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Negativizem? Ne, hvala!

Letošnji februar je našo malo državico 
zaznamovalo kar nekaj novic. 

Brali smo lahko o nadpovprečno viso-
kih temperaturah, raznih prireditvah ob 
kulturnem prazniku in zmagi Ilke Štuhec 
na svetovnem prvenstvu v alpskem smu-
čanju. Precej pa se je govorilo tudi o od-
stopu poslanca LMŠ in o izboru pesmi, 
ki bo zastopala Slovenijo na Eurosongu. 
Predvsem zadnji dogodek je na socialnih 
omrežjih in v raznih pogovorih privabil 
na plano ogromno negativizma in nestr-
pnosti.

Sama EME (izbor za Pesem Evrovizi-
je) že več let ne spremljam in tudi letos ni 
bilo nič drugače. Ker so socialna omrežja 
naslednji dan 'pregorevala' od negativiz-
ma, žaljivih komentarjev in burnih raz-
prav na to temo, pa me je radovednost 
premamila. Poiskala sem zmagovalni ko-
mad, ki me, priznam, ni navdušil. Okusi 
so pač različni! Nikoli ne bo ena stvar všeč 
vsem, ampak to še ne pomeni, da imamo 
pravico kritizirati. Seveda lahko vsak po-
sameznik izrazi svoje mnenje, a z beseda-
mi je potrebno biti pazljiv, saj lahko zelo 
prizadenejo. 

Občutek imam, da se ljudje tega vse manj 
zavedajo. Izustijo prvo stvar, ki jim pade 
na pamet in sploh ne pomislijo na posle-
dice. Včasih bi bilo veliko bolje, da bi za 
sekundo utihnili in premislili, kako bomo 
odreagirali. Zakaj je potrebna vsa ta nestr-
pnost? Če bi toliko energije, kot jo porabi-
mo za kritiziranje in širjenje negativizma, 
porabili za pohvale in širjenje pozitivne 
energije, bi bil svet veliko boljši.

V našem in vašem Latniku imajo in bodo 
tudi v prihodnje imele prednost pozitiv-
ne novice. Zakaj bi kritizirali in spodbuja-
li negativna občutja, če pa lahko nekomu 
polepšamo dan in ga spravimo v dobro 
voljo.

Želim vam čudovit in uspešen marec!

Kristina Birsa

Sto tisočakov za dediščino mlinarstva 
in pekarstva
LAS Vipavska dolina je bila uspešna na javnem razpisu za pripravo in izvajanje dejavnosti sodelo-
vanja  lokalne akcijske skupine (podukrep 19.3). Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in 
razvoj podeželja je odobrila operacijo Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost in zanj 
namenila nekaj centov manj kot sto tisoč evrov.

Las Vipavska dolina je svoj projekt gradila skupaj 
s še tremi LAS-i, vsem pa je skupna revitalizacija iz-
branih domačih in umetnostnih obrti, ki so v pre-
teklosti pomembno zaznamovale določeno območje 
(Vipavska dolina, med Snežnikom in Nanosom, lo-
ško pogorje, Idrijsko in Cerkljansko) in so imele ve-
lik vpliv na gospodarski in širši družbeni razvoj. Se-
veda so bile te obrti na vsakem od območji različne, 
je pa vsem obrtem skupna potreba po oživitvi, re-
vitalizaciji, prenosu in nadgradnji znanj predvsem 
zaradi njihove dediščinske vrednosti ter poslovnih 
priložnosti za razvoj novih, inovativnih storitev in 
produktov. 

Vsebine projektov izhajajo iz dejanskih potreb, saj 
dediščina, ki jo skušajo ohraniti, izginja pred naši-
mi očmi, sredstev za njeno obnovo pa je na voljo le 
malo. Ena od rešitev je vključevanje kulturne dedi-
ščine v sodobno podjetništvo in hkrati oblikovanje 

kakovostnih turističnih produktov. 
Dodaten izziv predstavlja vprašanje, kako z novi-

mi prijemi narediti stare vsebine privlačne, prilago-
jene sodobnemu človeku, tako za izvajalce kot tudi 
za uporabnike tradicionalnih storitev in izdelkov. V 
ajdovskem primeru bo izdelana raziskava o mlinar-
stvu in pekarstvu, kar bo osnova za pripravo vsebi-
ne revitalizacije stare pekarne v obnovljeni Rustjevi 
hiši. Vsebinska prenova bo nedvomno igrala po-
membno vlogo pri oživljanju starega mestnega jedra 
Ajdovščine. V okviru raziskave bodo skušali na raz-
lične načine ustvariti nabor zgodb o tradicionalnem 
kulinaričnem in etnološkem izročilu, običajih, re-
ceptih, pa starih izgubljenih postopkih, tudi pekar-
skih skrivnostih. Raziskava bo vsebovala še analizo 
ponudnikov izdelkov domačih in umetnostnih obrti 
z namenom povezovanja ponudnikov.

S pristankom helikopterja je bila predana namenu ploščad za vzletanje in pristajanje helikopterjev 
– heliport na ajdovskem letališču. Dogodek je sodil v sklop obeleževanja praznika Civilne zaščite. 
Slavnostni govornik je bil minister za obrambo Karel Erjavec.  

Nov heliport ob dnevu civilne zaščite

Heliport je na svojem zemljišču v Ajdovščini zgradilo 
Ministrstvo za obrambo RS. Naložba je veljala dobrih 
dvesto tisočakov, izvajalec del je bilo podjetje Stopar 
iz Lokavca. Heliport predstavlja izhodišče za reševanje 
s helikopterjem za velik del severnoprimorske regije, 
predvsem za ajdovsko enoto gorske reševalne službe, 
ki je na dogodku predstavila veliko pridobitev, nov te-
renski avtomobil. 

Prav tako bo heliport koristil pri gašenju gozdnih po-
žarov, saj bodo tam helikopterji zajemali vodo,  pa tudi 
prevzemali hudo bolne ali poškodovane osebe in jih 
prepeljali do bolnišnic. Heliport je umeščen v Logistič-
ni center Ajdovščina, na območje športnega letališča, 
v bližini regijskega skladišča Civilne zaščite, v primeru 
izrednih razmer bi bilo vzletišče pomembno za oskrbo 
z opremo, ki se hrani v skladišču. 

Ajdovska ekipa Gorske reševalne službe Tolmin je že 
konec leta od Uprave RS za zaščito in reševanje dobila 
avtomobil Toyota Hillux, opremljen posebej za reševa-
nje v gorah. Ekipa v povprečju na leto opravi okoli 20 
intervencij (v letu 2018 denimo 19), več od slovenske-
ga povprečja. Po vrsti starih avtomobilov je to prvi nov 
in primerno opremljen terenec za ekipo. 

Celotno dogajanje je sodilo v sklop sprejema, ki ga 
župan Tadej Beočanin tradicionalno prireja ob dne-
vu Civilne zaščite. Številnim pripadnikom CZ se je za-
hvalil za usklajenost in učinkovitost ob intervencijah, 
za požrtvovalnosti in pogum. Delo občinskega štaba 
CZ temelji na čvrsti organizacijski strukturi, konstan-
tnem usposabljanju in razvejanih specialnih znanjih. 
»Za naše občane je nadvse pomembno, da se na civil-
no zaščito lahko zanesejo, da imajo občutek varnosti 
in zagotovilo, da v nesreči ne bodo ostali sami,« je do-
dal župan.
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Napoved Javnega razpisa za dodelitev nepovratnih finančnih sred-
stev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini Ajdo-
vščina za leto 2019 

Na spletni strani Občine Ajdovščina (www.ajdovscina.si/javna_
narocila_in_javni_razpisi) bo v začetku marca objavljen Javni raz-
pis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih 
komunalnih čistilnih naprav v občini Ajdovščina za leto 2019. 

Nepovratna finančna sredstva je preko razpisa mogoče pridobiti 
za male komunalne čistilne naprave, zgrajene od 1. 1. 2016 do 30. 
9. 2019, za enostanovanjsko stavbo ali več stanovanjskih objektov, 
v velikosti do 50 PE. Razpis je namenjen predvsem za območja ob-
čine Ajdovščina, na katerih ni predvidena izgradnja javnega kana-
lizacijskega omrežja. 

Veliko najdb tudi na 
Križajevem dvorišču

Izkopavanja na Križajevem 
dvorišču so potekala pod stro-
kovnim vodstvom arheologa 
Luke Rozmana: »Odkrili smo 
ostanke rimskodobnih objek-
tov, ki se navezujejo na arhi-
tekturo pod Prešernovo ulico, 
kar pomeni, da gre tudi tu-
kaj za večji objekt (najmanj 36 
m). Potekal je vzolž rimske ce-
ste in se je najverjetneje razte-
zal vse do obzidja,« pravi Roz-
man. Ostanki temeljev in zidov 
na Križajevem dvorišču so rela-
tivno dobro ohranjeni, zanimi-
vost na tem območju pa je večje 
število ognjišč, ki kaže na dru-
gačen značaj tega objekta. »Če 
predpostavljamo, da je central-
ni objekt na Lavričevem trgu 
služil vojaškem poveljništvu, ja 

V sklopu prenove mestnega jedra v Ajdovščini se 
arheološke raziskave z osrednjega trga selijo še na obrobje. 
Tako so arheologi podjetja Avgusta d.o.o. iz Idrije decembra 
in januarja že končali z izkopavanji na Križajevem dvorišču 
ob Pilonovi galeriji.

imel objekt na Križajevem dvo-
rišču bolj bivalni značaj,« do-
daja Rozman. 

Med najdbami je največ grad-
benega materiala, strešnikov 
(tegul), kot posebnost pa velja-
jo votlaki (tubuli), ki so jih up-
orabljali za stensko ogrevan-
je prostorov. Ohranil se je tudi 

del stenskega ometa bledo ru-
menkaste barve. Med drob-
nim gradivom je več odlom-
kov keramičnih (fino posodje, 
namizna keramika, transportno 
posodje – amfore) in steklenih 
posod (steklenic, vrčev, bal-
zamarijev ...), ki kažejo na 
živahno trgovino tudi z odd-
aljenimi kraji kot so severna 
Afrika in egejski prostor. Po-
leg večjega števila bronastih 
novcev med pomembnejše so-
dijo deli vojaške noše (fibule 
za zapenjenje vojaškega plašča, 
pasno okovje ...). 

»Časovno lahko te objek-
te umestimo v 3. in 4. stoletje, 
imamo pa tudi nekaj indicev, ki 
kažejo na uporabo tega prostora 
že v prvem in drugem stoletju,« 

Izbrani projekt ureditve La-
vričevega trga arhitekturne-
ga biroja Ravnikar Potokar ni 
predvideval prezentacije arhe-
oloških odkritij na licu mesta 
(in situ, kot se temu strokovno 
reče). Temelji (tlorisi) rimskih 
stavb bi bili nakazani zgolj s tla-
kovci različnih dimenzij – tako 
kot je to vidno na zgornjem 
delu Prešernove ulice. Ob tem 
je bila prenova predvidena po 
delih. Toda – ko so arheologi 
odkrili temelje večjega objekta, 
za katerega so menili, da gre za 
vojaško poveljstvo, pa so v Za-
vodu za varstvo kulturne de-
diščine Nova Gorica sklenili, 
da se razišče celoten trg hkra-
ti, najpomembnejše najdbe pa 
prezentira na trgu samem. To 
je obstoječi projekt ureditve 
trga postavilo na glavo – kako 
predstaviti rimske ostaline, za-
gotoviti prometno pretočnost, 
pa še uresničiti osnovno vlogo 
trga kot mesta za srečevanje in 
druženje? 

Kot kaže so projektanti in 

Rimske ostaline bodo vidne v 
štirih poljih
Kot kaže, so varuhi kulturne dediščine po dolgih pogajanjih in usklajevanjih vendarle 
zbližali poglede s projektanti glede prezentacije najdb iz rimskega obdobja na Lavričevem 
trgu v Ajdovščini. Kako torej predstaviti rimske ostaline, zagotoviti prometno pretočnost, pa 
še uresničiti osnovno vlogo trga kot mesta za srečevanje in druženje? 

varuhi kulturne dediščine po 
dolgih pogajanjih in usklajeva-
njih vendarle zbližali poglede. 

Odprta prezentacija arheo-
loških izkopanin je predvide-
na v štirih poljih (pravokotne 
oblike). Polja sledijo orientaci-
ji vzhod – zahod, poudarek je 
na osrednjem vhodu v objekt. 
Med polji so predvidene 

tri povezave s spodnjega (juž-
nega) na severno stran trga. Na 
vzhodnem delu (pri Nanosu) je 
predvidena širša povezava za 
dostavo, intervencijo in osta-
la motorna vozila. Osrednja 
povezava na vhodu rimskega 
objekta pa je ožja in je name-
njena le pešcem in kolesarjem. 
Zahodna povezava (proti Erga-
verjevi hiši) bo ‘mešane’ rabe, 
namenjena pešcem in kolesar-
jem, toda tudi z možnostjo iz-
voza za motorna vozila.   

Pohodni nivo prezentacijskih 
polj bo dobrega pol metra niž-
ji od nivoja tlakovanja trga, ar-
heološke ostaline bodo dosto-
pne po stopnicah, obiskovalci 

si bodo lahko podrobneje ogle-
dali tlorisne zasnove principi-
ja, drugače povedano – gre za 
glavno poveljstvo utrdbe, ki je 
stavljeno iz več prostorov (skla-
dišče orožja, blagajna, razne pi-
sarne). Nekaj prostorov je ime-
lo ognjišče. Kamniti temelji 
napeljujejo na stebrišče oziro-
ma nadstrešek. Predvidene so 
različne ponazoritve ostalin, 
vključno z virtualnim 3D do-
živetjem rimske kastre. Slepi 
in slabovidni bodo informa-
cije dobili v brajici in sicer na 
ograji. Vsa polja bodo namreč 
ograjena in osvetljena. Ogra-
jo bo moč odstraniti in name-
sto nje postaviti kovinsko pod-
konstrukcijo, nanjo pa položiti 
pohodno površino (v prime-
ru večjih prireditev).  Posebno 
pozornost so namenili odvaja-
nju talne vode, ki zna biti v Ka-
stri pogosto visoka – predviden 
je sistem drenaže po notranjem 
in zunanjem obodu celotnega 
rimskega objekta ter odvajanje 
vode v meteorni kanal. 

še meni Luka Rozman. 
Najdbe bodo po raziskavah 

predali Goriškemu muzeju, ki 
bo poskrbel, da bodo zanimi-
ve najdbe na ogled tudi širši 
javnosti. 

Foto: arhiv Avgusta d.o.o.
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Najdena sulica - izredno odkritje 
v rimski kanalizaciji
Potem ko so arheologi temeljito prečesali osrednji ajdovski trg, so se preselili še na obrobje. 
Po zanimivih najdbah na Križajevem dvorišču se jim je sreča nasmehnila čisto na koncu - na 
dvorišču Edlingovega dvorca – v kanalizaciji iz rimskih časov so našli kovinsko sulico, naleteli 
pa so tudi na zelo lep primerek rimske ceste z vsemi sloji.  

Za potrebe sklopa 3. faze pre-
nove ajdovske Kastre je bilo po-
trebno opraviti še arheološke 
raziskave na obrobju Lavričeve-
ga trga. Potrebno je bilo objaviti 
nov javni razpis, saj prej tak ar-
heološki režim ni bil predviden. 
Izbrano je bilo podjetje Avgusta 
iz Idrije, ki je z deli začelo sre-
di lanskega decembra. Zbrali so 
močno ekipo arheologov z vod-
jo raziskav Luko Rozmanom, 
namestnico Marušo Urek, v eki-
pi so še Marko Kot, Lailan Jaklič, 
Blaž Podpečan, Ana Kovačič, 
Gregor Gruden, Mojca Hor-
jak in Anja Fabčič. Strokovni 
nadzor vodijo Patricija Bratina, 
konservatorska svetnica Zavo-
da za varstvo kulturne dedišči-
ne OE Nova Gorica ter strokov-
na svetovalca dr. Andrej Gaspari 
in dr. Zvezdana Modrijan. 

Tretjo fazo raziskav so razdeli-
li na šest območji, začeli pa so na 
Križajevem dvorišču – o najd-
bah pišemo v drugem prispevku. 

Prostor pred Ljudsko univerzo 
Ajdovščina ni postregel s poseb-
nimi najdbami, je pa zanimivo, 
da  so na olivno rjavo glino na-
leteli zgolj  40 cm pod nivojem 
današnjega pločnika. Ob priho-
du Rimljanov je ta plast predsta-
vljala geološko osnovo. Naleteli 
so še na ostanke rimske ceste, ki 
je s trga vodila proti severu, na 
kakšne rimske zidane struktu-
re pa ne, kar napeljuje na veli-
ko dvorišče v tem delu.  V graj-
skem podhodu je bila prodnata 
geološka osnova precej niže, 
na 138 cm, plast rjave gline z 

zgodnjerimskimi najdbami pa 
na globini dobrega metra. Na 
območju pred trgovino Fama so 
že pred pol stoletja, ko so gradi-
li blagovnico Nanos, arheologi 
tam naleteli na temelje atrijske 
hiše iz rimskega obdobja. Sedaj 
so, opremljeni z boljšo tehnolo-
gijo in novimi spoznanji o rim-
ski Ajdovščini, območje raziska-
li še enkrat in potrdili rezultate 
izkopavanj iz leta 1969. Naleteli 
so na lepo ohranjene dele dveh 
objektov, ki pa datirata v srednji 
vek. 

No, in čisto na koncu na dvo-
rišču za Famo, se pravi na dvo-
rišču južnega krila Edlingove 

graščine, se je arheologom na-
smehnila sreča – odkopali so či-
sto pravo sulico, edino doslej, pa 
čeprav bi pričakovali, da bo to-
vrstnih najdb v vojaški utrdbi 
na pretek, še posebej, ker neka-
teri zgodovinarji menijo, da je 
prav Kastra odigrala pomemb-
no vlogo v znameniti bitki ob 
Mrzli reki, v kateri se je bojevalo 
na desettisoče do zob oborože-
nih vojščakov. Vendar, kot pravi 
arheologinja Maruša Urek, tudi 
najdena sulična ost te dileme ne 

razrešuje - gre za najdbo iz časa 
pred izgradnjo Kastre. 

Železna sulična ost meri 26,5 
cm v dolžino in 5 cm v širino. 
Takšne osti so bile odkrite v gro-
bovih poznega latena (mlajše 
železne dobe) in zgodnjerim-
ske dobe. Sulice (hastae) so bile 
v okviru rimske vojske značil-
no orožje pomožne pehote in 
konjenice. 

So pa na nekdanjem grajskem 
dvorišču naleteli še na eno zelo 
pomembno najdbo – dobro 
ohranjeno cesto, katere presek 
je šolski primer rimske gradnje. 
Dokumentirali so štiri nivoje 

prodnatih tlakovanj, z vmesni-
mi peščenimi, gruščnatimi in 
prodnatimi utrditvami, v skupni 
debelini do 70 cm. V najstarejši 
fazi je bila cesta široka nič manj 
kot 12 m v širino. Rimska cesta je 
potekala v smeri vzhod – zahod, 
nanjo so naleteli na več mestih, 
največji del leži na jugovzho-
dnem delu Lavričevega trga. Na 
tem mestu so bile vidne tudi ko-
lesnice. V mlajših fazah so cesto 
omejili na vsega dva metra širi-
ne, ki je bil  nekoliko izbočen, 

Foto: Marko Kot

predel ob objektih pa so zasuli 
s peščenimi plastmi, v katere so 
vkopali baze stebrov zunanjega 
stebrišča. Del ceste se je na La-
vričevem trgu odcepil od glavne 
osi vzhod – zahod in je potekal 
proti severu, vendar je bolj ver-
jetno, da je bila cesta omejena le 
na stavbni kompleks. 

Zadnje odkritje dela ceste na 
južnem krilu Edlingovega dvor-
ca torej ponuja nove in po-
membne izsledke glede prome-
tne ureditve v Kastri – nov vhod 
v utrdbo bi se potemtakem mo-
ral nahajati severno od stolpa 10. 

Poslovni dogodek je bil si-
cer namenjen predstavitvi Slo-
venije kot države z inovacij-
skim potencialom. Srečali so 
se slovenski in italijanski pod-
jetniki, investitorji in inova-
torji, slovenski predstavniki pa 
so našim zahodnim sosedom 

Vipavska dolina 

Na poslovnem 
dogodku v Rimu
Poslovnega dogodka Italy&Slovenia – Partnership in 
Investment&Innovation, ki sta ga v večnem mestu na val-
entinovo organizirala Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo ter Ministrstvo za zunanje zadeve RS, se je 
udeležilo več kot 140 gospodarstvenikov, priložnost za 
turistično promocijo pa je izkoristila destinacije Vipavska 
dolina.

predstavili slovenske naložbe-
ne priložnosti. O izkušnjah z 
italijanskimi investitorji v ob-
čini Ajdovščina je na večernem 
dogodku v samem središču 
Rima govoril župan Tadej Beo-
čanin, ki je predstavil najnovej-
ši nabor možnosti vlaganja tu-
jih investitorjev v turizmu. 

Izčrpno in slikovito je Vipa-
vsko dolino predstavila Janja 
Lazar, ki je na Občini Ajdovšči-
na zadolžena za razvoj turizma. 
Del kulinarične ponudbe doli-
ne so nato obiskovalci dogodka 
lahko spoznali v živo.

Po Lonely Planetu še 
Travel Squire 
Spletni portal Travel Squire, katerega vsebino ustvarjajo 
navdušeni raziskovalci po celem svetu, je objavil svoj peti 
letni seznam Top 28 destinacij. Na tem seznamu se je v kat-
egoriji ‘kulturna raziskovanja’ znašla tudi Vipavska dolina.

Avtorica zapisa na porta-
lu Travel Squire Terri Mar-
shall v obrazložitvi zapiše, da 
je Vipavska dolina skriti bis-
er, ki očara ljubitelje vina, kuli-
narike in doživetij na prostem. 
Navdušena je nad slikovitost-
jo strnjenih vasic, kjer prijazni 

domačini vabijo na pokušine 
svojih pridelkov. Poleg 
kulinaričnega raziskovanja av-
torica priporoča tudi aktivno 
odkrivanje doline, ki je pra-
vi raj za pohodnike, kolesarje, 
padalce in plezalce.
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Društvo animatorjev 
Norma 7 Brje

Društvo deluje na zelo poseb-
nem in tudi občutljivem podro-
čju, ki povezuje kulturo in druž-
bo ter individualne sposobnosti 
posameznika. Ukvarja se pred-
vsem s kulturnimi dejavnostmi, 
ki bistveno vplivajo na kakovost 
življenja posebej starejših, inva-
lidnih oseb in marginalnih sku-
pin prebivalstva. Ustanovljeno je 
bilo 1996 s ciljem biti gibalna sila 
projektov in dogodkov, ki spod-
bujajo in nagovarjajo ciljne sku-
pine in posameznike, da ustvar-
jajo – kot začetniki ali pač da 
dograjujejo že doseženo stopnjo 
ljubiteljskega ustvarjanja. In dru-
gič, da pomaga predstavljati raz-
lične oblike ustvarjalne govorice 
zunaj okolja, v katerem ustvar-
jalci sicer živijo in ustvarjajo. 

Torej - spodbujati, nagovarja-
ti skupine in posameznike, da 
ustvarjajo: s pisano besedo, z ris-
bo, skico, sliko, barvo, fotografi-
jo, da na glas in javno prebirajo 
pesmi, literarna dela, se izobra-
žujejo na izbranem področju; 
da spoznavajo čas in duh časa, v 
katerem so delovali in ustvarja-
li mojstri slovenske literature … 
Cilj skuša društvo doseči v obli-
ki skupine bralcev, skozi organi-
zacijo dogodkov kot so likovne 
in literarne ter druge delavnice, 
ex-tempori, srečanja. Doseči ga 
skušajo z mentorstvom prosto-
časnim skupinam – t.i. potujo-
če kulturnice, oblikovanje vsebin 
vaj in orodij za utrjevanje zna-
nja, spomina in koncentracije. 

Pa skozi projekte: Literani ma-
raton Rdeča jabolka, Norma-
FEST invalidnih ustvarjalcev in 
gostov »Jaz sem ta biser našel kar 
v sebi«, literarni natečaj »Pišemo 
skupaj«, literarni recital v luči 
konceptualne umetnosti, če na-
štejemo le nekatere. 

Ustvarjalne govorice Društvo 
Norma 7 predstavlja v sodelova-
nju z invalidskimi društvi Slove-
nije, s predstavitvami ter razsta-
vami slikarjev, ki slikajo z usti 
oz. nogami, s šolami, dijaki in 
osnovnošolci vstopa v skupne li-
terarne natečaje, z zavodi, peda-
goškimi delavci, domovi starej-
ših občanov in z vrsto regijskih 
literarnih, bralnih in dramskih 
ter likovnih skupin. Društvo 
tako vzpostavlja most med in-
dividualno in kolektivno kultur-
no ustvarjalnostjo in posebnimi 
družbenimi skupinami. 

Številne projekte društvo izpe-
lje na Vipavskem, predvsem na  
Brjah, v Vipavskem Križu in Aj-
dovščini, veliko pa v drugih regi-
jah. Deluje namreč na območju 
vse Slovenije – posega na lju-
biteljsko raven, toda številni li-
terarni, likovni in drugi izdelki 
se lahko merijo z akademskimi 
ustvarjalci. Zato je še kako resni-
čen naslov enega od projektov – 
Jaz sem ta biser našel kar v sebi! 
Ustvarjalnost ne pozna invali-
dnosti in neinvalidnosti, ni dolo-
čena s starostjo, statusom v druž-
bi in ne s spolom.

Kultura osmišlja življenje
V organizaciji Zveze kulturnih društev Ajdovščina je v Dvorani prve slovenske vlade pote-
kala osrednja proslava ob prazniku kulture v občini. Slavnostna govornica Mirjam Kalin je 
poudarila pomen kulturno umetnostne vzgoje za razvoj osebnosti. Priznanja za zasluge za 
kulturni utrip v občini so letos prejeli Ivica Vidmar, Ženski pevski zbor Večernica in Društvo 
animatorjev Norma 7.

Sporočilo letošnje osrednje 
slovesnosti ob kulturnem pra-
zniku v Ajdovščini je, kako po-
membna sta kultura in ume-
tnost za posameznika in za 
družbo nasploh. O tem je go-
vorila slavnostna govorni-
ca Mirjam Kalin, ravnatelji-
ca Osnovne šole Dobravlje in 

pobudnica, promotorka ter ak-
tivna soorganizatorica projekta 
filmske vzgoje na Vipavskem, 
to je izražal imeniten program, 
ki ga je poleg ženskega kvarte-
ta Anka oblikovalo Gledališče 
Osnovne šole Danila Lokarja 
Ajdovščina. »Prav z umetno-
stjo lahko premostimo številne 
predsodke, ki so družbi škodlji-
vi, mladim in kasneje odraslim 
povzročajo osebne stiske, v ek-
stremnih primerih pa celo izo-
lacijo in osamitev,« je poudarila 
govornica Mirjam Kalin ter se v 
nadaljevanju sprehodila po po-
dročjih kulturno-umetnostne 

vzgoje v šolah. Na prvo me-
sto je postavila skrb za razvija-
nje bralne kulture, nadaljevala 
s pomenom dramske in lutkov-
ne umetnosti, petjem, likov-
nim izražanjem, pri katerem se 
»presenetljivo odlikujejo učen-
ci, ki imajo težave z učenjem«. 
Velik pomen pripisuje vzgo-
ji za medije: »Vsepovsod lahko 
preberemo, kako pomembne 
so veščine kritičnega mišljenja, 

prakse v številnih javnih me-
dijih pa kažejo, kot da jih tam 
ne bi poznali. Vključujemo se v 
projekte o etiki, nato pa dnev-
no opažamo, da so ta nače-
la brezsramno kršena.« Spre-
hod skozi področja je zaključila 
s filmsko vzgojo – svojo lastno 
izkušnjo iz osnovnošolskih in 

srednješolskih dni je prenesla 
v prakso s projektom filmske 
vzgoje: »Učenci iz našega oko-
lja so bili vajeni ogledov prete-
žno dobro oglaševanih komer-
cialnih filmov. Naš koncept jim 
prinaša izkušnjo art filma, ki ga 
odlikujejo izbrana tema, izvir-
na izpovedna moč in vrhunsko 
razdelane prvine filmske ume-
tnosti. Ter seveda pogovor po 
ogledu in ustvarjalne dejavno-
sti, kjer vsak izrazi svoje doži-
vetje, svojo izkušnjo. Kajti šele 
gledalec naredi film, kot pravi 
pionirka filmske vzgoje pri nas 
Mirjana Borčić. S tem, da smo 
v ogled izbranega filma vključi-
li vse učence v občini, pa smo 
mladim v okolju ponudili sku-
pno temo, ki igra pomemben 
identifikacijski element neke 
generacije.« V zaključku je po-
udarila še, da je področje kul-
turno-umetnostne vzgoje do-
bro sistemsko podprto ter da 
veliko ponuja: »Naša odgovor-
nost pa je, da se teh možno-
sti zavedamo … Na ta način 
bomo mladim pomagali do ra-
zvoja lastnega izvirnega izraza 
in posledično samozavesti, ki je 
tako potrebna, da v današnjem 
svetu premagujejo ovire. Ta-
kšni posamezniki pa lahko naj-
bolje pripomorejo k boljši sku-
pnosti in njenemu celotnemu 
razvoju.« 

Zveza kulturnih društev Aj-
dovščina je letos podelila tri 

Od leve proti desni: Tajnik ZKD Ajdovščina Marjan Krpan, Ivica Vidmar, podžupan Ivan Krašna, Dragica Ergaver (ŽPZ Večernica), predsednik 
ZKD Ajdovščina Artur Lipovž, Vlasta Rebek Dolenc (Društvo animatorjev Norma 7), Mirjam Kalin, podžupan Mitja Tripković. 
Foto: Polona Ipavec

priznanja za zasluge za kul-
turni utrip v občini. Ivica Vid-
mar, vzgojiteljica in mentori-
ca dramsko-lutkovnega krožka 
ter klekljanja na Osnovni šoli 
Otlica, je prejela priznanje za 
pripravo in organizacijo iz-
jemnih kulturnih prireditev, 
skozi katera prenaša in ohranja 

kulturno dediščino ter povezu-
je otroški svet z izkušnjami sta-
rejših. Ženski pevski zbor Ve-
černica je prejel priznanje za 
ohranjanje slovenske pesmi  
ter za sooblikovanje kulturne-
ga življenja v lokalni skupnosti, 
Društvo animatorjev Norma 7 
pa je prejelo priznanje za zdru-
ževanje kulturne dejavnosti in 
obogatitev življenja predvsem 
invalidnih in starejših oseb ter 
marginalnih skupin prebival-
stva v občini in v Sloveniji. 

Dvorana prve slovenske vlade 
je bila do zadnjega kotička pol-
na, obiskovalci – v prvi vrsti sta 
proslavo spremljala tudi oba 
ajdovska podžupana, Ivan Kra-
šna in Mitja Tripković - pa so 
navdušeno in z bogatimi apla-
vzi nagradili govornico, voščili 
nagrajencem in spodbujali kul-
turne točke. Kulturni program 
so po scenariju in režiji Petra 
Avbarja oblikovali ženski kvar-
tet Anka, ki je z izvrstnim pe-
tjem okrasil prvi del proslave, 
ter učenci Osnovne šole Danila 
Lokarja, ki so obiskovalcem na 
domiseln način, ustvarjalno in 
z različnimi umetniškimi žanri 
predstavili svoj pogled na Ivana 
Cankarja. Bučen aplavz je po-
žela tudi čestitka predsednika 
Zveze 2019 kulturnih društev 
Ajdovščina Arturja Lipovža le-
tošnji nagrajenki Prešernovega 
sklada Martini Batič. 

Javni razpis za 
kulturo se izteka

Občina Ajdovščina ima po 
sprejetju proračuna za leto 2019 
odprtih več javnih razpisov. Med 
razpisi, ki se iztekajo, opozarja-
mo na Javni razpis za sofinan-
ciranje javnih kulturnih pro-
gramov in projektov. Izteče se v 
petek, 8. marca 2019. Šteje se, da 
je vloga pravočasna, v kolikor je 
zadnji dan roka prinesena oseb-
no v sprejemno pisarno Občine 
Ajdovščina do 12. ure ali 8. mar-
ca oddana priporočeno po pošti. 

Dan prej, v četrtek, 7. marca, pa 
se končuje javni razpis za pode-
litev občinskih priznanj za leto 
2019. Odprti so še razpisi za turi-
stične prireditve, razpis za ohra-
njanje in spodbujanje razvoja 
kmetijstva ter  razpis za dodeli-
tev kreditov s subvencionirano 
obrestno mero za spodbujanje 
investicijskih vlaganj v proizvo-
dne in storitvene kapacitete v ob-
čini Ajdovščina za leto 2019.
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Ključno za vsak zbor je, da 
se vanj postopoma vključuje-
jo tudi mlajše generacije, ki s 
svojo mladostjo in svežino za-
gotavljajo prihodnost pevske-
ga sestava. Prav zato želijo ko-
sovelovci spodbuditi mlajše 
fante, da bi se približali zbo-
rovskem petju ter v sestavih 
aktivno sodelovali. Tako zbor 
Srečko Kosovel načrtuje usta-
novitev projektnega fanto-
vskega zbora, ki ga bodo sesta-
vljali učenci zadnjih razredov 
osnovne šole in srednješolci. 
Prvi nastop je predviden že 11. 
maja 2019 in sicer v okviru 5. 
mednarodnega festivala petja 
v Vipavskem Križu. Že lanska 
okrogla miza v okviru festiva-
la je bila posvečena moškemu 
zborovskemu petju, ki izgublja 
sapo v primerjavi z dekliški-
mi ali mešanimi sestavi. Ugle-
dni dirigenti, skladatelji in pe-
dagogi so namreč opozarjali, 
da se še tista peščica fantov iz 
otroških zborov kmalu poraz-
gubi, saj v ključnem (srednje-
šolskem) obdobju nimajo kje 
nadaljevati naravnega razvo-
ja, tako da je potem prehod iz 
otroškega v odrasel pevski zbor 
zelo težaven. 

Tudi letos bodo na po-
mladnem festivalu petja v 

Projektni fantovski zbor 
Moški pevski zbor Srečko Kosovel letos praznuje 75. obletnico delovanja. Kosovelovci ob 
jubileju načrtujejo nekaj zanimivih dogodkov, predvsem pa si želijo nadaljevanja imenitne 
tradicije moškega zborovskega petja v Vipavski dolini.

Vipavskem Križu nastopali iz-
ključno moški sestavi, nastop 
projektnega fantovskega zbora 
pa bi kot plod lanskega posve-
ta pomenil primer dobre pra-
kse pri reševanju nakazanega 
problema. 

Projektni zbor bi nastopil z 
dvema skladbama, ki bi ju mla-
di pevci osvojili v dveh tednih 
– pod vodstvom Andreja Ma-
korja, tudi umetniškega vodje 
zbora Srečko Kosovel. Makor 
bo program izbral na podla-
gi prijav oziroma spoznavne-
ga srečanja v mesecu aprilu, v 
dneh pred 5. mednarodnim fe-
stivalom petja pa bodo poteka-
le intenzivne pevske vaje. 

Namen projektnega zbo-
ra je sicer navdušiti fante za 

Foto: Stanislav Božič

zborovsko petje, v primeru 
uspešne zgodbe pa bi se lah-
ko projektni zbor v novi sezo-
ni prelevil tudi v stalno zased-
bo. V vsakem primeru pa bo 
fantom ta izkušnja nedvomno 
koristila pri nadaljnjem petju – 
bodisi v moških ali v mešanih 
zasedbah. 

Za organizacijska vprašanja je 
na voljo Martin Gregorc (070 
352 917, martingregorc@ya-
hoo.com) glede umetniškega 
pristopa pa Andrej Makor (031 
236 400, andrej.makor@gmail.
com). 

Prijave zbirajo na https://
docs.google.com/forms/d/e/1F
AIpQLSe6uvp4bbXqXPk0ZQt
zz1AgrvhHmzjTFFHYzTj8p7t-
F02Ehzg/viewform.

Ženski pevski zbor Večernica
Ker se moški niso pustili pre-

pričati, da bi skupaj s članica-
mi ustanovili mešano pevsko 
zasedbo, ki so si jo želeli usta-
noviti v Društvu upokojencev 
Ajdovščina, so to storile ženske 
same – tako začne pripoved o 
nastanku Ženskega pevskega 
zbora Večernica. Za nastanek 
gredo zasluge Ani Prosen, ki 
je prepričevala ljubitelje in lju-
biteljice petja znotraj in zunaj 
Društva upokojencev, da sto-
pijo skupaj. Novi zbor je imel 
prve vaje 22. septembra 1994, 
kot rečeno, le z žensko zased-
bo, ki je dobila ime po predlo-
gu Milke Curk, podanem na 
razpisnem natečaju. Vodenje 
je prevzel Stanko Benko. 

Novi zbor se je od začetka že-
lel predstaviti širši javnosti in 
pevke so hitro postale prepo-
znavne. Redno se udeležujejo 
državne revije pevskih zborov 
društev upokojencev, leta 2010 
je z njihovo pomočjo to revijo 
gostila tudi Ajdovščina. Pono-
sne so na nastop na državni re-
viji v Linhartovi dvorani Can-
karjevega doma v Ljubljani leta 
2011. Redno sodelujejo na  re-
viji Primorska poje, Naši zbo-
ri pojo, na srečanju kulturnih 

društev ZKD Ajdovščina Pod 
modrim nebom. Večkrat so 
sodelovale na Taboru pevskih 
zborov v Šentvidu pri Stični, na 
reviji ženskih pevskih zborov. 
Prepevajo na otvoritvah, raz-
stavah, predstavitvah, recitalih, 
v domovih starejših, na prire-
ditvah na lokalnem, regijskem 
in državnem nivoju. Številne 
koncerte in gostovanja so or-
ganizirale tudi same. Pod vod-
stvom Stanka Benka so zadnji, 
180 nastop, odpele septembra 
2006 na Predmeji. 

S prihodom zborovodje Mira-
na Rustje je zbor stopil v novo 
obdobje. Tehnične, dihalne, 

Ivica Vidmar
»Ko sem včeraj gledala na 

odru Dejana in Andreja, sem si 
v glavi odvrtela film nazaj. Bila 
sta pri meni v vrtcu – štiriletni-
ka, bila sta na praksi – osem-
najstletnika. Vedno sem verje-
la v njune sposobnosti, čeprav 
sta včasih kakšno ušpičila. Pred 
prireditvijo smo se ob srečanju 
objeli in Dejan je rekel: ,kako 
sem vesel, da delam to, kar me 
osrečuje!' Te besede lahko izre-
čem tudi sama«, je dejala Ivica 
Vidmar, vzgojiteljica predšol-
skih otrok in prvošolčkov na 
OŠ Otlica. Ne le, da dela to, kar 
jo veseli. Dela tudi to, kar pri-
naša veselje številnim drugim 
okrog nje in tudi širše. Kajti - 
Ivica Vidmar je še veliko več od 
vzgojiteljice: je druga mama in 
je varuška malih bitij, ki se kot 
odraščajoči ali odrasli vračajo 
tja, kjer so dobili odlično po-
potnico še pred vstopom v ži-
vljenje; kjer so se naučili spo-
štovanja in upoštevanja drugih, 
vsrkali vrednote truda in samo-
zavesti, in kjer so še z mokrimi 

noski sodelovali pri oblikova-
nju kulturnega žitja in bitja na 
planoti Gora. 

Delo in trud, veselje nad uspe-
hom malih junakov in smeh ter 
radost na obrazih tistih, ki se 
zbirajo na predstavah, za katere 
pripravlja scenarije, scenografi-
jo in jih režira, poskrbi za vse, 
kar naredi dogajanje privlač-
no, zabavno, čarobno, doma-
če, ljudsko, simpatično zna Ivi-
ca Vidmar preliti v vedno nove 
postavitve in zgodbe. Od Nace-
ta, ki je z dolgimi tacami pred 
skoraj četrt stoletja zakoračil 
med otroke po vsej Sloveniji, 
do prikaza potujočih knjižnic 
na Festivalu potujočih knjižnic 
Slovenije, pa do skečev, igranih 
posnetkov za nacionalno tele-
vizijo, predstav, nastalih ob po-
membnih obletnicah društev, 
organizacij, ustanov in prelo-
mnih pridobitev – vodovoda 
naprimer,   do gledališko-lut-
kovnih predstav, s katerimi so 
nastopali na tekmovanjih. Naj-
lepše uspejo predstave, kjer na-
stopajo mladi od vrtca pa do 
devetega razreda, pa še kakšna 
stara mama zraven, ugotavlja 
Ivica. S tem prestopa na med-
generacijsko sodelovanje, ki je 
sol vsakega kraja in ki je neiz-
ogibno za pristni utrip kraja, 
planote Gora še posebej. 

Ivica Vidmar ni le mentorica 
dramsko-lutkovnega krožka, 
pa mentorica klekljanja, zra-
ven je tudi pri folklorni skupini 
in pri krajevnem pevskem zbo-
ru Angelski spev, ustvarjalno 
osmišlja tudi druge oblike so-
delovanja na Gori.

Foto: Polona Ipavec

vokalne vaje in nov program so 
zbor dvignile na občutno viš-
ji kakovostni nivo, zato so se 
pevke kmalu zazrle čez meje. S 
slovensko pesmijo so gostova-
le v Makedoniji, Avstriji, Itali-
ji, Srbiji, Madžarski, Hrvaški, 
Bosni, v Evropskem parlamen-
tu v Belgiji, na Avstrijskem Ko-
roškem in Češkem. Številne 
med skladbami, ki jih izvajajo, 
je uglasbil njihov dirigent Mi-
ran Rustja. Že 25 let ohranja-
jo slovensko ljudsko in umetno 
pesem, bogatijo kulturo v obči-
ni, širši skupnosti in izven na-
ših meja. Bližajo se že svojemu 
500. nastopu! 

Zlata baletka iz Črnič
Teja Sever iz Črnič, ki obiskuje prvi letnik Konservatorija za 
glasbo in balet Maribor, je na 14. tekmovanju mladih slo-
venskih baletnih plesalcev v Lendavi osvojila drugo mesto 
in zlato plaketo.

Teja je na tekmovanju od vseh 
treh žirantov prejela oceno 95 
(od 100), kar je pomenilo zla-
to plaketo. Zgolj za eno točko je 
zaostala za prvim mestom. 

Danes 15-letna Teja je prve 
korake v svet baleta naredila 
že pri štirih letih in se mu po-
svečala kar enajst let, vseskozi 
pod vodstvom ajdovskega uči-
telja Sergeja Semenjuka v Glas-
beni šoli Vinka Vodopivca Aj-
dovščina. Ob rednih baletnih 
urah je še štiri leta obiskovala 
pouk violine in nauka o glasbi. 
Svoj talent pa je vsa leta prever-
jala tudi na različnih državnih 
in mednarodnih tekmovanjih, 
kjer si je pridobila veliko izku-
šanj in prejemala najvišje na-
grade. Blestela je na TUTU slo-
venskih baletnih tekmovanjih, 
na mednarodnih festivalih "So-
zvezdje morja – sonce, mladost, 

lepota" v Piranu in tudi v The-
atru Erzsebet v Budimpešti na 
XVI. Mednarodnem festivalu, 
tekmovanju otroške in mladin-
ske ustvarjalnosti "Sozvezdje 
Budimpešte – mladost, navdu-
šenje in talent". 

Ob dodatnem usposablja-
nju je uspešno prestala preiz-
kus za šolanje na Konservato-
riju za glasbo in balet Maribor, 
kjer obiskuje prvi letnik. Za 
njen baletni napredek skrbi Ni-
kolaj Čilnikov, glede na rezul-
tat s tekmovanja očitno zelo 
uspešno. 
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Izvleček javnega razpisa: 
1. Predmet javnega razpisa: 

Je dodelitev državne pomoči za spodbujanje in posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v ra-
stlinsko in živinorejsko proizvodnjo, urejanje pašnikov, nakup kmetijske in specialne mehanizacije za 
vrtnarstvo, nakup tehnološke in strojne opreme za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, nakup 
opreme in naprav ter za gradnjo ali obnovo objektov za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter 
nekmetijske dejavnosti (pomoč de minimis).

2. Namen javnega razpisa: 
Namen javnega razpisa je spodbuditi kmetijska gospodarstva in posameznike k posodabljanju kmetij-
skih gospodarstev in proizvodnji tržnih viškov.

3. Cilj javnega razpisa: 
Cilj posameznih ukrepov javnega razpisa je podpreti najmanj 20 investicijskih projektov kmetijskih 
gospodarstev. 

4. Oblika pomoči – državna pomoč:  
Dodeljena sredstva po tem javnem razpisu predstavljajo državno pomoč na podlagi Mnenja o skladno-
sti sheme državne pomoči št. SA.44056(2016/XA). Državna pomoč se dodeli v obliki kreditnih sredstev 
s subvencionirano obrestno mero euribor + 0 % ali nepovratnih sredstev. 

5. Upravičenci: 
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, de-
javna v primarni kmetijski proizvodnji in investirajo na območju občine Ajdovščina. 

 6. Pogoji za dodelitev sredstev: 
Popolne vloge na razpis morajo biti pripravljene v skladu z navodilom za pripravo vloge, ki je sestavni 
del razpisne dokumentacije. 

 7. Merila za dodelitev sredstev: 
Komisija bo opravila strokovni pregled vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so podrob-
neje opisani v razpisni dokumentaciji. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom (o 
zavržbi, zavrnitvi ali odobritvi sredstev) Občine Ajdovščina najpozneje v roku 45 dni od datuma odpi-
ranja prijav.

8. Višina sredstev: 
Po tem javnem razpisu je namenjenih 25.000 € za ukrepe dodelitve nepovratne državne pomoči ter 
15.000 € za subvencioniranje obrestne mere. 

9. Upravičeni stroški: 
Upravičeni stroški po posameznih ukrepih so navedeni v razpisni dokumentaciji. 
DDV ni upravičen strošek, tudi če upravičenec ni davčni zavezanec, prav tako niso upravičeni stro-
ški razne takse, prispevki, stroški poslovanja, bančni stroški in garancij, stroški zavarovanj, investicij v 
prostore za zasebno rabo kmetijskih gospodarstev, stroški, povezani z zakupnimi pogodbami, obratna 
sredstva. 

10.  Rok do katerega morajo biti porabljena dodeljena sredstva: 
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 16. 11. 2019. 

11. Dokumentacija javnega razpisa: 
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih strani Občine Ajdovščina. Pridržujemo si pravico, da 
morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavimo kot popravek na spletni straneh, največ 15 dni 
pred zaključkom razpisa. 
Dodatne informacije so vam na voljo po telefonu na telefonski številki (05) 365 91 26 (Janez Furlan) oz. 
(05) 365 91 35 (Doris Grmek). 

 12. Prijava na razpis in rok za oddajo vlog: 
Vloge morajo prispeti na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, osebno v času 
uradnih ur ali priporočeno po pošti najkasneje do 29. 3. 2019. 
Vloge morajo biti oddane v zapečatenem ovitku, označenem z: »Ne odpiraj  - prijava na Javni razpis za 
ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva v Občini  Ajdovščina za leto 2019«. 
Na ovitku mora biti tudi jasno označen natančen namen, na katerega se vloga nanaša, ter ime, priimek 
in naslov vlagatelja. 
Celotno besedilo javnega povabila s podrobnejšimi podatki, pogoji in navodili je objavljeno na sple-
tni strani Občine Ajdovščina: http://www.ajdovscina.si  v rubriki »javni razpisi«. 

Razpis za razvoj kmetijstva
Občina Ajdovščina najavlja, da je na svoji spletni strani www.ajdovscina.si objavila Javni raz-
pis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva v Občini Ajdovščina za leto 2019.

VABILO 
na informativni dan

 »Predstavitev Javnega razpisa za ohranjanje in spodbujane razvoja kmetijstva 
v Občini Ajdovščina za leto 2019«

v sredo, 6. marca 2019 ob 17.00 uri v veliki sejni sobi
Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

Občina Ajdovščina je na svoji spletni strani objavila »Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja 
kmetijstva v občini Ajdovščina za leto 2019«.
Predmet javnega razpisa je dodelitev državne pomoči za:
posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v rastlinsko proizvodnjo, posodabljanje kmetijskih 
gospodarstev za naložbe v živinorejsko proizvodnjo, urejanje pašnikov, nakup kmetijske mehanizaci-
je in specialne mehanizacije za vrtnarstvo, nakup tehnološke in strojne opreme za predelavo in trženje 
kmetijskih proizvodov, nakup opreme in naprav ter stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti 
predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti (pomoč de minimis). 

Predstavljen bo sam razpis ter pogoji sodelovanja in potrebna dokumentacija.
Zaželene so predhodne prijave in sicer na e-naslov: doris.grmek@ajdovscina.si ali na telefonsko 
številko: 05 365 91 35.

Prva borza lokalnih 
živil Vipavske doline
Občina Ajdovščina, Razvojna agencija ROD in Območna 
obrtna zbornica Ajdovščina želijo storiti korak naprej pri lo-
kalni samooskrbi in krepitvi zelene verige v Vipavski dolini. 
Zato so izpeljali prvo borzo lokalnih živil Vipavske doline, na 
kateri so kmetje (pridelovalci) predstavili lokalnim gostin-
cem letošnjo načrtovano pridelavo.

Prva borza lokalnih živil Vi-
pavske doline je 19. februar-
ja v veliko sejno sobo Območ-
ne obrtne zbornice Ajdovščina 
privabila pestro zasedbo - prve 
stike je tokrat vzpostavilo 25 
ponudnikov lokalno pride-
lane hrane in izdelkov ter 20 
gostincev, ki v svoje jedilni-
ke že vključujejo lokalna živi-
la. Ker pa so lokalni prideloval-
ci zaenkrat še majhni in imajo 
zato omejeno ponudbo pridel-
kov, želijo vzpostaviti nek zbir-
ni center, kjer bodo zainteresi-
rani gostinci in drugi lahko na 
enem mestu dobili pridelke ce-
lotne lokalne ponudbe. 

Pobuda za tovrstno sreča-
nje je vzklila v Društva rejcev 
drobnice Goriške in Vipavske. 

Rejci ugotavljajo, da mlado ja-
gnjetino pretežno prodaja-
jo tujim kupcem, sodelovanja 
z domačimi gostinci pa je zelo 
malo. Pridelovalci lokalnih ži-
vil si želijo krog svojih strank 
še razširiti, zato je borza pra-
va priložnost za tesnejše lokal-
no sodelovanje. Izvedli naj bi jo 
dvakrat na leto. 

Borza lokalnih živil Vipavske 
doline je sicer le eden izmed 
ukrepov Občine Ajdovščina za 
spodbujanje lokalne pridelave 
živil. V zadnjih letih je uvedla 
različne ukrepe, da bi spodbu-
dila pridelavo; v letošnjem raz-
pisu je tudi povečanje subven-
cij za urejanje trajnih nasadov 
in nekaj dodatnih možnosti za 
vlaganje v vrtnarstvo.

Predsednik republike Borut 
Pahor je izročil Jabolko nav-
diha dr. Tanji Petrushevski in 
doc. dr. Gabrijeli Zaharijaš, 
znanstvenicama Univerze v 
Novi Gorici, ki delujeta v Cen-
tru za astrofiziko in kozmolo-
gijo s sedežem v Ajdovščini. 
Sprejema v predsedniški palači 
se je udeležil tudi župan Tadej 
Beočanin.

Dr. Tanja Petrushevska je so-
delovala pri odkritju nastan-
ka sistema dveh nevtronskih 
zvezd. Pojav je bil prvikrat opa-
žen avgusta 2018 in je zbudil iz-
jemno zanimanje strokovne in 
širše javnosti. Dr. Petrushevska 

Jabolko navdiha
sodeluje pri mnogih po-
membnih svetovnih projektih, 
hkrati pa je tudi profesorica 
astrofizike. 

Doc. dr. Gabrijela Zaharijaš 
pa je 'Jabolko navdiha' preje-
la za raziskave zunajgalaktič-
ne svetlobe. ozadja s satelitom 
Fermi. Sodelovala je v medna-
rodni skupini Fermi LAT, ki je 
med drugim odkrila, da je bil 
vrhunec nastajanja zvezd v na-
šem vesolju pred približno de-
setimi milijardami let. To od-
kritje je izredno pomembno za 
razumevanje časovne dinamike 
nastajanja zvezd v vesolju.
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Vključevanje patronažne sestre v 
lokalno skupnost

Zdravstveni dom Ajdovščina 
je v lanskem letu pristopil k 
projektu Nadgradnja in raz-
voj preventivnih programov, 
ter njihovo izvajanje v pri-
marnem zdravstvenem varst-
vu in lokalnih skupnostih. Na 
podlagi pridobitve razpisa, je 
patronažna zdravstvena nega 
pridobila dodatne preventivne 
aktivnosti v lokalni skupnos-
ti. S tem smo že obstoječi pre-
ventivni program nadgradili 
in razvili nove vsebine, orod-
ja in pristope za učinkovitejše 
vključevanje ciljne populaci-
je ter preventivne obravnave 
naših uporabnikov. 

Patronažno varstvo je special-
no področje zdravstvene nege, 
ki opravlja aktivno zdravstve-
no in socialno varovanje posa-
meznika, družine in lokalne 
skupnosti v vseh življenjskih 
obdobjih zdravja in bolezni, 
izvaja pa se na pacientovem 
domu, v zdravstvenem domu, v 
lokalni skupnosti in na terenu. 

Patronažno varstvo najhitreje 
spozna družbene spremembe 
in se nanje lahko tudi hitro in 
učinkovito odzove, s tem pa do-
datno prispeva k vključevanju 
ranljivih skupin v preventivne 
programe, zmanjševanju neen-
akosti v zdravju ter krepitvi 

zdravja v lokalni skupnosti.
Diplomirana medicinska ses-

tra izvaja posvetovalnice v lo-
kalni skupnosti na geografs-
ko opredeljenem območju kjer 
sicer izvaja patronažno varst-
vo, z namenom boljše pove-
zanosti z vsemi prebivalci 

Vipavske doline. V primeru, da 
to območje pokriva več mest-
nih četrti, vasi, posvetovalnice 
izvaja izmenično na posamez-
ni lokaciji. Te lokacije so la-
hko: prostori mestnih četrti, 
vaški domovi, društvih idr., po 
predhodnem dogovoru s pred-
stavniki v lokalni skupnosti. 

V okviru posvetovalnic bodo 
patronažne medicinske sestre 
izvajale individualna posve-
tovanja, različne meritve (krvni 
tlak, krvni sladkor,…), oceno 
tveganja za padce in časovno 
merjen test ‘vstani in pojdi’ ter 
krajša predavanja in delavnice 
v sodelovanju s Centrom za 
krepitev zdravja. 

Termini posvetovalnic v lo-
kalnih območjih bodo objav-
ljeni na spletni strani zdravst-
venega doma, oglasnih deskah 
znotraj vasi ter v Latniku.

Alenka Černe, vodja CKZ

Predmet »Poziva za 5-zvez-
dična doživetja« so obstoječa, 
nadgrajena ali nova 5-zvezdič-
na doživetja, ki sledijo opre-
deljenemu konceptu, izpolnju-
jejo kriterije in z vključitvijo v 
izbrano zbirko doživetij pri-
spevajo k pozicioniranju Slo-
venije v skladu z zastavljeno 
vizijo »Slovenije kot zelene bu-
tične destinacije za 5-zvezdič-
na doživetja«. Namen »Poziva 
za 5-zvedična doživetja« je (1) 
spodbujanje razvoja, ustvarjal-
nosti, inventivnosti in inova-
tivnosti s ciljem pospeševanja 
kakovosti in razvoja doživetij 
na podjetniški ravni, na ravni 
destinacij, združenj turističnih 

Poziv 2019 za 
5-zvezdična doživetja
Slovenska turistična organizacija je objavila nov poziv za 
5-zvezdična doživetja, ki se bodo tržila pod znamko kakovo-
sti Slovenia Unique Experiences. Prvi rok za oddajo prijav v 
okviru Poziva 2019 je 15. marec 2019, drugi pa 20. septem-
ber 2019.

produktov oziroma ponudni-
kov, (2) krepitev produktov z 
dodano vrednostjo ter (3) iden-
tificiranje presežkov – kakovo-
stnih, unikatnih, avtentičnih, 
inovativnih, dovršenih parci-
alnih in integralnih turističnih 
produktov ter s tem uspešnej-
še pozicioniranje in trženje slo-
venske turistične ponudbe na 
tujih trgih. Potek in koncept 
Poziva za 5-zvezdična dožive-
tja upravlja in koordinira STO, 
kjer najdete več informacij in 
vse potrebne obrazce. 

https://www.slovenia.info/
sl/poslovne-strani/razvoj-in-
-inovativnost/5-zvezdicna-do-
zivetja 

Občina Ajdovščina vabi vinarje s stalnim prebivališčem na območju občine k sodelovanju na ocenjeva-
nju vin 2019. Vzorce je do konca marca 2019 potrebno dostaviti na vložišče Občine Ajdovščina. 
Namen občinskega ocenjevanja vin je promocija domačega vinogradništva in vinarstva. Najviše ocenje-
na vina v posameznih kategorijah bodo prejela listine odličnosti. Župan Občine Ajdovščina bo izmed 
vin, ki bodo prejela listine odličnosti, izbral županovo vino 2019.
Občina bo od prejemnikov listin odličnosti odkupila določeno količino vin za pogostitve na svojih 
dogodkih. 

Pogoji za sodelovanje na občinskem ocenjevanju vin 2019
Na ocenjevanju lahko sodelujejo vsi vinarji, ki so vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina, ima-
jo dovoljenje za stekleničenje vin ter stalni naslov bivališča na območju občine Ajdovščina. Na ocenje-
vanje bodo sprejeta vina sort, ki so v sortnem izboru za Vipavsko dolino ter so pridelana kot vina nor-
malnih trgatev. Pri belih vinih pridejo v poštev vina letnikov 2017 in 2018, pri rdečih vinih pa letniki od 
2013 naprej.
Vsak vinar mora zagotavljati najmanj 200 steklenic (0,75 l) vina po vzorcu, ki morajo biti opremljene 
z lastno etiketo, skladno s pravilniki o označevanju vina. Posamezni vinogradnik lahko na ocenjevanje 
prijavi največ pet (5) vzorcev, za vsak vzorec pa je potrebno dostaviti tri (3) steklenice.

Potek občinskega ocenjevanja vin 2019
Ocenjevalno komisijo v večjem delu sestavljajo usposobljeni strokovnjaki. Ocenjevanju lahko v omeje-
nem številu prisostvujejo tudi vinarji, in sicer največ trije – prvi, ki se bodo prijavili organizatorju. Nji-
hova ocena ne šteje, namen tovrstnega sodelovanja je pridobivanje izkušenj pri ocenjevanju vin.
Ocenjevanje vina bo potekalo anonimno, vendar sledljivo, za kar poskrbi organizator ocenjevanja. Oce-
njevanje je za pridelovalce brezplačno, o ocenah svojih vin bodo po opravljenem ocenjevanju obvešče-
ni po pošti.

Listino odličnosti bosta prejeli praviloma po dve najviše ocenjeni vini v vsaki od petih kategorij:
- vina iz domačih sort pinela in zelen,
- ostala bela vina zadnjega ali predzadnjega letnika,
- rose vina,
- rdeča vina zadnjega ali predzadnjega letnika,
- ostala rdeča vina. 

Županovo vino bo izbrano izmed vin, ki bodo prejela listino odličnosti. Izbor bo opravil župan Obči-
ne Ajdovščina. 

Sprejem vzorcev in termini
Vzorci se bodo sprejemali na Občini Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, v delovnem času, do konca marca 
2019. Ocenjevanje vin ter zaključna prireditev s podelitvijo listin odličnosti in razglasitvijo županovega 
vina pa bosta v aprilu potekala v prostorih hotela Gold Club. Listine odličnosti bo podelil župan Obči-
ne Ajdovščina Tadej Beočanin.

Občinsko ocenjevanje vina 2019

Februar v superlativih
Druga polovica februarja je bila na Vipavskem povsem v 
skladu s slogani turistične blagovne znamke Vipavska do-
lina. Družabna omrežja so preplavljena z imenitnimi pos-
netki v stilu ‘Vse drugače. Vse leto’, kar je najboljša možna 
reklama za Vipavsko dolino.

Na nebu (v zraku), po hribih 
in v dolini je vse vrvelo od zma-
jarjev, jadralnih padalcev, gor-
skih in drugih kolesarjev, ple-
zalcev, pohodnikov, svoje so 
dodali še motoristi in izletni-
ki, skratka potrditev strateške 
usmeritve v razvoju turizma, 
ki stavi na športno (adrenalin-
sko) dejavnost v obdobju, ko to 
drugje ni možno. Resda je lepo 

vreme prevladovalo tudi dru-
god po državi, pa vendar so se 
za Vipavsko dolino odločili šte-
vilni obiskovalci od blizu in da-
leč, predvsem ljubitelji adre-
nalinskih športov in doživetji. 
Čeprav so se ponudniki na lepo 
vreme dobro pripravili, pa so le 
stežka sledili povečanemu obi-
sku. Izpostavljeni lokali so bili 
nabito polni …

Foto: Matevž Brataševec
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Naj prostovoljec/prostovoljka in 
naj prostovoljski projekt

Mladinski svet Ajdovščina 
v sodelovanju z Občino Ajdo-
vščina, že vrsto let razpisuje 
natečaj Naj prostovoljec/ pro-
stovoljka in Naj prostovoljski 
projekt Občine Ajdovščina. 

Letos se je na natečaj prijavilo 
kar lepo število prostovoljcev iz 
različnih ustanov in društev in 
sicer Osnovna šola Danila Lo-
karja Ajdovščina, Srednja šola 
Veno Pilon Ajdovščina, Med-
občinsko društvo prijateljev 
mladine Ajdovščina ter Dru-
štvo tabornikov Rod Mladi 
bori Ajdovščina. 

Komisija Mladinskega sveta 
Ajdovščine je imela težko delo, 
saj so vsi prostovoljci naredi-
li veliko dobrega v korist posa-
meznikov in družbe ter temu 
namenili veliko dobre volje, de-
lavne vneme in prostega časa. 
Delo prostovoljcev se je nana-
šalo na pomoč pri izvajanju le-
tovanj za otroke in mladino, iz-
vajanje in vodenje likovnih in 
športnih delavnic, sodelova-
nje v dobrodelnih akcijah, nu-
denje učne pomoči, vodenje in 
organizacija različnih aktivno-
sti, reciklaža odpadkov, skrb za 
okolje in še bi lahko naštevali. 

Naj prostovoljka občine Aj-
dovščina je postala Milica 
Grujić, prostovoljka Medob-
činskega društva prijateljev 
mladine Ajdovščina. Dijakinja 
srednje Zdravstvene šole Izo-
la je skozi leto aktivno sodelo-
vala pri prostovoljnih akcijah 
društva. Poletne počitnice je 
aktivno preživljala kot pomoč-
nica vzgojiteljica na letovanju 
otrok v Nerezinah. Samostoj-
no je pripravila in izvedla de-
lavnice za otroke med poletni-
mi počitnicami. Prizadevala in 

vključevala se je v celodnevno 
varstvo otrok in različne ak-
tivnosti v Mladinskem kultur-
nem centru Hiša mladih. V le-
tošnjem letu je sodelovala tudi 
z EVS (Evropska prostovolj-
ska služba) prostovoljko iz Bol-
garije. Pomagala ji je s preva-
janjem, komunikacijo z otroki 
ter vključevanjem v družbo. 
Milica je ena izmed najmlaj-
ših prostovoljk Medobčinskega 
društva prijateljev mladine Aj-
dovščina, zato še z večjim vese-
ljem pozdravljamo in ji pode-
ljujemo naziv Naj prostovoljka 
občine Ajdovščine 2017/2018. 

Vzporedno z izborom naj 
prostovoljca v občini Ajdovšči-
na je potekal tudi izbor za Naj 
prostovoljski projekt občine 
Ajdovščina 2017/2018. Naziv 
smo podelili Srednji šoli Veno 
Pilon Ajdovščina za projekt 
Junaki za en dan. Dijaki sre-
dnje šole so ob podpori učite-
ljev in organizatork projekta 
izvedli aktivnosti, s katero so si 
prizadevali polepšati dan, olaj-
šati kakšno nalogo in izvabiti 
nasmeh na obraz ljudi. 15 ra-
zredov Srednje šole Veno Pilon 
se je skupaj z razredniki odloči-
lo za različne akcije, od zbira-
nja knjig, reciklaže odpadnega 

materiala, opominjanje sku-
pnosti na svetovni dan Downo-
vega sindroma, zbiranja po-
trebščin in sredstev, deljenja 
objemov in rožic mimoidočim, 
izdelovanje butaric z varovan-
ci Doma starejših občanov Aj-
dovščina, čistilne akcije, pa vse 
do različnih nastopov za starej-
še in otroke v vrtcu. 

Organizatorji projekta so 
nam zaupali, da je imel projekt 
velik učinek na lokalno okolje 
in družbo. Dijaki so krepili vezi 
med seboj in z lokalnim oko-
ljem. Izrazili so željo, da pro-
jekt na Srednji šoli Veno Pilon 
Ajdovščina postane tradicio-
nalen. Mladi so nam prikaza-
li, pokazali in dokazali, da le 
niso tako pasivni in neodziv-
ni kot jih družba označuje. Po-
trebujejo le vzpodbudo, prilo-
žnost, proste roke in tako nas 
bodo vedno presenetili s svo-
jimi akcijami. Slogan natečaja 
»Prostovoljstvo je kul« naj vas 
spodbudi, da vsaka prostovolj-
na dejavnost naj bo majhna ali 
velika vodi do lepšega dne. 

Ostanite mladi!

Marina Marc, mladinska 
delavka

Ajdovščina v znamenju plesa
Športna dvorana na Policah je gostila državno prvenstvo plesnih parov v standardnih ple-
sih, dogodek pa je nadgradilo tekmovalno slovo svetovnega prvaka Miše Cigoja. Nastopilo 
je več kot 50 parov v različnih kategorijah, budno (in bučno) pa jih je spremljalo okrog 700 
gledalcev.

Ajdovščina je državno prven-
stvo gostila že pred dvajsetimi 
leti, ko je imela v ognju precej 

plesnih parov. Razmere so se 
v tem času močno spremeni-
le, tekmovalnih plesnih parov 
praktično ni več, kar pa ne po-
meni, da Ajdovščina ni plesno 
mesto. Obstaja namreč več ple-
snih žanrov in na njihovo raz-
vejanost med vsemi generaci-
jami na Ajdovskem je spomnil 
tudi podžupan Mitja Tripković 
v svojem pozdravnem govoru. 
»Ponosni smo tudi na oba do-
mača plesna para, ki sta še ne-
dolgo tega osvajala odličja na 
plesnih tekmovanjih po celem 
svetu in ostajata za vedno naši 
plesni zvezdi – Jurij in Jagoda 
Batagelj ter Miša in Svetlana 

Oljkarji z bogato bero 
odličij iz Splita
Na 16. mednarodnem ocenjevanju Maslina 2019, ki je po-
tekalo minuli konec tedna v Splitu, so se oljkarji iz ajdovske 
občine vrhunsko odrezali. Vice šampion ocenjevanja je po-
stalo oljčno olje Ortaona Capudrovih iz Vrtovina, ki so poleg 
tega prestižnega naziva prejeli še celo vrsto drugih odličij.

Na ocenjevanje je prispelo 
509 vzorcev iz 8 mediteranskih 
držav. Udeležili so se ga tudi 
103 oljkarji iz Slovenije, kar 42 
iz Goriškega društva oljkarjev, 
katerega člani so tudi sodelujo-
či ajdovski oljkarji – na letošnji 
Maslini se je odlično odreza-
lo vseh šest. Največ in najvišja 
priznanja pa sta domov prine-
sla Urška in Janez Capuder iz 
Vrtovina, ki olja tržita pod bla-
govno znamko Ortaona. Preje-
la sta naziv Vice šampion tek-
movanja – podeljena so bila tri 
takšna priznanja, prav vsa tri 
so šla v Slovenijo. V kategoriji 
posameznih olj sta prejela Vice 
šampiona za tujo sorto (mau-
rino), plaketo za najboljši ma-
urino in  nagrado premium za 
doseženih več kot 95 točk, po-
leg tega pa še zlato priznanje za 
oljčno olje z dodatkom limone 
ter srebrno priznanje za sortno 
olje leccino. 

Zlato priznanje so dosegli 
še Podgornikovo oljčno olje 

Skrlin iz Skrilj, Kandusovo iz 
Vrtovina, Tomaža Kandusa 
z Ustij, Ličnovih iz Batuj, pr-
vič so se mednarodnega tek-
movanja udeležili tudi Ferleti-
čevi z Ustij ter prejeli srebrno 
priznanje. 

Kljub temu, da je bil zaradi 
suše letošnji zaključek letine 
precej zahteven – oljke je bilo 
treba pobrati v pravem času, 
da so ohranile kakovost – pa so 
domači oljkarji dokazali svojo 
strokovnost in ponovno stisnili 
olje odlične kakovosti. 

Občina Ajdovščina domačim 
oljkarjem pomaga pri promo-
ciji z odkupom olja za namene 
protokolarnih daril ter predsta-
vitvami oljkarjev. Podprla pa je 
tudi udeležbo na tem medna-
rodnem ocenjevanju v Splitu. 
Prvo javna pokušina zmagoval-
cev bo na zaključku letošnjega 
občinskega vinskega ocenjeva-
nja, v aprilu v hotelu Gold Club 
v Ajdovščini. 

Cigoj.« Miša je prvenstvo na 
domačem parketu izkoristil 
tudi za uradno slovo od tekmo-
valnega plesa, s soprogo Svetla-
no sta namreč pred članskim 
finalom odplesala pet osnov-
nih standardnih plesov. Veli-
ko simbolike je bilo tudi v tem, 
da je med najmlajšimi na tek-
movalni parket stopil njun sin 
Konstantin Bernard. 

Sicer pa sta absolutna držav-
na prvaka postala Iliya Dobrev 
in Ana Mesec iz ljubljanskega 
kluba Feniks, ki je bil tudi sicer 
tekmovalno najbolj uspešen.
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Senčenje na delovnem mestu
Inštitut za mladinsko poli-

tiko in Srednja šola Veno Pi-
lon Ajdovščina sta združila 
moči pri izvedbi projekta 
senčenja na delovnem mestu, 
ki se pilotno izvaja v letošnjem 
šolskem letu. 

Senčenje na delovnem mes-
tu v slovenskem prosto-
ru največkrat zasledimo med 
odraslimi zaposlenimi ose-
bami, ki senčijo drugo delov-
no mesto in si tako zagotovijo 

večji vpogled v delovno okolje. 
Senčenje delovnega mesta 
ponuja možnost, da si posa-
meznik ustvari mnenje o 
določenem delovnem mes-
tu, spozna delovni proces in 
zahtevana znanja ter kompe-
tence, ki jih določeno delovno 
mesto zahteva. 

Na srednji šoli Veno Pi-
lon Ajdovščina so prepoznali 
potrebo dijakov gimnazijskega 
programa, ki nimajo možnosti 
pripravništev in so se odločili, 
da jim omogočijo pristen stik z 
delovnim mestom, ki jih zani-
ma. K sodelovanju so povabi-
li Inštitut za mladinsko poli-
tiko, ki je v preteklem letu zelo 
uspešno izpeljal projekt, v kat-
erem so mladim brezposel-
nim posameznikom zagotovili 
možnost praktičnega usposa-
bljanja pri delodajalcih in v or-
ganizacijah ter si tako zagotovil 
široko bazo kontaktov in pod-
jetji, kamor so vključili nado-
budne gimnazijce. 

Gimnazijci so v začetku 
šolskega leta izrazili željo, kat-
ere poklice bi želeli senčiti, 
te želje je nato SŠ Veno Pilon 
posredovala Inštitutu za mla-
dinsko politiko. Inštitut za 

mladinsko politiko je vzpostav-
il povezavo z lokalnimi deloda-
jalci, ki so omogočili možnost 
senčenja določenega delovne-
ga mesta posameznemu dijaku. 
Vrata do javnih zavodov je po-
magala odpreti tudi Občina 
Ajdovščina, ki jih je pozva-
la, da se projektu priključijo. 
Glede na raznolikost delovnih 
mest, se tudi način senčenje 
delovnih mest med seboj zelo 
razlikuje. Nekje bo zadoščalo 

senčenje delovnega dne v 
dolžini štirih delovnih ur, nekje 
šestih ur, spet drugo delovno 
mesto bo zahtevalo, da se dijak 
delovnemu procesu priključi 
več dni zaporedoma. Vsekakor 
je cilj vsakemu posamezniku, 
v procesu senčenja, omogočiti 
čim boljši vpogled v delovno 
okolje. Glede na to, da gre za 
dijake 3. letnika gimnazijske-
ga programa, so bile tudi nji-
hove želje poklicev, ki jih želijo 
senčiti temu primerne, saj se 
bo večina dijakov odločila nad-
aljevati šolanje. Senčenje bo v 
letošnjem šolskem letu opravi-
lo 27 dijakov, nekateri pokli-
ci se podvajajo, več dijakov 
bo tako senčilo isti poklic. V 
letošnjem šolskem letu bodo 
dijaki senčili naslednje poklice: 
računovodja, arhitekt, pro-
gramer, računalničar, učitelj 
športne vzgoje, ortodont, stro-
jni inženir, svetovalni delavec, 
učitelj angleščine, zdravnik 
splošne medicine, logoped, 
odvetnik, psiholog, učitelj 
fizike, doktor dentalne medi-
cine, pediater, zdravnik v nu-
jni medicinski pomoči, učitelj 
matematike in novinar. Skozi 
delovni proces dijake vodijo 

mentorice in mentorji v izbra-
nih podjetjih in zavodih. 

Večina delovnih mest je zago-
tovljena v sklopu lokalnih pod-
jetji, od katerih so bila vsa kon-
taktirana podjetja pripravljena 
na sodelovanje. K sodelovanju 
so pristopili tudi javni zavodi, 
ki bodo sprejeli največji delež 
dijakov na senčenje, saj vlada 
največje zanimanje za poklice v 
zdravstvu in šolstvu. 

Delodajalci so zelo dobro 
sprejeli tako pobudo kot tudi 
dijaka, ki senči njihov poklic, 
saj tudi sami menijo, da bo 
omenjen projekt doprinesel k 
večjemu interesu dijakov, da 
se odločijo za določen poklic. 
Mnenje ene od mentoric v 
projektu Mete Mržek, direk-
torice podjetja Taxa d.o.o., ki 
se ukvarja z računovodskimi 
storitvami: “Sama celoten pro-
jekt senčenja na delovnem 
mestu doživljam zelo pozitiv-
no. Kot direktorici podjetja mi 
je bilo zelo koristno spoznati 
bodočo sodelavko in s tem vi-
deti kakšni ljudje bodo vsto-
pali na trg dela čez približno 
5 let. Kot mentorica pa sem 
se potrudila, da sem dijakin-
ji čim bolj učinkovito prika-
zala moj delovni dan. Vese-
lim se, da bo projekt zaživel v 
večjem obsegu, tako da se bo 
lahko vključilo več šol, dijakov 
in podjetij. “ 

Vsekakor si tudi Inštitut za 
mladinsko politiko želi, da bi 
projekt senčenja na delovnem 
mestu zaživel v tej meri, da 
bi ga lahko ponudili v širšem 
obsegu in z več vključenimi 
udeleženci. 

V teh dneh aktivno potekajo 
senčenja dijakov na različnih 
delovnih mestih, kjer imajo di-
jaki možnost spoznati delov-
ni proces in ustroj delovne-
ga mesta in začutiti ali jim je 
tovrstno delo pisano na kožo 
ali ne. 

Kako so senčenje doživljali di-
jaki, pa vam bodo predstavili v 
eni od prihodnjih številk Lat-
nika, v sklopu srednješolskih 
strani. 

Barbara Pfeifer, IMP

Vabilo na dogodek projekta LIFE ViVaCCAdapt 
"Prilagajanje kmetijstva na podnebne spremembe v Vipavski dolini"

Predstavitveni dogodek projekta LIFE ViVaCCAdapt se bo odvijal v četrtek, 7. marca 2019 z začetkom 
ob 9. uri v prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice v Ajdovščini.  Na dogodku bodo predsta-
vljeni  vsebina in prvi rezultati projekta.
Dnevni red dogodka: 
9:00 – 9:15: Registracija udeležencev 
9:15– 9:30: Pozdravni nagovor in predstavitev projekta 
9:30 – 10:00: Strategija prilagajanja kmetijstva na podnebne spremembe v Vipavski dolini 2017-2021 
10:15 – 10:45: Sistem za podporo odločanju o namakanju
10:45 – 11:15: Testna zasaditev in perspektiva protivetrnih nasadov v Vipavski dolini
11:15 – 11:45: Stanje in vizija namakanja v Vipavski dolini
11:45 – 12:00: Zaključek dogodka in vprašanja (Patricija Štor – RA ROD Ajdovščina) 

Udeležbo potrdite do torka 5. marca 2019 na naslov patricija.stor@ra-rod.si, kjer dobite tudi dodatne 
informacije. Več o projektu LIFE ViVaCcAdapt: http://www.life-vivaccadapt.si in https://www.facebo-
ok.com/LIFEViVaCCadapt/

Prijavitelj mora vlogo za vsa-
ko prireditev posebej (če pri-
javlja več prireditev) za kan-
didiranje na javnem razpisu 
vnesti v spletno aplikacijo, ki 
je od 25. 2. 2019 do izteka roka 
za prijavo objavljena na naslo-
vu https://ajdovscina.e-razpisi.
si. Povezava do spletne aplika-
cije je dostopna tudi na sple-
tni strani Občine Ajdovščina 
https://www.ajdovscina.si/. 

Rok za oddajo vlog je petek, 
22. marca 2019. 

Po končanem izpolnjevanju 
elektronske vloge za prireditve 
mora vlagatelj prijavni obra-
zec natisniti iz aplikacije in ga 
lastnoročno podpisati ter ži-
gosati. Natisnjen, podpisan in 

Javni razpis

Sofinanciranje 
prireditev v letu 2019
Na spletni strani Občine Ajdovščina je objavljen Javni razpis 
za sofinanciranje prireditev v občini Ajdovščina v letu 2019. 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje turističnih in 
športnih prireditev. Občina Ajdovščina bo sofinancirala iz-
brane prireditve v letu 2019 na območju občine Ajdovščina.

žigosan obrazec mora vlaga-
telj oddati osebno v glavni pi-
sarni Občine Ajdovščina, Cesta 
5. maja 6 a, 5270 Ajdovščina ali 
poslati priporočeno po pošti na 
naslov: Občina Ajdovščina, Ce-
sta 5. maja 6 a, 5270 Ajdovščina 
do najkasneje 22. 3. 2019 (velja 
datum poštnega žiga). 

Izjema so prireditve Silvestro-
vanje, Božično-novoletni se-
jem ter Drsanje s spremljeval-
nim programom, za katere je 
rok za oddajo natisnjenih, pod-
pisanih in žigosanih vlog pri-
poročeno po pošti ali osebno 
na Občino Ajdovščina 31. 5. 
2019.  

Za vse dodatne informacije v 
zvezi z javnim razpisom lahko 
zainteresirani pokličejo na tel. 
št.: 05/365-91-59 (Janja Lazar) 
ali pišejo na elektronski naslov 
janja.lazar@ajdovscina.si. 

Razpisna dokumentacija je 
od dneva te objave do izte-
ka prijavnega roka dosegljiva 
na spletni strani Občine Ajdo-
vščina (https://www.ajdovsci-
na.si/).
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Izvleček javnega razpisa 
1. Predmet javnega razpisa: 
Je dodelitev sredstev, namenjenih za subvencioniranje obrestne mere za spodbujanje investicijskih vla-
ganj v proizvodne in storitvene kapacitete v občini Ajdovščina. 
2. Namen javnega razpisa: 
Namen ukrepa je spodbujanje investicijskih vlaganj v novo ali obnovo proizvajalnih in storitvenih zmo-
gljivosti ter opreme za opravljanje dejavnosti, za katero je podjetje registrirano in katero tudi dejansko 
opravlja ter s tem posledično tudi ohranjanje ali odpiranje novih delovnih mest ter krepitev gospodar-
stva v občini Ajdovščina. 
Kreditna sredstva s subvencionirano obrestno mero se bodo odobrila za investicijska vlaganja za nasle-
dnje namene: 
- za nakup, urejanje in komunalno opremljanje zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov, 
- za nakup, gradnjo ali investicijsko vzdrževanje poslovnih ali proizvodnih prostorov, 
- za nakup nove ali generalno obnovljene proizvajalne in storitvene opreme, 
- za nakup nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje). 
3. Oblika pomoči – državna pomoč:  
Dodeljena sredstva po tem javnem razpisu predstavljajo državno pomoč na podlagi pravila de minimis, 
v skladu z Uredbo Komisije (EU) 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013). 
 Skupni znesek pomoči de minimis, dodeljen istemu enotnemu podjetju, ne sme presegati 200.000 € v 
kateremkoli obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne gleda 
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komerci-
alnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 €). 
4. Upravičenci: 
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, majhna, srednja, majh-
na enotna, srednja enotna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki investirajo na območju 
občine Ajdovščina. 
Pri nakupu premičnin se za lokacijo šteje sedež podjetja oziroma stalno bivališče samostojnega podje-
tnika posameznika. 
5. Pogoji za dodelitev sredstev: 
Popolne vloge na razpis morajo biti pripravljene v skladu z navodilom za pripravo vloge, ki je sestavni 
del razpisne dokumentacije. Investicija, ki je predmet vloge, mora predstavljati zaključeno celoto, mora 
biti skladna z vso tangirano zakonodajo ter mora biti okoljsko sprejemljiva in energetsko učinkovita. 
6. Merila za dodelitev sredstev: 
Strokovna komisija bo opravila strokovni pregled vlog praviloma enkrat mesečno ter jih ocenila na pod-
lagi pogojev, ki so opisani v razpisni dokumentaciji. Prosilci bodo s sklepom o dodelitvi kredita s sub-
vencionirano obrestno mero obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dneva oddaje popolne vloge. Vloge 
bodo obravnavane po vrstnem redu, kot bodo vložene, pri čemer se šteje dan in ura oddaje vloge oziro-
ma zadnje dopolnitve vloge (velja poštni žig). 
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev, bodo zavrnjene, nepopolne vloge ali vloge, ki bodo vložene po 
porabi sredstev, pa zavržene. Pritožbe zoper sklep obravnava arbitražna komisija, ki jo imenuje župan. 
7. Višina sredstev: 
Po tem javnem razpisu so za subvencioniranje obrestne mere za najete kredite zagotovljena sredstva v 
višini 84.417 €. Obrestna mera za kreditojemalce je EURIBOR + 0 %, odplačilna doba kredita je 5 ozi-
roma 10 let, odvisno od višine kredita ter namena kredita. 
Višina kredita je odvisna od vrste investicije ter višine zaprošenega kredita. Višina kredita ne sme pre-
segati 50 % predračunske vrednosti upravičenih stroškov posamezne investicije in 10 % skupne kredi-
tne mase oz. največ 75.000 €, razen v primeru, če strokovna komisija ugotovi upravičenost in gospodar-
nost investicije 
8. Upravičeni stroški: 
Upravičeni stroški so navedeni v razpisni dokumentaciji. DDV ni upravičen strošek.
9. Rok koriščenja kredita: 
Rok koriščenja kredita je od objave razpisa do pokoriščenja celotne kreditne mase oziroma najkasne-
je do 30. 11. 2019. 
Upravičenci so dolžni v roku 45 dni od pravnomočnosti sklepa o dodelitvi državne pomoči (kredita s 
subvencionirano obrestno mero) Občino Ajdovščina pisno obvestiti ali bodo sklenili kreditno pogodbo 
in koristili odobrena kreditna sredstva, sicer se šteje, da odobrenih sredstev ne bodo koristili. 
10. Dokumentacija javnega razpisa: 
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih strani Občine Ajdovščina. Pridržujemo si pravico, da 
morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavimo kot popravek na spletni straneh, največ 15 dni 
pred zaključkom razpisa. 
Dodatne informacije lahko zainteresirani upravičenci dobijo na Oddelku za gospodarstvo in razvojne 
zadeve Občine Ajdovščina (Janez Furlan, tel. št. 05 365 91 26, v času uradnih ur organa) ali na Območ-
ni obrtno – podjetniški zbornici v Ajdovščini (Marko Rondič, tel. št. 05 364 49 00). 
11. Prijava na razpis in rok za oddajo vlog: 
Vloge morajo prispeti na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina od 25. 2. 2019 
dalje do najkasneje 15. 11. 2019 do 12.00 ure oziroma do porabe sredstev kreditne mase. 
Interesenti oddajo vlogo s zahtevanimi prilogami na posebnem obrazcu – vlogi, ki ga natisnejo iz sple-
tne strani www.ajdovscina.si. Pisne vloge z oznako: »NE ODPIRAJ, PRIJAVA NA RAZPIS – PODJE-
TNIŠTVO« in z naslovom pošiljatelja na hrbtni strani v zgornjem delu ovojnice, morajo predlagatelji 
oddati v zaprti ovojnici. 

Celotno besedilo javnega povabila s podrobnejšimi podatki, pogoji in navodili je objavljeno na sple-
tni strani Občine Ajdovščina: http://www.ajdovscina.si  v rubriki »javni razpisi«. 

Krediti za spodbujanje investicij
Občina Ajdovščina obvešča, da je na svoji spletni strani www.ajdovscina.si objavila Javni 
razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje investicijskih 
vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v Občini Ajdovščina za leto 2019. 

Reci drogi ne
Na Ljudski univerzi Ajdo-

vščina se bo v okviru Progra-
ma za mlade od februarja do 
junija 2019 zvrstilo osem pre-
davanj in delavnic. Izvajalci in 
predavatelji, predvsem iz naše-
ga okolja, ki delujejo na različ-
nih družbenih področjih, nam 
bodo preko življenjskih izku-
šenj in dosežkov  osvetlili šte-
vilne karierne poti, ki izvirajo 
iz naših osebnih talentov, želja 
in interesov.

Prvo predavanje bo poteka-
lo v torek, 26. februarja 2019, 
ob 17.00, led pa bo prebil Si-
mon Popović, ki je s svojo av-
tobiografsko knjigo Narkoman 
NIKOLI leta 2015 širši javnosti 
odprl rane svoje boleče izkušnje 
spopadanja z drogo in alkoho-
lom. Simon v svoji življenjski 
zgodbi brez olepševanja opi-
suje   pretresljive dogodke, ki 
so posledica odvisnosti, obe-
nem pa obuja spomine na otro-
štvo in družino ter spoštovanje 
in  solidarnost v krogu komu-
ne , ki sta se krepila s pomočjo 
molitve. Te majhne, vendar te-
meljne spodbude so bile njego-
va rešilna bilka na poti k ozdra-
vitvi in njegovemu ponovnemu 
vdihu v osvobojeno življenje.  S 
tokratnim pogovorom na temo 
Reci drogi ne!, kar je tudi spo-
ročilo knjige, bo s svojo od-
kritostjo in preprostostjo de-
lil zgodbo svoje izkušnje boja z 
odvisnostjo in v obliki pogovo-
ra odgovarjal na vprašanja po-
slušalcev. Njegov namen je na-
mreč preko osebnega doživetja 
ozavestiti tako mlade kot osta-
le o kakršnih koli vrstah oma-
mljanja in življenjskih posledi-
cah le-tega.

V torek, 12. marca 2019, bo 
ob 17. 00 uri na drugem dogod-
ku v sklopu Programa za mlade 

svoje življenje in življenjske iz-
kušnje predstavil Danilo Pud-
gar, dolgoletni pedagog, sve-
tovno znan športnik in športni 
trener. Poznamo ga sicer pred-
vsem kot priljubljenega učite-
lja športne vzgoje, vendar pa 
je svoje izkušnje in dosežke na 
področju športa zbiral pred-
vsem pred obdobjem poučeva-
nja na šoli. Danilo Pudgar bo 
na predavanju predstavil svojo 
življenjsko pot in nam zaupal, 
kam ga ta pelje naprej. 

V marcu bo na sporedu tudi 
delavnica dramske igre z na-
slovom Pusti domišljiji prosto 
pot, na kateri nam bo Igralka 
Vesna Kuzmić najprej predsta-
vila igralski poklic ter ustvarjal-
ni proces igralca, v nadaljeva-
nju pa nas preko učenja osnov 
dramske igre naučila metod, ki 
pomagajo osvoboditi domišlji-
jo in kreativnost na različnih 
področjih našega delovanja. 
Vesna je mlada, nadobudna 
filmska in gledališka igralka, ki 
svoja mnoga znanja in izkušnje 
nabira tudi v tujini, trenutno 
pa jo lahko spremljamo preko 
malih ekranov v slovenski seriji 
Reka Ljubezni.

Ob hitrem tempu življenja se 
nam velikokrat zazdi, da svojih 
interesov in talentov ne zmo-
remo uresničiti, kaj šele, da bi 
svoje potenciale uporabili na 
osebnem kariernem podro-
čju. Letošnji Program za mla-
de ozavešča, da je velikokrat pri 
tem potreben le pogum, spod-
buda, vztrajnost in domišljija 
pri razvijanju idej. Vabljeni na 
Ljudsko univerzo Ajdovščina, 
da se s tem spopademo skupaj.

Mojca Krapež, LUA
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Škofijska gimnazija Vipava

V letošnjem tednu kulture se 
je na podružnični šoli v Pod-
nanosu zvrstilo več dogodkov. 
V sredo, 6. februarja, smo or-
ganizirali že 4. menjalnico za 
vse generacije. V menjavo je 
šlo veliko knjig, pustnih kostu-
mov, iger in igrač, CD-jev in 
DVD-jev, šolskih torb, torbic 
in peresnic. Glede na ponovne 
pozitivne odzive in pohvale s 
strani učencev, staršev in zapo-
slenih, bomo s to tradicijo na-
daljevali tudi prihodnje leto.

Zadnji dan pred Prešerno-
vim dnem oz. Slovenskim kul-
turnim praznikom, 7. febru-
arja, pa smo v šoli organizirali 

Teden kulture v Podnanosu
praznično Prešernovo prosla-
vo, na kateri so sodelovali pevci 
Otroškega pevskega zbora ter 
učiteljici Katarina Vitežnik in 
Vida Trošt Vidic.

S ponosom smo se spomnili 
zgodbe o Zdravljici ter treh za-
služnih Slovencev, vikarja Ma-
tije Vertovca, pesnika in prav-
nika  Franceta Prešerna  ter 
duhovnika in skladatelja Stan-
ka Premrla, rojenega prav v 
Podnanosu, rojstnem kraju slo-
venske himne. Prešeren je na 
pobudo Vertovca leta 1844 na-
pisal Zdravljico, ki jo je precej 
pozneje, v času svojega študija 
na dunajskem konservatoriju, 

med počitnicami leta 1905, 
uglasbil Stanko Premrl.  Zgod-
bo o Prešernu smo nadaljevali s 
pravljico Škrlatne vile napoved 
avtorja Toneta Partljiča in ob 
ilustracijah Antona Buzetija.

Prireditev smo zaključili s 
skupnim petjem slovenskih 
ljudskih in ponarodelih pe-
smi! Mogočna pesem učencev 
je donela iz šole po Podnanosu, 
njen odmev pa se je odbijal od 
skalnih sten Nanosa! Še en do-
kaz, da v tem koncu doline ne 
manjka dobrih pevcev! 

  
Vida Trošt Vidic

Foto: Tjaša Kobal

Izmenjava TEAM drugi del – Češka

V tednu od 11. do 16. februar-
ja smo šest dijakinj in dve pro-
fesorici preživele v češkem me-
stu Opava na vzhodu Češke, 

tik ob poljski meji, na drugem 
delu izmenjave TEAM (Toge-
ther Everyone Achives More 
– Skupaj lahko dosežemo več). 

Ob dnevu kulture gostili akademsko 
slikarko Veroniko Vesel Potočnik
Kulturni praznik je na ŠGV priložnost spoznavati ljudi, ki so 
se odločili svoj umetniški talent podarjati družbi. Letos smo 
medse povabili Veroniko Vesel Potočnik, akademsko slikar-
ko, ki je skupaj s še dvema slikarkama (Kajo Urh in Marušo 
Štibelj) prispevala ilustracije za izbrane pesmi Franceta Pre-
šerna. Knjiga je izšla ravno v prazničnih dneh, na predvečer 
kulturnega praznika pa so avtorice ilustracije predstavile na 
odprtju razstave z naslovom Morja široka cesta, v Kranju, 
kjer živi in ustvarja tudi naša gostja.

Prireditev – preplet glasbe, re-
citacij in pogovora z gostjo – je 
povezoval Domen Medvešček. 
Gostja je v sproščenem pogo-
voru z dijakinjo Tinkaro Bo-
žič predstavila svojo umetniško 

pot od Srednje šole za oblikova-
nje in fotografijo prek študija na 
Akademiji za likovno umetnost 
in oblikovanje, smer slikarstvo 
do diplome leta 2012 pri prof. 
Hermanu Gvardjančiču in prof. 

Milanu Eriču. Izpostavila je svo-
je doživljanje umetnosti, me-
sto, ki ga imajo mladi umetniki 
v slovenski družbi, se dotakni-
la tudi težav samozaposlenih v 
kulturi, predvsem pa z nami po-
delila svojo izkušnjo ilustrira-
nja Prešernove poezije. Sama je 
prispevala ilustracije k pesmim 
Spomin Andreja Smoleta, Zvez-
dogledom, Mornar, Hčere svet 
in Judovsko dekle, nekatere od 
njih so na proslavi interpretirali 
dijaki Neža Rijavec, Luka Štru-
kelj in Matija Štrukelj. 

Na prireditvi smo prisluh-
nili še nagovoru pomočnika 

ravnatelja Alojzu Grahor-
ju, mešanemu pevskemu zbo-
ru pod vodstvom Mete Praček, 
Sandri Pregelj in Juriju Kočar-
ju ter glasbenemu sestavu 2. a. 

Skratka, preplet umetnosti tako 
in drugače za poklon slovenski 
kulturi.

Bojana P. Kompara

Projekt Erasmus + traja dve 
šolski leti in poleg naše šole 
vključuje še gimnazije iz Latvi-
je, Italije, Portugalske, Špani-
je in Češke. V projektu si šole 
izmenjujejo izkušnje na podro-
čju kritičnega mišljenja, pro-
stovoljstva, kulturne dediščine, 
podjetništva in, kar je bila osre-
dnja tema češke izmenjave, ak-
tivnega državljanstva.

Dekletom se je preživeti te-
den v Opavi vtisnil v spomin 
predvsem po delavnicah v šoli, 
v okviru katerih so morale po-
kazati svoje znanje angleščine, 
izpostavile pa so tudi spozna-
nje, koliko v sodobnem svetu 

pomeni kritično mišljenje in 
da ga znamo tudi izraziti. Tako 
je o tem razmišljala Ana Med-
vešček: »Domov se vračam z 
drugim načinom razmišljanja 
in polna energije za spremem-
be. Delavnice in debate so me 
“prisilile” oziroma mi omogo-
čile razmišljanje s svojo gla-
vo in vzpodbudile kreativnost. 
Hvaležna sem, da sem ime-
la možnost zgodbi svojega ži-
vljenja dodati novo nepozabno 
izkušnjo.«

In seveda drugi najpomemb-
nejši vidik vsake izmenjave, o 
čemer je spregovorila tudi Lara 
Malik: »Družina, pri kateri sem 

stanovala teh šest dni na Če-
škem, me je zelo lepo sprejela. 
Izkazali so se za zelo prijazno 
družino, ki mi je z zanimivimi 
pogovori in dobro hrano po-
skušala ustvariti vzdušje doma. 
Vsi so tekoče govorili angleško 
in veliko jih je zanimalo o naši 
državi. Po šoli so mi čas kraj-
šali z izleti po Opavi, peljali 
pa so me tudi v muzej in kino. 
Gostitelji me niso pustili pra-
znih rok niti domov, saj so svo-
jo gostoljubnost zaokrožili s ti-
pičnimi češkimi dobrotami in 
spominkom.«

Bojana P. Kompara

Učenci OŠ Dobravlje 
so državni prvaki

V januarju smo se z učenci 
udeležili tradicionalnega  Po-
kljuškega maratona, letos že 23. 
po vrsti,  in državne tekme za 
učence v teku na smučeh. Letos 
je prireditev  potekala na Ru-
dnem polju na Pokljuki. 

Naši učenci in učenke so 
na  šolskem državnem prven-
stvu v smučarskem teku (neka-
tegorizirani) dosegli   vrhunske 
rezultate: 

Dečki: 1. mesto Žan Slejko, 3. 
mesto Andraž Mikuž, 4. me-
sto Jure Mikuž, 7. mesto Anej 
Remec 

Dekleta: 3. mesto Tinkara 
Stres, 4. mesto Ema Rodman, 
6. mesto Ema Gregorčič

Učenci OŠ Dobravlje so eki-
pno državni prvaki. Iskrene 
čestitke! 

OŠ Dobravlje
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Promocija branja na šoli 
»Kdor bere, živi tisoč življenj.« George R. R. Martin

Branje je zelo pomembno za 
človeka, saj s tem širi svoj besedni 
zaklad, poveča koncentracijo, 
spodbuja domišljijo ter razmišljanje 
o prebranem. Branje ponuja 
intimen čas zase, v katerem se 
lahko poglobimo v lastne misli. Da 
je to le nekaj od številnih razlogov 
ZA branje, učitelji in vzgojitelji 
zagotovo vemo. 

V tednu pred slovenskim 
kulturnim praznikom smo zato na 
šoli izvedli promocijo branja, ki smo 
jo naslovili »Kdor bere, živi tisoč 
življenj«. Vsi učitelji smo pri svojem 
predmetu ob začetku ure z dijaki pet 
minut posvetili glasnemu branju. 
Naša želja je bila brati predvsem 
leposlovna besedila, ki smo jih 
želeli navezati na cilje posameznih 
predmetov. Namen promocije 
branja je bil spodbujati pozitiven 
odnos do branja tako pri dijakih 

kot učiteljih, različna predmetna 
področja smo želeli povezati z 
branjem leposlovnih del in ozavestiti 
pomen šolske knjižnice. Dijaki so 
pri pouku knjige glasno prebirali, 
tako da je knjiga med njimi krožila, 
s tem smo razvijali tudi zmožnost 
glasnega branja. 

Promociji so se pridružili tudi 
vzgojitelji v dijaškem domu, ki so  
dijake tudi v popoldanskem času 
spodbujali k branju dobrih knjig. 
V šolski knjižnici pa smo izdelali 
zaboj, ki je namenjen izmenjavi 
knjig, ki smo jih že prebrali in bi jih 
radi podarili naprej. Zaboj je sam po 
sebi umetniško delo, ki predstavlja 
kolaž Pilonovega ustvarjanja – v 
njem se bodo knjige zagotovo dobro 
počutile. 

Razlogov za branje je mnogo. Zdi 
pa se, da jih tako mladi, odraščajoči 
bralec, kot tisti starejši, izkušeni 
bralec, včasih spregledata. V 
tednu promocije branja smo imeli 
skupaj priložnost pokazati, kaj 
vse se skriva v branju, pa tega še 
nismo odkrili. Bistvenega premika 
mogoče nismo opazili, a vsaka 
sprememba se začne z majhnim 
korakom. In ta je bil odločen, kot je 
vizija naše šole. »Pilonovci stopamo 
po poti srčnosti, vedoželjnosti in 
ustvarjalnosti.«

Toliko o promociji branja … zdaj 
pa se vračam h knjigi …

Mateja Ceket Odar, prof. 

V duhu kulture smo v četrtek, 7. februarja, v večnamenskem prostoru šole izvedi 
prireditev pred kulturnim praznikom. Prisluhnili smo glasbi, Prešernovim Poezijam 
in GIZ-ovcem.

»Brati pomeni početi podvige.« 
      Tone Pavček
Za dijake prvih letnikov programa 

Predšolska vzgoja je knjiga po 
lastnem izboru postala del obvezne 
opreme za slovenščino. Vsako uro 
slovenščine namreč začenjamo 
s tihim branjem leposlovja v 
slovenskem jeziku. Dijaki ob polletju 
pravijo, da bi zdaj že pogrešali svojih 

pet minut, ko se lahko umirijo in 
se z najintimnejšo bralno izkušnjo 
pripravijo na potovanje po svetu 
besed. 

Tako so o branju in njegovem 
pomenu razmišljali tisti, ki so knjigo 
po svojem izboru kdaj pozabili 
prinesti k pouku. 

Izjave dijakov:
Kot obstaja rož’ca za vsako bolezen, obstaja tudi knjiga za vsak okus.

Zoja Dolenc, 1. d
Med branjem občutim in se soočam s čustvi, ki jih nikoli ne bi hotela zares 

doživeti. 
Živa Turšič Ivančič, 1. d

Med branjem se vživljamo v posamezne like in se ukvarjamo z njihovimi 
problemi, na svoje pa ta čas pozabimo. 

Meri Bužinel, 1. d
Včasih se ne spomnim dobro, ali se je nekaj res zgodilo ali sem o tem samo 

brala.
 Beatreze Vendramin, 1. d

Knjige sooblikujejo bralčev pogled na svet in vplivajo na njegovo življenje. 
Leila Štrancar, 1. d

Če bereš, ne moreš imeti več življenj, lahko pa je tisto eno bogatejše.
Janja Winkler, 1. e

Tudi v najgloblji domišljiji odsevajo trenutki resničnosti. 
Lana Batič, 1. e

Na živce mi gre bahanje s količino prebranih knjig. Branje je kvaliteta, ne 
kvantiteta! 

Tjaša Vrečar, 1. e

Profesorica Alenka Vidmar ter dijaki iz 1. d in 1. e

Marija Mezeg – srečanje s pisateljico in našo bivšo 
dijakinjo

Marija Mezeg, otroška pisateljica 
in naša bivša dijakinja, je za otroke 
izdala veliko slikanic. Dijakinje 
4. č razreda smo jih v sredo, 23. 1. 
2019, ob 11. uri na šoli predstavile 
dijakom 4. č, d in e razreda, ob 18. 
uri pa v Lavričevi knjižnici v okviru 
ure pravljic za otroke.

Že v začetku šolskega leta smo se 
seznanile z literarnim ustvarjanjem 
gospodične Marije Mezeg, ki je 
pred enajstimi leti maturirala na 
naši šoli. Že v četrtem letniku se je 
preizkusila v literarnem ustvarjanju 
in uspešno stopila na ustvarjalno 
pot z romanom Laži o lepoti (pod 
psevdonimom Stella Kos). V tem 
in v naslednjih dveh romanih je 
predstavila mladostniške težave 

in tako marsikomu pomagala 
prebroditi najtežje trenutke.

Že med študijem babištva je pisala 
besedila pravljic za otroke. Prvo 
besedilo je Mamljiva potička, ki 
je nastalo kot zvočna pravljica v 
okviru pravljic Lahko noč, otroci na 
Radiu Ljubljana (RTV SLO, Radio, 
1. program). Sledile so še Triglavski 
velikan, Medena skrivnost kranjske 
čebele, Wca z Bca, Ptujski kurent in 
njegova Magdalenica, Skrivnostna 
piščalka Ljubljanskega barja, 
Benjamin in skrivnostno Divje 
jezero. 

Na pogovor smo se zavzeto 
pripravljale, prebrale vsa njena 
besedila, v pogovoru pa smo 
jih poskušale predstaviti, da so 

poslušalci – sošolci iz 4. č, d, e 
razreda spoznali celovito podobo 
zgodb in literarnih likov. Ob 
vsakem besedilu smo pripravile 
nekaj vprašanj, avtorica pa je z 
odgovori razkrila motive, kje je 
iskala snov in katero idejo je zavila v 
zgodbo. V svojih besedilih pogosto 
izpostavi domovinsko tematiko, 
vključuje slovenske narodne običaje 
in znamenitosti, da bi se bralci 
zavedali bogastva, ki jih ima naša 
dežela. Zgodbe so s skrivnostno 
nitko povezane z osebami, ki so bile 
in so pomembne v njenem življenju, 
zato so njim tudi posvečene.

Marija Mezeg se je v pogovoru 
spomnila tudi svojih srednješolskih 
dni, na katere jo vežejo lepi spomini. 
Čas nas oddaljuje in vsak gre svojo 
pot, lepi spomini pa ostanejo. Iz 
srca se ji zahvaljujemo, da si je vzela 
čas za obisk in pogovor z nami, na 
njeni življenjski poti pa ji želimo še 
veliko uspehov in zadovoljstva tudi 
na literarnem področju.

Naja Mrak, Doris Pirih, Neža Dolenc, 
Sara Vodopivec, Urška Mikuž, Lenča 

Rijavec, Mojca Poljanec, 4. č

Srečanje je eden od številnih 
dogodkov, ki smo jih pripravili 
v počastitev 20-letnice izvajanja 
programa Predšolska vzgoja na naši 
šoli.

Minevanje / Pretakanje

Na letošnji razstavi Minevan-
je / Pretakanje smo se dijaki prvih 
letnikov gimnazije posvetili delu 
Jožeta Tisnikarja, samoukega slikar-
ja in enega izmed najbolj pre-
poznavnih imen slovenskega mod-
ernega slikarstva po drugi svetov-
ni vojni. Tisnikar je na svojih slikah 
upodabljal minljivost človeškega 
življenja. Upodabljal je ljudi na 
meji tega sveta, navdih pa je črpal 
iz svojega življenjskega in delovne-
ga okolja. 

Skupaj smo se odločili, da bomo 
na temo minljivosti življenja ust-
varili kolaže. Iz starih časopisov in 
revij smo izrezovali različne podo-

be, ki nas spominjajo na smrt, 
in jih prilepili na velik list papir-
ja. Vsak je razmišljal v svojo smer, 
zato je nastalo mnogo različnih in 
zanimivih likovnih del. Pri delu pa 
se nismo posvečali zgolj kolažem. 
Šest deklet iz 1. b razreda (Maruša, 
Zala, Ana, Neža, Mali in Zarja) je 
izdelalo kip sošolke. Dijaki in di-
jakinje 1. a razreda pa smo pri uri 
biologije izdelali vijačnico DNK, ki 
smo jo dodali kipu, in s tem osmis-
lili življenjski krogotok. Delo je po-
tekalo sproščeno, v razstavo je bilo 
vloženega veliko truda.

Nina Pelicon in Matic Curk, 1. a
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Zlatorumeni dragulj navdušuje tudi pozimi 
V tednu med 10. in 14. decembrom 

2018, ko se je po Ajdovščini podila 
močna burja in se je termometer 
bojeval z okoli 5°C, sem se v 
okviru Erasmus+ mobilnosti za 
osebje znašla v sončni, zeleni, 
spomladansko topli deželi limon in 
oliv. 

Ciper, tretji največji otok v 
Sredozemskem morju, je zaradi 
svoje strateško pomembne lege že 
od nekdaj predstavljal most med 
Evropo, Azijo in Afriko in tako 
skozi zgodovino zamenjal kar nekaj 
»gospodarjev«. Ker je bil vse do leta 
1960 angleška kolonija, angleščina 
še danes ostaja drugi pogovorni 
jezik celotne populacije. 

Odločilni mejnik v sodobni 
zgodovini te majhne otoške državice 
z manj kot 800.000 prebivalci 
pa je predstavlja leto 1974, ko je 
severni del otoka zasedla Turčija in 
ustanovila turško republiko Severni 
Ciper. Krvava vojna se je globoko in 
boleče zarezala v spomin ljudi, ki še 

danes s trpkim glasom pripovedujejo 
o pogrešanih sinovih, ubitih možeh 
in razkropljenih družinah. V želji 
po mirnejšem in boljšem življenju je 
takrat kar tretjina prebivalstva odšla 
v Veliko Britanijo, Kanado in ZDA. 
Ciper je sicer danes mirna dežela, 
a ločnica med grškimi in turškimi 
Ciprčani ostaja.

Moja naloga na Cipru pa ni bila 
potopisne narave, čeprav sem 
spoznala veliko o deželi,  ljudeh 
in njihovi kulturi. Udeležila sem 
se izobraževanja o trajnostnem 
razvoju. S prav tem namenom sta na 
otok prišli še dve francoski učiteljici 
biologije iz srednje kmetijske šole 
v bližini Poteueja ter Zagrebčanka, 
osnovnošolska učiteljica biologije. 
Pod svoje okrilje nas je vzela 
energična gostiteljica Anna, 
doktorica znanosti. Danes dela 
na ministrstvu za izobraževanje, 
piše učbenike, oblikuje kurikule in 
skupaj z možem vodi izobraževalni 
center, v okviru katerega je potekalo 

naše izobraževanje. Pri izpeljavi 
programa sta jima pomagala 
še slikar Krystos in učiteljica 
razrednega pouka Elaini. Vsi štirje 
so kot šte vilni Ciprčani svoje znanje 
nadgradili v tujini, a se potem 
ponovno vrnili na rodni Ciper.

Usklajena in zavzeta ekipa 
domačinov je poskrbela, da so bili 
naši dnevi zapolnjeni od jutra do 
poznega večera. Del aktivnosti je 
potekal v izobraževalnem centru, 
kjer smo poglobljeno razpravljali 
o trajnostnem razvoju, del je 
potekal v okviru hospitacij, ko 
smo opazovali delo lokalnih 
učiteljic, del pa na terenu, ko smo 
sami proučevali vplive, ki jih vrši 
človek, in posledice tako za okolje 
kot za posameznika. Svojemu delu 
predana voditeljica nas je opremila 
s številnimi materiali in idejami, ki 
jih bom lahko uporabila pri pouku 
angleščine in razrednih urah.

Četudi so mnenja o Erasmus+ 
deljena in mnogi zatrjujejo, da se po 
nepotrebnem troši evropski denar, 
sama mislim, da je izkušnja, ki jo 
doživiš v tujini, med tujci, a vendarle 
cehovskimi kolegi, dragocena in 
neponovljiva. Koristno je stopiti ven 
tudi zato, da se ponovno zaveš, kaj 
vse ti ponuja dom, pa včasih tega ne 
vidiš ali ne znaš izkoristiti. Prav tako 
je pomembno deliti izkušnje s kolegi 
iz tujine, primerjati in se kritično 
opredeliti do svojega in tujega. 
Predvsem pa je prav, da se domače 
okolje bogati z novo pridobljenimi 
znanji, s čimer se posameznik vsaj 
nekoliko oddolži za priložnosti 
novih spoznanj.

mag. Melita Lemut Bajec

Napeta igra
Uspešne nogometašice in nogometaši 

Februarja smo v okviru Šolskih 
športnih tekmovanj v Ajdovščini 
organizirali regijski turnir v 
nogometu za fante. Udeležilo se ga 
je 7 ekip, kar je bilo zagotovilo za 
kakovosten nogomet in borbo do 
zadnjega diha. Napeti boji, številčna 
publika in izenačenost po točkah 
do zadnjih tekem so poskrbeli, da 

so fantje na igrišču pustili srce. Na 
koncu so osvojili 4. mesto. 

Naša dekliška nogometna ekipa 
pa je na močnem regijskem turnirju 
v Vipavi zasedla prvo mesto in se 
tako zasluženo uvrstila na državno 
tekmovanje.

Čestitke vsem!

Od drugačnosti do aktivnega državljanstva 
Kratka navodila za spreminjanje sveta

Drugačnost je pravzaprav vse tisto, 
kar ni v skladu z našimi prepričanji, 
nekaj, kar za nas ni pravilno. Ob tem 
pa se pozabimo vprašati, kaj sploh je 
pravilno in za koga je nekaj pravilno. 
Zaradi tega se na drugačne od nas 
gleda zviška in z zavračanjem. S tem 
pa se nezavedno škoduje družbi in 
posamezniku. 

Tudi med mladimi in starejšimi je 
veliko razlik. Vzemimo za primer 
naš dan. Zjutraj vsi vstanemo z 

enako mislijo. Želimo si preživeti 
dan z ljudmi, ki so nam pri srcu. Nam 
je ta želja veliko lažje izvedljiva, saj 
smo v nenehnem stiku z družino in 
prijatelji. Njihov dan pa je za razliko 
od našega veliko bolj monoton. V 
šoli se učimo o stvareh, ki so jih ti 
najverjetneje tudi doživeli. Borili so 
se v vojnah, za enakopravnost med 
spoloma, proti rasizmu, da lahko 
mi živimo v boljšem, pravičnejšem 
svetu. A še vedno moramo veliko 

storiti v tej smeri. Zdaj imamo mi 
priložnost, da pokažemo, kaj nam je 
pomembno.

To že počnemo z izražanjem 
svojih mnenj v domači občini. 
Dosegli bomo veliko, če bomo 
v tem vztrajali. V šoli smo se v 
sklopu obveznih izbirnih vsebin 
in programa Popestrimo šolo tri 
dni ukvarjali s temo aktivnega 
državljanstva – Skupaj spreminjamo 
svet. 

Tu je samo nekaj nasvetov in idej, kako to lahko dosežemo: 
- Izrazimo to, kar nas moti, in iščemo načine, kako bi to spremenili. 
- Povežemo se z mladinskimi organizacijami in občino. 
- Na družabnih omrežjih spregovorimo o nam pomembnih temah. 
- Organiziramo dogodke, na katerih se povezujemo ob skupnih 

idejah in interesih. 
- Ustvarjamo plakate na pomembno temo. 
Vse to in še več smo počeli in v treh dneh spoznali, da je naše 

mnenje pomembno. Če v nekaj verjamemo, moramo pri tem 
vztrajati. To veliko lažje storimo v skupini enako mislečih ljudi. V 
izmenjavi idej moramo ostati spoštljivi in se znati tudi prilagajati.

Udeleženci delavnic Skupaj spreminjamo svet iz 1. a in 1. b

Slika: 
Mali Vidmar Vrabec, 1. b
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Raziskovalna dejavnost: Življenje in delo Charlesa Darwina 

Druga polovica 19. stoletja je čas 
velikega napredka naravoslovnih 
znanosti in druge industrijske 
revolucije. 19. stoletje je prineslo 
mnogo novih znanstvenih odkritij 
na različnih področjih človekovega 
delovanja. Številni izumi s področja 
fizike, kemije, medicine in tehnike 
so ljudem dajali nove priložnosti 
in olajšali delo. Znanost in tehnika 
sta nameravali človeštvo peljati v 
boljši svet, čeprav se nista zavedali 
dolgoročnih posledic vpliva razvoja 
na okolje. Spremembe so se dogajale 
tudi na družboslovnih področjih, 
kot sta filozofija in umetnosti … 

Konec 18. in v začetku 19. stoletja 
se je v znanstvenih krogih prvič 
pojavila beseda biologija. Najprej v 
znanstvenih razpravah v latinskem 
jeziku, kasneje pa tudi pri prevodih 
znanstvenih del v različne evropske 
jezike. V današnjem pomenu 
besede jo je prvi uporabil francoski 
naravoslovec Jean Baptiste de 
Lamarck, in to že konec 18. stoletja.

Danes biologijo razumemo kot 
vedo o življenju. Proučuje razvoj, 
zgradbo in delovanje živih bitij ter 

njihovo povezanost in soodvisnost. 
V zadnjih desetletjih govorimo o 
sistemski biologiji, saj živa bitja in 
procese, ki potekajo v njih in med 
njimi obravnavamo na različnih 
sistemskih nivojih: od molekul 
(molekularna biologija, genetika, 
biokemija) preko posameznih tkiv, 
organov in organskih sistemov 
(anatomija, fiziologija) do živega 
bitja kot celote (sistematika, 
taksonomija, ekologija in etologija). 
Še več, živo bitje je vključeno v 
okolje in živi v interakciji z drugimi 
organizmi (tako govorimo o 
ekologiji in evoluciji), vse tja do 
biosfere, ki predstavlja celoten živi 
svet našega planeta Zemlje. Ne le 
to – raziskuje in ugotavlja, kako se 
je razvilo prvo življenje na Zemlji, 
ter kakšne so bile njegove razvojne 
poti (paleobiologija). Danes je 
biologija veda, ki koraka z velikimi 
koraki. V zadnjih desetletjih se je 
njeno raziskovanje razdelilo na 
veliko področij, tudi povezanih 
z drugimi znanostmi (kemijo, 
fiziko, psihologijo … ). Predvsem 
na področju molekularne biologije 
in mikrobiologije prihajamo do 
revolucionarnih odkritij, ki bodo 

v prihodnosti bistveno spremenila 
naš način življenja in razmišljanja. 
Nekatera nova odkritja v 21. stoletju 
nas navdajajo z navdušenjem, 
nekatera pa morebiti celo s strahom 
(področje zdravljenja, ekološka 
problematika, genske manipulacije 
…). Vsekakor bo v bodoče 
potrebnega veliko biološkega 
znanja, da se bomo znali pravilno 
odločati o svoji prihodnosti in 
znali argumentirano razpravljati o 
moralno etičnih vprašanjih, ki nam 
jih ponuja sodobna znanost.

Biologijo kot vedo je ključno 
zaznamoval naravoslovec Charles 
Darwin, ki je v 19. stoletju pojasnil 
razvoj živih bitij in mehanizme, 
ki vodijo sam proces. Ker v tem 
letu obeležujemo 210. obletnico 
njegovega rojstva (12. februar 1809) 
in 160 let od izida knjige O nastanku 
vrst (On the Origin of Species: 
24. november 1859), smo letošnjo 
delavnico v okviru OIV posvetili 
raziskovanju življenja in dela enega 
najpomembnejših raziskovalcev 
s področja biologije, Charlesu 
Darwinu.

Sonja Marušič, prof. 

V okviru obveznih izbirnih vsebin, ki smo opravljali dijaki 1. in 2. letnikov 
gimnazije, smo se nekateri udeležili delavnice biologije. Naša glavna tema je 
bilo življenje in delo Charlesa Darwina.

Prvi dan smo izvedeli veliko o njegovih odkritjih in življenju nasploh. V 
pomoč nam je bilo veliko knjig in krajši dokumentarni film. Delo smo si 
razdelili tako, da smo se eni bolj poglobili v njegovo življenje v mladosti, 
drugi v njegovo potovanje in raziskovanje z ladjo Beagle, tretji pa v njegova 
dela.

Drugi dan smo izvedli vajo z naslovom Evolucija kvasovk. Uporabili 
smo pet različnih sevov kvasovk in preučevali njihovo rast v treh različnih 
sladkorjih (glukozi, fruktozi in saharozi). Aktivnost rasti smo določili s 
količino nastalega CO2, s pomočjo računalnika in Vernierjevih senzorjev 
za merjenje pritiska. Med delom smo naleteli na nekatere težave, ki smo jih 
uspešno rešili. Naučili smo se rokovati s sodobno opremo ter uporabljati 
program Logger Pro za zbiranje in urejanje podatkov in grafov.

Tretji dan smo na podlagi zaključkov našega dela izdelali več plakatov: 
časovni trak Darwinovega življenja in dela, poročilo o vaji, ki smo jo izvedli, 
plakat z mislimi Charlesa Darwina in plakat, na katerem smo predstavili 
nekatere bolj znane mite in resnice o tem velikem znanstveniku. Pri 
zadnjih dveh nam je na pomoč priskočila profesorica angleščine, saj je bilo 
prevajanje iz angleščine kar velik izziv. 

Na tej delavnici nismo le poglobili našega znanja s področja biologije, 
temveč tudi znanje angleščine in slovenščine.                                                                                             

Maruša Blaško in Lara Mrevlje, 2. a

Na OIV mi je bilo je super, glede na to, da sem bil edini dijak prvega 
letnika in od prej nisem nikogar poznal. Po mojem mnenju je bila 
delavnica predvsem poučna. Naučil sem se različnih načinov dela, nove 
stvari o Darwinu in kvasovkah, o skupinskem delu, predvsem to, kako si 
delo razdeliti. Všeč mi je bilo vzdušje, saj je vsak že od začetka vedel, kaj 
bo naredil in se potrudil za dober končni izdelek. Nismo se učili samo mi, 
ampak se bodo tudi tisti, ki si bodo vzeli čas prebrati naše plakate.  

Tej Skomina, 1. a

V okviru OIV sem se udeležila delavnice s področja biologije. Bilo je zelo 
poučno, saj smo veliko izvedeli o življenju in delu angleškega naravoslovca 
Charlesa Darwina. Predvsem mi je bilo zanimivo njegovo potovanje z 
ladjo Beagle. Naslednji dan je bila delavnica malo drugačna. Izvedli smo 
eksperimentalne vaje. Ugotavljali smo, kako se spreminja tlak v odvisnosti 
od seva kvasovk in vrste hrane, ki smo jim jo izbrali. Dobljene rezultate 
smo primerjali med seboj in izpeljali zaključke. Tema je bila kar zabavna 
in poučna, zato si želim, da bi bilo več takih dejavnosti, kjer znanja 
pridobivamo na drugačen način. 

Nika Mozetič, 2. a

Četudi sem se OIV-ja udeležil samo za dva dni, sem bil vseeno pozitivno 
presenečen. Poskus se mi je zdel zelo zanimiv, ker smo računalništvo 
povezali z biologijo. Drugi dan pa se je pokazal timski duh ter sodelovanje, 
ko smo izdelovali naš končni izdelek. Sama tema mi je bila znana, saj smo 
alkoholno vrenje obdelali že pri pouku pa tudi zato, ker se s kvasovkami 
srečamo v vsakdanjem življenju (npr. pri vzhajanju kruha ter pri izdelavi 
vina).      

Matija Kočevar, 2. a

Delavnica mi je bila v celoti všeč in zanimiva, saj sem pridobil nova znanja 
o življenju in delu Charlesa Darwina in s področja evolucije. Spoznali smo 
Darwinovo teorijo o razvoju živih bitij, ki je bila za tisti čas nesprejemljiva in 
njegov doprinos biološki znanosti. Predvsem zanimiv mi je bil eksperiment 
s kvasovkami, v katerem smo ugotavljali aktivnost kvasovk v odvisnosti od 
razpoložljive vrste hrane. 

Tilen Gregorič, 2. a

V preteklem tednu sem se naučil veliko zanimivih stvari, ki se lepo 
povezujejo z našo učno snovjo. S potekom programa sem bil zadovoljen, saj 
je bil poučen in zabaven.

Žan Praček, 2. b

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

Junaki za en dan:
Naj prostovoljski projekt v občini Ajdovščina
Se še spomnite naše lanske akcije 

Junaki za en dan, ko je okrog 400 pi-
lonovcev štiri mesece naokrog delilo 
nasmehe in dobra dejanja? Prav za 
ta dejanja smo prejšnji teden prejeli 
nagrado za naj prostovoljski projekt 
v občini Ajdovščina. Prevzeli smo jo 
ob večerji, na katero nas je povabil 
organizator natečaja, Mladinski svet 
Ajdovščina. 

Le kaj pripravljamo letos? 
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S PUM-om lažje do izobrazbe in službe

Projektno učenje mlajših od-
raslih (PUM-O) je program 
neformalnega izobraževanja, 
ki pomaga mladim med 15. 
in 26. letom, da preko projek-
tnega dela pridobijo veščine in 
motivacijo za lažjo pot do za-
poslitve, dokončanja izobraže-
vanja ali formiranja poklicne 
identitete. Omogoča tudi po-
večanje splošne razgledanosti 
in uspešno integracijo v oko-
lje. V programu PUM-O, ki je 
brezplačen, udeleženci ustvar-
jalno preživljajo svoj prosti čas 
in se družijo s svojimi vrstniki 
ter iščejo priložnosti za vključi-
tev na trg dela.

Na PUM-U Ajdovščina se ve-
dno nekaj dogaja. Novo leto 
smo pričeli z novim projektom 
PUM-O popotovanje, v sklopu 
katerega vsak teden predstavi-
mo izbrano državo ter pripra-
vimo zanjo tipično hrano. V 
sklopu projekta spoznavamo 
delo turističnih agencij, naučili 
smo se tudi rezervirati letalske 

karte, vozovnice za vlak in 
ladjo.

Na PUM-O Ajdovščina se 
mladi tudi učijo in s pomočjo 
mentoric opravljajo izpite na 
izbranih srednjih šolah. Ker 
se približuje čas mature in za-
ključnih izpitov, se lahko mla-
di v dopoldanskem času udele-
žijo učnih priprav. V programu 
PUM-O se mladi preko projek-
tov povezujejo tudi z lokalnimi 
podjetji in tako spletejo vezi z 
bodočimi delodajalci. Najbolj 
vztrajni so že našli zaposlitev v 
teh podjetjih. 

PUM-O mladim prinaša nove 
izzive, dogodivščine in nove 
projekte. Če bi rad razvil svo-
jo poklicno identiteto, se vklju-
čil na trg dela ali izboljšal svoj 
učni uspeh, se nam pridruži v 
programu Projektno učenje 
mlajših odraslih v Ajdovščini. 
Pokliči nas na telefon 051 419 
119, piši na pum-o@lu-ajdo-
vscina.si ali pa nas kar obišči.

Vedeti želimo, zakaj delamo!
Trg dela se neprestano spre-

minja in nanj prihajajo nove 
generacije, ki bolj kot kdaj koli 
prej želijo vedeti, zakaj delajo. 
To predstavlja velik izziv za de-
lodajalce, ki morajo svojim za-
poslenim zagotoviti privlačne 
pogoje, zaradi katerih bodo ti 
svoje delo opravljali z veseljem 
in tako skrbeli za uspešno de-
lovanje in razvoj podjetij. Na 
Ljudski univerzi Ajdovščina 
smo leta 2016 izdelali analizo 
potreb gospodarstva po kadrih, 
izobraževanju in usposabljanju 
v občini Ajdovščina, ki nam je 
razkrila številne danes aktualne 
izzive, s katerimi se bodo pod-
jetja soočala tudi v prihodnje.

Na podlagi analize smo se 
dobro naučili prepoznava-
ti potrebe podjetij, kar nam 
je omogočilo, da smo z raz-
ličnimi partnerji spisali že cel 
kup uspešnih zgodb. Podjetja, 

s katerimi sodelujemo, se pri 
svojem delovanju srečujejo z 
različnimi izzivi. Najpogosteje 
se soočajo s staranjem delovne 
sile in posledično neprimerni-
mi delovnimi pogoji za starej-
še zaposlene, z upokojevanjem 
in težavami pri prenosu speci-
fičnega znanja na mlajše zapo-
slene, s fluktuacijo in s tem, da 
na trgu delovne sile primanj-
kuje ustrezno izobraženega ka-
dra. V prvi fazi Ljudska univer-
za Ajdovščina na podlagi prej 
omenjenih izzivov, s katerimi 
se podjetja soočajo, v sodelo-
vanju s posameznim podjetjem 
pripravi strategijo za upravlja-
nje z zaposlenimi, ki predsta-
vlja podlago za nadaljnje aktiv-
nosti. V skladu s to strategijo 
nato določi ukrepe, preko ka-
terih se podjetja direktno loti-
jo izboljševanja pogojev za za-
poslene. Pogosto gre tukaj za 

organizacijo izobraževanj in 
usposabljanj za zaposlene v teh 
podjetjih, da bi jim omogoči-
li čim večjo konkurenčnost na 
trgu dela.

Ker v zadnjih letih na Ljud-
ski univerzi Ajdovščina daje-
mo velik poudarek na povezo-
vanju s podjetji iz vse Vipavske 
doline in z njimi sodelujemo 
pri izobraževanju in usposa-
bljanju zaposlenih, smo si na-
brali veliko izkušenj, kar nam 
omogoča izjemno raznovr-
stnost in prilagodljivost na po-
dročju organizacije izobraže-
vanj in usposabljanj. Nudimo 
kakovostna izobraževanja na 
raznolikih področjih in sodelu-
jemo z najboljšimi predavatelji. 
Pri oblikovanju programa ve-
dno upoštevamo želje posame-
znih podjetij ter v sodelovanju 
z njimi organiziramo izobraže-
vanja po njihovi meri. Takšen 
pristop se je izkazal kot uspe-
šen, saj vsa podjetja, s kateri-
mi smo sodelovali, poročajo o 
dobrih izkušnjah ter pozitiv-
nih učinkih in se vedno znova 
obračajo na nas.

Na Ljudski univerzi Ajdovšči-
na, ki ravno letos praznuje za-
vidljivo 60. obletnico delova-
nja, si želimo uspešno zgodbo s 
podjetji nadaljevati tudi v pri-
hodnje, zato smo vedno odprti 
za nova sodelovanja.

AMZS Ajdovščina, Goriška cesta 75, 5270 Ajdovščina. T: 05 364 42 10, Del. čAs pon - peT: 7-19, sob: 8-12 
AMZS Vipava, Goriška cesta 13, 5271 Vipava. T: 05 367 11 99, Del. čAs pon-peT: 8-16, sre: 8-18, soboTA: zAprTo

Tehnični pregledi, homologacije,  
registracije, zavarovanja, članstvo

rešitve za vašo 
VArno mobilnosT

amzs.si
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Pestro dogajanje na Waldorfski 
šoli Primorska
Na Waldorfski šoli Primorska radi sodelujemo in se povezujemo z ustanovami in društvi v 
lokalni in širši skupnosti. Veseli smo, ko različni dogodki na našo šolo pritegnejo obiskovalce 
od vsepovsod. V marcu poteka vpis v 1., 2., 3. in 4. razred za šolsko leto 2019/20. 

Tik pred božičnimi počitni-
cami smo imeli zimski šolski 
praznik, dan, ko učenci star-
šem skozi glasbo, besedo in gib 
predstavijo, kaj vse so se že na-
učili v šoli. Zahvalili smo se za 
vse, kar smo doživeli na skupni 
poti, in si zaželeli lepe prazni-
ke in vse dobro v novem letu. 
Na prireditvi smo se razveselili 
tudi obiska sosedov, ki so prišli 
pogledat, kdo smo in kaj poč-
nemo, in toplo sprejeli, da so 
prostori stare šole spet zaživeli. 

V januarju so tretješolci obi-
skali sestre klarise v Gorici, za-
peli so jim in si ogledali njiho-
ve čudovite jaslice. Nastopali so 
tudi na Bratskem srečanju pri 
jaslicah na Kostanjevici. Iz Vid-
ma je k nam prišel glasbenik 
Evaristo, ki je otrokom pred-
stavil različna glasbila, posebno 
zanimive so bile dude. Obiska-
li smo Varstveno delovni cen-
ter Ajdovščina, kjer so nam 
pripravili prisrčen sprejem in 
nam predstavili, kaj vse počne-
jo in ustvarjajo. Tudi mi smo 
se predstavili, najprej z bese-
do, nato pa še s pesmijo in raja-
njem. Ob harmoniki smo sku-
paj zapeli in se imeli res lepo. 
Pravo zimsko vreme smo izko-
ristili za športni dan na snegu 
v Črnem Vrhu, sankali smo se, 
delali snežake in šli na sprehod 
po gozdu. Naslednji dan smo 
na snegu lahko uživali tudi na 

šolskem dvorišču. V zadnjih 
dneh januarja je bila učilnica 
prvega razreda spet nekajkrat 
odprta za goste, ki jih zanima 
naš način poučevanja. Ponov-
no smo gostili dijake progra-
ma predšolske vzgoje s Srednje 
šole Veno Pilon, tokrat so nas 
obiskali v okviru predmeta ma-
tematika za otroke. Preko učne 
ure, kjer so bili tudi sami dejav-
ni, smo jim pokazali, kako po-
teka pouk matematike v nižjih 
razredih waldorfske šole, nato 
pa so jim nekaj matematičnih 
veščin predstavili učenci 1., 2. 
in 3. razreda. Za zaključek smo 
jih povabili v pravljično deže-
lo Babice zime. S to lutkovno 
pravljico smo razveselili tudi 
otroke v Lavričevi knjižnici v 
Ajdovščini in Vipavi, s pravlji-
co Babica in trije kralji pa smo 
obiskali Feiglovo knjižnico v 
Gorici. Posebej veseli smo bili 
obiska ajdovskega župana, go-
spoda Tadeja Beočanina, ki je 

z zanimanjem prisluhnil poro-
čilu o našem delu in si ogledal, 
kako smo uredili prostore. 

Sicer pa se na naši šoli tudi 
učimo, in to z rokami, glavo in 
srcem! Interes za vpis je iz leta 
v leto večji in Waldorfsko šolo 
Primorska obiskujejo učenci iz 
vse obsežnejšega šolskega oko-
liša, z Goriške, iz Vipavske do-
line, s Krasa in iz zamejstva. 
Razredi se lepo polnijo, imamo 
pa še nekaj prostih mest. 

Marca poteka vpis v šolo za 
šolsko leto 2019/20, in sicer 
v 1., 2., 3. in 4. razred (za vse 
informacije smo dosegljivi na 
waldorfskasola.primorska@
waldorf.si). V šolske klopi pa 
septembra ne vabimo le učen-
cev, pač pa tudi vse, ki jih zani-
ma poklic waldorfskega učite-
lja, začenja se namreč nov cikel 
triletnega izobraževanja za wal-
dorfske učitelje. 

Hana Furlan

OŠ Šturje

Obisk pisateljice 
Cvetke Sokolov

V okviru festivala Bralnice pod 
slamnikom je našo šolo v četr-
tek, 7. februarja 2019, obiskala 
sodobna slovenska književnica 
Cvetka Sokolov. S prireditvijo 
smo na šoli obeležili prihajajo-
či kulturni praznik. 

Gospa Cvetka Sokolov je nav-
dušila že s prihodom, s pozdra-
vom in pozitivno energijo. Na 
prijeten in zelo prijazen način 
je odgovarjala na vprašanja, ko-
liko knjig je že napisala, katera 
je njena najobsežnejša zgodba, 
kdaj in koliko piše in podobno. 

Najmlajšim je v knjižnici pri-
povedovala pravljice, ki so na-
stale v projektu Lahkonočnice. 

Prvo- in drugošolci so sliša-
li zgodbo Modri zajček in Bra-
tec delfin. Malo starejši učenci 
so prisluhnili zgodbam iz knjig 
Se bomo že zmenili in druge 
zgodbe, Moj dojenček ter Kot 
noč in dan. Učenci 3. triletja so 
se z ustvarjalko pogovarjali o 
njenih treh romanih za mlado-
stnike: Kar ne ubije, V napačni 
zgodbi in Vsak s svojega plane-
ta. Pri tem je pisateljica razloži-
la, kako nastaja roman od prve-
ga osnutka do končne podobe v 

Tokrat smo se družili v kro-
gu ob ognju, pesmi, zgodbici 
in športu. Glavna nit dneva je 
bil hrast. Spoznali smo, zakaj 
ima hrast ‘razcefrane’ liste, po-
slušali njegovo šumenje, tipali 
suhe zimske liste, v žaklju med 
listjem iskali svojo sladko ma-
lico, odkrivali plodove hrasta 

CIRIUS Vipava

Druženje s sovrstniki iz Krškega
Na lep zimski sončen dan, v sredo, 30. januarja 2019, smo se v parku pred Centrom, na že zn-
anem mestu za Outdoor aktivnosti, zbrali ljubitelji aktivnosti v naravi, radovedneži, kot pravi 
naša himna. Tokrat smo gostili tudi učence iz OŠ Mihajla Rostoharja iz Krškega. Srečanje z 
njimi je že tradicionalno, enkrat mi obiščemo njih, drugič oni nas.

– želode v ledu, led smo razbi-
jali s kladivom … 

Zimsko sonce nas je poleg og-
nja dobro segrelo, da nam led 
ni premrazil vseh prstov. Po-
greli smo se s toplim čajem in 
se v nadaljevanju pomerili v 
športni igri, metanju žogic v 
cilj. V parku smo kar na drevesa 

napeli elastiko, nanjo zape-
li barvne rutice in z žogicami 
ciljali prave barve. Ker je ces-
ta zelo blizu našega parka, smo 
se hecali, da ne smemo zadeti 
poštarja na motorju, saj bo sic-
er zamujal z dostavo pošte.

Poleg heca in dobre volje je 
bil dan tudi poučen. Marsikdo 
je izvedel, da hrastu pozimi ne 
odpadejo vsi listi, suhi ostanejo 
na drevesu, dokler spomladi ne 
odženejo novi. 

Skupno srečanje smo skleni-
li ob ugašajočem ognju. Z gos-
ti smo kovali načrte, kdaj in kje 
se zopet srečamo. Odločitev je 
padla: gremo na SUP v okolico 
Krškega.

 
Mateja K. Černe

Nina Krašna, 
051 321 368

Matej Hosta dr. vet. med.

031 612 777
dr. vet. med.

knjigi. Pripovedovala je, da ve-
dno izbere motiv iz resničnega 
življenja, da potem piše, napi-
še do tretjine ali polovice zgod-
be, nato pa ponovno bere in 
izboljšuje. 

Povedala je, da bere in piše s 
slastjo, da jo branje in pisanje 
veseli, da v tem uživa. 

»Kako lepo je, če v službi in 
prostem času delaš to, kar te ve-
seli,« je poudarila. 

Na vprašanje čemu piše prav 
take knjige, pa je odgovorila: 
»Lepo je, če lahko čutiš s knji-
ževnimi osebami, če ob zgod-
bah oseb iz književnega dela lah-
ko spoznaš, da nisi edini, ki ima 

težave, če lahko upaš za književ-
ne osebe in dobiš moč, da upaš 
tudi zase. V družbi knjig je laže 
odraščati.« 

In je nadaljevala: »Ne maram 
žugati s prstom, nočem biti pre-
več poučna. Zato se trudim, da 
so moje zgodbe prepričljive.« 

Gospa Cvetka Sokolov, hvala 
za prijetno druženje! Verjamem 
tudi, da bo marsikoga zamikalo 
še kakšno knjigo prebrati. 

Ksenija Černigoj, 
šolska knjižničarka
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Na podružnični šoli v Podna-
nosu so se aktivnosti začele že 
v decembru 2018, ko so učenci 
krožka Osnove kaligrafije sode-
lovali z učenci krožka Kreativ-
no pisanje v angleščini. Skupaj 
so združili moči in znanje ter 
pisali novoletne voščilnice svo-
jim prijateljem in domačim v 
slovenščini in angleščini, z raz-
ličnimi pisavami in pisali.  

Takoj po novoletnih 

OŠ Podnanos

Teden pisanja z roko
Zaposleni in učenci na OŠ Draga Bajca Vipava s svojimi 
podružnicami smo se tudi letos odločili, da sodelujemo na 
vseslovenskem projektu ‘Teden pisanja z roko 2019’, ki ga 
organizira in koordinira Društvo ‘Radi pišemo z roko’ v sode-
lovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport 
ter mnogimi inštitucijami in posamezniki.

počitnicah smo se lotili pisanja 
posvetil v knjige. Vsa posvetila 
smo potem postavili na ogled 
na šolskih panojih. 

V naslednji dejavnosti smo 
se povezali z Ljudsko univerzo 
Ajdovščina v natečaju ‘Škrat-
kova pot’, ki predstavlja sim-
bolno pot, v katero so združi-
li najpomembnejše inštitucije v 
občinah Ajdovščina in Vipava. 
Vsaka izmed inštitucij pred-
stavlja dom enega škrata: Dom 
starejših občanov Ajdovščina 
- škrat Kuzma, Občina Ajdo-
vščina - škrat Ajdovček, Zdra-
vstveni Dom Ajdovščina - škrat 
Zdravko, Policijska postaja Aj-
dovščina - škratka Milica, Dom 
starejših občanov Vipava - 
škrat Lantier, Gasilski dom Aj-
dovščina - škrat Florijan, Ob-
čina Vipava - škrat Vipavko. 

Sporočila naših učencev smo 
predali LU Ajdovščina, oni pa 
so škatle s sporočili vsaki inšti-
tuciji izročili v ‘Tednu pisanja 
z roko’, ki je potekal od 21. do 
25. januarja. Škatle s škratki so 
naredili udeleženci programa 
PUM-O Ajdovščina. 

Kasneje smo se preizkušali še 
v pisanju z različnimi pisali. Pr-
vošolci so se izkazali s pisanjem 
svojih imen z različnimi pisali, 

petošolci pa so pisali pisma Zo-
fki, junakinji knjige ‘Veliki 
dobrodušni velikan’, ki so jo 
obravnavali med slovenščino. 
Tretješolci so z roko opisovali 
svoja doživetja na snegu. 

V Tednu pisanja z roko smo 
pisali tudi plakate in postavili 
razstavo na vse šolske panoje. 
Tja smo postavili tudi na roko 
napisane misli in zapise staršev 
in starih staršev, ki so tudi letos 
z veseljem sodelovali. 

Kljub temu, da je teden zdaj 
že za nami, bomo ideje in po-
bude tega tedna uresničeva-
li in dodajali v naše dejavno-
sti še naprej! Pisanje z roko še 
vedno sodi v tisti spekter spre-
tnosti in dejavnosti, ki jih tip-
kanje po tipkovnici nikoli ne 
bo nadomestilo.  

Vida Trošt Vidic

V ponedeljek, 14.1.2018, smo 
se zgodaj zjutraj zbrali na par-
kirišču pred šolo. Na avtobus 
smo naložili kovčke in opre-
mo za smučanje ter z veliko ra-
dosti odšli dogodivščinam na-
proti. Vožnja do hotela Tisa je 
trajala cele tri ure, tam pa nas 
je najprej pričakala malica. Po 
malici smo se odpeljali na smu-
čišče, kjer smo se glede na smu-
čarsko znanje razdelili v sedem 
skupin. Začetniki so se navajali 
na obuvanje pancerjev in smu-
čanje po položnih terenih, ti-
sti malce boljši smučarji pa so 
uživali v smučanju po strmej-
ših progah. 

Po smučanju smo se vrnili v 
hotel, kjer smo imeli najprej 
okusno kosilo. Sledil je pro-
sti čas za klepet, druženje in 
igro. V popoldanskem in ve-
černem času smo imeli organi-
zirane razne dejavnosti. Že prvi 
dan smo odšli na poučni, noč-
ni sprehod s planincem Franč-
kom. Z zanimanjem smo obču-
dovali pogled na Maribor, po 
večerji pa smo si ogledali razne 
projekcije naravnih in kultur-
nih znamenitosti ter številne 
običaje s Pohorja. 

V naslednjih dneh smo imeli 
poučna predavanja, ki so govo-
rila o FIS pravilih, splavarjenju, 
delu lovca in o karieri smučar-
skega skakalca Danila Pudgar-
ja. Na obisk je prišel tudi avtor 
Malih sivih celic in za učen-
ce pripravil pravo tekmovanje. 
Večer pred odhodom si bomo 
vsi zapomnili po vožnji z gon-
dolo, iz katere smo občudovali 
Maribor in razsvetljeno progo, 
kjer poteka tekmovanje za Zla-
to lisico.

Zadnjo noč bivanja je zapadlo 
okrog 15 cm snega, zato zara-
di varnosti, zadnji dan nismo 

OŠ Danila Lokarja Ajdovščina

Petošolci v zimski šoli v naravi
Učenci 5. razreda OŠ Danila Lokarja Ajdovščina smo se, od 14.1.2019 do 18.1.2019, udeležili 
zimske šole v naravi. Prebivali smo v hotelu Tisa na Hočkem Pohorju, smučali pa na smučišču 
Areh na Pohorju. Za 74 učencev so skrbeli: Marta Benko, Mara Obed, Marjetica Stopar, 
Tatjana Leskovec Sever, Peter Cizl, Aleksander Lapajne, Danilo Pudgar in še trije smučarski 
vaditelji na smučišču.

odšli na smučišče. Po smučar-
skih skupinah smo tekmovali 
v izdelovanju najlepše skulptu-
re iz snega. Po tekmovanju smo 
prtljago znosili v avtobus, poje-
dli kosilo in se odpeljali proti 
domu. Vsi smo bili zelo nestr-
pni in komaj čakali, da vidimo 
svoje domače. Če bi lahko, bi se 
skoraj vsi vrnili na Areh. To-
krat bi s seboj pripeljali starše, 
da bi tudi oni videli, kako nam 
je bilo lepo. 

Po končani petdnevni šoli v 
naravi je sledila podelitev pri-
znanj za najbolj urejeni sobi in 
uspešno opravljeno šolo v na-
ravi. V enem tednu smo prejeli 
nova splošno uporabna znanja, 
praktične veščine za življenje, 
postali smo malce samostoj-
nejši, dosegali smo nove uspe-
he stakli nove prijateljske vezi, 
osvojili pozitiven in odgovoren 

odnos do okolja in zdravega 
načina življenja ter odgovor-
nost za lastno varnost. Mno-
gi čudoviti spomini so zapisani 
tudi v Dnevniku šole v naravi, 
ki smo ga pridno pisali. 

Na spletno stran so učiteljice 
zapisale: “Snežinke so tiho pa-
dale z neba, kot bi nas nagraje-
vale za vse, kar smo v teh dneh 
dokazali. In to je: prijaznost, 
vljudnost, srčnost, mirnost, 
urejenost, pomoč, poslušnost, 
upoštevanje navodil in pra-
vil…, vse v skrbi za čim večjo 
varnost in zadovoljstvo vseh. 
Za vsakega izmed nas jih je pa-
dlo ravno toliko, kot smo si jih 
zaslužili.” 

Naj bodo te snežinke tudi sne-
žinke zahvale vsem, ki ste skr-
beli, da smo se imeli res lepo.

Zoja Mura Artač in 
Sara Pipan

Ob evropskem dnevu jezikov 
je bilo na naši šoli zelo živahno. 
V številnih dejavnostih so sode-
lovali prav vsi učenci. Ker so de-
javnosti potekale v okviru pro-
jekta Ješt – Jeziki štejejo, je našo 
šolo ob tem dogodku obiska-
la koordinatorica projekta, prof. 
dr. Lucija Čok. Ena od skupin 
učencev je ustvarjala tudi ob tu-
jejezičnih slikanicah. Nekaj jih 

OŠ Draga Bajca Vipava

V naši šolski knjižnici nova, prav 
posebna slikanica

imamo na šoli, nekaj pa smo si 
jih izposodili v Lavričevi knjižni-
ci. Da bi bilo srečanje in ustvarja-
nje s tujejezičnimi slikanicami v 

bodoče še bolj bogato in zanimi-
vo, nas je prof. dr. Čokova pre-
senetila z nepričakovano gesto. 
Šolski knjižnici je podarila  prav 
posebno slikanico – Piko Noga-
vičko Astrid Lindgren in ilustra-
torke Ingrid Nyman v original-
nem, švedskem jeziku. V imenu 
učencev in zaposlenih prav pri-
srčna hvala.

Kristina Kovač 
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OŠ Draga Bajca Vipava

Kultura v 2. razredu
V mesecu februarju Sloven-

ci praznujemo edini kulturni 
praznik, 8. februar. Z učenci 
2. razreda podaljšanega bivan-
ja, na OŠ Draga Bajca v Vipa-
vi, smo se v teh predprazničnih 
dneh veliko pogovarjali o kul-
turi in vsem povezanim s kul-
turo. Izdelali smo plakat, kjer 
smo se spraševali ali se znamo 
kulturno obnašati. Izpostavi-
li smo predvsem obnašanje na 
šoli, odnos do vseh zaposlen-
ih, ogovarjanje starejših, upor-
abljanje vljudnostnih izrazov, 

odnos do narave… Učenci so z 
veseljem sodelovali pri pogov-
oru o kulturnem obnašanju in 
pri izdelavi plakata. Ugotovi-
li smo, da se znamo kulturno 
obnašati in da vemo kakšno 
je kulturno obnašanje, le da 
včasih še malce pozabimo na 
to. Ampak smo na pravi poti. 
Naš plakat si lahko ogledate v 
avli šole.

 
Elena Kodre Nabergoj

Pesnika poznam že dol-
go. V osemdesetih letih prej-
šnjega stoletja se je oglasil pri 
meni z zvezkom pesmi, ki naj 
bi jih pregledala in mu pove-
dala, ali naj vztraja, naj piše. 
Zvezek je nekje obležal in vr-
nila sem mu ga mnogo let ka-
sneje, ko je postal član krožka 
ustvarjalnega pisanja pri Dru-
štvu Most, UTŽO Ajdovščina, 
ko je že izdal prvo knjigo pesmi 
Vrata, Dan za jutri. Prvo knji-
go je opremil s svojimi fotogra-
fijami, s podobami sveta okrog 
Velikih Žabelj. Z besedo in sli-
ko nam je odprl svoj svet in svet 
domače vasi, rast in propada-
nje, življenje in smrt. Ob pred-
stavitvi knjige v Velikih Ža-
bljah, zanjo je napisal spremno 
besedo njegov velikožabeljski 
vrstnik Jurij Paljk, je poudaril, 
da je knjigo izdal z namenom: 
hčeri hoče pustiti pričevanje o 
sebi. Ne, kaj je imel, ampak kdo 
približno je bil. Toda ko pe-
smi izidejo v knjigi, so sporoči-
lo tudi vsem drugim, ki jih be-
rejo. Zasebno postane javno in 
bralec ali bralka si jih prilastita, 
postanejo pripoved o bralcu in 
njegovem življenju. So pričeva-
nje o novem lastniku pesmi, o 
njegovem razmišljanju, spreje-
manju prebranega ali zanika-
nju, o bralčevi poti, njegovih 
odločitvah in njegovi duhovni 
dediščini, če jo bom imel. 

Nova knjiga je zgodba Tro-
ha Bogdana o gledanju in vi-
denju življenja, o ljubezni, ki 

Nova knjiga pesmi Troha Bogdana

Pogled skozi okno
Bogdan Troha, mnogoznalec iz Velikih Žabelj (rojen 1957), je januarja 2019, izdal pesniško 
zbirko Pogled skozi okno, zase in za prijatelje. In za druge, bi morala nadaljevati. A vsak, ki 
bere in bo bral njegove pesmi, bo postal njegov prijatelj. Predstavitev knjige bo tudi v 
pesnikovi rojstni vasi, 10. marca 2019 ob 16. uri.

je brezpogojna in pogojena, o 
pripadanju in mrcvarjenju, o 
božajoči roki in krempljih, ki 
se zasajajo v hrbet ljubljenega, 
o čudežu novega bitja: rojstvo 
vsakega otroka je vedno znova 
božič. A vsak otrok, vsak člo-
vek je rojen za svojo zgodbo tr-
pljenja in vstajenja, saj otroke 
v tem svetu streljajo, vse, bele 
in nebele, pravi v pesmi Beli in 
nas spomni na kultni film Sy-
dneya Pollacka; Tudi konje 
streljajo, mar ne iz leta 1969 
z Jane Fonda v glavni vlogi. 
Vsak otrok je rojen za srečo, a 
tudi nesrečo in iskanje novega 

življenja, vsak otrok je deležen 
dušnosti in brezdušnosti in ko 
izgine v predorih, ki vodijo k 
sreči, se brezdušni svet, katere-
ga del smo vsi, tudi pesnik, ne 
sprašuje, kaj se je z njim zgodi-
lo. Pesnik išče spomine prete-
klosti in jih čuva, piše o sanjah 
lastnega otroštvu v Velikih Ža-
bljah, ki se spreminjajo v hre-
penenje otrok tega sveta. Hoče 
biti nadaljevalec modrosti svo-
jih roditeljev, očeta in matere 
in rodov, ki so bili pred njim, 
toda hoditi mora svojo lastno 

pot, prežeto z dediščino, ki se 
ji ne moreš odreči, ker je del 
tebe. Je eden od mnogih, ki ne 
hodijo več v tovarno, ker je ni, 
ki vidijo in doživljajo politič-
ne zdrahe, boj za položaje, ki 
verjamejo, da vendarle obstaja 
boljši svet. 

Jurij Paljk je leta 2007 v zbir-
ki Vrata, Dan za jutri poudaril 
svojskost ritma pesmi g. Trohe 
in tudi njegovo zahtevo, kako 
pesmi brati. Branje besed je ve-
dno osebno in vsak od nas išče 
svoj zven besed, svoje dojema-
nje in razumevanje pesmi. Po-
membno pa je iskanje, ki je 
dano vsem. Bogdan Troha je 
iskalec, vztrajni opazovalec ži-
vljenja, tudi takrat in predvsem 
takrat, ko s svojo druščino lju-
biteljev starodobnikov v svo-
ji vznemirljivo obnovljeni rdeč 
lancii vozi skozi pokrajine bi-
vanja različnih ljudi in naro-
dnosti, ko sedi v pesniških de-
lavnicah in razmišlja, kaj od 
povedanega bo sprejel in kaj 
lahko mirno zavrže, ko spleta 
prijateljstva in ve, kako so vsa 
dragocena, ko se druži s somi-
šljeniki v KD Nit, ki povezuje 
ustvarjalce Posočja in Beneči-
je (prijateljica pesnica Andrei-
na Trusgnach je njegovo pesem 
Rdeče rože prevedla v beneški 
rečanski govor), ali v društvu 
Most. Ko ves čas ve, da je bese-
da edino, kar ostane.

Ivana Slamič

Pogovorni večer s slikarko 

Alina Asberga Nabergoj

Slikarka Alina Asberga Na-
bergoj je rojena v kraju Ogre v 
Latviji. V Rigi je končala likov-
no osnovno šolo, zatem pa še 
petletno srednjo šolo za likov-
no umetnost in oblikovan-
je. Zaposlila se je kot učiteljica 
slikanja v Centru obšolskih de-
javnosti v Rigi, tri leta pa je 
delala tudi kot pedagoginja za 
likovno umetnost v Centru za 
usposabljanje v Rigi.  

Od leta 2005 živi in dela v 
Sloveniji, natančneje v Vipavi, 
kjer si je ustvarila drugi dom. Je 
poročena in mama štirih otrok. 
Sama pravi, da daje prednost, 
družini, možu in otrokom, ne 
more pa živeti brez ustvajanja 
in slikanja. Ustvarja v različnih 
tehnikah: v olju, akrilu, akva-
relu, slikanju na lesene plošče. 
V ospredje svojega ustvarjanja 
postavlja lik ženske, angele in 
detajle iz narave. V njenih de-
lih prevladujejo svetle barve, 

V sredo, 13. februarja, smo v okviru slovenskega kulturnega 
praznika, v organizaciji Kluba krščanskih izobražencev 
Ajdovščina, že petnajstič gostili srečanje z umetnico - umet-
nikom. Letos smo v Lični hiši gostili umetnico in slikarko 
Alino Asberga Nabergoj, žensko rojeno v daljni Latviji, ki od 
leta 2005 živi v Vipavi.

svetlobo najde tudi na listu 
hruške prežarjenem s sončno 
svetlobo. Je članica Sever-
no primorskih likovnih umet-
nikov in udeleženka številnih 
likovnih kolonij in razstav. 
Sama pravi, da optimistično 
gleda na ta svet, ki ji je pred-
hodna domovina večnosti. Ali-
na je poznana kot odločna, 
energična in redoljubno orga-
nizirana ženska. Je ženska dveh 
domovin - Latvije in Slovenije. 
Pohvalne besede ima o svojem 
možu Matjažu, o katerem pra-
vi, da je odgovoren družinski 
človek, delaven in poln talen-
tov, ki jih zna uporabljati. 

Večer sta glasbeno obogatila 
Polona Kunaver Ličen in Os-
kar Ličen. Hvala Alini za bogat 
večer s katerim smo počastili 
slovenski kulturni praznik. 

Niko Ličen 
 Jana Štok je modna obliko-

valka in diplomirana inženirka 
oblikovanja kamna. Kot člani-
ca sežanskega Foto kluba Žarek 
se vrsto let posveča umetniški 
fotografiji, pred tremi leti pa 
jo je zamikalo, da bi fotoaparat 

Papirne igrarije v Lični hiši
V soboto, 16. februarja je bilo, v organizaciji KUID Lična hiša, v galeriji društva, odprta prva raz-
stava v nizu sedmih načrtovanih razstav v letošnjem letu. Na razstavi z naslovom ‘Papirne igrarije’, 
se s svojimi najnovejšimi deli, kolaži in grafikami predstavlja umetnica Jana Štok iz Sežane.

zamenjala za čopič. Kot je na 
otvoritvi razstave povedala ma-
gistrica umetnosti in Janina 
mentorica Polona Kunaver Li-
čen, je zanj prijela odločno in 
neustrašno. Svoj abstraktni li-
kovni izraz je naprej prenašala 

na platna. S svojimi najnovejši-
mi deli: grafikami in kolaži pa 
svojo abstraktno likovno pot 
nadaljuje in jo prvič predsta-
vlja na tej samostojni razstavi. 
Teorija se pri njej zliva v pra-
kso v tolikšni meri, da se vpra-
šamo od kod k njej prihajajo vsi 
ti navdihi. Zvesto sledi svojemu 
estetskemu čutu in senzibilno-
sti. Brez kakršnega koli strahu 
se podaja na pot novih slikar-
skih prijemov in vedno bolj po-
gumno stopa na pot profesio-
nalnega umetnika. 

Odprtje razstava je glasbeno 
na saksofonu obogatil Jon Li-
čen. Razstavo si je možno ogle-
dati do 16. marca.

Niko Ličen
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V petek, 22. februarja, je bila 
v Lokarjevi galeriji pred števil-
nim občinstvom, otvoritev dru-
ge letošnje razstave z naslovom 
Mozaik 2. Trije avtorji, trije raz-
lični ustvarjalni pristopi, vsak v 

Lokarjeva galerija

Odprtje razstave: 
Mozaik 2

svojem ustvarjalnem svetu. 
Bogdan Soban se v pokoju 

kot svobodni umetnik ukvarja 
z razvojem računalniških pro-
gramov za ustvarjanje slik. Di-
lema, ali računalnik lahko tudi 
ustvarja, mu je bil izziv v vseh 
obdobjih delovanja na podro-
čju informacijskih sistemov in 
računalniških tehnologij. Po-
znavanje računalniškega pro-
gramiranja in poglabljanje v bi-
stvo delovanja računalnika mu 
je omogočilo razvoj edinstvene-
ga projekta, s katerim poskuša 
uveljavljati specifično smer ra-
čunalniške umetnosti. Njego-
ve stvaritve so računalniški pro-
grami, ki po zagonu avtonomno 
ustvarjajo slike, vedno nove in 
neponovljive. Metoda je znana 
pod imenom »generative art« in 
se v svetu uveljavlja kot pristop 
do umetnega ustvarjanja in po-
trjuje tezo o veliki povezanosti 
med znanostjo in umetnostjo. 

Pravo nasprotje Sobanovi ra-
čunalniški grafiki je ustvarjanje 

Sonje Makuc, ki išče ustvarjal-
ne vzgibe v osebnem doživljaj-
sko-domišljijskem svetu, ki se 
prepleta z racionalnostjo same-
ga procesa, z odprtostjo za na-
ključnost eksperimenta in z in-
tuitivnim občutkom za točno 
določene forme grafičnega lista. 
V tradicionalnih grafičnih teh-
nikah litografije in monotipije 
ter sodobnejše alugrafije odkri-
va svojevrstno ustvarjalno ener-
gijo, prežeto z določeno mero 
meditativnosti. Njeno osnovno 
vodilo je delovni postopek, ki 
postaja bistven in obenem na-
rekuje nadaljnje korake ustvar-
jalnosti, ki se spogledujejo z ek-
sperimentom. Pred gledalcem 
se razpirajo meditativne pokra-
jine, ki z bogastvom sivin in de-
tajlov prostor odpirajo in vabi-
jo, da se sprehodimo po sledeh 
njenih grafičnih svetov. 

Nenehno eksperimentiranje 
med študijem je mlado ustvar-
jalko Tamaro Bregar pripeljalo 
do tehnično in likovno zanimi-
vih rešitev v oblikovanju školjk. 
Med bivanjem v Vroclavu na 
Poljskem je eksperiment postal 
njen oblikovalski princip, ki de-
terminira formo. Prav forma je v 
keramiki, ki se rada igra s fasci-
nantnimi površinskimi glazur-
nimi efekti, največji problem. 
Vsi predvidljivi in izzvano na-
ključni elementi so nosilci zave-
dnih oziroma hotenih, kot tudi 
povsem nezavednih sporočil. V 
svojem ustvarjanju združuje gli-
no z lasmi, vlakni, bombažem, 
tekstilom, povoji ali drugimi ra-
bljenimi materiali, ki jih predela 
in reciklira v svojih skulpturah. 
Zunanja oblika, s katero mani-
pulira, je v bistvu trdna oblika, 
ki izvira iz školjk, ki lahko de-
setletja ostanejo nedotaknjena, 
pa vendar jih zunanji vplivi in 
okolje počasi rušita, razkrajata 
in uničujeta. To je pojav, ki ga 
lahko prenesemo tudi na naše 
življenje, ki ga skozi čas spremi-
njajo različni dejavniki. 

Razstava bo na ogled do 16. 
marca. 

Vladimir Bačič

Slovenski kulturni praznik in 
dan šole na OŠ Dobravlje pra-
znujemo s skupno proslavo, 
v katero združimo podružni-
ce in matično šolo. Ta skupna 
prireditev se imenuje Učenci 
Osnovne šole Dobravlje pojejo 
in igrajo. Vsako leto izberemo 
novo temo za razmišljanje in 
ustvarjanje. Letos smo za temo 
zbrali gibanje. 

Gibanju smo bili zapisani že v 
zvezdah, v času, ko se Zemlji-
na skorja še niti ni ohladila. Od 
subatomarnih delcev do veli-
kih galaksij, od drobnih pra-
šnih delcev v vetru, do živih 
in živahnih organizmov: vse 
je v znamenju tega pojma. Tri 
mesece smo pedagoški delavci 

OŠ Dobravlje 

Dan šole in Praznik kulture 
opazovali in sodelovali z učen-
ci, ki so na to temo gradili aso-
ciacije in kreacije. Vsaka pot do 
skupne proslave je dolga, a ko 
se na koncu združi ves likov-
ni, glasbeni, igralski in letos še 
športni potencial, vsako leto 
nastane en skupen unikat, pre-
plet kreativnosti in pripadnosti. 

Letošnjo prireditev na temo 
gibanja smo zavili v tanči-
co verza otroške pesmice Anje 
Štefan »Svet je kakor ringara-
ja«, kar je dalo samemu pojmu 
gibanja še otroško noto. Vezni 
tekst je prispevala naša ravna-
teljica Mirjam Kalin, vodili 
sta jo Neža Štor in Ema Gre-
gorčič. Kot vsako leto so toč-
ke prispevale vse podružnice, 

nastopili so zbori podružnic in 
matične šole, šolski bend, ekipa 
športnikov in plesalcev. Za ne-
moten potek je poskrbela šol-
ska tehnična ekipa. 

Ob dvajseti obletnici obno-
ve in dograditve matične šole v 
Dobravljah se nam je kot slav-
nostni gost pridružil nekda-
nji dolgoletni ravnatelj g. An-
ton Žagar - gost, ki smo ga bili 
zelo veseli. Tudi zato, da se mu 
lahko pohvalimo s predstavo 
in obenem zahvalimo za vso 
pozitivno energijo, s katero je 
prepojil in zaznamoval našo 
šolo, ki jo s ponosom peljemo 
naprej. 

  
Peter Valič

Pogovor s pisateljico in 
kolumnistko Sonjo Grizila

V sredo zvečer, 20. februar-
ja 2019, je Lavričeva knjižni-
ca v Vipavi gostila pisateljico, 
novinarko, kolumnistko revi-
je Zarja in Erzeljčanko, Sonjo 
Grizila. 

Sonja je v pogovoru z direk-
torjem Lavričeve knjižnice, Ar-
turjem Lipovžem, spregovo-
rila o bistvenih značilnostih 
novinarskega poklica nekoč in 

danes, o tanki meji med do-
brim in slabim novinarstvom, o 
številnih družbenih spremem-
bah, ki v veliki meri vplivajo 
tako na pogoje za novinarstvo 

kot na izbiro vsebin za obliko-
vanje sporočil in novic. Posebej 
je osvetlila nastajanje prilju-
bljene revije Zarja, ki je nasle-
dnica nekdanje Jane in jo Sonja 
še vedno aktivno sooblikuje, saj 
so številni uvodniki in kritič-
ne kolumne, v veliki meri nje-
ni. Leta 2013 je izdala knjigo z 
odličnimi humoreskami 'Ne-
vrotična gospodinja', a se jih 

je od takrat nabralo že za novo 
knjigo. 

Sonja Grizila je sicer po roj-
stvu Mariborčanka, a velik del 
zadnjih treh desetletij preživi 

na Erzelju, kjer sta s partnerjem 
Antonom Rupnikom, nekda-
njim novinarjem, urednikom 
in diplomatom ter avtorjem 
številnih knjig, spletla trdne 
vezi, kar so domačini potrdili 
tudi s svojo prisotnostjo. 

Sonja pravi, da se tisti, ki otro-
štvo preživijo na vasi, niko-
li popolnoma ne urbanizirajo, 
zmeraj jih vleče nazaj med po-
lja, gozdove in na vrtičke, pred-
vsem pa med ljudi, ki se med 
seboj pozdravljajo, včasih res 
vedo kar preveč drug o drugem, 
a so zmeraj blizu, ko potrebuješ 
tolažbo in pomoč. Zato je po-
govor zaključila takole: 

“Pojem Moja mala vas sem si 
sposodila pri češkem režiser-
ju Jiriju Menzlu, ki je tako na-
slovil enega svojih genialnih 
filmov. Na vasi hitro odmerijo, 
kdo si in kam sodiš. Moja mala 
vas je bila Kamnica pri Maribo-
ru, izgubila sem jo, ko sem šla 
študirat, starši pa so se preselili 
v mesto. Znova sem jo našla na 
Erzelju, skoraj trideset let bo, 
kar sem se tu ugnezdila v naj-
lepšem pomenu te besede.”

 
Tatjana Rener
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Veselimo se počitnic!
Na Medobčinskem društvu 

prijateljev mladine Ajdovšči-
na tudi letos pripravljamo za-
nimive aktivnosti v času zim-
skih počitnic, ki bodo na našem 
koncu v zadnjem tednu febru-
arja. V Hiši mladih v Ajdovšči-
ni bomo organizirali ustvar-
jalne delavnice, en avtobus 
otrok in mladih pa bomo pelja-
li že na tradicionalni izlet v vo-
dno mesto Atlantis in Kolosej. 

Veseli smo, da še vedno obsta-
jajo družbeno odgovorna pod-
jetja, ki rada sodelujejo z nami 
in nam pomagajo pri uresniče-
vanju našega poslanstva. Mla-
dim bo na enodnevnem izletu 
na Kaninu predstavljeno delo 
na visokogorskem smučišču, 
hribolazenje v zimskih razme-
rah, jadralno padalstvo, čas pa 
bo hitro minil tudi ob sankanju 
in igrah na snegu. 

V sodelovanju z Medobčin-
skim društvom prijateljev mla-
dine za Goriško in Zvezo prija-
teljev mladine Slovenije pa bo 
10 otrok z manj priložnostmi iz 
naše in vipavske občine zimo-
valo v Domu Triglavska roža 
v Trenti. Malce oddiha po na-
pornih šolskih dneh ne škodi. 

V februarju je naša mlada pro-
stovoljka Milica Grujić, ki nam 
je v lanskem letu z veseljem po-
magala pri vodenju ustvarjal-
nih delavnic in animaciji otrok 
na letovanjih, dobila priznanje 
za Naj mlado prostovoljko v 
občini Ajdovščina v okviru na-
tečaja »Prostovoljstvo je kul!«. 
Omenjeni natečaj je organizi-
ral Mladinski svet Ajdovšči-
na. Ponosni smo na mlade, ki 
svoj čas, energijo in znanje na-
menjajo za prostovoljsko delo. 
V svoje vrste tekom celega leta 

vabimo nove prostovoljce. Pri-
družite se nam. 

Že trinajsto leto zapored smo 
se vključili v Niveino akcijo 
– Podarite nam modro srce, 
s katero otrokom iz social-
no šibkejših okolij pomagamo 
do izobrazbe. Nivea bo v učni 
sklad namenila 20.000 evrov za 
štipendije srednješolcem. Ve-
seli smo, da 7 mladih iz naše-
ga okolja že prejema štipendijo 

Nivea. Vrtce, šole, druge vzgoj-
no-izobraževalne ustanove in 
posameznike vabimo, da nam 
pomagate pri oblikovanju src 
in promociji dobrih del. Več o 
akciji na Niveini spletni strani. 

V teh dneh se zavzeto pri-
pravljamo na 29. medobčin-
ski otroški parlament, ki bo 7. 
marca v prostorih Občine Aj-
dovščina. Mladi parlamentar-
ci bodo razpravljali o šolstvu 
in šolskem sistemu, povabi-
li bomo tudi zanimive goste, ki 
bodo popestrili diskusijo mla-
dih. V našo pisarno je posija-
la pomlad z barvitimi likovni-
mi in drugimi deli na natečaju 
»Evropa v šoli«. Naše društvo 
je pri omenjenemu natečaju re-
gijski koordinator. Mladi so v 
letošnjem šolskem letu izrazi-
li svojo ustvarjalnost na temo 
»Snemimo roza-modra oča-
la: Ustvarjajmo družbo enakih 
možnosti in priložnosti za de-
kleta in fante«. V kratkem na-
črtujemo tudi razstavo njiho-
vih del. Naj vas in nas čim prej 
razveselijo topli pomladni žar-
ki vam želimo z Medobčinske-
ga društva prijateljev mladine 
Ajdovščina. 

Urška Brežnjak

Večer s Petrom Podgornikom
Osnovna šola Dobravlje ob dnevu kulture vsako leto pripravi sklop dogodkov, ki ga posveti 
izbrani temi; letos je bila to tema gibanje. Najbolj obiskana od prireditev je vsekakor velika 
šolska proslava 'Učenci Osnovne šole Dobravlje pojejo in igrajo', ki se je udeležijo starši in 
drugi sorodniki naših učencev. To šolsko leto mineva 20 let, odkar je bila prenovljena in do-
grajena matična šola v Dobravljah. Ta dogodek je torej jubilejen, in zato za nas vse še toliko 
bolj slavnosten. V drugi polovici februarja pa šola organizira še večer z bivšim učencem. V 
svoje goste povabi nekdanje učence, ki so jih življenjske poti, ovire, izzivi, želje, cilji posebej 
izoblikovali, obenem pa je povezan tudi z vsakoletno temo.

Letošnjega gosta, vrhunskega 
alpinista Petra Podgornika, pa 
odlikuje še jeklena volja, vztraj-
nost in neskončen pogum, saj 
je povezan z gibanjem poseb-
ne vrste, ki ga največkrat opi-
sujemo kot ekstremno. Peter 
Podgornik je alpinist, ki je bil 
zraven, ko se je pisala legen-
da jugoslovanskega alpinizma. 
Kasneje je vzponom dodal še 
številne druge dejavnosti, po-
vezane z alpinizmom. V zbor-
niku 'V gorah je modrost', ki 
ga je izdalo Planinsko društvo 
Nova Gorica, je v poglavju, kjer 
so navedeni njihovi uspehi, 

njegovo ime omenjeno čisto na 
vsaki strani, in to večkrat. 

Na srečanju nam je v pogo-
voru s svojo sovaščanko Iva-
no Slamič spregovoril sam. Vsi 
prisotni smo vpijali njegovo 
preprosto, a zelo iskreno pri-
povedovanje o svojih dožive-
tjih, težkih trenutkih, poveza-
nosti z alpinističnimi prijatelji. 
Čutili smo nevidno prisotnost 
pokojnega Petrovega dvojčka 
Pavla, soplezalca in prijatelja, 
s katerim sta se srčno ujemala. 

Med brskanjem po knjižnič-
nem oddelku alpinizma in gor-
ništva sem se čudila, koliko 

polic zavzema. Pomislila sem, 
kakšno izjemno doživetje mora 
biti tam gori v samoti, da je o 
tem nastalo toliko knjig, fil-
mov, fotografskih razstav in 
potopisnih predavanj. Kakšen 
mora biti občutek, ko iščeš na 
videz nepremagljive poti in jih, 
če ti je sreča mila, premagaš. Ko 
te obdaja snežni metež, grozijo 
plazovi, ko ne čutiš več določe-
nih delov telesa in ti uspe, tvo-
jim prijateljem, najbližjim pa 
morda ne. Kakšna je ta strast, 
ljubezen, ki alpiniste, ne glede 
na prežeče nevarnosti, žene, da 
odkrivajo vedno nove smeri in 
se podajajo znova in znova no-
vim vrhovom naproti?   

Dogodku je pravo vzdušje 
vdahnil tudi pevski zbor Vino-
grad iz Vrtovina, številni Vr-
tovinci in Podgornikovi prija-
telji ter sošolci.

Mirjam Kalin in 
Helena Brataševec 

Foto: Peter Valič

Dan po prazniku kulture se 
nas je 51 pohodnikov društva 
MOST zbralo pri spomeni-
ku na Cerju. Čakal nas je šti-
ri urni pohod preko vrhov Čr-
nih hribov. Jutranja panorama 
na Cerju je bila navdušujoča. 

V soncu čez Črne hribe

V daljavi zasneženi Dolomiti, 
pred nami pa alpsko pogorje z 
izstopajočim Krnom. Od sonca 
obsijana Furlanska in Goriška 
pokrajina sta bili kot na dla-
ni, ko smo se obrnili proti jugu 
pa nas je pozdravila morska 

gladina Tržaškega zaliva.
Lepo shojena steza med grmi-

čevjem, borovci in travniki nas 
je pripeljala, preko Medvejšča, 
na 434 m visok Fajti hrib. Sle-
dila sta spusta in vzpona na Ve-
liki vrh in Renški vrh, kjer smo 
odprli nahrbtnike za podkrepi-
tev že malo nekaterih utrujenih 
nog. Zavedamo se, da je struk-
tura pohodnikov v času tretje-
ga življenjskega obdobja raz-
ličnih gibalnih sposobnosti in 
kondicije. Pot smo nadaljevali 
po stezah, delno po makadamu 
in na vrh Trstelja. Še skupinski 
posnetek in po dokaj kamniti 
stezi smo se spustili do središča 
kraške vasi Lipa, kjer smo po-
hod zaključili.  

Silvester
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Mesec januar je bil na pro-
gramu Popoldan na Slapu 
uspešen mesec, v katerem 
smo prostovoljci poleg red-
no odprte Slapenske knjižnice 
poskrbeli še za organizacijo 

Popoldan na Slapu v 
januarju 2019

dveh delavnic, in sicer 
delavnice pletenja košar iz beke 
ter za delavnico krašenja sveč 
za svečnico. 

Beka je drevo z dolgimi in up-
ogljivimi vejami, iz katerih so v 
preteklosti pletli košare in dru-
ge predmete, veliko pa so se 
uporabljale za potrebe vezan-
ja v vinogradih. Na Slapu smo 
se odločili, da bomo ob pomoči 
Marka Kokalja ta stari običaj 
obnovili in tako smo v soboto, 
12. januarja 2019, organizirali 
delavnico za otroke in mladino 
ter vse ostale, ki jih to zanima. 

Beko smo nabrali sami, veliko 
pa so nam pri tem pomagali 
sovaščani in nam jo tudi pripel-
jali, za kar se jim zahvaljujemo. 
Vsak udeleženec delavnice si je 
izdelal svojo pleteno košaro, ki 
jo je ob koncu delavnice odne-
sel domov. Take košare so up-
orabne za različne namene, lah-
ko jih uporabljamo kot okrasni 
lonec za rože, koš ali kaj druge-
ga. Predvsem je pomembno, da 

so udeleženci delavnice videli, 
da je pletenje lahko zelo eno-
stavno in se ga lahko vsakdo 
loti doma. 

Poleg pletenja košar smo 
na Slapu med letošnjo zimo 

izvedli še eno prijetno ust-
varjalno delavnico. Otroci so 
z naravnimi materiali krasili 
sveče, ki so jih na svečnico 
odnesli k blagoslovu. Uporabi-
li so narezane šibe leske, vrbe, 
trt in drugih vejic, ki smo jih 
nabrali v okolici domov, jih 
povezali z navadnimi vrvicami 
ali okrasnimi trakovi in jim do-
dali drobne okraske. Tako so 
ustvarili čudovite dekoracije. 
Z njimi si bodo doma polepšali 
zimske večere in pričarali 
čudovito vzdušje, ko bodo v 
svojih domovih prižigali blago-
slovljeno svečko, ki so jo skrb-
no okrasili z lastnim trudom in 
iznajdljivostjo. 

V prihodnjih mesecih prosto-
voljci programa Popoldan na 
Slapu pripravljamo še več ak-
tivnosti, za katere upamo, da se 
jih boste udeležili v čim večjem 
številu. 

Tadej Kobal in 
Ingrid Petrič

Evropska komisija je leto 
2018 razglasila za evropsko 
leto kulturne dediščine ter ob 
tem zapisala, da ideali, načela 
in vrednote, ki so del evropske 
kulturne dediščine, ustvarjajo 
skupni vir spomina, razumeva-
nja, identitete, dialoga, kohezi-
je in ustvarjalnosti za Evropo. 

Kulturna dediščina je za 
evropsko družbo bistvene-
ga pomena tako s kulturne-
ga, okoljskega, družbenega 
kot tudi z gospodarskega vidi-
ka. Državne in lokalne oblasti 
pa je ob tem tudi spodbudila 
k prizadevanju za varstvo, po-
novno uporabo, vrednotenje 
in promocijo kulturne dedišči-
ne Evrope. Razvojno varovanje 
stavbne dediščine, povezano z 
urejanjem človekovega bival-
nega okolja, je prastara dejav-
nost zaščite, popravljanja, ob-
navljanja in preoblikovanja 
obstoječega. Ne glede na zah-
tevnost in obseg prenove, od 
preproste utrditve do zahtevne 
prilagoditve celote novi upo-
rabnosti, je neizogibno vpleta-
nje novega. V praksi so uspešni 
primeri pokazali, da se lahko 
stari hiši življenje podaljša le z 
ukrepi, ki so v času prenove si-
cer sodobni, a potrebni in jih 
sprejema tudi konzervatorska 
stroka. 

Zato se je Šola Prenove skupaj 
s partnerji (Združenjem zgo-
dovinskih mest Slovenije, Za-
vodom za varstvo kulturne de-
diščine Slovenije, Fakulteto za 
arhitekturo in Srednjo grad-
beno, geodetsko in okoljevar-
stveno šolo Ljubljana) odloči-
la, v prazničnem letu evropske 
kulturne dediščine, dodati svoj 

Župnija Goče 

Priznanje za uspešno prenovo 
cerkve sv. Andreja

prispevek k razvojnemu ohra-
njanju slovenske arhitektur-
ne dediščine in podeliti prizna-
nja za uspešno obnovljene hiše, 
objekte kulturne dediščine iz 
različnih okolij, mest in krajev 
Slovenije.

Na razpis se je prijavilo 50 
objektov, katere je oceni-
la tričlanska komisija. Župni-
ja z župnijsko cerkvijo Svete-
ga Andreja se je po ocenjevanju 
uvrstila med sedemnajst naj-
bolj uspešno in kakovostno 
prenovljenih objektov kulturne 
dediščine. Zahvalo sta na slav-
nostni prireditvi ob zaključku 

evropskega leta kulture, v Jak-
čevem domu v Novem mestu, 
podelila g. Gaberšček (vodja 
oddelka za nepremično dedi-
ščino ministrstva za kulturo) in 
g. Hudolin (direktor zavoda za 
varstvo kulturne dediščine Slo-
venije). V imenu župnije jo je 
prejel župnik g. Ivan Furlan. 
Z zahvalo na tako visoki ravni 
smo dobili potrditev, da smo 
obnovo župnijske cerkve vodili 
strokovno in odgovorno, da jo 
imamo radi, zanjo skrbimo in 

ji vlivamo novo življenje za pri-
hodnja stoletja. 

Ob tej priložnosti bi se rad še 
enkrat zahvalil g. župniku Iva-
nu Furlanu in članom župnij-
skega gospodarskega sveta, ge. 
Minki Osojnik in Marti Bensa 
z ekipo ZVKDS za njuno delo 
na kulturno varstvenem in re-
stavratorskem delu, izvajal-
cem del in finančnim podpor-
nikom, ter g. Juriju Koritniku, 
ki je nadziral dela. 

Posebna zahvala pa gre vam 
dragi župljani za mnogo pro-
stovoljnih ur, ki ste jih pri ob-
novi opravili, za vaš izjemen 

finančni prispevek in za vsa do-
bra dela. Zato je prejeta zahva-
la, zahvala vsakemu izmed nas. 
Skupna prenova cerkve sv. An-
dreja je dokaz, da dosežki pre-
teklih generacij niso zanemar-
ljivi in da s spoštovanjem in 
ohranjanjem njihovih del raste 
tudi kakovost prostora in biva-
nja danes.

 
Član ŽGS Božo Fajdiga

V ponedeljek, 18. 2. 2019 smo 
se učenci in učitelji 2. in 3. ra-
zreda vseh šol odpravili v Novo 
Gorico. Ko smo prispeli v sre-
dišče mesta, smo pred sabo 

OŠ Draga Bajca Vipava 

Umetnost je ‘kul’
zagledali mogočno pročelje 
gledališča, na katerem je pisalo 
Slovensko narodno gledališče 
(»Končno vemo, zakaj krati-
ca SNG«). V preddverju so nas 

pričakale prijazne uslužbenke, 
ki so nas popeljale v prostore 
gledališča. Ogledali smo si za-
odrje, dvorano, maskirnico s 
frizerskim salonom, gardero-
be dramskih igralcev … Naza-
dnje smo si ogledali še prostor, 
kjer skladiščijo vse predmete, 
ki jih potrebujejo za scenogra-
fijo predstav. 

Presenečeni smo bili nad ko-
ličino in velikostjo vseh pro-
storov. Imeli smo tudi veliko 
srečo, da smo srečali igralce 
predstave ‘Živalske novice’, ki 
so se ravno pripravljali za na-
stop. Sledila je malica, oddali 
smo garderobo, razdelili vsto-
pnice in vstopili smo v najve-
čjo dvorano gledališča. Komaj 
smo čakali, da se oder odpre in 
‘Živalske novice’ začnejo. Pred 
tem nas je še dramaturginja na-
govorila in nam povedala par 

zanimivosti o predstavi. 
Sledila je enourna poučna 

zabava na udobnih sedežih. 
Dolgčas je okužil muhe, tra-
ve ni, krave znorele, vojna za 
travo, raca spet padla z neba 
in kako lepo je biti papagaj. V 
vseh omenjenih epizodah kot 
glavni junak nastopa simpati-
čen, včasih neroden, a vsesko-
zi originalen fant Primož, ki se 
z nenavadnimi živalskimi ju-
naki vedno znova zapleta v na-
pete, nepredvidljive in zabavne 
pripetije. 

Predstava nam je bila tako 
všeč, da so nam rime iz dram-
skega teksta odmevale še nasle-
dnji dan. 

Hitro je minilo, a še hitrejše 
smo se morali odpraviti v sose-
dnjo kulturno ustanovo – Go-
riško knjižnico Franceta Bev-
ka. Tam so nas zopet pričakale 

prijazne knjižničarke, ki so nas 
popeljale po celotni knjižni-
ci in nam predstavile njihovo 
delo ter pokazale, kaj vse hra-
nijo tam. Tudi sami smo lahko 
tipali knjige, revije in zbornike, 
ki jih hranijo v arhivu knjižni-
ce, vendar smo si morali pred 
tem nadeti posebne bele roka-
vice, ki preprečujejo poškodbe 
le teh. Najbolj očarani smo bili 
nad posebno pravljično in kre-
ativno sobo. Zagotovo se bomo 
vrnili tja, zdaj ko vemo, kje to 
je. Izvedeli smo tudi, kako po-
stanemo člani njihove knjižni-
ce in kako si izposodimo ter 
sami vrnemo knjižno gradivo 
na knjigomatu. 

Polni vtisov in novosti smo se 
odpeljali proti šoli, kjer nas je 
že čakalo kosilo. 

Učitelji in učenci  
2. in 3. razreda



DOGODKI        23
Petek, 1. marec 2019 • številka: 206

Na dan pohoda smo se, okrog 
19. ure, pred dvorano Edmun-
da Čibeja v Lokavcu, zače-
li zbirati ljubitelji zimskih do-
godivščin. Prevladovali smo 
domačini, medtem ko so osta-
li udeleženci prihajali iz okoli-
ških krajev ter Nove Gorice in 
Postojne. Da pa je bila druščina 
še bolj pisana in raznolika, so se 
nam pri odkrivanju slovenskih 
naravnih lepot pridružili še tri-
je tujci, dva Romuna in Nizoze-
mec. Ker je naša dežela posta-
la njihov drugi dom, so se zelo 
razveselili možnosti, da skupaj 
z nami raziščejo skrite kotičke 
neokrnjene narave. 

Tisti, ki smo se pohoda ude-
ležili tudi lansko leto, se še zelo 
dobro spominjamo neprevo-
zne ceste do izhodišča, velikih 
zametov in gaženja po snegu. 
Tokrat pa je bila zgodba po-
polnoma drugačna, saj smo se 
z avtomobili brez težav pripe-
ljali še dlje kot običajno. Pre-
den smo vzeli pot pod noge, 
nas je pozdravil in nagovoril 
Bojan Pergar, predsednik dru-
štva Slano blato, nato pa vode-
nje pohoda predal Tadeju Slo-
karju, gorskemu reševalcu in 
članu društva Slano blato. Ta je 
skrbel za varnost vseh udeleže-
nih, hitrost pohoda pa prilaga-
jal skupini, ki je vseskozi delo-
vala enotno. 

Lahko bi rekli, da je bil po-
gled na 34 usklajenih poho-
dnikov, ki smo se v koloni vili 
skozi z luno obsijan gozd, eden 
izmed lepših v zadnjih letih. 
Med potjo, ki se je ves čas rahlo 

Pravljični pohod na Mali Golak
Čeprav ima Slovenija kar 1661 planinskih poti, je prav pot na Mali Golak tista, ki jo je športno 
društvo Slano blato vzelo za svojo. Omenjeno društvo namreč vsako leto organizira in iz-
vede tradicionalni nočni pohod na najvišjega od Golakov. Letošnji, ki je potekal v soboto, 16. 
februarja 2019, je bil sedmi zapovrstjo – pravljični torej. 

dvigala, smo živahno kramlja-
li in kaj kmalu prispeli do pla-
ninske Iztokove koče pod Go-
laki. Po krajšem postanku pred 
kočo smo se polni elana in 
vztrajnosti začeli povzpenja-
ti do našega cilja – vrha Male-
ga Golaka. Ob vsakem prema-
ganem višinskem metru je bil 
naš srčni utrip višji, dihanje pa 
pospešeno. Najbrž nam je rav-
no jemanje sape vzelo voljo 
do pogovora in tako smo vsak 
s svojimi mislimi v tišini pre-
magovali zadnji del poti. Tim-
ski duh se je nadaljeval vse do 
vrha, ko so se začeli razlegati 
vriski in vzkliki veselja. Lepo in 
mirno vreme nam je omogoči-
lo, da smo brez hitenja občudo-
vali zvezdnato nebo in razgled 
na celotno dolino, od koder so 
se svetlikale luči iz hiš, vasi in 
mest. Potem ko smo nazdravi-
li, se malce okrepčali in naredi-
li nekaj fotografij, nas je čakal 
še sestop. Pri hoji navzdol smo 
morali biti pazljivejši; ponekod 
smo lahko kar stekli po gozdni 
stezici, drugod smo si zaradi 
ledu pomagali s pohodniškimi 
palicami, manjkali pa niso niti 

padci in zdrsi, vendar se je na 
srečo zatem vselej razlegal gla-
sen smeh. In tako smo varno 
prišli nazaj do koče, kjer sta nas 
tudi letos sprejela vedno prija-
zna oskrbnika. Nekateri so se v 
toplem zavetju pomudili le ne-
kaj minut, drugi so s prijetnim 
druženjem nadaljevali pozno 
v noč, ona in on pa sta ostala 
tam, kjer stojita že od nekdaj. 
Naša pot in naš Mali Golak, ki 
nas vsako leto združita in pri-
čarata nepozabne spomine. Le-
tos celo pravljične. 

Športno društvo Slano bla-
to se zahvaljuje vsem pohodni-
kom za udeležbo in prešerno 
razpoloženje, Tadeju Slokarju 
za varno vodenje, prijaznima 
oskrbnikoma v Iztokovi koči 
za gostoljubje ter Planinskemu 
društvu Ajdovščina in njego-
vim članom, ki s svojim delom 
skrbijo, da so poti v naše gore 
varne in urejene. 

Lep pohodniški pozdrav do 
naslednjega leta. 

 ŠD Slano blato

Prireditve so potekale po ce-
lem mestu. Osrednja, s slav-
nostno otvoritvijo, pevskimi 
nastopi in recitacijami se je do-
gajala pred Prešernovim gleda-
liščem. Na Glavnem trgu pri 
vodnjaku so se predstavile fol-
klorne skupine, venec ob spo-
meniku dr. Franceta Prešerna 
pa so položili Prešernovi na-
grajenci in nagrajenci Prešer-
novega sklada. 

Dramsko pevska skupina 
ZARJA zelo  rada sodeluje na 
različnih prireditvah. Za leto-
šnji kulturni praznik so si pev-
ke izbrale praznovanje v Kra-
nju. Čas pred nastopom so 
izkoristile za sprehod po ulicah 
Kranja in občudovanje zanimi-
vosti, ki so jih pripravili organi-
zatorji. Po odpetem nastopu so 

ZARJA na Prešernovem smenju
Prešernov smenj, vsako leto odene Kranj v podobo 19. stoletja. Letos so ga organizirali že 
sedemnajstič in se tako poklonili našemu največjemu pesniku dr. Francetu Prešernu. Na eni 
izmed najbolj prepoznavnih slovenskih prireditev ob kulturnem prazniku, so nastopile tudi 
članice dramsko pevske skupine ZARJA iz Ajdovščine.

pevke pohitele še na osrednjo 
slovesnost ob kulturnem pra-
zniku v Ajdovščino. Na prire-
ditvi je ženski pevski zbor Ve-
černica  prejel priznaje Zveze 
kulturnih društev Ajdovščina 
za ohranjene slovenske pesmi, 

ter za sooblikovanje kulturnega 
življenja v lokalni skupnosti na 
Vipavskem in Sloveniji. 

Čestitke in še veliko lepega 
slovenskega petja.

Nevenka Vidmar 
Foto: Peter Žgavec

V mesecu marcu vabljeni na:

REGIJSKI TEMATSKI KONCERT: Večnamenska dvorana SŠ 
Veno Pilon Ajdovščina, 23.3.2019 ob 19:00; nastopajo Otroška 
tamburaška skupina Bisernice Vipava, Tamburaški orkester Šmar-
tno, Mlajši Tamburjaši Vipava, Kulturno društvo Vipavski tambu-
raši in Glasbeno društvo Tamburjaši. Vstop prost!

PRIMORSKA POJE 2019: Dvorana KS Vrtovin, 16.3.2019 ob 
20:00; nastopajo MoPZ DU Bertoki Prade, Dramsko pevska skupi-
na Zarja Ajdovščina, MePZ KPD Bazovica Reka, ŽeVS Vanda Kri-
žaj Orehek, MePZ Stanko Premrl Podnanos. Vstopnina 5€.

PRIMORSKA POJE 2019: Kulturni dom Podnanos, 30.3.2019 
ob 20:00; nastopajo MePZ A. Šuligoj DU Ilirska Bistrica, FaPZ in 
DePZ Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, MePZ Triglav 
Split, Portoroški zbor, MePZ Ciril Silič Vrtojba, MePZ Tabor Kalc 
1896 Knežak. Vstopnina 5€.

Večer poezije in 
glasbe na OŠ Šturje
Vsako leto za učenke in učence naše šole pripravimo v me-
secu februarju prireditve, s katerimi obeležimo kulturni pra-
znik. Letos so, 7. februarja, prisluhnili zgodbam mladinske 
ustvarjalke Cvetke Sokolov, v četrtek, 21. februarja, pa se je 
na šoli odvijal Večer poezije in glasbe. 

Delavci šole ustvarjamo po-
goje, v katerih je prostor za 
kulturo, ki temelji na spreje-
manju temeljnih človekovih 
pravic. Poudarjamo, da smo 
vsi, ki sobivamo v šolskem pro-
storu, enakovredni, da imamo 
vsi enake pravice, da moramo 
vsi imeti enake možnosti za šo-
lanje, zdravo življenje, igro in 
uresničevanje svojih sanj. 

Tudi na kulturnih priredi-
tvah na šoli učenci spoznava-
jo, da lahko samo odgovorni in 
spoštljivi sogovorniki, ljudje, ki 
jim je mar za sočloveka, posa-
mezniki, ki so se naučili kritič-
no razmišljati, ustvarjajo pogo-
je za sobivanje tako različnih in 
tako podobnih, kot smo si lju-
dje danes. 

Prav poezija je tista, ki odstira 
skrivnosti človekovega čustvo-
vanja. S poezijo doumevamo 
najpreprostejšo resnico o sre-
či, ljubezni, povezanosti, med-
sebojnih odnosih in smislu na-
šega bivanja. Pesniki znajo zelo 
zapletene formule človekove-
ga bivanja zapisati s preprosti-
mi besedami. Znajo nagovoriti 
bralce in poslušalce. 

Učenci od 6. do 9. razreda so 
recitirali pesmi, ki jih je izbra-
la mentorica in organizatorica 
večera Silvana Mislej. Poslušali 
smo poezijo o besedah in tem, 
kako se vse, kar je živo sporazu-
meva, kako se pogovor nikoli 
ne konča in kako vsak malo po 
svoje razume, kar sliši. Recita-
cije so vse poslušalce pritegni-
le v svoj svet, vedno bolj smo 
samo sledili besedam in v za-
dnjem sklopu, ko smo posluša-
li o sreči, v resnici začutili, kako 
lepo je, ko si srečen. In srečen 
mora biti vsak, saj so vsi otroci 
naši otroci. Da bi res tako bilo 
celo leto! 

Učenke in učenci, ki so zaigra-
li na posameznih instrumentih 
so nas popeljali v svet nežnih 
zvokov in prijetnih melodij. 

Člani mladinskega pevskega 
zbora in šolske glasbene sku-
pine so pod vodstvom Igorja 
Hodaka zapeli in zaigrali. Ve-
čer je popestrila tudi vokalna 
skupina deklet, ki jih vodi zu-
nanja sodelavka Jana Hladnik  
Tratnik. 

  
Lea Vidmar
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‘Ko velika dva postaneta naj-
večja’. Tako se je glasilo sporo-
čilo letošnje proslave ob kul-
turnem prazniku na Cesti. Kot 
že naslov pove smo letos v pro-
slavi povzeli dela dveh najve-
čjih slovenskih ustvarjalcev v 
zgodovini Slovencev. Cankar 
(igral ga je Vito Gregorčič) in 
Prešeren (Luka Štrukelj) sta 
se zagotovo zapisala globoko v 
zgodovino svojimi bogatimi in 
tudi kritičnimi deli. 

V proslavi smo želeli izposta-
viti teme, ki po eni strani po-
vezujejo, po drugi pa razliku-
jejo njuno življenje. Tako se je 
celotna proslava sukala okrog 
petih točk, ki so jih popestrili 
glasbeni nastopi (Gregor Ko-
dermac, Alma Fučka, Lana 
Stanič, Neža Štor, Gaja Sta-
nič, Aljaž Kalin Kante, Maja 
Kalin Kante, Patricija Bevk, 
Vita Lavrenčič, Anej Pizzo-
ni, Jani Pizzoni, David Pizzo-
ni, Sara Štrancar, Samo Gre-
gorčič, Alenka Stopar). Vsako 
točko so predstavljali izbrani 
prizori iz Cankarjevih in Pre-
šernovih del, med prizori pa je 
tekel razgiban dvogovor med 
literatoma. 

Prva tema je bila Boj. Za člo-
veka je celotno življenje en ve-
lik boj. Najprej je bil odigran 
prizor iz vsem poznane Can-
karjeve črtice (Sitar - Aljaž Ka-
lin Kante, hlapec Jernej - Ma-
tej Štor), v katerem se hlapec 
Jernej v boju za svojo pravi-
co obrača na Boga. V drugem 
prizoru smo se vsi spremenili v 
drzne vojake, ki jih je nagovo-
ril pogumni Črtomir (Martin 
Curk). 

V naslednji točki smo izpo-
stavili Cankarjevo veliko ljube-
zen do svoje matere in Prešer-
novo muzo Julijo. Na odru se 

Dan kulture na Cesti
je predstavila Julija (Lana Piz-
zoni) ob recitaciji Sonetnega 
venca (Bogdan Bone), Cankar 
pa se je skupaj s svojo mater-
jo (Jerneja Bone) odpeljal na 
Vrzdenec. 

Cankar in Prešeren sta si bila 
po stanu zelo različna. Med-
tem, ko je Prešeren užival ad-
vokatski položaj je Cankar ži-
vel v revščini. V točki Beda je 
bil odigran prizor iz Cankarje-
vega “Pohujšanja v dolini Šen-
tflorjanski” (Miran Fučka, An-
dreja Štor, Bogdan Bone), 

Prešeren, ki so ga poimenova-
li tudi “Doktor Fig”, pa je otro-
kom razdelil suhe fige. 

Marsikdo se verjetno vpra-
ša kaj bi ta dva velika ustvar-
jalca pisala v današnjih časih. 
Bi se lahko vključila v sodobni 
svet? To so nam pokazali raz-
vajeni otroci (Maks Štor, Aljaž 
Fučka, bralka - Maja Ambro-
žič Fučka) skupaj s svojo ma-
terjo (Jerneja Bone) v prizoru 
iz črtice Bobi, ter Turjaška Ro-
zamunda (Sara Stopar, bra-
lec - Franjo Batič) skupaj s 
svojim junakom Ostrovrhar-
jem (Samo Gregorčič) in teto 
(Alenka Stopar) v moderni 
preobleki. 

V zadnji točki smo soočili Pre-
šernov pogled na svet in Can-
karjev na svoj narod. Medtem, 
ko je Prešeren že v kitici naše 

himne izrazil željo po medse-
bojnem povezovanju narodov, 
se je Cankar predvsem posve-
čal svojemu narodu. Najprej 
smo, tako kot se spodobi, sku-
paj z MePZ Vrnivec zapeli hi-
mno, nato pa so otroci z zasta-
vami različnih narodov v roki 
izrekli simbolično besedo “sku-
paj” v jeziku države, katerega 
so predstavljali. Zadnja točka 
je bila priredba skladbe Toma-
ža Domicelja, “Slovenskega na-
roda sin”. 

Ob koncu je predsednik KŠD 

Vrnivec Egon Stopar, ki je ak-
tivno sodeloval in bdel nad sa-
mim pripravljanjem prireditve, 
na oder povabil vse nastopa-
joče ter posebej izpostavil in 
se zahvalil mladima scenari-
stoma in režiserjema priredi-
tve Lani Pizzoni in Luki Štru-
klju. Zaključno besedo je nato 
imel predsednik KS Cesta, Erik 
Štrukelj. 

Odlični glasbeniki, igralci, re-
citatorji in tehniki (Bogomir in 
Anej Tomažič, David Fučka), 
ki jih imamo na Cesti, so tudi 
letos izvedli izredno lepo pro-
slavo. Prešeren in Cankar tako 
živita naprej v naših spominih 
in zagotovo bodo njuna dela 
dobro izhodišče za prihodnje 
prireditve. 

Lana Pizzoni, Luka 
Štrukelj, Egon Stopar

Družbeno odgovorni 
izzivalec ulice 2

V četrtek, 7. februarja, smo v Mladinskem kulturnem 
centru Hiša mladih Ajdovščina gostili IZZIVALCA ULICE 
2. Dokumentarni dogodek sloni na večletnih raziskavah, 
opredeljenih v sodelovanju z različnimi slovenskimi stro-
kovnjaki in uglednimi institucijami, ki so hkrati tudi aktivni 
soustvarjalci programa Neodvisen.si. V 9 letih delovanja so 
zabeležili 1.060 dogodkov in 320.000 obiskovalcev.

Avtor, pobudnik in nos-
ilec raziskovalnega dela Neod-
visen.si, Bojan Kodelja v 
središče Izzivalca postavlja no-
vodobne oblike zasvojenosti, 
ki zahrbtno prežijo na vsakog-
ar, saj so pogosto dobro pri-
krite. Družbeno odgovoren 

projekt, učinkovito nagov-
arja posamezne ciljne skupine 
in si prizadeva k vzpostavljan-
ju dobrih dialogov med otro-
ki, mladostniki in odraslimi. 
Izzivalec poslušalca opremlja s 
pridobivanjem veščin za pre-
poznavanje pasti, ki so skrite v 
medijih, družbenih omrežjih, 
računalniških igricah, film-
ih, risankah in drugod. Vsebi-
no smo v prostor mladinske-
ga centra umestili z namenom 
poudarka odgovornosti do 
mladih, katerim IZZIVALEC 
ponuja metode pravočasnega 
prepoznavanja različnih ob-
lik manipulacij, ki prodirajo 
do njih. Večer smo zaključili 
z razmišljanjem, da je misliti 
in odločati se s svojo glavo ga-
rancija, ki omogoča v mnoštvu 
vsiljenih resnic razbrati tisto 
pravo.

Na predpraznični četrtkov ve-
čer, so domačini z Goč napol-
nili prostore krajevne skupno-
sti z dvema razlogoma. Uvod v 
večer je predstavljala otvoritev 
postavitve projektorja, ki ga je 
Krajevna skupnost Goče dobi-
la v last od donatorja, ki se mu 
še enkrat iskreno zahvaljujemo 
za to pomembno pridobitev. 
Nato smo si, v počastitev slo-
venskega kulturnega praznika, 

Goče

Kulturni večer 

s pomočjo nove naprave po-
gledali star film in se ob tem 
iz srca nasmejali. Res enkraten 
dogodek. Dolg aplavz ob kon-
cu je dokaz, da so takšni dru-
žabni večeri zelo dobrodošli. 
Večer smo zaključili z druže-
njem in spodbudnimi beseda-
mi, da bo potrebno filmske ve-
čere ponovit.

A.G.

Pod okriljem ZD Ajdovščina, 
izpostava Vipava, skrbijo za 
patronažno varstvo na domu 
tri patronažne medicinske se-
stre. Gospo Rosano Harej, 
s katero se na Gočah redno 
srečujemo, smo   povabili na 
srečanje v   prostore Krajevne 
skupnosti Goče v torek, 29. 
januarja, in z njo spregovorili o 
njenem delu. 

Patronažne medicinske se-
stre so strokovnjakinje, ki 
obiskujejo domove bolnikov 
in jim nič kolikokrat pomaga-
jo, tako s preventivnimi obis-
ki, ki vključujejo svetovan-
je, pogovor in skrb za zdravje, 
kot tudi z obiski v okviru kat-
erih izvajajo zdravstveno nego 
novorojenčkov in bolnikov na 
domu. Marsikomu zelo olajšajo 

Goče

Večer s patronažno sestro

življenje. Delo patronažnih 
medicinskih sester obsega širok 
nabor obveznosti, vse pa pove-
zuje izjemen posluh in empati-
ja, ki jo premorejo patronažne 
sestre. Od babiških obiskov do 
ljudi srednjih let in invalidov 
ter na koncu oskrba umirajočih 
– kot bi rekla Rosana: »Od ro-
jstva do smrti v enem dnevu«. 

Patronažne medicinske ses-
tre ne poznajo le zdravstvenega 

stanja svojih bolnikov, temveč 
tudi socialno in psihično stan-
je v družinah. S to celovito ob-
ravnavo zgradijo medsebojno 
zaupanje, morajo pa seve-
da pri delu ohraniti tudi pro-
fesionalno distanco. Ob tem 
Rosana poudarja, da si upa-
jo pacienti patronažnim medi-
cinskim sestram postaviti tudi 
tista vprašanja, ki v ambulan-
ti pogosto ostanejo neizrečena. 
Patronažne sestre so edine v 
verigi zdravstvenega osebja, 
ki redno vstopajo v domove, 
zato so tiste, ki lahko prve pre-
poznavajo težave in stiske pa-
cientov ter družin. Rosani se 
zahvaljujemo za lep in poučen 
večer, ki smo ga zaključili s pri-
jetnim druženjem.

Anja Godnič



DOGODKI        25
Petek, 1. marec 2019 • številka: 206

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

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

www.megaterm.si

Ni nas bilo malo. Že od ranih 
jutranjih ur so prihajali poho-
dniki na Čaven iz vseh smeri. 
Sledili so korakom prednikov, 
ki so nam ohranili naše dru-
štvo, in v lastno veselje nad 
druženjem s prijatelji in znanci. 
Hoja veselje in dobra volja, vse 
to pripomore tudi k našemu 
dobremu počutju in zdravju. 

24. zimski pohod na 
Čaven
Prešernov dan, slovenski kulturni praznik, je dan nas vseh. 
Mi smo tisti, ki poleg naših velikih mož in žena, z načinom 
življenja, z našimi navadami, jezikom, vzorci vedenja in 
sprejemanja dediščine naših prednikov, soustvarjamo našo 
kulturo. V množici velikih narodov smo nekakšni redki biseri 
tega sveta. Na to, da smo Slovenci, moramo biti ponosni. 
In prav to zavedanje nosimo v srcih tudi člani Planinskega 
društva iz Ajdovščine in vsi naši prijatelji, ki so se udeležili 
24. tradicionalnega zimskega pohoda h koči Antona 
Bavčerja na Čavnu.

Ob enajsti uri smo tradicional-
no prisluhnili naši himni in na-
govoru predsednika PD Ajdo-
vščina. Spregovoril je, kot se na 
ta dan spodobi, o velikanih na-
šega naroda, o delu društva in 
načrtih za prihodnost. Nato je 
sledilo druženje. Pohodniki pa 

so še kar prihajali in tako je bilo 
do poznega popoldneva. Naj-
bolj pa smo se razveselili sku-
pine mladih planincev z vo-
dnikom Simonom, ki so se z 
našo zastavo na čelu, pridruži-
li odraslim pohodnikom v po-
častitev praznika. Prišli so od 
tunelov in povedali, da jim je 
bila pot prekratka. Med potjo 

so prepevali, med postanki pa 
prebirali pesmi našega Poeta in 
se o njem pogovarjali. Ob takih 
vodnikih in otrocih, se nam za 
našo prihodnost ni bati. 

mg

6. februarja smo na Gočah, 
v okviru študijskega krožka 
‘na vrtu’, ki poteka v sklopu 
Ljudske univerze Ajdovščina, 
gostili gospo Magdo Rogel-
ja iz zeliščarske kmetije Rog-
elja. Gospa Magda se ob redni 
službi (zaposlena je kot medi-
cinska sestra) s svojo družino 
ukvarja še s pridelavo zeliščnih 
čajev, eteričnih olj, raznih mazil 
in hidrolatov. Njeno veselje in 
strast so tudi masaže. Pokazala 
nam je par uporabnih gibov in 

Goče

Večer z zeliščarko
tehnik za boljše počutje. Pred-
stavila nam je kmetijo, pridela-
vo in različno uporabo zelišč. 
Sama veliko uporablja vse svo-
je izdelke iz zelišč, največ pri 
masažah. Izpostavila je štiri 
zelišča: sladki pelin, kraški 
šetraj, pegasti badelj in zdravil-
ni čistec. Večer smo zaključili s 
pokušanjem zeliščnega nama-
za iz kraškega šetraja, kruh iz 
čičerike in zeliščega čaja.

A.G.

Žepovski pohod na Sinji Vrh

Preložitev pohoda iz tradi-
cionalnega datuma za en teden 
naprej, se je izkazala kot zelo 
dobra odločitev. Tako smo se 
tokrat podali na 23. pohod na 
Sinji vrh v sončnem in zmer-
no toplem vremenu. Okrog os-
emdeset planincev tokrat ni 
potrebovalo derez in gamaš, 
ampak sončna očala in malo 
kondicije. 

Izpred Doma krajanov v 
Žapužah smo krenili najprej 
proti »Brnku« in nato do kape-
lice na Zelenem školu, kjer je 
bil oddih in čas za osvežitev 
iz nahrbtnika. Organizatorji 
iz društva DEŠK so se na tem 
mestu odločili spremeniti smer 
pohoda od ustaljene linije proti 

vrhu. Pot se je nadaljevala po 
robu gore do počivališča, kjer 
pride steza iz Šturij na vrh. 

Na mestu prehoda čez vrh je 
sedaj udobna lesena klop za 
počitek in opazovanje Ajdovske 
kotline iz ptičje perspektive. 

S potnimi čeli smo prispe-
li na sam Sinji vrh do križa 
ob stolpu. Vreme je bilo kot 
naročeno za obisk hribov, še 
vetra, stalnega spremljevalca 
Gore, ni bilo. Še lepše je bilo 
malo pozneje v Hieronimovi 
domačiji, kjer sta nas postregla 
Milan in Marko z domačimi 
dobrotami. Tokrat ni bilo har-
monike, ampak je igrala sama 
narava. Na letošnjem vzponu 
sta nam, poleg prvošolcev,   

delala družbo tudi priletna za-
konca Hožič s svojimi 157 leti 
in sicer v dobri kondiciji. 

V malo spremenjeni sestavi 
smo se odpravili v dolino. Ob 
duhovni spremljavi župnika 
Zorana smo se preko kamnite-
ga križa vračali k stezi, po kat-
eri smo prišli gor. Ob robu Po-
drte gore so nas pozdravljali 
številni jadralni padalci, ki so 
imeli za svoja užitke tudi do-
bre pogoje v zraku. Ob priho-
du v vas je zadišalo po krofih. 
Za pohodnike jih je Krajevna 
skupnost pripravila v brunarici 
kot nagrado za udeležbo.

Aleš Brecelj

Pomoč pri plačilu zavarovanja

Po zakonu o uveljavljanju 
pravic iz javnih sredstev lahko 
socialno ogrožene osebe uve-
ljavljajo pravico do kritja obve-
znega in dodatnega zdravstve-
nega zavarovanja. Kljub temu 
po podatkih ZZZS na dan 31. 
12. 2018 na območju enote Aj-
dovščina, 76 oseb ni imelo ure-
jenega obveznega zdravstvene-
ga zavarovanja, čeprav obdobje, 
ko osebe niso zavarovane, obi-
čajno ne traja dlje časa. Več je 
ljudi, ki nimajo urejenega do-
datnega zdravstvenega zavaro-
vanja. Analiza ministrstva za 

zdravje je pokazala, da je v Slo-
veniji brez njega okrog pet od-
stotkov prebivalcev. 

RKS – Območno združenje 
Ajdovščina je že v preteklosti 
pomagalo socialno šibkejšim 
pri plačilu obveznega in doda-
tnega zdravstvenega zavarova-
nja, v prihodnje pa bo temu na-
menilo še dodatno pozornost. 
Združenje se je uspešno pri-
javilo na razpis ministrstva za 
zdravje s programom »Zdra-
vstvo za vse«, namen katerega 
je neposredna pomoč, sveto-
vanje in oskrba oseb brez ure-
jenega zdravstvenega zavaro-
vanja. Rdeči križ vabi osebe, 
ki 31. januarja letos niso imele 

urejenega obveznega ali doda-
tnega zdravstvenega zavarova-
nja in imajo stalno ali začasno 
bivanje na območju občin Aj-
dovščina ali Vipava, da se ogla-
sijo pri nas. Skupaj bomo po-
iskali možnosti, kako urediti 
zdravstveno zavarovanje, ozi-
roma bo združenje glede na so-
cialno ogroženost osebe poma-
galo pri njegovem plačilu. 

Za več informacij nas prosi-
mo pokličite na 051 430 722 
ali 05 366 4930, nam pišite na: 
ajdovscina.ozrk@ozrks.si ali 
nas obiščite na Tovarniški 3 g, 
Ajdovščina. 

Rdeči križ Ajdovščina
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Orientacijska sprint 
tekma v Vipavi

V januarju smo se orientaci-
sti pomerili v mestni orientaci-
ji, imenovani sprint. PD Ajdo-
vščina (orientacijska sekcija) 
je v sodelovanju z OŠ Dobra-
vlje in OŠ Vipava organizira-
la sprint tekmo po starem me-
stnem jedru Vipave. To je bila 
že tretja taka tekma. Prva je bila 
pred leti po mestnih ulicah Aj-
dovščine, druga pa po obno-
vljenem Vipavskem Križu. 

Tekma šteje za ligo t. im. 
sprint orientacij in vključuje 
vsako leto pet različnih mest 
naše države. Zaradi izkušenj 
in dobrih rezultatov so nam 
tudi letos zaupali organizacijo, 
kar pa predstavlja kar velik za-
logaj. Za tekmovanje je namreč 
potrebna posebna orientaci-
jska karta, na kateri se mora-
jo vsi elementi na karti ujema-
ti z resničnimi v naravi. Tudi 
traser mora biti izkušen, saj 
za postavitev vsake kontrolne 
točke veljajo določena praila. 
Nad vsem bdi sodnik orient-
acist, določen za posamezno 
tekmo. Na naši tekmi je bilo to 
zaupano izkušenemu orienta-
cistu Klemnu Kendi. Postavl-
jalci kontrolnik točk se morajo 
na terenu včasih dogovoriti oz. 
dobiti privoljenje za postavitev 
točk, v kolikor je ta postavlje-
na na privatni lastnini. Prav pri 
tej nalogi gre posebna zahva-
la orientacistu Ivu Kete, ki je v 

to vložil veliko svojega proste-
ga časa. 

Merjenje časa posamezne-
ga tekmovalca, prijave in 
beleženje najdenih kontrol-
nih točk je elektronsko vode-
no. To delo smo letos zaupali 
mlademu orientacistu Urba-
nu Gregorcu, ki je delo odlično 
opravil. 

Sprint tekme so mednarodne, 
saj se jih udeležujejo tudi 

orientacisti iz sosednjih držav. 
Posebnost naših tekem je 
družinska proga, ki je bila tudi 
tokrat dobro obiskana. Preko 
20 družin se je prijavilo nan-
jo, nekaj tudi iz sosednje Itali-
je. Čudovito vreme za ta zim-
ski čas pa je nagradilo njihovo 
odločitev. 

Za odlične palačinke in pri-
grizke gre zahvala staršem 
naših orientacistov, pa tudi 
vodstvu in tehničnemu oseb-
ju OŠ Vipava, ki nam je odsto-
pili prostore. Na koncu so bili 
najuspešnejši tekmovalci ori-
entacijskega kluba Cerkno in 
orientacijskega kluba Komen-
da. Naših tekmovalcev je bilo 
preko 25, ki so tekmovali v 25. 
kategorijah - ločeno po spo-
lu od otrok do starosti preko 
60 let. Dosegli so lepe rezultate 
in spoznali staro mestno jedro 
Vipave.

MK

Vabljeni na priprave na Majski tek

Priprave na tekaške preiz-
kušnje City run 11km ter Sky 
run 16km,  bodo potekale v 
skupinah po enakih kondicij-
skih oziroma tekaških sposob-
nostih. Vadili bomo v treh sku-
pinah pod vodstvom izkušenih 
trenerjev. Razporeditev v sku-
pine je fleksibilna ter omogo-
ča prehajanje tako navzgor kot 
navzdol glede zahtevnosti in 
sposobnosti. 

1. skupina: Začetniki - skupi-
na zajema športne navdušence, 
ki s tekom začenjajo na novo ali 
po prekinitvi, ter niso sposobni 
preteči nekaj kilometrov v kosu.  

2. skupina: Srednja skupina 
- tekačice in tekači, ki so že tekli 

Dvignite pulz in naredite nekaj za svoje zdravje ter izboljšajte svojo telesno pripravljenost. 
Zavod za šport Ajdovščina vam v sodelovanju s Športnim društvom Tekači Vipavske doline 
ponuja pravi recept ter pravi dogodek za izpolnitev vaših želenih ciljev. S tekaškimi pripra-
vami na Majski tek pričnemo v četrtek, 7. marca ob 18h pred glavnim vhodom v Športni 
center Ajdovščina. Prijave na tekaške priprave zbiramo do 7. marca preko spletne strani 
Zavoda za šport Ajdovščina (https://www.zs-ajdovscina.si/).

ali želijo teči na 10 km in bodo 
seveda tudi nastopili na Ma-
jskem teku.  

3. skupina: Napredna skupina 
- bo zajemala vadbo za tekačice 
in tekače, ki so se že udeležili 
maratonov (21 km) oziroma 
tekov na daljših razdaljah. 

Tekaški prireditvi City run 

ter Sky run 2019, bosta poteka-
li v soboto 4. maja 2019.   

Poudariti velja, da je v družbi 
premagovanje naporov lažje, 
bolj zabavno, ob vsem naštetem 
pa je tudi motivacija večja.  

Vabljeni, da se nam pridružite 
in se vidimo na treningu! 
ŠD Tekači Vipavske doline

Vabljeni v šolo teka!
V torek, 12. marca 2019 ob 

17.30, vas vabimo na parkiri-
šče pri OŠ Danila Lokarja. 

V okviru ŠD ATLETIK Ajdo-
vščina, bomo ponovno začeli s 
šolo teka za nove začetnike in 
za tiste, ki potrebujejo nov za-
gon. Šola bo potekala vsak to-
rek in četrtek, vodila pa jo bo 
Tea Bajc - vaditeljica in trener-
ka športne rekreacije, športna 
maserka in terapevtka športnih 

poškodb. 8 treningov se bo iz-
vedlo tudi v okviru priprav na 
DM tek. 

Vabimo vse tiste, ki bi se radi 
naučili teči za zdravje, do-
bro počutje in tako, da bo po-
stal tek vaš užitek in del va-
šega življenja. Popeljali vas 
bomo v svet teka, vam ponu-
dili pomoč in oporo. Skupaj 
bomo izboljšali tehniko teka, 
razvijali moč, vzdržljivost, 

gibljivost, koordinacijo, okre-
pili in preoblikovali telo. Uve-
dli bomo nove navade in vaje, 
ki nam bodo pomagale osvo-
boditi našo energijo in zmanj-
šati stres, da bo naše življenje 
boljše. 

Prijave niso potrebne, za več 
informacij pa lahko pokličete 
na 041 335 679 (Tea Bajc).

PD Podnanos organizira v 
nedeljo, 03.03.2019 že 36. tra-
dicionalni pohod na Nanos - 
po Vojkovih poteh.  Začetek 
pohoda je izpred OŠ v Podna-
nosu, ura pa ni določena, ker 
pohodniki startajo sami, časov-
no poljubno. Pot pelje iz Pod-
nanosa čez potok Močilnik, 
nato pa skozi vas Podbreg čez 
Tabor in se vzpenja na planoto 

Vabilo na pohod na Nanos
Zatrep.  Od tu se steza strmo 
dvigne v pobočje Nanosa.  

Sam pohod traja okrog tri ure 
in je primeren za vse kategori-
je pohodnikov, potrebna je le 
ustrezna pohodniška oprema 
glede na vremenske razmere. 

Udeležba na pohodu je na la-
stno odgovornost. Startnine ni, 
pijača in jedača pa bo na razpo-
lago po simbolični ceni.

Dodatne informacije glede 
pohoda lahko dobite pri vod-
ji pohoda Sandiju Nabergo-
ju (tel.: 041 961 598 v večer-
nih urah) in pri tajnici društva 
Irmi Božič (tel. 040 154 260) 
ali pa na mail naslovu: info@
pd-podnanos.si. 

Lepo vabljeni v čim večjem 
številu na Nanos!

PD Podnanos

POHOD  
na Školj sv. Pavel  (620m) 

   iz  Vrtovina 
 v nedeljo 10. marec 2019 ob 13.00 uri 

       
 Pričetek in konec pohoda pri dvorani v Vrtovinu 
 trajanje pohoda: Vrtovin – Školj sv. Pavel – Vrtovin 3ure 
 pogostitev pohodnikov z vrtovinsko joto in domačo 

kapljico 
 ob 17uri proslava ob krajevnem prazniku v dvorani v 

Vrtovinu 
                                            
Pohod na Školj sv. Pavel in proslava je v vsakem vremenu. 
Pohod na lastno odgovornost.      KS VRTOVIN 

Vabilo na pohod na 
Školj sv. Pavla (620m)

KS Vrtovin organizia pohod 
na Školj sv. Pavla, v nedeljo, 10. 
marca ob 13.00 uri. Pričetek in 
konec pohoda je pri dvorani v 

Vrtovinu. Pohod traja pribli-
žno tri ure, ob 17. uri pa se do-
bimo na proslavi ob krajevnem 
prazniku v dvorani v Vrtovinu.

Za pogostitev pohodnikov bo 
poskrbljeno z vrtovinsko joto 
in domačo kapljico. 

Pohod je na lastno odgovor-
nost in bo organiziran v vsa-
kem vremenu.

KS Vrtovin

Državna SKI-O tekma
Člani PD Ajdovščina -  ori-

entacijske sekcije, smo se v so-
boto, 16. februarja 2019, poda-
li na skrajni severozahod naše 
države. Tu imajo namreč dovolj 
snega za organizacijo državno 
orientacijsko tekme, imenova-
no SKI-O, kjer iščeš kontrolne 
točke na tekaških smučeh po in 
ob tekaških progah. 

Čudovito, sončno vreme brez 
oblakov, je ponujalo pravi 
užitek poditi se po tekaških po-
teh travnikov in gozdov. Tek-
ma se je odvijala tik ob meji, oz. 
na italijanski strani. 

Dolga pot s šolskim kombijem 

je bila odlično poplačana. Na 
progah dolžine pet in več km 
so se vsi tekmovalci dobro 
odrezali. 

Medalje za osvojene stopničke 
so osvojili: Manuel Alber-
to Montes, Vid Štor in lanski 
devetošolec, Nik Gregorič. 

Tudi dekleta so bila zelo 
uspešna. Medalje za prvo in 
tretje mesto sta prejeli Tinkara 
Stres in Ema Gregorčič. 

Vid Štor in Klara Mahkovec 
sta bila prvič na taki tekmi. La-
hko bi rekli: “Primorci so prišli 
na sneg, tekli in zmagali”. 

Velike zasluge za njihove 
dosežke ima učitelj Stanko 
Čufer, ki mnogo popold-
nevov trenira učence na snegu, 
kjerkoli je možnost, na Nano-
su, pod Golaki ali kje bolj daleč.

MK
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Kulturna pot sv. Martina tudi skozi Vipavsko dolino
V Lavričevi knjižnici smo imeli prav posebno predavateljico, dr. Jasno Fakin Bajec. Raziskovalka kulturne dediščine in etnologinja na raziskovalni postaji ZRC 
SAZU v Novi Gorici je vključena tudi v projekt ‘Velika evropska kulturna pot (Via Sancti Martini)’, ki povezuje kraje povezane s sv. Martinom. Ker del poti po-
teka tudi skozi Vipavsko dolino, nam je predstavila življenje sv. Martina, njegovo dediščino ter novih možnostih, ki bi jih Vipavska dolina pridobila z urejeno 
potjo sv. Martina.

Leta 2005 je Svet Evrope pot 
razglasil za Evropsko kultur-
no pot, da bi tako predstavi-
li spominska mesta povezana 
z življenjem in kultom enega 
najbolj priljubljenih svetnikov 
Evrope, Svetega Martina. Leta 
2016, ko smo praznovali 1700. 
obletnico rojstva sv. Marti-
na Tourskega, ga je Svet Evro-
pe imenoval tudi za evropsko 
osebnost za leto 2016. 

Pohodna in romarska pot po-
teka tudi skozi Slovenijo. V Vi-
pavski dolini in na njenem ob-
robju imamo kar štiri cerkve 

posvečene temu svetniku: na 
Brjah, v Gaberjah, v Mančah 
in v Žapužah. 

Pohodna pot je namenjena 
romarjem, pohodnikom, špor-
tnikom – torej vsem, ki imajo 
radi naravo in kulturno dedi-
ščino. Urejena in označena je 
že od Sombotela do našega Lo-
gatca ter na nekaterih odsekih 
preko Italije v Francijo. Preda-
vateljica nam je predstavila pri-
mere dobre prakse iz nekaterih 
krajev ob poti: iz samega Som-
botela, pa iz Maribora, Dugega 
Sela na Hrvaškem in Albenge 

v Italiji, ki so tako snovno kot 
nesnovno kulturno dediščino, 
ki je povezana s sv. Martinom, 
vključili v življenje lokalne sku-
pnosti in pripravili različne do-
godke za romarje, pohodnike 
in seveda za turiste. Predava-
teljica je poudarila, da se tako 
s potjo med ljudmi ustvarja-
jo vezi za bolj humano, demo-
kratično in vzajemno Evro-
po, saj je pri iskanju in graditvi 
evropske identitete nujno tudi 
tkati vezi med predstavniki ci-
vilne družbe in si skupaj priza-
devati za preseganje ustaljenih 
negativnih predstav in pred-
sodkov. Predvsem bi radi v ta 
projekt vključili čimveč mladih 
npr. kot turistične vodiče, kot 
promotorje kulturne dediščine, 
ki bi jo lahko v medgeneracij-
skem povezovanju spoznava-
li, osvajali, tudi oplemenitili in 
delili naprej. 

V Sloveniji pot usmerja 
Evropski kulturni center sv. 
Martin Tourski – Slovenija. 
Pot čez Slovenijo je dolga pri-
bližno 550 km in poteka od slo-
vensko-madžarske meje v kra-
ju Domanjševci do mejnega 

prehoda z Italijo v bližini Opa-
tjega sela. V skladu z zgodo-
vinskimi dejstvi sledi stari rim-
ski cesti, ki je povezovala mesto 
Savaria (Madžarska), kjer se je 
sv. Martin rodil, z mestom Pa-
via (Italija), kjer je odraščal in 
kjer je tudi začel kariero rim-
skega vojaka. Celotna pot je 
dolga približno 2200 kilome-
trov. Povezuje Madžarsko, Slo-
venijo, Italijo in Francijo. Kon-
ča se v mestu Candes, kjer je 
sv. Martin umrl. Pot povezuje 

kraje Martinovega življenja in 
tudi kraje njegovega čaščenja. 

Urejena pot sv. Martina po 
Vipavski dolini lahko predsta-
vlja nove priložnosti za naše 
kraje. Predavateljica je izrazila 
željo, da bi predvsem tisti štir-
je kraji s cerkvami sv. Martina 
(Brje, Gaberje, Manče, Žapu-
že) prepoznali nove priložnosti 
in bi v povezavi s tem bogastvo 
kulturne dediščine znali upora-
biti za nadaljnji razvoj kraja. 

Zdenka Žigon

Praznik ajdovskih planincev

22. februarja smo se, v Dvo-
rani prve slovenske vlade, že 
tradicionalno zbrali ajdovski 
planinci.

Na vsakoletni občni zbor smo 
povabili v goste tudi učence OŠ 
Šturje. Pod vodstvom učiteljice 
Silvane Mislej so z mladostjo, 
lepo besedo in prijetnimi zvoki 
polepšali vzdušje. 

Naša himna, ki jo je zaigral 
orkester Glasbene šole Vinka 
Vodopivca, pod taktirko prof. 
Andreja Kobala, nam je segla v 
srca in napovedala praznik.

Da nam je bilo res lepo, so po-
skrbeli tudi učenci, ki preživlja-
jo prosti čas z glasbo in v glas-
bi pod mentorstvom glasbenih 
pedagoginj Nataše in Jasne. 
Zvoki treh harmonik in štirih 

ukulel so prijetno božali uše-
sa poslušalcem. Po čudovitem 
uvodu je planinski zastavono-
ša Tomaž Brecelj predlagal de-
lovno predsedstvo, da je po-
skrbelo za uradni del srečanja. 
Potek tega dela je imel v rokah 
starosta ajdovskih planincev 
Drago Ergaver.

Predsednik Planinskega dru-
štva Ajdovščina Cvetko Ušaj 
je prebral bogato poročilo o 
delu društva, gotovo najstarej-
šega v naši občini. V njem so 
bile predstavljene vse sekcije 
in delo njihovih članov. Pou-
darjeno je bilo skrbno in odgo-
vorno delo vsakega posamezni-
ka, njegova prizadevnost, da bi 
bilo med nami vsem lepo. 

Društvo posveča posebno 

skrb delu z mladimi, kar je bila 
srčika predsednikovega poro-
čila. S ponosom je poudaril, 
da delujejo planinski krožki na 
vseh treh velikih šolah v naši 
občini, da organizirajo različ-
ne poti in pohode, ki se jih ude-
ležujejo učenci in njihovi star-
ši. Posebej so bili s ponosom 
predstavljeni uspehi dobra-
vskih učencev, orientacistov. 
Njihovi uspehi presegajo dr-
žavne meje in segajo v sam sve-
tovni vrh.

V poročilu je bilo pohvaljeno 
delo gospodarske sekcije, delo 
markacistov, gorskih reševal-
cev, delo sekcije vodnikov in 
delo sekcije v Kamnjah. Pohva-
ljeno je bilo prostovoljno delo, 
ki še vedno živi med planinci. 

Natančno so bila podana še 
druga poročila, ki so del vsa-
koletnega srečanja planincev. 
Sklepamo lahko, da je bilo v 
preteklem letu opravljeno bo-
gato delo na različnih podro-
čjih. Smeli načrti so postavljeni 
tudi za prihodnost. Prepriča-
ni smo, da bomo zmogli toliko 
energije in zavihali rokave, kjer 
bo potrebno.

Nekaterim planincem se je 
podelilo tudi posebne nagrade. 
Srebrni znak Planinske zveze 
Slovenije sta prejela Jože Vo-
dopivec in Dušan Božič. 

Bronasti znak Planinske zveze 

so prejeli: Vesna Furlan, Mar-
ta Benko, Damijan Fabčič, 
Franc Bernik in Peter Vodo-
pivec. Priznanje ajdovskega 
društva so prejeli Venceslav 
Pestelj - Venčko, in oskrbnika 
v Iztokovi koči pod Golaki za 
gostoljubnost in toplino: Mag-
da Slejko in Boris Štor.

Gostje iz različnih planinskih 
društev, povabljenih na sreča-
nje, so pohvalili delo ajdovskih 

planincev in jim zaželeli uspe-
šno delo tudi v prihodnje.

Z veselo pesmijo orkestra 
Glasbene šole Vinka Vodo-
pivca se je zaključilo vsakole-
tno srečanje. Planinci smo si 
v preddverju dvorane zaželeli 
srečen korak in veselo snidenje 
ob letu osorej.
                                                              

Irena Šinkovec
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Lozice

Odprtje defibrilatorja
Rdeči križ Ajdovščina je v so-

boto, 26. januarja, predal jav-
no dostopni defibrilator, ki je 
nameščen na Domu krajanov 
Lozice. Ob tem so zbrane na-
govorili:  Tina Bizjak  (predse-
dnica KS Lozice), Goran Ko-
delja (župan občine Vipava) 
in Rajko Troha (predsednik 
Rdečega križa Ajdovščina). 
Rdečemu križu so pri nakupu 

defibrilatorja pomagali ra-
zni donatorji, ki se jim iz srca 
zahvaljujemo.

Ob odprtju je potekal tudi te-
čaj temeljnih postopkov oži-
vljanja z uporabo defibrilator-
ja za krajane. Usposabljanje je 

izvedel reševalec in predavatelj 
prve pomoči Primož Veliko-
nja, ki so ga poslušalci Vala 202 
konec leta 2018 izbrali za ime 
leta. Primož je po rodu Ajdo-
vec, sedaj pa je zaposlen v ZD 
Kočevje. Veseli smo, da je te-
čaj udeležence pritegnil ter so 
aktivno sodelovali, spraševa-
li in predvsem brez straha tudi 
praktično vadili. 

Istega dne smo dopoldan od 
8.30 do 10. ure v Domu kraja-
nov Lozice izvedli brezplačne 
meritve krvnega tlaka, sladkor-
ja in holesterola v krvi, ki se jih 
je udeležilo okrog 30 ljudi.

Irena Žgavc

Društvo MOST 

Oživljamo ročne 
spretnosti

“Pletenje in kvačkanje nista le 
starodobni ročni spretnosti, ki 
naj bi počasi zamirali. Ravno 
obratno. Postajata tako prilju-
bljeni, da se ju je prijelo novo 
poimenovanje - moderna joga, 
ki osvaja svet.” 

Kvačkanje in pletenje sta 
ročni spretnosti, ki aktivira-
ta možganske celice in ohran-
jata spomin, saj zahtevata po-
zornost pri delu, načrtovanje 
izdelka in njegov videz, giban-
je ter ustvarjalnost. Delo nas 
umirja in blagodejno vpli-
va na možgane, srčni utrip se 
upočasni in krvni tlak niža. 
Tako je tudi mnenje medi-
cinske stroke za ta ustvarjalni 
konjiček. 

Zato se je v društvu Most ob-
likovala, v sklopu krožkov ust-
varjalnih delavnic, tudi skupi-
na kvačkaric, ki redno sodeluje 
na razstavah doma in v tujini, 
kjer razstavlja svoje izdelke. Ti 
na roke narejeni izdelki, imajo 
toliko različnih oblik, velikosti 
in uporabnosti, da jih človek v 
trenutku vzljubi. Ob delu se iz-
menjajo številne zamisli za iz-
delavo izdelkov za dom, mod-
nih dodatkov in okraskov. Ob 
podpori strokovnih nasvetov 
in izmenjavi izkušenj pa lju-
bitelji ročnih del ohranjajo 
tradicijo in uporabo modernih 
tehnik ustvarjalnosti. 

Silvester, E. Mikuž

Vipavski tamburaši in slovenski 
kulturni praznik
Vipavski tamburaši zdaj že tradicionalno združujejo svoj letni koncert s praznovanjem slo-
venskega kulturnega praznika. Tako so tudi letos, v nedeljo 10. februarja, s slovensko himno 
pričeli kulturno glasbeni večer. Nabito polna dvorana Kulturnega doma v Vipavi je skupaj 
prisluhnila odličnemu koncertu, ki se je začel z govorom Gorana Kodelje in slavnostnega 
govornika Markota Bratuša (umetniški vodja SNG Nova Gorica).

Koncertni del večera je orke-
ster Vipavskih tamburašev pri-
čel z dvema originalnima tam-
buraškima skladbama 'Praznik' 
in 'Metulji', ki ju je skladatelj 
in duhovnik Vinko Vodopivec 
napisal kot koncertni skladbi. 
Sledile so tri priredbe Damirja 
Zajca: splet prekmurskih ljud-
skih pesmi z naslovom 'Prek-
murski motivi', koroška ljud-
ska 'Pojdam u Rute', nato pa še 
pesmi in plesi iz Kostela z na-
slovom 'Svetle zvezde'. Besedi-
lo in človeški glas je Damir Za-
jec nadomestil z glasom flavte, 
v osrednjem delu z zahtevnej-
šim vložkom, ki ga je skupaj 
z orkestrom odlično odigra-
la flavtistka Nika Uršič, dijaki-
nja 2. letnika Škofijske gimna-
zije Vipava.

Podmladek tamburašev, otro-
ška skupina, ki jo vodi Tina 
Mezinec, se je predstavila s 
skladbama 'Moj očka ima ko-
njička dva' in 'V dolini tihi'. Pri 
drugi skladbi je z njimi pre-
peval Matjaž Samotorčan - 
in občinstvo. Dolg in glasen 
aplavz bo dirigentki in mladim 
zagotovo spodbuda, da bodo 
z delom nadaljevali. Sloven-
sko kulturo sta s kulturo sose-
dnjih narodov povezali izvedbi 

'Dunaj ostane Dunaj', skladate-
lja Johana Schrammla in 'Mala 
suita' Josipa Stojanovića.  Prva 
z melodijo in ritmom koračni-
ce v priredbi, druga pa origi-
nalna tamburaška. 

Vipavski tamburaši so bi-
lui deležni mnogih pohval. V 

ponos jim je lahko tudi, da so 
občinstvu zaigrali v celoti nov 
koncertni program (z izjemo 
dodatka - skladbe Solinar). Šte-
vilni zbori in dobri pevci doka-
zujejo, da je v Vipavski dolini 
najlepše, ko se prepeva. In tak 
je bil tudi zaključek večera. 

V koncertnem zaključku so 
Matija Rupnik - tenor, Matjaž 
Samotorčan - tenor in Matija 
Cergolj - bariton, vsi trije pev-
ci in solisti z bogatimi pevski-
mi izkušnjami, zadnja dva pa 

tudi z akademsko glasbeno iz-
obrazbo, navdušili s tercetom 
v pesmi 'Ko zvonovi zapojo', v 
priredbi Matevža Močnika in 
Mete Praček. V dodatku, izplo-
skanem in hkrati pričakova-
nem, še s 'Solinarjem', v prired-
bi Neže Žgur. 

Potem pa je z odra in iz občin-
stva zadonelo »Prijat'li obrodi-
le...«  in se nato nadaljevalo do 
konca »…dokaj dni naj živi vse, 
kar nas dobrih je ljudi ». 

Večer  je profesionalno vodila 
Mateja Rosa ter z bogatim po-
vezovalnim besedilom in sim-
patično osebno noto združila 
program, nastopajoče in občin-
stvo v kulturni šopek, primeren 
prazniku.

VT

Ajdovščina

Goriška 64, obrtna cona Gmajna, 
Tel: 05/ 850 15 06

ODPIRALNI ČAS:
pon - pet: 8:00 - 18:00

sob: 8:00 - 13:00

Semenski krompir
Krompir je vrtnina, ki je doma v skoraj vsa-
kem slovenskem vrtu. Pridelava je dokaj eno-
stavna, če ste pozorni na pravi čas sajenja, 
pravilno gnojenje, kolobar in dobre 'sosede'. 
Krompir se ob ugodnih vremenskih pogojih 
lahko sadi že konec februarja. Paziti je po-
trebno le, da se zemlja ogreje na vsaj 9°C. Pri 
sajenju zgodnjega krompirja, poskrbimo za 
nekoliko večjo globino, saj s tem zaščitimo 
krompir pred hladnimi temperaturami.

Sadike sadnega drevja in 
jagodičevja 

BRESKVE, HRUŠKE, JABLANE, MANDELJ, 
KAKI, SLIVE, NEKTARINE, MARELICE, 
LIMON, GRANATNO JABOLKO, MALINE, 
RIBEZ, BOROVNICE, KOSMULJE, ROBIDA



RAZNO        29
Petek, 1. marec 2019 • številka: 206

Uporabno računalništvo za 
pisarniške delavce
Da za učenje ni nikoli prepozno, vam lahko potrdijo na Ljudski univerzi Ajdovščina, kjer or-
ganizirajo različna brezplačna izobraževanja za zaposlene in brezposelne 45+. 

Evropski socialni sklad in 
Ministrstvo za izobraževanje 
znanost in šport podpi-
rata projekt Pridobivanje 
temeljnih in poklicnih kompe-
tenc 2018-2022. V sklopu pro-
jekta zagotavljajo brezplačna 
izobraževanja zaposlenim 
in brezposelnim, starejšim 
od 45 let. Ljudska univerza 
Ajdovščina skupaj s partner-
ji, izvaja številna brezplačna 
usposabljanja na področju 
računalništva, tujih jezikov, 
komunikacije, osebne rasti ter 
promocije zdravja na delov-
nem mestu. Vsebine so bile ob-
likovane glede na potrebe in 

zahteve trga dela. Namenjene 
pa so vsem, ki si želijo izboljšati 
svoje temeljne in poklicne 
kompetence, povečati svojo 
zaposljivost in uspešnost pri 
opravljanju delovnih nalog. 

Eden izmed tega sklo-
pa programov je »Uporabno 
računalništvo za pisarniške 
delavce«, katerega je uspešno 
zaključilo 10 kandidatk. Pro-
gram se je izvajal v obsegu 40 ur. 
Vodila ga je zunanja strokov-
na sodelavka Ljudske univerze 
Ajdovščina Vera Kodrič, ki ima 
dolgoletne in bogate izkušnje s 
tega področja. Udeleženci se 
naučijo obvladovati 10-prstno 

slepo tipkanje, izurijo hitrost 
prepisovanja besedil in pisan-
ja po nareku ter spoznajo os-
nove oblikovanja poslovne ko-
respondence. Zato menijo, da 
jim bo pridobljeno znanje zelo 
dobrodošlo. S samostojnim in 
hitrim delom na računalniku 
bodo prihranile na času, saj 
bodo bolj učinkovite na de-
lovnem mestu. Slepo tipkan-
je jim omogoča pisanje in 
sočasno spremljanje besedi-
la na računalniškem zaslonu. 
Zato to obliko izobraževanja 
priporočajo vsem, ki se pri 
študiju in delu srečujejo z 
računalnikom. Sicer pa je zna-
no, da je znanje slepega tipkan-
ja lahko tudi prednost pri izbiri 
kandidata za zaposlitev.   

Da je izobraževanje poteka-
lo v prijetnem in sproščenem 
vzdušju lahko ocenite iz nas-
mejanih obrazov na priloženi 
fotografiji, ki je bila posneta ob 
zaključku izobraževanja pred 
nekaj dnevi.

Mentorica Vera Kodrič

Mrtvi glodavci
-zadnja faza deratizacije

… v prvi polovici petdesetih 
let prejšnjega stoletja. Na vrtu 
tedanjega Hotela Planika, na 
vogalu Prešernove ulice z Go-
riško cesto in pod lipo, ki še 
vedno stoji (a obsojena na iz-
sušitev!), so bili fotografirani 
France Bevk, Lili Novy in sku-
pina, v kateri prepoznavamo 
nekatere znane pedagoške de-
lavce s štiriletne osnovne šole 
in osemletne gimnazije.

Tretja z leve sedi učitelji-
ca Marija Kerkoč. V prvi vr-
sti stojijo učiteljice Marica Ro-
bič, Ljudmila Feigel, Mara 

Bilo je nekoč ...

Rijavec, profesor Lojze Bizjak, 
učiteljica Marija Šelj in uči-
telj Rastislav Slokar (deveti po 
vrsti). 

Pod oknom stanovanja, nad 
tedanjo Lekarno, stoji profe-
sor France Kalin, četrta v za-
dnji vrsti pa je učiteljica Barb-
ka Šinigoj.

In kdo so ostali? Bralce in 
bralke Latnika prosimo, naj 
jih prepoznajo in nam sporo-
čijo njihova imena. Morda pa 
se kakšen dijak tedanje višje 
gimnazije celó spominja tega 
srečanja.

V lanskem letu se je populacija podgan v Ajdovščini, zaradi ugodnih življenjskih 
pogojev, močno povečala. Eden od razlogov, da smo jih srečevali sredi belega dne, 
pa so bila tudi gradbišča, kjer so z deli posegali v kanalizacijske sisteme, kjer pod-
gane bivajo. 

Da bi rast populacije omejili, smo v letu 2018, poleg dveh običajnih, izvedli več 
dodatnih deratizacij. Izvajalec deratizacije je uporabljal vabe z zapoznelim delo-
vanjem, za katere je značilno, da živali poginejo šele nekaj dni po zaužitju strupa, 
do tedaj pa ne kažejo nobenih znakov zastrupitve, ki bi lahko predstavljali opozo-
rilo za druge podgane. 

Ko je podgana omamljena, se giblje počasneje, včasih celo izgubi orientacijo in 
ne zmore priti do gnezda, zato jih lahko opazimo na ulici tudi preko dneva. Take 
podgane so tik pred tem, da poginejo.

Mrtve podgane in drugi škodljivi glodavci so logičen pojav za obdobje po derati-
zaciji. Za njihovo odstranitev pokličite veterinarsko higiensko službo, na dežur-
no številko 05 3383 701. 

Populacijo glodavcev najlažje nadziramo, če jim omejujemo hrano, zato še vedno 
velja, da odpadne hrane ne zlivamo v straniščno školjko. 
STRANIŠČNA ŠKOLJKA NI ZABOJNIK ZA ODPADKE! 

V slast jim gre tudi odpadna kuhana hrana, ki jo odložimo na kompostni kup, 
zato priporočamo, da biorazgradljive kuhinjske odpadke, na kompostnem kupu, 
vedno izdatno prekrijete z zemljo. 

Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina
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Prešeren na malo 
drugačen način

V petek, 8. 2. 2019, smo kra-
jani Ustja počastili slovens-
ki kulturni praznik z zanimi-
vim dogodkom: spoznavali 
smo drugačnega Prešerna. »Vsi 
poznamo Prešerna kot ljube-
zenskega pesnika. Kot ran-
jenega laboda, ki zapoje s pre-
streljenim srcem. Tudi puščici, 
ki ga je tako prizadela, šolska 
učenost najde pravo ime: Ju-
lija Primic.« Tako je v svo-
jem razmišljanju o Prešernu 
poudaril gost večera dr. Zoran 
Božič, sicer predavatelj na 
novogoriški slovenistiki in 

odličen prešernoslovec. Kul-
turni praznik pa je priložnost, 
da se nam odkrije še drugačen, 
manj znani Prešeren. Dr. Božič 
nam je tako med številnimi za-
nimivostmi iz Prešernovega 
življenja predstavil tudi šaljivo 
rimano pripoved o Ženski 
zvestobi, ki jo godec zaman 
išče, ter manj znano zbadlji-
vo pesem o svetem Senanu, 
ki ni našla mesta ne v Poezi-
jah ne v šolskih berilih. Večer 
so s petjem ljubezenskih pesmi 
dopolnile Sestre Kobal.

VK

Dogajanje v MKC Hiša mladih v 
februarju in marcu

Za nami je kar nekaj zanimi-
vih delavnic, ki so se odvile v 
MKC Hiša mladih v mesecu 
februarju. Zanimiva delavnica, 
ki jo je vodil Nenad Vladić, av-
tor knjige ‘Od talenta do uspe-
ha’ se je odvila v sredo, 20.2. Av-
tor povzema: »Živimo namreč 
v času, ko družbeni napredek 
zahteva iskanje rešitev brez 
predpisanih pravil in vnaprej 
znanih rezultatov. Danes svet 
hlasta za ustvarjalci, ki znajo 

poiskati rešitve zunaj vidnega 
območja. Poteka preoblikovan-
je človeka, ki se mora v novem 
času premakniti iz nedeja-
vnosti in postati akter svojega 
življenja. V takšnem ambien-
tu si številni ljudje želijo odkri-
ti in oživeti svoje potenciale, ki 
jih poosebljajo in tvorijo doda-
no vrednost v družbi. Logična 
posledica je, da se pri posa-
mezniku pojavi želja za samo-
stojno podjetniško pot, kjer bo 

lahko uporabil in nadgrajeval 
svoje potenciale. Na drugi stra-
ni pa si že formirani podjetnik 
želi implementirati novood-
krite potenciale v že obstoječe 
z namenom, da bo njegova sto-
ritev konkurenčna. Delavni-
ca je bila namenjena svežim 
podjetnikom in vsem tistim, ki 
razmišljajo, da bi se podali na 
podjetniško pot.« 

Dan prej nas je obiskal Za-
vod Pelikan z gostom in otvor-
ili smo prvi pogovorni večer 
z bivšim odvisnikom od pre-
povedanih drog. Zaključili pa 
smo z zadnjim gostujočim pre-
davanjem iz sklopa 5 za um, 
v sodelovanju z e-centrom iz 
Nove Gorice. Tokratni četrtek 
je potekal na temo: STRES: 
ZARES KUGA MODERNE 
DOBE? Predavali sta Maša 
Brezavšček univ.dipl. psih in 
Karin Demšar mag.psih. 

Tudi v marcu bomo organizirali kar nekaj dogodkov na katere vas 
lepo vabimo. 

• Otroško pustno rajanje v Ajdovščini - Torek, 5. marec 2019, ob 
17.00, Velika dvorana Zavoda za šport Ajdovščina 

• Galerija Hiša mladih: (Ne)zreli sadeži 20/19: Vljudno vas vabi-
mo, da si ogledate razstavo z naslovom (Ne)zreli sadeži 20/19, dijakov 
4. letnika umetniške gimnazije likovne smeri Gimnazije Nova Gorica. 
Razstava bo na ogled do četrtka 7. marca 2019. 

• Delavnica peke kruha z drožmi, četrtek, 7. marec, ob 16.30: Kaj 
pa bomo na delavnici sploh delali? Gnetli bomo testo, se umazali z 
moko, oblikovali, pekli super kruh, degustirali in se na dolgo in široko 
pogovarjali kako uspešno speči kruh s pomočjo naravne fermentacije. 
Vsak udeleženec bo izvedel osnoven recept za kruh in pico ter seveda 
domov odnesel aktivne droži, pripravljene za takojšno peko. Delavni-
co bo vodil Erik Bačar. Število mest je omejeno. Cena 35 eur. Prijave 
na info@mc-hisamladih.si. 

• Vsak ponedeljek, ob 18.00, Ples žensk: »Preko Flowing plesa, joga flow gibanja ter ostalih vaj za 
krepitev centra v nas, bomo telo in duha napajale s svežino ter radostjo in v krogu plesale ter si izmen-
jevale srčno energijo, ki jo tako močno potrebujemo ena od druge.« Pravi Aja Franca, učiteljica ple-
sa. Vabljene vse, ki želite doprinesti podporo sebi ter ostalim ženskam in se krepiti ter sprostiti v varnem 
objemu glasbe in dobrih vibracij. Za izkušene plesalke in tiste začetnice, ki to še vedno verjamete, da ste! 

• Festival Klementina 2019 – Ustvarjalni dnevi: 29. marec – 7. april 2019: V zadnjem tednu mese-
ca marca bo potekal že tretji Festival Klementina – dnevi ustvarjalnosti. Čaka vas pester in zanimiv kul-
turni program za vse generacije. Sledite nam na naši spletni strani www.mc-hisamladih.si, ali preko FB 
profila: Ajdovska Hiša mladih.  

Nina Ukmar

Nov, uspešen začetek

Pred enim letom sem si po-
škodovala koleno. Postavljena 
diagnoza: strgana prednja kri-
žna vez. Čakali sta me opera-
cija in zahtevna rehabilitacija, 
zato sem morala ples postaviti 
na stranski tir. Pred poškodbo 
sem se v šoli borila za čim bolj-
ši uspeh, v plesni karieri pa za 
čim višje uvrstitve, potem pa 
je bilo v trenutku vsega konec 
(tako sem vsaj mislila takrat). 

Zdaj se z nekaj sprememba-
mi vračam v tekmovalni hip 
hop ples. Uspešno solistično 
kariero sem zamenjala za ples 
v paru z vrhunsko hip hop ple-
salko Uršo Skubic. Urša me 
je, sicer za barve drugega ple-
snega kluba, v času moje po-
škodbe, zamenjala na mestu 

državne prvakinje, ter na sto-
pničkah na lanskem evrop-
skem prvenstvu, na katerem je 
zasedla tretje mesto. Z novim 
letom je okrepila vrste Plesne-
ga kluba ADC in nama tako 
dala možnost za uresničitev 
najine večletne želje, da zdru-
živa moči v udaren duo. 

Prvič sva skupaj nastopili na 
kvalifikacijski tekmi za držav-
no prvenstvo, ki je poteka-
la 19. januarja 2019 v Novem 
mestu. Med 23 najboljšimi slo-
venskimi pari sva osvojili prvo 
mesto. Zmago sva čez 14 dni 
ponovili tudi na kvalifikacij-
ski tekmi, ki se je 3. februar-
ja odvijala v Ljubljani. Na naj-
višje uvrstitve ciljava tudi na 
naslednjih tekmah, na držav-
nem, evropskem in svetovnem 
prvenstvu. 

Danes vem, da poškodba, 
tudi težka, ne pomeni konca. 
Je začetek nečesa novega; no-
vih spoznanj, vrednot, priori-
tet, pristopov, vezi, prijatelj-
stev... Je čas dozorevanja. 

Zahvaljujem se vsem, ki so mi 
po poškodbi pomagali, da lah-
ko sedaj spet tekmujem. Po-
sebna zahvala pa gre tudi mo-
jemu dolgoletnemu sponzorju 
za vso pomoč in podporo na 
tekmah v času pred poškodbo.

Nina Ukmar

-   20 % popusta  
NA VSA OBLAČILA, OBUTEV IN POKRIVALA

ZADNJI KOSI      od – 40 %    do  – 50 %

Ajdovščina, Goriška cesta ��b ����

NOVO NA ZALOGI: 
smodnik Vihtavuori,  
krogle in stelivo FOX   

tel.��� �� �� ���  
Urnik

ponedeljek � petek ����� � �����
sobota �� � �� 

Puškarstvo Hubert pregelj s.p.  

gs� ��� ��� ���  
Izdelava pušk po naročilu in vsa ostala puškarska dela.  

      AKCIJA IZ ZIME V POMLAD
       v mesecu marcu  
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       v mesecu marcu  



Novo v Pigalu - Ajdovščina

V V

LESKOVACKI ZAR

 BGB Group - Pigal d.o.o. - Hotel & Casino Gold Club, Goriška cesta 25č, 5270 Ajdovščina
Rezervacije miz in info: 05 3644 707      Facebook: Pigal Hotel & Casino Gold Club

Specialitete pripravljene na žaru na oglje:
Leskovački čevapčiči in pleskavice, 

Vešalica (polnjena, bela ali Karadžordževa),
Klobasice in ramstek, Piščančji Batak ali polnjeno meso in še veliko drugega.

TOUCH OF LUXURY
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Sedaj edini lastnik edinega 
ajdovskega hotela, Loris Po-
žar o novi pridobitvi v hotel-
ski restavraciji in pivnici Pigal 
pravi: "Izboljšave so vedno mo-
žne. Tako naš hotel ponuja po-
leg iger na srečo, spanje na 78 
ih ležiščih, pivo iz male pivo-
varne, dnevne malice in kosila, 
pice iz krušne peči, po novem 
še pravi balkanski žar - meso, 
pripravljeno na oglju. Kdo 
ne pozna slastnih čevapčičev, 

Po novem v Pigal tudi na 
meso iz žara...

polnjenih vešalic, papriciranih 
klobask ?"

Gotovo to slastno ponudbo 
poznamo skoraj vsi, ki smo, 
če ne drugega obiskali celjski 
sejem... Ampak gre za poseb-
no meso in pripravo. 

"Kako pa? Ne samo vrhunsko 
meso, pomembno je tudi pra-
vo bukovo oglje. Mi smo ga od 
lokalnega oglarja nabavili dve 
toni. A je naš glavni adut kuhar 
Dule (Dušan Nešić), ki smo ga 
pripeljali iz Leskovca. Jaz tudi 
rad doma na vrtu obračam žar, 
a roko na srce, ni isto. Moraš 
znati." modruje Loris. 

Jedi iz žara ponujajo v hotelu 
Pigal vsak dan, od ponedeljka 
do četrtka od 11.00 do 22.00, 

ob vikendih še malo dlje. Por-
cija čevapčičev (150 g ) s prilo-
go stane 7 evrov (300 gramov 
s prilogo pa 9,90 €), mešana 
mesna plošča za dva (ali tri), 
ki tehta 1,2 kg pa 22 evrov. 
Vse jedi (trinajst vrst) so nor-
malno pripravljene sproti, to-
rej sveže. Solatni izbor je ti-
pičen, šopska, grška solata, 
pečene paprike...

Zadovoljen s pridobitvijo, 
Loris Požar, pogovor zaključi: 

"Ajdovščina v zadnjem času 
zelo napreduje. Prihajajo novi 
ljudje, naše sobe so že 65 % za-
sedene. Beležimo porast proda-
je pijač, spečemo več pic. Poleg 
delavcev in poslovnih partner-
jev ajdovskih podjetij, beleži-
mo vedno več turističnega obi-
ska. Pozna se nagrada Lonely 
planeta. Širitev naše ponudbe, 
pri čemer poudarjam da naša 
klasična restavracija deluje 
enako naprej, je torej en skro-
men prispevek k Vipavski do-
lini kot turistični destinaciji, iz-
beri. Gostje so različni, zakaj 
jim ne bi ugodili ? Nekdo ima 
rad joto, nekdo orado, nekdo 
pač pleskavico z ajvarjem ! 

Vabljeni !"
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Latnik - Zgornjevipavski časnik izdaja: LATNIK d.o.o., Goriška cesta 64, 5270 Ajdovščina • Glavni in odgovorni urednik: Marjan Krpan 
Tisk: Delo TS • Tel. uredništva: 05 36 71 501 • e-mail: info.latnik@gmail.com

Ukvarjamo se:
- s kontrolo opreme pod tlakom,
- s kontrolo skladišč nevarnih tekočin,
- s storitvami s področja varnosti in zdravja pri delu,
- z revidiranjem, projektiranjem, inženiringom,  

nadzorom in svetovanjem s področja investicijskih 
gradenj ter 

- neporušnimi preiskavami (NDT kontrolami).

Sinonim za varno in zanesljivo obratovanje 
energetskih postrojenj
Lokavška cesta 8, 5270 Ajdovščina • telefon: 05 36 80 520 ali 05 36 63 606

Ob upokojitvi se iskreno zahvaljujem 'mojim' pacien-
tom za zaupanje in sodelovanje. Odhod mi je lažji, saj 
vem, da prihajajo vsega zaupanja vredne zdravnice. 

Želim vam dobro sodelovanje tudi v prihodnje.

Zdravnica Marjetka Božič Čeh 
(Zdravstveni dom Ajdovščina)

Pivovarna Pelicon

Zmagovalka 'Black Aurora'
Ajdovska Pivovarna Pelicon je na Central European Brewers Conference (CEBC) v Budimpešti 
osvojila kar dve pomembni priznanji. Njihovo temno pivo Black Aurora je v konkurenci kraft piv 
iz vse Evrope dobilo nagrado za najboljše prijavljeno pivo celotnega dogodka (Best in Show) ter 
bronasto medaljo v kategoriji English Porter, v kateri zlate in srebrne medalje niso podelili.

“Takšna nagrada nam prina-
ša res veliko mednarodno pre-
poznavnost, pa tudi potrditev, 
da znamo v Sloveniji naredi-
ti  odlično temno pivo. Pri nas 
temnega piva namreč nimamo 
‘v krvi’, zato ga tudi gostinci in 
trgovci naročajo občutno manj 
od svetlega. Prav kraft pivovarji 

si  prizadevamo, da bi se to 
spremenilo, zato je takšna  na-
grada za nas  še bolj pomemb-
na,” je svoje misli povzela Ani-
ta Lozar iz Pivovarne Pelicon. 

Ekipa se je februarja odpravi-
li na Beer Attraction  festival v 
Rimini, ki je največji festival pi-
vovarstva ter sejem pivovarske 

opreme in surovin v naši bliži-
ni. V začetku marca pa bodo v 
Palah odprli nov prostor za de-
gustacije,  predstavitve, proda-
jo in druženja ljubiteljev kraft 
piva ter istočasno predstavi-
li novo nizko alkoholno pivo z 
2,8% alkohola. 

Ribiška družina Ajdovščina in 
Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina 

VABITA 
na čistilno akcijo porečja reke Vipave in Hublja,

v soboto, 16. marec 2019, od 8. do 11. ure.

Zbirna mesta:
- Ribnik Krnica - pod Velikimi Žabljami
- Most na Uhanjah
- Napoleonov most v Dolenjah
- Gasilski dom v Vipavi

Po čistilni akciji vam bomo postregli s toplim obrokom.
Zaželjena zaščitna oprema, kakšno orodje in dobra volja.

V primeru slabega vremena se čistilna akcija prenese 
na naslednji konec tedna.

Vabljeni v čimvečjem številu! 


