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Priznanji za izjemne dosežke
plesalcem ADC

Ljubosumen na njive

Sredi junija je v poljskem Walbrzychu potekalo evropsko prvenstvo v modernih
tekmovalnih plesih, kjer so z velikanskim uspehom nastopili tudi plesalke in
plesalci ajdovskega Plesnega centra ADC. Sprejema pred MC Hišo mladih se je
udeležil tudi župan Tadej Beočanin.

P

lesalke in plesalci ADC so si vstopnico za evropsko prvenstvo prislužili z
odličnimi nastopi na domačih tekmah v lanski sezoni. Prvenstva na Poljskem
so se udeležili pod pokroviteljstvom Plesne zveze Slovenije. Nina Ukmar je postala

pa je svoje delo opravila tudi mala članska
skupina, ki je med 40 uvrščenimi skupinami
pristala na 10. mestu.
V ponedeljek po zmagovitem koncu tedna sta Športna zveza Ajdovščina in Plesni center ADC na dvorišču MC Hiše

Saliu, predsednica kluba, je predstavila
pot do uspehov. Sprejema se je udeležil
tudi župan Tadej Beočanin, ki se je društvu najprej zahvalil za aktivno delovanje v občini – plesalke in plesalci so s svojim delovanjem in mnogimi nastopi na
različnih prireditvah postali sestavni del
družbenega in družabnega življenja naših
krajev. Nini Ukmar in ADC članski formaciji pa je nadvse ponosen izročil Priznanje župana Občine Ajdovščina za posebne dosežke.
evropska prvakinja v hip-hopu, članska formacija ADC je s točko Presha v hudi konkurenci osvojila bronasto kolajno. Odlično

mladih priredila sprejem za uspešne tekmovalce. Čestital jim je predsednik ŠZ
Ajdovščina Miloš Popovič, Alice Stojko

Slavnostna seja ob vipavskem
občinskem prazniku

V

petek, 23. junija, so se v Vipavi
odvijali številni dogodki v okviru
praznovanja občinskega praznika.

Foto: Iris Skočaj

Dopoldan so otvorili prenovljeno atletsko
stezo in nogometno igrišče, nakar so učenci
OŠ Vipava in člani Športnega društva Nanos

tekli otvoritveni krog. V Dvorcu Lanthieri je
potekala slavnostna seja Občinskega sveta
Občine Vipava na kateri je kot slavnostna
govornica nastopila ministrica za obrambo
gospa Andreja Katič.
Župan mag. Ivan Princes je ob podelitvi
priznanj Občine Vipava za leto 2017 poudaril, da je danes Vipava dobila nekaj pomembnih pridobitev, ki ji omogočajo, da bo
še bolj gostoljubna. Častni občan Občine Vipava je postal upokojeni koprski škof msgr.
mag. Metod Pirih. Najvišji priznanji Občine
Vipava so prejeli Marko Fabčič in Zavod za
socialno oskrbo Pristan.
Sledilo je še odprtje Vinarskega muzeja Vipava, ki je svoje prostore dobil v gospodarskem delu dvorca Lanthieri.
Iris Skočaj
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Celo življenje sem živel v blokih, dijaških domovih, študentskih
domovih, pa spet v blokih. Ko so
med bloki zrasli vrtovi, se mi nikoli niso zdeli pretirano estetska zadeva. Njive pa so se mi zdele dobesedno grde. Čudne sivorjave zaplate,
sredi še kar normalne pokrajine, so
se mi zdele nekakšni vsiljivi zmazki, ki samo kazijo površino planeta.
Kmetje so se mi zdeli trpinčeni novodobni sužnji, ki so, iz nekega iracionalnega razloga, bili prisiljeni v
okopavanje in zalivanje teh čudnih
zaplat zemlje. Pa še zelenjave nisem
maral. In so potem minila leta in
leta in leta. In sem postal starejši. Pa
še na podeželje sem se preselil, in to
prvič v hišo. S tem, da še vedno nisem razumel, kako lahko nekdo življenje posveti motikanju.
Pred kakima dvema, trema letoma, pa se mi je zgodil čuden preobrat. Vozim se z vlakom čez Slovenijo proti Zagrebu. In gledam. In
ugotovim, da so njive pravzaprav
lepe. In da so ljudje, ki se ukvarjajo
s temi njivami, verjetno bolj srečni,
ali pa vsaj bolj zadovoljni kot jaz. In
me je preželo eno tako čudno ljubosumje. Na njive. Na sadovnjake. Na
vinograde. Na vrtove. In na kmete. Pa dobro, v čem je fora, sem se
spraševal. Kaj je s tabo narobe, modelček, kako si lahko ljubosumen
na njive? Pa še na kmete obenem?
In sem se eno noč zbudil, in skadil čik na terasi, in mi je v trenutku
postalo jasno; če gojiš in skrbiš za te
male in velike rastlinice, potem ne
živiš samo enega, svojega življenja.
Ti živiš življenje vsake od njih. Vsako leto od začetka do konca. Vsako
leto znova.
In sem se zaljubil v njive, sadovnjake, vinograde in vrtove. Pa še v
kmete povrh.
Ja, no... pa tudi naše kmetice so
prave tice, to vemo vsi.
Jan Cvitkovič
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Izobraževanje in gospodarstvo z
roko v roki
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Odprt Javni razpis za spodbujanje udeležbe na sejmih
in razstavah v letu 2017

V četrtek, 8. junija 2017, smo na Ljudski univerzi Ajdovščina v sodelovanju z Andragoškim centrom
Slovenije pripravili nacionalni strokovni dogodek Evropskega programa za učenje odraslih v Sloveniji. Na dogodku z naslovom Razvoj znanj in kompetenc kadrov v gospodarstvu smo poudarili pomen
izobraževanja zaposlenih v različnih podjetjih in organizacijah, s poudarkom na starejših zaposlenih
z največ srednjo stopnjo izobrazbe.

Zakaj izobraževanje zaposlenih?
V današnjem času se organizacije soočajo s pomanjkanjem delovne
sile na različnih področjih dela, zato
je vlaganje v človeški kapital ključno tako pred vstopom na trg dela,
še bolj pa med zaposlenimi oz. med
starejšim delovno aktivnim prebivalstvom z namenom pridobivanja temeljnih in specifičnih poklicnih kompetenc, ki jih potrebujejo
za bolj učinkovito opravljanje svojega dela.
Na trgu dela se že kaže pomanjkanje delavcev v določenih panogah.
To pomeni, da je potrebno pridobiti delovno silo z ustreznimi znanji in
s kompetencami. Zato je temeljnega pomena, da mlade usmerjamo v
iskane poklice, da bi ustrezno znanje pridobili žev obdobjušolanja in
praktičnega usposabljanja. Ker pa je
število mladih trenutno manjše kot
število starejših, bodo s prerazporeditvijo dela potrebna delovna mesta zasedali že zaposleni oz. starejši, ki ponovno vstopajo na trg dela,
ali pa so že zaposleni znotraj organizacije in morajo zaradi prekvalifikacije dela pridobiti dodatna znanja
in kompetence. Izobraževanje zaposlenih je zato temeljnega pomena za
doseganje dobrih poslovnih rezultatov podjetja in posledično dolgoročne uspešnosti državnega gospodarstva.
Srečanje gospodarstvenikov in izobraževalcev
V dvorani ljudske univerze sta na
strokovnem dogodku vse prisotne
sprva nagovorila Tadej Beočanin,
župan Občine Ajdovščina in mag.
Zvonka Pangerc Pahernik, koordinatorica dogodka z Andragoškega
centra Slovenije.
Po nagovoru je sledil daljši strokovni prispevek Nives Fortunat Šircelj iz Zavoda Zaposlise, ki je pomen
učenja starejših poudarila z demografsko sliko prebivalstva, iz katere je razvidno, da je število oseb,
starejših od 65 let, večje kot število
mladih do 15 let, zato bosta morala v letu 2050 dva aktivna prebivalca
delati za enega upokojenega. To bo
prineslo spremenjene načine dela in
predvsem okrepilo pomen izobraževanja in vlaganja v razvoj znanj in
kompetenc starejših zaposlenih.
V drugem delu srečanja smo čas

namenili predstavitvi dobrih praks
in razpravi. Zoran Keser z Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada
Republike Slovenije je poudaril, da
bodo podjetja povečala svojo konkurenčnost le na podlagi višje usposobljenosti kadra, s tem da je ključno, da z usposabljanjem zaposlenih
uvedemo tudi poslovne izboljšave
oz. novo znanje vpeljemo v prakso.
Nataša Čermelj iz ajdovskega podjetja Mlinotest je predstavila pozitivne izkušnje z delovanjem Kompetenčnega centra, v katerem je cilj
preko razvoja kadrov na področju
hrane okrepiti kompetence zaposlenih na vseh nivojih dela in tako
prispevati k boljši konkurenčnosti
podjetja.
Mag. Eva Cvelbar Primožič iz podjetja KolektorGroup je celovito opi-

sala pozitivne izkušnje in učinkovitost vpeljave mentorskega sistema
izobraževanja, ki ga v podjetju uporabljajo ne le pri dijakih in študentih na praksi, ampak tudi pri novo
zaposlenih, prerazporejenih na drugo delovno mesto, pri dlje časa odsotnih z dela ali pri delavcih, napotenih v tujino.
Mojca Volk, direktorica Ljudske
univerze Ptuj, je predstavitve zaokrožila z izkušnjami, ki jih beležijo
pri vključevanju starejših zaposlenih v različne izobraževalne programe. Na ptujski ljudski univerzi so
pridobili veliko pozitivnih povratnih informacij od vključenih v izobraževanje, kar priča o tem, da si
ljudje želijo novih znanj iz različnih

področij, ki niso nujno vezana na
področje njihovega dela.
Skupni pristop k iskanju rešitev
Dogodek smo zaključili z diskusijo, ki jo je vodila direktorica Ljudske univerze Ajdovščina Eva Mermolja. V živahni zaključni razpravi
sta poleg mag. Eve Cvelbar Primožič
in Mojce Volk sodelovala še Brigita
Habjan Štolfa iz Razvojne agencije
ROD Ajdovščina in David Pizzoni z
Območne obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina. Izhodišče razprave
je bil izziv, s katerim se številni delodajalci že danes soočajo, to je pomanjkanje ustreznih kadrov.
Zanimivo dejstvo o mladih iskalcih zaposlitve je izpostavila mag.
Eva Cvelbar Primožič iz podjetja
KolektorGroup, ki je povedala, da
mladi kljub ponujanju kadrovskih
štipendij le-teh ne sprejemajo radi,
saj imajo raje svobodno odločanje
pri izbiri delodajalca po koncu šolanja. S tem so se odprla številna vprašanja in pomisleki na težavo motiviranosti mladih generacij za učenje
in postopno napredovanje na področjih dela ter na razlike med generacijami in obdobjem, v katerem
živimo.
Vsi sodelujoči so se strinjali s pomembnim pomenom izobraževanja v vseh starostnih obdobjih in na
vseh področjih dela ter predvsem
s pomenom institucionalnega povezovanja.Pomembno je nenehno sodelovanje gospodarstvenikov
in zavoda za zaposlovanje, ki lahko iz svoje baze iskalcev zaposlitve
k delodajalcem usmerja kvalificirane ljudi oz. tiste, ki so motivirani in
pripravljeni na učenje. Tudi starejši, ki se po mnogih letih lahko spet
znajdejo na trgu dela ali prevzemajo druga delovna mesta, morajo biti
pripravljeni na spremembe in na
učenje, ki ga spremembe prinašajo s
seboj. Dober zaposlen je tisti, ki obvlada svoje delo in se dobro počuti. Z izobraževanjem pa človek tudi
osebnostno raste, zato izobraževanje zaposlenih nikakor ni potrata
časa, ampak dolgoročni cilj, ki lahko
pripelje do boljših uspehov in večje
učinkovitosti delavca.
V razpravi je bilo tudi poudarjeno,
da bi se morali zavzemati za izboljšanje »ugleda« poklicnega izobraževanja, ki naj nikakor ne bi bilo le izbira za učno šibkejše, ampak bi bilo
potrebno mladim predstavitinjegove prednosti, saj je v poklicnem izobraževanju veliko možnosti za karierni razvoj bodisi v podjetju bodisi
v razvoju lastne dejavnosti in hkrati
možnost za pridobitev najbolj specifičnih poklicnih znanj, ki jih splošni
izobraževalni programi ne nudijo.
Izobraževalne organizacije, podjetja in druge institucije čakajo številni izzivi, najti pa moramo skupni
pristop, saj bomo le v povezovanju
in sodelovanju lahko učinkovito reševali težave.
Teja Volk

Občina Ajdovščina ima odprt Javni razpis za spodbujanje udeležbe na sejmih in razstavah v letu 2017. Razpis je namenjen spodbujanju sodelovanja
mikro, majhnih, srednjih podjetij ter samostojnih podjetnikov na sejmih in
razstavah v Sloveniji in tujini, z namenom promocije svojih proizvodov in
storitev. Okvirna skupna višina sredstev je 10.000 evrov. Posamezni prijavitelj lahko prejme največ 2.000 evrov, oziroma 50 % upravičenih stroškov
(stroški najema razstavnega prostora).
Javni razpis je objavljen na spletni strani Občine Ajdovščina, v rubriki Javni razpisi. Odprt bo do vključno 14. 7. 2017 do 13. ure.

Drugo leto v novo
glasbeno šolo
Nekdanja stavba 2 Osnovne šole Danila Lokarja postaja nova
ajdovska glasbena šola. Energetska sanacija in celovita prenova
objekta bo zaključena v letu 2018.

R

ekonstrukcija stavbe je najprej zahtevala rušitvena
dela – zaradi slabe toplotne
in zvočne izolacije, pa tudi zaradi ureditve dvorane, je bil porušen
del plošče. V celoti so odstranjena
okna, vrata ter tlaki v pritličju in
nadstropju. Prenovljeni bosta streha
in fasada, vgrajeno bo novo stavbno pohištvo, predvidena je izvedba
toplotne izolacije celotnega toplotnega ovoja stavbe. Z rekonstrukcijo se bo pridobilo 19 individualnih
učilnic, dve učilnici za skupni pouk,
prostor za balet, prostor za vaje orkestra in dvorana, ki bo služila tudi
kot učilnica za poučevanje orgel ter
vsi potrebni servisni prostori. Etaže
in medetaže objekta bo povezovalo
dvigalo, dovolj veliko tudi za prevoz

večjih inštrumentov.
Investitorja energetske in celovite prenove objekta sta Občina Ajdovščina in Ministrstvo za infrastrukturo, ki bo k celotni vrednosti
primaknilo delež upravičenih stroškov energetske prenove v višini
223,653 evra. Pogodbena vrednost
del za celotni projekt, vključno z
DDV, je okoli 1,6 milijona evrov.
Preko javnega razpisa izbran izvajalec, podjetje As-primus iz Cerknice, bo objekt uredil do konca maja
2018. Čez poletje bo sledilo še nameščanje opreme in selitev, tako da
bo 1. septembra 2018 Glasbena šola
Vinko Vodopivec Ajdovščina s poukom začela v novi stavbi.
sh

Obvestilo
Išče se svojce pokopanih na opuščenem pokopališču v Šturjah
Občina Ajdovščina namerava na Vipavski cesti zgraditi pločnik, za
kar bo potrebno poseči v zemljišče opuščenega pokopališča. Ker
ni podatkov za grobove in pokojne na tem pokopališču, Občina
Ajdovščina išče in obvešča svojce tudi preko javnih občil.
V letih 2019 in 2020 bo Občina Ajdovščina uredila pločnik na Vipavski
cesti. Za izvedbo projekta je potreben poseg v območje opuščenega
pokopališča. V 4-metrskem pasu od obstoječega zidu bo izveden
prekop morebitnih preostalih grobov, odstranjeno bo drevje, obstoječi
spomeniki pa bodo prestavljeni ob zahodni zid.
Odstranitev grobov naj bi svojci izvedli do konca 31. 7. 2017. Ker pa
podatkov o tem, kdo so skrbniki grobov na območju opuščenega
pokopališča ni, Občina Ajdovščina o svojem namenu obvešča tudi
preko sredstev javnega obveščanja.
Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina bo grobove pred
odstranitvijo fotografirala. V primeru, da se svojci ne javijo, bodo
posmrtni ostanki pokojnih prepeljani v skupni grob na pokopališču
Ajdovščina.

OBČINA AJDOVŠČINA
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Pilon se je ‘umaknil’ kiparki Lahovi

Veno Pilon gostuje na Koroškem
Ne zgodi se pogosto, da v prostorih stalne zbirke Vena Pilona – ni na ogled Vena Pilona! Pa vendar v Pilonovi galeriji Ajdovščina trenutno kraljuje v Vipavskem Križu rojena kiparka
Milena Stibilj Lah, med tem ko je preko tristo najbolj eminentnih del Vena Pilona vse do 1. oktobra 2017 na ogled v Koroški galeriji likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu.

Foto arhiv KGLU

V

okviru projekta Zbirke v gibanju je ajdovski umetnik
tam predstavljen izključno
z izborom del iz stalne zbirke Pilonove galerije. Razstavo so 2. junija
2017 odprli direktorica KGLU Andreja Hribernik, direktorica PGA
Tina Ponebšek, kustosinja razstave
Maja Marinkovska, sekretarka z
ministrstva za kulturo Marija Brus
in župan občine Slovenj Gradec
Andrej Čas. V svoje novo začasno
okolje je bil umetnik spremljan tudi
z naslednjimi besedami kustosinje
Maje Marinkovski:
»Biti kustos Pilonove razstave je
čast.
Ker ne velja brez razloga za enega
vodilnih slovenskih predstavnikov
ekspresionizma in nove stvarnosti,
oziroma za enega najpomembnejših
slovenskih likovnih umetnikov
nasploh.
Biti kustos Pilonove razstave je velik izziv.
Ker to pomeni stopiti v (prevelike) čevlje večine najpomembnejših
slovenskih umetnostnih zgodovinarjev, tako Pilonovih kot mojih sodobnikov, mojih profesorjev,
mentorjev in vzornikov, ki so nekoč,
oziroma danes raziskujejo njegov

fotograf …
pravi naslov razstave. Da, vse to
je Pilon, pa še vse kaj več. Zagotovo pa je, da so prav te štiri zvrsti tiste
najpomembnejše, ki so ga spremljale skozi različne življenjske postaje
in predstavljajo tako kvalitativni kot
kvantitativni presežek v njegovih
lastnih, pa tudi splošnih umetniških
dosežkih. Zato je tudi na tej razstavi
obširno predstavljen z njimi in sicer
na način, da lahko sledimo njegovemu razvoju, kronološki črti, pa tudi
vzporednicam v različnih likovnih
zvrsteh. Glavni Pilonovi življenjski
mejniki se namreč izražajo tudi v
njegovem likovnem izrazu.
Risba je njegova najzvestejša, najbolj konsistentna in najtrajnejša
spremljevalka. Sprva lirični in
realistični izraz iz časa šolanja in
prve svetovne vojne se zalomi in
nazobča ob stiku z velemesti, kjer je
študiral. Ekspresija, ki je takrat v zraku - in v njem samem - se ne izraža
samo v potezi, temveč tudi v vsebini, ki črpa motive iz družbenega
dna predmestij. Sorodne prizore
upodablja tudi sočasna grafika, ki
dramatičnost dosega s črno-belimi
kontrasti v linorezih in z divjo potezo v jedkanicah. To so mojstrska
dela, ki, ekspresivnemu naboju in
tragiki navkljub, predstavljajo likovno harmonijo: vsaka poteza je na
svojem mestu.
Študij in za njim nastanitev v
Ajdovščini ustvarita plodna tla za Pilonovo slikarsko dejavnost, ki predstavlja enega od vrhuncev njegovega opusa. »Vživel sem se v pokrajino in v domače ljudstvo, v njih sem
našel zdravje in neizčrpno snov za
opazovanje. Zato je bila ta doba
najplodovitejša v mojem življenju.«
Tako je že sam Pilon ovrednotil svoje delo iz prve polovice dvajsetih
let 20. stoletja. Njegove plastično,
kubistično občutene krajine so
prave arhetipske podobe Vipavske
doline, iz katerih je čutiti njihovo primarnost. Tihožitja se veseli-

deformacijo realne podobe.
Pilonova stalna selitev v Pariz
spremeni tudi likovni slog preostalega opusa risbe in grafike. Poteza se zmehča in zreducira na
najosnovnejše, motivika pa se
sprosti v prizorih iz pariških kavarn,
v portretih zanimivih pariških likov
in številnih aktih.
To je čas, ko v ospredje stopi fotografija in tej je na razstavi posvečen
celoten stari del. Tudi ta zvrst je
predstavljala Pilonovo stalnico. Z
njo se je ukvarjal tako na začetku
svoje umetniške kariere, ko je fotografiral podobe Vipavske doline
in Krasa, kot ob koncu svojega
življenja, ko je na diapozitive ujel
praktično vse, kar ga je obdajalo in
zanimalo. Vmes, v tridesetih letih
20. st., je postavil nekatere mejnike
v slovenski umetniški fotografiji, s
svojimi nadrealističnimi tihožitji
in občutnimi portreti pa obenem
ni nič zaostajal za razvojem pariške
fotografske scene, ki je takrat predstavljala eno od svetovnih fotografskih središč.

jo lastne materialnosti, portreti pa
predstavljajo umetniški presežek
s svojo psihološko analizo modela, ki jo slikar doseže z ekspresivno

nik. Napisal je avtobiografijo, čeprav
so tudi nekatera njegova pisma na
nivoju literarnega dela. Prevajal je
slovensko poezijo v francoščino,

pisal lastno poezijo v obeh jezikih,
celo uganke je sestavljal ... Njegova beseda je tako sočna in njegovo
razmišljanje o sebi in svetu tako lucidno, da nas skozi razstavo vodi kar
sam. Citati na stenah, ki spremljajo
posamezna dela in sklope, izhajajo
iz njegove pisane zapuščine, bodisi iz osebne korespondence ali avto-

Foto arhiv KGLU

Pilon je bil tudi zaljubljenec v besedo in jezik.
Strastno se je preizkušal tudi kot
pisatelj, pesnik, prevajalec in ured-

Foto arhiv PGA

opus, ga razstavljajo, razmišljajo in
pišejo o njem.
Pilon je bil slikar, grafik, risar in

Foto arhiv PGA

biografije … Sama upam le, da sem
se med množico dragocenih misli in
zapisov s svojim izborom čim bolj
približala njegovi resnični podobi.
Pilon je bil svetovljan.
Med dvema mejnikoma v
Ajdovščini: letnico 1896, ko se v
tamkajšnjih gasah rodi, in letnico
1970, ko v svojem rojstnem kraju le
dan po svojem 74. rojstnemu dnevu
tudi umre, je razpeta Pilonova pestra biografija, vredna filmske uprizoritve. Življenje ga je – včasih po
želji, včasih pač ne (c’est la vie !),
peljalo na različne konce in kraje.
Najprej v Gorico, takrat naše glavno mesto, nato naravnost v prvo
svetovno vojno: na Soško fronto,
Južno Tirolsko in Galicijo, od tam v
ujetništvo v Lipeck v današnji Rusiji. Sledi postanek v Ljubljani, študij
v Pragi, Firencah in na Dunaju. Spet
Ajdovščina in nato Pariz, ki za štiri
desetletja postane njegov dom.
Pilon je bil neuradni kulturni ataše
v Parizu.
Na Pilonovih pariških risbah iz 50.
let, pa tudi nekaterih fotografijah,
se nam razkriva samo vrh ledene
gore, ki simbolizira Pilonovo socialno življenje. Iz njegovih likovnih
del, spominov in ohranjene osebne
korespondence je mogoče le delno

rekonstruirati, kako širok krog prijateljev in znancev je imel, koliko
obiskov je bil deležen v Parizu, koliko druženj v kavarnah, koliko
pomoči in nasvetov je nudil obiskovalcem francoske prestolnice in
koliko tistim, ki so ga za usluge prosili iz njegove domovine.
Nekatere osebnosti so tako ali
drugače prisotne na razstavi, vendar
vseh, ki so bili pomembni na njegovi poti, ni bilo mogoče vključiti, toliko jih je ...
Pilon je bil človek na robu.
Vselej je bil razpet med svojo dvojno naravo, ki mu je bila položena že
v zibelko: rojen je bil v noči, ko je
astrološko znamenje Devica zbledelo pred Tehtnico.
Zaznamovala ga je očetova furlanska sproščenost in živahnost,
njegova »vroča kri, katero pa moti še
močnejša materina sentimentalnost
in rešpekt do konvencionalnih oblik,
okornost in krščanska usmiljenost,
upoštevanje razmer«.
Razdvojen je bil med dunajsko secesijo in ekspresionizmom na eni
ter telesnostjo in široko formo toskanskih srednjeveških umetnikov
na drugi strani.
Razpet je bil med svojo domovino, tukajšnjo težko provinco in tujino, kamor ga je vleklo in kamor se
je preselil, a korenine je pustil doma.
Razpet je bil med prednostmi in
očarljivostmi Pariza ter frustracijami
tega mogočnega umetniškega centra.
Razpet je bil med izjemno duhovitostjo in zabavno pojavo na eni ter
zagrenjenostjo, notranjim bojem na
drugi strani.
Pilon je bil človek z veliko
začetnico.
Sobivanje z njegovo likovno zapuščino, z zapisano besedo v prozi, poeziji in korespondenci … Življenje, ki ga preživim
med njegovimi osebnimi predmeti, v njegovi domačiji, nekdaj pekarni, danes pa galeriji, kjer je čutiti
njegov duh, je zame osebno bogata izkušnja. Pilon je dobra družba;
pravzaprav je kot vsak pravi prijatelj. Včasih nasmeje do solz, včasih
gane do solz, spet drugič provocira
z vprašanji in dilemami, ki so enako aktualne danes kot so bile pred
sto leti, in nas spomni, da se, vsaj
včasih, vsi znajdemo tam nekje Na
robu.«
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Ulični vadbeni park Srebrni znak Slovenia Green
tudi v Ajdovščini
destination za Vipavsko dolino
4

Ulična vadba ali »streetworkout« je vedno bolj popularna vadba
z lastno težo. Tudi v Ajdovščini imamo prvi takšen vadbeni park,
urejen je na območju opuščenega vojaškega igrišča pod Osnovno
šolo Šturje.

I

dejo za ureditev parka na lokaciji nekdanjega vojaškega igrišča
na Ribniku je že lani občini posredovala skupina mladih Ajdovcev.
Naletela je na plodna tla in v dobrem
letu dni je v Šturjah zrasel prvi ulični vadbeni park v Ajdovščini. Orodja je namestilo podjetje Eko igrala,
izdelana so iz slovenskega akacijevega lesa, kar jim zagotavlja zelo
dolgo življenjsko dobo. Park ima v
večjem delu gumijasto podlago, ki
blaži morebitne padce, in bo v celoti
zatravljen, za kar bo poskrbela KSD
Ajdovščina. Stroške – 15.000 evrov
– je poravnala Občina Ajdovščina.
Ulična vadba je namenjena mladini in odraslimter temelji na vajah, s katerimi večamo telesno moč

s pomočjo lastne teže. Gre za kombinacijo atletskih, gimnastičnih
in fitnes vaj. Izredno je priljubljena med mladimi, med katerimi se
je skozi druženja ob vadbi v parkih
spontano razvilo družbeno gibanje,
kiprenaša pozitivna sporočila in širi
dober vzor.
V Ajdovščini je rekreacija nadvse
priljubljena, tako posamezniki, kot
ekipe in društva, s pridom že uporabljajo zunanji fitnes v Športnem
parku Pale ter trim naprave na
Naravoslovni učni poti ob Hublju. Zagotovo bo živahno tudi v
prvem uličnem vadbenem parku na
Vipavskem. Park je odprt za vse rekreacije željne.

Urbani sprehod po
Ajdovščini
V okvir Celostne prometne strategije je sodil tudi urbani sprehod
‘Jane’s Walk’, namenjen sproščenemu in neformalnemu druženju
znotraj Kastre ter pogovoru o trenutni in prometni ureditvi
območja, predvsem z možnostmi za pešačenje.

V ponedeljek, 12. junija 2017, je v Mariboru potekal prvi Zeleni dan slovenskega turizma, kjer so
podelili letošnja Slovenia Green priznanja. Med prejemniki je bila tudi destinacija Vipavska dolina, ki
je prejela srebrni znak Slovenia Green destination.

P

riznanja Slovenia Green lahko pridobijo destinacije in
ponudniki, uvrščeni v zeleno
shemo slovenskega turizma (ZSST).
Slovenska turistična organizacija jo
je razvila pred dvema letoma kot
model, ki bi Sloveniji omogočal hitrejši razvoj trajnostnega turizma.
Na letošnji podelitvi se je dosedanjim imetnikom znaka Slovenia
Green pridružilo pet destinacij (zlato priznanje je prejela destinacija
Podčetrtek, srebrno Vipavska dolina in Logarska dolina Solčavsko,
bronasto pa Kočevsko in Polhov
Gradec), trije ponudniki (hotel St.
Daniel iz Štanjela ter blejska hotela
Savica in Astoria), trije parki (Kozjanski park, Triglavski narodni park
in Park Škocjanske jame), prvič pa
so priznanje podelili tudi turističnim agencijam (RoundaboutTravel
in VisitGoodPlace).
Občina Ajdovščina in Občina
Vipava sta se kot destinacija Vipavska dolina skupaj odzvali na javni

poziv za vključitev v Zeleno shemo slovenskega turizma (ZSST)
že lani. V ocenjevanju je Vipavska dolina prejelaSloveniaGreensilver znak. Najvišje ocene, torej ocene

čez 8, je prejela na področju ohranjene narave ter zaščitene kulturne
dediščine, ki je ustrezno umeščena v
turistično ponudbo. Dosedanji napori za skupno sodelovanje občin,
skupna strategije za turizem ter

ustrezno vzpostavljena skupna promocija, pa je Vipavski dolini prinesla oceno nad 8 tudi na področju destinacijskegamanagemnata in s tem
tudi srebrni znak Slovenia Green.
Zelena (okoljsko in družbeno odgovorna) destinacija ni nekaj, kar
je projekt, naloga, oziroma odgovornost zgolj turistične organizacije. Je nekaj, kar lahko dosežemo le
vsi skupaj – vsi deležniki v destinaciji, tako v javnem, nevladnem,
kot zasebnem sektorju – in to ne
zgolj v turizmu, temveč na vseh
področjih delovanja. V tem procesu
pa so ključni tudi vsi, ki v destinaciji
živijo. Izrednega pomena je namreč,
da je destinacija najprej prijetna in
prijazna za prebivalce, le tako jo
bodo takšno doživeli tudi ljudje, ki
jo obiščejo. V Zeleno shemo Slovenskega turizma se lahko vključijo tudi

ponudniki turističnih nastanitev ter
turistične agencije, vendar le, če so
imetnik enega od okoljskih znakov,
ki jih Slovenia Green priznava.
Janja Jazbar

Nepovratna sredstva za večjo energijsko učinkovitost

Eko sklad z novimi spodbudami
Eko sklad je 9. junija je objavil javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za zamenjave
starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah. Prav tako so na voljo dodatna nepovratna in kreditna
sredstva občanom za nove naložbe v večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb in rabo
obnovljivih virov energije.

P

od imenom Jane’s Walk potekajo tovrstni sprehodi po
Sloveniji od leta 2011. Z njimi
ozaveščajo o pomenu pešačenja po
vsakdanjih opravkih ter poudarjajo
učinek, ki ga imajo lahko pešci na
urejanje mestnega prostora. Sprehod v Ajdovščini je bil organiziran
v sklopu priprave mobilnostnega
načrta za območje Kastre ob načrtovani prenovi območja. Potekal je v
sproščenem vzdušju, udeleženci pa
so izkazali naklonjenost načrtovani
prenovi in spremembam Lavričevega trga ter širšega območja.

Umikanje motornega prometa bo
po njihovem mnenju med drugim
povečalo varnost in mladim ponudilo več prostora za druženje. Po prenovi je treba poskrbeti za možnost
dostopa do individualnih hiš, kar
naj bi bilo zagotovljeno z dovolilnicami, parkiranje na trgu za stanovalce območja pa ne bo več mogoče.
Udeleženci so izrazili odobravanje
nad ureditvijo parkirišča in poti ob
Hublju ter poudarili pomen urejanja pešpoti, zlasti ob vodotokih.
bb

S

podbuda so namenjene zamenjavi starih kurilnih naprav v
skupni kotlovnici večstanovanjske stavbe s kurilno napravo na
lesno biomaso, z ogrevalno toplotno

črpalko, s plinskim kondenzacijskim kotlom ali pa s toplotno postajo za priklop na sistem daljinskega
ogrevanja.
Skupna višina sredstev za ta namen

znaša tri milijone evrov, višina
nepovratne finančne spodbude
pa bo znašala do 25 % priznanih
stroškov naložbe, v primeru socialno šibkega občana pa lahko tudi v
obsegu 100 % priznanih stroškov
naložbe glede na njegov pripadajoči
delež financiranja naložbe.
Dodatnih 7 milijonov evrov je na
voljo za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe
obnovljivih virov energije in večje
energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb. Za kredite okoljskih
naložb občanov je razpisanih 14
milijonov evrov.
Razpis je objavljen na spletnih
straneh Eko sklada, kjer vam bodo
ponudili več informacij o načinu in
možnostih pridobivanja sredstev.
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Krajevni praznik v Žapužah
Najuspešnejši na
sprejemu pri županu
Na predvečer državnega praznika Dneva državnosti smo dvojno praznovali tudi v Žapužah. Še
preden so zagoreli tradicionalni kresovi, so se zbrali mladi in starejši krajani Žapuž, Kožmanov ter
gostje pri kulturnem programu.

P

o pozdravnem govoru predsednika krajevne skupnosti Zvoneta Vidmarja, ki je
na kratko naštel uspehe ter prikazal utrip vasi, je bil povabljen
k mikrofonu tudi ajdovski župan

Tadej Beočanin. Pozdravil je aktivne Žepovce iz krajevne skupnosti
še posebej pa društvo DEŠK, ki je
glavni motor za prireditve. Zadovoljen je bil, da ima KS urejeno infrastrukturo in sicer nov vodovod,

kanalizacijo, asfalt ter tudi optično
omrežje. Mnoge vasi nam lahko zavidajo, ker jih vsa ta dela še čakajo.
Najbolj pa je bil vesel, da je bil lahko
prisoten pri odprtju novega igralnega poligona za otroke, ko so združeni prerezali trak in se zapodili na
igrala. Pisana druščina je takoj zasedla vse rekvizite in napolnila igrišče,
da je bilo premajhno za vse. Za vse
pa je bilo dovoljo tudi sladoleda, ki
se je v vročini zelo prilegel.
Vsako leto sodeluje pri kulturnem programu več mladih in tudi
najmlajših, predvsem zaradi Maje
Šeme, ki jih zna animirati. Na uvodu v zabavni del sta izmenjala nekaj
kritičnih besed o težavah na cestah
po Vipavski dolini vaška modrijana
Aleš in Jože.
Med iskanjem sreče z nakupom
srečk ter plesom je igral ‘Bojan –
duo – band’.
Aleš Brecelj

Občinska njiva letos z zelišči

Žuželčnik? Hotel za žuželke!
Poskusni nasad vrtnin Občine Ajdovščina ob Hublju je letos lepši in bogatejši za prav poseben
hotel – hotel za žuželke. Rastline in cvetove letos posajenega zdravilnega ameriškega slamnika in
drugih zelišč bodo varovale in opraševale tudi žuželke iz hotela, ki so ga zgradile in popleskale mlade
roke ajdovskih osnovnošolcev iz višjih razredov prilagojenega programa pod vodstvom mentorja
Vladimirja Bačiča.

L

etošnji nasad med obvoznico in Hubljem je v znamenju
zelišč. Sadili so jih mladi udeleženci PUM-a Ljudske univerze Ajdovščina, ki bodo pomagali tudi pri
obiranju zdravilnih cvetov in listov.
Naj spomnimo, da želi občina Ajdovščina s projektom uvajanja tujih
kmetijskih sort raziskati možnosti
pridelave vrtnin, poljščin, drevesnih sort in grmovnic na naših tleh.
Vzgoja in pridelava tujih sort bi lahko pomagali domačim kmetom tako
pri trženju kot pri prilagajanju na
vse pogostejše ekstremne vremenske razmere.
V nasadu enoletnic smo v zadnjih
dveh letih spoznavali zelenjadnice s
slastnimi plodovi iz vseh vetrov, ki
jih sicer lahko občudujemo (in si jih
privoščimo) samo na trgovskih policah. Za mnoge plodove smo prvič
slišali, videli in jih okušali. Vipavska

dolina nudi dobre pogoje za vzgojo in pridelavo tudi tujih vrtnin in
poljščin, ki jih pridno uvažamo. Z
razširjeno lokalno pridelavo in ponudbo izboljšamo kakovost hrane,
varujemo okolje, ker se izognemo dolgim transportom živil, in s
tem nenazadnje pripomoremo k
večjemu zadovoljstvu in zdravju ljudi. Uspešna vzgoja večine zelenjadnic, ki so doma v tropskih in subtropskih krajih, je pokazala, da naše
podnebje in okolje nudita dobre
pogoje za pridelavo le-teh.
Ideja, da bi s pomočjo koristnih
žuželk zmanjšali število škodljivih,
je v ekološkem kmetovanju že dolgo prisotna. Na ta način se poskrbi
za naravno ravnotežje v vrtovih
in nasadih. Koristne žuželke postajajo vedno bolj ogrožene zaradi uničevanja in krčenja njihovega življenjskega prostora ter

onesnaževanja okolja, kakor tudi
zaradi intenzivnega kmetijstva in
sodobne obdelave poljskih površin
in gozdov. Nekatere so celo na
pragu izumrtja. Njihova vloga pri
opraševanju je neprecenljiva in nenadomestljiva. Uporaba škropiv ne
uničuje samo škodljivcev, ampak
tudi njihove plenilske žuželke, ptiče
in druge živali, ki se z njimi hranijo.
S privabljanjem koristnih žuželk, bi
lahko porabili manj škropiv, hrana
bi bila bolj zdrava in okolje čistejše.
Zato je izrednega pomena tudi to,
da že mlajše generacije vzgajamo v
skrbi za naravo ter da sami čimbolj
pripomoremo k varovanju okolja.
Hotel za žuželke je primerno
skrivališče za divje ose, čmrlje, pikapolonice, zavetišče pa nudi tudi
drugim žuželkam in tako poskrbi
za naravno ravnotežje med insekti. Ko so osnovnošolci razmišljali o
tem, so se odločili, da ne bodo izdelali manjšega hotelčka, temveč pravi hotel, v katerem bodo sčasoma
zaživele različne koristne žuželke.
Delo je potekalo v hišnikovi delavnici več kot mesec dni, saj so si zastavili zahteven cilj. Veselje je bilo zato
ob končnem rezultatu toliko večje,
saj je hotel za žuželke resnično profesionalno narejen.
V nasadu vrtnin ob Hublju lahko med letos posajenimi zelišči
ameriškega slamnika, poprove
mete, origana, sladkega pelina, bazilike in smilja lahko občudujete tudi
hotel za žuželke, ki že privablja poglede mimoidočih voznikov in sprehajalcev.
Ingrid Marc

Župan Tadej Beočanin je tradicionalno na sprejem povabil šolarke in
šolarje, dijakinje in dijake, ki so v letošnjem šolskem letu ob rednem
delu dosegali tudi druge uspehe. Preko 160 uspešnih mladih se je 19.
junija dopoldan zbralo v Dvorani prve slovenske vlade.

S

prejema so se udeležili najuspešnejši iz vseh petih osnovnih šol, iz Srednje šole Veno
Pilon Ajdovščina ter iz Glasbene
šole Vinko Vodopivec Ajdovščina.
56 posameznikov, 17 skupin, oziroma skupaj kar 165 nadvse uspešnih
mladih je prisluhnilo županu Tadeju Beočaninu, ki jim je čestital ter
poudaril, kako ponosna je naša lokalna skupnost na vse njihove uspehe. Kulturni program letošnjega

sprejema so oblikovali odlični mladi glasbeniki, gojenci Glasbene šole
Vinka Vodopivca Ajdovščina.
Uspehe so mladi dosegali na
različnih področjih – od znanosti do
umetnosti, od športa do praktičnih
veščin. Vsako pridobljeno znanje ali
osvojena veščina mladim odkriva
nove priložnosti in odpira nova vrata. Čestitke vsem!

Anita in Matej - mlada
podjetnika leta 2017
V ljubljanskem NLB Centru inovativnega podjetništva so razglasili
mlada podjetnika leta 2017, to sta postala Anita Lozar in Matej
Pelicon iz Pivovarne Pelicon v Ajdovščini.

I

zbor Mladi podjetnik leta je
namenjen odkrivanju talentov
med mladimi, potekal pa je že
osmo leto. Opravila ga je strokovna
komisija ter med finalisti za zmagovalca izbrala Anito Lozar in Mateja
Pelicona. Ob laskavem nazivu sta
prejela tudi glavno nagrado – intenzivni podjetniški vikend v enem
od visoko tehnoloških evropskih
podjetij.
Pivovarna Pelicon je svoj prvi 'zvarek' poslala na trg novembra 2013.
Odtlej so se vrstili novi izdelki, rasla je proizvodnja, širilo se je trženje,

nabirale so se nagrade, med njimi je
tudi letošnje občinsko priznanja ob
5. maju, za kreativno in uspešno
podjetniško idejo.
Anita in Matej ustvarjalno pristopata k delu, razvijata lastne izdelke in večata obseg proizvodnje
ter ustvarjata nova delovna mesta.
Zgodba o nastanku in razvoju danes
ene najbolj prepoznavnih obrtnih
pivovarn v Sloveniji je dober zgled
bodočim podjetnikom.
sh
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Ob koncu šolskega leta so se
Zastave za
igrali za varnost
devetošolce
6

‘Igrajmo se za varnost’ je dogodek, ki ga Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine
Ajdovščina (predsednica je Marija Trošt) namenja otrokom ob koncu šolskega leta, da se poučijo o
varnosti tako pri igri kot v prometu med razigranimi počitnicami.
je svoje aktivnosti izpeljala v sodelovanju s Tehničnim šolskim centrom Nova Gorica, dobrim starim
znancem prireditve. Poleg tega so
se predstavili Policijska postaja
Ajdovščina, Gasilsko 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
Rdečega križa Ajdovščina, Jamarsko
društvo Danilo Remškar …
rl

V

Športnem parku Pale se je
zbralo več kot tisoč otrok
iz vrtcev in šol občine, ki so
na zanimiv način in skozi igro spoznavali delovanje različnih služb in
organizacij iz sistema zaščite in reševanja. Osrednja tema je bila sicer
reševanje jadralnega padalca. Zbrane je nagovoril tudi župan Tadej Beočanin, učencem je zaželel uspešen
zaključek leta in brezskrbno poletje,
vendar jih tudi spomnil na pozornost v prometu kot tudi med igro.
Pri tem jim bo prav prišlo tudi praktično darilo, ki so ga vsi dobili.
Letos je prvič sodelovala Agencija za varnost v cestnem prometu, ki

Ajdovski moški zbor Srečko Kosovel se je sredi junija udeležil
mednarodnega pevskega tekmovanja v avstrijskem Linzu in za
vsega četrtinko točke zgrešil zlato priznanje. Po šestnajstih letih se
od zbora poslavlja Matjaž Šček.

V organizaciji Varstveno delovnega centra Ajdovščina je zadnji dan maja na baliniščih v Palah in na
Planini potekal balinarski turnir Specialne olimpijade Slovenije za leto 2017. Udeležilo se ga je kar 17
ekip iz vse Slovenije s 150 tekmovalci in njihovimi spremljevalci.

O

dan sta jih obiskala župan Tadej
Beočanin in podžupan Alojzij Klemenčič. Ob zaključku pomembnega
obdobja sta vsakemu, skupaj z dobrimi željami za prihodnost, poklonila slovensko zastavo.

Srebrn labodji spev

Balinarski turnir Specialne
olimpijade v Ajdovščini

tvoritvena slovesnost s
predstavitvijo tekmovalcev, nagovori in zanimivimi nastopi je potekala v Športnem
parku Pale, na igrišču pred balinarsko dvorano. Športnike je pozdravil in jih spodbudil tudi podžupan
Občine Ajdovščina Mitja Tripković.
V Palah je potekalo ekipno tekmovanje, bližanje pa v balinarski dvorani na Planini. Pri sami izpeljavi
turnirja sta s prostovoljci pomagala
tudi oba kluba domačina – balinarji
Društva upokojencev Ajdovščina in
BK Planina Petrič, vsi skupaj pa so

O

snovno šolo je letos v Ajdovščini zaključilo 161 devetošolcev - 61 iz OŠ Danila
Lokarja, 42 iz OŠ Dobravlje, 36 iz
OŠ Šturje, 18 iz OŠ Col ter štirje iz
OŠ Otlica. Na njihov zadnji šolski

se trudili športnikom s posebnimi
potrebami omogočiti lepo športno-družabno doživetje.
Po koncu tekmovanja so najboljši
dobili medalje, ostali pa priznanja
za svoj dosežek. Medalje in priznanja je tekmovalcem podelil legenda
nogometaš Adrian Fegic. Veselju
ob podelitvah kar ni bilo videti konca in očitno bo kar držalo, da so na
koncu takega tekmovanja zmagovalci prav vsi.
rl

A

jdovski pevci so nadvse plodno obdobje pod vodstvom
dirigenta Matjaža Ščeka želeli kronati z zlatim priznanjem na
enem od mednarodnih pevskih tekmovanj. Izbrali so festival v Linzu,
ki nosi ime po velikem avstrijskem
skladatelju Antonu Brucknerju,
klasičnem predstavniku evropske
romantike. Dirigent je pevce dobro
pripravil za tekmovalni nastop in
tudi jutranja generalka in akustična
vaja na prizorišču samem sta potekali optimalno in vzbujali pevcem
zelo dobre občutke. Toda velikanska
koncertna dvorana (ki seveda nosi
Brucknerjevo ime) in teža tekmovanja pred komisijo sta med pevce
vnesli nekaj treme, očitno dovolj,
da programa niso opravili povsem
sproščeno. Pri tem velja dodati, da
so obvezno skladbo (seveda Brucknerjevo in v nemškem jeziku) ajdovski pevci odlično izvedli in zanjo
dobili še celo najvišje ocene med
vsemi zapetimi skladbami, celo višjo, kot pri recimo kosovelovskem
‘hitu’ Kyrie poljskega skladatelja
Piotra Janczaka. Z oceno 19,75 so le
za drobec zaostali za zlatim priznanjem, v uteho jim je bilo le dejstvo,
da so imeli najvišjo oceno med srebrnimi zbori.
Tekmovalo je 19 zborov iz 12
držav (tudi iz ZDA in Argentine),

prvo nagrado (2.000 evrov) pa
je zasluženo odnesel ženski sestav iz Finske. Tudi sicer so bili najbolj uspešni zbori iz skandinavskih
držav. Ob tem je tekmovanje v Linzu
navrglo nekaj novih spoznanj. Po
obdobju bolj komornih zasedb se na
sceno vračajo številčni sestavi s po
40 in več člani, po zgledu evrosonga
pa se vse bolj uveljavlja tudi vizualni
odrski nastop.
Po poldrugem desetletju se od zbora poslavlja Matjaž Šček, zadnjič bo
pred kosovelovci stal konec avgusta na koncertu v Kopru. Tedaj naj bi
bil že znan nov dirigent (dirigentka),
prav tako pa ime novega predsednika in podpredsednika. Po dolgem,
napornem toda uspešnem vodenju zbora žezlo na mlajše prenašata
Franc Kodre in Marjan Velikonja (ki je bil tudi vodja zahtevne
odprave v Linz). Na torkovem rednem in volilnem občnem zboru, ki
je bil prav zaradi tekmovanja zamaknjen na konec sezone, so pevci izvolili nov upravni odbor, ki ga
pretežno sestavljajo mlajši člani in
so odločeni nadaljevati izjemno 70
letno zgodbo zbora tudi po tokratni
menjavi generaciji.
ep

OBČINA AJDOVŠČINA
INCASTRA – Dan ajdovske
Sprejem ob koncu
industrije in podjetništva
šolskega leta
Vabilo k sodelovanju pri dogodku INCASTRA – Dan ajdovske industrije in podjetništva.

K

sodelovanju vabimo vsa ajdovska podjetja, ki želijo
odpreti svoja vrata in predstaviti svojo dejavnost širši javnosti.
Dvodnevni dogodek bo potekal 22.
in 23. septembra 2017 in je namenjen predstavitvi in promociji

ajdovskih podjetij. Obiskovalcem
dogodka bi radi na zanimiv način
predstavili čim več ajdovskih podjetij in njihove dejavnosti, saj menimo, da so lahko zgled marsikateremu podjetju na Slovenskem in po
svetu ter nam v velik ponos, zato vas

vabimo k sodelovanju.
Veseli bomo vašega sodelovanja, saj menimo da lahko na ta način
razširimo in utrdimo dober glas
o vaši gospodarski dejavnosti ter
spodbudimo povezovanje različnih
sektorjev.
Za več informacij o samem dogodku in oblikah sodelovanja smo vam
na voljo na telefonskih številkah 05
366 47 50 ali 041 437 785 in elektronskem naslovu neja.colja@lu-ajdovscina.si.
Dostopna je tudi že spletna stran
dogodka.

Osnovna šola Otlica

Učenci Osnovne šole Otlica smo se pod mentorstvom Pavline Bizjak pridružili akciji Radi pišemo
z roko, ki je potekala do konca junija. Največ dejavnosti je potekalo v Tednu ljubiteljske kulture in
Tednu vseživljenjskega učenja. Strinjamo se, da je zelo pomembno učenje in izobraževanje v vseh
življenjskih obdobjih. Lepo je, da imamo veliko možnosti za učenje, kot posamezniki vključeni v
izobraževalne ustanove, pa tudi izven njih.

T

udi lani smo podprli pobudo Radi pišemo z roko, ker
se nam v današnjem času
zdi pomembno ohranjati motorične spretnosti. Opažamo namreč, da
v šoli ni več zanimanja za pisanje z
roko, kretnje otrok pa so toge, nerodne. Torej je pisanje z roko zelo
pomembna spretnost, zahteva pa
veliko truda, vaje, vzame več časa.
Tudi mi smo želeli spomniti starejše
o pomenu pisanja z roko. Pisanje z
roko izraža individualnost in je bolj
osebno.
Pred tednom, v katerem so potekale dejavnosti na naši šoli, smo
naredili natančen načrt. Zbirali smo
ideje, programirali dan in čas izvedbe. Načrtovali smo sodelujoče, ker
smo želeli vključiti čim večji krog
ljudi: otroke iz vrtca, vse šolarje, pa
tudi njihove starše in stare starše.
Ker smo se tudi uradno prijavili v te
akcije, smo sproti poročali o naših
dejavnostih na Ljudsko univerzo v Ajdovščino in na Andragoški
inštitut v Ljubljano. Pošiljali smo
fotografije in celo kratke filmčke
smo posneli.

Gostili smo najstarejšega krajana
Otlice Antona Vidmarja in z njim
naredili intervju. Recitirali smo pesmi znanih slovenskih pesnikov pred
naključnim občinstvom sredi vasi.
Z roko smo pisali lepa sporočila,
jih privezali na vrvico in jih z baloni spustili v zrak. Pletli smo kito
prijateljstva - predstavniki vrtca in
vseh razredov, predstavniki staršev
in predstavniki starih staršev. Na

Župan Tadej Beočanin je ob koncu šolskega leta na sprejem
v grajsko klet v Vipavskem Križu povabil pedagoške delavce
ajdovskih osnovnih in srednje šole. Da je bila to ‘pika na i’ ob
zaključku naporne šolske sezone, menijo učitelji in profesorji.

Ž

Radi pišemo z roko
asfalt pred šolo smo pisali verze Simona Gregorčiča.
Obiskali smo več družin in se z njimi pogovarjali o življenju, šolanju,
pisanju z roko. Naredili smo razstavo likovnih izdelkov. Dogajanje pa smo zaključili s pesmijo Veseli pastir, ki smo jo učenci skupaj z
učitelji zapeli pred šolo. Nekaj naših
dejavnosti je posnela POP TV.
Osrednji dogodek akcije Radi
pišemo z roko je bil 22. maja na
Ljudski univerzi v Ajdovščini. Tam
smo oddali ročno napisane razglednice županu Tadeju Beočaninu. Napisali smo mu lepa sporočila.
Avtorica pobude Radi pišemo
z roko, gospa Marijana Jazbec, je
predlagala, da bi izdelke z naše šole
dali na razstavo. Tako smo plakate,
rokopise, fotografije in kito prijateljstva poslali v Ljubljano, kjer so
bili na ogled v izložbah Ministrstva
za notranje zadeve.
Zapis na asfaltu nas vsak dan spominja, da akcija še ni zaključena in
da bomo še marsikaj napisali z roko.
Pavlina Bizjak
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upan se je želel s sprejemom
zahvaliti domačemu pedagoškemu kadru, ki opravlja
pomembno poslanstvo. Pet ajdovskih osnovnih šol je letos obiskovalo 1778 učencev, srednjo šolo z
dvema programoma pa 570 dijakov. Za vso to mladež skrbi nekaj
več kot 270 učiteljev, profesorjev in
drugih pedagoških delavcev. Župan
je v nagovoru poudaril pomembno
vlogo učiteljev pri vzgoji mladih v
aktivne državljane: »Želimo, da so
mladi, ko zaključijo izobraževalni
sistem, polni znanj in kompetenc
za aktiven vstop v družbo. Da so
odgovorni – sposobni prevzeti odgovornost zase, za svojo družino in
za skupnost kot celoto. Da so aktivni. Da so zrele, zgrajene osebnosti.«
Pomembno sporočilo županovega
nagovora je tudi pomen poklicnega usmerjanja, čemur je potrebno
posvetiti veliko pozornosti ter sodelovati – tako s podjetji, kot nevladnimi organizacijami in podobnimi
ustanovami, predvsem pa med seboj

(med šolami) in s skupnostjo. Vloga
občine v izobraževalnem sistemu je
zagotavljanje potrebne in primerne
infrastrukture, ki pa jo želi Občina
Ajdovščina v sodelovanju s šolami
nadgraditi z novimi programi in vsebinami. Kot razlog je župan navedel
rast občine, gospodarstva, natalitete,
cilj pa je občina, povezana v homogeno celoto. Učiteljem in profesorjem je predstavil program ‘Mladost
na burji’, ki temelji na štirih stebrih
– moj prijatelj, moje zdravje, moj
poklic in moja skupnost – ter bo
kmalu zaživel v praksi.
Kulturni del sprejema, ki je potekal v grajski kleti v Vipavskem
Križu, sta oblikovali pevki Nina
Vrabec in Nika Zuljan ob spremljavi
kitarista Egona Brataševca. Učitelji
in profesorji so izrazili navdušenje
nad sprejemom. Ob zaključku napornega šolskega leta se prileže
takšen družabni dogodek, ki sam po
sebi nakazuje, da je bilo delo dobro
opravljeno.
sh

Obvestilo
V Uradnem listu RS je objavljen 2. Javni razpis garancij za bančne
kredite mikro, malih in srednje velikih podjetij v okviru Regijske
garancijske sheme v Goriški regiji, vso dokumentacijo in dodatne
informacije o razpisu pa lahko najdete na spletni strani Razvojne
agencije ROD.
Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v Goriški
regiji (RGS Goriške regije) za bančne kredite, ki jih Razvojna agencija
ROD kot izvajalec razpisuje po Pogodbi o dolgoročni finančni vlogi
Slovenskega regionalno razvojnega sklada na območju Goriške regije in
v sodelovanju z bankami. Podatki o ponudbi kreditov z navedbo višine
obrestne mere, stroškov v zvezi s kreditom, ročnostjo in s kontaktnimi
podatki bank so navedeni v prilogi Kreditni pogoji sodelujočih bank v
RGS Goriške regije.
Na razpisu lahko kandidirajo upravičenci iz severnoprimorskih občino,
torej tudi Ajdovščinein in Vipave.
Višina garancije. Upravičenec lahko pridobi garancijo v višini od 50 do
80 % odobrenega bančnega kredita. Najnižji znesek kredita je 8.000
€, najvišji pa 500.000 € za investicije in 200.000 € za obratna sredstva.
RGS deluje po principu de minimis. Obrestna mera in stroški odobritve
ter vodenja so različni po posameznih bankah (obrestna mera od 1,85
% do 2,13 % + 6 mesečni EURIBOR).
Skupen garancijski potencial RGS Goriške regije znaša 2.446.144,00
EUR in je razpisan na podlagi dolgoročne finančne vloge Slovenskega
regionalno razvojnega sklada (v nadaljevanju: Sklad), ki na dan objave
tega razpisa znaša 764.420,00 EUR in predvidenega multiplikatorja 4
za bančne kredite.
Razpis je odprt do porabe sredstev, najkasneje do 16. 5. 2018.
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OBČINA VIPAVA

Govor župana –
občinski praznik 2017
Spoštovana ministrica, gospa Andreja Katič, spoštovane gostje, cenjeni
gostje, drage občanke in občani, lepo pozdravljeni na tej današnji slavnostni prireditvi ob praznovanju praznika občine Vipava.
Če bi vedel, da bo jutri konec sveta, bi danes še posadil mlado jablano.
To je dejal Martin Luter na temo zaupanja. In prav je imel. V bistvu je še
bolj verjel kot zaupal.
Zaupati je potrebno. Še posebej v medsebojnih odnosih.
Veliko radi zapišemo na papir; nekaj zato, ker bi bile v nasprotnem zadeve nične, nekaj zato, da imamo pisni dokaz v rokah včasih pa zato, ker papir pač vse prenese.
Če tako mora biti, naj bo. A gotovo je, da največ velja pogled v oči in stisk
dlani iskrenih ljudi.
V občini Vipava smo navajeni, da dana beseda velja. Na račun dobrih odnosov smo bili priča današnjemu odprtju prenovljene atletske steze in nogometne zelenice na vojaškem stadionu v Vipavi. Tartanska proga in ob
njej športne površine so izjemna pridobitev tako za vojake kot tudi za občanke in občane, šolarje in športnike, društva in obiskovalce.
Zaupanje je botrovalo tudi postavitvi muzejske zbirke v Vinarskem muzeju, tu v Dvorcu Lanthieri, ki si jo bomo danes po tej svečanosti zagotovo
z veseljem ogledali.
V naslednjem mesecu pa bomo lahko navdušeno pričakali odprtje dolgo
pričakovanega krožišča, ki bo povečal prometno varnost v Vipavi.
Vse to, kar se dogaja je v dobrobit domačinov, obenem pa predstavlja naložbo v turizem. Obiskovalci namreč radi pridejo tja, kjer jim je kaj gostoljubno ponujeno.
Zadovoljen sem z letom, ki je za nami. Ni vse rožnato, pomembno pa je,
da prevladuje dobro.
Ponosen sem na današnje dobitnike občinskih priznanj. Duhovnost, posluh za socialno problematiko, veselje do športa, do dela z mladimi…to so
naše vrline in še mnogo je tega.
Občinski praznik občine Vipava je posvečen dogodkom, ki so doprinesli k
osamosvojitvi naše lepe dežele in domovine Slovenije.
Lepo ravnajmo z njo, kot z mladenko, s katero si želimo zakonske zveze,
zakona. Če jo bomo vseskozi spoštovali, se bomo ob njej počutili tako prijetno kot prvi dan, ko smo jo spoznali in se vanjo zagledali.
Lahko ji tudi kaj malega »skuhamo«, ne bo nam zamerila. Vendar brez
pozitivnega zretja z upanjem v dobro prihodnost, nam noben zakon ne bo
mogel pomagati.
Skupaj gradimo pot naprej, po enem tiru, po dveh, skozi tunele, kakorkoli, vendar brez kamnov spotike. Tako nam bo domovina tudi dom in verjamem, da je doma vredno posaditi jablano. Prej ali slej bo obrodila.
Hvala.
Župan
mag. Ivan Princes, l.r.

Priznanje naziv Častni občan prejme upokojeni koprski škof msgr. mag. Metod Pirih

Zaslužni škof monsinjor magister Metod Pirih je po izobrazbi teolog in pedagog. Dolgoletno izobraževanje doma
in v tujini je kronal z izjemnim delom kot koprski škof. Škofijo Koper je vodil kar 25. let. Od leta 2012 živi v Vipavi
in še naprej pomaga sedanjemu škofu dr. Juriju Bizjaku pri škofijskih zadevah, njegovo delo pa se kaže tudi v župniji Vipava in v drugih župnijah v vipavski dekaniji. Kot škof ordinarij je zaslužen za duhovno in pastoralno prenovo
koprske škofije. V tem času je začel oddajati Radio Ognjišče, s svojim delom je pričela Karitas, deset let je bil odgovoren za Slovence po svetu, predan je bil duhovni oskrbi v bolnišnicah, domovih za ostarele, zaporih in vojašnicah.
Njegovo najpomembnejše delo pa je ustanovitev škofijske gimnazije v Vipavi in graditev nove stavbe ter preureditev malega semenišča ter dijaškega doma. Sam rad pove, da je Vipava ne samo geografsko, temveč tudi duhovno
središče koprske škofije. Še vedno ohranja vedrino, pozornost, skromnost ter bližino do vseh ljudi. Kar ga dela svetovljana ter mu bogati nesporno intelektualno avtoriteto pa je gotovo njegova skrb za konstruktivni dialog. Stremi
k spoštovanju vseh, neglede na njihov življenjski nazor, zato je ta odprtost vredna posnemanja.

Priznanje Občine Vipava kot najvišje občinsko priznanje prejme g. Marko Fabčič

Marko Fabčič je že več desetletji nosilec in gonilna sila alpinističnega dogajanja v zgornji Vipavski dolini. Po
njegovi zaslugi se vsako leto s plezanjem seznani veliko mladih v okviru alpinistične šole, redno pa se pedagoško
ukvarja tudi z mladimi plezalci v okviru krožkov. Njegovo kariero plemenitijo številni prvenstveni vzponi, v alpinističnem odseku Vipava je kot prvi opravil več kot tisoč vzponov. Znan je po organizacijah plezalnih prireditev,
deljenju svojega znanja na mladino, snovanju umetnih plezalnih sten, opremljanju naravnih plezališč, zgolj v vipavski občini je opremil več kot 250 plezalnih smeri kot so Tura in Bela, odlikuje ga predano, zgledno, srčno in celovito delo v plezalskem svetu ter mu v slovenskem merilu trenutno ni enakega.

Priznanje Občine Vipava kot najvišje občinsko priznanje prejme Zavod za socialno
oskrbo Pristan

Zavod Pristan je bil ustanovljen leta 2002 kot eden izmed prvih zasebnih zavodov za izvajanje socialnovarstvenih storitev v Sloveniji. Leta 2004 so pridobili dovoljenje za delo za izvajanje storitve pomoči družini na domu. Od
takrat pa do danes so pridobili 10 občinskih koncesij in so največji zasebni izvajalec pomoči družinam na domu v
Sloveniji. Leta 2008 so uspešno kandidirali na razpisu Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter pridobili
koncesijo za izvajanje institucionalnega varstva starejših. V začetku leta 2010 so odprli novozgrajeni Center starejših Pristan Vipava v katerem skrbijo za 104 stanovalce. V Ljubljani so oskrbniki več kot 100 oskrbovanih stanovanj.
Zavod Pristan zaposluje 130 zaposlenih in je tako največji zaposlovalec na področju občine Vipava. Skrbijo za več
kot 600 uporabnikov. Omeniti velja tudi njihovo sodelovanje z lokalnimi društvi, zavodi in drugimi organizacijami. V prihodnje želijo v svoje delovanje vključiti še dodatne storitve in tako ponuditi občanom najširši izbor storitev za starejše, hkrati pa omogočiti nove zaposlitve v lokalnem okolju.
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23. redna seja Občinskega sveta
Redna sejo Občinskega sveta Občine Vipava, že 23. po vrsti, se je odvila v četrtek, dne 25. maja 2017,
ob 17. uri, v sejni sobi Občine Vipava. Sejo je vodil župan mag. Ivan Princes.

P
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risotni so bili vsi člani občinskega sveta, torej skupno 17.
Poleg so bili prisotni še mag.
Ivan Princes, župan, Jože Papež, tajnik občine, Silvana Vitežnik, Helena
Kobal, Majda Sever in David Premrl
iz občinske uprave, ga. Urška Grmek, Zavod za turizem Trg Vipava,
ga. Brigita Habjan Štolfa, Razvojna
agencija Rod Ajdovščina, ga. Katja Krušič, Lekarna Ajdovščina, ga.
Boža Ferfolja, Zdravstveni dom Ajdovščina, g. Artur Lipovž, Lavričeva
knjižnica Ajdovščina, ga. Bernarda Paškvan, Glasbena šola Vinka
Vodopivca Ajdovščina, ga. Alenka
Močnik, Otroški vrtec Ajdovščina,
ga. Maja Hladnik, Svet Zavoda za
turizem trg Vipava, g. Dušan Marc,
Snaga d.o.o. Ljubljana, mag. Egon
Stopar, Komunalno stanovanjska
družba Ajdovščina.
Seja se je začela s potrditvijo zapisnika 22. redne seje, nadaljevali so
s poročilom o izvajanju sklepov 22.
redne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov. Slišali smo
lahko informacije o poslovanju javnega zavoda TRG Vipava za leto
2016. Predstavnica TRG-a Vipava, Urška Grmek je poročala, da se
je obisk turističnega centra povečal
za 30 odstotkov. Prav tako se je za

26 odstotkov povečala prodaja v vinoteki Vipava, kjer se prodaja vino
lokalnih vinarjev, in prinesla 50.000
EUR prometa.
Svetniki so se nato seznanili s poročilom poslovanja javnih zavodov:
Razvojne agencije Rod Ajdovščina,
Lekarne Ajdovščina, Zdravstvenega
doma Ajdovščina, Lavričeve knjižnice, Glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdovščina in Otroškega vrtca
Ajdovščina ter podali soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad
odhodki. Seznanili so se tudi s poslovanjem Komunalno stanovanjske družbe Ajdovščina za leto 2016.
Ker se je dosedanji direktorici zavoda za turizem TRG Vipava Urški Grmek z 31. majem 2017 iztekel
4 letni mandat, je Svet zavoda opravil razgovor s kandidatkama, ki sta
oddali popolno vlogo na razpis. Za
zasedbo delovnega mesta »Direktor
Javnega zavoda Zavod za turizem
TRG Vipava« se je tako izbralo kandidatko mag. Iris Skočaj, svetniki pa
so podali soglasje k imenovanju direktorja zavoda.
Kasneje je občinski svet obravnaval Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave

ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Vipava. ter Akt o ustanovitvi Sveta RCERO Ljubljana. Sprejeli so tudi Sklep
o cenah oskrbe s pitno vodo, Sklep
o odvajanju in čiščenju odpadnih
voda ter Sklep o cenah ravnanja z
odpadki ter se pogovarjali o ravnanju z zapuščenimi vozili v občini Vipava.
V programski svet (Lanthieri) so
imenovali: Ga. Natašo Uršič Praček,
Glavni trg 14, 5271 Vipava in G. Antona Lavrenčiča, Vrhpolje 1 g, 5271
Vipava.
Sledila je še bučna razprava o podelitvi priznanj Občine Vipava za
leto 2017, nakar so sprejeli sklep, da
se priznanje Naziv Častni občan podeli upokojenemu koprskemu škofu
msgr. mag. Metodu Pririhu, Grabrijanova 19, Vipava, priznanje Občine Vipava kot najvišje občinsko
priznanje Zavodu za socialno oskrbo Pristan, Goriška cesta 27, Vipava in priznanje Občine Vipava kot
najvišje občinsko priznanje g. Marku Fabčiču, Gregorčičeva 5, Vipava.
Sprejet je bil tudi Poslovnik občinskega sveta Občine Vipava tako kot
je bil predlagan, ter oba cenika zakupnin ter vse točke, ki so sledile po
dnevnem redu.
AK
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Gradnja krožišča
kmalu zaključena

Vinoteka Vipava praznuje 10.
obletnico

Poslanka Državnega Zbora mag. Tanja Cink je 13. junija 2017 dopoldan, s skupaj s člani lokalnega odbora SMC Ajdovščina-Vipava,
opravila delavni obisk pri mag. Ivanu Princesu, županu občine
Vipava. Namen srečanja je bil pogovor o trenutni občinski problematiki, sledil pa je ogled gradnje novega krožišča v Vipavi.

Vinska zgodba je v naših krajih že dobro razvita in Vipavska dolina je po vinih zelo prepoznavna. Vina
so v naše kraje prinesli že Kelti, ki so Vipavi dali tudi ime. Wip ach naj bi v keltskem jeziku pomenilo
dolina pod skalami. Kasneje so Rimljani pripomogli k razvoju vinogradništva in vinarstva na našem
ozemlju, saj so tu v času Venetie in Histrie gojili vinsko trto in pridelovali vino. Vinska tradicija se nadaljuje že stoletja in vinarstvo in trsničarstvo sta tudi dandanes izredno pomembna za te kraje.

P

ep jubilej praznuje Vinoteka Vipava, ki deluje v okviru
Zavoda za turizem trg Vipava
- v teh dneh namreč obeležuje 10.
obletnico. Skupaj z vinarji omogočamo predstavitev in pokušino vin
kar petdesetih priznanih vinarjev
Vipavske doline v vinoteki, kar je
primerno za vse, ki želijo v kratkem času spoznati vipavska vina,
ki jih je v vinoteki okrog 250. Po
drugi strani pa z lokalnimi vinarji
sodelujemo pri organizaciji srečanja z vinarjem in degustacijo vin v
hramu, kar predstavlja za nekatere
edinstveno doživetje. Obiskovalci
se lahko odločijo za nakup vin v vinoteki, ali za obisk posameznega vinarja na domu. Izbira je odvisna od
njihovih želja in časa, ki ga imajo na
razpolago.
Prodaja vin je v letu 2016 narasla
za četrtino v primerjavi s predhodnim letom. Ogromen porast prodaje beležimo tudi v prvem polletju
letošnjega leta, ko se je prodaja vin v
vinoteki v primerjavi z istim obdobjem lani povečala približno za polovico. Tako velik porast prodaje je
dober pokazatelj, da je ponudba lokalnih vin dobro sprejeta in zanimiva. Vinoteka v vse večjem številu privablja ljubitelje vin iz Slovenije

o dobrih 15 letih pogovorov
med občino Vipava in državo
bo nevarno križišče ob gasilskem domu v Vipavi zdaj končno
preurejeno v krožišče. Do dokončne
odločitve o gradnji krožišča je prišlo
prav na pobudo lokalnega odbora
SMC Ajdovščina-Vipava.
Pogodbena vrednost investicije je
418.000 EUR, pri čemer je delež Občine Vipava 142.000 EUR. Dela so
sedaj v sklepni fazi. Ob današnjem
ogledu gradnje krožišča z g. Jožetom
Papežem (tajnikom Občine Vipava)

ter vodjo gradbišča, se je poslanka mag. Tanja Cink seznanila s potekom del. Po besedah odgovornih
naj bi se dela zaključila do konca julija.
Nedvomno bo sodobno krožišče
v vipavi prispevalo k večji varnosti
vseh občanov in obiskovalcev kraja. Poleg izgradnje krožišča pa se
bo uredila tudi osvetljava celotnega
drevoreda skozi Vipavo, kar bo dodanen doprinos za vse občane.
Lokalni odbor SMC Ajdovščina-Vipava

L

pa tudi iz različnih delov sveta, največ iz Francije, Belgije, Nizozemske, Nemčije in Avstrije, povečuje se
tudi delež turistov iz Italije in ZDA.
Vedno več je individualnih gostov,
ki iščejo tudi prenočišča in druge zanimivosti, ki jih je vredno obiskati.
Zanimiva dopolnitev vinske zgodbe je tudi Vinarski muzej, ki ga
je Občina Vipava uredila v Dvorcu Lanthierji. Ponudil bo dodatne informacije o tej temi in ponudil obiskovalcem nove možnosti za
raziskovanje bogate vinske, vinogradniške in trsničarske tradicije.
V letošnjem letu smo na TIC-u
v Vipavi sprejeli veliko turistov in
njihovo zadovoljstvo z našimi kraji, je zelo vzpodbudno za razvoj turizma v naši občini. Domačini tukaj
največkrat sploh ne opazimo, da so
naši kraji zares zanimivi, da imamo
številne naravne in kulturne znamenitosti. O tem kako lepo je pri nas,
nam z navdušenjem pripovedujejo
tisti, ki kot turisti obiščejo naše kraje in si privoščijo izlet ali tukaj preživijo nekaj dni. Vsekakor je dobro,
da se zavedamo, da živimo v prelepih krajih in da je naša naravna in
kulturna dediščina zares bogata.
V prihodnje bomo skušali dopolniti obstoječe in razviti nove

zgodbe, ki bodo obogatili turistično
ponudbo vipavske občine. Vabimo
vse ponudnike storitev in izdelkov,
ki bi bili potencialno zanimivi za turiste, da nam posredujejo informacije o svoji ponudbi. Z veseljem jih
bomo posredovali naprej turistom,
hkrati pa bodo služili kot dobro izhodišče pri oblikovanju novih turističnih zgodb in doživetij.
Iris Skočaj,
Zavod za turizem TRG Vipava

Opera Nabucco pod zvezdami v Vipavi

“Splavaj, misel, na krilih kipečih”
Občina Vipava pripravlja za vse ljubitelje glasbeno-gledaliških del pravi poletni spektakel - Verdijevo
operno klasiko Nabucco v izvedbi SNG Ljubljana. Dirigentska taktirka bo v rokah Lorisa Voltolinija.
Dogodek bo v idiličnem ambientu na dvorišču dvorca Lanthieri v Vipavi, 7. julija s pričetkom ob 21. uri.

Milena Morača kot Abigaille in Marko Kobal
kot Nabucco

Od 2.7. do 31. 8. razstava v Frančiškovi dvorani na Sveti Gori
Od 12.7. do 31.8. razstava v Hotelu Alp v Bovcu
23. mednarodna likovna kolonija od 14. do 18.8. na Sinjem vrhu
17.8. dan odprtih vrat, ob 18. uri kulturni program – vabljeni!

9. marca 1842 je Giuseppe Verdi v
milanski Scali dočakal zmagoslavno premiero Nabucca, pripoved o
babilonskem voditelju Nebukadnezarju in njegovem boju proti Izraelcem, obenem pa je Italijanom
predstavljala simbol risorgimenta. Pri nas je bila prvič uprizorjena leta 1959, ponovno pa v sezoni
2000/2001, ob stoti obletnici skladateljeve smrti. Uspeh te opere temelji

na ekspresivnih recitativih, ki se iztekajo v spevne arije in ansamble, in
slovesnih zborih.
Ponosni smo nad dejstvom, da je
v zasedbi tudi nekaj domačinov, ki
bodo soustvarjali predstavo z veliko
težo v opernem repertoarju. V glavni in naslovni vlogi Nabucca bomo
tako lahko videli Marka Kobala, kot
Ismaelle bo na vipavskem odru debitiral Matej Volk z glavno tenorsko
vlogo, Aljaž Žgavc iz Budanj pa se
nam bo pokazal kot Abdalo. Ostali člani zasedbe so še: Zaccaria, Juan
Vasle; Abigaille, Elena Zelenskaya
k.g.; Fenena, Elena Dobravec; Veliki
duhoven, Zoran Potočan ter Anna,
Kristina Šuster Uršič.
Za vlogo Abigaille se jim je pridružila narodna umetnica Rusije in solistka moskovskega Bolšoja sopranistka Elena Zelenskaya, rojena v
Azerbajdžanu. Občudovanja vredna
pevka, ki ima v svojem repertoarju
največje vloge opernega opusa. Med
drugim je bila tudi nominirana za
najprestižnejšo gledališko nagrado v
Rusiji – zlato masko – za naslovno
vlogo v operi Macbeth.
Po pričevanju organizatorjev
vemo, da gostiti nacionalni teater,

res ni mala malica, zato so se na ta
veliki dogodek še posebej pripravljali. Poslušalcem bodo tako ponudili prenovljeni prireditveni prostor,
ki bo večji in izboljšan. Prav tako so
k sodelovanju povabili enega najboljših slovenskih tonskih mojstrov,
Danila Ženka, saj želijo, da bi vsi poslušalci imeli enako kvaliteto zvoka
in da bi bilo doživljanje te čudovite
glasbene klasike nepozabno za vse.
Ker so organizatorji zelo odprti za
sodelovanje z domačini in lokalnimi vinarji, bo med odmorom in po
končani predstavi sledila še pokušina vipavskih vin.
Karte za opero Nabucco, ki jo bo
SNG Ljubljana izvajal pod zvezdami v Vipavi, bo moč kupiti na TIC
Vipava ter v prodajnih mestih Eventim, kar pomeni, da bodo na voljo
na vseh Petrolovih črpalkah. Cena
ene vstopnice znaša 25 EUR.
Se vidimo tam!
AK
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Dan starejših na Slapu

Projekt S-FACTOR 2017

Na Slapu je v nedeljo, 11. junija 2017, potekal že tradicionalni dan starejših. Podobno kot vsa leta se
ga je tudi letos udeležilo veliko število mladih, malo manj mladih in starejših s Slapa, nekateri pa tudi
od drugod.

Udeleženci kulturne prireditve med predstavo Salon Expon

P

raznovanje se je začelo s spovedjo za vse starejše, nakar
sta mašo darovala župnika
Alojz Furlan in Franc Kralj.
Sodeloval je otroški pevski zbor
pod vodstvom Metode Malik, tamburaši pod vodstvom Tine Mezinec in seveda cerkveni pevski zbor,
ki je še dodatno polepšal praznično
mašo. Že takoj v uvodu smo starejšim povedali, da je starost lahko lepa
in da prinaša lepe in prijetne trenutke. Že Francis Bacon je nekoč rekel: “Staro drevo najbolje gori, staro

vino je najbolje piti, starim prijateljem zaupati in stare pisce brati.” Med sveto mašo je potekal tudi
obred svetega maziljenja. Koncu
obreda je sledila še zahvala vsem,
ki so prišli danes in vsem tistim, ki
delujejo v ozadju celo leto, ne samo
danes. Vsako leto se namreč zahvalimo tudi kakšni osebi, ki deluje tiho
v ozadju, ne samo okrog praznovanja, ampak je ta oseba celo leto prisotna in aktivna v Cerkvi.
Po sveti maši smo se vsi skupaj
odpravili v staro šolo, kjer je sledil

kulturni del programa. Najprej nas
je voditeljica Alenka Močnik lepo
pozdravila in napovedala, kaj vse
bomo danes videli, slišali, doživeli. Najprej je bila na vrsti lutkovna
predstava z naslovom Salon Expon.
Na zanimiv način nam je pokazala, kaj nas, ljudi, dela posebne. Če
bi bila pepelka v svileni obleki, ne
bi bila pepelka. In čarovnica z vsemi zobmi in lepo obleko ne bi bila
čarovnica. Osebne in lepotne ‘napake’ so tiste, ki naredijo človeka posebnega in tega bi se morali zavedati
vsak dan. Kasneje je sledila še podelitev priznanj vsem prostovoljcem
programa Popoldan na Slapu za njihovo prostovoljsko delo, ki so ga
opravili v tem šolskem letu. Posebno zahvalo smo dali tudi tistim osebam, ki celo leto sodelujejo z nami.
Po vsem tem je prišlo na vrsto težko pričakovano druženje vseh udeležencev ob dobrotah, ki so jih pripravile slapenske gospodinje. Ob
vsem tem ni zmanjkalo niti “najboljše kapljice” slapenskih vinarjev.
Župnijska Karitas Slap s sodelavci

Program dodatnega usposabljanja
V Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava smo v petek, 2. junija, organizirali
uvodno konferenco ob začetku projekta Program dodatnega usposabljanja otrok in mladostnikov s
posebnimi potrebami (v nadaljevanju PDU), ki se izvaja pod okriljem Evropske unije in Ministrstva RS
za izobraževanje, znanost in šport.

P

o uvodnem pozdravu naše
ravnateljice, Kristine Bratina,
smo na srečanju gostili različne predavatelje. Doc. dr. Erna Žgur
nam je prestavila Analizo projekta
Tranzicijski model – program dodatnega usposabljanja odraslih, ki je v
CIRIUS Vipava potekal v letih 20132015. Gospod Peter Svetina nam je
predstavil svoje socialno podjetje
Grunt – Zavod za socialno podjetništvo na podeželju. Naša učenka
Mateja Hudorovič je ob mentorstvu
Danice Benčina predstavila svoje
delo v preteklem projektu. Alenka
Premrl Lemut, ena od koordinatoric
projekta PDU, pa je predstavila naše
delo v prihodnje. V nadaljevanju so
se predstavili tudi naši konzorcijski
partnerji: Osnovna šola Dragotina Ketteja Novo mesto, Združenje
Bodi zdrav, Osnovna šola Milke Šobar – Nataše Črnomelj in Osnovna
šola Stanka Vraza Ormož. Skupaj
z njimi bomo sooblikovali mozaik
socialne vključenosti oseb s posebnimi potrebami. Mladostniki bodo
razvijali socialne kompetence, s poudarkom na razvijanju poklicnih
kompetenc, ki jim bodo pomagale
pri razvijanju priložnosti za vstop v
delovno okolje.
O nas boste še slišali. Kmalu si boste o našem delu na projektu lahko
prebrali tudi na spletni strani CIRIUS Vipava. Upamo, da naši mladostniki pridobijo čim več izkušenj,
znanj in spretnosti, ki jih bodo uporabili pri svojem nadaljnjem delovanju v širši okolici.
Adrijana Lampe Mikuž

Film o reki Vipavi
Otroci iz Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje
Vipava z njihovima mentoricama so se sredi maja udeležili zaključne prireditve projekta S-FACTOR v Semiču. Dosegli so odlično
drugo mesto za videoposnetek o reki Vipavi.

P

rojekt spodbuja ustvarjanje
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Cilj je bil
ustvariti videoposnetek na predpisano temo, vendar ne samo v obliki
režije, igranja, snemanja in montaže
posnetka, ampak tudi in predvsem v
obliki sodelovanja z okolico. S pomočjo posnetka naj bi se poneslo v širši
prostor védenje o zmožnostih in potencialih otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Ljudje tako lažje
spoznavajo, kdo so ti otroci, kaj vse
delajo in naredijo, kakšne so njihove
posebnosti in prednosti, česa se veselijo in bojijo ter kako radi so opaženi
in sprejeti.
Organizator prireditve je bila OŠ
Milke Šobar Nataše iz Črnomlja. Videoposnetek iz CIRIUS-a Vipava z
naslovom Reka Vipava je po mnenju žirije in občinstva, ki je glasovalo preko internetnega portala, zasedel
odlično drugo mesto v kategoriji slovenskih šol. Zmagala je Tretja OŠ Slovenj Gradec s posnetkom z naslovom
Bodi drugačen. Projekt je mednaroden, sodelovale so šole iz Srbije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Finske
in Avstrije. Zmagovalka v mednarodni kategoriji je OŠ Voštarnica iz Zadra in s posnetkom z naslovom Čuvajmo boje vode.
Posnetek CIRIUS-a z naslovom Reka
Vipava je nastajal tri mesece. Idejo za
sodelovanje je v CIRIUS prinesel Lojze Adamič. Mentorice Andreja Gantar Černic, Liljana Lazar in Maja Štefin so bile gonilne sile pri pripravi
idejne zasnove in otrok na snemanje
in montažo. Za slednjo je strokovno
dovršeno poskrbela Maja Štefin. Posnetek s svojo glasbeno podlago, ki jo
izvaja Instrumentalna skupina CIRIUS Vipava in ki je avtorska priredba
vodje skupine Loredane Sajovic, tako
v popolnosti izvira iz CIRIUS-a.

Pri snemanju videoposnetka so poleg učencev CIRIUS-a Vipava sodelovale še učenke OŠ Draga Bajca iz
Vipave, ki so s svojimi telesi simbolično postavile mostove. Mostove, ki ne
predstavljajo samo prehoda čez reke,
ampak tudi vezi med ljudmi, njihovimi različnimi svetovi in drugačnostjo. Ta je včasih lahko divja in strašna, včasih pa lahkotna in nežna, kot
je tudi reka Vipava.
Reka Vipava priteče na površje iz
številnih izvirov. Najprej pozdravi
mesto, njegove številne zgradbe, kamnite mostove in prijazne ljudi. Po
svoji strugi teče mimo vinogradov,
sadovnjakov, pšeničnih polj in mlinov, kjer so včasih ljudje mleli moko
za kruh, da so preživeli. Pozdravi veter in nas zapusti ter ponese delček te
lepote naprej do morja.
Glavni igralec našega posnetka, enajstletni deček Markus, je kot reka Vipava. Njegova moč in energija privreta na površje na različnih področjih.
Zanimajo ga različne stvari, dotakne
se različnih ljudi, trudi se biti kot oni,
a vendar ohranja samega sebe. Kot
»puntar« se upira zastavljenim potem.
Odločno si izbira svoje, pri tem pa podarja del sebe tudi drugim. Poskrbi,
da se okrog njega dogaja pisano življenje in da z drugimi deli, kar ustvari.
Toplo priporočamo ogled posnetka.
Najdete ga na spletni stani CIRIUS-a
Vipava (www.cirius-vipava.si) ali na
naši FB strani.
Liljana Lazar, učiteljica v CIRIUS-u Vipava

Dan Japonske
V soboto, 10. junija, je skupina učenk OŠ Draga Bajca z mentorico
Sonjo Simonič Puc obiskala prireditev Dan Japonske v Ljubljani, ki
jo organizirata japonsko veleposlaništvo in Genki center.

N

a razstavnem prostoru je
bilo veliko stojnic, ki so
predstavljale preko štirideset društev, organizacij in podjetij,
ki se na slovenskih tleh ukvarjajo z
Japonsko. Dekleta so se preizkusile
v poznavanju japonskih pismenk,
risale in barvale so tipične dekliške
like iz japonskih mang in animejev,
nekatere so se oblekle v tradicionalni japonski kimono in poskusile japonsko hrano. Ogledali smo si prikaz kaligrafije in slikanja s čopičem,
poslušali japonsko glasbo na bobnih
in videli tradicionalne japonske plese. Srečali smo tudi navdušence nad
japonskimi mangami in animeji, ki
so bili oblečeni v znane like iz teh
japonskih stripov in risank. Klubi,
ki se ukvarjajo z borilnimi veščinami, so prikazali svoje spretnosti, mojstri japonske kulinarike pa

svoje. Učenke, ki letos obiskujejo
japonski krožek, so bile nad prireditvijo navdušene, upam, da bodo z
veseljem spoznavale japonski jezik
in kulturo tudi drugo leto.
Sonja Simonič Puc
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Športno na OŠ Draga Bajca

Zlata priznanja učencem

Balinanje

Mladi zgodovinarji nadvse
uspešni

Športne aktivnosti so pri učencih
zelo priljubljene, zato smo k sodelovanju povabili našo upokojeno učiteljico Anuško Lavrenčič. V okviru projekta »Teden vseživljenjskega
učenja« nam je predstavila osnove
balinanja. Gospa Anuška je osnove balinanja predstavila vsem učencem od 1. do 5. razreda matične
šole, ki obiskujejo podaljšano bivanje. Kar petkrat smo balinali na vipavskem balinišču. Gospa Anuška je
učencem pokazala kakšna je pravilna drža pri balinanju, kako se prime
balinarska krogla in kako se zakotali. Balinali smo s pravimi balinarskimi kroglami. Izpeljali smo tudi
tekmovanje med učenci. Po koncu
tekmovanja smo balinišče poravnali in uredili za ponovno uporabo. Tako kot to delajo pravi balinarji. Učenci so bili zelo navdušeni nad
športom, ki jim ni tako zelo poznan.
Gospe Anuški se zahvaljujemo za
prikaz osnov balinanja in za ves čas,
ki nam ga je namenila. Imeli smo se
zelo lepo.

»Prehrana in gibanje« v izvedbi
naše šole. Projekt sestavljata izbirna
predmeta učencev 7. razredov šport
za sprostitev in sodobna priprava
hrane ter 9. razredov raziskovanje
domačega kraja.
Po končani 5. šolski uri se je 39
učencev pod vodstvom štirih mentorjev peš odpravilo proti Vrhpolju. Cilj je bil Kamp Vrhpolje. Po
prihodu v kamp so se učenci razdelili v tri skupine za delo v treh različnih delavnicah. Pouk v naravi se
je začel ob 14:15 uri. Prva skupina
je pod vodstvom učitelja geografije
Nikolaja Likarja in učiteljice športa Petre Batagelj odšla na pohod v
kanjon Bele, kjer si je ogledala tolmune hudournika, plezalno steno,

Tek miru

Adrenalinski park

V letošnjem šolskem letu smo s
projektom Zdrav življenjski slog na
OŠ Draga Bajca Vipava vse počitnice in marsikatero soboto izkoristili za dodatne športne užitke, ki so
nam popestrili naš vsakdanjik. Tokrat smo se z otroki odpeljali v adrenalinski park SOČA FAN PARK.
Že sam začetek je bil za otroke adrenalinski, saj smo se porazdelili v raft
čolne, s katerimi smo se prepeljali
čez kristalno čisto smaragdno Sočo
ali, kot jo opeva naš Simon Gregorčič, krasno, bistro hči planin. Med
krošnjami dreves so nam vodiči razdelili plezalne pasove, nam predstavili, kako se je treba na poligonih
visoko nad tlemi obnašati in paziti nase. In smo šli. V treh skupinah
po vseh poligonih, oranžnem, zelenem, rdečem, modrem … Preizkušali smo se v moči, ravnotežju, koordinaciji …, skratka, vse motorične
spretnosti in pogum so nam prišli še
kako prav, saj so naloge med krošnjami dreves zares adrenalinske.
Na koncu smo se kot pravi Indiana Jones spustili še po 300-metrski
jeklenici – zip line z enega na drugi
breg reke Soče, na višini 40 metrov.
Tako imenovani »spust poguma«
nam je pognal kri po žilah. Prijetno
utrujeni smo se polni lepih občutij
vrnili vsak na svoj dom.

Projekt gibanje in
prehrana

V petek, 26. maja in soboto, 27.
maja, je v Vrhpolju potekal projekt

kot njihovi predhodniki. Izjema je
bilo 6 fantov, ki so po prihodu članov planinskega društva Vipava postavili šotore. Pod vodstvom »planincev« Jurija Nabergoja, Marka
Puca, Mateja Naglosta in Martina
Kodelje je bil tabor hitro postavljen
in učenci so dobili streho nad glavo.
Ob 17:30 se je zaključila druga izmena delavnic in učenci so lahko pol
ure počivali. Ta čas so izkoristili za
namestitev po šotorih in druženje.
Ob 18:00 se je začel večerni del programa. Fantje so zakurili ogenj, dekleta pa so začela s pripravo večerje.
Z žara smo hitro zavohali omamne
vonjave, piščančji file, čevapčiči, piščančja nabodala in zelenjava pa so
napolnili prazne želodce.
Po pomivanju posode sta se nam
pridružila še dva zunanja sodelavca, Jože Rutar, upokojeni učitelj fizike in matematike ter Erik Černigoj,
učitelj fizike in tehnike na OŠ Šturje. Oba sta navdušena astronoma ter
gonilni sili domačega astronomskega društva. Z dvema teleskopoma sta
učencem približala zanimivo nočno
nebo. Jupiter, njegove lune in ostale zvezde so bile vidne kot na dlani,
učenci pa so raziskovali nočno nebo
vse do 23:00 ure. Po napornem dnevu se je nočni počitek, ki je bil sicer
krajši kot po navadi, zelo prilegel. V
soboto zjutraj so se učenci brez težav zelo zgodaj zbudili. Po zajtrku je
sledilo pospravljanje opreme ter odhod proti Vipavi. Zaradi zanimivega
programa in celodnevnega druženja
smo si učenci in mentorji enotni, da
projekt postane tradicija naše šole.

profesor Likar pa jih je zasipal s številnimi informacijami o lepotah doline. Učenci so nabrali suhe veje in
jih prinesli v kamp, saj je bil zvečer
na programu kres. Druga skupina je
ostala v vrhpoljskem kampu, kjer se
je pod vodstvom zunanjega sodelavca Stanka Čuferja, profesorja fizike
in tehnike na OŠ Dobravlje, seznanila z osnovami orientacije. Stanku Čuferju je asistiral učitelj športa
Ivan Ivanov. Delavnica je bila še posebej zanimiva, saj je profesor Čufer s seboj prinesel vse pripomočke
za radijsko orientacijo, ki jo poznamo tudi pod imenom lov na lisice.
Učenci so bili navdušeni, ko so s pomočjo anten iskali oddajnike radijskih valov, ki so bili skriti na različnih mestih v kampu.
Tretja skupina je pod vodstvom
učiteljice gospodinjstva in biologije
Barbare Kodelja Pavlin pričela s pripravljanjem hrane, saj je bilo jasno,
da bo gibanje v naravi učencem pobralo veliko energije. Ob 15:45 se je
prvi del delavnic zaključil in vsi prisotni so v rekordnem času »pospravili« zelo okusno rižoto s paradižnikom. Ob 16:00 so učenci zamenjali
skupine in ponovili iste delavnice

Tek miru ob dnevu OZN je tradicionalna rekreativna tekaška prireditev, ki poteka v počastitev obletnice
delovanja mednarodne organizacije OZN. V sredo 24. maja je vipavsko osnovno šolo obiskal mednarodni tim tekačev Svetovnega Teka
Miru. Tekače so pred šolo navdušeno sprejeli učenci šole, učitelji,
učenci in učitelji Ciriusa ter starši in Vipavci, ki so se odzvali povabilu šole. Najmlajši učenci so tekače sprejeli z glasnim spodbujanjem
in pozdravljanjem z ročno narejenimi rožicami, učitelji pa so tekače pospremili v šolsko avlo, kjer je bil za
njih pripravljen prav poseben krajši
kulturni program. Šolski zbor je zapel dve pesmi, kmalu pa so se pridružili vsi zbrani in sicer s pesmijo
Malo Miru. Sledil je pozdravni govor tekačev, darilca, ki so jih pripravili učenci v podaljšanem bivanju
ter predaja plamenice. Vodja skupine je plamenico predal tretješolcu,
ki je v spremstvu učiteljice odtekel
na igrišče, kjer so vsi navzoči odtekli častni krog. Vse zbrane sta iz šole
na šolsko igrišče v zvokih domačih
slovenskih narodnih pesmi pospremila harmonikaša, učenca sedmega
razreda. Učenci in učitelji so sklenili krog in sledila je predaja plamenice iz rok v roke. Dogajanju so gostje
dodali še športno igro s sporočilom
za najmlajše, ti so imeli priložnost
tudi ponosno pridržati zastavo teka
miru. Tekači so se mogli kaj kmalu
posloviti, saj jih je čakal še naporen
vzpon čez Razdrto proti Postojni.
Elena Kodre Nabergoj, Andrejka Trošt
Pižent, Ivan Ivanov, Veronika Gomizelj

Mladi zgodovinarji OŠ Draga Bajca Vipava so bili ponovno zelo uspešni. Pod mentorstvom Ane Kobal so
bili dvakrat zlati. Najprej v tekmovanju iz znanja zgodovine na temo
»Sto let prve svetovne vojne in soškega bojišča – Slovenci in prva svetovna vojna. Na državnem tekmovanju, ki je bilo 18. marca 2017 v OŠ
Ivana Cankarja v Vrhniki sta učenca
9. razreda Lara Malik in Miha Kopatin dosegla zlato državno priznanje. Lara pa je med 152 tekmovalci
iz cele Slovenije dosegla prvo mesto,
kar je izjemen uspeh.
Izkazali so se tudi mladi raziskovalci zgodovine. Na temo Prazniki in praznovanja v šolstvu nekoč
in danes – primerjava, ki jo je razpisala Zveza prijateljev mladine Slovenije so napisali raziskovalno nalogo z naslovom Veselo in slovesno
ob začetku in zaključku šolskih let.

V raziskovalni nalogi so raziskali,
kako so v Vipavi in okoliških šolah
septembra praznovali vstop v prvi
razred in v višje razrede ter junija
zaključek šolskih let oziroma zaključek šolanja. Raziskovali smo obdobje po drugi svetovni vojni, od šolskega leta 1945/46 dalje.
Raziskovalno nalogo sta na srečanju mladih zgodovinarjev Slovenije
predstavili učenki 7. a Jerneja Trošt in Mihela Božič. Srečanje je bilo
v sredo, 24. maja 2017 v Vrhpolju
pri Moravčah in na gradu Tuštanj.
Učenki sta nalogo zelo uspešno
predstavili pred komisijo za delo
zgodovinskih krožkov in komisija
je naši nalogi podelila zlato državno priznanje ter nalogo pohvalila za
vsebinsko zelo bogato. S trudom in
požrtvovalnostjo nam je uspelo raziskovalno delo, ki odkriva del bogatega in pestrega šolskega življenja
naših staršev in starih staršev.

Zlato priznanje na
likovnem natečaju Portret
– mi smo ta svet

Učenci PŠ Podnanos so z likovnimi izdelki sodelovali na likovnem
natečaju Portret – mi smo ta svet,
katerega je razpisala OŠ Dornberk.
Strokovna komisija je podelila zlato priznanje in nagrado Ani Nabergoj iz 4. razreda in bronasto priznanje naslednjim učencem: Nini
Furlan iz 4. razreda, Klari Nabergoj
iz 2. razreda in Žigu Bratož iz 2. razreda. Učencem iskrene čestitke za
dosežke!
Mentorica Ana Kobal in Mentorica
Mojca Benčina

Tehniški dan šole v Podnanosu

Veter in češnje
V okviru tehniškega dne smo se v četrtek, 1. junija 2017, podnanoški drugošolci podali na krajši pohod do velikega sadovnjaka
češenj. Povabil nas je Martin Vidrih, oče naše učenke Anje. Z veseljem smo sprejeli njegovo povabilo. Z nami je šla za spremstvo tudi
njegova žena, gospa Urška.

P

o prihodu v sadovnjak smo
takoj začeli z delom in nabirali češnje, seveda pa smo jih
veliko dali tudi v usta. Gospod Martin nam je povedal, kako pravilno
trgati češnje, da ne gnijejo in da v
sadovnjaku ne naredimo škode.
Učenci so pridno nabirali zrele rdeče plodove, klepetali in veselo
polnili svoja vedra in košarice. Nabrane češnje nam je gospod Martin podaril in nam jih tudi pripeljal
v šolo.
Hana Vovk, 2. razred, PŠ Podnanos je zapisala: »Zjutraj smo se

zbrali v šoli. Šli smo skozi Poreče in
nato skozi Dobravo do glavne ceste.
Prišli smo do sadovnjaka. Odložili
smo nahrbtnike. Nato smo šli nabirat češnje. Nabirali smo jih v vedra
in iz veder smo jih stresli v kartonaste škatle. Po isti poti smo šli nazaj v
šolo. Anjin tata nam je tja pripeljal
naše češnje. Preživeli smo lep dan.«
Gospodu Martinu Vidrihu in njegovi družini se zahvaljujemo za tako
krasno in delovno preživet tehniški
dan!
Vida Trošt Vidic, Foto Martin Vidrih
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Zdravica na velikem platnu

Knjigožur z VDC-jem

Zgodba o slovenski himni sega že v leto 1843, ko je takratni šembiski duhovnik Matija Vertovec, dal
pobudo Francetu Prešernu, naj v vezane vrstice zloži hvalnico vinski trti. To sporočilo je objavil v sestavku Vinske trte hvala v tretji številki Kmetijskih in rokodelskih novic, 19. julija, že v prvem letu njihovega izhajanja. Pesnik ljubezni se je na to odzval in leto kasneje napisal napitnico Zdravico, ki jo je
uglasbilo preko dvajset skladateljev. Eden izmed njih je bil tudi naš rojak iz Podnanosa Stanko Premrl.

Že nekaj let je Lavričeva knjižnica prisotna v obeh enotah Varstveno delovnega centra v Ajdovščini in Vipavi. Vsak mesec pred njihovo domovanje tako v Ajdovščini kot v Vipavi zapelje bibliobus,
ki ga zaradi posebne dvižne ploščadi lahko obiščejo tudi varovanci
na vozičkih oziroma tisti, ki težje hodijo. Vsako leto se VDC v knjižnici v Ajdovščini in v Vipavi predstavi s praznično stojnico, mesečno pa jih obiščemo v okviru rednega bralnega srečanja.

N

jegova melodija je bila prvič izvedena pred 100 leti
v ljubljanski dvorani Union 18. novembra 1917 pod taktirko
Mateja Hubada na prireditvi slovenske matice. Med množico ljudi
se je njegova melodija hitro prijela
in postala ponarodela. Melodija naj
mu bi prišla v uho v času počitnic
leta 1905, ki jih je preživljal v domači vasi. Redno je zahajal tudi v sosednjo vas na Lozice, kjer je imel stric
trgovino. V njej sta bili zaposleni
tudi njegovi dve sestri. Že na poti do
Lozic je imel v mislih melodijo Prešernove Zdravljice, zato si je prve
note zapisal kar na papirnato vrečko
– škrtoc, ki sta mu jo dali sestri. Pri
rosnih 25 letih pa jo je zaključil na
Dunajskem konservatoriju.
Vse to in še več je bilo prikazano v filmu Zdravica, ki je bil prvič
prikazan širši množici ljudi v Vipavi v kulturnem domu v petek, 23. 6.
2017. Dan kasneje pa je bila premiera filma v Podnanosu, rojstnem kraju slovenske himne na starem placu
pred cerkvijo svetega Vida.
Prvi pobudnik za snemanje filma
o nastanku slovenske himne je bil
Jadran Strle, ki je tudi začel s Turističnim društvom Podnanos snemati film, vendar je njegova smrt delo
prekinila. Nekaj let kasneje so se na
pobudo predsednika Stojana Vitežnika člani Turističnega društva
Podnanos skupaj z dramsko skupino »Ga pihnemo«, ki deluje v okviru Turističnega društva Podnanos

odločili, da skušajo ponovno zbrati ekipo in posneti film o Zdravljici,
saj marsikateri Slovenec ne ve, kdo
je avtor in kdo skladatelj slovenske
himne, še manj pa, da je pobudo za
nastanek Zdravljice dal vsestranski
duhovnik iz Št. Vida, Matija Vertovec.
Film je bil posnet v organizaciji
Turističnega društva Podnanos in
Občine Vipava pod vodstvom mladega režiserja in scenarista Nejca
Furlana. Snemalno vlogo je prevzela
studijska ekipa DD Studio Projekcija - Dominik Vrčon. Pri snemanju
filma je sodelovalo okrog 150 igralcev. Glavne vloge so odigrali člani
dramske skupine s številni nadarjenimi igralci iz Podnanosa in okolice.
Poleg tega so priskočili na pomoč
tudi MePZ Stanko Premrl Podnanos, Folklorno društvo iz Vipave
in društvo aleksandrink iz Prvačine. Glavne vloge v filmu so odigrali Vasilij Starc – Matija Vertovec,
Bruno Andlovec – France Prešeren,
Dejan Slokar - Premrl v času študija na Dunaju, Ljubo Frelih – Premrl
v zrelejših letih v Ljubljani, Marjan
Vovk in Lucija Žgur – oče in mati
Stanka Premrla, Ivica Petrič – gospodinja Matija Vertovca, Tereza
Vitežnik in Andreja Pižent Trošt –
sestri Stanka Premrla, Blaž Gantar
– Premrlov prijatelj iz Dunaja, Silvan Bratož – župnik v Št. Vidu, Valter Pipan – gostilničar, Miha Božič,
Tine Božič, Matija Fabčič in Martin
Fabčič – Premrlovi prijatelji.

K svečanemu vzdušju so pripomogli tudi šembiški pritrkovalci, ki so
s svojim pritrkovanjem dali večeru svoj pečat. V premiero filma nas
je popeljala sorodnica Stanka Premrla - Neja Šraml, ki je s svojim
očarljivim glasom zapela slovensko
himno. Program je povezovala novinarka domačinka Mateja Rosa. O
filmu so spregovorili tudi predsednik Turističnega društva Podnanos, Stojan Vitežnik, koordinatorka filma Jožica Kodre in režiser Nejc
Furlan. Za vso pomoč pri organizaciji snemanja filma gredo zahvale
tudi Marjanu Vovku. Ob zaključku
programa je za prijetno vzdušje poskrbela skupina Infinity.
Ob tej priliki je Turistično društvo
Podnanos podelilo dramski skupini
»Ga pihnemo« priznanje za 10. letno aktivno delovanje.
Veseli smo bili množičnega obiska
od vse povsod, ki je napolnil celoten
trg sv. Vida. Z bučnim aplavzom
so nakazali zadovoljstvo nad posnetim filmom. Članom Turističnega društva Podnanos je v ponos, da
so po številnih mesecih trdega dela
le uspeli izpeljati vse snemalne dni
in montažo, da je lahko v okviru občinskega praznika potekala predpremiera in premiera filma Zdravica.
Glede na navdušenje obiskovalcev
je veliko zanimanje za reprizo, ki jo
društvo namerava izpeljati v prvi
polovici julija.
Besedilo: Cecilija Vitežnik
Foto: Matic Slemič
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B

ralna srečanja se odvijajo v
okviru šolskega leta od septembra do junija. Prebiramo
krajše odlomke ali kratke zgodbe v
glavnem iz slovenskih leposlovnih
del. Obiskovalce bralnih srečanj
spodbujamo, da ob prebranem tudi
sami povedo svoje zgodbe, svoje
dogodivščine. Bralna srečanja jih
spodbujajo k druženju, medsebojnemu spoznavanju, motivirajo jih
k pripovedovanju in hkrati spoznavanju različnih tem oziroma odlomkov iz slovenske literature. Torej
imajo poleg socializacijskega vidika
tudi terapevtski učinek. Tudi na tak
način jih spodbujamo, da se vključijo in postanejo po svojih močeh aktivni posamezniki in (so)ustvarjalci
družbe, katere del so.
Za popestritev in potrebe animiranja bralcev- varovancev v VDC
smo pripravili tudi projekt KNJIGOŽUR. Iskala sem knjige, ki bi
bile primerne za to ciljno skupino
in izbrala 9 leposlovnih del, 10 del iz
mladinske strokovne literature in 4
pesniške zbirke. Kolekcijo teh knjig
smo v posebnem zabojčku postavili v obeh enotah VDC, v Ajdovščini in Vipavi. Sodelavec je oblikoval
8- stransko zgibanko, od tega je 6
strani namenjenih bralcu, da tja napiše ali nariše kaj o knjigi, ki jo je s

tega seznama prebral. Sicer pa se s
temi knjigami srečujemo tudi na naših mesečnih srečanjih. Že na jeseni
smo se dogovorili, da bomo projekt
zaključili v juniju, ko bomo na zaključni prireditvi podelili priznanja
vsem, ki so redno zahajali na bralna srečanja in tudi sicer čez celo leto
pridno prebirali in listali po knjigah.
In podelili smo kar 28 priznanj!
Na zaključku nam je gospa Silva
Karim v obliki kamišibaj gledališča
predstavila tri zgodbice: Martinovi
troti, Teta Meta in Hvaležni medved. Kamišibaj gledališče je umetniška zvrst, ki prihaja iz Japonske,
kami pomeni papir, šibaj pa gledališče. Gre za pripovedovanje zgodb
ob slikah na malih prenosnih odrih. Pripovedovalec (kamišibajkar)
stoji ob malem lesenem kovčku,
odru, v katerem so po vrsti spravljene ilustracije, slike, ki prikazujejo pomembne dogodke v zgodbi
podobno kot pri stripu. Ob pripovedovanje zgodbe pripovedovalec
vzporedno s pripovedovanjem menja tudi slike. Ta, tudi pri nas vse
bolj popularna izrazna forma, je
navdušila tudi mlade bralce VDCja,
s katerimi se bomo po zasluženih
počitnicah v jeseni spet videli na naših bralnih srečanjih.
Zdenka Žigon
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Kultura pod modrim nebom

Koliko časa že? Že 11 let!? Poletno srečanje pevskih in ostalih društev včlanjenih v Zvezo kulturnih
društev Ajdovščina imenovano »Kultura pod modrim nebom«, ki je nastalo pred enajstimi leti kot
nekakšen protest na rušenje kulturnega doma v Ajdovščini, je poleg opominjanja na nujnost kulturnega hrama v Ajdovščini, preraslo v pomemben kulturni dogodek. Zaradi velikega zanimanja društev
dogodek organizira vsako leto drugo društvo v svojem kraju. Letos se je z organizacijo potrudil Moški
pevski zbor Razpotje in nam na Colu pripravil skupaj z Zvezo kulturnih društev Ajdovščina lep kulturni večer.

V

soboto, 10. junija, se je tako
na dvorišču osnovne šole
na Colu v res lepem in lepo
urejenem ambientu, ob čudovitem
vremenu, zbralo devet društev, ki
so s tem srečanjem želeli zaključiti
sezono pred poletnimi počitnicami, ko si bodo nabrali nove energije za nadaljnje ustvarjalno delo
v jeseni. Žal je bilo iz objektivnih
razlogov število sodelujočih letos

nekaj manjše kot po navadi, najde
pa se tudi kakšno društvo, ki jim
je tovrstni dogodek nekako odveč.
O tem ob kakšni drugi priložnosti.
Srečanja se je tako udeležilo osem
pevskih zborov in pa nepogrešljivi člani dramske skupine Zarja pri
društvu upokojencev Ajdovščina,
ki so nas tudi letos v smeh spravili
člani z dvema duhovitima skečema. Svoj prispevek k sproščenem in

prijateljskem vzdušju pa je dodalo še
sedem pevskih sestavov, ki so zapeli
vsak po tri pesmi. Svoje pevsko znanje, ki je na zelo zavidljivem kakovostnem nivoju so nam predstavili:
Moški pevski zbor Janez Svetokriški
Vipavski Križ, Moški pevski zbor
Vinograd Vrtovin, Mešani pevski
zbor Primorje Ajdovščina, oktet
Castrum Ajdovščina, Vokalna skupina Šumljak Budanje, Moški pevski
zbor Srečko Kosovel Ajdovščina in
pa seveda domačini Moški pevski
zbor Razpotje Col.
Hvala vsem udeležencem, ki so s
svojo prisotnostjo dokazali, da pestro predvsem pa kakovostno in številčno kulturno dogajanje v občini
resnično potrebuje in zasluži svoje
prostore. Veseli smo, da ste prireditev »Kultura pod modrim nebom«
vzeli za svojo. Največja zahvala pa
gre domačinom, Moškemu pevskemu zboru Razpotje, ki so se resnično
potrudili in organizirali res čudovit
kulturni večer, ki smo ga vsi skupaj,
s skupno pesmijo in druženjem ob
kozarčku rujnega še kar podaljšali,
v toplo poletno noč. Hvala fantje in
dekleta.
MaK

PIGALOVA TOP
PONUDBA

Hišni čevapčiči
Pizze iz krušne peči
Burgerji
Hišne solate
Vipavski narezek
Mešani ribji carpaccio
Hobotnica v solai
Mešane školjke v buzari

9,00 €
od 5,00 €
od 5,00 €
8,00 €
9,00 €
15,00 €
9,00 €
13,00 €

https://www.facebook.com/HotelCasinoGoldClub/

Hišne palačinke
od 3,00 €
od 6,00 €
Testenine s hišnimi omakami
25,00 €
Mešana mesna plošča za 2 osebi
Goveji bitek s krompirjem in zelenjavo 21,00 €
36,00 €
Mešana ribja plošča za 2 osebi
od 36,00 €/kg
Sveže ribe
19,00 €
Škampi na žaru

Domače pivo

Naročila in rezervacije: 05 36 44 707

13

30. let tekmovanja za
čiste zobe
Zdravstveni dom Ajdovščina je skupaj z šolami zaključil že 30. tekmovanje za Čiste zobe ob zdravi prehrani. In kot se za tak jubilej
spodobi, je bil letošnji zaključek nekaj posebnega. Izdali smo zbornik, ki je nastal z veliko pomočjo vodstev, mentorjev in učencev iz
vseh šol. Svoje spomine in pogled nazaj so prispevalitudi začetniki
te akcije v Sloveniji in zaposleni v ZD Ajdovščina. Izdajo zbornika
so omogočili podjetje Sanolabor, Lekarna Ajdovščina, Zasebna
zobna ambulanta dr. Dušanka Čolović in podjetje T-NET.

P

oleg izdanega zbornika smo
v sodelovanju z vsemi šolami
ter njihovimi učitelji in mentorji pripravili zelo lepo zaključno
prireditev v Dvorani prve slovenske vlade. Na tej so se z nastopom
predstavile vse šole. Prireditev sta
povezovala učenca OŠ Danila Lokarja Berhan Aliji in Zoja Volk. Za
organizacijo in vodenje prireditve je
zaslužna ga. Izidora Černigoj. Oder
je okrasila ga. Anja Kotnik.
Glasbena skupina iz CIRIUSA pod
vodstvom ga. Loredane Sajovic, nas
na začetku prireditve z svojim nastopom, kot vedno očarala. Pevski
zbor OŠ Dobravlje- podružnice Vipavski Križ je pod vodstvom ga. Nataše Valič zapel himno. Nato nas je
z spodbudnimi besedami nagovoril
župan g. Tadej Beočanin. Sledila sta
govora direktorice ZD Ajdovščina
ga. Bože Ferfolja in dolgoletne vodje
tekmovanja za Čiste zobe ob zdravi
prehrani dr. Tatjane Leskošek Denišlič. Osrednji del prireditve je bil
nastop učencev iz vseh osnovnih
šol v občinah Ajdovščina in Vipava. Plesna skupina EL 1 iz OŠ Danila Lokarja, nam je zaplesala moderni ples. Za njimi je sledil nastop
folklorne skupine iz OŠ Col, pod
mentorstvom ga. Heidi Rodman in
ga. Nives Furlan. Iz OŠ Otlica so
nas presenetili z humornim skečem,
ki je nastal pod vodstvom ga. Ivice
Vidmar. Predstavili so se tudi učenke OŠ Šturje z lutkovno predstavo
o zobni miški, pod mentorstvom
ga. Klavdije Jerončič in ga. Suzane
Gorup. Iz OŠ Draga Bajca Vipava-podružnica Vrhpolje je nastopila
skupina učencev, ki so deklamirali svoje pesmice o zobkih in zdravju. Nastop so pripravili pod mentorstvom ga. Sare Furlan. Po nastopih
vseh šol nas je pozdravila vodja zobozdravstva v ZD Ajdovščina dr.
Silvana Bizjak. Sledila je podelitev
priznanj in nagrad vsem zmagovalnim razredom v letošnjem tekmovanju. Zmagovalni razredi so prejeli posebno priznanje, ki ga podeljuje
slovensko zobozdravniško društvo
in vodja programa dr. Matej Leskošek. Podjetje Glaxo pa je prispevalo

nagrade. Po podelitvi je pevski zbor
iz OŠ Vipavski Križ zapel še himno
Na zdravje zdravju. Sledila je pogostitev in druženje v avli dvorane,
v kateri smo pripravili tudi razstavo likovnih izdelkov na temo zobje in zdravje. Izdelke so prispevale
vse osnovne šole. Za vse povabljene
smo pripravili tudi manjšo pogostitev s Fructalovimi sokovi in sladoledom Leone. Odličen kruh nam je
podaril Mlinotest, češnje pa kmetija Viljema Marca iz Planine. Zdrave
namaze in napitke pa nam je pripravil kuhar Sebastjan Pahor. Prireditev sta podprla tudi ZD Ajdovščina
ter Mercator.

V okviru letošnjega tekmovanja za
Čiste zobe ob zdravi prehrani smo
nagradili tudi vse tiste učence, ki so
imeli ob vsaki nenapovedani kontroli vedno čiste zobe. 400 otrok
smo nagradili s peščenimi uricami,
ki smo jih nabavili s pomočjo podjetja INCOM.
Dejstvo je, da je bil za Zdravstveni dom Ajdovščina in službo Zobozdravstvene vzgoje in preventive to
lep in velik dogodek. Ta pa ne bi bil
tako lep, če ne bi pri tem sodelovale
vse šole. Vsi ravnatelji, učenci in njihovi mentorji učitelji in starši, zaposleni v ZD Ajdovščina ter naša domača podjetja in sponzorji. V imenu
ZD Ajdovščina vsem skupaj iskrena
hvala.
Damjana Marc
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Zlati in diamantni pari 2017

Moto avantura

Maj je mesec ljubezni in prav je, da takrat praznujejo zlati in diamantni pari, člani Društva upokojencev Ajdovščina. Društvo že vrsto let pripravlja slavnostno srečanje parov, s kulturnim programom in
podelitvijo plaket. Posebna zanimivost srečanja pa so zgodbe o parih, ki jih pripravijo svojci in obelodanijo marsikatero podrobnost.

Predzadnja majska nedelja je v Ajdovščini minila v znamenju bencinskih hlapov številnih motoristov. Moto Klub Q Vejtr Wajdušna
je namreč že drugič zapored v Športnem parku Pale organiziral turistično moto avanturo z namenom spoznavanja Vipavske doline
in njenih znamenitosti, poznavanja reševanja motorista v prometni nesreči ter učenja spretnostne vožnje po poligonu.

S

pomini segajo v leta, ko sta
se fant in dekle prvič videla,
spoznavala in zaljubila. Vaške
veselice so tista leta združile mnogo src. Kavalir, ki je spremljal dekle brez dežnika do njenega doma,
tudi pokvarjena budilka je povezala
par. Prevozno sredstvo, pa če tudi
le motor, je bil pravi luksuz, da ne
govorimo o avtih, ki so bili še redkost. Bili pa so časi, ko so tovarne v

Ajdovščini dajale kruh vsem, ki so
želeli delati. Mnogo iskric je preskočilo tudi na delovnem mestu.
Gradili so si domove, v katerih so
vzgajali svoje otroke in sedaj z veseljem spremljajo odraščanje svojih
vnukov.
Petdeset let je dolga doba, pa čeprav se nam zdi, da čas prehitro
teče. Veliko sprememb se je zgodilo
v tem času, napredek, ki je prinesel

dobre in slabe stvari. Z dobrimi
si olajšamo življenje, a nobena ne
more nadomestiti človeške topline,
medsebojnega spoštovanja in ljubezni. To daje moč in energijo, da se
v skupnem življenju prebrodi tudi
marsikatero težko preizkušnjo.
To so povedali vsi slavljenci na
srečanju in med njimi sta bila tudi
Romana in Jurij Lulik, ki že 65 let
krmarita skupaj. Mira in Tone Vrčon sta slavila 60 let skupnega življenja. S 50. leti pa se ponašajo Vladka
in Srečko Črnilogar, Silva in Viktor
Čušin, Olga in Rajko Funa, Elda in
Peter Gorup, Klara in Srečko Krkoč,
Vera in Ciril Lipovž, Manica in Viktor Novinec, Zora in Franc Pirjevec, Ada in Viktor Rijavec, Nada in
Pepi Šinigoj, Hilda in Ivan Vodopivec ter Pavla in Andrej Zemljič.
Program in druženje, ki ga je pripravilo Društvo upokojencev Ajdovščina, je bil slovesen. Nastopali so
ŽePZ Večernica, DPS Zarja, Kulturno društvo z Bleda, za ples pa je poskrbel Mauro Deferri.
Nevenka Vidmar, foto Branko Semič

Športni vikend v Kamnjah
Člani ŠKTD Kamnje - Potoče smo letos že tretjič zapovrstjo pripravili športno družabni vikend v Kamnjah. V tem vikendu poskušamo združiti dve stvari, ki nam veliko pomenita. Druženje in povezova-

nje ter delo z otroki.

O

dločili smo se, da letos
ponovno pripravimo družabni nogometni turnir v
malem nogometu, na katerega smo
povabili sosednje KS-je, prijateljska društva in klube. V sobotnem
popoldanskem času so se tako vse
ekipe zbrale na vaškem igrišču v središču vasi, kjer so se v sproščenem
in prijateljskem vzdušju odigrale
tekme, na tribunah pa so prisotni
glasno navijali za svoje varovance. V
poznem večeru smo turnir zaključili
s finalno tekmo med ekipama PGD
Selo in KAŠ Ajdovščina. Zmage so
se zasluženo veselili gasilci, ki so v
začasno last prejeli unikatni prehodni pokal, nagradili pa smo jih tudi
s pršutom. V boju za tretje mesto so
slavili nogometaši domačega društva, ki so premagali ekipo Mladi
Primorje! Na turnirju so sodelovali
tudi krajani Potoč in člani mladinske ekipe ajdovskih rokometašev.
Ob zaključku smo podelili še pokale

najboljšemu strelcu turnirja, najboljšemu vratarju ter najatraktivnejšemu igralcu! Čeprav gre turnir
v prvi vrsti za družabni dogodek,
pa so vsi fantje na igrišču prikazali
borbeno in odlično igro! Po besedah
udeležencev je dogodek zares odlična priložnost za utrjevanje prijateljskih vezi, zato si v društvu želimo,
da bi se turnirja v prihodnjem letu
udeležilo še več ekip iz sosednjih
vasi.
Nismo se še dobro odpočili od sobotnega dogajanja, ko smo se že, na
vaškem igrišču, začeli pripravljati na
popoldansko “mini otroško olimpijado”! Ob 14. uri so se nam pridružili člani kinološkega društva iz
Ajdovščine, ki so s svojimi kužki,
otrokom pripravili nepozaben sprejem. Odprtih ust so otroci sprejemali informacije, ki so jim jih predajali
izkušeni lastniki psov. Po začetnem
predavanju se je dogajanje preselilo na igrišče, kjer so bile na sporedu razne športne igre. Kolesarjenje,

vožnja s poganjalčki in skiroji, spretnostne igre in štafetne igre. Otroci
so se ob izvajanju iger vidno veselili
in preprosta vodna igra je navdušenje le še popestrila. Iskanje skritega
zaklada pa je med malčki še posebej
priljubljena »disciplina«. Tako kot
lani, so otroke tudi letos v najdenem
zakladu pričakale praktične nagrade. Otrokom je bila ves čas olimpijade na voljo osvežilna pijača ter
sadje. Deležni so bili tudi postrežbe z odličnimi domačimi palačinkami, ki so jim dale novih moči za
nadaljevanje. Po malce daljšem počitku sta plesalki iz plesne šole ADC
na igrišče povabili vse otroke in njihove starše, s katerimi so se naučili
koreografije za izbrani ples. Na naše
povabilo so se tokrat odzvale tudi
mlade plesalke na drogu, ki so pod
mentorstvom Iris Batista, prikazale, katere prvine vse, je mogoče izvesti. Gibanje ob drogu so poskusili
skorajda vsi otroci, okorajžilo pa se
je tudi nekaj odraslih. Za zaključek
olimpijade pa je sledilo presenečenje: s svojima motornima voziloma
sta nas obiskala pripadnika vojaške
policije! Z odlično predstavitvijo sta
navdušila vse prisotne na nedeljski
olimpijadi. ŠKTD Kamnje - Potoče je vsem otrokom, skoraj štirideset se jih je zbralo, podelilo diplomo za udeležbo na MINI OTROŠKI
OLIMPIJADI!
Glede na odziv sobotnih nogometašev ter otrok na nedeljski olimpijadi, smo se v društvu brez težav odločili, da bomo prireditev poskušali
izvesti tudi prihodnje leto!
ŠKTD Kamnje – Potoče
G.V.
Foto: D.Š.

P

ripravljenih pa je bilo še veliko družabnih iger, ki so bile
tudi tekmovalne narave. Med
več kot 200 motoristi se jih je 43 odločilo za tekmovanje na moto avanturi. Tekmovalci so morali opraviti
spretnostno vožnjo na poligonu,
metati na koš, balinati, streljati s puško ter z lokom, popeljati kroglico
po labirintu in na koncu so za srečo
metali še kocke. Po opravljenih nalogah na prizorišču, so se odpravili
na vožnjo po Vipavski dolini: po
okoliških hribih, dolini, vaseh, robu
kraške planote in robu Trnovskega
gozda. Vožnja jim je vzela 3 do 4
ure, prevozili so okrog 70 km, med
samo vožnjo pa so morali poiskati
določene turistične točke, znamenitosti in vse skrite poti med vasicami. Na poti so se prebijali skozi
vprašalnik z ne pretežkimi vprašanji
turistične in zgodovinske narave.
Vprašalnike je pregledala in ocenila komisija, najboljše pa nagradila
s pokali in bogatimi praktičnimi
nagradami. Na sami prireditvi se je

predstavila tudi ekipa Rdečega križa
iz Ajdovščine s prikazom reševanja
ponesrečenega motorista, Slovenska vojska z laserskim trenažerjem
Top Gun za streljanje s puško SAR
80, Lokostrelski klub Budanje s
profesionalnimi športnimi loki in
lokostrelci, ter podjetje MAHLE
Letrika iz Šempetra pri Gorici z
električnimi vozili (električno kolo,
električni motor, električni avtomobil Renault Twizzy), ki je nudilo
tekmovalcem in vsem obiskovalcem
tudi promocijske vožnje. Fructal,
Mlinotest in Pekarna Postojna so
poskrbeli, da nismo ostali ne lačni
ne žejni, Dijaški dom Ajdovščina
pa nam je skuhal odlično primorsko joto s klobaso. Tekmovalce je
nezgodno zavarovala Zavarovalnica
Vzajemna. Najlepše se zahvaljujemo še vsem ostalim donatorjem in
sponzorjem prireditve iz ožje in širše okolice ter vas ponovno vabimo v
Pale naslednje leto.
Elvis Marc,
predsednik kluba Q Vejtr Wajdušna

Po dolini s Tomosi
Prireditev, ko se ljubitelji Tomos motorjev odpravijo po naši dolini,
je bila že tretja po vrsti in je potekala zadnjo soboto v mesecu
maju. To leto se je zapisala kot mednarodno druženje mopedistov,
saj smo med 250 udeleženci lahko zasledili tudi šest motorjev in
njihovih lastnikov iz Nizozemske.

Nizozemski gostje

K

er so bili gostje s strani članov društva in drugih domačinov tako lepo sprejeti,
so že obljubili ponovni obisk Ajdovščine, najverjetneje že v tem letu.
Tako kot Nizozemci, so bili tudi
ostali vozniki jeklenih konjičkov ob
koncu prireditve navdušeni nad samim potekom popotovanja po naši
Dolini, ki je potekalo iz Ajdovščine
čez Col in Predmejo do Lokavca,
nadaljevalo do Žabelj čez Vrtovče

na Planino ter zaključilo v Ajdovščini. Udeleženci so tako spoznavali
naše kraje, domačine in z njimi povezano kulinariko. Da so legendarni
»Tomosi« še vedno zelo aktualna
prevozna sredstva, pa poleg velikega števila sodelujočih, potrjuje tudi
dejstvo, da je bilo med mopedisti
kar nekaj mladih voznikov in tudi
lepo število voznic.
Rajko Černigoj
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Ekipi prve pomoči na V Bohinj z vlakom
regijskem preverjanju

V nedeljo, 28. maja 2017, je Planinsko društvo Ajdovščina organiziralo pohod v enega izmed najlepših kotičkov Slovenije, Bohinj. To ni bil samo planinski pohod. Bil je tudi naravovarstveni. Prav v tem
času je v Bohinju potekal Festival alpskega cvetja. Planine in travniki so bili pisani dišečih trav in cvetja. V okolici Bohinjskega jezera smo si ogledali slikovno razstavo cvetja in narave s področja Bohinja.
Da je bil pohod še bolj naravovarstveni, smo se v Bohinj peljali z vlakom.

D

ve ekipi Rdečega križa Ajdovščina sta se izkazali
na regijskem preverjanju
usposobljenosti in pripravljenosti
ekip prve pomoči CZ in RK iz severnoprimorske in obalne regije,
ki je potekalo 3. junija v Tolminu. Na preverjanju je sodelovalo
osem ekip iz Idrije, Nove Gorice,
Pirana, Kopra in Ajdovščine, ki so
svojo usposobljenost preverile na
štirih delovnih točkah. Na vsaki je
bilo več ponesrečenih z različnimi

poškodbami, ki so jih morale ekipe
kar najbolje oskrbeti. Ekipi iz Ajdovščine sta pokazali veliko mero znanja in srčnosti, ko je potrebno priskočiti na pomoč huje ranjenim. Na
državno preverjanje, ki bo potekalo
konec septembra v Kobaridu, se je
uvrstila ekipa iz Nove Gorice, ki bo
zastopala severnoprimorsko regijo,
in ekipa iz Kopra, ki bo zastopala
obalno regijo.
Irena Žgavc

P

laninci smo se zbrali na AP
v Ajdovščini, se odpeljali na
železniško postajo v Novo
Gorico, kjer se nam je pridružila še
ena skupina planincev. Tako nas na
vlak vstopilo kar 37. Po uri in pol
vožnje smo prispeli v Bohinjsko Bistrico. Od tu smo se na pot podali
peš. Nekaj časa smo hodili po cesti,
nato zavili na kolesarsko in gozdno
pot. Po uri hoda je pot prešla v travnik, čez Senožeta, kjer je manjše
smučišče, do vznožja Rudnice (946
m), ki je bila najvišja točka pohoda.
Do vrha nas je čakala še močna,
a kratka strmina. Z vztrajnimi, počasnimi in previdnimi koraki, smo

strmino z lahkoto premagali. Na
vrhu smo bili nagrajeni z lepimi
razgledi. Kljub nizki nadmorski višini, z Rudnice pogled seže daleč naokoli na Zgornjo Bohinjsko dolino
z vasicami Studor, Češnjica, Jereka
in okoliške vrhove. V občudovanju
lepot smo se za nadaljevanje poti še
okrepčali. Med hojo nas je vodnik in
varuh gorske narave Mirko seznanil
z vrstami in imeni mnogih cvetlic.
Da je pohod potekal tako kot mora,
je poskrbel tudi vodnik Božo.
Rudnica je zaobljen vrh. Leži na
robu Triglavskega narodnega parka in razmejuje Spodnjo in Zgornjo
dolino. Na Rudnico vodi več poti.

Predvsem so to stare rudarske poti.
Ime Rudnica naj bi bilo povezano z
nekdanjim rudarjenjem v Bohinju,
ki je šlo v zaton po koncu bohinjskega fužinarstva.
Z Rudnice smo se po zanimivi gozdni poti in travniku z brunarico, s
katerega je lep razgled na Bohinjsko jezero in hribe nad njim, vračali v dolino. Šli smo skozi vas Stara
Fužina do jezera. Tu smo si privoščili malo daljši počitek za ohladitev
s pijačo, sladoledom ali sprehodom
ob jezeru. Sonce nam je ves dan delalo družbo in je neusmiljeno grelo.
Za ta dan ni veljal rek: »U Bohin ma
dž tamvade«.
Pred nami je bil še najtežji del poti.
Na vlak v Bohinjsko Bistrico smo se
vračali ob levem bregu Save Bohinjke po asfaltirani Klodičevi kolesarski in pešpoti. Premagali smo jo po
skoraj dveh urah hoje. Tako smo zaključili krog poti.
Sledila je še prijetna vožnja z vlakom v Novo Gorico, kamor smo
prispeli v večernih urah, zadovoljni,
da smo v knjižico planinskih spominov, odtisnili žig novega osvojenega vrha.
ms

Mladi planinci na Veliki planini
V soboto, 3. junija 2017, je v organizaciji Planinskega društva Ajdovščina proti Veliki planini odpeljal
poln avtobus mladih pohodnikov in ljubiteljev narave. Izlet je bil namenjen predvsem udeležencem
planinskega krožka na OŠ Šturje in planinskega krožka na OŠ Ajdovščina Podružnica Lokavec. Otroke
so spremljali starši in njihovi mentorici ga. Vesna Furlan in ga. Marta Benko. Za vodenje pohoda sta
skrbela vodnika Mirko Soban in Vladimir Lemut.

V

elika planina je ime zakrasele visokogorske planote
v Kamniško Savinjskih Alpah. Je največja visokogorska pašna
planina na Slovenskem. Nanjo so se
pohodniki povzpeli iz Kranjskega
Raka preko Male planine. Med potjo so opazovali številne pastirske
stanove posebne oblike, ki je zaščitni
znak planine. Vodnik Mirko je mlade pohodnike med potjo opozarjal
na različna drevesa in na pokrajino,
ki jo je skozi čas oblikovala narava.
Še posebej pa jim je govoril o cvetju,
ki so ga lahko opazovali med hojo.
Velika planina je v tem času en sam
vrt, pravo čudo narave. Svetoval jim
je, naj na vsakem pohodu spoznajo
vsaj eno novo cvetlico. Na tem pohodu je bila to nedvomno murka.
Kdo ne pozna že skoraj ponarodele
pesmi: Tam kjer murke cveto… Občudovali so drobne cvetove murk,
ki so združeni v socvetja. Spodnji

cvetovi so bili skoraj beli, zgoraj rožnati. Če so se sklonili k cvetu, jih
je ta nagradil z opojnim vonjem po
vaniliji. Tako so mimogrede prispeli do Domžalskega doma, kjer je bil
postanek in čas za malico. Tu so si
nabrali moči za pot proti Gradišču.
Tudi ta vzpon so mladi pohodniki z
lahkoto premagali. Gradišče leži na
1666 mnm in je najvišji vrh planote.

Na vrhu so se vpisali v pohodno
knjigo in za spomin v planinske
dnevnike odtisnili žig. Z vrha je bil
tudi prelep razgled na Kamniško
Savinjske Alpe. Z Gradišča jih je pot
vodila h kapeli Marije Snežne, ki je
bila postavljena leta 1938 in med 2.
svetovno vojno požgana. Leta 1988
so jo obnovili. Kot vse druge stavbe
na Veliki planini je narejena iz lesa.
Še bi pohajkovali in si ogledovali lepote Velike planine a so jih temni oblaki opozarjali na vremensko
napoved z možnostjo neviht v popoldanskem času. Zato so se odpravili proti planini Kisovec, kjer se je
zaključevala njihova krožna pot po
Veliki planini. Prve kaplje dežja so
namočile zemljo, ko so že sedeli v
avtobusu in se vračali proti domu.
Vsi skupaj so preživeli prelep dan v
naravi.
gm

evidentiranje stavbe
etažni načrt
urejanje parcelnih mej
parcelacija zemljišča
zakoličba stavbe
geodetski načrt
tel.: 059 211 656, info@dezis.si, www.dezis.si
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Lik ženske

Latnik 188, 30. junij 2017

2. AFA na ogled v Kavarni Ave

Lik ženske nosi naslov prva samostojna razstava Nadje Lešnjak, ki
je postavljena v galeriji Hiša mladih V Ajdovščini.

Kdor se je v teh dneh ustavil v Kavarni Ave v Ajdovščini je zagotovo že opazil zanimivo fotografsko
razstavo, ki stoji na terasi priljubljenega lokala. Na razstavi se z analogno fotografijo predstavlja skupina AFA, katere idejni vodja je Klemen Bizjak. Razstavo je s kritiko počastil tudi lanskoletni Pultizerjev
nagrajenec, fotograf Srdjan Živulović. Več v fotogaleriji odprtja razstave.

Pred Hišo mladih v Palah

»Današnja umetnica je ženska, za
svoj izziv si je izbrala žensko. Kdo
drugi bi poznal žensko bolj kakor
sama sebe, izbrala si je bitje, ki je
največkrat obsojeno na uničenje. A
se znova pobere.«
Vanda Žvanut
V galeriji Hiša mladih V Ajdovščini je svoje delo na ogled postavila Nadja Lešnjak. Liki žensk so nastajali celo desetletje, oblikovani so
iz gline in pečeni v različnih tehnikah. Nadja se z keramiko ukvarja dvajset let. Prve napotke je dobila
na Ljudski univerzi v Ajdovščini in
z navdušenjem nadaljevala z izobraževanjem in ustvarjanjem. Je tudi
članica Društva POC.
Otvoritev je izžarevala poseben čar
ženskega lika - Nadje Lešnjak kot
umetnice v kiparstvu, poezija Vande Žvanut, ki jo je sama z občutkom
prebrala, in besede mag. Silve Karim, ki so večina ženskemu občinstvu predstavile Nadjo in njeno ljubezen do gline.
»Kmalu bo že 20 let od takrat, ko
je Nadja Lešnjak odkrila, da obstaja
material, ki ga čuti na prav poseben
način, da obstaja material, v katerem se lahko izraža, da obstaja glina. Prve Nadjine keramične forme
so bili poskusi in raziskovanje možnosti, ki jih glina omogoča in dopušča. Danes pa nam pričujoča razstava potrjuje, da ima Nadja Lešnjak
za sabo že veliko kilometrine - tako
v obliki tečajev, na katerih se je izobraževala, kot v spremljanju razstav
in drugih, s keramiko povezanih dogodkov, ki jih je obiskala. Predvsem
pa ima Nadja Lešnjak za sabo že velikansko število ur, preživetih ob

lastnem ustvarjanju v tihoti ateljeja.
Lik ženske nosi naslov prva samostojna razstava Nadje Lešnjak.
Njene ženske so predvsem ženstvene, takšne, ki jih lahko ustvari
le ženska roka. Nekatere so poduhovljeno umirjene, kot stara božanstva; druge so radožive in zvedave, z
vetrom v laseh. Ene so žalostne, druge vesele. Ene so upodobljene na realističen način, druge so močno stilizirane, že na robu z abstraktnim.
Nadja Lešnjak je na področju keramike dobro tehnično podkovana.
Izrablja učinke, ki jih dajeta tehniki raku in obvara, so pa na razstavi tudi figure, nastale s preprostim
električnim žganjem. Pri slednjih
je še bolj opazen Nadjin sofisticiran
pristop k oblikovanju, saj v njih ni
efektov, ki bi lahko karkoli prikrili.
»Vsak je na svetu za kaj« je zapisal Tone Pavček. Ta prelepa razstava
je zgled ustvarjalke, ki svojo energijo usmerja v lepoto in s tem polepša
trenutke tudi vsem nam, ki Nadjino
delo spremljamo.
Želeli bi si še veliko podobnih razstav in dogodkov, saj nas notranje
bogatijo ter spodbujajo naša doživljanja in občutenja. Hkrati pa imamo vsi skupaj še eno priložnost, da
se srečamo in družimo ob lepem.
Hvala, Nadja, da si nam dala to priložnost. Čestitam in želim še veliko
lepega.«
Mag. Silva Karim
In besede Vande Žvanut: »Poezija
in glina sta že večkrat sodelovali in
ko dodamo še žensko, je to najbolj
uglašen trio današnjega dne.«
Nevenka Vidmar

K

avarna Ave je že več kot
dober teden prizorišče zanimive fotografske razstave
AFA (Analogna fotografija Ajdovščina). Že drugo leto zapored se je
namreč 13 fotografov iz Vipavske
doline udeležilo fotografske delavnice 2.AFA (Analogna fotografija
Ajdovščina), ki jo vodi in usmerja Klemen Bizjak. V sodelovanju
z društvom Fouč, ki vsako leto organizira odmevno športno rekreativno prireditev WOTR, so določili
temo - Šport in ljudje v Vipavski
dolini. Udeleženci delavnice so si
izbrali vsak svoj šport ter veselo
ustvarjali na film. V petek, 9. julija,

pa so v kavarni Ave v Ajdovščini na
ogled postavili svoja dela. Otvoritev
razstave 2.AFA pa je s svojim glasom in nastopom počastil tudi kolega fotograf in pevec skupine Ana
Pupadan, Simon Avsec.
Za kritiko del je poskrbel Pulitzerjev nagrajenec in fotograf g. SrdjanŽivulović. Le ta je takole pokomentiral razstavljena dela: »Fotograf ali
fotografinja samo z veliko poguma,
žara ali norosti sprejme izziv analogne športne fotografije. Ker so današnji izzivi zelo hitro hipni, predvsem
na socialnih omrežjih in s pomočjo priročnih mobilnih naprav, je
2. AFA razstava še toliko večji in

Komorni zbora Ipavska - nastopi v Vipavi, Postojni, Vipavskem Križu in
Salzburgu

Pestro glasbeno poletje
Komorni zbor Ipavska je ob koncu sezone še vedno izredno aktiven. Pevci, ki jih že drugo sezono vodi
dirigent Michele Josia, so v maju najprej popestrili kulturni večer pri cerkvi sv. Socerba nad Podrago
in sodelovali na prireditvi Dan ljubezni pod kostanji v Vipavi. Maj pa je prinesel tudi odmeven koncert v Postojni, v cerkvi sv. Štefana, kjer so se predstavili z raznolikim sakralnim programom različnih
stilskih obdobij. V juniju je Komorni zbor Ipavska pripravil letni koncert v Vipavskem Križu. Pridružil se
jim je še gostujoči Mešani komorni zbor Krog iz Ljubljane, ki ga vodi Milivoj Šurbek.

Mehanika Tomi Lavrenčič s.p.

MOTO SERVIS
Ajdovščina

Vipavska cesta 4a, 5270 Ajdovščina

031 651 369

Popravila

-

motornih koles
skuterjev
mopedov
male kmetijske mehanizacije
servisiranje izvenkrmnih motorjev

popolnejši uspeh. Pogumni in drzni
ljudje so s črno-belimi fotografijami
v svojih prizadevanjih občudovanja
vredni pa čeprav vsi vemo, da je to
potovanje “back to the future”. Imeti čas za fotografiranje na film, vonj
fiksirja v nosu in od razvijalca rjave nohte je nostalgija in izkušnja, ki
je ne doživi vsak fotograf s telefonskim streljanem selfijev tja v tri dni.
Zato čestitam pogumnim raziskovalcem in se pridružujem potovanju
“nazaj v prihodnost”. Srdjan Živulović je slovenski fotograf, ki je prejemnik prestižne Pultizerjeve nagrade
za fotografijo. Njegov posnetek migrantov je namreč med 17 Reutersovimi fotografijami, ki so lansko leto
prejele Pulitzerjevo nagrado. Njegova fotografija, posneta 20. oktobra
2015 na obrobju Brežic, prikazuje
prebežnike na poti. Živulović je več
let delal v časopisni hiši Delo, od leta
1992 ima svojo fotografsko agencijo Bobo. Od slovenske osamosvojitvene vojne sodeluje z agencijo Reuters.
Na razstavi 2. AFA se s svojimi deli
predstavljajo: Špela Škvarč, Nejc
Bizjak, Špela Cigoj, Tim Žgavec,
Mojca Bernik, Matevž Kren, Ana
Rustja, Matjaž Jazbar, Staša Benko,
Petra Perhavec, Beti Bratina. Eva
Kavčič in Klemen Bizjak.
kb

Rohan De Lanerolle na pevski vaji s Komornim zborom Ipavska

V

rhunec sezone pa je zbor
doživel v Mozartovem
mestu Salzburg, kamor
je bil povabljen s strani organizatorjev Meeting Music, ki so
pripravili »Salzburg Choral Celebration & Competition«, festival in tekmovanje z mednarodno
udeležbo pevskih sestavov (Avstrija, Češka, Nemčija, Estonija, Finska, Hrvaška, Madžarska,
Norveška, Litva, Rusija, Taivan,

Združene države Amerike, Indija). Komorni zbor se je na gala
prireditvi v veliki dvorani Mozarteuma predstavil z zahtevnimi
deli različnih še živečih avtorjev
(Čopi, Whitacre, Busto, Basden,
Lauridsen, Sisask, Orban… ), požel bučen aplavz ter pohvale članov komisije in dobil več povabil
za gostovanja na različne konce
sveta.
V Salzburgu so imeli drugi

koncert v cerkvi Kollegium Kirche ter dva krajša nastopa. Sekcijski nastop na mostu Makartsteg, priljubljenem zbirališču
zaljubljencev in pouličnih umetnikov in glasbenikov, je bil poln
ljubezenskih pesmi. Drugi nastop je bil na letnem vrtu Sternbrau skupaj z nemškim zborom,
kjer so predstavili program slovenskih ljudskih pesmi.
Rohan De Lanerolle, član komisije s Šri Lanke, je želel po uspešnih nastopih v Salzburgu obiskati Komorni zbor Ipavska na
rednih vajah. Nekaj dni po prihodu iz Salzburga se je zboru
pridružil na vajah, ki jih je tudi
sam vodil. Razkril je tudi nekatere nove skrivne kotičke vokalne tehnike.
Komorni zbor Ipavska iz Vipave zaključuje letošnjo zelo uspešno sezono z gostovanjem na festivalu »La citta dei Gremi« na
Sardiniji, kamor odpotuje sredi
julija.
Vida Trošt Vidic
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#Bit8Beat

Fluvium Ars Fest, Meta Fajdiga

Spet je čas za gostovanje Mladinskega centra Hiša mladih Ajdovščina v Galeriji Vipavski Križ. Letos že osmo leto zapored pripravljamo projekt BIT&BEAT. Tokrat v malce drugačni različici, ki bo
trajala skorajda celotno poletje, v projektu pa lahko sodelujete
tudi vi, z vašimi Instagram objavami.

Z

ačenjamo že osmi kulturno umetniški projekt
BIT&BEAT, s katerim Mladinski center Hiša mladih iz Ajdovščine gostuje v Galeriji Vipavski
Križ. Letos v povsem novi obliki, v
projektu BIT&BEAT pa lahko sodeluje vsakdo, ki uporablja družabno
omrežje Instagram.
Kako? Preberi spodaj!
Objavi fotografijo iz vipavskega križa na svojem instagram
profilu in jo označi s heštegom
BIT&BEAT(#BIT&BEAT). izbrane
objavljene fotografije bomo natisnili

in z njimi redno polnili galerijo vipavski križ vse do 16. avgusta 2017.
Prve fotografije bodo na ogled v galeriji od 21. julija naprej. Vaše instagram objave zbiramo do 16. avgusta. Ob koncu projekta, bomo na
zaključni prireditvi, v petek, 18. avgusta 2017, izbrali najboljše tri objave in jih nagradili z zelo zanimivimi
in kreativnimi nagradami.
Instagram objave bomo redno objavljali tudi na posebni Facebook
strani - www.facebook.com/bitbeatvipavskikriz.
MC Hiša Mladih Ajdovščina

vabi in obvešča

Počitniške dejavnosti 2017 v Lavričevi knjižnici
Lavričeva knjižnica Ajdovščina je
tudi letos pripravila privlačno ponudbo počitniških dejavnosti. Gusarska zabava, četrtek, 6. julij, od
9.30 do 12.00. Preizkus gusarskih
veščin in izdelava gusarske oprave,
zabava zagotovljena! Ker brez vode
pri gusarjih ne gre, s seboj prinesite
dodatna oblačila.
Kako so živeli Rimljani v Ajdovščini? Četrtek , 13. julij, ob 9.30. Sprehod po rimski Castri in spoznavanje
načina življenja Rimljanov v naših
krajih, traja 2 šolski uri
Kako je preživljal počitnice Danilo Lokar? Četrtek, 20. julij, ob 9.30.
Obisk Lokarjeve hiše, spoznavanje
kako se je Danilo Lokar s prijatelji
in sestro igral in zabaval med počitnicami, traja približno 1 uro.
Delavnice so brezplačne, prijava
pa je obvezna! V primeru premajhnega števila prijavljenih delavnica
odpade.
Prosimo vas, da se prijavite na počitniške delavnice ter prijavnico
oddate v knjižnici do navedenega
datuma ali pa nas pokličite na telefonsko številko (05) 3644 250.
Poletni urnik Lavričeve knjižnice
in njenih enot
V juliju in avgustu Lavričeva knjižnica posluje po poletnem urniku,
ki stopi v veljavo 2. julija 2017. Konec lanskega leta in prvo polletje letošnjega je bilo kar naporno, saj
smo po predhodni opremi knjižnega gradiva izpeljali zahtevno posodobitev vračanja in izposoje gradiva. Bibliobus je na prvi poletni dan
opravil svojo zadnjo vožnjo, znova gre na teren z začetkom šolskega
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leta. Kljub dopustom bo delo v knjižnici in njenih enotah potekalo ves
čas, najprej bodo zaživele počitniške
dejavnosti za otroke v juliju.
Izvedena bodo nujna vzdrževalna
dela in servisi, izvajala se bodo interna strokovna dela, za katera doslej ni bilo časa, pregledana bodo
skladišča, pripravljali se bodo načrti
za jesen in naslednje leto. Knjižnica
in njene note bodo poslovale po naslednjem urniku:
Ajdovščina: ponedeljek in torek –
10.00-18.00; sreda – 8.00-16.00; sobota-zaprto.
Vipava: ponedeljek – 08.00-14.00;
sreda – 15.00-18.30.00; sobota-zaprto.
Podnanos: sreda – 11.00-14.00; petek-zaprto.
Izposojevališče Dobravlje bo obratovalo po dosedanjem rednem urniku – sobota 8.00-12.00.
Poletna pisarija – v teku
Od začetka junija poteka v organizaciji Lavričeve knjižnice Ajdovščina in pod mentorstvom pisatelja
iz Ajdovščine Bojana Bizjaka tečaj
kreativnega pisanj Poletna pisarija.
Vabljeni vsi, ki ste željni poletnega
zgodbarjenja.
Srečanja udeležencev so vsak drugi torek v Lavričevi knjižnici, potekala bodo do konca avgusta. Podatke o prijavi najdete na spletni strani
knjižnice pod Poletno pisarijo. Lahko pa se tudi le enostavno pridružite kateremu od zanimivih in ustvarjalnih srečanj.
Starostna omejitev za udeležbo je
od 0 do 120 let, vzamemo pa tudi
tiste, ki so to starostno omejitev že
presegli.
Lavričeva knjižnica

Odpreti srce, slišati, delati, dajati
Ne predstavljam si dobro onostranskega raja in pekla, toda oba srečujem na tem svetu. Od obeh srce
trepeče, tako močno, da se vprašaš, koliko bo še zdržalo napolnjeno do roba, in takrat – čutiš, živ si.
Če nisi že prej zaprl teh vrat, ker je vsega preveč, dobrega in slabega. Odpreti srce, slišati.

S

tatistika uspešno skriva resnične obraze človeških usod.
Iz podatka, da je neka šola dosegla na nacionalnem preverjanju
znanja visok odstotek uspešnosti, ne
vidim posameznika, osnovnošolca.
Ali je zadovoljen, srečen? Ga vodita pri učenju radovednost, pristno
hrepenenje po odkrivanju sveta?
Koliko si upa stremeti k svojim sanjam? Ali je ponosen nase, ali čuti,
da je pomemben svoji okolici? Ali
je prisluhnjeno njegovim stiskam
odraščanja? Ogled kratkih dokumentarnih filmov na Srednji šoli
Vena Pilona ob Svetovnem dnevu
beguncev razkriva ozadje drugačne
statistike. Skušam začutiti, koliko so
ta ista vprašanja zadovoljstva, sreče,
hrepenenj, slišanosti sploh adekvatna za mlade glavne like pretežkih
zgodb teh filmov – mar ne prehajajo v cinizem? Drži, da ti otroci
nimajo rešenih osnovnih potreb,
da se njihovi dnevni strahovi vrtijo
okrog biti ali ne biti, toda – dâ, sanjajo, hrepenijo, hlepijo po domu in
ljubezni, želijo si možnosti učiti se
in ustvariti nekaj, na kar bodo ponosni in na kar bo ponosna njihova
okolica.
Zato se moja odgovornost ne konča, ko si ob nakazilu miroljubni organizaciji abstraktno skušam predstavljati, da je to nekomu v Sloveniji
ali v tujini omogočilo preživetje. Verujoč v moč dejanj posameznika, je
moja odgovornost graditi moj košček lepote in moj prispevek dobrega ter budno skrbeti za odličnost

vsakega koraka, vsake komunikacije, vsakega odnosa, vsake misli, besede, dejanja. Budno, res, da me ne
zazibljejo v mehki sen glasovi naše
družbe, ki govoré, da je normalno, da nimamo časa za bližnje, da
je sprejemljivo, če se zaradi naglice
nasilno izražamo, da ni pomembno, kaj se dogaja daleč proč (četudi je to samo naslednja vas), da tako
ali tako ne moremo ničesar spremeniti - dokler imamo sami za avto
in hladilnik, in dokler se krog katastrof in nasilja ne sklene tako tesno, da ni več kam pogledati proč.
Imamo življenje, imamo moč. Delajmo, ustvarjajmo, dajajmo, bodimo odlični, pa ne zaradi tekmovanj
in merjenj rezultatov, temveč zato
ker vemo: naša dejanja tlakujejo pot
v drobne podobe bodisi raja, bodisi pekla.
Zakaj bi torej le pasivno negodovali, če v našem kraju bistveno
primanjkuje kakovostne ponudbe umetnostne glasbe? “Delajmo,
ustvarjajmo, dajajmo,” te besede so
zaresonirale skoraj kot slogan novoustanovljenega Zavoda za kulturo, znanost in umetnost Fluvium 7, ko sta ob otvoritvi koncerta
Mete Fajdiga spregovorila predsednica zavoda Maja Marinkovska
in David Trebižan. “Vrnimo kraju,
kar je dal nam in izkoristimo njegove potenciale; kulturne, zgodovinske, naravo, predvsem pa človeški
potencial.” Ta izhodišča so Fluvium
7 vodila k dvodelni programski zasnovi festivala Fluvium Ars Fest, katerega rdeča nit je klavir: dnevni del
kot koncert mladih glasbenikov, ki
jim organizator želi omogočiti igranje na odličen inštrument v lepem
ambientu in večerni del kot koncert
vrhunskega umetnika, za katerega
se zainteresirani publiki ni potrebno peljati v Ljubljano ali drugam. V
letošnji prvi ediciji festivala je v soboto zvečer nastopila vrhunska pianistka Meta Fajdiga. Za ta veliki talent Vipavske doline je že kdaj slišal
vsak domačin. Verjetno pa jih ima
prav malo vpogled v razsežnosti, do
katerih je Meta Fajdiga svoj potencial razvila.
Ko poslušam Meto Fajdiga...

Se odpre čas. Ne slišim glasbe, niti
očarljive množice filigransko drobnih stopenj med pianissimom in
mezzofortejem, temveč slišim govorico skladatelja, vidim ga pred seboj, pogovarjam se z Brahmsom, ki
mi razkriva vredno, z Lisztom, ki se

samozadostno smehlja nad skrivnostnimi simboli, z Bachom, ki me uči,
kako se na toboganu orgelskih cevi
zapeljati globoko pod vrvež minljivega. Še več, govorijo mi o svojem času, o tegobah, o nerazumevanju okolice, o preseženih dvomih, o
srčnosti, o garanju in neomajni volji omogočiti rojstvo koščku Lepote.
Tedaj začutim prežemajočo hvaležnost za mnoge stvari. Za mojstrstvo in odličnost naše pianistke, za
katerima stojijo leta osredotočenega dela, pa tudi spodbude okolice.
Za prizadevanja organizatorjev, ki
gradijo svoj kos odličnosti z novim
festivalom, ki odgovarja na potrebe
kraja in krajanov. Hvaležnost za domačno cerkvico Sv. Antona Padovanskega, ki je bila za en večer katedrala zvočnih palet, orgelskih fanfar
in zvonov. Hvaležnost za okolje, v
katerem sem lahko prišla do izobrazbe, ki mi omogoča, da slišim te
palete in napolnim srce z lepoto. Ter
hvaležnost za idilični košček planeta, kjer so se vse te vrednote v nekem
pozno pomladnem večeru združile v raj.
Bojana Šaljić Podešva

Motoristi iz Žapuž v Rakitni
Ljubitelji motorjev se po navadi pred krajevnim praznikom – konec junija zberejo in se odpravijo na
izlet. Tokrat so se srečali v nedeljo, 11.junija 2017, v Žapužah in se odpravili na panoramsko vožnjo po
osrednji Sloveniji.

P

reko Razdrtega, Unca ter
Cerknice so se v prvem delu
zapeljali do Rakitne. Pred
jezerom na počivališču jim je spremljevalna ekipa postregla s kavo in
hladnim sokom. Po oddihu se je 25
motoristov preselilo pred cerkev,
kjer je vse zbrane blagoslovil šturski župnik Zoran Zornik, ki je tudi
izkušen voznik. Po blagoslovju je
hudomušno rekel: »Za tako kratko
molitev, smo se morali pripeljati
tako daleč«. Sledila je še skupinska
fotografija in nato nadaljevanje poti

proti Bistri, Logatcu in čez Staro pošto nazaj pred dom krajanov v Žapuže. Za družabno srečanje ob okusnem pasulju ter hladnem pivu po
uspešni vožnji je poskrbelo društvo

DEŠK. Zadovoljni motoristi so se že
pogovarjali, kam bodo krenil naslednje leto.
Aleš Brecelj
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Veter z Gore z Alojzijo Bratina

V Lavričevi knjižnici v Ajdovščini se je obiskovalcem predstavila Lojzka z svojo pesniško zbirko ‘Veter z
Gore’. To je tretja zbirka Alojzije Bratina, ki jo vsi poznajo kot Lojzko, pred njo je izdala zbirko ‘Domača
vasica’ (2012) in ‘Na Gori je moje zavetje’ (2008). Poleg tega je izdala tudi zgoščenko.

A

lojzija Bratina je doma na
Predmeji, na planoti Gora,
z obema je trdno povezana
ona sama in tudi njene pesmi. Kot
je zapisal v spremni besedi Bojan
Bizjak Zakawsky, je sporočilnost
najnovejše zbirke mogoče strniti
v tri sklope. Če je prvi prigodniški, ki govori o domačem kraju, pa
o ljudeh – med drugim jo iskreno

navdihujejo športnice in športniki
ter umetnik ter njihovi uspehi in
dosežki, bi naslednji sklop lahko poimenovali družinsko-idilični z izpostavljeno vrednoto družine. Tretji,
največji sklop je hrepenenjsko-ljubezenski. Ne moremo prezreti pesmi, ki so prepletene z notami in so
zato nekaj posebnega. Zbirki je dodano tudi krajše gledališko besedilo

z naslovom ‘Amaterji’, za katerega
je spremno besedo napisala Nina
Bednarik.
Večer je usmerjal prof. Bojan Bratina, pesmi so prebirali Ana Žgavec,
Silvana Kalin, dr. Boris Kovač, Irena
Kokalj in avtorica sama. Pevski del
skupine Zarja je s pesmijo popestril
večer in medse povabil tudi pevke
DPŽ Predmeja, ki so skupaj zapele Lojzkino pesem ‘Na Gori je moje
zavetje’. Glasbo zanjo je napisal Filip Vidmar.
In kot je zapisala Lojzka v svoji pesmi ‘To sem jaz’:
Prišli so pesniški navdihi, Iz srca
na liste vreli stihi, V tri so zbirke se
združili, Sonce v njih so začutili.
Še veliko pesmic bo Lojzka zapisala in z njimi segla v srca vsem, ki živijo na Gori, se vračajo na Goro in
spoštujejo ljudi in to lepo planoto.
Irena K. in Nevenka V.,
foto Nevenka V., Marjan B., Vlasta F.

Po Kastri in hkrati po Gori
Fotografsko društvo Veno Pilon iz Ajdovščine nadaljuje s tematskimi razstavami fotografij v izložbah
opuščenih lokalov v ajdovskem mestnem jedru Kastri. Tokrat so člani društva s pridom izkoristili možnosti, ki jih ponuja vsestransko ‘fotogenična’ Gora.

G

ora, kraški svet s številnimi
dolinami, brezni, ogradami,
z malo obdelovalne zemlje,

ki omogoča le skromno živinorejo.
Naseljevanje te ‘votle gore’, skozi
katero je moč videti Vipavsko dolino, se je začelo v začetku 17. stoletja,
ko so kriški grofje poslali svoje oglednike, da bi ocenili kakšne so možnosti izkoriščanja gozda in divjadi
v njem. Vesti so bile ugodne, zato so
kriški grofje pospeševali stalno naselitev tega območja. Najemniki so
si svoje parcele ogradili s kamenjem,
ki ga po Gori manjka. Gora je tako
prepredena s kamnitimi zidki ali
‘grubljami’, ki ji dajejo svojevrsten
in zanimiv videz.
Če hočemo še podrobneje spoznati Goro, lahko izberemo tematski
poti ‘Pot po Dolu gor in dol’ ali ‘Pot
po Angelski Gori’. Obe sta dobro
označeni in obogateni z opisi večjih
znamenitosti. Zasnovani sta krožno,
kot ogrlica, na kateri so nanizani biseri narave in dela človeških rok. So
duh časa in zelo nazorno prikazujejo večno prilagajanje človeka naravi, njegovo odvisnost in možnost

sobivanja tudi v ostrih in težavnih,
toda čarobno lepih razmerah matere Gore.
Gora je idealen kraj za pohodnike. Na Predmeji je dobro izhodišče
za vzpon na najvišji vrh ajdovske
občine Mali Golak (1495 m), lahko se povzpnemo na Čaven ali pa si
izberemo razgibano pot po Robu, s
slikovito Orlovco, najvišjo steno v
pobočju Gore, ter najlepšima razglediščema, Dolskim in Otliškim
majem.
Prav tako so zanimivi vzponi iz
doline na Goro po številnih uhojenih stezah - najbolj priljubljena je
od izvira Hublja do Otliškega okna.
Na vseh poteh pa je ‘obvezna’ fotografska oprema …
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Glasbena šola
zaključuje šolsko leto
Ob zaključku šolskega leta je glasbena šola Vinka Vodopivca priredila vrsto koncertov na različnih prizoriščih. Poleg dogodkov,
ki jih organizira šola sama, so se učenci odzvali tudi povabilom k
sodelovanju na lokalnih in občinskih prireditvah.

T

ako so mladi glasbeniki nastopili ob sprejemu, ki ga župan občine Ajdovščina vsako
leto priredi za najuspešnejše učence.
Maša Kržič, Gregor Kodermac, Katarina Lozar, Ema Gregorčič in Eva
Faganelj so pod mentorstvom Miroslava Paškvana, Armanda Mariuttija in Andreja Kobala ter ob odlični
klavirski spremljavi Ane Knez očarali publiko z izjemno zrelo interpretacijo glasbenih del. Ob Dnevu
državnosti pa so na prireditvi na
Predmeji svoj kulturni prispevek
odigrali člani Mladinskega pihalnega orkestra glasbene šole pod vodstvom Andreja Kobala.
V začetku junija so se v Pilonovi
galeriji in Lanthierijevem dvorcu v
Vipavi odvijali kitarski dnevi, ki so
postali že tradicionalni. Na pobudo
Anteta Radnića in s pomočjo Matjaža Remca, - oba poučujeta kitaro na glasbeni šoli- so se jih udeležili tudi kitaristi iz drugih glasbenih
šol Primorske, pripravili so tudi večer komornih skupin, na katerem so
se predstavili letošnji udeleženci državnega tekmovanja TEMSIG. Velika zahvala gre vodstvu Pilonove

galerije in Univerze v Novi Gorici,
da sta prijazno omogočili koncerte v
njunih prostorih!
Sredi junija se je v Lendavi odvijalo
tudi baletno tekmovanje »TUTU«,
ki se ga je udeležila učenka baleta
Teja Sever. Po oceni mentorja Sergeja Semenjuka je odplesala odlično
in prejela priznanje za udeležbo.
V nedeljo, 18. junija se je v dvorani
Dvorca Zemono odvil še en glasbeni dogodek. Ob zaključku šolanja sta
pevca Kristina Tratnik in Matija Rupnik iz razreda Jerice Rudolf ob sodelovanju bivših in sedanjih sošolcev pripravila koncert, ki nikogar
ni pustil hladnega- prisluhnili smo
lahko poglobljenim klasičnim pevskim skladbam pa tudi šaljivim arijam iz znanih operet, ki so jih pevci
v svojem znanem slogu odlično interpretirali!
Junij se tako izteka in izteklo se je
tudi še eno uspešno šolsko leto! Poletje nam bo gotovo prijalo in nas
napolnilo s svežo energijo za jesenske in zimske mesece, ko bo naša
šola dopolnila 70 let!
BLP

Diamantna
Nežka in Zoran

Plesni večeri v Vrtovinu

A

jda Podgornik iz Vrtovina je pobudnica in hkrati
organizatorka plesnih večerov v Vrtovinu. Aprila in maja je
na plesu s svojim glasom poskrbela
sama, njen brat Simon Podgornik
s petjem in igranjem na kitaro ter
Bojan Uhelj ravno tako s petjem in
igranjem na klaviature.
S plesnimi večeri nadaljujemo jeseni, vabljeni da se nam pridružitein
zaplešete z nami.
Nevenka G.

D

ne, 27.aprila 2017, sta
60. let poroke praznovala Nežka in Zoran Pišot iz
Ajdovščine. Ob tem diamantnem

jubileju jima želimo še mnogo lepih
let v krogu najbljižjih in prijateljev.
JPG
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TUDI TO SEM

Bojana, po poklicu si skladateljica, na naši šoli pa poučuješ klavir
ter vodiš dekliški pevski zbor. Ali
lahko v šoli izkoristiš svoj potencial v tolikšni meri, kot bi si želela?
Poleg izobrazbe akademske skladateljice imam tudi izobrazbo profesorja glasbe. Pedagoški poklic
od nekdaj zelo resno jemljem, celo
tako resno, da sem na začetku svoje poti menila, da je s poučevanjem
dobro počakati do osebnostne zrelosti, ki jo doseže človek samo
skozi življenjske izkušnje. Nikakor ne zadošča, da si zgolj dober
v svoji stroki, da boš dober učitelj.
Pri pedagoškem delu sta zame
najpomembnejši prvini ljubezen
do dijakov oz. učencev na splošno

KDO: Bojana Šaljić Podešva, prof.
DELOVNO MESTO: učiteljica klavirja
in ljubezen do svoje stroke; največjo
izpolnitev pa čutim, če učenec prevzame to ljubezen, se pravi vzljubi predmet. Ta občutek izpolnitve
izhaja iz zavedanja, da bo učenec ali
dijak sam naprej iskal znanje in širil
pozitiven odnos do predmeta. Vsak
izmed dijakov je del družbe in globoko verjamem v prispevek vsakega posameznika h kakovosti družbe
kot celote. In tu se oba moja poklica
srečata, saj oba opravljam iz potrebe
po prispevanju k boljši družbi.
Prejem tako uglednega priznanja Občine Ajdovščina ti zagotovo
laska. Kaj pa pomeni za tvoje nadaljnje delo?
V umetniškem svetu se hitro
naučiš, da te nagrade ter mnenje

strokovne in širše javnosti ne smejo spraviti s tira, v nobeno smer.
Zelo naporno je, če je tvoj kreativni
elan odvisen od zunanje potrditve.
Zame je pri županovem priznanju najlepše dejstvo, da je prišlo
neposredno iz okolja, kjer živim,
da je moje delo opaženo v kraju, kjer sem pognala korenine in
ga doživljam kot svoj dom. Želim
si pa tudi, da bi to priznanje odprlo več prostora in možnosti za promocijo sodobne umetnostne glasbe
v Ajdovščini.
Veliko slišimo o ugodnostih, ki
jih glasba prinaša razvijajočim
se možganom. Ali se tega naše
šolstvo sploh zaveda?
Odvisno od tega, koga pojmuje-

... OD PILONOVCEV

Delo s petindvajsetimi najstniki – nočna mora ali didaktična
nebesa?

Morda se zdi nepedagogom
delo s petindvajsetimi najstniki nočna mora, za profesorja, ki ga
takšno delo veseli, pa so to prava
pedagoška nebesa. Sem bodoča profesorica geografije in sociologije. Ob
zaključku študija sem imela v okviru pedagoške prakse možnost svoje didaktično in strokovno znanje prenesti iz teorije v prakso. To so
mi omogočili na Srednji šoli Veno
Pilon Ajdovščina, s čimer so mi izkazali veliko mero zaupanja, saj
nisem ena izmed njihovih nekdanjih dijakinj.
Te šole nisem izbrala po naključju;
navdušili so me perspektivna vizija
in mednarodni ter drugi projekti, ki jih šola izvaja pod vodstvom
ravnatelja Andreja Rutarja. Tako
sem konec marca začela s pedagoško
prakso pri mentorici, profesorici
geografije Ireni Šen Vitez. Prvih nekaj ur sem pri njenih urah samo hospitirala (spremljala pouk), nato pa

sta sledila samostojno načrtovanje
in izvedba učnih ur geografije. Nad
dijaki sem bila prijetno presenečena
– hitro so me sprejeli, aktivno so
sodelovali pri izvedbi učnih ur
in izkazali veliko mero znanja in
odzivnosti, čeprav sem uporabljala
nove in drugačne učne metode ter
oblike dela, kot so jih morda bili vajeni od prej. Učne ure sem popestrila z uporabo table v oblaku (aplikacija Padlet), didaktične igre Activity, križanke, igre križci in krožci,
izdelavo turističnih vodnikov ipd.
Nad tovrstnimi strategijami je bila
navdušena tudi mentorica, ki je nekaj idej prenesla v svoje učne ure.
Izziv mi je predstavljalo poučevanje
dijakov programa Predšolska vzgoja, ker sem morala v pouk vključiti
več didaktičnih iger in pri njih
spodbujati razvoj kompetenc, ki jih
bodo potrebovali pri delu v vrtcu.
Poleg hospitacij in nastopov sem na
šoli dobila možnost vpogleda v delo

ostalih strokovnih delavcev (opravila sem razgovore z ravnateljem, svetovalno delavko in knjižničarjem).
Mentorica mi je predstavila tudi
drugo plat dela profesorja, ki ne
obsega le poučevanja, temveč tudi
mentorstvo dijakom, govorilne ure
z dijaki in starši, ocenjevanje, priprave na maturo, samoizobraževanje
– skratka vse, s čimer se profesor
ukvarja.
Pedagoško prakso na Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina sem
zaključila s pozitivnimi občutki in
dobrimi izkušnjami, ki sem jih pridobila tako v razredu kot tudi izven.
To me je še dodatno spodbudilo k
čimprejšnjemu zaključku študija
in vstopu na trg dela, ki zna biti za
mladega profesorja neizprosen.
Vesna Skupek, študentka
praktikantka

Pregledna razstava likovnih del sedanjih in nekdanjih dijakov

V Lokarjevi galeriji v Ajdovščini je
na ogled Pregledna razstava nekaterih likovnih del sedanjih in nekdanjih dijakov Srednje šole Veno
Pilon Ajdovščina. Razstavljena
so likovna dela ustvarjalcev obeh
programov – Predšolske vzgo-

je in Gimnazije, osrednji del pa so
dela dijakov likovnega krožka. Dijaki se predstavljajo s slikarskimi
in kiparskimi deli, grafičnimi listi,
računalniško grafiko ter fotografijami, ki odražajo kritično mišljenje
in odstirajo marsikatero problematiko današnje družbe.
Na dan muzejev, 18. maja, so bila v
Lokarjevi galeriji organizirana vodstva za obiskovalce. Skozi izjemno
ustvarjalnost naših mladih so nas
popeljali dijaka Adriana Ronkali in
Boštjan Volk ter profesorica likovne
umetnosti, Damjana Plešnar, ki so z
veseljem odgovorili na marsikatero
zastavljeno vprašanje. Veseli smo,

da je razstava vzbudila veliko zanimanja med Ajdovci.
Razstava je na ogled do 16. 6. 2017.
Damjana Plešnar, prof. lik. ume.

mo kot naše šolstvo. Vem za kar nekaj posameznikov, ki k tej temi pristopajo z odličnostjo, vendar na koncu vedno šteje tisto, kar dejansko
pride v učne načrte. Tako da se kljub
prizadevanjem mnogih in kljub tolikim premetavanjem učnega sistema vsebine v učnih načrtih nazadnje podredijo storilnostni usmerjenosti, ki prevladuje v našem
šolskem sistemu in tudi v družbi
nasploh. Menim, da bi moralo biti v
šolo sistematično vključenih veliko
več praktičnih vsebin, vsebin, kjer
mlad človek uporablja in razvija
svoje čutne in čustvene kapacitete,
domišljijo, empatijo in toliko drugih vrednot, ki v naši družbi prenizko rangirajo. Kar ne preseneča,
saj tudi kakovost preživljanja
življenjskega časa prenizko rangira;
sistem nam sugerira, da predstavlja materialno blagostanje izpolnitev
vseh naših potreb; pritiski in stresi
za doseganje tega blagostanja pa so
kar nek »požegnan« normativ. Vsebine so tako do roba napolnjene,
da res strašno manjka zračnosti, ki
je potrebna, da lahko vsak posameznik reflektira doživetja in ne
zgolj drvi iz zaključka prejšnje vsebine v začetek naslednje. So dogodki, doživetja, ki bi nekoč za-

polnila s podoživljanjem cel mesec, danes pa taisti dogodki kar gredo mimo in zaman pričakujemo,
da jih bodo otroci cenili in prenesli
naprej kot tradicijo. Nazaj h glasbi:
mnoge od podcenjenih vrednot, kot
prej našteti empatija in domišljija,
se razvijajo skozi glasbeno udejstvovanje. Glasbeno umetnost v šoli
pojmujem predvsem kot umetnostno udejstvovanje otrok v glasbi, ne
pa kot učenje podatkov. Skozi prakso do praktičnih znanj, to je prava pot. Zelo me radosti, da sem se
priključila kolektivu na srednji šoli,
kjer se ti principi implementirajo in
so moje sodelavke v glasbenem aktivu skozi leta vzpostavile krasen,
zračen in zelo praktično usmerjen
pouk za bodoče vzgojiteljice.
Si mamica dvojčic, osnovnošolk.
Si želiš, da bi dekleti šli po tvojih
stopinjah?
Želim si, da bi šli po mojih stopinjah v tem smislu, da bi si upali boriti se za svoje sanje, da bi zaupali
svoji viziji poklicne poti. Na katerem področju bo to, pa mi je manj
pomembno.

Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina
finalist HUDOdobre TELOvadnice

V sredo, 7. 6. 2017, smo v
večnamenskem prostoru Srednje
šole Veno Pilon Ajdovščina pripravili slovesen dogodek, na katerem
smo se poveselili prejema nagrade,
ki smo je deležni ob vstopu v finale natečaja HUDOdobra TELOvadnica. Nagrado, kakovostno in drago opremo za izvajanje športnovzgojnega kartona, smo prejeli za
vrhunsko pripravljen video izdelek
Stari maček in mlada moč, s katerim smo se uvrstili med 10 najboljših
sodelujočih osnovnih in srednjih šol
Slovenije.
Naša šola je s svojim izdelkom
predstavila malo telovadnico, v kateri se tedensko športno udejstvuje 1200 posameznikov, ki pripadajo
kar dvanajstim ajdovskim klubom.
V boju za mamljivih 55.000 EUR
in celostno posodobitev ene šolske
telovadnice, ki bo narejena v skladu
s strokovnimi priporočili Fakultete
za šport in bo služila kot vzorčni

primer za nadaljnje posodobitve
podobnih šolskih telovadnic, se je
potegovalo kar 167 osnovnih in
srednjih šol.
Prav medijska podprtost dogodka je pripomogla k izpostavljenosti
naše šole na televiziji in svetovnem
spletu. Natečaj poleg televizijske
oddaje Svet na programu kanal A
sponzorirajo še podjetje Elan Inventa d. o. o., Zavarovalnica Triglav d. d., Fakulteta za šport, skupina Dunking Devils ter Ministrstvo
za izobraževanje, znanost in šport.
Biti ob pravem času na pravem
mestu in znati izkoristiti priložnost,
ki se daje v trenutku, je ključ do uspeha. Tudi našega. Predvsem pa je
potrebna zvrhana mera poguma,
drznosti in pripadnosti. In tega imamo dijaki in profesorji Srednje šole
Veno Pilon Ajdovščina v izobilju.
Mag. Melita Lemut Bajec

Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina

Srednja
šola Veno
Pilon Ajdovščina
Srednja šola
Veno Pilon
Ajdovščina
ZA
OBISK TELEVIZIJE SLOVENIJE IN ODDAJE INFODROM

Dijaki Dijaškega doma Ajdovščina
svoj prosti čas radi aktivno izkoristimo, zato smo se vključili v projekt Planet Zemlja. Tako imenovane
eko-novinarke smo pisale članke
o okolju in ekoloških temah. Vsak
teden smo na uredništvo poslale
članek, ki je bil objavljen na spletni
strani (http://eko-generacija.org/).
Za svoj trud smo bile tudi nagrajene, in sicer z ogledom Radiotelevizije Slovenija in snemanja oddaje
Infodrom.
Tako smo se v petek, 2. junija,
odpravile na zaslužen izlet. S seboj smo vzele vzgojiteljico Pavlino Margon, ki nas je spremljala in

poskrbela tudi za foto-spomine. Ko
smo prispele, nas je vljudno sprejela gospa Jelka Ribarič Grabljevec
in nam razkazala televizijsko hišo.
Najprej smo si ogledale sinhronizacijo risank. Tokrat je liku posodila svoj glas igralka Mojca Funkl, ki je
bila našega obiska zelo vesela. Nato
smo se odpravile v pravo televizijsko masko. Maskerka nam je razkazala vse potrebne pripomočke, dala
nekaj nasvetov za lepši obraz in eno
od dijakinj tudi lepo naličila. Ko je
bil obraz urejen, je sledila še izbira
primerne obleke. Sprehodile smo
se do garderobe, kjer so bila na visokih stojalih naložena različna

oblačila, police pa so krasili čudoviti
čevlji in moderna pokrivala. Sledil
je ogled največjega studia, ki je vseboval številne rekvizite in druge
scenske dodatke. V skladišču smo
opazile scene iz poznanih oddaj
(Vse je mogoče, Zajček Bine, Male
sive celice …). Ko smo bile ravno na
tem koncu televizijske hiše, smo se
odpravile na ogled studia, kjer nastajata oddaji Dnevnik ter Infodrom.
Čas je že bil, da smo se tudi same
preizkusile v vlogi napovedovalke.
Da je bil naš prvi poizkus odličen,
se je strinjal tudi urednik Infodroma, ki je z veseljem odgovoril na
naša vprašanja. Nikdar si nismo
predstavljale, koliko dela je potrebnega za še tako kratek prispevek na
televiziji. Z voditeljico smo prisostvovale tudi pri snemanju oddaje, kjer smo opazovale delo kamermanov in režiserjev, ki je po našem
mnenju zelo zahtevno. Najlepše pa
je prišlo na vrsto na koncu, ko smo
se pred kamere postavile tudi me in
z nasmeškom na obrazu pomahale
gledalcem v slovo. Tako se je naš
obisk zaključil, me pa smo pohitele
domov, da ne bi zamudile svojega
nastopa na televiziji.
Dijakinji Doris Pirih in Ingrid Pavšič

VAS ...
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Planina OPEN 2017

V četrtek, 18. 5. 2017, se je ekipa najboljših nogometašev Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina pod
vodstvom profesorja Danila Pudgarja udeležila zdaj že tradicionalnega nogometnega turnirja Planina
OPEN, ki je potekal v Vzgojnem zavodu Planina nad Postojno. Častni
pokrovitelj letošnjega mednarodnega turnirja je bil predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor. Zbrane je nagovoril s spodbudnimi mislimi, vzgojitelje in učence
zavoda pa pohvalil za odlično organizacijo turnirja. Poleg vzgojiteljev
iz Tuzle in dijakov naše šole so se
za zmago borili še policisti iz Post-

ojne ali samooklicani Kralji ulice,
učenci in vzgojitelji zavoda s svojima ekipama in dijaki SGLŠ Postojna, ki so v finalu premagali sovrstnike iz ŠC Postojna. Za nekoliko
slabši rezultat naše šole, končno 4.
mesto, je »krivo« odlično pečenje,
tako čevapčičev kot izvrstnih pleskavic in ražnjičev, ki smo se jih dijaki skupaj s profesorjem prenajedli.
Se pa naša šola vsekakor veseli prihodnjega sodelovanja z Vzgojnim
zavodom Planina in naslednje leto
cilja na zmago.
Jakob Panič Nardin, 3. a, nogometaš

TRADICIONALNO OD AJDOVŠČINE DO ANKARANA
Dragi dijaki!

Da je zdrav življenjski slog
pomemben za kvaliteto življenja, se
zaposleni na šoli še kako zavedamo.
Redna tedenska srečanja v fitnesu, občasne odbojkaške tekme z dijaki in pohode, ki so nas krepili med
letom, smo zaključili s tradicionalnim kolesarjenjem. Že desetič smo
se podali na 76 km dolgo pot med
Ajdovščino in Ankaranom, se potili,
a vendarle uživali v lepotah slovenskega podeželja in se uspešno spopadli z zadanim izzivom.
MLB

Uspešno opravljeno šolsko leto vas je obogatilo z novimi znanji, neprecenljivimi izkušnjami in srčnimi prijateljstvi. Pred vami je čas, ko
lahko mirno pozabite šolske klopi, vendar koristno uporabite pridobljene intelektualne moči. Naj vas poletje napolni z novimi izzivi, prinese nove ideje in pripelje do novih spoznanj. Uživajte!
Ravnatelj in profesorski zbor Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina

Obuditev antičnih olimpijskih iger

V petek, 9. 2., smo se zbrali na nogometnem igrišču za šolo in kaj kmalu začeli z antično navdihnjenimi
olimpijskimi igrami. Pričeli smo z
olimpijskim ognjem in priprošnjo,
nato pa so se fantje pomerili v raznih
igrah, medtem pa smo dekleta spletla venčke ter navijala za naše favorite. Ne samo da smo se izkazali na
športnem področju, pokazali smo
tudi svoj umetniški duh, saj smo izdelovali toge in pletli venčke. Na
koncu smo se zahvalili bogovom za
čudoviti dve uri. Nagradili smo tudi

zmagovalce. Seveda pa ta dogodek
ni bil namenjen krepitvi nasprotij temveč zabavi, zato smo na koncu vsi izšli kakor zmagovalci. Najbolj sem si zapomnila Tilnov prihod z ognjem in Blažev zmagovalni met. Tudi kronanje zmagovalcev
je bilo zelo pristno. Olimpijske igre
nam bodo zagotovo ostale v lepem
spominu, saj smo se imeli zelo lepo,
prav tako pa smo nadgradili naše
znanje o antični Grčiji.
Karolina Š., 1. a

Da boste še bolj na tekočem s tem, kaj se na naši šoli dogaja, smo ustvarili svojo Facebook stran. Tam si lahko ogledate
fotografije, sledite zanimivim povezavam in ste na tekočem z
našimi dogodki.

Všečkajte,
komentirajte,
povežite se z nami!
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Otvorili šolski vrt

Inštrumenti za štursko šolo

Na OŠ Danila Lokarja smo 22. maja, ravno na dan biotske
raznovrstnosti,otvorili šolski vrt. Uredili smo ga v atriju, da je vsem
dostopen in se lahko hitro spremeni v učilnico v naravi.

Na Osnovni šoli Šturje se je v ponedeljek, 29. maja, odvijal prav poseben dogodek. V okviru projekta
»20 za 20« je Klub ajdovskih študentov in dijakov (KAŠ) v sodelovanju z avtorjem projekta Markom
Soršakom – Sokijem šoli podaril nov komplet bobnov, akustično kitaro in bas kitaro z ojačevalcem.

N

jegovi skrbniki so učenci
prilagojenega programa z
nižjim izobrazbenim standardom, v prihodnje pa bodo na pomoč prihajali tudi učenci iz rednih
oddelkov.
In kaj najdemo na njem? V grobem ga lahko razdelimo na sadni
del vrta, zeliščni del, zelenjavni del,
grmovnice, cvetlični vrtiček ... Poleg klasičnega vrta imamo na njem
postavljene tudi visoke grede. Na
dan odprtja smo njegovi skrbniki za
vse učence do 5. razreda organizirali delavnice, s poudarkom na izkustvenem učenju s čutili: fotoorientacijo, delavnico okušanja in vonjanja.
Učenci so imeli možnost okusiti
tudi že pridelane darove narave, ki
smo jih uspeli vzgojiti (solato, rukolo, drobnjak ...) V osrednjem delu

P
atrija smo pripravili razstavo vrtnega orodja, pred razredi pa še razstavo logotipov šolskega vrta, ki so jih
pri likovnem pouku izdelali učenci
rednih oddelkov.
Naš projekt so nam po finančni
plati pomagali uresničiti: projekt Za
lepšo šolo (Merkur),projektŠolski
vrt (Shema šolskega sadja in zelenjave), članice Študijskega krožka
Sivka (Ljudska univerza Ajdovščina), starši naših učencev, učitelji na
naši šoli ...
In če pogledamo še malo globlje,
vidimo za vsem tem tudi pridne, delovne roke in ljubezen do narave:
naših učencev, učiteljev in hišnikov.
Vsi so pripomogli k temu, da naš
šolski vrt ni ostal le načrt na papirju,
ampak živi del naše šole.
Učenci in učiteljice OPP NIS

Bazen tudi za socialno
ogrožene otroke

rojekt »20 za 20« je nastal ob
20-letnici Sokijeve bobnarske
kariere v želji, da bi javnost
opozoril na pomembnost kvalitetnega glasbenega izobraževanja med
mladimi. S projektom želi osnovne
šole širom Slovenije opremiti z glasbenimi inštrumenti in tako otrokom omogočiti prvi stik z aktivnim
ustvarjanjem glasbe že v lokalnem
okolju.
Klub ajdovskih študentov je želel
denar za nakup glasbil zbrati z organizacijo pustovanja v Ajdovščini,
ki pa je bilo zaradi slabega vremena žal odpovedano. Navkljub vsem
preprekam je KAŠ denar zbral in
na ponedeljkovi prireditvi, ki so jo
popestrile glasbene točke šturskih
učencev, skupaj s Sokijem učencem OŠ Šturje podaril inštrumente

in jim tako omogočil boljše razmere za razvijanje mladih glasbenih
upov. KAŠ komaj čaka, da se bodo

Ajdovski BUM 2
V organizaciji OŠ Danila Lokarja in SŠ Veno Pilon Ajdovščina je v petek, 2. junija, v Dvorani Prve slovenske vlade zazvenel drugi Ajdovski BUM. Gre za lokalno izvedbo vseslovenskega projekta Zborovski BUM, ki bo letos 13. junija na stadionu Ljudski vrt v Mariboru in združuje mladinske in dekliške
pevske zbore s cele Slovenije. Letos bodo ob spremljavi simfoničnega orkestra in z izvrstnimi solisti
zapeli najlepše operne arije in zbore. Del tega smo poslušalci lahko slišali na Ajdovskem BUM-u.

Zavod za šport Ajdovščina je letos že osmo leto zapored 45 socialno ogroženim otrokom, ki jih je predlagal Rdeči križ Ajdovščina,
omogočil brezplačno kopanje na letnem bazenu čez celo sezono.
Otrokom, ki so žal večkrat prikrajšani za materialne dobrine in pogosto tudi za socialne stike, je tako polepšal poletje in zaslužene
počitnice.

M
V

osmih letih je Zavod osrečil
že okrog 400 otrok, kar je
res izjemno humana gesta,
ki kaže na veliko razumevanje in
posluh za stiske socialno šibkejših.
Otroci so donacije zelo veseli in nas
vsako leto že takoj po koncu sezone sprašujejo, če bodo lahko tudi
prihodnje leto obiskovali bazen.

Sprostitev na letnem bazenu je zanje
zelo dragocena, saj so tako deležni
nekaj brezskrbnih trenutkov in razvedrila, ki jim ga starši ne morejo
omogočiti. Zavodu se tudi v imenu
otrok in staršev najlepše zahvaljujemo za pomoč ter čudovite in pestre
počitnice!
Irena Žgavc

novonastali bendi dokazali na KAŠ-evih odrskih deskah.
KAŠ

ladinskemu pevskemu
zboru OŠ Danila Lokarja
in Dekliškemu pevskemu zboru SŠ Veno Pilon iz Ajdovščine so se pridružili še mladinski
zbori OŠ Dobravlje, OŠ Šempas in
OŠ Branik. V prvem delu koncerta,
ki ga je povezovala Vida Červ, so se
zbori predstavili posamezno s programom, ki so ga pridno vadili celo
šolsko leto, v drugem delu pa so prepevali združeni. Na odru je stalo 180
mladih pevcev, ki so suvereno in kot
pravi profesionalci zapeli zbore iz
sedmih oper. Pevce so pri petju na
instrumentih spremljali Larisa Štrukelj, Teo Gabršček, Nika Bitežnik,
Jaka Mladovan, Matija Štrukelj, Maj

Špacapan, Radoš Bone, Blaž Pahor,
Ana Zalar, Metka Jereb in Franc
Leben. Pridružili pa so se jim tudi
pevci solisti, Monika Kobal in Anja
Šinigoj ter Marko Kete.
Poslušalce sta pozdravila ravnatelja obeh sodelujočih domačih šol,
Irena Kodele Krašna in Andrej Rutar, ki sta pevce pohvalila za vztrajno
in vestno obiskovanje vaj ter opozorila na pomen glasbe v šolah. Kot častna gostja je zbrane pevce in poslušalce nagovorila koordinatorka in
ustanoviteljica projekta Zborovski
BUM dr. Inge Breznik, svetovalka
za glasbo na Zavodu RS za šolstvo
in letošnja dobitnica priznanja Jabolko navdiha, ki ga za navdihujoče

in srčne projekte podeljuje predsednik države Borut Pahor. Pohvalila je pevce za ves trud, ki ga vlagajo
v petje v šolskih zborih, pohvalila je
razumevanje in naklonjenost ravnateljev za pevsko dejavnost, ki združuje celotno šolo in je nepogrešljiva
na skoraj vsaki prireditvi, pohvalila
pa je tudi razumevanje in spodbude staršev. Vse zbrane je spomnila,
da je glasba tista, ki je za otrokov razvoj izjemno pomembna, krepi našo
narodno zavest in ohranja kulturno
dediščino ter nas združuje. Še posebej pa je bila navdušena nad združevanjem zborov na lokalni ravni
in to ocenila kot dobro prakso za
celotno Slovenijo. Vsega tega seveda ne bi bilo brez neutrudnega dela
zborovodkinj, Petre Habjanič Gregorc, Mojce Maver Podbersič, Erike
Klanjšček, Bojane Šaljić Podešva in
Ane Čelik Čibej.
Mladi pevci so nam pokazali, kako
veliko moč ima glasba ter kako pomembno je združevanje. Pokazali so nam, da skupaj lahko boljše in
hitreje napredujemo, si pomagamo,
predvsem pa, da v dobri glasbi združeni še bolj uživamo.
Na koncu so ob zimzeleni popevki
Zemlja pleše zaplesali Zborovskemu
BUM-u in poletju naproti.
Roza Gruden
Foto Beti Bratina
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Prostovoljstvo in dobrodelnost
na OŠ Col

Največ, kar lahko
podariš, je čas

Na šoli že od začetka šolskega leta deluje skupina prostovoljcev, učenk in učencev tretjega triletja in
nekaj mlajših, ki na različne načine pomagajo mlajšim učencem, sošolcem, učiteljem ali pa skrbijo za
boljše in lepše vzdušje na šoli. Devetošolka Ana Bajc je za svoje večletno prostovoljno delo na šoli
prejela priznanje Mladinskega sveta Ajdovščina.

Ena izmed stvari, ki me je navdušila na Škofijski gimnaziji Vipava,
je zagotovo možnost prostovoljstva v Ciriusu – centru za otroke s
posebnimi potrebami. Že na informativnem dnevu in dnevu odprtih vrat so nam predstavili projekt Postani moj prijatelj, pri katerem
prostovoljec dobi svojega novega prijatelja s posebnimi potrebami in ga nato enkrat na teden obišče, se druži z njim in tako njemu
in tudi sebi polepša dan.

U

čenci prvega triletja centralne in podružnične šole
so bili solidarni do ljudi
v Afriki, ki jih posledice globalnih podnebnih sprememb najbolj
prizadenejo. Priključili so se Karitasovemu »Teku podnebne solidarnosti« in v znak podpore prizadetim Afričanom pretekli kar nekaj
kilometrov.
Člani krožka RK so v predbožičnem času organizirali zbiralno akcijo, v kateri so zbirali slikanice, ki jih

učenci ne potrebujejo več. V akciji
smo zbrali 83 knjig, od tega 22 v podružnici Podkraj. Slikanice smo podarili Zdravstvenemu domu Ajdovščina, v otroške čakalnice, da bodo
bolnim otrokom popestrile čakanje
na zdravniški pregled.
V aprilu nas je obiskala humanitarna delavka Mira Delavec Touhami. Svojo skrb posveča afriškim nomadom Tuaregom, ki so se znašli
na robu preživetja. Ob njenem obisku smo ji izročilizbrana oblačila za

ženske in otroke, zvezke in svinčnike za tamkajšnje učence in okrasno
glineno jablano, ki bo krasila tuareško učilnico. Tako smo s Tuaregi, kljub temu, da se ne poznamo in
se verjetno nikoli ne bomo srečali,
stkali nevidno toplo vez.
Na šoli je spomladi zaživel frizerski salon »Kitka«. Učenke spretnih
prstov v času podaljšanega bivanja,
pod šolsko lipo, dnevno lepotičijo mlajše učenke in tudi učence, pa
tudi nekateri učitelji radi zaidejo tja.
V juniju smo za medgeneracijsko
sodelovanje v tem šolskem letu prejeli naziv Simbioza šola.
S prostovoljstvom in dobrodelnostjo na šoli učenci in zaposleni spoznavamo, kako pomembno je, da
si med seboj pomagamo, da nas to
povezuje in osrečuje. Pri tem nas
vodi stara modrost kralja Salomona:
»Nihče ni tako velik, da ne bi potreboval pomoči in nihče ni tako majhen, da je ne bi mogel nuditi.«
Nives Žibrik

Približalo se nam je vesolje
VDC Ajdovščina-Vipava vsako leto v juniju organizira Tabor Kovk. Letos je potekal med 13. in 16.
junijem v stavbi Društva tabornikov Ajdovščina. V času tabora so potekale različne aktivnosti, zelo
zanimiv pa je bil četrtkov večer, ko smo se seznanjali z »vesoljskimi zanimivostmi«. Obiskala sta nas
Jože Rutar in Miro Perhavec iz Astronomskega društva Nanos.

S

projekcijo preko računalniškega programa smo pogled
usmerjali v prostrano vesolje, predvsem v naše osončje. Pridobili smo zanimive informacije
o planetih, ki krožijo okrog naše
zvezde-sonca. Spoznavali smo, da
v prostranem vesolju sploh nismo
osamljeni ampak smo obkroženi z
milijardami nebesnih teles. Oba sta
nas pritegnila z neverjetnim znanjem o vesolju in njegovih skrivnostih. Enostavno sta nam obrazložila
tudi nastanek sončevega in luninega
mrka.
Preko teleskopa smo zunaj opazovali zvezdnato nebo, ki je bilo za

ogled dovolj čisto. Imeli smo možnost opazovanja Jupitra in treh izmed njegovih številnih spremljevalk – lun. Strokovnjaka sta nam
povedala, da je zvezda Danica in
zvezda Večernica ena in ista zvezda oziroma planet Venera, ki kroži
okrog sonca skupaj z Zemljo in drugimi planeti našega osončja.
Bilo je zanimivo za varovance, delavce in vse druge poslušalce in v
vseh se je vzbudila želja, da bi o tej
temi v prihodnje zvedeli še kaj več.
VDC Ajdovščina-Vipava

P

oglobljeno predstavitev projekta in centra samega pa smo
bili deležni v Ciriusu, kjer so
nas tudi seznanili s svojimi učenci.
Najbolj me je presenetilo, kako so
se nas otroci razveselili, četudi smo
prišli le za nekaj minut.
Enkrat v oktobru sem se po posvetovanju s tamkajšnjo psihologinjo
odločila, da postanem prostovoljka in prijateljica nasmejane Tamare.
K njej na obisk sem prihajala skoraj
vsak petek po šoli in moram priznati, da nikoli ni bilo dolgočasno. Skupaj sva sestavljali lego kocke, puzzle,
se igrali s punčkami, lovili in igrali namizni nogomet. Všeč mi je bilo

vedno veselo razpoloženje v Centru,
predvsem zaradi tamkajšnjih otrok,
seveda, ki so se brezskrbno vsi skupaj družili, igrali in smejali.
Čez leto so poleg srečanj z novimi
prijatelji potekala tudi razna srečanja prostovoljcev, namenjena deljenju izkušenj, reševanju morebitnih
problemov, druženju ter zadnjih nekaj srečanj tudi pripravam na Festival prostovoljstva v Ljubljani.
Ko tako gledam nazaj, je bila to zagotovo pozitivna izkušnja, kjer sem
spoznala, da že tolikokrat povedana
misel Največ, kar lahko podariš, je
čas še kako drži.
Anja Bole

Prostovoljstvo je kul
Mladinski svet Ajdovščina je tudi letos izvedel natečaj Naj mlad prostovoljec in Naj mladinski prostovoljski projekt v občini Ajdovščina.
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lavnostna podelitev priznanj
in nagrad se je odvijala v
okviru prireditve Ajdovščina
v maju. Priznanja in nagrade sta
podelila župan občine Ajdovščina,
Tadej Beočanin in predsednica Mladinskega sveta Ajdovščina, Helena
Harej.
Naziv Naj mlad prostovoljec občine Ajdovščina v letu 2016 je prejel tabornik Niki Bizjak, ki kot članin vodnik Društva tabornikov Rod
Mladi Bori vodi skupino otrok in
najstnikov. V letu 2016 je samostojno organiziral in izvedel 10 dnevni
program aktivnosti taborjenja, katerega se je udeležilo okrog 50 otrok

iz občine Ajdovščina. V letu 2016 je
namenil več kot 680 prostovoljskih
ur delu z mladimi taborniki, za kar
si je tudi prislužil laskavi naziv.
Nagrado za Naj mladinski prostovoljski projekt v občini Ajdovščina
paje prejela ZSKSS, Stega Ajdovščina-Šturje1, s projektom Zlata žaba,
kjer je sodelovalo več kot 40 prostovoljcev in kjer je bilo vloženih
več kot 360 ur trdega dela. Rezultat je filmček z naslovom »Skavt taksi«, kateri je prejel nagrado za naj
film 2016 na filmskem festivalu Zlata žaba.
Mladinski svet Ajdovščina je prvič
podelil tudi posebno priznanje in
nagradil učenko 9. razreda OŠ Col
Ano Bajc za nesebično pomoč sošolcem in ostalim učence OŠ Col.
Priznanja so prejeli tudi Gaia Rijavec iz Rdečega križa – OZ Ajdovščina, Elena Kobal iz Medobčinskega
društva Zveze prijateljev mladine Ajdovščina, Matjaž Simončič iz
ZSKSS, Steg Ajdovščina- Šturje 1
ter Manca Jež in Maruša Čermlej iz
Društva tabornikov Ajdovščina.
Iskreno čestitamo!
MSA
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Poletje na VGC
Minilo je pol leta, odkar je na Ljudski univerzi Ajdovščina začel
delovati Večgeneracijski center Goriške. V prostorih na Stritarjevi
ulici 1a so v juliju in avgustu najbolj aktualne zanimive brezplačne
aktivnosti za otroke.

ŠOLSKA

Teden vseživljenjskega učenja –
TVU 2017
Ljudska univerza Ajdovščina je tudi letošnjo pomlad koordinirala najvidnejšo promocijsko kampanjo
na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji – Teden vseživljenjskega učenja (TVU). Projekt, ki ga
usklajujejo na Andragoškem centru Slovenije, je letos sooblikovalo kar52 prirediteljev z organizacijo
96 dogodkov, ki so popestrili pomladno-poletno dogajanje v občini Ajdovščina ter občini Vipava. Z
dogodki smo želeli opozoriti na pomen, ki ga ima vseživljenjsko učenje za posameznika. Dogodki
ponujali zanimivosti za vse generacije (izobraževanja, predavanja, izdelava izdelkov, predstavitev,
razstave, kulturni programi, rekreativne dejavnosti). Gotovo je vsak udeleženec dobil kakšno novo
izkušnjo, uporabno znanje ali spoznal prijatelje.

T
P

oletne ustvarjalne delavnice, druženje in varstvo
otrok, starih od 7 do 13 let se
prične v ponedeljek, 3. julija 2017.
Obvezne so prijave, zato starši pohitite. Za otroke bo lepo poskrbljeno,
saj bodo potekale raznolike aktivnosti, cel čas bodo na voljo sadje,
prigrizki in pijača. Skupaj bomo likovno ustvarjali in se gibali. Uživali
bomo v kuhinji VGC, kjer si bomo
pripravili različne dobrote, kot so
sladoledno-sadna kupa, pizza, palačinke, zelenjavne solate, skavtski
piškoti, mufini ipd.

Namen projekta VGC Goriške –
prispevati k dvigu kakovosti življenja prebivalcev ter preprečiti socialno izključenost – se v prvem polletju
že uresničuje. V prostorih centra je
bilo živahno tudi v maju in juniju.V
centru so potekalerazličneustvarjalne delavnice, tako zaotroke centra
CIRIUS iz Vipave kot za starejše, ki
so se družiliob izdelkih iz gline in ob
pletenju butaric ter drugih izdelkov
iz sivke. Potekalo je učenje slovenščine za otroke in starše, predavanje za starše Družina med poletnimi
počitnicami, vodena vadba za boljše
psihofizične sposobnosti ter drugo
za različne ciljne skupine. Marsikaj
uporabnega so udeleženci izvedeli na predavanju Kako se lahko pripravim na upokojitev. Predavatelj
Aleš Brežnjak, samostojni svetovalec pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, je iz
prakse predstavil pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter druge uporabne informacije.
V okviru dogodka Medkulturno razumevanje smo se družili s prebivalci drugihdržav, ki zaradi različnih
razlogov trenutno živijo v Sloveniji.
Naj omenimo še druženje in učenje
dijakinj iz dijaškega doma Srednje
šole Veno Pilon Ajdovščina. Pod
vodstvom Blanke Samec so skuhale
slastno jagodno marmelado.
VGC Goriške se vedno bolj povezuje z različnimi institucijami in
tako posameznikom, družinam ter
različnim skupinam v okolju nudi
druženje, aktivnosti ter uporabne
informacije, kam se lahko obrnejo
po pomoč na področju socialnega

varstva. Program sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Vabimo vas, da na
www.lu-ajdovscina.si tudi vi v naslednjih štirih letih spremljate naše
mesečne objave novih vsebin in si
izberete aktivnosti po vašem okusu. V centru je možnost brezplačne
uporabe interneta. Dostop do prostorov je urejen s klančino in dvigalom. Na voljo so prostor za druženje
s knjižnico, prijeten otroški kotiček, kuhinja in računalniška učilnica. Pripravili bomo še številne zanimive vsebine, ki bodo potekale v
različnih krajih po vsej regiji v okviru sodelovanja z Ljudsko univerzo
Nova Gorica in s Posoškim razvojnim centrom.
Za jesen napovedujemo brezplačno učno pomoč za otroke, mladino
in odrasle. Za več informacij in obvezne prijave nas prosimo pokličite
na tel. št. 05/ 36 64 750, 041 437 785
ali pišite na info@lu-ajdovscina.si.
Helena Furlan,
Ljudska univerza Ajdovščina
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eden vseživljenjskega učenja je svoja vrata odprl 12.
maja 2017 z dvema razstavama. Fotografsko društvo Veno
Pilon Ajdovščina je takrat organiziralo že svojo 14. pregledno razstavo fotografij članov njihovega
društva. V okviru TVU-ja pa so
pripravili še dve odmevni razstavi
z naslovoma »Sprehod po Castrum
Ad fluvium frigidum in »Teden
vseživljenjskega učenja 2017«.
Člani društva POC pa so pripravili slikarsko razstavo z naslovom
»Castra na dnu morja«. V njej so
predstavili svoj triletni projekt, v
sklopu katerega so razstavili svoje
glinene izdelke na nekoliko drugačen način. Niso jih postavili v muzejsko vitrino, ampak so jih položili na dno morja in jih fotografirali,
fotografije pa postavili na ogled v
avlo Ljudske univerze Ajdovščina.
Med posebej izstopajočimi prireditelji velja omeniti Zdravstveni
dom Ajdovščina, ki je v sklopu
Tedna vseživljenjskega učenja pripravil številna zanimiva predavanja in delavnice na temo zdravega
načina življenja.
Ljudska univerza Ajdovščina je
22. maja 2017 v sodelovanju z Grafologiko in Andragoškim centrom
Slovenije pripravila osrednji dogodek vseslovenske skupne akcije Radi pišemo z roko. Namen
skupne akcije je bil v ospredje

postaviti pisanje z roko in pri tem
v sodelovanje vključiti vse osnovne
šole iz občine Ajdovščina in občine
Vipava ter nekatera društva. Vsem
omenjenim smo razdelili 1500 razglednic, na katere so sodelujoči
ročno napisali sporočilo svojemu
županu. Na osrednjem dogodku
pa smo zbrana sporočila izročili
županu občine Ajdovščina, g. Tadeju Beočaninu. Vipavski osnovnošolci pa so pisma izročili vipavskemu županu, g. Ivanu Princesu.
Na osrednji prireditvi je imelaga.
Marjana Jazbec,pobudnica skupne
akcije,svoje predavanje z naslovom
»Skrita sporočila v pisavi otrok in
odraslih: pisava kot izvirna človekova aktivnost«. V njem je izpostavila pomembnost pisave za razvoj
motoričnih spretnosti. Te spretnosti se razvijajo z vajo. Informacije,
ki so napisane z roko, se v spominu
obdržijo dlje časa.
V sklopu Tedna vseživljenjskega
učenja se je odvijalo veliko dogodkov, med katerimi bi posebej izpostavili sledeče: Učenci Osnovne
šole Otlica so pred šolo postavili kamnitega zajca, ki predstavlja
simbol povezovanja in skupnega
dela med učenci. Pred Zadružnim
domom so učenci recitirali pesmi znanih slovenskih pesnikov in
tako opozorili na pomen slovenske
poezije in jezika tudi med krajani
Otlice. Pripravili so tudi srečanje z
najstarejšim krajanom. Srečanje je
bilo namenjeno pogovoru o njegovem življenju in delu. Na srečanju
je potekalaizmenjava izkušenj, tradicije in znanja med različnimi generacijami. S tem so dokazali, da
gresta radost in moč učenja z roko
v roki.V namen medgeneracijskega povezovanja pa so učenci iz različnih barvnih vrvic spletli kito, ki
predstavlja simbol povezovanja
različnih generacij med seboj.
Učenci Osnovne šole Draga Bajca iz Vipave so pod vodstvom Nataše Mohorčič pripravili zeliščno delavnico. Na njej so spoznali
postopek izdelave mila za vlivanje
z dodatki ter spoznavali nekatere
zdravilne rastline. Pod vodstvom
Zvonke Starc so se naučili, kako
pripraviti žlikrofe in s tem spoznali staro tradicijo priprave slovenske tradicionalne jedi. Seznanili so
se tudi z balinanjem pod vodstvom
Anuške Lavrenčič in spoznali, da
je tradicija balinanja v Vipavski
dolini že zelo stara. V delavnici
izdelave rož iz krep papirja pa so
krepili svoje likovne in ustvarjalne
sposobnosti.
Osnovna šola Danila Lokarja iz
Ajdovščine je pripravila dogodek
z naslovom »Pokaži mi nekaj lepega«. V sklopu tega dogodka so potekale različne aktivnosti. Učenci od 1. do 9. razreda so na ulicah
Ajdovščine recitirali, igrali na

glasbila in likovno ustvarjali. V sodelovanju z Društvom ŠENT in
Društvom upokojencev Ajdovščina je dramska skupina Mali Holivud, ki jo sestavljajo tudi učenci
OŠ Danila Lokarja, v parku odigrala dramsko igro »Pujsa imamo
za soseda«.
Udeleženci v programu Projektno učenje mlajših odraslih so v
sklopu TVU-ja pripravili Veččutno razstavo z naslovom »Dotakni
se živalskega sveta«. Obiskovalci so
lahko z vsemi čuti doživeli skrivnosti živalskega sveta. Ogledali so
si živalske podobe, raznovrstnost
barv, se dotaknili skulptur živali, otipali različne teksture, pozorno prisluhnili živalskim zvokom
in šumom narave, z brbončicami
okušali hrano, povohali travo, lubje, drevesa in z vsemi čuti v celoto
združili doživetje živali v njihovem
naravnem okolju.
Izredno zanimive dogodke so pripravili tudi partnerji, kot so: Društvo MOST – Univerza za tretje življenjsko obdobje, Plesna skupina
ADC, Krajevne skupnosti Črniče,
Skrilje in Dobravlje, Zavod Vipavski križ, Varstveno delovni center
Ajdovščina-Vipava, TIC Ajdovščina, Pilonova Galerija in Hiša sadeži družbe Vipava.
V sklopu Tedna vseživljenjskega učenja smo na ljudski univerzi 8. junija v sodelovanju z Andragoškim centromSlovenije v sklopu
projekta Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih
(EPUO) 2015–2017 v Sloveniji pripravili strokovni dogodek o spodbujanju razvoja temeljnih zmožnosti odraslih z naslovom »Razvoj
znanj in kompetenc kadrov v gospodarstvu«. Na dogodku so se
srečali predstavniki gospodarstva,
podjetnikov, podpornih institucij,
strokovnjakov iz izobraževalnih in
drugih ustanov. Predstavljeni so
bili primeri dobrih praks prenosa
znanja med zaposlenimi, programi
podpore podjetjem, omogočena je
bila tudi izmenjava mnenj.
V petek, 16. junija, pa je v sklopu
tega dogodka potekala še fotografska delavnica z naslovom Kako narediti dobro fotko pod vodstvom
Petra Mrharja.
Letošnji Teden vseživljenjskega
učenja smo skupaj z izvajalci približali vsem generacijam in različnim ciljnim skupinam, tudi marginaliziranim, tako v mestih kot
tudi na podeželju. S tem smo dosegli zastavljeni cilj, tj. spodbujati
vseživljenjsko učenje na vseh ravneh, med različnimi generacijami
in tako poskrbeli za pestrost dogajanja v maju in juniju 2017.
Ksenja Sulič

MLADI
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Počitnice na MDPM Ajdovščina

Pot do enakosti

Bližajo se dolge in vroče poletne počitnice, ki jih bomo na Medobčinskem društvu popestrili z različnimi počitniškimi delavnicami in drugimi aktivnostmi. Pridružite se nam na plesnih, slikarskih, pevskih, literarnih, pravljičnih in eko-delavnicah, športnih aktivnostih, druženju in ustvarjanju v naravi.

Zadnje šolske dni je Inštitut za mladinsko politiko popestril pouk
učencem zadnjih razredov osnovne šole in dijakom ter jih na privlačen način spodbudil k razmišljanju o enakosti med spoloma.

Delavnice se bodo ob zadostnem
številu prijavljenih izvajale v terminih:
26. junij – 30. junij 2017, 3. julij –
7. julij 2017, 10. julij – 14. julij 2017,
16. avgust – 18. avgust 2017, 21. avgust – 25. avgust 2017 med 10.00 in
13.00 v prostorih Mladinskega centra Hiša mladih Ajdovščina v Palah.
Udeležba na delavnicah je brezplačna. Za osnovnošolske otrokeorganiziramo v sodelovanju z Mladinskim centrom tudi brezplačno
celodnevno počitniško varstvood
7.00 do 16.00. Ob predhodni najavi imajo otroci tudi možnost kosila
(25,00 € za cel teden). Prijave na vse
aktivnosti so obvezne!
Za prijave in dodatne informacije smo dosegljivi vsak dan od ponedeljka do petka od 9.00 do 11.30 in
od 13.30 do 15.30 na sedežu društva:
Cesta IV. Prekomorske 61a, 5270
Ajdovščina ali po telefonu 368 91 40
ali 041 490 360 ter po e-mailu:info@
mdpm-ajdovscina.si.
Poleg delavnic na sedežu društvaorganiziramo v poletnih počitnicah tudi letovanje otrok in mladostnikov v Nerezine in v Piran.
Letovanje je namenjeno tudi otrokom iz socialno šibkejšega okolja
in takšnim z zdravstvenimi težavami. Za te nudimo tudi možnost sofinanciranja. Poleg sredstev, ki jih
otrokom namenijo občine in ZZZS,

čenci in dijaki ajdovskih šol
so na delavnicah Kažipot
mladim do enakosti spolov, ki jih sofinancira Ministrstvo
za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti, razpravljali o stereotipih, ki prepogosto usmerjajo
naša obnašanja inpričakovanja do
pripadnikov posameznega spola.
Ugotovili so, da običaji in tradicionalno pojmovanje spolov vplivajo
na vlogo žensk in moških v družbi
vse od otroštva. Začrtajo lahko na
primer izobraževalno pot fantov in
deklet. V nekaterih primerih moški
in ženske ne prejemajo enake plače, čeprav opravljajo enako delo ali
delo enake vrednosti. Vzrok za to je
lahko tako imenovana „neposredna
diskriminacija“, pri kateri so ženske
preprosto obravnavane manj ugodno kot moški. Vendar, če ženske v
Evropski uniji v povprečju zaslužijo
16 % manj kot moški, je ta razlila v
Sloveniji občutno manjša. Podatki
za leto 2014 kažejo, da povprečna
razlika v plači žensk in moških znaša 7 odstotkov (leta 2013 je dosegala
celo 3,2 odstotka).
Kljub razlikam, ki se še vedno pojavljajo tako v višini plače, kot v zastopanosti ženk v političnem življenju
ter na vodilnih mestih v gospodarstvu, so mladi na delavnicah lahko
ugotovili, da Slovenija z različnimi
ukrepi preprečuje tovrstno diskriminacijo na podlagi spola. V ta namen je uvedla številne ukrepe, ki naslavljajo tako ženske kot moške ter
jim zagotavljajo določene ugodnosti
z namenom odprave diskriminacije
in doseganja enakosti spolov. Tako
kot ženske, so namreč lahko tudi
moški žrtve neenake obravnave.
Koliko vzgojiteljev je npr. skrbelo za
vas ali vaše otroke? Med ukrepi države za odpravo diskriminacije med
poloma so tako prepoznali spolne
kvote, namenjene povečanju zastopanosti in vpliva žensk v politiki ali
gospodarstvu: s spolnimi kvotami se
zagotavlja določeno število (30 %)
“rezerviranih” položajev predstavnikom različnih spolov (običajno
ženskam), očetovski dopust kot neprenosljive pravice očetov za skrb in
nego otroka ter nekatere programe

smo v mesecu maju pričeli še z zbiranjem donacij. Naše položnice akcije ‘’Morje za vse otroke’’ ste dobili
v poštne nabiralnike oz. jih najdete
pri bančnih okencih. Dosedanjim in
bodočim donatorjem se lepo zahvaljujemo.
Naše delovanje pa ni usmerjeno
le v prihajajoče brezskrbne počitniške dni, ampak tudi že v začetek naslednjega šolskega leta. Pred kratkim smo prejeli donacijo dijaških
domov v obliki šolskih potrebščin.
Varovanci dijaških domov so se namreč srečali na vsakoletni Domijadi, kjer sodelujejo vsi dijaški domovi
vključeni v Skupnost dijaških domov in se odločili zbirati šolske potrebščine za šolarje, ki si nove težko
privoščijo. Zbrane šolske potrebščine so izročili Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste – Polje, ta pa
območnim združenjem, med drugim tudi Medobčinskemu društvu
prijateljev mladine Ajdovščina.
Druga dobrodelna akcija namenjena šolarjem pa je »Poštar Pavli
polni šolske torbe«. Zveza prijateljev
mladine Slovenije in Pošta Slovenije
že peto leto zapovrstjo izvajata skupno akcijo pod imenom Poštar Pavli polni šolske torbe. V omenjeni
akciji bosta zbirali denar za nakup
učbenikov oz. šolskih potrebščin za
otroke iz socialno ogroženih družin in materialne prispevke v obliki

zvezkov, barvic, svinčnikov ter drugih šolskih potrebščin.
Finančno pomoč lahko posamezniki prispevajo z nakazili na TRR:
SI56 6100 0000 3512 232, namen:
‘Poštar Pavli polni šolske torbe’, ali
s pošiljanjem SMS-ov na telefonsko številko 1919 s ključno besedo
SMEH1, s čimer prispevajo 1 EUR,
ali s ključno besedo SMEH5, s čimer
prispevajo 5 EUR.
Posamezniki, ki se bodo odločili za
materialne prispevke, lahko kupijo
šolske potrebščine v poslovalnicah
Pošte Slovenje. Zbiranje šolskih potrebščin se bo zaključilo 11. avgusta
2017. Takrat jih bosta Pošta Slovenije in Zveza prijateljev mladine Slovenije predali otrokom iz socialno
ogroženih družin, ki jih bo predlagalo posamezno društvo. Akcija zbiranja finančnih sredstev bo potekala
do 9. oktobra 2017.
Urška, MDPM Ajdovščina ter
ZPMS

Mladi parlamentarci severne
Primorske v Državnem zboru
29. maja je v Veliki dvorani Državnega zbora RS v Ljubljani potekal 27. Nacionalni otroški parlament,
ki je sklepno dejanje programa Otroški parlament pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije.

M

ladi parlamentarci
in
parlamentarke
iz cele Slovenije so
se zbraliin razpravljali na letošnjo temo ‘’Otroci in načrtovanje prihodnosti’’. Po dopoldanskem delu v delovnih
skupinah na 4 podteme (Kdo
sem in kakšen človek želim
postati, Prihodnost, Vrednote
in Okolje) je sledil plenarni del

zasedanja, kjer so mladi nič kaj
sramežljivo naslavljali vprašanja na visoke goste. Mlade parlamentarce so v letošnjem letu
nagovorili predsednik državnega zbora dr. Milan Brglez,
predsednik vlade dr. Miro Cerar, ministrica za šolstvo, dr.
Maja Makovec Brenčič, varuhinja človekovih pravic, Vlasta
Nussdorfer, ter nekateri drugi

predstavniki ministrstev in
javnih ustanov.
Nacionalnega otroškega parlamenta so se v organizaciji MDPM Ajdovščina ter ob
sodelovanju drugih območnih DPM udeležili tudi mladi predstavniki goriške regije z mentorji. Na nacionalnem
otroškem parlamentu so nas
zastopali Leon Ferletič, OŠ
Dobravlje, Leon Kokošar, OŠ
Idrija, Zala Brecelj, OŠ I. Roba
Šempeter pri Gorici, Mali Vidmar Vrabec, OŠ Šturje, Valentin Vuga, OŠ Solkan, Žiga
Pavlica, OŠ Dornberk, Anej
Vidmar, OŠ Branik, Gal Trošt,
OŠ Most na Soči ter parlamentarki novinarki Daša Vončina,
OŠ Idrija in Maja Terpin, OŠ
Solkan.
Mladi so ob koncu dneva izglasovali tudi temo za naslednji, 28. Otroški parlament. V
prihodnjem šolskem letu bo
nova generacija parlamentarcev obravnavala temo ‘’Šolstvo
in šolski sistem’’.
Maša, MDPM Ajdovščina

U

za spodbujanje deklet in fantov ter
žensk in moških za izobraževanje
in zaposlovanje v za njihov spol ne-tradicionalnih smereh in poklicih.
Lahkotnost poletnih dni je Inštitut za mladinsko politiko tako obogatil z resnimi temami, katerim so
bili učenci in dijaki kos: generacija
današnje mladine namreč dokazuje, da jim pojem enakosti spolov ni
tuj. Da pa se razmišljanje o tej temi
ne bi zaključilo z zadnjim šolskim
dnem, je Inštitut za mladinko politiko pripravil zanimiv natečaj z naslovom Pokaži pot do enakosti spo-

lov (odpravimo stereotipe). Mlade,
stare med 12. in 29. letom vabijo, da
jim pošljete prispevek v obliki likovnega dela, fotografije, stripa ali literarnega besedila, ki obravnava temo
enakosti oziroma neenakosti spolov
v vsakdanjem življenju. Vaše prispevke sprejemajo do vključno 27.
avgusta 2017 na naslovu Cesta IV.
Prekomorske 61a, 5270 Ajdovščina ali na spletnem naslovu info@institut-imp.si. Najboljši izdelki bodo
nagrajeni s privlačnimi nagradami
pokroviteljev: Slovenske železnice
vas bodo lahko popeljale v eno izmed slovenskih prestolnic, Vodni
Park Bohinj &Wellness Bohinj - Butik dobrega počutja bo poskrbel za
prijetno osvežitev, Soča Fun Park pa
bo zabaval ljubitelje adrenalina. Za
sladke trenutne pa skrbita Mlinotest
in Leone. Do privlačnih nagrad pa
lahko pridite tudi tako, da spremljate Facebook stran Kažipot mladim
do enakosti spolov.
Inštitut za mladinsko politiko

ZVONOVI
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Šagra posvečena 100-letnici
Koncert v Podkraju
mašništva rojaka Filipa Terčelja
V junijskih dneh leta 1917 so bili naši kraji v znamenju najhujših bojev 1. svetovne vojne in mesec
dni po prikazanju Brezmadežne v Fatimi. Župnija Šturje je tedaj sprejela kar dva novomašnika: Filipa
Terčelja in Ivana Semiča. Filip je začel svojo duhovniško pot v senci hude materine bolezni, Ivan pa
predčasno posvečen zaradi pomanjkanja duhovnikov.

Spominsko bogoslužje na šagro sv. Antona na Fužinah

F

ilip Terčelj je bil posvečen 8.
junija 1917 v Ljubljani, 13.
junija, na god sv. Antona, pa
je prvič maševal v domači župniji, v
podružni cerkvi na Fužinah.
Na šagro sv. Antona, 18. junija 2017, smo se župljani zbrali pred
Terčeljevim spomenikom in šli peš
na Fužine, kjer je spominsko mašo
daroval šturski župnik Zoran Zornik. Nagovor je pripravil duhovni

pomočnik Ivan Albreht, ki je s Terčeljevim ciklom pesmi Na sveti Sion
ponazoril, kako je Terčelj gledal na
duhovniško pot. Sv. Sion je hrib v
Jeruzalemu, kjer je Jezus obhajal zadnjo večerjo s svojimi učenci, ki so
postali njegovi duhovniki. Ciklus
desetih pesmi je Filip napisal leta
1930 v goriškem malem semenišču;
rokopisi so bili najdeni leta 2012 v
solkanskem župnišču.

Filipovi odločitvi za duhovniški
poklic je veliko pripomogla mati,
strežniške izkušnje in priporočanje
k Brezmadežni. Na poti so ga spremljali negotovost in dvomi. Svojo
duhovniško pot je označil kot ‘’pogumno romanje po težkih poteh, po
skalnatih tleh’’. Rešitve in pogum je
vedno našel v neomajnem zaupanju v Boga. V takratnem času je deloval z neverjetno vztrajnostjo kot
duhovnik, pesnik, pisatelj, časnikar,
učitelj in vzgojitelj, bolniški kurat…
Gospod Albreht je svoje razmišljanje o Terčeljevem duhovništvu povezal z mislijo iz evangelija ‘’ljudstvo
se mi smili’’ in poudaril Terčeljev
zgled, kako živeti in ravnati v težkih
časih: biti usmiljeni in dobrohotni
drug z drugim.
Po sveti maši je sledila kratka akademija ‘’Na Sveti Sion’’, ki jo je oblikovalo pet recitatorjev in župnijski
mešani pevski zbor pod vodstvom
prof. Marinke Šuštar. Spominsko
srečanje na šagro sv. Antona smo
sklenili s prijetnim druženjem pred
cerkvijo na Fužinah.
Nadja Pregeljc

Mednarodno srečanje
Društvo za psihosocialno pomoč Pluton iz Ajdovščina je 17. junija 2017 v Tihi dolini na Predmeji organiziralo mednarodno srečanje zdravljenih alkoholikov. Srečanja so se udeležili klubi in društva ter
strokovnjaki s področja alkoholizma iz Hrvaške, Italije in Slovenije, s skoraj 400 udeleženci.

C

elodnevno srečanje je obsegalo športno rekreativne dejavnosti, kulturni program
in druženje. Kulturni program je
zaokrožil nastop znanega glasbenika Giannija Rijavca in nastop domače plesne skupine Zlate Dame,
ki nikogar ni pustil ravnodušnega.
Po kosilu smo nadaljevali s športno
rekreativnimi dejavnostmi, kjer so
udeleženci lahko izbirali med različnimi aktivnostmi: športno tekmovanje, voden pohod po Predmeji,
predstavitev in uporaba zdravilnih
zelišč ter sv. maša. Druženje se je zaključilo s plesom ob živi glasbi.
Osnovna nit srečanja je bilo sporočilo: »Naša napaka v preteklosti opozorilo in pomoč za prihodnost!«
Gostujoči strokovnjaki so poudarili, da se alkoholizem in smrtnost
zaradi alkoholizma žal povečujeta tako pri nas kot tudi v drugih državah. Zelo pomemben dejavnik za
razvoj alkoholizma je okolje, ki pije.

P

risluhnili smo Marijinim in
majniškim pesmim, slovenskim ljudskim in drugim.
Koncert so popestrili tudi Manca
Bajc in Lara Lampe s flavto, Jure Puc
in Miroslav Paškvan s klarinetom
ter Lara Gorše na klavirju. S citrami
pa se je v pesmi Veseli pastir pridružila še Jana Rudolf.
Nastopajoči smo bili veseli dobrega odziva med poslušalci. Dobra ura
poslušanja lepih melodij, nežnih
otroških glasov in pogled na razigrane otroške obraze nam bo ostal
za vedno v spominu.

Koncert smo zaključili s Kekčevo
Jaz pa pojdem in zasejem, ki jo je s
svojim solo nastopom dobro odpel
Jure Puc in s tem dobro voljo ponesel med poslušalce in pevce.
Z željo, da nas pesem še kdaj združi, da se tako širi slovenska ljudska pesem, da se ponese dobra volja med ljudi, smo sklenili, da bomo
v prihodnje še kdaj naredili kakšen
koncert.
MB

Romanje na Brezje

Društvo za psihosocialno pomoč Pluton

Raba alkohola je
odvisna od tega,
kakšno
funkcijo mu družba pripisuje, od vrednot
te družbe in kako
ta družba definira rabo in škodljivo rabo.
Pripadnost določeni družbi pomeni, da se prevzame
tudi njihov odnos do alkohola. Dodatni dejavniki tveganja so težave v
odnosih, brezposelnost in drugo. Iz
ritualnega pitja ob praznovanjih se
lahko hitro razvije pitje iz potrebe,
za zmanjšanje tesnobe ali zaradi povečanja užitkov.
Zasvojenost se razvije postopoma,
s privajanjem na snov. Ko je zasvojenost vzpostavljena, deluje kot relativna nuja in človeku jemlje svobodo doživljanja in ravnanja.
Pri stalnem čezmernem uživanju alkohola se telo navadi, da lahko funkcionira samo v njegovi prisotnosti. Če preneha piti, se pojavijo
abstinenčne težave (tresenje, potenje, slabost ...).
Dilema: trezen ali pod vplivom alkohola se lahko razreši le na dva načina: kot izziv za povečanje pitja in
stopnjevanje problemov ali kot priznanje nemoči, da je pred alkoholom nemočen in prošnja za resnično

V župnijski cerkvi Svete Marjete v Podkraju smo 21. maja prisluhnili otroško mladinskemu zboru župnije Podkraj pod vodstvom
Urške Puc in družinski zasedbi Žnidarce, ki jo sestavljajo mama
Martina ter hčerke Ana, Manca in Beti.

pomoč.
V skupini zdravljenih alkoholikov
se človek nauči prevzemati odgovornost za svoje vedenje. Spoznava,
da so ljudje okrog njega drugačni,
vendar enako kot on polni dobrih
in slabih lastnosti. Postaja samozavestnejši, znebi se občutka, da je
marginalec in začne graditi najpomembnejši odnos v življenju - ljubezen do sebe in drugih. Kdor spoštuje samega sebe, se ne bo uničeval
z alkoholom.
Druženje in odnosi z ljudmi, ki so
imeli enake težave in so jih uspeli premagati, lahko pomagajo človeku najti moč za okrevanje in za
vključitev v vsakdanje življenje. Naš
program temelji na skupinski terapiji, ki omogoča, da s pomočjo drugih človek prepoznava sebe, svoje
mišljenje, doživljanje in ravnanje in
postopoma poskuša svoje življenje
spremeniti v bolj kvalitetno. Teme
naših srečanj so odnosi in življenje.
Poleg skupinske oblike terapije
zdravljenih alkoholikov ponujamo
tudi individualno psihoterapijo, ki
je najučinkovitejša oblika osebnostne rasti, za odkrivanje lastnih potencialov ter lajšanje stisk.
Pozivamo vse posameznike, ki
imajo težave, da ne čakajo in oklevajo, ampak nas poiščejo.
Miranda Krašna, univ.dipl.soc.del.,
spec.psih., Društvo Pluton

Tretja sobota v juniju je že skoraj pol stoletja dan, ko se srečajo
starejši, bolni in invalidi na Brezjah pri Mariji Pomagaj. Organizator
srečanja je revija Ognjišče, v posameznih krajih pa organizacijo prevoza in druženja prevzamejo številne skupine, tudi Karitas. Kako je
to romanje med našimi občani pričakovano priča že podatek, da sta
iz naše dekanije šla pred desetimi leti na Brezje dva avtobusa romarjev, letos pa kar šest, preko 300 romarjev in njihovih spremljevalcev
se je pridružilo več kot 4000 romarjem iz celotne Slovenije.

N

a Brezjah je organizacija zelo dobra,
saj mladi in odrasli
skavti pričakajo romarje z
vozički pri avtobusih in jih
odpeljejo na prizorišče. Veliko pomočnikov vseskozi ponuja vodo, čaj in kavo, vendar je glavna vsebina molitev
in veliko, veliko petja. Letos
je mašo daroval škof Franc
Šuštar, ki je skupaj z drugimi duhovniki vsem, ki so to
želeli podelil zakrament maziljenja. Po maši je bil čas za
druženje in osebno molitev.
Mnogi so bili deležni stiska
roke prijateljev in znancev, s
katerimi so se spoznali prav
na tem romanju, še posebej

pa gospoda škofa Šuštarja in
predsednika Državnega zbora RS gospoda Milana Brgleza. Kasneje je duhovni hrani
sledila tudi hrana za telo. Pet
avtobusov s 271 romarji je
nadaljevalo z dobrim kosilom
pri Marinšku v Naklem. Ko
smo odhajali mi je ena gospa
rekla: »Zapišite me že za prihodnje leto, ker bom takrat
praznovala 90 let.« Zaradi takih in podobnih besed je delo
in skrb več kot poplačano.
Jožica Ličen
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Dušan Krečič

Škoda

D

a me gospa, ne pozna. Pa si
je kljub temu, o neznancu,
samo na osnovi njegovih
spisov, za katere pa ni niti sama
gotova, da jih je razumela, privoščila kar nekaj težkih sklepanj. Da
je moje spotikanje »brez veze« in,
da me moti vse kar spominja na
katolištvo.
Res se pogosto in prav nič nežno
spotikam ob početje posameznikov v vrhovih institucije – slovenske Cerkve, kar pa ni in ne bo, enako katolištvo. Zaslužni za naštete v
»Razmetane misli (2)«: Agroind,
IKO, Lipo, Primorje, Fructal… so se
lahko zgledovali kar po njih in v ničemer jih niso presegli. Največ kar
sem si v zvezi s katolištvom, kristjani in verniki privoščil je bila delitev
na kristjane in »kristjane«. Sodbo
med katere se kdo uvršča prepuščam njim samim. Katolištvo so kristjani, ki živijo človeške in krščanske
vrednote.
Razglasitev dogme sem uporabil
kot primer razglasitve in vztrajnega
ponavljanja izmišljenega za dejstvo,
v resnici pa alternativno dejstvo,

danes v dnevni politiki tako priljubljeno in nič več zanikano sredstvo za zavajanje in manipuliranje
z množicami. Vse, še posebej iskreno verne sem hotel opozoriti, naj ne
nasedajo alternativnim dejstvom,
naj ne nasedajo Kordežem med katoliki….
Ne trudim se razumeti dogme, kot
se nisem trudil razumeti g. Kordeža,
ki nas je prepričeval kako mogoče
je, nemogoče. O dogmi se ne razmišlja, o dogmi se ne dvomi, v dogmo
se veruje, če ne, ne deluje.
Vesel sem za vse, ki verujejo v
predstavljeno idejo za oblikovanje in v zastavo EU. Mene iz dneva v dan bolj spominja na obroč iz
rezilne žice ali »španskih jezdecev«
na znotraj in zunaj obroča enaki »riemški« modrini.
V zvezi s citatom predsednika, ki
ga je gospa poklicala na pomoč pa
sem v kolumno za majsko številko Latnika »Drugo »levo« mnenje!«
(kolumna ni bila objavljena) zapisal:
»Samo butast predsednik se lahko
po tem sprašuje kako smo Nemcem
in Italijanom lahko odpustili, sami
pa se ne moremo spraviti?! Nemci
in Italijani so se nacizmu in fašizmu
kot narod in država odrekli, ga obsodili in se oživljanju aktivno zoperstavljajo. Idejni nasledniki in zagovorniki domačih sodelavcev fašizma
in nacizma pa bi po »zmagi« in »v
imenu demokracije«, po letu 90, lustrirali, neslovence so po tiho brisali, zvezdo, zlasti rdečo, bi zgodovinsko ukinili in samo dve desetletji po
tem izdajo domovine in zločine izdajalcev opravičujejo z lažmi, ki da
so »drugo mnenje«.
Upal sem, da je bil vzrok za repliko samo nedoumevanje in napetosti nevihtnega majskega dne pa se je

moje upanje izkazalo za preuranjeno. Ni bilo samo nedoumevanje in
napetosti …
2.junija sem po pošti prejel anonimno pošiljko, »Tiskovino«, izvod »DRUŽINE«, ki je izšla 4. Junija 2017. Dva dni pred uradnim
izidom!?
Na strani ODMEVI, PREDLOGI so ga. KATI MOČNIK iz Ajdovščine objavili prispevek« Misel o
sovražnem govoru«. Tekstu »Razmetane misli (2) objavljenem v Latniku je ga. KATI MOČNIK za Družino dodala daljši Družini primeren
uvod.
Misli enega izmed kolumnistov v
nekem primorskem brezplačniku,
s privlačnim naslovom»Razmetane
misli« je kot šolski spis ocenila s cvekom, saj da so objavljene misli slabo zmešana in prismojena mineštra,
ki ne bi bila vredna odmeva v Družini, če besedilo ne bi bilo eklatanten primer sovražnega govora proti katolištvu kot veri in predvsem
Cerkvi . Po njeno bi morala besedna zveza sovražni govor pomeniti
vse izgovorjene ali napisane besede,
izražene s pozicije sovražnega, zaničevalnega ali sramotilnega odnosa do nekoga ali/in do nečesa. Tudi
moje in tudi resnične. Primera, kako
je Cerkev z izmišljenim in za dogmo
razglašenim izkoristila Marijo mater Jezusovo nisem zapisal zaradi
sovraštva, zaničevanja in sramotenja, pač pa zato ker se mi kristjani,
ki brezpogojno verujejo taki instituciji, smilijo. Kristjani ne »kristjani .
Seveda ni napisala imena nekega
brezplačnika in kolumnista. Že ve
zakaj in Družina tudi.
Ga. pa se je z objavo samo replike,
s »posebnim« uvodom z uničujočo oceno in težko obsodbo, po smo
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njenih kriterijih, »samopovozila«.
Moje kolumne v Družini (še) niso
objavili. Da bi si bralci lahko ustvarili svoje mnenje. Da so bralci Družine lahko brali le njeno »resnico«,
njeno plat dojemanja vsebine kolumne nekega pisca v nekem brezplačniku (zveni znano!), ne nje ne
»Družine«očitno ne moti. Kot, da bi
njena merila želeli razglasiti za novo

dogmo! Dejstva, resnico izenačiti z
izmišljenim, alternativnimi dejstvi,
lažmi…..
Če bi bilo samo nedoumevanje bi lahko zapisal: »Oče odpusti jim…….« ali »Blagor ubogim
na……« tako pa se lahko le še enkrat več zatečem k: »Odpustiti da,
ne pozabiti!«

Odpadno kartonsko embalažo moramo pred odložitvijo v zabojnik razstaviti in
zložiti oziroma stisniti, po potrebi jo raztrgamo na manjše dele. Na ta način
zmanjšamo volumen embalaže in manj obremenimo zabojnik. S pravilnim ravnanjem
vsakega posameznika bo v zabojniku dovolj razpoložljivega prostora tudi za odpadke
ostalih povzročiteljev, posledično pa bo omogočeno, da bo zabojnik zaprt. Zapiranje
zabojnika s pokrovom in pritrjevanjem z zapiralom je pomembno ne samo zaradi
urejenosti ekološkega otoka ampak tudi zaradi preprečevanja odnašanja odpadkov v
okolje, predvsem, ko zapiha naša ajdovska burja.
Kartonske embalaže večjih dimenzij (npr. od pohištva), ki jo je težko raztrgati na
manjše dele, ne puščamo v ekološkem otoku. Oddamo jo v Zbirnem centru ali pa ob
oddaji kosovnih odpadkov.

ZBIRNI CENTER - Delovni čas
ponedeljek

januar - december

7:00 - 17:00

torek - sreda - četrtek

januar - december

7:00 - 15:00

petek

april - oktober

7:00 - 19:00

november - marec

7:00 - 17:00

januar - december

8:00 - 12:00

sobota
nedelja

ZAPRTO

ŠPORT
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Meddruštveno tekmovanje Otlica Akvatlon se razvija
Smučarski skoki so zimski šport, vendar se aktivnosti v skakalnih klubih odvijajo celo leto. Naši POK-ovci (Predmeja-Otlica-Kovk) pogumno in vztrajno trenirajo ter tekmujejo tudi v poletni sezoni na
plastičnih skakalnicah.

Z

adnjo soboto v mesecu maju
so mladi športniki tekmovali
na tekmi Pokala občine Žirov. Ker tudi sami veliko treniramo
v Žireh in sodelujemo s tamkajšnjim
klubom se tega tekmovanja udeležimo vsako leto. Tokrat prvič tudi v
najmlajših kategorijah. Naši tekmovalci tamkajšnjo skakalnico dodobra poznajo in zato niso izostali niti
rezultati. V kategoriji dečki do 10
let je Mark Štrancar zasedel 9. mesto, Andraž Velikonja pa 11. mesto.
Pri deklicah do 11 let se je Zala Likar povzpela na 3. Mesto, pri dečkih
do 11 let pa je Teo Krivec zasedel 8.
mesto, Tilen Likar 12. mesto in Enej
Komjanc 13. mesto.

V nedeljo 28. maja smo na domači
skakalnici na Otlici organizirali tekmo za najmlajše, kjer je tekmovalo sedemnajst pogumnih skakalcev.
Skakali so na skakalnici K-12 m. V
kategoriji začetniki do 9 let je Jure
Polanc osvojil zlato medaljo. V kategoriji dečki do 9 let je Andraž Velikonja prejel srebrno medaljo, Mark
Štrancar je dodal četrto mesto. Zala
Likar se je v kategoriji deklice do 11
let povzpela na prvo mesto. Pri dečkih do 11 let je zmagal Teo Krivec.
Jaka Leban je prejel bronasto medaljo, Enej Komjanc je bil peti, Tilen Likar in Marko Polanc sta si delila šesto mesto. Športno prireditev
je finančno podprla tudi Občina

Ajdovščina, praktične nagrade pa so
prispevali sponzorji in donatorji.
Tudi prvi vikend meseca junija nismo počivali. Udeležili smo se mednarodnega tekmovanja Revije skokov v Mostecu. Sončna sobota je na
zaletišče skakalnice privabila lepo
število skakalcev od najmlajših pa
do članov in članic slovenske reprezentance. Tudi naši POK-ovci so se
odlično odrezali. V kategoriji dečki
do 9 let je Andraž Velikonja zasedel šesto mesto, Mark Štrancar deseto mesto.V kategoriji dečki do 10
let je bil Teo Krivec tretji, v kategoriji dečki do 11 let je zasedel Tilen Likar 28. mesto, Enej Komjanc pa 27
mesto. Zala Likar je pri deklicah do
11 let zasedla 13. mesto.
Na mednarodni tekmi ALPE-ADRIA - otroška poletna turneja
štirih skakalnic (INTERNATIONALEN ALPE ADRIA KINDER SOMMER TOURNEE) so se na prvi tekmi letošnje turneje v italijanskem
Trbižu pomerili Pokovci s svojimi
kolegi iz Slovenije, Avstrije in Italije. Pokal je domov prinesel Jure
Polanc, saj je v kategoriji dečki do
9 let prejel bron. Pri dečkih do 11
let je Tilen Likar osvojil 12. mesto,
med deklicami do 11 let je Zala Likar osvojila 12. mesto ter Ela Krapež
13. mesto. Marko Polanc je na svoj
rojstni dan dočakal prvenec na K-38
skakalnici in postavil svoj osebni rekord ter pristal na 18. mestu. Točke

Triatlon klub Ajdovščina je organiziral že četrto področno
tekmovanje za osnovnošolce v akvatlonu, kombinaciji plavanja in
teka, ki je še posebej priljubljen med mladimi športniki.

P

lavalni del je potekal v zimskem bazenu Športnega centra Ajdovščina, tekaški pa na
progi okoli objekta. Udeležba se iz
leta v leto povečuje, letos je nastopilo kar 139 osnovnošolcev iz celotne
Primorske in Krasa ter 8 varovancev

vipavskega CIRIUS-a. Prvič pa je
potekalo tekmovanje tudi za dijake.
Tekmovalci so nastopili v petih
kategorijah, preplavali so od ene
do petih dolžin bazena ter tekli na
razdalji od 200 do 1000 metrov.
rl

najvišje uvrščenega posameznika iz
vsakega kluba in vsake kategorije
se seštevajo in skakalni klub z največ zbranimi točkami prejme prestižni prehodni pokal turneje, najboljši
posamezniki pa lepe nagrade.
Povezanost tekmovalcev se čuti
tudi izven treningov in tekem. K
motiviranost in vztrajnosti športnikov pripomoreta poleg staršev tudi
trenerja Mitja Velikonja in Matjaž
Gostiša.

Večina otrok je letos zamenjalo stare skakalne smuči z novimi,
oblekli so nove skakalne drese ter se
obuli v nove skakalne čevlje. Komaj
čakamo, da bi čim prej zgradili skakalni center doma, na Kovku, kjer
bodo bile tri skakalnice, ki bi nam
omogočale še kvalitetnejše in boljše
treninge ter olajšale delo tekmovalcev, trenerjev in staršev.
MV

GREMO NA
POČITNICE

Splošni pogoji nagradne igre so na voljo na spletni strani www.avtokrka.si
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Gorski tek na Malo goro znova
privabil veliko število tekačev
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Za zaključek sezone
Tudi letošnjo sezono smo uspešno pripeljali do konca. Za »piko n
i« pa smo se v petek, 16. junija, družili in veselili na tradicionalnem
zaključnem pikniku.

11. Junij 2017! Datum, ki smo si ga člani ŠKTD Kamnje - Potoče in člani planinske sekcije Kamnje
rezervirali že v pričetku leta! Na koledar smo si pod to junijsko nedeljo zapisali 9. Gorski tek na malo
goro. In vse od takrat dalje smo si želeli le eno. Sončno drugo junijsko nedeljo! Želje so bile uslišane
in sonce je sijalo s polno močjo.

Č

lani organizacijskega odbora smo z delom pričeli
že veliko časa prej, saj nam
organizacija gorskega teka zares
veliko pomeni. Tekma je štela za
pokal PGT, dodatno pa nam je bila
zaupana tudi pokalna tekma omenjenega pokala. Veseli in zadovoljni
tekmovalci so tisto, kar nam največ
pomeni. Prav zaradi omenjenega
nismo ničesar prepustili naključju.
Progo smo pokosili in uredili že več
kot teden dni prej, ter v dneh pred
tekom pripravili še skupen trening
in ogled proge. V zadnjih dneh pred
tekmo smo tako čas namenili le še
pripravi darilnih startnih vrečk in
nagrad za najboljše! V sobotnem
popoldnevu smo dokončali še vse
ostale podrobnosti ter se že veselili
nedeljskega jutra. Sončno jutro je v
Kamnje pritegnilo kar lepo število
tekačev iz Slovenije in tudi iz sosednje Italije. Na startni črti pa sta bila
poleg omenjenih, tudi en Nemec in
Japonec. Start teka je v bližini starega kamnitega mostu, od koder so se
ob 10. uri tekmovalci pognali proti
koči na Mali gori. Na trasi teka so
bile postavljene štiri okrepčevalnice
z vodo, za varnost tekmovalcev pa
so skrbeli člani GRS Tolmin (Skupina Ajdovščina). Ciljno črto je po 33
minutah in 38 sekundah prvi prečkal Rok Bratina, ki je le malo zaostal
za rekordom proge. Drugo mesto je

osvojil Simon Alič, tretje pa domačin Uroš Vodopivec. Med ženskami
je bila najhitrejša Klementina Lemut s časom 42.27. Za njo se je uvrstila Mihaela Tušar, tretja pa je bila
Maja Peperko. V cilju so tekače pričakali navijači, ki so z glasnim navijanjem poskrbeli, da zadnji vzpon ni

medalje ter bogate praktične nagrade. Najboljšim trem moških in ženskam v generalni razvrstitvi pa smo
podelili unikatne kovinske pokale
ter praktične in denarne nagrade.
Prvič smo na našem teku z nagradami obdarili tudi najboljšo deseterico v ženski in moški generalni
razvrstitvi. Iz Italije so nas ponovno
obiskali organizatorji teka Val Resia
Vertical, ki so dvema izžrebancema
podarili dve brezplačni startnini na
njihovem julijskem teku. Prav tako
smo še dodatnim trem izžrebancem
podarili bogate nagrade, med katerimi je bil tudi panoramski polet s
športnim letalom nad traso gorskega teka na Malo goro.
Odziv tekačev po sami tekmi je bil
odličen, zato v organizacijskem odboru že z veseljem gledamo proti jubilejni, 10. izvedbi gorskega teka na
Malo goro! Na samem teku je sodelovalo skoraj petdeset prostovoljcev,
kar daje našemu teku še poseben čar,

Za črnobelimi polji
tudi mladi
bil pretežak. Tekači in tekačice so si
po opravljenem tekaškem preizkusu zaslužili prav posebno pogostijo.
Vsak je prejel topel obrok, na voljo
jim je bilo sadje, čaj in kava, za piko
na i pa je vsak prejel še odlično palačinko. Kot se za vsako pravo športno prireditev spodobi, smo tudi ta
tek zaključili z uradnim delom. Najboljšim trem v posameznih kategorijah smo podelili unikatne lesene

vsem tem pa gredo tudi vse pohvale
in zahvale za sodelovanje pri izvedbi. Seveda se moramo organizatorji za uspešno izvedbo zahvaliti tudi
vsem našim tokratnim sponzorjem,
ki so nam nesebični pomagali po
svojih najboljših močeh.
Se vidimo naslednje leto na 10.
Gorskem teku na Malo goro!
ŠKTD Kamnje – Potoče
Foto: P.P.B.

Športni center Ajdovščina bo tudi v letošnjem poletju prizorišče pestrih, zanimivih ter zabavnih počitnic za otroke. Raznoliki športni programi se bodo začeli takoj po zaključku šolskega leta in bodo
trajali do 4. avgusta. V ponudbi je kar 13 različnih športnih taborov.

P

šlo – mame proti otrokom selekcije
U-11, očetje proti fantom U-15, pa
še očetje med seboj. Zmagovalci?
Vsi! Tudi tisti, ki so kupili srečke na
srečelovu. Zbrana sredstva bodo namenjena nakupu prepotrebne športne opreme.
Hvala vsem, ki ste pomagali ustvarjati uspešno košarkarsko
zgodbo skozi letošnjo sezono. Vsem
želimo brezskrbno in sončno poletje, v jeseni pa novi sezoni in novim
izzivom naproti!
KK Ajdovščina

Šahovsko društvo Čaven

Športne počitnice 2017
o več terminov so med počitnicami zavzeli plavalni,
nogometni (posebej tudi za
dekleta), košarkarski, rokometni
in plesni kamp, v ponudbi bodo še
triatlon in lokostrelstvo, pa športna šola, plavalni tečaji … Glede na
lansko množično udeležbo otrok
na športnih počitnicah so letos ponudbo obogatili s tremi dodatnimi
programi. 4-kros kolesarjenje je s
svetovnim prvakom Miho Ergaverjem pridobilo veliko navdušencev in
tako se bodo med počitnicami otroci lahko spoznavali s kolesarskimi
doživetji na poligonu Kolesarskega

P

ribližno 250 ljubiteljev košarke je ustvarilo odlično
vzdušje, ki ga niti kratka zgodnjepoletna ploha ni pokvarila. Za
hrano in pijačo je bilo odlično poskrbljeno, manjkal ni niti sladoled
Leone. V »uradnem« delu so bili
predstavljeni vsi trenerji in njihovo
delo ter rezultati naših ekip. Klub
ni bil v pokalu mladih še nikoli uvrščen tako visoko – skupno 12. mesto. Med najmlajšimi v košarkarski
šoli in vrtcu so »ta pridni« dobili
praktično nagrado in (verjetno svoj
prvi) pokalček. Tudi brez tekem ni

kluba Črn Trn, seveda v spremstvu
izkušenih trenerjev. V Ajdovščini
je že kar nekaj časa prisotna nova
športna zvrst, flag football, ki izvira
iz ameriškega nogometa. Nasprotnikov se ne onemogoča s fizičnimi
kontakti, ki pri originalnem ameriškem nogometu niso nič kaj nežni,
pač pa je dovolj, da igralcu izpulite
zastavico, ki mu plapola okrog pasu.
Drugačno poletno doživetje obeta tudi taborjenje in sicer kar v bližnjem avtokampu, kjer bodo taborniki iz rodu Mladi Bori poskrbeli
za pravi taborniški program s spoznavanjem orientacije, spoznavanja

narave in drugih taborniških veščin.
V šotorih se ji m bodo lahko za eno
noč pridružili tudi udeleženci drugih kampov, vključno z nočnim kopanjem in večerjo.
Tudi sicer bodo imeli udeleženci različnih kampov veliko skupnih
dejavnosti, od kopanja v bazenu do
petkovih zaključnih izletov, poskrbljeno pa bo tudi za jutranje varstvo
že od 6.30 naprej.
Ajdovski bazen je odprl svoja vrata v soboto, 17. junija, avtokamp ob
bazenu pa tudi že deluje.

Z zaključnim turnirjem mladih se je v soboto, 10. junija 2017, končala
letošnja zelo uspešna šahovska sezona Šahovskega društva Čaven.

U

speh gre pripisati predvsem
dejstvu, da je letos prvič po
mnogih letih obiskovalo
šahovsko šolo toliko mladih, da postajajo prostori na Gregorčičevi 20
počasi že premajhni. Najbolj pa smo
veseli uvrstitve treh mladincev Luke
Gerbca, Leopolda Pavlina in Teja
Skomine na državno prvenstvo na
Ptuju, ki je potekalo meseca februarja. Luka Gerbec je dosegel odličen
rezultat, saj se je med 31 udeleženci najmlajše skupine uvrstil na 8.
mesto.
Davna želja društva je, da bi k tej
kraljevski igri privabili čimveč predstavnic nežnejšega spola. Zato gre
posebna pohvala Isabeli Plahuta in
Vidi Škrlj, ki sta se neustrašno borili

z bolj izkušenimi fanti in si tako nabrali novih izkušenj in šahovskih
znanj.
Letošnji prvak ŠD Čaven je med
najmlajšimi postal Timotej Pregelj,
v skupini mladih pa je primat pripadal njegovemu starejšemu bratu
Klemnu. Med člani je tako v standardnem šahu kot pospešenem šahu
slavil David Trebižan.
Šah je čudovita in hkrati zelo zahtevna igra, predvsem zato, ker se
morajo šahisti slej ko prej soočiti tudi s porazi. Premagati poraze in
se znova pobrati pa je ena najlepših
stvari, kar te šah lahko nauči.
V septembru bo vpis v šahovsko
šolo in vsi, mladi in stari, lepo vabljeni.
dt
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6. Mednarodni turnirju mesta Ajdovščina

Ajdovščina gostila več kot 1200
mladih nogometašev

31

Ajdovke pete v državi
V nedeljo, 4. junija, so črto pod letošnjo tekmovalno sezono med
zadnjimi potegnile tudi nogometašice do 15 let. Na vrhunsko
pripravljeni zelenici ajdovskega nogometnega stadiona se nam je
predstavilo 8 najboljših ekip v državi.

Nogometno društvo Primorje Ajdovščina je v zadnjih dveh vikendih v mesecu maju, tradicionalno
organiziralo mednarodni nogometni turnir za mlajše selekcije na ajdovskem mestnem stadionu in to
z rekordnimi številkami!

M

esto Ajdovščina je v kar
štirih tekmovalnih dneh
v dveh vikendih gostilo
mlade nogometaše iz treh držav. Poleg Slovenije so nadobudni virtuozi
okroglega usnja prišli še iz sosednje
Hrvaške in Italije. Če se poglobimo
še malce v statistiko, se je preko celotnega dogodka potilo 105 ekip,
1260 otrok, 105 trenerjev ter 105
pomočnikov trenerja in 25 sodnikov. Odigranih je bilo 266 tekem, na
vrhunsko pripravljenih igriščih, kjer
si je tekme ogledalo, več kot 3000
gledalcev.
Le v soboto, 20. maja, je organizatorju nekaj sivih las povzročilo zelo
slabo vreme. Od predvidenih dveh
turnirjev v selekciji U9 in U12, so
izpeljali le prvega. V kategoriji U9

(letniki 2008 in mlajši) so se zmage
razveselili igralci ND Bilj, drugi so
bili nogometaši 1. gola iz Rijeke, na
najnižjo stopničko pa je stopilo moštvo Ivančne Gorice.
Naslednje tekmovalne dni je mesto, ki je poznano po burji in nekdanji rimski utrdbi, krasilo lepo in
sončno vreme. Nedelja, 21. maja, je
bila rezervirana za najmlajše selekcije, in sicer za U7 (letniki 2010 in
mlajši) in U8 (letniki 2009 in mlajši). Zmagi sta odnesli ekipi NK Jezera iz Medvod v U7 in NK Celja (rumeni) v kategoriji U8.
Tudi drugi tekmovalni vikend je
postregel s fantastičnimi in kvalitetnimi predstavami vseh udeleženih
ekip. Najprej je v soboto, 27. maja,
v konkurenci U10 (letniki 2007 in

mlajši), NK Olimpija zmagala pred
ŠN Funtano in ND Bilje, medtem
ko je v najstarejši selekciji U13 (selekcija 2004 in mlajši) s konkurenco pometla ekipa ND Primorje-Vipava. Drugi so bili njihovi največji
rivali iz Nove Gorice, tretje mesto
je osvojilo ljubljansko moštvo ND
Ilirija 1911. Zadnji dan dogodka, 28. maja, je bil čas za kategorijo
U11 (letniki 2006 in mlajši). Pokal
za najboljšo ekipo so dvignili igralci postojnskega Proteusa, ki so bili v
finalu boljši od igralcev iz ND Bilje.
Tretja stopnička je pripadla domačim igralcem ND Primorja.
V Ajdovščini so tako že šesto leto
zapored vrhunsko organizirali mednarodni nogometni turnir za mlajše
selekcije. Odličen ambient, gostinska ponudba, srečelov, veliko število navijačev in mladih nogometašev,
ter nenazadnje še izvrsten nogomet
dokazujejo, da mesto z nekdanjo
rimsko utrdbo ob mrzli reki, diha za
nogomet.
Ponosni smo, da je del te velike
nogometne zgodbe največji slovenski medij EKIPA SN. Slednja je bila
uradni medijski partner 6. mednarodnega turnirja mesta Ajdovščina.
Tekst: Deni Stibilj
Foto: DD Studio Dominik Vrčon &
eSMedia Matic Slemič

Kup stopničk za Črn Trn na B4X

D

ekleta so se v dveh ločenih
skupinah glede na uvrstitev
po rednem delu sezone pomerila za razvrstitev od 1. do 4. in
od 5. do 8. mesta. Tako so se v bitki
za končno peto mesto znašle ekipe
domačega Primorja, Radomelj, Bilj
in Fužinarja, medtem ko so se za
najvišjo stopničko potegovale ekipe Pomurja, Krima, Velesovega in
Maribora.
Končnega petega mesta so se po
napetih tekmah in kar dveh izvajanjih strelov s sedmih metrov razveselile ajdovske Hčere burje, medtem
ko so v velikem finalu nogometašice Pomurja iz Beltincev tesno premagale mariborske vijolice. Čestitke
vsem ekipam za njihove predstave
na zaključnem turnirju, Pomurkam
pa za njihov nov naslov v kategoriji DU15.

K lepemu dogodku pa so že pred
tekmami DU 15 doprinesle tudi
naše razigrane najmlajše, deklice do
11 let. Poleg dveh ekip domačega
Primorja še Krim, Radomlje, Trebnje, Obala, Ledine in Pomurje. Kako
je bilo na teh tekmah, na katerih še
ne beležimo rezultatov, lepo povzema misel enega od naključnih obiskovalcev: »Ma kako dobro že igrajo te ta male.«
Vse »ta male« pa tudi malo starejše
deklice do 15 let, ki vas mika obuti
kopačke, vabimo k vpisu v drugi termin dekliškega nogometnega kampa, od 17. do 21. julija (prvi termin
poteka ravno v teh dneh). Prijavite
se lahko pri organizatorju, Zavodu
za šport Ajdovščina. Prav tako lepo
vabljene, da se pridružite treningom
dekliških selekcij v ND Primorje.
Luka Kompara

Tekači tokrat hodili

V Šempetru pri Gorici je potekala druga v nizu kolesarskih tekem novoustanovljenega B4X Inverted.
si pokala Slovenije. B4X tekmovanja so v prvi vrsti namenjena predvsem najmlajšim kolesarjem, ki
svoje znanje kažejo na različnih pumptrack progah.

V

Šempetru smo na stopničkah največkrat videli člane
ajdovskega kluba Črn Trn.
Kolesarski pokal B4X je svojo premiero doživel ob koncu aprila letos,
ko je v Ajdovščini potekala prva izmed predvidenih sedem tekem pokala. Na presenečenje mnogih se je v
Ajdovščini zbralo kar 63 tekmovalcev, kar priča o tem, da imajo B4X
dirke veliko potenciala. Predvsem
za najmlajše in nadebudne kolesarske mojstre so B4X dirke prava poživitev sezone in odlična priložnost,
da pokažejo svoje znanje in se borijo

za točke.
Kot rečeno je druga v nizu tekem potekala v kolesarskem parku
v Šempetru pri Gorici. Na prvi počitniški dan se je zbralo 37 tekmovalcev, ki so morali obenem spoprijeti še z neznosno vročino, kar je še
dodatno otežilo zanimivo tekmovanje. Organizator, kolesarski klub
DešFleš se je izkazal z odlično organizacijo in super pripravljeno progo. Posebnost pa je bil tudi način
dirkanja, ki ga v Sloveniji še nismo
videli na kolesarskih dirkah. Zanimiv koncept bojev na pump progi

je tako prinesel nekaj zelo tesnih
odločitev v skoraj vseh kategorijah.Najprej so bile na sporedu kvalifikacijske vožnje. Le-te so potekale po večjem krogu v obratni smeri
kot so kasneje potekali boji na izločanje. Glavno tekmovanje je bilo v
stilu avtomobilistične dirke “Race of
Champions”, kjer so morali tekmovalci prevoziti kombinacijo malega
in velikega kroga. Boljši iz kvalifikaciji, kasneje pa zmagovalec vsakega
kroga, je izbiral v kateri krog bo odpeljal najprej. Zanimivo in taktično
zelo nepredvidljivo, saj tekmovalcem ni dovoljevalo nobenega počitka, ampak vožnjo na polno od štarta do cilja.
Ob koncu tekmovanja so bili najbolj veseli v ajdovskem klubu Črn
Trn, saj so njihovi člani in članice prav v vsaki kategoriji stopili na
stopničke. Medalj so se razveselili
Vito Plahuta, Nik Prek, Jakob Praček, Maxim Jazbar, Tim Rovtar,
Beno Batič, Matic Curk, Matej Koren, Primož Lemut, Anže Novinec,
Nejc Batič, Janez Turk, Jani Volk in
Naja Stipanič.
Naslednja B4X preizkušnja bo ob
koncu meseca avgusta, v Trebašu.
MJ, Foto: Matjaž Jazbar

Č

lani Športnega društva Tekači Vipavske doline smo se
skupaj s prijatelji in našimi
najmlajšimi družinskimi člani odpravili na prekrasen izlet v Logarsko
dolino. Izlet smo popestrili s pohodom mimo slapa Rinke do Okrešlja
(1.396 m). Na planšariji Logarski kot
nas je obilno in zelo okusno pogostila oskrbnica koče gospa Tatjana.

Pot smo nadaljevali mimo Solčave,
ker smo si ogledali Center Rinka,
nato smo utrujene noge ohladili še v
Savinji v Kampu Menina. Pohod je
bil odlična dopolnitev tekaškim treningov, zato jih bomo v svojih programih sigurno še večkrat ponovili.
ačk
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Pihalni orkester Vrhpolje

Uspešen zaključek
glasbene sezone
V nedeljo, 25. junija, so člani in članice Pihalnega orkestra Vrhpolje
pod taktirko Matjaža Medena izvedli poletni koncert na Glavnem
trgu v Vipavi. Na odru sta se jim pridružili tudi dve nadarjeni gostji
iz zavoda CIRIUS.
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Zlati in srebrni Domen Pregeljc
ima svoje korenine v Ajdovščini
V začetku maja 2017 je na olimpijadi znanstvenih projektov ISWEEEP v Houstonu v kategoriji medicina osvojil srebrno medaljo; sredi junija pa se je iz ZDA vrnil z zlato medaljo in absolutno prvim
mestom v naravoslovju na GENIUS olimpijadi nadarjenih v New Yorku.

Podelitev medalj v Ameriki

P

raznični nedeljski večer je v
Vipavo privabil množico ljudi, ki so lahko uživali v glasbenem večeru, polnem pop-rock
ritmov ter filmske glasbe. Uvodna
skladba koncerta Young person’s
guide to John Williams, venček znanih melodij iz filmov Harry Potter,
E. T. vesoljček in Indiana Jones, je
dodobra razgrela občinstvo pred
prihodom prve gostje večera.
Ker Pihalni orkester Vrhpolje v letošnjem letu praznuje 15. obletnico
delovanja, so se odločili, da bo njihov poletni koncert nekoliko drugačen od predhodnih. Ob sodelovanju
z zavodom CIRIUS sta se jim kot
gostji pridružili dve nadarjeni glasbenici. Ema Škrlj je kot solistka na
flavti ob spremljavi orkestra zaigrala vsem znano skladbo Somewhere
over the rainbowin požela val navdušenja med poslušalci.
Tematika koncerta se je iz filmske
glasbe preselila na pop-rock sceno.
Ob znanih melodijah liverpoolske
zasedbe The Beatles, vsem znanega »kralja popa« Robbia Williamsa
in švedske skupine Abba, so orkestraši zaigrali tri priredbe njihovih
uspešnic, Beatles collection, Let me
entertain you in Thank you for the
music.
Kot se za državni praznik spodobi, je orkester poskrbel tudi za
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slovensko obarvan glasbeni program. Na odru se jim je pridružila
pevka Vanessa Barić iz zavoda CIRIUS in ob spremljavi orkestra zapela vsem znano Avsenikovo Čez
zelene trate. Občinstvo je bilo navdušeno nad mladima solistkama, ki
se pod mentorstvom Loredane Sajovec razvijata v pravi glasbenici.
Letošnja sezona je bila za orkestraše Pihalnega orkestra Vrhpolje v marsičem prelomna. Dobili
so novega predsednika, mladega in
zagnanega Tineta Tončiča, ki je na
položaju zamenjal Janeza Groznika, kateremu gre posebna zahvala
za vsa leta truda, ki ga je vložil v razvoj orkestra. Poleg tega se je orkester odločil tudi za nakup uniform,
ki so orkestru dale celostno podobo. Takšnega nakupa pa orkester ne
bi zmogel brez podpore sponzorjev,
pri tem pa gre posebna zahvala podjetju Škrlj d.o.o.
Pihalni orkester Vrhpolje vztrajno
raste in se razvija v odličen glasbeni sestav, ki v svoje vrste sprejema
nadobudne glasbenike iz Vipavske
doline. Vodstvo orkestra ne počiva, saj že načrtuje projekte, s katerimi bodo ponovno razvajali svoje
poslušalce.
Lara Rojc

omen je zaključil tretji letnik gimnazije Vič v Ljubljani. V prostih popoldnevih in med počitnicami je vztrajno
zahajal na Kemijski inštitut, kjer
je razvijal svojo raziskovalno žilico pod mentorstvom tamkajšnjih
strokovnjakov: Urške Jug, dr. Janeza Mavrija in dr. Jerneja Stareta.
Po dveh letih trdega dela je pripravil raziskovalno nalogo s področja
razumevanja nevrodegenerativnih

bolezni. Z najsodobnejšimi orodji
molekularne simulacije je proučeval delovanje encimov v centralnem
živčnem sistemu, ki so odgovorni za
uravnavanje nivoja živčnih prenašalcev, obenem pa je njihovo delovanje vir oksidativnega stresa, ki vodi
v poškodbe in odmiranje nevronov
ter s tem povezane nevrodegenerativne bolezni, kot sta Alzheimerjeva
in Parkinsonova bolezen. Njegove
ugotovitve predstavljajo pomemben

prispevek k razumevanju nevrodegeneracije na molekularnem nivoju
in utrjujejo vlogo računskih simulacij v interdisciplinarnih raziskavah,
ki povezujejo klinično nevrologijo
in kemijsko fiziko. S pomočjo šolske
mentorice Alenke Mozer, profesorica kemije na Gimnaziji Vič, se je
prijavil na omenjena tekmovanja
ter bil v hudi konkurenci držav in
udeležencev povabljen na zagovor
in predstavitev svoje raziskovalne
naloge. Za prvo mesto med zlatimi
medaljami je prejel štiriletno šolnino na State University of New York
in štipendijo Rochester inštituta.
Na Domnov uspeh smo ponosni
vsi sorodniki. Za ta svetovno priznan in tudi v Sloveniji odmeven
uspeh je bilo potrebno veliko odrekanja, truda, vztrajnosti ter podpore v domači družini. Domnu iz srca
čestitamo!
Nadja Pregeljc

tehnična trgovina
urnik: po-pet od 8:00 - 16:00
sobota zaprto
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VARILNI APARATI-REZERVNI DELI- PNEVMATIKA-INOX-VARINI MATERIALI

iskravar

Matija Ceket s. p.

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

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

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!
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