Samo 
Vetrih sta bila v zlati sredini. Sledili 
sta še dve tekmi. Na podobnem tere-
nu kot dolga proga je bila tekma sre-
dnje razdalje, dolžine 3,7 km. Tu so 
se rezultati naših tekmovalcev neka-
ko obrnili. Najboljši je bil Tilen Žva-
nut, na 20.mestu. Nik in Samo sta-
bilno srednja. Skratka, lahko bi rekli, 
da so se fantje odlično odrezali, kajti 
rezultati v prvi tretjini so za svetov-
no tekmovanje, kjer je huda konku-
renca, kar odlični. 

Še posebej zanimiva pa je sprint 
tekma, ki je potekala po starem me-
stnem jedru Palerma v narodno in 
spolno mešanih trojicah. Tu do-
bijo tekmovalci orientacijsko kar-
to mesta že nekoliko pred startom, 
ker je njihov medsebojni dogovor 
tisto pravilo, ki narekuje kdo in kje 
bo poiskal določene kontrolne toč-
ke. Trojico običajno sestavlja dober, 
srednji in nekoliko slabši orientacist. 
Izberejo jih na osnovi rezultatov tek-
me dolge razdalje. Potrebno je zna-
nje angleškega jezika in iznajdljivost. 
Na posebej označenih kontrolnih 

točkah se morajo vsi trije tekmoval-
ci srečati, v cilj pa morajo priteči pri-
jetih rok, torej trije kot eden. Na tej 
tekmi se vzpostavijo kontakti, mo-
goče prijateljstva med tekmovalci. 
Istočasno spoznajo tiste kotičke me-
sta, ki so skriti očem turistov in zna-
jo biti po izgledu in prebivalcih malo 
nenavadni. 

K druženju in medsebojnemu pre-
poznavanju tekmovalcev pripomo-
re tu predstavitveni večer. Vsaka dr-
žava se namreč predstavi s kulturno 
točko in svojo mizo. Na tej so tako 
dobrote oz. značilni proizvodi po-
samezne države, kot tudi številne 
orientacijske karte. Tekmovalci in 
mentorji se sprehodijo od mize do 
mize, preizkusijo dobrote in nabi-
rajo orientacijske karte, ki jih potem 
primerjajo s svojimi. 

Da smo se Dobravci lahko udeleži-
li svetovnega tekmovanja, gre v prvi 
vrsti zahvala staršem, ki so otroke 
spodbujali vsa leta treningov, vod-
stvu šole, ki omogoča otrokom brez-
plačne prevoze na tekme in treninge,  
mentorjema in seveda donatorjem 
denarnih prispevkov. To je Občina 
Ajdovščina, podjetje Polona družine 
Ukmar iz Črnič, športnemu zavodu 
Planica in podjetju SAOP iz Batuj- 
Šempetra. 

Načrti naših tekmovalcev so ude-
ležiti se naslednjega svetovnega šol-
skega orientacijskega tekmovanje, ki 
bo čez dve leti v baltski državi Esto-
niji. Sigurno bo zanimivo in nepo-
zabno, tako, kot letošnje na Siciliji. 
Samo želja pa ni dovolj, do takrat bo 
potrebno trdo delo, nabiranje orien-
tacijskih izkušenj in resno željo pri-
peljati do zastavljenega cilja.

Marija Kovač
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Zaključni koncert zborov
V četrtek, 18. maja 2017, so se v Dvorani Prve slovenske vlade predstavili otroški zbori OŠ Danila 
Lokarja Ajdovščina. Na zaključnem koncertu so zapeli OPZ Nižaji in OPZ Višaji pod vodstvom Petre 
Habjanič Gregorc in OPZ podružnične šole Lokavec pod vodstvom Petre Terbižan Slejko. Ob klavirju 
so zbore spremljale pianistke Anja Slejko Kobol, Klara Slokar in Metka Jereb.

Šolske pevske zbore smo na-
vajeni poslušati predvsem na 
šolskih prireditvah, kjer zapo-

jejo tri ali štiri pesmi, tokrat pa so se 
nam predstavili s programom, ki so 

ga pridno pripravljali celo leto. Za-
peli so raznolike pesmi, od slovenski 
ljudskih, zimzelenih popevk in otro-
ških pesmic, pa vse do afriških ljud-
skih in (mini)muzikala s katerim so 

nam večer popestrili OPZ Višaji. 
Koncert se je zaključil s skupnim 
nastopom vseh treh pevskih zborov 
, ki so zapeli šolsko himno Pridi, pri-
jatelj. Videti toliko mladih pevcev 
skupaj na odru je prava paša za oči 
in ušesa. 

Koncert je pozdravila tudi ravnate-
ljica Irena Kodele Krašna, ki je pev-
cem s ponosom čestitala za vztraj-
nost in vestno obiskovanje pevskih 
vaj ter se jim zahvalila za vse nasto-
pe na šolskih prireditvah. 

Pevsko druženje je ob dobri glasbi 
prehitro minilo. Poslušalci so mla-
de pevce nagradili z močnim aplav-
zom, ki bo zagotovo lepa popotnica 
za nadaljnje pevsko ustvarjanje.  Vsi 
pa se že veselimo naslednjega leta, 
ko se nam bodo mladi pevci zopet 
predstavili. 

RG, foto Jasmina Putnik

Osnovna šola Šturje 

Prvošolci raziskujemo 
preteklost
Prvošolci smo raziskovali preteklost. Imeli smo veliko vprašanj. 
Razmišljali smo, kje bi lahko našli odgovore. Dogovorili smo se, da 
bomo vprašali starejše, ki se spominjajo svoje mladosti in strokov-
njake, ki raziskujejo preteklost.

Navezali smo stik z osebjem 
Doma starejših občanov 
Ajdovščina. Prosili smo, 

ali bi lahko na šolo prišla varovan-
ca, ki se še dobro spominjata svoje-
ga otroštva in sta živela v različnih 
okoljih. Obiskala sta nas gospa Silva 
in gospod Jaka. Gospa Silva je živela 
na podeželju, gospod Jaka pa v me-
stu. Učenci so ju navdušeno spra-
ševali in pozorno poslušali njuno 
pripovedovanje. 

Zapeli smo ljudske pesmice in se 
igrali stare igre, ki sta se jih spomi-
njala. 

Medse smo povabili tudi doktori-
co etnologije gospo Jasno Fakin Ba-
jec. Osvetlila nam je preteklost še s 
svoje raziskovalne strani. 

Spoznali smo, da so bili že prej-
šnji dan, ko smo dobili odgovore 
na vprašanja od starejših ljudi, pra-
vi etnologi. Spoznali smo tudi druge 
vire, ki pripovedujejo o preteklosti. 
S pomočjo fotografij, predmetov, 
knjig smo raziskovali običaje in na-
vade, način oblačenja otrok in odra-
slih, igrače ter življenje nasploh. 

Renata Lemut

Veččutna razstava Dotakni se 
živalskega sveta
Udeleženci programa PUM-O smo na Ljudski univerzi Ajdovščina pripravili prav posebno razstavo o 
živalih in njihovem življenjskem prostoru, ki si jo lahko ogledujete, se dotikate, vonjate, okusite in ji 
prisluhnete vsak delovni dan od 8. do 16. ure. Za ogled bo odprta do 7. junija 2017.

Veččutna razstava predstavlja 
zaključek večmesecev traja-
jočega projekta Skrbniki ži-

vali. Med projektom smo udeležen-
ci programa PUM-O poglobljeno 

spoznavali izbrane živali ter se na-
učili skrbeti zanje. Njihov življenj-
ski prostor smo izdelali iz skrbno 
izbranih materialov, ki nudijo vse 
elemente za veččutnoraziskovanje. 

Razstava ponuja možnost, da preko 
neposredne interakcije z izdelanimi 
živalmi in njihovim življenjskim 
prostorom aktivno in z uporabo 
vseh svojih čutov pridobivamo ne-
posredno, konkretno izkušnjo. 

Z veččutno razstavo želimo izbra-
ne živali in njihov življenjski pro-
stor predstaviti in približati vsem 
ljudem – od najmlajših do starejših, 
od polnočutnih pa do tistih, ki ima-
jo okvare posameznih čutov, na pri-
mer slepim in slabovidnim. Ljudi pa 
želimo tudi spodbuditi, da pri svo-
jem delu, učenju in nasploh v življe-
nju čim večkrat vključujejo vse svo-
je čute, saj na takšen način njihovo 
znanje postaja še kakovostnejše, šir-
še, bogatejše in uporabnejše. 

Podarite si neprecenljivo izkušnjo 
in nas obiščite! 

Mentorice programa PUM-O

Jaklič Boštjan s.p.

tehnična trgovina
urnik: po-pet od 8:00 - 16:00
          sobota zaprto

 031 327 304Gradiška cesta 5, Vipava 5271

PNEVMATIKA-INOX-VARINI MATERIALIVARILNI APARATI-REZERVNI DELI-

iskravar
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Aktivna pomlad na 
MDPM Ajdovščina
Na Medobčinskem društvu prijateljev mladine Ajdovščina smo 
vedno aktivni. Trenutno se kar nekaj aktivnosti odvija v okviru 
študijskih krožkov. 

Ena izmed njih je slovenščina 
za Albanke, kjer je pri tečaj-
nicah po celoletnem druže-

nju že viden napredek v znanju. V 
Zavodu Pristan pa poteka študijski 
krožek Vivakreativa, kjer pod vod-
stvom gospe Taše ustvarjajo starejše 

dame in na stara leta v sebi odkriva-
jo še neodkrite likovne talente. 

V okviru Tedna vseživljenjske-
ga učenja (12.5. – 21.5.2017) smo 
pod okriljem Ljudske univerze Aj-
dovščina pripravili različne dogod-
ke. Eden izmed njih je bila delavnica 
»Ovojnica želja«, s katero smo gosti-
li v nižjih razredih osnovnih šol aj-
dovske in vipavske občine. Otroci so 
se z našo prostovoljko Gordano naj-
prej pogovorili o svojih željah, nato 
pa izdelali ovojnice želja, kamor so 
shranili slikovno gradivo, ki pred-
stavlja njihove želje. 

Svoje želje so skozi likovna, foto-
grafska in literarna dela izrazili tudi 
učenci in dijaki, ki so poslali svoja 

dela na natečaj Evropa v šoli s pod-
naslovom »Svet, v katerem želim ži-
veti«. Izbor njihovih del je bil do 5. 
maja 2017 razstavljen v ajdovskem 
Mercator centru, sedaj pa si jih lah-
ko ogledate na naši spletni strani. 
Sodelujoči na natečaju so si prislu-
žili tudi nagradni izlet v Ljubljano, 
kjer so se v Pionirskem domu ude-
ležili zaključne prireditve natečaja s 
podelitvijo priznaj in nagrad naci-
onalnim nagrajencem. Program je 
popestril tudi raper Nipke. Iz Sever-
noprimorske regije si je prislužil 2. 
nagrado med likovnimi deli v svoji 
starostni skupini Anže Gabrijelčič iz 
OŠ Dornberk pod mentorstvom ge. 
Anuše Blažko z delom »Želim živeti 
v svetu, kjer bom lahko sam začrtal 
svojo prihodnost.« 

Obveščamo vas, da tudi letos orga-
niziramo letovanje otrok in mlado-
stnikov v Nerezine (28.6. – 8.7.2017) 
in v Piran (14.7. – 22.7.2017). Leto-
vanje je namenjeno tudi otrokom 
iz socialno šibkejšega okolja in ta-
kšnim z zdravstvenimi težavami. Za 
te nudimo tudi možnost sofinan-

ciranja. Poleg sredstev, ki jih otro-
kom namenijo občine in ZZZS, smo 
v mesecu maju pričeli še z zbira-
njem donacij. Naše položnice akci-
je ‘’Morje za vse otroke’’ ste dobili 
v poštne nabiralnike oz. jih najde-
te pri bančnih okencih. Dosedanjim 
in bodočim donatorjem se lepo za-
hvaljujemo. Prijavnice za letovanje 
dobite v naši pisarni: MDPM Ajdo-
vščina, Cesta IV. prekomorske 61/a, 
5270 Ajdovščina (Pale), za ostale in-
formacije pa smo na voljo po tele-
fonu: 05/368 91 40 ali 041 490 360 
vsak dan, od ponedeljka do petka, 
od 9.00 do 15.00 ter na elektron-
skem naslovu: info@mdpm-ajdo-
vscina.si.

Anže Gabrijelčič, Želim živeti v svetu, kjer 
bom sam začrtal svojo prihodnost, OŠ 
Dornberk

Poletavci spet med nami
Ali veste, kdo si v knjižnici prisluži ime Poletavec? Otroci, ki so lani v projektu sodelovali, vam bodo to 
znali to povedati. In teh je bilo kar 174.

Lavričeva knjižnica se je tudi 
letos pridružila projektu 
Mestne knjižnice Ljubljana 

POLETAVCI - POLETNI BRAL-
CI. Njegov namen je, da bi   otroci 
izboljšali   bralne veščine in bi jim   
branje  postalo  vsakodnevna  nava-
da (in to v času poletnih počitnic).
Lansko leto smo obiskali vse osnov-
ne šole in otrokom predstavili bralni 
projekt, ki na vabljiv način s privlač-
nimi zgibankami vabi otroke k bra-
nju. To bomo storili tudi letos. 

Zgovorne so besede mame, ki nam 
je napisala: 

»Želela sem vam povedati, da je 
sam projekt Poletavčki zares super 
ideja. Tine se je v preteklem šolskem 
letu opismenil in verjetno ni po-
trebno posebej govoriti, kako težko 
je otroku, ki še nima dobre bralne 

kondicije, zdržati za knjigo pol ure 
na dan. Toda njemu je uspelo, sploh 
zato, ker je zato dobil “nagrado”- 
podpis na seznamu, ki mu bo prine-
sel majčko.« 

Projekt Poletavci - Poletni bralci je 
namenjen otrokom med  7. in 12. le-
tom starosti. Brati morajo 30 dni po 
pol ure na dan (ni nujno, da zapore-
doma). Starši oziroma bližnja odra-
sla oseba s podpisom potrdijo, da je 
otrok res bral pol ure na dan. Bere se 
lahko karkoli - knjige, članke v revi-
jah, na spletu, recepte, turistične vo-
dnike … 

Začeli bomo   12. junija 2017, zgi-
banke, na katere se podpišejo star-
ši, pa bomo zbirali do 12. septembra 
2017. Zgibanke boste dobili v vseh 
enotah Lavričeve knjižnice,lahko pa 
si jih boste natisnili tudi z naše sple-
tne strani. 

V drugi polovici septembra bomo  
v Lavričevi knjižnici v Ajdovščini za 
vse Poletavce, ki so 30 dni brali vsaj 
pol ure na dan, pripravili zaključno 

prireditev, na kateri   bodo tudi le-
tos dobili majice z napisom Poletav-
ci – poletni bralci in sodelovali  pri 
žrebanju zanimivih  nagrad. Glavna 
nagrada, ki jo poklanja Mestna knji-
žnica Ljubljana,  je letos set za igra-
nje badmintona (štirje loparji, tri 
žogice, mreža), ostale nagrade pa so 
še skrivnost. 

Projekt je prejel  priznanje Slo-
venske sekcije IBBY 2014 za izje-
mne dosežke na področju promoci-
je mladinske književnosti in branja, 
pridružilo se mu je že več knjižnic 
po Sloveniji. Podpira ga več spon-
zorjev, sodeluje tudi Televizija Slo-
venija. Več si lahko preberete na 
spletni strani Lavričeve   knjižnice 
www.ajd.sik.si. 

Sodelujejo lahko otroci, ki sočlani 
knjižnice. Kot veste, je vpis v knji-
žnico za mlade do 18. leta brezpla-
čen. 

Vabimo vas, da se nam v projektu 
pridružite tudi letos! 

Alenka Furlan

Radi pišemo z roko
V ponedeljek, 22. maja 2017, je na Ljudski univerzi Ajdovščina potekal osrednji dogodek vsesloven-
ske skupne akcije Tedna vseživljenjskega učenja ‘Radi pišemo z roko’.Dogodek je nastal v sodelovanju 
pobudnice akcije Grafologike, Andragoškega centra Slovenije kot nacionalnega koordinatorja TVU in 
Ljudske univerze Ajdovščina, območne koordinatorice prireditev TVU.

Uvodoma je direktorica aj-
dovske ljudske univerze 
predstavila dogajanje leto-

šnjega Tedna vseživljenjskega uče-
nja v Zgornji Vipavski dolini. »Sku-
paj z več kot  50 partnerji prirejamo 
skoraj 100 dogodkov. Sodelujoče 
organizacije s pripravo najrazličnej-
ših dogodkov predstavljamo naše 
dejavnosti. Naš namen je prikazati 
možnosti in priložnosti za vseži-
vljenjsko učenje v našem lokalnem 
okolju in spodbujanje vseživljenj-
skega učenja. Zagotovo pa je namen 
tudi spodbujanje aktivnega vklju-
čevanja v družbeno življenje in to v 
vseh življenjskih obdobjih,« je pou-
darila direktorica Eva Mermolja. 

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik 
je predstavila Teden vseživljenjske-
ga učenja na nacionalni ravni in po-
hvalila naša prizadevanja na podro-
čju spodbujanja vseživljenjskega 
učenja v naši dolini. 

Ko smo načrtovali osrednji dogo-
dek skupne akcije, smo seveda žele-
li v ospredje postaviti pisanje z roko, 
pri tem pa vključiti čim večje števi-
lo posameznikov. Našim partner-
jem smo razdelili 1500 razglednic in 
jih povabili, da njihovi udeleženci, 

učenci ali člani,ročno napišejo spo-
ročilo svojemu županu. Pri tem smo 
jim prepustili, da sami izberejo, o 
čem bodo pisali. Tako so lahko na-
pisali misel, podali pobudo, postavi-
li vprašanje, izrazili mnenje. Zbrana 
sporočila občanov Ajdovščine smo 
na dogodku že izročilu županu Ob-
čine Ajdovščina, g. Tadeju Beočani-
nu. Župan se je za prejeta sporočila 
zahvalil in povedal, da jih bo z vese-
ljem prebral ter odgovoril na zasta-
vljena vprašanja. Poudaril je, da tudi 
sicer prejete pobude na občini skrb-
no preučijo in so odprti za vse pre-
dloge. 

Vipavski osnovnošolci pabodo z 
roko napisana sporočila izročili žu-
panu Občine Vipava, g. Ivanu Prin-
cesu. 

Po izročitvi sporočil ajdovskemu 
županu je sledilo predavanje po-
budnice akcije Radi pišemo z roko 
gospe Marjane Jazbec z naslovom 
»Skrita sporočila v pisavi otrok in 
odraslih: pisava kot izvirna člove-
kova aktivnost«. Kot opozarja avto-
rica predavanja sta razvoj informa-
cijske tehnologije in prevladujoča 
uporaba računalnika v pisnem ko-
municiranju privedla do zmanjšanja 

motoričnih spretnosti, ki jih razvija-
mo s pisanjem z roko. Napisati eno 
stran z roko predstavlja pravi fizični 
napor. Učitelji opažajo in mladi po-
udarjajo, da skoraj ne znajo več pi-
sati z roko, njihove kretnje so toge, 
neizdelane, nerodne. Tudi veliko 
večino osebnih sporočil, npr. čestitk 
za rojstni dan, zahval ali pohval, iz-
razov sožalja, pošiljamo in prejema-
mo preko e-pošte. E-pošta ima moč 
množičnega, 

poceni, pa tudi neosebnega komu-
niciranja. Z enim klikom lahko po-
šljemo sporočilo več stotim preje-
mnikom. Pisanje z roko je torej več 
kot le uporaba pisala, je pomemb-
na spretnost. Spretnosti razvijamo z 
vajo. To velja tudi za spretnosti pi-
sanja z roko. Znano je, da možgani 
bolje delujejo pri pisanju z roko kot 

pri pisanju z računalnikom. 
Informacija, ki jo napišemo z roko, 

se v spominu zadrži dlje časa. Učen-
ci, ki pišejo z roko, pišejo spise hi-
treje, bolj strnjeno, imajo več idej in 
dolgotrajnejšo pozornost. Za kul-
turni program so poskrbeli učenci 
Glasbene šole Vinka Vodopivca iz 
Ajdovščine. Zahvaljujemo se vsem, 
ki ste bili z nami in sooblikovali pri-
jeten dogodek. 

Ksenja Sulič

Novo v Ajdovščini

SUPER AKCIJA ITALIJANSKIH 
KERAMIČNIH PLOŠČIC 

IZ ZALOGE
KERAMIČARJI Z VEČLETNIMI IZKUŠNJAMI vam 

keramiko hitro in kvalitetno tudi položijo.
KKeramika Fikus se nahaja pri Eurospinu 

(pred krožnim križiščem za Vipavo).
Urnik: od 8. do 16. ure ali po naročilu 041/537 950, Klavdija K
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Srečanje zlatih bralcev
V ponedeljek, 22. maja 2017, je v ljubljanskem Cankarjevem domu potekala prireditev za zlate bralce, 
ki jo je letos že 14. leto organizirala Zveza prijateljev mladine Slovenije – Društvo Bralna značka Slove-
nije. Udeležilo se je je več kot 1200 mladih bralcev in njihovih mentorjev iz vse Slovenije in slovenskih 
šol v Italiji, ki so pridno brali knjige skozi vsa leta osnovne šole. 

Z ajdovskega smo na priredi-
tev odpotovali v kar dveh av-
tobusih iz osnovnih šol Do-

bravlje, Danila Lokarja Ajdovščina, 
Šturje, Col in Draga Bajca Vipava, 
kar kaže na to, da je bralna kultura 
med našimi šolarji še kako prisotna. 
Prireditev je povezoval Boštjan Go-
renc – Pižama, z rimanim literarnim 
programom pa ga je dopolnjeval 
slovenski raper Trkaj. Uvodne go-
vore so imeli dr. Dragica Haramija, 
predsednica Društva Bralna značka 

Slovenije, članica uprave sponzorja 
Telekoma Slovenije Vesna Lednik, 
minister za kulturo Anton Peršak 
in akad. dr. Boštjan Žekš kot zasto-
pnik urada predsednika republike 
Boruta Pahorja, ki je bil častni po-
krovitelj prireditve. V nagovorih so 
otroke spodbujali k nadaljnjemu 
branju, saj jim bo to lahko še veliko 
pripomoglo k razumevanju sveta in 
življenja samega. Zlati bralci so letos 
kot nagrado za zvestobo branju vseh 
9 let osnovne šole dobili priznanja 

in knjigo Od genov do zvezd, av-
torja Saše Dolenca in ilustratorja 
Igorja Šinkovca, ki sta v pogovoru s 
Pižamo spregovorila o svojih osnov-
nošolskih stikih z branjem, likovno 
umetnostjo in seveda znanostjo, ki 
jo je pisatelj v tej zbirki zgodb želel 
na zanimiv način približati mladim 
bralcem. 

B. B., Medobčinsko društvo prijateljev 
mladine Ajdovščina

Državni prvakinji na srečanju 
mladih raziskovalcev
15. maja 2017 sta se dijakinji Škofijske gimnazije Vipava Martina Lokar in Tjaša Valič udeležili finalne-
ga srečanja mladih raziskovalcev Slovenije v kategoriji »matematika in logika«. 

Na državno srečanje se preko 
regijskih srečanj in poseb-
nega izbora uvrsti po šest 

nalog z vsakega področja, podelijo 
pa dve zlati in štiri srebrna prizna-
nja. Poleg naloge ocenijo tudi javno 

predstavitev in zagovor. Martina in 
Tjaša sta predstavili nalogo »Kom-
binatorična igra Catalanovih števil«, 
v kateri sta opisali že znana dejstva 
in dodali osemnajst novih, izvir-
nih primerov uporabe Catalanovih 
števil ter jih podkrepili z dokazi. 
Za nalogo in suveren ter sproščen 
nastop pred šestčlansko komisijo 
univerzitetnih profesorjev matema-
tike sta v močni konkurenci prejeli 
zlato priznanje in prvo mesto. To je 
že sedmo zlato priznanje, ki so ga 
mladi raziskovalci matematike iz 
Škofijske gimnazije Vipava osvojili 
v preteklih letih.

Alojz Grahor

Glasbena šola Ajdovščina 

Uspešni mladi 
glasbeniki
V pomladnem času se znanje mladih glasbenih navdušencev, ki 
so ga »nabirali« v preteklih mesecih preizkuša na mednarodnih 
tekmovanjih, ki se dogajajo predvsem v naših sosednjih državah- 
Italiji, Srbiji in Hrvaški. 

Naši južni sosedi imata sko-
raj enak sistem glasbenega 
izobraževanja in zato se 

njihovih mednarodnih tekmovanj 
redno udeležujemo, saj so rezultati 
primerljivi in učenci dobijo pozi-
tivno povratno informacijo, kako 
uspešni so pri svojem glasbenem 
poustvarjanju. Italija sicer ne pozna 
sistema javnega glasbenega šolstva, 
kot je uveljavljen pri nas, vendar je 
odločilna bližina mest, kjer se tek-
movanja odvijajo in seveda druga-
čen pristop k ocenjevanju, včasih pa 
celo denarne  ali praktične nagrade 
najboljšim. 

Eno najbolj znanih in prepoznav-
nih mednarodnih tekmovanj za-
dnjih let je SVIREL, ki poteka v raz-
ličnih krajih prelepih Goriških Brd. 
Udeležujejo se ga  glasbeniki iz cele-
ga sveta, tudi iz ZDA, Južne Koreje 
in Japonske. 

Tega tekmovanja se je letos udele-
žilo sedem naših učencev in ena ko-
morna skupina. Priznanje za ude-
ležbo je prejela tolkalistka Zala 
Tomažič, Vito Grohar, prav tako 
tolkalist pa srebrno plaketo. Njun 
mentor je Uroš Nemanič. Flavtistka 
Megi Nabergoj iz razreda profeso-
rice Jelene Pešić je prejela bronasto 
plaketo. Violinistki Lea Škrlj in Ani-
ka Tratnik sta prejeli srebrno pla-
keto, Zala Zabukovec pa bronasto 
plaketo. Njihova učiteljica je profe-
sorica Kristina Markovič. Andreja 
Bone, violinistka, ki jo poučuje pro-
fesorica Polona Praček je z odličnim 
nastopom osvojila zlato plaketo. 

S prvim mestom, 99 točkami in 
zlato plaketo pa se lahko pohvali 
Trio Amicus (Ema Gregorčič-kla-
vir, Eva Faganelj- flavta, Katarina 
Lozar- flavta). Ta zelo uspešni ko-
morni sestav odlično vodi profesor 
Armando Mariutti. Na Mednaro-
dnem tekmovanju pihalcev v Poža-
revcu (Srbija) so bile mlade glasbe-
nice še uspešnejše-prejele so 100 
točk, lavreat in osvojile prvo nagra-
do. Na tem tekmovanju se je člani-
ca tria Katarina Lozar pomerila tudi 
v solo disciplini in prav tako dose-
gla lavreat- 100 točk, prvo nagra-
do in posebno nagrado Lyra za naj-
boljše izveden tekmovalni program! 
Njen uspeh je bil napovedan že na 

mednarodnem tekmovanju pihal-
cev v Varaždinu, kjer se je z učite-
ljem Armandom Mariuttijem prav 
tako veselila prve nagrade! 

Tekmovanja pihalcev v Požarev-
cu sta se udeležili tudi saksofonistka 
Maša Kržič z učiteljem Miroslavom 
Paškvanom, ki je osvojila   99 točk, 
prvo mesto in prvo nagrado in kla-
rinetistka Meta Kržič iz razreda Bra-
nislava  Trifkovića, ki je prejela dru-
go nagrado. 

Tudi v Italiji so bili naši učen-
ci uspešni. Mednarodnega tekmo-
vanja »Giovani Musicisti-Citta di 
Treviso« so se udeležile tri učenke-
-flavtistki iz razreda profesorice Je-
lene Pešić, Lucija Fajdiga in Tinkara 
Kobal, ki sta vsaka v svoji kategoriji 
prejeli drugo nagrado, ter pianistka 
Nika Gorše, ki jo poučuje profesori-
ca Ana Knez in je prejela 3.nagrado. 
Flavtistka Lucija Fajdiga se je udele-
žila tudi tekmovanja »Citta di Pal-
manova«  in osvojila 2.nagrado. 

Vsem tekmovalcem so s klavirsko 
spremljavo k uspehu pomagale tudi 
predane korepetitorice   Ana Knez, 
Divna Jandrić in Bernarda Paškvan. 

Omenim naj še učence profesorja 
Anteta Radnića, ki so se pomerili na 
kitarskem tekmovanju v Krškem. V 
solo disciplini je Ema Černe dosegla 
3.nagrado, sodelovali pa so še štirje 
kitarski dui: Luka Grmek Seražin in 
Lea Podgornik, Ela Mermolja in Eva 
Mavrič Novak ter Vita Lavrenčič in 
Patricija Bevk- vsi so prejeli srebrno 
priznanje,  Ema Černe in Tina Sko-
čaj pa sta skupaj dosegli zlato plake-
to in 2.nagrado. 

Na naši šoli torej še zdaleč ni dolg-
čas! Veselimo se še naših zaključ-
nih koncertov, ki se bodo zvrstili v 
naslednjih dveh tednih: 24.maja v 
Dvorani 1.slovenske vlade, 6.junija 
na Dvorcu Zemono, vmes pa še od 
29. maja do 2.junija kitarski dnevi, 
ki nam bodo na različnih prizori-
ščih ponudili pester izbor glasbe za 
brenkala. 

Želimo si, da bi radosten in raz-
giban konec šolskega leta delilo z 
nami čim več poslušalcev- potem 
pa nas čaka le še skok v počitnice in 
brezskrbno poletje!

BLP
Tel.: 041 688 431 | www.elkolo.si

Za dobro počutje, užitek pri kolesarjenju,
brez napora v klanec in znojenja na poti v službo
ter opravkih.

NAJCENEJE DO ELEKTRIČNEGA KOLESA
NADGRADNJA VAŠEGA KOLESA V ELEKTRIČNO

litij-ionska baterija 36V
doseg do 60 km

registracija ni potrebna



28 Latnik 187, 26. maj 2017ZVONOVI
Umetniki za karitas v Rimu
Na povabilo veleposlaništva RS pri Svetem sedežu v Vatikanu so 24. aprila likovna dela, ki so nastala v 22. mednarodni likovni koloniji Umetniki za karitas pod geslom 
»Pogum vse ljudstvo v deželi, govori Gospod« (Ag 2,4) romala v Rim, na razstavo, v cerkev Santa Maria dell’Anima v bližini Trga Navona. Predstavitev likovnih del, pa tudi 
Sinjega vrha in Vipavske doline je privilegij, istočasno pa velika skrb in obveza. Radi rečemo, da so Umetniki za karitas projekt, ki prerašča v gibanje lepega in dobrega. In 
tudi tokrat smo v večnem mestu to pokazali in dokazali. 

Kar veliko priprav je bilo po-
trebnih, da je osemindvaj-
setčlanska ekipa, med kate-

rimi so bili umetniki ter strokovni 
in karitativni sodelavci že v nede-
ljo,  23. aprila iz Ajdovščine z avto-
busom romala v Rim, kamor smo 
prispeli pod večer. Zanimiva je bila 
že dostava slik, stojal in vsega osta-
lega iz avtobusa v razstavišče, saj je 
v središču mesta veliko ulic in trgov 
zaprtih za promet, vendar nismo se 
ustrašili in okrog polnoči je bila raz-
stava že postavljena. 

Naslednji dan so se nekateri odpra-
vili raziskovat rimske znamenitosti, 

drugi pa smo v cerkvi, ki je za ko-
rak oddaljena od znanega Trga Na-
vona številnim obiskovalcem razla-
gali o slikah, o naših umetnikih, o 
karitas, predvsem pa o našem košč-
ku Slovenije iz katerega prihajamo. 
Zvečer se nam je pridružil škof Ju-
rij, njegov tajnik Blaž in ravnatelj 
Karitas oz. škofov vikar za pastoralo 
Slavko. Začeli smo z mašo, ko jo je 
daroval škof Jurij, ob somaševanju 
rektorja bazilike, ravnatelja in števil-
nih slovenskih duhovnikov, ki biva-
jo v Rimu. Molitev v dveh jezikih je s 
petjem in igranjem obogatil Gianni 
Rijavec. Pozornost številnih sta bila 

pri darovanju deležna 
tudi Beti in Kristjan, 
sinjevrška mlada moč, 
ki sta prinesla kruh in 
vino. Poleg naše sku-
pine so bili prisotni 
tudi romarji in člani 
diplomatskega zbora 
kar desetih držav, od 
Evrope, do Japonske 
in Amerike.  

Tudi program od-
prtja razstave je s 
slovensko pesmijo 
obogatil Gianni, v na-
govorih Slavka Rebca, 
Anamarije Stibilj Šajn, 
Jožice Ličen in evrop-
skega poslanca Loj-
zeta Petrleta pa se je 

prepletala beseda o umetnosti, kari-
tativni dejavnosti in pogumu, ki ga 
vsi potrebujemo za dosego lepega in 
dobrega med nami in v svetu. Raz-
stavo je v domačem jeziku in jezi-
kih prisotnih diplomatov odprl ve-
leposlanik gospod Tomaž Kunstelj. 
Po ogledu razstave, kjer so nekate-
re slike že dobile svojega posvojite-
lja, se je druženje nadaljevalo v knji-
žnici. Dobrote iz Sinjega vrha, vino 
iz Vipavskega Križa in domače peci-
vo iz Višenj je navdušilo obiskovalce 
in idej za sodelovanje ni zmanjkalo. 

Naslednje jutro smo se zbrali v 

baziliki Sv. Petra pri skupni  maši, ki 
jo je daroval br. Štefan Kožuh, gene-
ralni vikar kapucinov. Tudi ta dan 
smo bili nekateri na razpolago obi-
skovalcem razstave, drugi pa so od-
šli na oglede, med drugim so obiska-
li tudi Center Alietti. Zvečer je spet 
sledila karavana slik iz razstavišča 
na avtobus. 

Pravijo, da vsak delavec zasluži 
svoje plačilo in avdienca pri papežu 
Frančišku na Trgu Sv. Petra je bilo 
vsem največje poplačilo za trud in 
skrbi. Med sto in več tisoč ljudmi, 
različnih barv, narodnosti, pa tudi 
ver, resnično začutiš svet v malem 
in papežev nagovor človeku vliva 
pogum, saj je kar nekajkrat ponovil: 
»Vsi smo popotniki in Bog je vedno 
z nami, zato ne bojte se.« Vstopnice 
za prisotnost na Trgu sv. Petra smo 
dobili vsi, za vstop v prostor, kjer je 
možnost tudi rokovanja s papežem 
pa smo dobili le dve. Slikarko Miro 
Ličen Krmpotić in likovno kritičar-
ko Anamarija Stibilj Šajn smo izbra-
li, da sta v imenu nas vseh stisnili 
roko papežu Frančišku in mu izro-
čili darila: v veliki škatli je bilo vseh 
dvaindvajset katalogov Umetniki za 
karitas, v katerih so zapisana ime-
na več kot 1500 slikarjev in kipar-
jev, katerih dela so bogatila kolonijo 
in več kot 270 potujočih razstav. Za 
vseh pa je bil nepozaben dogodek, 

ko je papež skozi množico ljudi, ki 
so mu hoteli stisniti roko zagledal 
v Mirinih rokah potico in vzkliknil 
»slovenska potica« in kar sam poi-
skal njeno roko. Ja Marinka iz Vi-
šenj je s svojo potico navdušila celo 
papeža. Preprosto vendar srčno. 

Istočasno so bili, sicer na drugem 
koncu trga, na avdienci tudi mini-
stri prve slovenske vlade z evrop-
skim poslancem Lojzetom Peter-
letom, z namenom, da se zahvalijo 
papežu, ker je pred petindvajsetimi 
leti prav sveti sedež med prvimi pri-
znal samostojno Slovenijo. 

Tako, kot se za Slovence spodobi 
smo se po zaključku avdience dobili 
in na Trgu Sv. Petra je zadonela slo-
venska pesem, tudi  Zdravljica. 

Umetniki za karitas, lepo in dobro 
potuje naprej v Novo Mesto, Mur-
sko Soboto, Nazarje; istočasno pa že 
potekajo priprave na 23. kolonijo na 
Sinjem vrhu, ki bo na Sinjem vrhu 
od 14. do 17. avgusta in bo potekala 
pod geslom: »Ljubezen je..«. Prav v 
teh dneh je prišla po pošti iz Japon-
ske slika, ki jo je daroval umetnik, 
ki bi sicer želel sodelovati v koloniji, 
vendar ne more, ker je pot zanj pre-
draga. Resnično, dober glas, seže v 
deveto vas. 

Jožica Ličen

GREMO NA
POČITNICE

Splošni pogoji nagradne igre so na voljo na spletni strani www.avtokrka.si www.avtokrka.si
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Hvala krvodajalkam in 
krvodajalcem
Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Ajdovščina je organiziralo tradicionalno terensko krvoda-
jalsko akcijo 10. in 11. maja na Ljudski univerzi Ajdovščina in 12. maja v Vojašnici Janka Premrla Vojka 
Vipava. Kri je v Ajdovščini darovalo 231 in v Vipavi 127 prostovoljcev. Zaloge vseh krvnih skupin so 
bile v tistem obdobju znižane, zato iskrena hvala vsem, ki ste se odzvali našemu povabilu. Prav tako 
se iskreno zahvaljujemo Ljudski univerzi Ajdovščina in vipavski vojašnici za gostoljubje.

Vse, ki se morda niste utegni-
li udeležiti akcije, vendar 
bi želeli darovati kri, lepo 

vabimo, da obiščete Center zatrans-
fuzijsko dejavnost Nova Gorica, 
kjer so odvzemi organizirani vsak 
torek in sredo od 7.30 do 11. ure. 
V času, ko pripravljamo prispevek 
in verjetno tudi še ob izidu časopi-
sa, primanjkujejo predvsem krvne 
skupine A+ in AB. Vabimo vas, da 
si pred odhodom na krvodajalsko 

akcijo pogledate stanje zalog krvi 
po krvnih skupinah na spletni strani 
http://www.daruj-kri.si/. 

V kratkem, in sicer 4. junija, bomo 
praznovali tudi Dan slovenskih kr-
vodajalcev, kot spomin na dan leta 
1945, ko so   v Sloveniji odvzeli in 
shranili prve enote krvi, ki so že vse-
bovale konzervans in so jih lahko 
shranjevali. V več kot sedmih de-
setletjih od takrat se je izoblikova-
lo slovensko krvodajalsko izročilo, 

obisk na krvodajalskih akcijah pa 
dokazuje, da krvodajalstvo ostaja v 
Sloveniji najbolj množična solidar-
nostna akcija državljanov. Letno da-
ruje kri več kot 100.000 krvodajal-
cev, ki zdravstvu zagotovijo več kot 
42.000 litrov krvi. Upravičeno smo 
ponosni na vsakega od njih. Njihov 
prispevek k nemotenemu izvajanju 
programa nacionalnega pomena je 
neprecenljiv. Ob tem je še posebej 
pomembno vključevanje mladih za 
nadaljevanje te plemenite tradicije. 

Ob Dnevu slovenskih krvodajalcev 
in 14. juniju Svetovnem dnevu kr-
vodajalcev se iskreno zahvaljujemo 
vsem krvodajalkam in krvodajalcem 
za njihovo darilo, ki rešuje življenja. 
Iskrena hvala tudi vsem prostovolj-
cem, ki nam pomagate pri izvajanju 
našega humanega poslanstva, oziro-
ma vsem, ki tako ali drugače podpi-
rate krvodajalstvo. 

Irena Žgavc

Tečaji in učne 
delavnice za zaposlene
Ljudska univerza Ajdovščina je vodilni konzorcijski partner projek-
ta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc, ki ga financirata 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija. V 
konzorciju sodelujeta še Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija in 
Gimnazija Jurija Vege Idrija. Namen projekta je izvajanje izobraže-
valnih programov za odrasle zaposlene, starejše od 45 let, s kateri-
mi želimo povečevati njihovo vključenost v vseživljenjsko učenje 
ter izboljšati temeljne in poklicne kompetence, ki jih potrebujejo 
zaradi potreb trga dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter oseb-
nega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

V sklopu tega projekta smo na 
ljudski univerzi v prvi polo-
vici letošnjega leta izpeljali 

deset brezplačnih programov za za-
poslene, v katere je bilo vključenih 
približno 120 udeležencev. Izvedli 
smo programe učenja tujih jezikov: 
tečaje nemščine, angleščine in ita-
lijanščine, programe za razvijanje 
računalniške in digitalne pismeno-
sti: tečaj Računalniška pismenost za 
odrasle, tri tečaje Excela, dva tečaja 
socialnih omrežij ter delavnice za 
razvijanje komunikacijskih veščin 
za uspešnejšo komunikacijo na de-
lovnem mestu in doma. 

Tečaji in delavnice so namenje-
ni zaposlenim s srednješolsko iz-
obrazbo, starim nad 45 let. Ciljna 
skupina, ki je večkrat spregledana, 
se mora kot delovno aktivna neneh-
no izpopolnjevati v skladu s hitrimi 
spremembami v delovnem in druž-
benem okolju, hkrati pa potrebuje 
veliko spodbude pri učenju. 

S programi za zaposlene želimo 

ljudem ponuditi možnost za raz-
vijanje interesov in nadgradnjo 
lastnega znanja, da bi izbolj-
šali svoje temeljne  in  poklicne 
kompetence,povečali  svojo učinko-
vitost   pri opravljanju delovnih na-
log ter razvili svoje podjetniške spo-
sobnosti ali dejavnost. 

S pestro ponudbo programov za 
zaposlene bomo na ljudski univer-
zi nadaljevali tudi v jeseni, ko bomo 
organizirali program za spodbuja-
nje inovativnosti in kreativnosti za-
poslenih, program računalniškega 
3D oblikovanja  in še veliko drugih 
zanimivih vsebin. 

Teja Volk

Z energijo dotika do boljšega počutja
Junija v Novo Gorico prihajatapriznana ruska zdravilca.

Najboljše rezultate dosegata na področju • ortopedije, • ginekologije, 
• diabetesa, • revmatizma,  • artritisa , • glavobola, • bolezni dihal, 
• psihičnih težav (depresija, stres ...), • kardiovaskularnih boleznih, • 
bolezni limfnega sistema, • pri saniranju posledic infarkta/možganske 
kapi, • motoričnih in drugih težavah otrok (avtizem, hiperaktivnost, 
Downov sindrom ...) in drugih ..
Ljudmila Osipova, energoterapevtka, profesorica uradne medicine 
na moskovski medicinski fakulteti, zdravnica ljudske medicine in 
parapsihologinja(12.-14. in 16.-18. junija)
Maksim Osipov, magister ljudske medicine in kiropraktik, ki sodi med 
10 najboljših zdravilcev na svetu(19.-25. junija).
Informacije in obvezne rezervacije na 031-395-864 (Tatjana)

Društvo Notranja Pot, Ulica Gradnikove Brigade 33 (vhod pri trgovini 
Lega), Nova Gorica

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

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

www.megaterm.si
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Zaključni piknik in poletne 
aktivnosti
Bliža se konec letošnje sezone, čeprav imajo vse ekipe mlajših kategorij na svojih urnikih še nekaj 
tekem. Najmlajši (ekipe U-9, U-11 in U-13) igrajo tekme rednega dela tekmovanja, fantje ekip U-15, 
U-17 (kadeti) in U-19 (mladinci) pa se borijo v kvalifikacijah za uvrstitev v 1. SKL v jesenskem delu 
tekmovanja.

Kot vsako leto tudi letos ob 
koncu sezone pripravljamo 
zaključni piknik v športnem 

parku v Budanjah. 
»Piknik bo v petek, 16. junija, in 

vabljeni so vsi igralci, njihovi starši, 
bratje, sestre, prijatelji, pa tudi tre-
nerji in tisti, ki smo zapisani ajdo-
vski košarki. Tudi tokrat bomo po-
skrbeli, da ne bo dolgčas – vsekakor 
bo zabavno in športno. Organizira-
li bomo tudi bogat srečelov, zbra-
na sredstva pa bomo namenili za 

poplačilo nabavljene opreme – dre-
sov selekcije U-9 – ter nakupu no-
vih žog in pripomočkov za trenin-
ge. Upamo, da se bo udeležilo čim 
več naših članov, da se na sproščen 
in zabaven način poslovimo od leto-
šnje sezone,« je povedal eden od or-
ganizatorjev piknika Alojz Bolčina. 

V času poletnih počitnic pabomo 
skupaj z Zavodom za šport organizi-
rali Košarkarski tabor, ki je lani po-
žel veliko uspeha in pohval. »Začne-
mo že 26. junija, takoj po zaključku 

šolskega leta, in do konca meseca ju-
lija bomo aktivni v petih terminih. 
Letos se nam bodo pridružile tudi 
košarkarice KK Vipava in skupaj 
si želimo, da bi se tabora udeležilo 
čim več deklet in fantov. Dobrodo-
šli so košarkarji in tisti, ki to še niso, 
a jim je košarka všeč. Predvsem bi 
radi spodbudili otroke in starše, da 
bi mladi aktivno preživeli počitni-
ce in ne bi čepeli doma pred televi-
zijskimi sprejemniki in računalni-
ki, v rokah pa z mobilnimi telefoni. 
Program tabora še sestavljamo, lah-
ko pa povem, da bo veliko košar-
karskihin drugih aktivnosti, vsak 
dan bomo tudi na bazenu. Vse po-
drobnosti bomo kmalu objavili na 
naši spletni strani, že sedaj pa va-
bim vse tiste, ki so željni akcije, da se 
nam pridružijo in z nami preživijo 
(vsaj) teden počitniških dni,« je po-
vedal Luka Hrovatin, trener in stro-
kovni vodja mlajših selekcij v klubu, 
in dodal: »Pripravljamo tudi prese-
nečenja.« 

Ja, obetajo se zanimive počitnice. 
Vabljeni, da ste del našega aktivne-
ga dogajanja tudi vi! 

KK Ajdovščina

Košarkarice OŠ Šturje državne 
podprvakinje
V petek, 19. maja 2017, se je v dvorani OŠ Šturje Ajdovščina odvijalo finalno državno tekmovanje 
košarkarskega Superšolarja za mlajše učenke. Poleg košarkaric šturske šole so se finalnega turnirja 
udeležila tudi dekleta z OŠ Trbovlje ter OŠ Šmarje pri Jelšah.

Polne tribune večinoma do-
mačih učencev in učiteljev, 
ki so z glasnim navijanjem 

in spodbujanjem pomagali doma-
čim dekletom, so bile priča pravim 
košarkarskim dramam, saj so se vse 
tri tekme odločale v končnicah. Med 
tekmami in odmori pa so na sceno 
stopile plesalke iz plesnega kluba 
ADC ter plesalke pod taktirko Ele-
ne Mikuž. Poleg tribune je za dobro 
voljo skrbel maskota Lipko. 

Na prvi tekmi so Šturke igrale pro-
ti dekletom iz Trbovelj. Tekma se je 
končala z zmago naših deklet za 6 
točk, ker jim je na koncu  po veliki 

borbi in požrtvovalnosti uspel veliki 
preobrat. Tudi s pomočjo navijačev. 
Druga tekma je bila med OŠ Trbo-
vlje ter OŠ Šmarje pri Jelšah. Konča-
la se je z zmago Šmarij za eno samo 
točko, odločale so malenkosti ter 
športna sreča. To je pomenilo, da bo 
za naslov državnega prvaka odloča-
la tekma med OŠ Šturje Ajdovščina 
ter gostjami z OŠ Šmarje pri Jelšah, 
ki so osvajale naslove prvakinj že v 
prejšnjih letih. Tekmo so bolje za-
čele gostujoče košarkarice, ki so po-
vedle, držale visok ritem igre in ušle 
na varnih 10 točk prednosti. Ven-
dar to še ni pomenilo konca, saj so 

Šturke začele igrati bojevito ter do 
konca zadnjega dela tekme uspele 
izid izenačiti. Zopet je bila na spo-
redu prava košarkarska drama, kjer 
so vsak koš, vsaka obramba odločali 
o naslovu prvakinj. Na koncu je tudi 
s pomočjo športne sreče gostjam 
uspelo iz Šturij odnesti pokal. Bolj-
še so bile za 4 točke. 

Slovesno podelitev medalj in poka-
lov sta počastila tudi dva naša uspe-
šna športnika, kolesarka Polona Ba-
tagelj ter košarkar Tomaž Bolčina. 
V prvo petorko turnirja sta bili raz-
glašeni dve naši košarkarici, in sicer 
Jana Likar Ivanov ter Neža Stopar, 
ki je dobila tudi nagrado za naj strel-
ko turnirja. 

Z drugim mestom na tako po-
membnem športnem dogodku smo 
v naši šoli začeli pisati tudi zgodovi-
no kolektivnih športov, saj je to naša 
prva tovrstna medalja in smo nanjo 
izredno ponosni! 

Rezultati tekem: 
OŠ Šturje Ajdovščina : OŠ Trbo-

vlje 43:37 (7:16, 15:15, 21:6) 
OŠ Šmarje Pri Jelšah : OŠ Trbovlje 

49:48 (10:11, 20:16, 19:21) 
OŠ Šturje Ajdovščina : OŠ Šmarje 

Pri Jelšah 45:49 (6:13, 21:17, 18:19) 
Gregor Zagorc

Uspešne mlade 
ajdovske 
nogometašice 

Tekmovalno leto nogometašic 
se približuje sklepnim deja-
njem. V letošnjem tekmo-

valnem letu so pod okriljem NZS 
tekmovale štiri ajdovske slekcije, 
med njimi zelo uspešno tudi dekleta 
do 15 let, ki so v rednem delu tek-
movanja v ligi Zahod dosegla tretje 

mesto. Zaključni turnir, na katerem 
se bo pomerilo osem najboljših de-
kliških ekip v Sloveniji, bo 4. junija 
ob 13.00, pri nas doma, na Mestnem 
staionu v Ajdovščini.  Lepo vabljeni!

bpk

SENČILA
051 895 957

      Škura Nejc Bizjak s.p.      info@skura-sencila.com     www.skura-sencila.com

- komarniki
- popravila in servis
- menjava platen

Ajdovščina

Delavnica: Kul starši, 
kul najstniki
Kul starši, kul najstniki - 

kako komunicirati s svojim 
najstnikom in preživeti je 

krajša delavnica z namenom opol-
nomočiti starše in jim na lastnem 
praktičnem primeru prikazati kako 
lahko komunicirajo in vzpostavijo 
stik s svojim najstnikom. V sredo 7. 
junija 2017, ob 17h, v MC Hiša mla-
dih Ajdovščina.

Delavnica je prvenstveno name-
njena staršem, ki si želijo izbolj-
šati odnos s svojim najstnikom / 
najstnico / najstniki. Koristne infor-
macije in orodja pa lahko na delav-
nici pridobijo tudi najstniki ter uči-
telji, ki se srečujejo z najstniki pri 
vsakodnevnem delu. Ker je delavni-
ca praktično naravnana vas prosiva, 

če premislite in pridete na delavni-
co s konkretno situacijo (izpeljano 
komunikacijo z najstnikom), ki bi jo 
želeli izboljšati.

Delavnico vodiva Ingrid Gabršček 
in Dmitriy Kopina. Vaš prispevek 
za organizacijo in vodenje 3-urne 
delavnice je 25 evrov na osebo ali 
35 evrov za par. Cena naj ne bo ovi-
ra, če vam izdatek predstavlja velik 
strošek, pa si je res želite udeležiti, 
nam pišite in dogovorili se bomo. 
Plačilo se izvede na dan dogodka.

Vas zanima in se želite prijaviti. 
Imate še kakšno vprašanje? Prijave 
sprejemamo na info@mc-hisamla-
dih.si. Mesta so omejena.

mj
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Prvo srečanje v Vipavi 

Modelarji začeli novo sezono
Modelarsko društvo MD Ventus je organiziralo prvo letošnje srečanje Aerozaprege.si. Že vrsto let se 
pričenjajo in zaključujejo srečanja slovenske aerozaprege na vzletišču modelarskega društva Ventus 
pri Vipavi, zaradi zgodnje pomladi, pa čeprav jo burja modelarjem včasih zagode in je potrebno sre-
čanje za kakšen dan ali teden premakniti.

Letos je aerozaprega.si zako-
rakala v deseto sezono, zato 
so srečanja ljubiteljev tega 

letenja že dodobra utečena. Poleg 
tega Modelarsko društvo Ventus 
skrbno ureja svoje modelarsko leta-
lišče z vso potrebno infrastrukturo, 
kar omogoča lažjo in kakovostnejšo 

organizacijo velikih modelarskih 
tekmovanj in prireditev. 

Po dolgi, mrzli in suhi zimi so se 
modelarji in ljubitelji aerozapre-
ge zbirali od jutranjih ur in tem za 
pogovore in izmenjavo izkušenj ni 
manjkalo. Po ‘brifingu’ in ponovi-
tvi pravil o letenju v aerozapregi se 

je dogajanje lahko začelo. Na vzleti-
šču se je zbralo osem vlečnih mode-
lov ‘šleparjev’, med njimi tudi nekaj 
novincev. To seveda organizator-
je veseli, saj je vedno lepo, če imaš 
za seboj podmladek. Vlečna letala 
so imela kar nekaj dela, da so pre-
ko celega dne vlekla jadralne mode-
le v modro nebo brez oblačka. Vseh 
jadralnih letal je bilo petindvajset 
in videli smo tudi nekaj novitet. Pri 
vlečnih letalih dva nova modela Top 
Model ‘bidule’ modelarjev Igorja in 
Iztoka ter novi jadralni model Anta-
res, modelarja Andreja. Kot se za za-
četek sezone lahko pričakuje, je bila 
dopoldan gneča na startu, a termike 
še ni bilo ravno v izobilju. Po kosi-
lu, ki ga kot vedno odlično pripravil 
Rajko, z gostoljubnostjo Davida, se 
je pojavila tudi ‘vipavska’ termika, ki 
je omogočala polete, dolge tudi čez 
uro. Pozno popoldne se je dogaja-
nje preselilo pred klubske prostore, 
kjer so bili tako organizatorji kot vsi 
udeleženci po končanem letalnem 
dnevu zelo zadovoljni. 

Robi Rodman

15. teniški turnir 

Odprto prvenstvo 
Ajdovščine 2017
Tradicionalni, že 15. po vrsti teniški turnir OP Ajdovščine za rekre-
ativne igralce tenisa, je tokrat gostil 30 tekmovalk in tekmovalcev. 
Udeleženci so prišli iz vseh koncev Slovenije, pridružile so se pa 
tudi teniške dame iz sosednje Italije.

Dopoldanski dvoboji so po-
tekali v skoraj idealnem 
vremenu, sredi dneva pa 

nas je dež prisilil v krajšo prekinitev 
tekmovanja. Ta premor je izkoristil 
Dare in nam postregel z odlično pa-
što, ki je niso mogli prehvaliti niti 
gostje iz domovine ‘paštašute’. 

Po kosilu in nalivu so se dvoboji 
nadaljevali in na terene so se poda-
li glavni kandidati za osvojitev tur-
nirja. Da so prišli na letošnji turnir 
res vrhunski igralci, pa se je videlo v 
drugem kolu, ko so izpadli tako do-
bri tenisači kot so Nejc Kapelj iz Ilir-
ske Bistrice, domačini Andrej Van-
ceta, Peter Bešir, Denis Črnilogar, 
Boštjan Drofenik in Miha Ravšelj 
iz Nove Gorice. Med osmerico naj-
boljših sta se uvrstila dva domači-
na - Jurij Vidrih in Ambrož Kodelja, 
Jurij je izpadel proti Desklanu Nej-
cu Lavrenčiču, Ambrož pa se je po 
izredni zmagi nad Jako Drobničem 
iz Cerknice v tie-breaku z 9:8 pre-
bil do polfinala. Desklan Bor Zorzut 
je bil boljši kot Miha Jarc iz Ljublja-
ne, ‘naš’ Zorko Zlatoper iz Tolmina 
pa kljub dobri igri ni uspel prema-
gati Mihe Poharja, Ljubljančana, ki 
je imel s seboj manjšo, a zelo glasno 
navijaško skupino. V prvem pol-
finalu je Bor brez večjih težav pre-
magal Lavrenčiča, drugi polfina-
le pa je bil bolj zanimiv in napet. 

Pohar je igral zelo dobro in Ambrož 
je kljub dobri igri moral vseeno če-
stitati Mihi za zmago. V finalu smo 
spremljali vrhunski tenis, pokalo je 
z obeh strani, a Zorzut je upravičil 
mesto prvega favorita in premagal 
Poharja z rezultatom 9:3. Zmaga je 
torej ostala na Primorskem. Tretji je 
bil Ambrož Kodelja, četrto mesto je 
pripadlo Nejcu Lavrenčiču. 

V tolažilni skupini je zmagal Sašo 
Arčon, drugi je bil Miloš Žvanut, 
na tretje mesto se je uvrstil Dimi-
trij Ostojić, četrti pa je bil Sebastjan 
Pintar. 

Posebej smo veseli, da smo po ne-
kaj letih ponovno speljali tudi tur-
nir za dame. Šest dam iz Slovenije in 
Italije se je med seboj pomerilo in v 
finale sta se uvrstili Polona Ugrin z 
obale in Sara Gregorič iz Nove Go-
rice. Zmagala je Sara, na tretje me-
sto pa se je uvrstila Italijanka Dani-
ela Ghin. 

Bravo punce, upam da se vidimo 
tudi naslednje leto! 

Še en uspešno izpeljan turnir! 
Hvala Denisu, Dejanu, Andreju in 
Daretu za pomoč. Zahvala gre pa 
tudi sponzorjem turnirja zavaroval-
nici Adriatic Slovenica in okrepče-
valnici Pika. 

Vidimo se na 16. OP Ajdovščine 
2018! 

Miloš Žvanut

Kadeti Primorja uspešni v mestu Romea in Julije 

Iz Verone z zmago v žepu
Kadeti Primorja so se na praznični 2. maj odpravili na gostovanje v Verono, k tamkajšnjemu prvoliga-
šu Chievu. Čas pred tekmo so izkoristili tudi za krajši ogled centra Verone, ki slovi po Shakespearovi 
zgodbi o Romeu in Juliji, s svojim zgodovinskim pečatom in pristnim italijanskim značajem pa je 
pravi magnet za turiste iz vseh koncev sveta.

Tekma je sledila po kosilu, v 
sončnem trenažnem centru 
“Bottagisio Sports Centre”, 

namenjenemu razvoju mladih no-
gometašev iz nogometne akademije 
Chieva. Kljub dejstvu, da se Ajdovci 
še vedno borijo za napredovanje v 2. 
slovensko ligo, so dokazali, da se z 
zglednim delom na treningih in ob 
kvalitetnih pogojih, ki jih ponuja 
klub, lahko kosajo tudi z najboljšimi 
ekipami svoje starostne kategorije. 
Kadeti Chieva v italijanski prvi ligi 
namreč zasedajo visoko sedmo me-
sto na lestvici in vrstijo odlične re-
zultate proti najmočnejšim ekipam 
iz Italije. 

Za dogovor tekme je poskrbel ‘aj-
dovski zet’ Valter Birsa, ki je prav 

v dresu Primorja začel svojo nogo-
metno kariero, trenutno pa v druž-
bi kapetana slovenske izbrane vrste 
Boštjana Cesarja več kot uspešno 
nastopa za člansko ekipo Chieva, za 
katero je letos prispeval že 7 golov 
in 8 asistenc. Kot ambasador rde-
čečrnega podmladka je bil na tribu-
ni, ob bučni podpori zvestih navi-
jačev staršev, priča zmagi Ajdovcev 
z rezultatom 2:1. Za zmago, konč-
ni rezultat je bil postavljen že v pr-
vem polčasu, sta zadela Erik Krečič 
in Iztok Sluga. Ni treba posebej pou-
darjati, da si velike pohvale za pred-
stavo zaslužijo prav vsi igralci ter 
seveda strokovno vodstvo ob igri-
šču, ki so ga sestavljali trener ekipe 
Patrik Močnik, predstavnika ekipe 

Bojan Doljak in Miran Bratina ter 
fizioterapevt Blaž Lemut, ki je imel 
precej dela, saj je rezultat terjal tudi 
nekaj poškodb, ki pa jih bodo fan-
tje zagotovo hitro zacelili. Fantje so 
z odmevno zmago prejeli dodaten 
dokaz, da so na pravi poti in da se s 
pravim delom in odnosom da dose-
či marsikaj. 

Omeniti velja tudi, da so v doma-
či ligi že nekaj krogov pred koncem 
prvenstva osvojili naslov prvaka 
MNZ Nova Gorica U17 in trenutno 
čakajo na razplet preostalih lig, ki 
bo ponudil dodatne kvalifikacije ali 
morebitno neposredno napredova-
nje v 2. slovensko ligo. Izpeljava to-
vrstnega dogodka ne bi bila izvedlji-
va brez pomoči lokalnih podjetij, ki 
so znali prisluhniti in so s svojimi fi-
nančnimi vložki z veseljem prisko-
čili na pomoč. Z njihovo pomočjo 
so bili pokriti vsi stroški celodnev-
nega gostovanja, fantje pa so prejeli 
tudi novo športno opremo. Iskrena 
zahvala gre zato Občini Ajdovšči-
na ter podjetjem Optika Ibis d.o.o., 
VRC Springs d.o.o., Elektro Primor-
ska d.d., Incom d.o.o., Bolton Adri-
atic d.o.o., Lozej d.o.o., TIK-TAK 
Martina Cigoj s.p., Gostilna Sivi Ča-
ven, Picerija na Placu, GO-DOTI 
d.o.o., VG5 d.o.o., Šraml d.o.o., Li-
ving d.o.o., Dantes Trošt s.p., Po-
lona Gregorič s.p., Gostilna Piceri-
ja Anja, GTS Nives Gomizelj s.p., 
DR.WEB Spasojević Dejan s.p. in 
Športajmo Peter Španič s.p.. 

NDP
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Majski tek 2017
Zavod za šport Ajdovščina je v soboto, 13. maja 2017, uspešno izvedel tradicionalno športno priredi-
tev »Majski tek Ajdovščina 2017«.

Udeležba je bila nadvse 
odlična, saj se je na startu 
zbralo 132 odraslih in 201 

otrok. 333 tekačev je bilo deležnih 
nadstandardne organizacije, ki je za 
Zavod za šport Ajdovščina tudi zna-
čilna. Vreme pa je bilo naklonjeno 
mladini, malce manj odraslim ozi-
roma organizatorju.  

Zavod za šport Ajdovščina se je 
tudi letos potrudil z organizacijo in 
spremljevalnim programom. Zago-
tovil je varstvo za otroke tekačev, 
odprl otroški park RadoŽiva, nasto-
pili so Dejga,Dejga pred začetkom 

starta, Vzajemko maskota je skr-
bel za vzdušje pri mladih, nagradili 
so tudi naj risbo, ki so jo izdelovali 
otroci iz vrtcev, osvežitev v bazenu, 
delili so praktične nagrade vsem, 
poskrbeli za lakoto in pogasili žejo, 
vsi so si lahko privoščili sladoled, 
namesto medalj so najboljši preje-
li pokale, tekači so lahko preverja-
li ostrino vida in ugotavljali sestavo 
svojega telesa,... 

Zmagovalec je bil Marko Tra-
tnik, drugi Nejc Lokar ter tretji To-
maž Ferjančič. Pri ženskah je zma-
gala Lucija Krkoč, ki je prejela še 

posebno nagrado, saj je postavila 
nov ženski rekord proge. Drugo me-
sto je osvojila Petra Tratnik, na tre-
tjo stopničko pa se je zavihtela Anja 
Klančnik. 

Želeli bi se zahvaliti občini Ajdo-
vščina, vsem redarjem, tekačem ŠD 
Tekači vipavske doline, lastnikom 
zemljišč, sponzorjem, ambasador-
jem in drugim prostovoljcem za po-
moč pri izvedbi prireditve. Vselej se 
izkažete in tudi letos ste nam nese-
bično pomagali, hvala vam! 

LpU

Tovarniška cesta 4a (C3),
5270 Ajdovščina

t: +386 (0)5 99 280 75
f: +386 (0)5 99 268 56  
g: +386 (0)51 690 437

nepremicnine@gaberit.si

Obiščite nas na sedežu agencije ter nam zaupate vaše želje in pričakovanja.  
Potrudili se bomo da kar najbolj upravičimo vaše zaupanje.
Za znane stranke iščemo vse vrste nepremičnin za nakup ter najem! www.gaberit.si

Pri nas poskrbimo za varno in strokovno izpeljavo vseh vaših nepremičninskih želja.

Matija Ceket s. p.

 Posredovanja pri prodaji oz. nakupu ter najemu oz. oddaji nepremičnin
 Urejanja pravnega statusa nepremičnin
 Svetovanja s področja nepremičninskega poslovanja
 Izpeljave pravnega posla v prometu z nepremičninami

GEODELA
UGODNE geodetske�storitve

kontakt:�Marko�Breščak

tel.�(041)�28-38-29

e-mail:

internet:

info@geodela.si
www.geodela.si
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Šturske gurmanke v 
Washingtonu
Skupina Šturskih gurmank iz Osnovne šole Šturje Ajdovščina, ki jo v 
tem šolskem letu sestavljamo Zala Gruntar, Taša Ličen, Tanaja Odar, 
Urška Vidmar in mentorica Petra Ušaj, smo bile povabljene v Washing-
ton D.C., ZDA, da se s svojim kuharskim znanjem predstavimo na 
mednarodnem dnevu hrane ter ob dnevu odprtih vrat vseh evropskih 
veleposlaništev v glavnem mestu Združenih držav Amerike.

Ni nam bilo treba dvakrat 
reči. V petek, 5.maja 2017, 
smo Gurmanke skupaj z 

organizatorko obiska ter vodjo vse-
slovenskega projekta ‘Kuhna pa to’ 
Anko Peljhan, odletele čez veliko 
lužo.  Po začetnem privajanju na 
časovno razliko in na znane sosede 
(Barack Obama, Ivanka Trump …) 
so sledile priprave na predstavitev 
Slovenije ter z njo povezane kulina-
rike. Prvi vrhunec je bil dan sloven-
ske hrane. 10. maj je namreč županja 
Washingtona Muriel Bowseruradno 
proglasila za dan slovenske hrane. 
Na 113 javnih šolah prestolnice 
ZDA so ta dan postregli izključno s 
slovenskimi (vipavskimi) tradicio-
nalnimi jedmi po receptih vipavskih 
prednikov. Za zajtrk je 50.000 učen-
cev jedlo zeliščno frtaljo, za kosilo 
šelnovko (enolončnico iz zelene) s 
polento ter mesno solato. 

Ob dnevu slovenske hrane smo de-
kleta aktivno sodelovala na Osnovni 
šoli Harriet Tubman v Washingto-
nu. Omenjena šola sodeluje z Ve-

leposlaništvom Republike Slovenije 
v programu pobratenih šol. Tam je 
najprej potekala svečana prireditev 
v čast Sloveniji, kjer je uvodni poz-
drav pripadel slovenskemu velepo-
slaniku v ZDA, Božu Cerarju. Nato 
so tamkajšnji učenci pripravili kra-
tek kulturni program, na katerem so 
predstavili zanimivosti, ki so se jih v 
tem šolskem letu naučili o naši de-
želi, ob tem pa zapeli svojo in slo-
vensko himno. Gurmanke pa smo v 
sliki in besedi predstavile Slovenijo 
in z njo povezano kulinariko. 

Po uvodni prireditvi smo skupaj s 
skupino ameriških učencev izvedli 

kuharsko delavnico, na kateri smo 
pripravili šopek vipavskih lokalnih 
jedi - polentne prigrizke z zelenjavo 
ali jabolki in orehi ter pečene teste-
ne mošnjičke, nadevane s kremo iz 
zelene. Po končani delavnici so pri-
pravljene jedi degustirali vsi učen-
ci šole. 

Po dveh dneh odmora pa smo se 
Gurmanke predstavile še na dne-
vu odprtih vrat vseh veleposlaništev 
EU, kjer smo se z lokalnimi jedmi 
v modernizirani različici predstavi-
le na slovenskem veleposlaništvu v 
Washingtonu. Poskrbele smo, da je 
približno 2500 gostov lahko videlo 
in slišalo informacije o lepotah Slo-
venije ter našo deželo tudi okušalo. 
Konec dneva ni od prigrizkov ostala 
niti drobtinica, le četica utrujenih, a 
več kot zadovoljnih deklet. Glede na 
odzive gostov verjamemo, da smo s 
svojo predstavitvijo navdušile mar-
sikoga, ki bo morda že v letošnjem 
letu obiskal Slovenijo. 

Gurmanke smo izkušnjo dobro 
prestale in se, čeprav z malo tež-

kim srcem, vrnile na južno stran 
Alp. Zrasle smo osebnostno, doži-
vele marsikaj, česar se bomo spomi-
njale še dolgo, se ogromno naučile 
in hkrati tudi druge naučile mnogo 
novega. 

Ob tem se zahvaljujemo vsem, ki 
so nam omočili nepozabno doži-
vetje: vodji projekta Anki Peljhan, 
ki nam je omogočila potovanje, za 
brezhibno organizacijo, osebju slo-
venskega veleposlaništva v Wa-
shingtonu za gostoljubje ter Občini 
Ajdovščina in podjetju TIMO d.o.o. 
za finančno podporo. 

Šturske gurmanke

MOTO SERVISMOTO SERVIS
AjdovščinaAjdovščina

Popravila
- motornih koles
- skuterjev
- mopedov
- male kmetijske mehanizacije
- servisiranje izvenkrmnih motorjev

Popravila
- motornih koles
- skuterjev
- mopedov
- male kmetijske mehanizacije
- servisiranje izvenkrmnih motorjev
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031 651 369

Mehanika Tomi Lavrenčič s.p.


