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Štirinožni prijatelji

Če imate doma hišnega lju-
bljenčka, ste verjetno opazili, da 
vas po napornem dnevu spro-
sti in spravi v dobro voljo. Res 
je, da imamo z njimi kar nekaj 
dela in da je potrebno ogromno 
prilagajanja - to lahko potrdim 
iz lastnih izkušenj. Ves ta trud 
pa je poplačan ob njegovem 
(pasjem) neizmernem veselju, 
ko se odpraviva na sprehod ali 
pa, ko pridem po celem dnevu 
domov. Poleg veselja in spro-
stitve pa psi poskrbijo tudi za 
naše zdravje. Eden izmed glav-
nih faktorjev zdravega telesa 
je športna aktivnost, ki je v hi-
trem tempu življenja velikokrat 
postavljena na stranski tir. Če 
imamo psa, pa od nas 'zahteva' 
vsakodnevno sprehajanje, ki je 
dobro tako zanj kot za vas. Pri 
gibanju se nam prekrvavi telo, 
izgubljamo odvečno težo, plju-
ča napolnimo s svežim zrakom 
in preprosto uživamo v naravi. 

Ker živali ne obsojajo, so tudi 
zelo dobri terapevti. Z njiho-
vo pomočjo različna društva 
pomagajo pri rehabilitaciji, iz-
boljšanju počutja in zdravja, iz-
boljšanju bralnih veščin ali pa v 
šolah pripomorejo k bolj moti-
viranemu učnemu okolju. 

Naši kosmatinci so torej, če 
je kdo dvomil, res naši najbolj-
ši prijatelji. Če ste tudi sami la-
stniki psa, ga imejte radi in do-
bro poskrbite zanj, on pa vam 
bo s hvaležnostjo vračal. Pes 
ima v življenju namreč samo en 
cilj: da osrečuje in podari svo-
je srce.

Kristina Birsa

Odkrili poznorimsko nekropolo
Arheologom v Ajdovščini ne zmanjka dela. Kjer koli gradbinci zasadijo lopate dovolj globoko, se razkrije usodna pove-
zanost mesta z rimsko preteklostjo. Tudi ob kopanju jarka za električno napeljavo pri prenovi nekdanje šolske stavbe v 
glasbeno šolo so naleteli na številne grobove in okostja. Arheologi jih umeščajo v poznorimsko dobo (4. in 5. stoletje).

Odkritje je bilo nekoliko nepričako-
vano, saj so na prvo okostje nalete-
li sto metrov od zahodnega obzidja 

Kastre. Pred leti so bližje obzidju in ob cer-
kvi že odkrili in raziskali 23 grobov, ki pa 
se po načinu pokopa večinoma razlikujejo 
od sedanjih najdb. Arheologi podjetja Av-
gusta, ki bdi nad izkopavanji po Ajdovščini, 
so namreč raziskali nekaj metrov širok pas 
od bodoče glasbene šole do cerkve. 

Približno meter globoko so naleteli na 20 
grobov z okostji 30 oseb. Grobovi so razvr-
ščeni v ravni vrsti, torej je pri pokopih že 
veljal nekakšen pokopališčni red. Grobovi 
so obloženi z lokalnim kamenjem (verjetno 
iz struge Hublja), ponekod pa tudi s plo-
ščami iz skrilavca, pripeljanimi od drugod. 
Med grobovi so tudi prave grobnice z več 
skeleti. Ker v grobovih niso odkrili poseb-
nih pridatkov (našli so le nekaj prstanov, 
novčičev in steklenih jagod), ocenjujejo, da 
gre že za krščanske pokope. Zagotovo ne 
gre za padle vojake iz znamenite bitke pri 
Mrzli reki leta 394, ker so med pokopanimi 

Praznik suverenosti kot zaključek 
osamosvajanja Slovenije

Dan suverenosti, ki ga praznujemo 
25. oktobra, je najmlajši državni 
praznik (od leta 2015), ni pa dela 

prost dan. Dan suverenosti, s katerim se 
spominjamo odhoda zadnjega vojaka JA 
iz Slovenije, skupaj z dnevom državnosti 
(25. junija) ter dnevom samostojnosti in 
enotnosti (26. decembra) sestavlja trojček 
praznikov, povezanih z osamosvajanjem 
Slovenije. V Ajdovščini smo praznik obele-
žili s proslavo v petek, 20. oktobra, ko smo 
se hkrati spomnili odhoda zadnjega vojaka 
iz vojašnice Vipava.

tudi ženske in otroci, torej poznejši (in tudi 
civilni) prebivalci Kastre. 

Očitno je bilo na zahodnem robu Kastre 
veliko pokopališče, ki se je skozi stoletja ši-
rilo kar daleč od rimskega obzidja. Verjetno 
pa je bilo veliko grobov že poškodovanih ob 

gradnji obeh igrišč (rokometnega in košar-
karskega). Nove najdbe bodo dokumentira-
li, materialne ostanke pa bi lahko po ustre-
zni obdelavi razstavili v ajdovskem muzeju.

Kastro bo prenavljal Kolektor CPG
Na javni razpis za izbiro izvajalca za ure-

ditev starega mestnega jedra Ajdovšči-
ne so prispele tri ponudne. Najbolj ugo-
dno je poslalo podjetje Kolektor CPG, ki 
bo dela opravilo za 2.673.000 evrov brez 
DDV.

Izbira izvajalca je postala pravnomočna 
23. oktobra, nakar so že stekli pogovori 
o časovnici in fazah gradnje. Prenova bo 
potekala po sklopih, da bi življenje v sre-
dišču mesta potekalo čim manj moteče. 

V ta namen je občina postavila koordina-
torja, ki bo skrbel za ustrezno komunika-
cijo med izvajalcem in prebivalci oz. la-
stniki lokalov. Prva za prenovo bo na vrsti 
Prešernova ulica.

Prenova bo potekala po idejnih načrtih 
biroja Ravnikar Potokar, ki je med dva-
najstimi elaborati najbolj prepričal oce-
njevalno komisijo na javnem natečaju za 
arhitekturno rešitev Kastre.
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Praznik suverenosti
19. oktobra leta 1991 je vojašnico v Vipavi zapustil zadnji vojak 
Jugoslovanske armade, nekaj dni kasneje, 25. oktobra, pa je iz kopr-
skega pristanišča odplula ladja, s katero so odpluli zadnji vojaki JA 
iz Slovenije. Od leta 2015 naprej se Slovenci tega dogodka spomi-
njamo s praznikom suverenosti. V petek, 20. oktobra, je v Ajdovščini 
potekala proslava ob dnevu suverenosti, v organizaciji Območnega 
združenja veteranov vojne za Slovenijo Ajdovščina – Vipava.

Dan suverenosti je tretji v vr-
sti praznikov, ki obeležuje-
jo slovensko samostojnost. 

Obiskovalce proslave, ki je potekala 
v petek, 20. oktobra, je na trgu pred 
Dvorano prve slovenske vlade pri-
čakal tehnični zbor Slovenske voj-
ske, atraktivna predstavitev vojaške 
opreme. Zbrane v dvorani je najprej 
pozdravil predsednik Območnega 
združenja veteranov vojne za Slo-
venijo Ajdovščina – Vipava Ivan 
Marc. 

Župan Tadej Beočanin je v svojem 
nagovoru poudaril pomen praznika: 
»Gre za zgodovinsko zelo poseben 
dogodek – namreč – še nikoli do te-
daj ni bila Vipavska dolina brez tu-
jih vojakov … nazadnje se je v svo-
je nasprotje spremenila še vojska, ki 
smo jo imeli za svojo, saj je v drugi 
svetovni premagala okupatorja, ker 
je bila na strani ljudstva. 

Morda se pomembnosti tistega ok-
tobra pred dobrega četrt stoletja niti 
ne zavedamo dovolj. Zato so oble-
tnice, proslave in prazniki primerni 

vsaj za to, da nas spomnijo, da smo 
v najtežjih časih zmožni neverjetnih 
dejanj in dosežkov, da so težke oko-
liščine tiste, ki nas povežejo in zdru-
žijo.« Dodal je še, da so prazne voja-
šnice po Ajdovščini zelo hitro dobile 
nove vsebine, da so puške ponekod 
nadomestili svinčniki, v Palah pa je 
nastal center za delovanje mladih. 

V imenu krovne organizacije je 
spregovoril podpredsednik Zveze 
veteranov vojne za Slovenijo Da-
nijel Božič. Slavnostni govornik na 

prireditvi, državni sekretar na Mini-
strstvu za obrambo RS mag. Miloš 
Bizjak, je preletel najpomembnejše 
dogodke osamosvajanja ter pri tem 
poudaril težke situacije na gornjem 
Vipavskem in Severnoprimorskem 
nasploh. 

Kulturni program slovesnosti so 
oblikovali oktet Castrum in mladi 
ajdovski gimnazijci, veteranka Adri-
jana Furlan pa je interpretirala pe-
sem Stanislava Gerželja iz Vrtovina 
z naslovom Domovina. 

S.H.

Usposabljanje za ponudnike turističnih storitev 

Širjenje turistične zavesti
Na Ljudski univerzi Ajdovščina je sredi oktobra potekalo prvo dejanje usposabljanja za ponudnike 
turističnih storitev. Program smo pripravili v okviru Usposabljanja za življenjsko uspešnost – Moje 
delovno mesto, ki temelji na projektnem učnem delu.

V program so vključeni zapo-
sleni, ki jim je skupno delo 
na področju turistične de-

javnosti, zato smo celoten program 
namenili razvijanju znanja in kom-
petenc, ki jih udeleženci potrebujejo 
za razvijanje dejavnosti in lastnih 
poslovnih idej v turizmu, poleg tega 

pa razvijajo in nadgrajujejo splošne 
kompetence, potrebne za karierni in 
osebni razvoj. 

Uvodno srečanje je začel Janez 
Furlan, vodja oddelka za gospodar-
stvo in razvoj na Občini Ajdovšči-
na, ki je predstavil strategijo razvoja 
turizma Vipavske doline, v kateri je 
izpostavil glavna cilja, in sicer vzpo-
stavitev enotnega upravljanja z de-
stinacijo Vipavska dolina ter dvig 
prepoznavnosti destinacije. 

Naše prednosti so strateška loka-
cija, avtentičnost okolja in pridelava 
lokalne hrane, ker pa se predstavlja-
mo kot še neprepoznavna turistična 
destinacija, lahko zgodbe postavimo 

Memorandum o vzpostavitvi partnerstva za razvoj človeških virov  

Kako do ustreznih kadrov
Na Gospodarski zbornici Slovenije – Območni zbornici za Severno Primorsko v Novi Gorici je v sredo, 
18. oktobra, potekal slavnostni dogodek ob podpisu Memoranduma o vzpostavitvi partnerstva za 
razvoj človeških virov.

Podpisniki partnerstva, Go-
spodarska zbornica Slove-
nije – Območna zbornica 

za Severno Primorsko, Zavod Re-
publike Slovenije za zaposlovanje 
OS Nova Gorica, Posoški razvojni 
center, Šolski center Nova Gorica, 
Ljudska univerza Nova Gorica in 
Ljudska univerza Ajdovščina, se 
zavedajo pomena učinkovitega 
medsebojnega sodelovanja gospo-
darskih družb, podjetij, podjetni-
kov, organizacij, zavodov, insti-
tutov, izobraževalnih institucij in 
drugih ciljnih javnosti pri načrto-
vanju in razvoju človeških virov 
na regijski ravni.

Namen sodelovanja je hitrej-
ši odziv na aktualne in prihodnje 
potrebe podjetij, omogočanje laž-
je poti za pridobivanje novih znanj 
in kompetenc, iskanje inovativ-
nih rešitev pri zmanjševanju vrze-
li med trenutnimi zahtevami trga 
dela in delodajalcev, usposoblje-
nostjo kadrov ter vsebinami. Pod-
pisniki bodo k sodelovanju pova-
bili še druge ključne deležnike in 

podjetja, saj verjamejo, da se le s 
skupnimi močni lahko gradi bolj-
ši jutri. 

Podpisu memoranduma je sledil 
sestanek strateških in strokovnih 
partnerjev ISIO projekta in pro-
jekta svetovanje zaposlenim, na 
katerem so predstavniki posame-
zne organizacije predstavili, s ka-
terimi posamezniki ali skupina-
mi se pri svojem delu najpogosteje 

na novo in gostom ponudimo edin-
stvena doživetja, ki jih bodo zna-
li ceniti. Razvoj turizma prinaša 
tudi nova delovna mesta, zato je po-
memben cilj izboljšati usposoblje-
nost turističnih in lokalnih ponu-
dnikov. Usposabljanje, s katerim 
smo začeli, pomeni pomemben do-
prinos k širjenju turistične zavesti in 
k razvoju novih znanj za snovanje 
idej ponudbe turističnih produktov 
v prihodnje. 

V drugem delu srečanja je Su-
zana Žvokelj Ferjančič z Razvoj-
ne agencije ROD predstavila tržno 

znamko Vipavska dolina, katere bi-
stveni del je ravno tako dvig prepo-
znavnosti območja Vipavske doli-
ne. Ker gre v našem okolju za razvoj 

neturističnega območja, bo to dol-
gotrajen proces, za katerega je klju-
čen destinacijski menedžment. Iz-
postavila je, da imamo ogromno 
možnosti in potencialov, nimamo 
pa še dovolj turističnih produktov, 
ki bi jih turisti lahko kupovali. 

Usposabljanje za ponudnike turi-
stičnih storitev bo potekalo predvi-
doma do konca aprila 2018, v tem 
času se bo odvilo veliko zanimivih 
predavanj, delavnic in ogledov na 
terenu in upamo, da bo usposablja-
nje spodbudilo razvoj zanimivih po-
slovnih idej in razširilo ponudbo v 

naši majhni, a naravno in kulturno 
zelo bogati Vipavski dolini.

Teja Volk

srečujejo. Izpostavili so primere 
dobre prakse in poudarili pomen 
ter vlogo brezplačnega svetovanja 
tako za zaposlene kot za nezapo-
slene osebe.
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Župan ponovno v šolskih klopeh
V četrtek, 12. oktobra 2017, 

so vsi trije 8. razredi 
Osnovne šole Danila Lo-

karja v okviru predmeta 'domo-
vinska in državljanska kultura in 
etika' gostili župana Občine Ajdo-
vščina, Tadeja Beočanina. V svoje 
šolske klopi so ga, skupaj z uči-
teljico Natašo Čuk in Inštitutom 
za mladinsko politiko, povabili 
zato, da bi podrobneje spoznali 

delovanje občine, naloge župana 
in občinskega sveta ter mu hkrati 
predali nekaj predlogov, kako bi 
se kot mladi v svoji občini še bolje 
počutili. 

V preteklih tednih so učenci pod 
okriljem Inštituta za mladinsko po-
litiko že spoznavali delovanje obči-
ne in njene organe ter se seznanili 
z drugimi zanimivostmi slovenskih 
občin. Med drugim so ugotovi-
li, da ima Slovenija kar 212 občin, 
da je največja občina po površi-
ni občina Kočevje, ki meri kar 555 
km2,medtem ko se občina Osilnica 
kot najmanjša občina po številu pre-
bivalcev ponaša z zgolj 377 prebival-
ci. Tokrat pa so želeli izvedeti nekaj 
več o občini Ajdovščina, zato so o 
svoji občini povprašali kar župana, 
ki ni skrival zadovoljstva nad zveda-
vostjo svojih mladih sogovornikov. 

Ravnodušnega pa ga niso pusti-
li niti predlogi učencev, s katerimi 
so dokazali, da v svoji občini radi 
živijo in jim je mar, v kakšno smer 
se bo občina razvijala. Predlogi, ki 
so jih predali županu, so obsegali 
tako želje po novih srednješolskih 
programih do ureditve novih oz. 
obnovitve obstoječih pešpoti ter 
igrišč. Nenazadnje so se dotaknili 
tudi zabave in prostega časa otrok 

ter možnosti izgradnje novih trgo-
vskih centrov v Ajdovščini. Učen-
ci so presenečeno ugotovili, da so 
določeni njihovi predlogi že na 
dnevnem redu občine, hkrati pa so 
tudi spoznali, zakaj določeni pro-
jekti terjajo dlje časa do realizacije. 

Pomembno pa je bilo tudi spo-
znanje, zakaj občina ne more po-
segati na vsa področja oz. ugoditi 
vsem željam svojih občanov. 

Tovrstna srečanja otroke nedvo-
mno spodbujajo k aktivni partici-
paciji v družbi. Razumevanje pro-
cesov participacije in občutek, da 
vsako mnenje šteje in lahko na bo-
lje spreminja okolje, v katerem ži-
vimo, predstavlja korak h krepitvi 
participacije. Slednje pa je proces, 
ki se mora začeti že v otroštvu.

Inštitut za mladinsko politiko

In kaj so o obisku povedali 
osmošolci:

Pri predmetu Domovinska in dr-
žavljanska kultura in etika nas je 
obiskal župan Tadej Beočanin. Se-
znanil nas je z delom župana, na-
logami občine, občinskim svetom 
in z njegovimi načrti za Ajdovšči-
no. Od nas je želel izvedeti, kaj 
pogrešamo v naši bližini oziro-
ma kako si mi mladi predstavlja-
mo lepšo in boljšo Ajdovščino. 
Župan je na naša vprašanja odgo-
varjal kratko in jedrnato. Nekatere 
naše ideje in predloge je podprl in 
jih pohvalil kot dobre, za druge pa 
nam je razložil, zakaj niso izvedlji-
ve. Lepo je bilo od njega, da je bil 
pripravljen priti med nas in da ga 
zanima naše mnenje. Če bo imel 
župan še čas, bi bila  vesela njego-
vega ponovnega obiska. 

Urška Bučinel, 8.c

 Od obiska župana smo izvede-
li veliko. Da ima v načrtu naredi-
ti plažo ob Lokavščku, novo glas-
beno šolo, da bi rad povečal število 
delavnih mest da se trudijo, da bi v 
Ajdovščini odprli nove srednješol-
ske programe in še veliko zanimi-
vega. Naučili smo se tudi, da ima 
občinski svet 26 članov, ki odločajo 
o idejah, predstavljenih s strani žu-
pana in da občina dobi od države 
okoli 500 evrov na občana. Zanimi-
va informacija je bila tudi, da lahko 
župana obiščemo ob četrtkih do-
poldne, ko je na razpolago za naše 
pobude, pohvale in kritike. V po-
govoru z njim smo  izvedeli veliko, 
med drugim tudi to, da nas je strah 
spraševati in se izpostaviti. Meni je 
bilo srečanje zelo všeč in bi si želela  
več takšnih učnih ur, saj se tako na-
učimo spoštljivo pogovarjati in po-
slušati drug drugega. 

Tina Hrovat, 8.c

Hiša mladih 

Četrtkov večer posvečen enakosti med spoloma

Po izvirni in poučni lutkovni 
predstavi senčne lutkarice Mo-
nike Furlan so o pomenu ena-

kovredne porazdelitve skrbstvenih in 
gospodinjskih obveznosti med moškim 
in žensko v zasebni sferi in o vlogi šole, 
ki jo ta ima pri ozaveščanju o pome-
nu enakosti med spoloma, na okrogli 
mizi 'Enakost spolov v vzgojno – izo-
braževalnem sistemu in v zasebni sferi' 
spregovorili: sociologinja, dolgoletna 
profesorica na Fakulteti za družbene 
vede v Ljubljani in pionirka slovenske-
ga feminizma dr. Maca Jogan, novinar 
in avtor bloga 'Ljubki nesmisel', Jure 
Marolt, profesorica likovne pedagogike 
Ana Pečnik, profesorica sociologije in 
slovenistike, Valerija Zorko ter vzgoji-
telj in profesor športne vzgoje na Srednji 
šoli Veno Pilon Ajdovščina, Igor Sever. 

V okviru projekta 'Kažipot mladim do enakosti spolov', ki ga sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ameriška Ambasada v Lju-
bljani, je pod okriljem Inštituta za mladinsko politiko potekal večer, posvečen enakosti med spoloma.

Gasilska zveza 
Ajdovščina z novim 
praporom
Štiri ajdovska prostovoljna gasilska društva – Ajdovščina, Col, Selo 
in Šmarje – so od leta 2009 organizirana v občinsko gasilsko zvezo, 
ki je 21. oktobra slovesno razvila svoj prvi gasilski prapor.

Gasilstvo na zgornjem Vipa-
vskem ima bogato, več kot 
stoletno tradicijo. Skozi čas 

je bilo različno organizirano, za-
dnja večja sprememba pa sega v leto 
2009, ko se je medobčinska gasilska 
zveza Ajdovščina – Vipava razdelila 
na dve občinski. 

Letošnjega oktobra je Gasilska zve-
za Ajdovščina razvila svoj prvi pra-
por. Dogodek je po pravilih gasil-
skega protokola razvijanja prapora 
potekal v dvorani gasilskega doma v 
Šmarjah. Poleg vodstev prostovolj-
nih društev so bili med gosti vidnej-
ši predstavniki sosednjih gasilskih 
zvez ter drugih služb v sistemu za-
ščite in reševanja, dogodka pa se je 
udeležila tudi poslanka Eva Irgl. 

Prapor je predsedniku Primo-
žu Novaku predal 'darovalec' Franc 
Urdih, ki je tudi najbolj zaslužen za 
celotno organizacijo nastajanja pra-
pora ter je za svoje prizadevanje pre-
jel posebno priznanje Gasilske zveze 
Ajdovščina. Prapor krasi najznačil-
nejša ajdovska veduta grajskega ob-
zidja, s svetim Florjanom. Ponosno 
bo visel na čelu praporov posame-
znih prostovoljnih društev, združe-
nih v občinsko zvezo, na vseh pro-
tokolarnih in družabnih gasilskih 
dogodkih. 

S.H.

Dogodka sta se udeležila tudi podžu-
pan občine Ajdovščina Mitja Tripković 
ter predstavnica Ameriške ambasade v 
Ljubljani Julia Stanely, ki je v svojem na-
govoru poudarila pomen sistemskega 
pristopa k odpravljanju diskriminacije 

na podlagi spola in zaključila, da spolna 
diskriminacija ni samo ženska zadeva.

Vsi sogovorniki na okrogli mizi so se 
strinjali, da je pri nas enakopravnost 
na visoki ravni, hkrati pa so opozori-
li na težave, ki še obstajajo in na katere 

moramo biti še posebej pozorni, če želi-
mo doseči enakost med spoloma. Pred-
stavnik Srednje Šole Veno Pilon, ki svoj 
poklic dopolnjuje s svojo vlogo očeta, 
Igor Sever, je poudaril: »Čeprav se vsi 
zavedamo pomembne vloge, ki jo ima 
šolstvo pri vzgoji otroka, ne smemo po-
zabiti na družino kot matično celico, 
iz katere otroci črpajo svoje dojemanje 
vloge ženske in vloge moškega v druž-
bi.« Vsekakor pa lahko učitelji s svoji-
mi delom in vzorci vedenja veliko pri-
pomorejo k dojemanju in spodbujanju 
enakosti med spoloma. To je dokazala 
tudi Ana Pečnik iz Gimnazije Celje, ki je 
svoje znanje in izkušnje delila s svojimi 
dijaki, ki so na temo enakosti spolov pri-
spevali svoje izjemne umetniške izdelke, 
nastale na podlagi kritičnega razmišlja-
nja o izpostavljeni temi. 

Dr. Maca Jogan je o vlogi moškega v 
družini izpostavila, da »so se moški ozi-
roma očetje znašli v nekakšni krizi, saj 
nimajo vzornika. Prejšnja vloga oče-
ta kot avtoritete in tistega, ki kaznuje, je 
preteklost in ni več zaželena. Sodobnim 
očetom pa novih vzorov primanjkuje.« 
Poudarja pa, da »očete ne sme biti strah 
pokazati svojo ljubečo plat.« Večer se je 
zaključil z otvoritvijo razstave 'Pokaži 
mi pot do enakosti spolov', ki je nasta-
la v okviru istoimenskega natečaja in s 
podelitvijo nagrad najboljšim izdelkom. 

Pestrost in kritičnost umetniških del, 
ki segajo od fotografij, esejev, poezij in 
izjemnih risb ter epskih pesnite, za ka-
tere verjamemo, da vas ne bodo pustila 
ravnodušne, si lahko ogledate v galeriji 
Hiše mladih. 

Inštitut za mladinsko politiko
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Občinske svetnice in svetniki

Mateja Jerkič, skupina nepovezanih svetnikov

Izvoljeni ste bili na listi NSi, zdaj 
ste v skupini nepovezanih sve-
tnikov. Kaj se je zgodilo?

Po mnogih razpravah ter pogovo-
rih z očetom Albertom Kravosom 
(ustanovnim članom stranke N.Si 
ter večletnim svetnikom Občine Aj-
dovščina) sem se odločila, da po-
stanem del politične strukture tudi 
sama ter poskusim s kandidaturo na 
listi N.Si. Po dvoletnem dobrem so-
delovanju z odborom v Ajdovšči-
ni, pod vodstvom gospe Nadje Ušaj 
Pregelc, sem začutila, da se vodstvo 
stranke ne odloča več v smeri mo-
jih razmišljanj. Zato sem izstopila iz 
stranke ter postala neodvisna sve-
tnica.

Ste članica Komisije za man-
datna vprašanja, volitve in ime-
novanja. Ena od osnovnih nalog 
komisije je, da občinskemu sve-
tu predlaga kandidate za delovna 

telesa občinskega sveta in dru-
ge organe, ki jih imenuje občinski 
svet. Gre za izrazito politični or-
gan - je zato potrebnega več uskla-
jevanja, da ne rečem kupčkanja?

Kot članica KVIAZ-a, pod kvalite-
tnim vodstvom g. Jordana Polanca, 
se počutim lepo sprejeta tudi zaradi 
tega, ker sem ženska. Pri izbiri kan-
didatov za določena delovna telesa 
morebiti resnično gre za usklajeva-
nja ter tehtanja o starosti, izobraže-
nosti in preteklih izkušenj predla-
ganih kandidatov. Gre pa tudi za 
zapolnitev kvot strankarskega siste-
ma, kakršnega so seveda, izvolili vo-
lilci. Le njim, našim volilcem, smo 
dolžni dajati odgovore na zastavlje-
na vprašanja ter zagovarjati njiho-
ve pobude ter pričakovanja znotraj 
mandata.

Komisija tudi pretresa predloge 
za občinske nagrade. Doslej ni bilo 
opaziti nasprotovanj vašim pre-
dlogom …

Glede predlogov za občinske na-
grajence pa imam pripombo le na 
preozek izbor in zategnjenost posa-
meznih predlagateljev. Gre namreč 
za obdobno ponavljajoče se predlo-
ge glede odločanja, kaj naj nagra-
jenec sploh ustvari, da ga skupnost 
opazi ter občina posledično nagra-
di. Kot občani imamo pomanjklji-
vo predstavo o tem, kaj je izjemnega 
pomena za ožjo skupnost in konč-
no tudi za generacijo. Zato prispe na 
komisijo skop izbor predlogov kan-
didatov za nagrade in priznanja.

Se je v vašem delovanju kaj 

bistveno spremenilo, potem ko de-
lujete v skupini nepovezanih sve-
tnikov? V skupini sta še Angel Vid-
mar in Vilko Brus, ki sta na sejah 
sveta najbolj 'glasna'. Se sestajate 
pred sejo, usklajujete mnenja?

Odkar sta me svetnika Angel Vid-
mar in Vilko Brus povabila k njima, 
da smo lahko ustanovili skupino ne-
povezanih svetnikov, se počutim še 
lepše sprejeta. In to tako glede razvi-
janja svojih razmišljanj ter zaključk-
ov pred sejo, kot tudi glede pobud in 
vprašanj na sejah Občinskega sveta. 
Uskladimo se glede tematik in ob 
predelanem gradivu za sejo izrazi-
mo vsak svoje pomisleke.

Na samih sejah občinskega sve-
ta so vaša vprašanja kratka in jedr-
nata, običajno v njih ni 'politike', 
saj se nanašajo na vsakdanje pro-
bleme. Jih zastavljate na osnovi la-
stnih izkušenj, ali vas nanje opo-
zarjajo tudi volilci?

Vzrok mojih 'nepolitičnih' vpra-
šanj ter pobud in predlogov na se-
jah izhaja iz že prej omenjenega 
delovnega mesta. Vsakodnevna iz-
menjava izkušenj človeka, ki večkrat 
v žepu nima niti eura - to je zame 
'politika'. Ljudje s tegobami prihaja-
jo k meni po toplo, spodbudno bese-
do. Vstopijo malo manj dobre volje, 
prav vsak pa lokal zapusti z nasme-
škom na obrazu.

Mandat celotnega občinskega 
sveta se običajno presoja po dosež-
kih. Kateri se vam po treh letih zdi-
jo najpomembnejši?

Med mnogimi dosežki občinskega 

sveta pod taktirko župana Tade-
ja Beočanina bi izpostavila 'Analizo 
potreb gospodarstva po kadrih, izo-
braževanju in usposabljanju v Ob-
čini Ajdovščina', katero je Občina 
naročila in zaupala v izvedbo gospe 
Anji Jamšek Furlan v okviru Ljud-
ske univerze v Ajdovščini. Izsled-
ki analize, izvedene v letu 2016, so 
privedli do javnega razpisa za dode-
litev štipendij za deficitarne poklice. 
Vodita lokalno pomembna ali defi-
citarna poklica: poklic strojni tehnik 
ter elektrotehnik.

Imam namreč mladoletne, šoloob-
vezne otroke, za katere moramo na-
rediti prostor ter jim omogočiti osa-
mosvojitev na osebnem področju. 
Vse se začne pri uspešno končanem 
šolanju, nadaljuje pa v nabiranju de-
lovnih izkušenj.

Kaj bi po vašem mnenju še mora-
li narediti?

Dodatno bi na tem področju lah-
ko motivirali samozaposlovanje na 
vsakem od področij dela.

Tudi za vas vprašanje o zasto-
panosti žensk v politiki na lokal-
ni ravni (pet svetnic v 26 članskem 
občinskem svetu) ...

Ženske v politiki na lokalni ravni 
smo slabo zastopane le iz enega ra-
zloga. Tako vidim zadevo jaz, kot 
socialni pedagog. Še vedno je žen-
ska v očeh sokrajanov oz. sovašča-
nov najprej mama, gospodinja ter 
šele nato političarka. Iz tega razlo-
ga se ženska na kandidatno listo niti 
ne prijavi.

Kako bi komentirali predsedniške 

volitve – od petih ženskih kandi-
datk nobena ni napredovala v dru-
gi krog …

Predsedniške volitve so odsev, zr-
calo negativizma, do katerega je z 
leti načrtnega razslojevanja sloven-
skega naroda prišlo. Lažje je ob-
vladljiv med seboj razdvojen kot 
po enoten narod. Glede kandidatk 
bi poudarila, da nobena od njih ni 
bila primerna za prevzem funkcije 
'mame' naroda. Dosedanji 'oče', go-
spod Borut Pahor, je pustil močno 
sled v načinu dialoga ter nastopa.

Boste na prihodnjih volitvah še 
kandidirali in na kateri listi? Spre-
menili ste tudi volilni okoliš?

Po ločitvi sem se iz uspešne Kra-
jevne skupnosti Cesta, pod vod-
stvom predsednika g. Bogomira 
Tomažiča, preselila v ožje mestno 
jedro, na Vilharjevo ulico v Ajdo-
vščini. Veselim se generalne preno-
ve centra mesta ter upam na popol-
no zaporo prometa. Na prihajajočih 
volitvah bom kandidirala znotraj 
stranke, ki je izrazito nacionalno 
usmerjena. Želim si enakih pogojev 
in možnosti za Slovence. Socialni 
transferji se izčrpavajo ... samostoj-
ni podjetniki plačujemo visoke dav-
ke na vsak artikel ...

Misel za konec?
Polagam vam na srce: Radi imej-

mo prekrasno deželo. Naša je. Pu-
stimo jo slovenskim generacijam!

Edo Pelicon

Po srednji zdravstveni šoli v Novi Gorici (smer zdravstveni tehnik) sem spremenila smer in fakultetno izobrazbo pridobila na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, 
smer Socialni pedagog, tedaj še z nazivom vzgojitelj-defektolog za motnje vedenja in osebnosti ter domske pedagogike. Prve delovne izkušnje sem preko javnih del, kot 
mobilni socialni pedagog, nabirala v vrtcu Ribnik ter njegovih podružnicah Ob Hublju in v Vipavi. Zatem sem se hvaležno odzvala vabilu CIRIUS-a iz Vipave, kjer sem eno 
šolsko leto vodila vrtec za otroke s posebnimi potrebami. Ker se je število vpisanih otrok za naslednje šolsko leto prepolovilo, sem izkoristila priložnost prezaposlitve ter 
se zaposlila pri sestri, v Novi Gorici, v lokalu Loterije Slovenije. Tam sem danes samozaposlena in se vsakodnevno srečujem z življenjskimi zgodbami ljudi.

Lavričeva knjižnica

Dogajanje v novembru

Lavričeva knjižnica Ajdovšči-
na bo ob 500-letnici prote-
stantizma ves november na-

menila dogodkom, s katerimi bo 
zaznamovala reformacijo, ki se je 
močno razmahnila tudi v Gorici in 
na Vipavskem, predvsem v Vipavi 
in v Vipavskem (Svetem) Križu. 
Poseben poudarek bo dala sloven-
ski knjigi in uglednim reformator-
jem ter soustvarjalcem slovenske 
tiskane besede iz naše doline. 

Od približno 10. novembra bo 
v knjižnici razstava tiskov, ki jih 
poseduje knjižnica. 15. 11. bo naš 
gost dr. Jonatan Vinkler (Univer-
za na Primorskem), ki bo izposta-
vil delo Matije Trosta (predvide-
vamo, da bo predstavil nekatere 
doslej manj znane podatke o tej 
osebnosti, rojeni na gornjem Vi-
pavskem). V Vipavi pa bo pripra-
vil predavanje o razmerah na tem 
območju ugledni zgodovinar iz 
Nove Gorice dr. Branko Marušič, 
tudi avtor knjige o dr. Karlu Lavri-
ču, ustanovitelju naše knjižnice. 

Zanimiva bo zaokrožena 

tiskarska delavnica (17.11.) za šol-
ske skupine in tudi za izven. V 
okviru študijskega krožka Kavica 
bo 21.novembra potekalo temat-
sko srečanje v knjižnici. Tudi za 
otroke bo nekaj: v okviru pravljič-
ne srede 22.11. bodo poslušali pra-
vljico o knjigah! 

Reformacije se dotika tudi za-
ključni dogodek v okviru projekta 
Primorci beremo – gostja bo Moj-
ca Kumerdej, avtorica knjige Kro-
nosova žetev. Zaključek projekta 
bo v torek, 28.11. 

Letos bodo slovenske knjižni-
ce Dan splošnih knjižnic 20. 

november zaznamovale na podla-
gi, ki bo skupna za vse. Vsaka knji-
žnica zase pa bo dala lasten pou-
darek. 

Lavričeva knjižnica bo teden 20. 
11. začela z brezplačnim vpisom 
za nove člane (to pomeni zares le 
tiste, ki doslej niso bili člani in se 
bodo vključili povsem na novo). V 
torek, 21. 11. bo pripravila spisek 
»top knjig« in zvečer tradicional-
no Klepetalnico z Anito Lozar in 
Matejem Peliconom. Sredo, 22.11. 
bo poudarila knjižnica v Vipavi z 
dr. Brankom Marušičem. Četrtek 
izpostavlja dejstvo, da v knjižni-
ci še zdaleč niso na voljo le knji-
ge – zato je poudarjen študisjki 
krožek Beremo v naročju staršev; 
v pripravi je tudi delavnica s po-
dročja informacijskih virov s pro-
stovoljcem Teo. Teden zaključu-
je knjižnica pod geslom Modrost 
za mladost – za otroke in mlade 
ter medgeneracijsko sodelovanje. 
Tudi tega se je vredno udeležiti. 

Vabljeni torej vsi! 
Artur Lipovž
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21. andragoški kolokvij 

O spoznanjih, dosežkih in izzivih izobraževanja odraslih

Namen dogodka je bil pou-
dariti vlogo neformalnega 
izobraževanja pri odziva-

nju na družbene in podnebne spre-
membe ter opozoriti na razmere, ki 
bodo neformalnemu izobraževanju 
predstavljale izziv tudi v prihodnje. 
Dvodnevnemu dogajanju se je pri-
družilo več kot sto udeležencev z 
ljudskih univerz, Ministrstva za izo-
braževanje, znanost in šport, raznih 
društev in ostalih organizacij, ki se 
(ne)posredno srečujejo z izobraževa-
njem odraslih. Dogodka so se udele-
žili tudi gostje z Irske, s Hrvaške, iz 
Bosne in Hercegovine in Srbije. 

Dvodnevno srečanje, ki je poteka-
lo v prostorih Vertikale, Pipistrelo-
ve stavbe za razvoj in raziskave, se je 
začelo s predstavitvijo dobrih praks 
neformalnega izobraževanja na lo-
kalni ravni, tj. v zgornji Vipavski do-
lini. Ljudska univerza Ajdovščina je 
predstavila dejavnosti svojih študij-
skih krožkov in neformalnih usposa-
bljanj s področij socialne oskrbe, ze-
liščarstva, suhomontažne gradnje in 
številnih drugih. Predstavila je tudi 
projekt Urbani vrt, ki se je izkazal za 
enega uspešnejših, ki so ga pripravi-
li v okviru programa PUM-O (Pro-
jektno učenje mlajših odraslih). Ude-
leženci so namreč spomladi v oskrbo 
prejeli občinsko njivo, ki so jo aktiv-
no obdelovali ter pridelke predelali 

Ljudska univerza Ajdovščina je bila letos ponosna gostiteljica 21. andragoškega kolokvija in sklepnega dogodka projekta EPUO, osrednjega strokovnega srečanja, ki ga v 
okviru Tedna vseživljenjskega učenja 2017 na vsakoletni ravni organizira Andragoški center Slovenije (ACS).

v številne končne izdelke, kot so ze-
liščne soli, hidrolati, eterična olja itd., 
istočasno pa krepili vrednote, kot so 
skupnostno učenje, kolegialnost in 
sodelovalnost. Obenem je bil pred-
stavljen tudi Urbani vrt v Maribo-

ru, prvi certificiran ekološki urbani 
vrt v Sloveniji, ki deluje po načelih 
solidarnostne ekonomije ter partici-
pativnega učenja. Dopoldanski sklop 
dogodka smo zaključili z vihranjem 
idej, kako lahko najbolje izkoristimo 
potencial urbanih vrtov – z medse-
bojnim sodelovanjem različnih de-
ležnikov (npr. javnih ustanov, dru-
štev, formalnih in neformalnih oblik 

izobraževanja, posameznikov – pre-
bivalcev), načrtovanjem učilnic na 
prostem, medgeneracijskim in med-
sektorskim povezovanjem itd. 

Popoldanski sklop andragoškega 
kolokvija so s pozdravnimi nagovo-

ri začeli Tadej Beočanin, župan Ob-
čine Ajdovščina, mag. Andrej Soto-
šek, direktor Andragoškega centra 
Slovenije ter Elvira Šušmelj, general-
na direktorica Direktorata za srednje 
in višje šolstvo ter izobraževanje od-
raslih, MIZŠ. Sledila je predstavitev 
strokovnih dogodkov uresničevanja 
Evropskega programa za učenje od-
raslih 2015–2017, katerih namen je 

Od občinske njive do urbanega vrta
Mladi PUM-Ovci, ki so zaradi svojih potreb in stisk v okolju prepogosto označeni negativno in kot brezupni primeri na vseh področjih, so si zaželeli spremembe. Vse skupaj 
se je začelo s preprosto željo po malem samooskrbnem vrtu, kjer bi si mladi v programu Projektno učenje mlajših odraslih sami pridelovali zelenjavo in zelišča za svoje 
kuharske delavnice. S to željo smo šli do Občine Ajdovščina, pa nam občina ni ponudila le vrta - dobili smo njivo!

Občina Ajdovščina je na-
mreč že lani na občinski 
njivi v okviru projekta 

Uvajanje novih kmetijskih kultur 
posadila vrtnine, sicer nenavadne za 
naše podnebne razmere. Vendar se 
je izkazalo, da lahko uspevajo tudi v 
našem okolju. Letos pa je bila na nji-
vi predvidena zasaditev ameriškega 
slamnika in drugih zelišč. »Kot na-
lašč za nas,« smo si rekli in sprejeli 
ponujen izziv. 

Na tem mestu je začel svojo zgod-
bo pisati nov projekt programa 
PUM-O, projekt Urbani vrt. Na nji-
vi se je najprej vzpostavil namakal-
ni sistem, zatem pa so PUM-Ovci 
posadili ameriški slamnik, baziliko, 
origano, poprovo meto, sladki pe-
lin in laški smilj. Ko so zelišča zra-
sla, smo jih poželi, jih prebrali in 
pripravili za sušenje, jih sušili, posu-
šene pripravili za shranitev in jih na 
koncu ustrezno shranili. Pri vsem 
tem pa so nam s svojimi znanji in z 
izkušnjami ter s strokovnimi nasve-
ti pomagali Viktor Stojanov z Ob-
čine Ajdovščina, Nataša Mohorčič, 
mentorica ŠK Sivka, Danica Jevtič 
Gračan, mentorica  ŠK Zeliščna ma-
vrica ter Ivica Nemec, nosilka do-
polnilne dejavnosti na kmetiji, ki je 
soustanoviteljica blagovne znamke 

bil osvetliti problematiko zaposljivo-
sti in socialne vključenosti ranljivih 
ciljnih skupin odraslih in zanje pred-
staviti ustrezne rešitve.Pri tem ima 
neformalno izobraževanje pomemb-
no vlogo, saj bistveno pripomore k 

pridobivanju ustreznih spretnosti, 
medtem ko prav izvajalci tovrstnega 
izobraževanja (npr. ljudske univerze 
in ostali) predstavljajo glavno gonil-
no in povezovalno silo. Tako so bili 
opisani konkretni primeri uspešne-
ga aktivnega vključevanja brezpo-
selnih, mladih in starejših odraslih, 
priseljencev ter prebivalcev s pode-
želja kot tudi primeri usposabljanja 

in razvoja kompetenc že zaposlenih 
oseb. 

Naslednjega dne sta začetek kolo-
kvija v ožjem smislu naznanila gosti-
telja, mag. Andrej Sotošek z ACS in 
Eva Mermolja, direktorica Ljudske 
univerze Ajdovščina. Svoja spozna-
nja in stališča na temo neformalnega 
izobraževanja in povezovanja s spre-
membami družbe in narave so pred-
stavili številni domači in tuji strokov-
njaki, ki so se na skupnost z nizko 
stopnjo izobrazbe, zaposlenosti in 
kvalificiranosti odzvali z močnim 
prizadevanjem, da bi prebivalcem 
čimbolj približali različne oblike ne-
formalnega izobraževanja. Obenem 
so opozarjali tudi na pomen trajno-
stnega razvoja in podnebnih vplivov, 
ki se jim lahko prav tako uspešno zo-
perstavimo z neformalnimi oblikami 
izobraževanja; slednje so namreč do-
volj prožne, da jih lahko ustreznopri-
lagodimo hitrim spremembam ter 
jih izvajamo kjerkoli in kadarkoli. 

21. andragoški kolokvij je zaokro-
žil intervju z gostom Ivom Boscaro-
lom, direktorjem podjetja Pipistrel 
d.o.o., ki nas je pozval k ustvarjalne-
mu razmišljanju, vseživljenjskemu 
učenju ter sprejemanju odločitev, ki 
nas bodo v življenju popeljala onkraj 
okvirov povprečnosti. 

Sara Bratina

»Zeliščni čaji in maže moje mame«. 
A mladi niso želeli, da ostane le pri 
začimbah in čajih. Želeli so si nekaj 
več! Prav zato smo se povezali z Ur-
ško Lemut Šušteršič iz Vile Lavanda, 
ki nam je s svojimi strokovnimi na-
sveti pomagala izdelati različne koz-
metične izdelke. 

Na drugi strani Vipavske doline 
pa je svojo zgodbo pisal Učni center 
Brje, ki je v širšem okolju (v Vipa-
vski dolini, na Notranjskem, v Obal-
ni regiji in na Goriškem) že dobro 

poznan kot center znanja, izmenja-
ve izkušenj različnih generacij in 
povezovanja med sadjarji – za nova 
poklicna znanja, izkušnje in zele-
na delovna mesta. V Učnem centru 
Brje pod organizacijo Ljudske uni-
verze Ajdovščina potekajo delavni-
ce in predavanja na temo predelave 
sadja. Vendar vse skupaj ni ostalo le 
pri sadju. Program delavnic in pre-
davanj smo želeli nadgraditi in po-
pestriti, udeležencem pa ponudi-
ti bolj pestre vsebine. Ker so zelišča 

danes tako zelo aktualna in med lju-
dmi dobro sprejeta, smo se odločili, 
da tudi v Učnem centru Brje zadi-
ši po zeliščih. Tako so se vzpostavi-
la predavanja in delavnice na temo 
predelovanja in uporabe zelišč v 
vsakdanjem življenju. Za pripravo 
delavnic smo potrebovali surovine 
(zelišča), zato se je pojavilo vpraša-
nje, kje jih dobiti. 

In tukaj se je začela naša skupna 
zgodba. Na urbanem vrtu so nabra-
li baziliko – ogrooooomno bazilike 
– in naši udeleženci na delavnici v 
Učnem centru Brje so iz nje izdelali 
pesto – ogromno pesta! 

V zgodbi Urbani vrt so tako zaži-
veli naslednji izdelki: čaji – ameriški 

slamnik, laški smilj, sladki pelin; 
sušene začimbe – origano, bazili-

ka; zeliščna sol iz origana in bazilike; 
krema za roke, ustna voda, hidrolat 
in eterično olje iz poprove mete; pe-
sto iz bazilike; marelična in bresko-
va marmelada. 

Projekt Urbani vrt pripovedu-
je zgodbo o medsebojnem povezo-
vanju in sodelovanju ljudi različnih 
generacij, znanj in izkušenj. Takšna 
oblika medgeneracijskega sodelo-
vanja pa je pripomogla k zavedanju 
o današnjih družbenih in okoljskih 
spremembah, ki jih vsi vsakodnev-
no doživljamo in se z njimi sooča-
mo. 

Maja Lemut in Ksenja Sulič
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Colski glasbeni oder 2017
Na Colu in v okoliških vaseh in zaselkih skoraj ni družine, v kateri ne bi imeli vsaj enega pevca ali 
glasbenika. Tradicija se prenaša iz roda v rod, glasbene korenine in geni se razraščajo in prepletajo.

Zborovsko petje v cerkvi in v 
okviru prosvetnega društva 
na začetku prejšnjega stoletja 

je poskrbelo za plemenitenje pevske 
kulture, ljudski godci na harmoniko 
so predstavljali zabavni del glasbene 
ponudbe. 

Ko so Avseniki sestavili narodno-
zabavni kvintet in naredili revoluci-
jo v tej glasbeni zvrsti, so kmalu do-
bili prve posnemovalce tudi v naših 
krajih. Že sredi šestdesetih je nastal 
ansambel Veseli lovci, ki ni dolgo de-
loval, pozneje pa še ansambel bratov 
Benčina. Kljub plemenitim namenom 
ohranjati slovensko petje in glasbe-
no izročilo, so se mladi fantje soočili 
tudi z nerazumljivim nasprotovanjem 
takratnega župnika. Ko so se konec 
sedemdesetih pojavile želje, da bi na 
Colu sestavili tudi skupino, ki bi igrala 
popularno in rock glasbo, je glasbena 
scena na tem koncu dobila dodaten 
zagon.  Z manjšimi postanki nadaljuje 
svoje poslanstvo tudi danes, korenine 
se še naprej prepletajo in razraščajo. 

Colski glasbeni oder 2017 je prilo-
žnost za aktualen vpogled v glasbeno 
dogajanje v naših krajih. 'Glasba z na-
šega konca' je moto letošnje tradicio-
nalne jesenske glasbene prireditve v 
telovadnici OŠ Col, ponovno preure-
jeni v koncertno dvorano. 

Colski glasbeni oder je prireditev, ki 
smo jo prvič pripravili leta 2005, po-
novno vas torej na Col vabimo to ne-
deljo ob 17.00. 

Grajski vrt pod 
ključem 
V sklop prenove grajskega obzidja sodi še vgradnja vrat, večjih in 
manjših. Vrata bodo ponoči zaklenjena. Novost je tudi osvetlitev 
stolpa št. 8 in arkad.

Že pred časom je bil poško-
dovani del obzidja grajskega 
vrta obnovljen – podrli so 

ga do temeljev in potem pozidali z 
istim materialom. Večji vhod tik ob 
arkadnem obzidju zdaj zapirajo ve-
čja kovinska vrata, manjša pa so na-
meščena na sredinskem vhodu. Gre 
za nevpadljiva železna vrata, ki po 
obliki sledijo zaščitnim ograjam ob 
Hublju in Lokavščku. Namen obno-
ve je bil namreč predvsem funkcio-
nalen – zaščititi območje pred van-
dalizmom na eni strani, na drugi pa 

zaščititi obiskovalce vrta pred raz-
ličnimi nevarnostmi. S prenovo je 
soglašal tudi Zavod za varstvo kul-
turne dediščine, financirala pa jo je 
Občina Ajdovščina. 

Novost je tudi stalna osvetlitev 
stolpa in arkad – v beli barvi, ob-
časno pa bo najlepša veduta našega 
mesta zažarela tudi v drugih barvah, 
kot na primer pred dnevi, ko je aj-
dovski stolp zažarel v rožnati barvi, 
v znak podpore ozaveščanja o po-
menu preventive zgodnjega odkri-
vanja raka dojk.

Obnova treh odsekov lokalnih 
cest
Občina Ajdovščina trenutno obnavlja tri odseke na lokalnih cestah, vse za večjo prometno varnost in 
hitrejšo povezavo med naselji ter občinskim središčem. Skrb za okolje predstavlja še odvodnavanje 
meteornih in zalednih vod.

Dandanes je urejena prometna 
povezava osnova in pogoj za 
kakovostni razvoj podeželja, 

tudi zaradi izvajanja gospodarskih in 
turističnih dejavnosti. Tako Občina 
Ajdovščina prenavlja dobrih 300 me-
trov lokalne ceste med Dolenjami in 

Planino. Gre za celovito prenovo ce-
stišča, z niveletami in prečnimi sklo-
ni cestišča. Odsek ceste bo razširjen 
na pet metrov širine z obojestransko 
urejenimi bankinami, cestno meteor-
no kanalizacijo ter novimi propusti za 
odvodnjavanje. Po ureditvi spodnjega 

ustroja bo odsek dobil novo asfaltno 
prevleko. Ponekod bodo postavili še 
varovalno odbojno ograjo. 

Nadaljuje se obnova in širitev ceste 
Šmarje – Zavino, ki fazno poteka že 
nekaj let. V sklopu tega projekta bo iz-
vedena kamnita zložba v dolžini 330 
metrov in povprečni višini dva metra, 
urejeno bo odvodnjavanje ob cestišču 
s cestno kanalizacijo in asfaltnimi mul-
dami, na delu cestišča, ki bo prenovlje-
no, bo obnovljen tudi vodovod. 

V Lokavcu pa je gradbišče na odse-
ku ceste med potokom Jevšček in po-
slovnim objektom Kovinarstva Šapla. 
Izvedena je že razširitev obstoječega 
propusta z novim enostranskim ploč-
nikom preko potoka Jevšček, nato pa 
bo ta odsek v dolžini okrog 400 m do-
bil še novo asfaltno prevleko.  

V skupnem projektu obnove bo tako 
skupno obnovljen kilometer cest, zgra-
jenih bo 330 metrov podpornih zidov 
in asfaltiranih 5.000 kvadratnih me-
trov površin. Gradbena dela so se za-
čela septembra in bodo zaključena no-
vembra. Za naložbo v vrednosti dobrih 
400 tisoč evrov je dobro polovico sred-
stev prispevala država, preostanek bo 
kril proračun Občine Ajdovščina. 

sh

POČITNIŠKO VARSTVO MED KROMPIRJEVIMI POČITNICAMI
V času jesenskih šolskih počitnic, 30. oktobra in 2. ter 3. novembra, bo v MC 

Hiša mladih organizirano brezplačno počitniško varstvo za otroke od 1. do 4. 
razreda osnovne šole z različnimi delavnicami in animacijami. Varstvo otrok 
od 1. do 4. razreda osnovne šole bo potekalo vsak delovnik med počitnicami, 
med 6:45 in 16:15. Na voljo tudi možnost kosila za otroke. Minimalno število 
otrok v enem terminu varstva je 6. Prijave zbiramo izključno preko izpolnje-
ne prijavnice poslane na elektronsko pošto info@mc-hisamladih.si ali osebno 
dostavljene v prostore Mladinskega centra Hiša mladih Ajdovščina. Prijavni-
co dobite na naši spletni strani.

CIRKUŠKA DELAVNICA V MC HIŠA MLADIH AJDOVŠČINA
V četrtek, 2. novembra 2017 vas vabimo v MC Hiša mladih, ko bo na spore-

du Cirkuška delavnica. Brezplačno se boste lahko naučili osnovnih cirkuških 
ter akrobatskih veščin. So vas kdaj zasrbeli prsti, da bi požonglirali s tremi po-
marančami ali pa zavrteli krožnik na palici kot to počnejo kitajski cirkusanti, 
a niste vedeli, kako bi se tega lotili? Pri tem vam lahko pomagamo! V sprošče-
nem okolju in pod budnim očesom naših mentorjev se lahko prav vsak nauči 
osnovnih rokovanj s cirkuškimi rekviziti in poleti v različnih akrobatskih po-
ložajih. V primeru lepega vremena bomo med drevesi napeli slackline in lo-
vili ravnotežje z učenjem hoje po slackline-u ali gurtni. S skupnimi močmi se 
bomo z grajenjem človeških piramid skušali dotakniti neba. Vabljeni v pisani 
cirkuški svet! Delavnica bo potekala pod vodstvom Slovenskega združenja za 
cirkuško pedagogiko - Cirkokrog. Zaželjene predhodne prijave na: info@mc-
-hisamladih.si ali na 041 945 392

FILMSKA DELAVNICA ZA MLADE
MC Hiša mladih Ajdovščina vabi vse mlade, študente in srednješolce, na 

brezplačno filmsko delavnico, ki bo potekala v soboto, 4. novembra, med 
11h in 19h. Udeleženci bodo spoznali osnove filmskega jezika, se preizkusi-
li v snemanju videa, zvoka in v montaži ter posneli svoj kratek film. Delav-
nica po potekala v slovenščini in angleščini pod mentorstvom EVS prosto-
voljk. Delavnico vodi: Luksuz Produkcija. Prostih mest: 10. Obvezne prijave 
na: info@mc-hisamladih.si
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Vloga NVO pri dolgotrajni oskrbi 
v lokalni skupnosti
Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Nova Gorica in Občina Ajdovščina sta organizirala 3. regijsko 
srečanje na temo Izzivi staranja v severno primorski regiji, z namenom predstavitve sistemske uredi-
tve dolgotrajne oskrbe in nedavno sprejete strategije dolgožive družbe. Velik poudarek srečanja je 
bil namenjen vlogi neformalnih oskrbovalcev ter iskanju rešitev na področju neformalne oskrbe v 
lokalni skupnosti. 

»Vzpostavitev sistemske ureditve 
dolgotrajne oskrbe je eden od po-
membnih razvojnih izzivov Sloveni-
je. Domovi starejših občanov so tudi 
naravnani, da bi postali izvajalci ce-
lostne skrbi za starejše. So pa že zdaj 
največja slovenska negovalna bolni-
šnica. Žal v Sloveniji še nimamo sis-
tema dostopnosti do celovite dol-
gotrajne oskrbe, ki ni odvisna samo 
od finančne zmožnosti posamezni-

ka in svojcev, kar lahko direktno 
vodi v neenakosti in razlike v zdrav-
ju. V primerljivih evropskih drža-
vah imajo stanovalci v negovalnih 
bolnišnicah storitve v celoti plačane 
iz obveznega zdravstvenega zavaro-
vanja, naši uporabniki pa sami pla-
čujejo vsaj 70 % stroškov le-teh«, je 
uvodoma opozoril prof. dr. Marko 
Vudrag, predstojnik NIJZ OE Nova 
Gorica in poudaril: »Ob današnji 
temi se odpirata dve vprašanji. Prvo, 
kdaj bo sistem dolgotrajne oskrbe v 
Sloveniji zaživel celostno, da ne bo 
razkoraka med zmožnostmi sistema 
in potrebami prebivalstva, in drugo, 
kako uskladiti delovanje zdravstva 
in sociale kot finančno in storitveno 

ločenih programov, ki delujeta kot 
celota.« 

O sistemski ureditvi dolgotrajne 
oskrbe v Občini Ajdovščini je spre-
govoril tudi župan Tadej Beočanin: 
»Občina Ajdovščina zagotavlja jav-
no službo za pomoč na domu, ki jo 
koristi 3,2 % naših občanov, starej-
ših od 65 let, kar nas uvršča v vrh 
slovenskih občin, manevrskega pro-
stora pa je še več.« Povedal je, da 

se je Občina Ajdovščina v nedavno 
sprejeti strategiji razvoja zavezala, 
da bo postala družbeno odgovorna, 
prijazna do vseh njenih prebivalcev: 
»Če se je v preteklosti veliko vlaga-
lo v objekte za družbene dejavnosti, 
bomo v prihodnosti več naredili na 
kakovostnih programih za vse gene-
racije naših občank in občanov in za 
povezovanje med generacijami. Leta 
2030 bo namreč kar četrtina občank 
in občanov starostnikov.« Poudaril 
je tudi pomen neformalne oskrbe s 
strani različnih društev in prosto-
voljcev, ki je v Ajdovščini res na vi-
soki ravni, ter zagotovil, da bo Obči-
na še naprej podpirala vse tovrstne 
aktivnosti, katerih cilj je boljše, lepše 

življenje so-občanov, pa tudi gradila 
– v bližnji prihodnosti ima v načrtu 
izgradnjo varovanih stanovanj. 

Državo sta na 3. regijskem sreča-
nju zastopala predstavnik Ministr-
stva za delo, družino, socialne zade-
ve in enake možnosti Aleš Kenda, ki 
je predstavljal Strategijo dolgožive 
družbe, ter predstavnica Ministrstva 
za zdravje Klavdija Kobal Straus, ki 
je obrazložila novo nastajajočo sis-
temsko ureditev dolgotrajne oskrbe. 
Katarina Ambrožič, vodja oddelka 
za družbene zadeve Občine Ajdo-
vščina je predstavila izkušnje pove-
zovanja javnih ustanov z nevladniki, 
Lili Mozetič iz Občine Miren Kosta-
njevica pa Center za starejše Miren. 
Na srečanju so nastopili še Martina 
Lemut iz Zdravstvenega doma Aj-
dovščina (vloga patronažne sestre 
pri dolgotrajni oskrbi na domu), di-
rektorica Centra za socialno delo 
Ajdovščina Bogomira Ipavec (so-
cialni vidiki neformalne oskrbe v 
lokalni skupnosti), v Zavodu Pri-
stan so prepričani, da mora pomoč 
na domu ostati del formalne oskr-
be, Jožica Ličen pa je spregovorila o 
Karitasu, ki predstavlja dodano vre-
dnost pomoči starejšim. 

Na Nacionalnem inštitutu za jav-
no zdravje OE Nova Gorica si pri-
zadevajo trenutne omejitve premo-
stiti s pomočjo nevladnega sektorja.  
Z usklajenim izvajanjem zdravstve-
no-socialnih storitev želijo zagoto-
viti enake možnosti dostopa vsem, 
ki potrebujejo oskrbo, saj uporabni-
ki trenutno nimajo enakopravnega 
položaja. Preko koordinacije nevla-
dnih in invalidskih organizacij ter 
javnih ustanov bodo vpeljali nefor-
malno dolgotrajno oskrbo, ki bo za-
gotavljala večjo preglednost, dosto-
pnost in kakovost storitev v lokalni 
skupnosti.

sh

Priznanje za table v 
Vipavskem Križu
Oblikovalki Tea Goljevšček in Urška Černigoj sta na kreativen način 
oblikovali turistično informativne table, ki pripovedujejo najbolj 
zanimive zgodbe o Vipavskem Križu. Uvrstitev njunega dela na 
letošnji grafični bienale Brumen je veliko priznanje za avtorici.

To jima je uspelo s serijo 
malce drugačnih turistič-
no informacijskih tabel. Ob 

nedavni urbanistični prenovi Vipa-
vskega Križa so tam postavili večje 
srebrne elektro omarice. Prostor, ki 
ga zavzemajo, so želeli zapolniti z 
informacijami o bogati kulturni de-
diščini kraja. Pri oblikovanju sta se 
Tea Goljevšček in Urška Černigoj, 
sicer arhitektki, oprli na podobo ka-
mnitih kriških zidov, ki se abstrahi-
rajo v sestave velikih dvodimenzio-
nalnih ploskev. Ta pojavnost jima je 
bila glavno vodilo pri eksperimen-
tiranju z oblikami in vzorci, pred-
vsem pa sta iskali pot med dobese-
dnim in še vedno dovolj razumljivo 

abstrakcijo. Uporabili sta črne linije 
in paleto omejenih barvnih tonov. 
Naročnik projekta je bila Občina 
Ajdovščina, avtor besedila je Borut 
Koloini, prevode besedil pa je pri-
pravil Marko Ipavec. 

Fundacija Brumen nosi ime Jožeta 
Brumna, slovenskega pionirja obli-
kovanja na področju vidnih sporo-
čil, katerega najbolj znano delo so 
Kosovelovi Integrali (1967). Biena-
le Brumen pa predstavlja 'cvetober 
slovenskega oblikovanja v preteklih 
dveh letih'. Uvrstitev dosežka ajdo-
vskih oblikovalk na pregledno raz-
stavo v Narodni galeriji v Ljubljani 
je sočasno tudi promocija Vipavske-
ga Križa. 

Velika vloga Ljudske univerze v evropskem projektu
V oktobru smo začeli z mednarodnim projektom Teddy bears in pairs (Medvedki v parih), ki povezuje 
odrasle in otroke - delujejo v parih. Naš namen je, da v medgeneracijskem ozračju izboljšamo e-pi-
smenost vseh udeležencev.

Poleg Ljudske univerze Aj-
dovščina v projektu sodelu-
jejo še: Powiat Mikolowski 

(Poljska), Fundación Aranjuez 
Paisaje cultural (Španija), South 
Europe Youth Forum (Italija) in 
E-seniors (Francija). Na partner-
skih srečanjih smo si izmenjali 
primere dobrih praks. Udeležen-
ce programa bomo seznanjali o 
prednostih informacijsko-komu-
nikacijskih tehnologij v vsakda-
njem življenju ter opozarjali na 
njihove slabosti. Po zaključenem 
programu si bodo udeleženci 
znali sami pridobiti razne vloge 

in jih elektronsko oddati (naroči-
lo mednarodne zdravstvene izka-
znice, vloge za osnovne pravice iz 
javnih sredstev, potrdilo iz kazen-
ske evidence …) Poleg tega bomo 
uporabljali koristne aplikacije na 
pametnem telefonu: spletno na-
kupovanje, e-bančništvo, e-knji-
žnico in iskali razne podatke na 
spletnih straneh (urnik osebnega 
zdravnika, stanje na cestah, napo-
ved dogodkov, vremena ...). Sama 
medgeneracijska interakcija je 
zagotovo usmerjena v dobrobit 
celotne skupnosti in izboljšanja 
kakovosti življenja. 

Pomembnost Ljudske univer-
ze Ajdovščina v projektu se kaže 
s tem, da je bila izbrana za pripra-
vo zaključnega srečanja vseh par-
tnerjev in za izdelavo priročnika. 
Ob uspešno izpeljanem programu 
pričakujemo na ajdovskem še več 
mednarodnih projektov. 

Ines Kompara, Ljudska 
univerza Ajdovščina 
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Vinski hrami Vipavske doline 
2017 med martinom in božičem

Otroški živžav na 
Mali gori
Konec septembra je bilo pri 

koči na Mali gori ponovno 
zelo živahno. Tisto sončno 

jesensko soboto so si mentorji in 
člani planinskih krožkov na osnov-
nih šolah v novogoriški občini iz-
brali Malo goro za končni cilj sobo-
tnega pohoda. Več kot sedemdeset 
otrok in deset mentorjev je krenilo 
po Srednječavenski poti, ki se neko-
liko vzpenja in spušča, na nekaterih 
mestih pa pričara občutek visoko-

gorja s skalnatimi grebeni, strmimi 
melišči in prepadnimi stenami, pro-
ti stezi, ki pelje iz Kamenj na Malo 
goro. Po njej so se v strnjeni skupini 
otroci povzpeli na planoto. 

Pri koči smo jih pričakali člani pla-
ninske sekcije Kamnje ter jih po-
stregli s toplim čajem in sladkimi 
dobrotami. Ko so se otroci nekoli-
ko odpočili, smo jim predstavili še 
zgodbo o košnji na Mali gori ter na-
daljevanje te zgodbe, ko se na Mali 
gori več ne kosi za potrebe živino-
reje. Namesto koscev sedaj Malo 
goro obiskuje veliko planincev in 

pohodnikov od blizu in daleč. Mala 
gora je zanimiva v vseh letnih časih, 
tako spomladi in poleti, ko so trav-
niki in kotanje polne najrazličnejših 
rož, kot tudi jeseni ko čudovite bar-
ve v vseh odtenkih obarvajo dreve-
sne krošnje. Tudi snežni zameti in 
močna burja predstavljajo posebno 
doživetje. 

Otroci so vse to lepo poslušali in 
pri predstavitvi tudi aktivno sode-
lovali. Presenetila nas je disciplina, 

ki jo mentorji kljub otroški radoži-
vosti uspejo ohranjati v tako veliki 
skupini. 

Zadovoljni nad doživetjem so se v 
dolgi koloni odpravili po Mali gori 
in se nato v smeri Stomaža spustili 
proti izhodišču. 

Kamenjski planinci smo veseli 
prav vsakega, ki obišče našo Malo 
goro, še posebej planinski podmla-
dek ter tistih, ki Malo goro obišče-
jo prvič. 

Planinska sekcija Kamnje PD 
Ajdovščina, foto M.M.

Novost na spletišču 
Cestne zapore
Dobro leto mineva, odkar lah-

ko preko spleta spremljate 
cestne zapore na lokalnih in 

občinskih cestah v Ajdovščini. No-
vost na spletišču pa so lokacije prika-
zovalnikov hitrosti ter aktualni stati-
stični podatki meritev. Na spletnem 
mestu Cestne zapore, v okviru spletne 
strani Občine Ajdovščina, so sproti 
zabeležene vse zapore občinskih in lo-
kalnih cest. Spletišče, prilagojeno tudi 
za mobilnike, se je v letu dni dobro 

prijelo, saj ima mesečno več kot 3.000 
ogledov, vedno več pa je tudi uporab-
nikov, ki želijo prejemati obvestila o 
aktualnih zaporah. Po novem so na 
spletnem interaktivnem zemljevidu 
cestnih zapor označene tudi lokaci-
je prikazovalnikov hitrosti – za sedaj 
dve stalni pri OŠ Danila Lokarja v 
mestu Ajdovščina ter na Colu. Za obi-
skovalce spletišča pa bodo zagotovo 
najbolj zanimivi lokacija in statistični 
podatki premičnega prikazovalnika, 
ki se seli iz kraja v kraj. Ob lokacijah 
prikazovalnikov se stalno beležijo tudi 
najvišje, najnižje in povprečne izmer-
jene hitrosti, odstotek prekoračitev in 
še nekateri drugi podatki. V nadalje-
vanju bi želeli spletišče cestnih zapor 
povezati z državno bazo, tako bi bili 
na enem mestu zbrani podatki o za-
porah in stanju vseh cest na območju 
naše občine. 

sh
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Bojan Bole - v spomin 
(1953 - 2017)

Ko smo se junija s širokimi 
nasmehi in lepimi željami 
razšli, niti za trenutek nismo 

pomislili, da se ne bomo več videli. 
Avgusta smo izvedeli, da si hudo 

zbolel. Tiho smo obsedeli vsak na 
svojem stolu in se nemo zazrli v tvoj 
prazni prostor. Vse pozitivne mi-
sli in dobre želje smo tisti trenutek 
usmerjali vate in želeli, da se čim 
prej vrneš med nas.  

Tudi v teh težkih časih nisi pozabil 
na nas in na svoje učence. Prvi šolski 
dan so razredniki učencem prebra-
li pismo, ki si jim ga napisal in jim 
v njem zaželel uspešno šolsko leto.  

Ko smo v sredo izvedeli, da se je 
tvoja zemeljska pot končala, smo 
onemeli v bolečini. Utihnili smo in 
vsak pri sebi je razmišljal, kaj vse si 
nam dal. 

Bil si človek, ki je okrog sebe širil 
pozitivno energijo, nasmeh in do-
bro voljo. Bil si človek, ki ga je vsak 
moral imeti rad. Nikoli nisi nikogar 
užalil, za vsakogar si našel dobro in 
prijazno besedo. Bil si čuteč sogo-
vornik in poslušalec. Znal si potola-
žiti sodelavca, v pravem trenutku si 
vedno našel pravo besedo. 

Bil si učitelj z dušo in srcem. Nav-
duševal si mlade, da so se posvečali 
umetnosti, obiskovali krožke in so-
delovali na raznih natečajih v do-
movini in tujini.Vedno in povsod 
so tvoji učenci navduševali s svojimi 
deli in domov prinašali priznanja. 

Bil si odličen delavec in se posvečal 
tudi drugemu delu. 

Pred desetimi leti ti je bila zaupana 

naloga, da ustvariš likovno podobo 
naše šole. Oblikoval si podobo dre-
vesa, ki trdno stoji na svojem mestu 
in je vpeta v okolje, a dopušča svo-
jim sadežem, da odidejo v svet. Da-
nes je znak naše šole najvišje pri-
znanje, ki ga dobi učenec za  svoje 
izjemne dosežke. 

Ta znak je porodil idejo o likov-
nem natečaju Drevo. Zaživel je pod 
tvojim okriljem, prerastel lokalne 
okvire in postal državni.Letos pra-
znujemo 10. obletnico likovnega na-
tečaja. Žal tokrat nagrad in priznanj 
ne boš podeljeval ti, ne boš nas raz-
veseljeval s svojo hudomušnostjo in 
neverjetnim občutkom za materin-
ščino. 

Posebno delo pa si opravil, ko si 
začel s pomočjo sodelavcev oži-
vljati Klemenčičevo dediščino. Pod 

tvojimi čudežnimi prsti so nasta-
le lutke, marionete, ki so v rokah 
učencev navduševale gledalce. Izde-
lal si oder, scene. Zavesa se je odprla 
in Pantalon je po 100 letih ponovno 
pozdravil občinstvo v Šturjah. Tvo-
je lutke so začarale mlade in starejše 
gledalce.Po končanih predstavah si 
vedno z veseljem pokazal obiskoval-
cem lutke, jim povedal, kako si jih 
izdelal in kako delujejo. Neizmerno 
si bil ponosen na mlade lutkarje, ki 
so z velikim žarom igrali v lutkovnih 
predstavah in ponesli tudi tvoje delo 
širom Slovenije. 

Bojan, zavesa se je zaprla. Osta-
la sta le tišina in spoznanje, da si za 
vedno odšel, a v naših srcih boš ve-
dno živel.  
Počivaj v miru. 

Kolektiv OŠ Šturje Ajdovščina

10 let Vinograda iz 
Vrtovina

Začetek delovanja zbora sega 
v daljno leto 1902, ko je bilo 
ustanovljeno bralno in pev-

sko društvo Vinograd. Namen dru-
štva je bil predvsem izobraževanje, 
saj so bile v tem času knjige edini 
vir znanja. Ob raznih prireditvah in 
zabavah pa so dogajanje popestrili 
še s petjem. O delovanju društva do 
druge svetovne vojne je malo znane-
ga. Ko se je iz izgnanstva vrnil učitelj 
Franc Pelicon, je on prevzel vodenje 
zbora. Skupaj so združili moči fantje 
in dekleta iz Vrtovina in Kamenj. Po 

smrti Pelicona je zbor za nekaj časa 
prenehal delovati. 

Na ponovno oživitev mešanega 
pevskega zbora je bilo potrebno po-
čakati do leta 1971, ko je večinoma 
zelo mlade pevce skupaj spravil Ar-
nold Arčon. Zbor je po nekaj letih 
prenehal z delovanjem. 

Leta 2007 je na pobudo domači-
nov spet oživelo delovanje moškega 
pevskega zbora. Pod vodstvom pe-
vovodje Stanka Benka iz Brji in za-
gnanostjo izkušenih in novih pevcev 
je zbor v kratkem času spet nastopal 

na prireditvah v domačem kraju in 
na prireditvah Primorska poje in 
medobčinski prireditvi Naši zbori 
pojo. 

Moški pevski zbor Vinograd tre-
nutno šteje 13 pevcev. Glavnina je 
iz Vrtovina in drugih bližnjih kra-
jev. Od leta 2011 vodi zbor zboro-
vodja Stojan Koren. Zbor neguje 
predvsem tradicijo petja slovenskih 
ljudskih, domoljubnih in nabožnih 
pesmi. Pevci še posebej radi prepe-
vajo pesmi o vinu in ljubezni. 

Od ponovne ustanovitve pred de-
setimi leti se zbor udeležuje vseh re-
vij pevskih zborov Primorska poje, 
občinskega tekmovanja Naši zbori 
pojo, nastop na vseh domačih prire-
ditvah in po okoliških krajih, pa tudi 

drugod po Sloveniji in tujini. Zbor 
skupaj z društvom Ortaona vsako 
leto organizira božični, Martinov in 
zaključni koncert. Je tudi eden vsa-
koletnih gostiteljev revije Primor-
ska poje. 

Zbor je imel v desetih letih delo-
vanja kar nekaj odmevnih nasto-
pov: na mednarodnem festivalu 
Jurjevanje 2012 v Črnomlju, na Ko-
roškem poletju 2013 na Ravnah na 
Koroškem, slovensko madžarskem 
Glasbenem večeru 2014 v Lenda-
vi, gostovale je pri društvu dr. Fran-
ce Prešeren v Šibeniku, na TV SLO1 
leta 2015, na Prijedorskem pole-
tju 2016 in na povabilo slovenskega 
društva Emona letos v Rumi. 

Ob 10. obletnici delovanja je zbor 

izdal zgoščenko in priredil kon-
cert, na katerega je povabil tambu-
raški orkester Danica iz Dobravelj. 
Program so popestrili učenci po-
družnične šole iz Vrtovina. Na kon-
cu pa so vsi nastopajoči vključno z 
bivšimi člani zbora zapeli ob spre-
mljavi tamburaškega orkestra Avse-
nikovo 'Slovenija, od kot lepote tvo-
je'. 

Ob 10. obletnici delovanja je žu-
pan občine Ajdovščina Tadej Beo-
čanin Moškemu pevskemu zboru 
Vinograd izročil Jubilejno prizna-
nje Občine Ajdovščina, predstav-
nica JSKD OI Ajdovščina Katarina 
Volk pa je pevcem podelila Galluso-
ve značke. 

Tekst in foto Nevenka G.

Nova kotlovnica še 
pred zimo
Okoli ajdovske občine so v minulih dneh brneli stroji. Stavbi Ob-
čine Ajdovščina in Zavoda za zaposlovanje ter Centra za socialno 
delo sta dobili novo kotlovnico.

Po selitvi ajdovske šole na 
novo lokacijo je 'ugasnila' 
tudi stara kurilnica (na kuril-

no olje) v nekdanji stavbi 3, od ko-
der so se ogrevale še nekatere dru-
ge ustanove. Za potrebe občinske 
stavbe in stavbe, v kateri delujeta 
Center za socialno delo in Zavod za 
zaposlovanje, je bilo torej potrebno 
urediti nov način ogrevanja. V ta 
namen so v občinski stavbi uredili 
novo kotlovnico in sicer na plin, ki 
so ga 'potegnili' z bližnje Gregorči-
čeve ulice. Ob cenejšem energentu 
odpadejo tudi izgube zaradi več kot 

sto metrov dolgega in dotrajanega 
voda, tako da bodo stroški ogreva-
nja poslej precej nižji.  

Naložba je veljala dobrih 40 tisoč 
evrov, polovico vrednosti je pokrila 
občina Ajdovščina, drugo polovi-
co pa Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, 
pod čigar jurisdikcijo spadata Za-
vod za zaposlovanje in Center za 
socialno delo.



1010 OBČINA VIPAVA
 

Univerza Nova Gorica 

Otvoritev 23. akademskega leta
Otvoritev je potekala v dvor-

cu Lanthieri v Vipavi. Ob 
tej priložnosti je občinstvo 

nagovoril prof. dr. Danilo Zavrta-
nik, rektor Univerze v Novi Gorici, 
in zbrane spomnil na začetek delo-
vanja in življenja naše Univerze, ko 
nas je spremljajo nerazumevanje 
naše vizije in želje po 'biti druga-

čen'. Država in lokalne skupnosti, z 
redkimi izjemami, nemalokrat niso 
razumele institucije, ki mora biti 
avtonomna, neodvisna in hkrati od-
govorna. Kljub vsemu in z izjemno 
vztrajnostjo in predanostjo vseh 
zaposlenih in sodelujočih se je Uni-
verza v Novi Gorici razvila v prvovr-
stno univerzitetno ustanovo.” 

Danes se pedagoška dejavnost 
Univerze izvaja v okviru petih fa-
kultet, ene visoke strokovne šole ter 
Akademije umetnosti. Študij je do 
danes na Univerzi v Novi Gorici za-
ključilo 199 doktorjev znanosti, 342 
magistrov in 821 diplomantov. Raz-
iskovalna dejavnost poteka v šestih 
centrih in štirih laboratorijih, ki so 
opremljeni z vrhunsko raziskoval-
no opremo. Vključeni smo v manjše 
in večje mednarodne projekte, so-
delujemo z ustanovami z najvišjim 
ugledom. Tuji študentje predstavlja-
jo kar 45 % študentske populacije in 
prihajajo iz 44 držav, tako iz Evrope 
kot z drugih celin. 

»Leto 2017 si bomo zagotovo za-
pomnili po dokončni preselitvi dela 
dejavnosti Univerze v Novi Gorici v 
dvorec Lanthieri v Vipavi. S tem so 
se zaključile dolge sanje in dolg pro-
ces obnove dvorca Lanthieri, ki je 
zaživel v novi luči in dodatnem sija-
ju. Univerza v Novi Gorici je dobila 
krasne prostore na reprezentativni 
in edinstveni lokaciji, mesto Vipava 
pa akademsko dejavnost,” je v svo-
jem nagovoru poudaril prof. dr. Za-
vrtanik. 

V letošnjem letu smo posebej 

ponosni tudi na rezultate mednaro-
dne lestvice RUR (ang. Round Uni-
versity Ranking), ki ocenjuje in raz-
vršča najboljše svetovne univerze. 
Univerza v Novi Gorici se je uvrstila 
na izjemno visoko 186. mesto, med 
samo elito svetovnih univerz. S tem 
je še izboljšala lanski rezultat, ko je 
bila uvrščena na 203. mesto. Prav 

tako je odličnost Univerze v Novi 
Gorici prepoznala tudi Evropska 
unija, saj so rezultati pri globalnem 
mednarodnem primerjanju uni-
verz U-Multirank 2017 pokazali, da 
naša Univerza dosega nadpovpreč-
ne rezultate. Posebej je prepozna-

na odličnost na področju raziskav, 
mednarodne usmerjenosti in regi-
onalne vpetosti. Primerjava rezulta-
tov Univerze v Novi Gorici z ocena-
mi »U-Multiranking 2017« ostalih 
univerz v širši regiji izven meja Slo-
venije pokaže, da je Univerza v Novi 
Gorici najboljša univerza po veči-
ni kazalcev ocenjevanja. Prekaša ne 
samo vse ostale slovenske univerze, 
ampak tudi starejše in večje univer-
ze v naši soseščini. 

“V novo akademsko leto vstopa-
mo z optimizmom, neomajni v svo-
jem poslanstvu, zavezani k medna-
rodnim univerzitetnim normam ter 
z odgovornim odnosom do naših 

študentov in do družbe nasploh. 
Prepričani smo, da smo preprosto 
najboljši in da skupaj zmoremo še 
več,” je svoj nagovor zaključil rektor 
Univerze v Novi Gorici. 

Ob tej priložnosti se je prof. dr. Da-
nilo Zavrtanik v imenu celotne Uni-
verze v Novi Gorici zahvalil županu 
Občine Vipava, mag. Ivanu Prince-
su, občinskim svetnikom ter občan-
kam in občanom Vipave za modro 
odločitev in topel sprejem. 

Na svečani akademiji je prof. dr. 
Danilo Zavrtanik, rektor Univerze 
v Novi Gorici, podelil priznanje ča-
stni doktorat Univerze v Novi Go-
rici svetovno znanemu srčnemu ki-
rurgu slovenskega rodu prof. dr. 
Igorju D. Gregoriču. Zaslužni pro-
fesor je postal prvi predstojnik Uni-
verze v Novi Gorici, prof. dr. Bo-
štjan Žekš. Priznanje častni član 
je prejel prof. dr. Paolo Samorí iz 
Strasbourga za izjemen prispevek k 
razvoju znanstvene odličnosti Uni-
verze v Novi Gorici na področju or-
ganske elektronike, zlata plaketa je 
bila podeljena mag. Mitju Jermo-
lu za pomemben prispevek k razvo-
ju materialnih možnosti Univerze v 
Novi Gorici, naziv bronasti donator 
pa Fedorju Tomažiču. 

Nagradili smo tudi deset študentk 
in študentov. Priznanje alumnus 
primus sta prejela diplomanta, ki 

sta diplomirala kot prva iz svoje ge-
neracije vpisanih študentov, in si-
cer Gašper Čefarin in Manca Ko-
ren, priznanje alumnus optimus pa 
diplomanti, ki so med diplomanti 
v posameznem študijskem letu do-
segli najvišjo povprečno oceno štu-
dija, in sicer Maja Tišma, Ikram 
Muhammad, Jacopo Segato, Ana 
Cukjati, Jani Rijavec, Tina Šuligoj, 
Aleš Bogovič in Natalia Mikhaylina. 

Andreja Leban
Univerza v Novi Gorici

Foto: Miha Godec

2. izredna seja 
Občinskega sveta 
Občine Vipava
Izredna seja se je odvila v četrtek, dne 19. oktobra 2017, z začet-
kom ob 17. uri, v sejni sobi Občine Vipava. Sejo je sklical župan 
mag. Ivan Princes.

Prisotnih je bilo 15 članov ob-
činskega sveta. Sejo je vodil 
župan, mag. Ivan Princes, 

zapisnik pa tajnik Občine Vipava, g. 
Jože Papež.

Na seji so na podlagi predhodnega 
postopka izvolili predstavnika v vo-
lilno telo za volitve člana Državne-
ga sveta RS ter določili kandidata za 
člana Državnega sveta RS. Predla-
gana kandidata za elektorje sta bila 
Jožko Andlovic iz Gradišča pri Vi-
pavi in Bogdan Godnič iz Goč.

Člani Občinskega sveta so oba 
elektorja izvolili tajno. Udele-
ženci so glasovali tako, da so na 

glasovnici  obkrožili zaporedno šte-
vilko pred največ toliko kandida-
ti kot se voli elektorjev. Glasovalo 
je 15 članov Občinskega sveta. Ne-
veljavni sta bili dve glasovnici. Po-
samezni predlagani kandidati za 
elektorje so dobili naslednje število 
glasov: Jožko Andlovic (12 glasov), 
Bogdan Godnič (12 glasov).

Predsedujoči je ugotovil, da sta na 
podlagi določb Pravil za elektorja iz-
voljena zgoraj omenjena Jožko An-
dlovic in Bogdan Godnič.

K.B.

Vabimo vas na 

SREČANJE OBČANOV 
OBČINE VIPAVA,

STARIH 80 IN VEČ LET,

ki bo v soboto, 11. novembra 2017, 
ob 11. uri v avli Osnovne šole 

Draga Bajca Vipava.

Častni pokrovitelj srečanja je župan Občine Vipava mag.Ivan Princes.

Program:
- Nastop učencev Osnovne šole Draga Bajca Vipava
- Moški pevski zbor Janez Svetokriški
-Recitacija Marinke Živec Lozar

Druženje bomo nadaljevali ob kosilu.
Prosimo vas, da nam zaradi priprave kosila 

vašo udeležbo potrdite do torka, 7. novembra 2017,
na telefonsko številko 05 366 4930 ali 051 430 722.

Vljudno vabljeni!

Predsednik
Rajko Troha

Vinski večer v Vinoteki Vipava: Stare sorte vinske trte – priložnost ali zgolj posebnost?
Petek, 1. december 2017 ob 18.00 uri v Vinoteki Vipava

Starih  sort vinske trte v Sloveniji je veliko, kar dokazuje,  da ima Slovenija bogato vinogradniško tradicijo. Ne samo, da te 
sorte predstavljajo genetski potencial in ohranjajo biodiverziteto, lahko predstavljajo tudi tržno priložnost, kajti vinski slado-
kusci iščejo nove okuse. Primorska je še posebej bogata  s številnimi starimi sortami in z njimi vas bosta seznanili Tamara 
Rusjan in Andreja Škvarč s Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica. 
Predstavitev bo spremljala degustacija vin nekaterih sort. Strokovnjakinji bosta predstavili sorte in vina ter odgovarjali na 
vaša vprašanja, predloge in pobude.
Cena na osebo: 5,00 € 

Ker je število mest omejeno, vas prosimo, da potrdite  čim prej svojo udeležbo na e-naslov: vipava@vipavskadolina.si ali tel. 
številko: 051 215 226.
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CIRIUS Vipava

Program dodatnega 
usposabljanja

CIRIUS Vipava je s konzor-
cijskimi partnerji pridobil 
sredstva Ministrstva za iz-

obraževanje, znanost in šport ter 
Evropskega socialnega sklada za 
projekt 'Program dodatnega uspo-
sabljanja', ki spodbuja aktivnejše 
vključevanje oseb s posebnimi po-
trebami v širše socialno okolje. 

V projektu, ki traja 6 let, sodeluje 
CIRIUS Vipava skupaj s konzorcij-
skimi partnerji: OŠ Dragotina Ket-
teja, Novo mesto; OŠ Milke Šobar – 
Nataše, Črnomelj; Združenje bodi 
ZDRAV; OŠ Stanka Vraza Ormož. 

Cilji PDU so: aktivnejše vklju-
čevanje v širše socialno okolje in v 

prilagojene oblike zaposlovanja, ra-
zvoj novih oblik usposabljanja in 
zaposlovanja. Naša želja je poiskati 
različne možnosti zaposlovanja cilj-
ne populacije,  opolnomočiti ciljno 
populacijo za samozavestnejšo par-
ticipacijo v družbi, katere del so, in 
spodbuditi širšo javnost k razmišlja-
nju o tej problematiki. 

Več o naših aktivnostih si lahko 
preberete na spletni strani http://
pdu.splet.arnes.si/. 

Vabljeni k spremljanju, razmišlja-
nju, sodelovanju … 

Adrijana Lampe Mikuž
Foto: Senka Jerončič

Kamp Tura prejel priznanje

V okviru projekta »Moja de-
žela – lepa in gostoljubna« 
je Kamp Tura 17. oktobra 

v Kranjski Gori prejel priznanje za 
drugo mesto.

Urejeno in gostoljubno okolje je 

pogoj za uspešen razvoj turizma. 
To je sporočilo projekta Moja de-
žela - lepa in gostoljubna. Zato turi-
stična društva in zveze z vse bolj za-
vzetim sodelovanjem občin, podjetij 

in mnogih organizacij in strokovnih 
institucij uresničujejo vrsto progra-
mov na tem področju. Osnova pro-
jekta je tekmovanje slovenskih mest 
in krajev na področju urejanja pro-
stora, okolja in gostoljubnosti. Turi-

stična zveza Slovenije je v Kranjski 
Gori podelila priznanja najboljšim 
v akciji.

V kategoriji kampov je Kamp Tura, 
ki se nahaja na Gradišču pri Vipavi, 

prejel priznanje za drugo mesto. 
Ocenjevalna komisija je kamp opi-
sala kot manjši kamp, z izrazito spe-
cializirano ponudbo, ki je le tej v ce-
loti prilagojen. Kamp je lociran tik 
pod plezalnimi stenami s pogledom 
na Vipavsko dolino. Prednosti kam-
pa so: lepo urejena recepcija s pro-
storom za druženje gostov, recepci-
ja je dobro založena s promocijskim 
gradivom in lokalnimi proizvodi, na 
voljo je izposoja in prodaja plezalne 
opreme in rekvizitov za tenis, izre-
dno lepo sta urejeni igrišči za tenis, z 
ekološko varčnimi reflektorji, z ob-
čutkom urejeni platoji za postavitev 
šotorov,  izredno prijazna najemni-
ca oz. vodja kampa ter asfaltni do-
stop do kampa.

Slovesne podelitve priznanj so se 
udeležili župan Občine Vipava mag. 
Ivan Princes, predstavnica kampa 
Tura Anja Torkar ter predstavni-
ci Zavoda za turizem TRG Vipava 
Maja Hladnik in Urška Grmek. 

Zavod za turizem TRG Vipava 

Evropski dan jezikov
Evropski dan jezikov sicer obe-

ležujemo 26. septembra, ker 
pa smo na naši šoli neučakani, 

smo ga mi že en dan prej. No, ni čisto 
res. Razlog tiči v tem, da se pri nas za-
dnje čase toliko dogaja, da enostavno 
ni bilo mogoče izvesti vsega v enem 
dnevu. 

Dan se je začel tako, kot … se ne 
bi smel. Naročeni material ni pri-
spel pravočasno. Kar je pripomoglo k 
temu, da se nič od tega, kar bo spodaj 
opisano, ni začelo ob predvideni uri. 
Točna je bila le ekipa s TV Koper, ki 
baje ponavadi ni (tako je vsaj rekla ga. 
novinarka) … Ti šment, ravno danes 
morate biti točni, mi je rojilo po gla-
vi skupaj z ostalimi skrbmi. A če velja, 
da je fleksibilnost (sploh v šolstvu) vr-
lina, potem smo mi ravno to! 

Ob 8.00 smo pričeli z delavnicami za 
šestošolce. Posneli naj bi oglas za Vi-
pavo v sedmih različnih jezikih: angle-
ščini, italijanščini, nemščini, španšči-
ni, hrvaščini, latvijščini in japonščini. 
Učenci so bili razdeljeni v sedem sku-
pin in v vsaki je moral posamezni uče-
nec napisati en stavek v oblaček, kot 
jih najdemo v stripih, in se s pomočjo 
učiteljice naučiti napisano pravilno iz-
govoriti. In potem bi morali seveda to 
tudi posneti. Sliši se enostavno, kajne? 
Ja, če vse šiba tako, kot je bilo načrto-
vano. Če pa pride do nepredvidenih 
težav … postane iz predvidene situa-
cije nepredvidena ali … tragikomedi-
ja: tajnica je morala ponovno v naba-
vo (za kar smo ji neizmerno hvaležni), 
učiteljica računalništva je uvedla novo 
športno disciplino – šprint po šolskem 
stopnišču in hodnikih, šolske ure so se 
podaljševale … vendar, še zdaj ne mo-
rem verjeti … da je na koncu bilo vse 
tako, kot je moralo biti. In marsikdo 
na šoli sploh ni opazil, da bi bilo kaj 
narobe! In to je tisto, kar med drugim 
tudi veliko šteje! Najpomembnejše pa 
je, da je učencem uspelo posneti oglas, 

ki si ga lahko ogledate na naši spletni 
strani (www.os-vipava.si). Za sodelo-
vanje se zahvaljujemo ge. Alini Asber-
ga Nabergoj, ki je eno izmed skupin 
popeljala v svet latvijščine.

Po delavnicah je sledilo predavanje 
za učence sedmih, osmih in devetih 
razredov o tujkah oziroma prevzetih 
besedah, ki se pojavljajo v slovenščini. 
Pripravil ga je jezikoslovec dr. Boris 
Kern, sodelavec Inštituta za slovenski 
jezik Fran Ramovš in Centra za slo-
venščino kot drugi in tuji jezik, preva-
jalec itd. Začel je z vprašanjem, kje bi 
učenci poiskali pomen določene bese-
de. V slovarju, seveda, a tudi na inter-
netu, pametnem telefonu … In učen-

cem je bil ravno ta del najbolj všeč, ko 
je bilo govora o besedah povezanih z 
moderno tehnologijo: smart phone, 
touch screen … Ponosno so ugotovili, 
da poznajo tudi sami veliko prevzetih 
besed: »v fole«, »pomidori«, »pašta«, 
»kofano« … Da (predvsem) učitelji-
ce nismo več pretirano mlade,  smo 
se zavedle, ko učenci niso vedeli po-
mena npr. au pair ali babysitter, pre-
vzetih besed tako pogosto rabljenih le 
nekaj let nazaj … in ko sva se s preda-
vateljem pomenljivo pogledala, ko je 
učencem dopovedoval, da facebook 

nima niti še 20 let. Oni namreč misli-
jo, da obstaja že od vedno.

Evropski dan jezikov je ena izmed 
prireditev, ki smo jo pripravili v sklo-
pu projekta »Jeziki štejejo«. Cilj je 
ustvariti učna okolja, v katerih bodo 
otroci v vrtcih, učenci osnovnih šol 
in dijaki usvojili raznojezično sposob-
nost. V projekt je vključenih 35 vrt-
cev, osnovnih in srednji šol, univerz in 
raziskovalnih zavodov iz vse Sloveni-
je. Prisotni so vsi učni jeziki v Sloveni-
ji, drugi jeziki, tuji in klasični jeziki, ki 
so vključeni v šolski sistem, ter vsi je-
ziki priseljencev. Poleg tega je koncept 
zasnovan tako široko in uporabno, da 
bo lahko vključil tudi morebitne nove 

jezike in vse skupnosti, ki se nahajajo 
v Sloveniji, ter druge okoljske dejav-
nike, ki raznojezičnost in medkultur-
nost spodbujajo in podpirajo. Projekt 
bo trajal 6 let.  

Zaključek: ne sodi dneva po jutru, 
v tem primeru po slabem začetku. 
Sploh pa, če je bilo v delo vloženega 
veliko truda, skupnega dela in veliko 
dobre volje! Dokaze za to trditev naj-
dete na OŠ Draga Bajca Vipava.

M.R.



1212 OBČINA VIPAVA
CIRIUS Vipava

Teden otroka
Teden otroka je letos zazna-

movalo geslo: Povabimo 
sonce v šolo. V našem Cen-

tru je ta rdeča nit pletla aktivnosti 
skozi cel teden.   

V ponedeljek so se vsi učenci zbra-
li na uvodnem sestanku Šolske in 

domske skupnosti, kjer smo pred-
stavili aktivnosti, ki jih bomo izvaja-
li skozi leto, ponovili pravila lepega 
vedenja ter razglasili izid volitev za 
predsednika šolske in domske sku-
pnosti. Letos je predsednik Aleks 
Slokar, ki je tudi uradno sprejel vse 
novince v našem Centru. Ob koncu 
sestanka smo skupaj tudi prepevali. 

Pesem nas je spremljala tudi v sre-
do, ko so mentorji glasila Studenček 
predstavili prispevke naših učencev 
in zasluženo pohvalili vse sodelu-
joče učence. Popoldne smo se s po-
poldanskimi vzgojiteljicami povese-
lili na kostanjevem pikniku, kjer so 
najbolj pridni pekli kostanj. Plačilo 
za pečen kostanj pa so bili izdelki na 
temo Jesenski plodovi. Le-ti so raz-
stavljeni v naši avli. 

V četrtek so se vrstile delavnice: 
aktivnosti s konjem Pikom, ustvar-
janje konjev iz različnih materialov, 
senzorna pot in plesno-igralne urice 
s padalom in ličkanjem koruze. 

Tudi petek je bil v znamenju delav-
nic: pravljična sončna delavnica, li-

kovna sončna delavnica in aktivno-
sti s terapevtskim psom.

Učenci so skozi teden sodelova-
li na natečaju in ustvarjali na temo 
Povabimo sonce v šolo. Zmagoval-
ci so bili razglašeni na skupnem sre-
čanju v petek pred kosilom, ko smo 
si ogledali dejavnosti in fotografije v 
powerpointovi predstavitvi, ki jo je 
skupaj z mentorico PDU pripravil 
učenec Andrej Koren. Fotografirali 
pa sta skozi teden poleg njega tudi 
Maruša Mekina in Klaudija Gavri-
lova. 

Hvala prav vsem, ki ste pomagali 
povabiti sonce v naš Center in tako 
pripraviti lep teden, posvečen našim 
otrokom. 

Adrijana Lampe Mikuž

Otvoritev knjižnice na Slapu
Na Slapu smo v nedeljo, 8. 

oktobra 2017 odprli knji-
žnico s svečano prireditvi-

jo. Dogodek se je začel po nedeljski 
sveti maši, v stari šoli. Udeležilo se 
ga je veliko število ljudi. 

Otvoritev smo začeli z blagoslo-
vom knjižnice s strani našega go-
spoda župnika Franca Kralja, ki je 
poudaril, da je knjižnica na vasi zelo 
dobrodošla, saj omogoča poglablja-
nje znanja vaščanov. Nato se je do-
gajanje preselilo v zgornji prostor, 
kjer je prireditev pod torbami za no-
šenje knjig, ki so jih dan prej izde-
lali otroci, vodil Tadej Kobal, tajnik 
socialno varstvenega programa 'Po-
poldan na Slapu', ki na Slapu delu-
je že 12 let.  

Že v uvodu smo slišali, da so knji-
žnico uredili prostovoljci programa 
'Popoldan na Slapu' in da bo odprta 
vsak četrtek med 17. in 18. uro. Sle-
dil je kratek pregled 140-letne zgo-
dovine knjižničarstva na Slapu, ki 

ga je pripravila zgodovinarka Maj-
da Malik, nakar je pravljičarka Anja 
predstavila pravljico, ki jo je nje-
na mama, pisateljica Tatjana Ko-
kalj napisala za našo knjižnico. Nato 
je ona prevzela besedo in povedala, 
da je ona ena izmed zadnjih gene-
racij, v kateri se še spomnijo stav-
kov, kot so: »Zapri knjigo, pojdi se 
učit!«. Danes tega otroci ne pozna-
jo več, kljub temu obstaja za branje 
veliko razlogov, kot so povečevanje 
besednega zaklada, večja sposob-
nost koncentracije, razvijanje domi-
šljije in podobno. Poudarila je, da je 
vaških knjižnic po Sloveniji malo in 
da je vesela, da smo uspeli idejo na 
Slapu pripeljati do konca. Na oder je 
nato stopila še strokovna vodja pro-
grama 'Popoldan na cesti', Tatjana 
Rupnik, ki je pohvalila zagnanost 
in marljivost vseh prostovoljcev na 
Slapu, ki so uspeli izpeljati idejo o 
odprtju knjižnice. 

V ospredje je nato stopila Ljubica 

Ženko, koordinatorka programa na 
Slapu, ki se je zahvalila in podarila 
ročno izdelane torbe ter jubilejno 
izdajo Martina Krpana vsem, ki so 
sodelovali na prireditvi ter Tadeju 
Kobalu, ki je poskrbel za popis vseh 
knjig in načrtoval delo v knjižnici, 
poleg tega je posebno darilo prejela 
Ingrid Petrič, ki bo vodila knjižnico. 

Proti koncu smo slišali zahva-
lo vsem donatorjem knjižnici, tako 
posameznikom, ki so darovali knji-
ge ali h knjižnici kakor koli drugače 
prispevali, kot vsem založbam, knji-
žnicam, podjetjem, trgovinam, pi-
sateljem,…, ki so prav tako darovali 
knjige. Seznam donatorjev je pre-
dolg, da bi ga naštevali, zato »hva-
la vsem!«. 

Še vedno lahko knjige prispevate v 
odpiralnem času knjižnice, tj. vsak 
četrtek med 17. in 18. uro v stari šoli 
na Slapu. Vljudno vabljeni v knji-
žnico od blizu in daleč!

Tadej Kobal

CIRIUS Vipava

Outdoor day

V tem šolskem letu smo se 
mednarodnemu gibanju 
Outdoor day (dan pouka 

izven učilnice) priključili že drugič. 
V četrtek, 12.10.2017 smo za učence 
organizirali pouk v naravi. Posebni 
program PP5D se je zopet povezal 
in prijateljeval s skupinama PP4B 
in PP6 (med seboj smo se povezali 

trije oddelki, razredi..) Tokrat smo 
obravnavali temo o jeseni. 

Nekateri učenci so se odpravili po 
Vipavi nabirati divje kostanje, drugi 
so rezali in pripravljali domači ko-
stanj. Postavili so ognjišče in zaku-
rili ogenj, v tem so postali že pravi 
mojstri. Pečeni kostanj je bil pra-
va poslastica. Spoznali so, zakaj je 

potrebno kostanj narezati. Nekaj-
krat je pošteno počilo, čemur so se 
vsi smejali. Poleg smeha pa so bili 
tudi malce prestrašeni in zaskrblje-
ni, saj se je izza drevesa prikazal 
medved in nam ukradel kostanje. 
Najbolj pogumni so tekli za njim in 
si kostanje izborili nazaj.  

Spoznali so razliko med doma-
čim in divjim kostanjem. Iz divjega 
so izdelali senzorno ploščo. Zmešali 
so cement, pesek in vodo, vlili maso 
v kalup in vanj polagali kostanje. V 
mešanju betona so se vsi zelo izka-
zali, tako dekleta kot fantje.  

Sklenili smo, da v tem šolskem letu 
še večkrat pripravimo različne de-
javnosti v naravi. Nikoli ne pozabi-
mo na varstvo narave in ljubezen do 
nje, saj iz nje v vsakem letnem času 
črpamo moč in energijo. Želimo si 
oblikovati svojo himno, zastavo in 
svoje ime. Verjamemo, da nam bo 
uspelo.  

Tanja in Mateja
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Naši prijatelji Prostovoljne-
ga društva krvodajalcev iz 
Sovodenj ob Soči so v ne-

deljo 24. septembra 2017 praznovali 
že 40-obletnico delovanja društva. 
Na slovesnost so povabili tudi ple-
sno skupino Vrtiljak iz CIRIUSA iz 
Vipave. Njihov nastop so udeležen-
ci pospremili z dolgim in bučnim 
aplavzom. Med povabljenimi sem 
bila tudi jaz kot dolgoletna prosto-
voljka v organizaciji RK Ajdovščina, 
s katero so spletli prijateljske vezi še 
v času, ko je bil prvi predsednik  ob-
činskega odbora RK g. Ernest Rojc. 
Povabila na slovesnost sem bila ve-
sela in udeležence v svojem imenu 
nagovorila z naslednjimi besedami. 

»Hvala vam za povabilo na dana-
šnjo slovesnost.  Z veseljem sem pri-
šla v Sovodnje, da vam lahko  oseb-
no čestitam ob tem jubileju. Moje 
iskrene čestitke tudi vsem krvoda-
jalcem ter vsem prostovoljcem, ki 
s svojim humanim delom pomaga-
jo ljudem v stiski. Sodelovali pa ste 

Društvo prostovoljnih krvodajalcev Sovodnje ob Soči

Praznovanje 40-obletnice 
delovanja društva

tudi v humanitarnih akcijah, ki smo 
jih organizirali v Ajdovščini in si-
cer za nakup prilagojenega vozila 
za prevoz dveh invalidnih otrok iz  
Podkraja. V letu 2010 ste nam po-
magali pri zbiranju sredstev za re-
ševanje stanovanjske stiske invalida  
Janka ter Tomaža in njegove dru-
žine. Veliko pozornosti in pomo-
či pa ste nudili tudi gojencem CI-
RIUSA v Vipavi ter oskrbovancem 
Varstveno delovnega centra Vipava 
– Ajdovščina. In vaša zadnja in zelo 
odmevna akcija, ko ste zbirali po-
krovčke za invalida Jerneja, saj ste v 
letu dni zbrali in pripeljali štiri pol-
ne  kombije pokrovčkov. 

Vesela sem, da sem že ob samem 
začetku ustanovitve vašega društva 
spoznala kar nekaj izredno priza-
devnih  prostovoljcev in iskrenih 
prijateljev. To prijateljstvo traja še 
danes. Žal pa se nikakor ne morem 
sprijazniti s preranim slovesom vaše 
ustanoviteljice društva ter dolgole-
tne tajnice Marinke Batič.. V soboto 

26. 9. 2015 je v spremstvu svojega 
moža, sina in nekaj najožjih sode-
lavcev društva pripeljala pokrovčke 
v CIRIUS v Vipavo. Bil je lep son-
čen in topel jesenski dan.  Tudi Ma-
rinka je bila dobre volje in zadovolj-
na, da  je končno našla čas in me ta 
dan  skupaj s svojimi sodelavci obi-
skala na domu. Kot bi slutila, da je 
to najino zadnje srečanje, saj je žele-
la, da se vsi skupaj ob slovesu  še  fo-
tografiramo.  Čez teden dni, so mi 
sporočili, da se je Marinka za vedno 
poslovila. Zato mi dovolite, da se 
ji danes ob tem praznovanju še za-
dnjič javno zahvalim za najino pri-
jateljstvo, sodelovanje in humani-
tarno pomoč. Hvala tudi  njenemu 
sinu Štefanu, ki kot predsednik dru-
štva nadaljuje njeno delo. Hkrati pa 
iskrene čestitke ob njegovem pra-
znovanju 40. rojstnega dneva in pri-
znanju, ki ga je danes prejel za 40-
krat darovano kri.« 

Vera Kodrič

Družinska gasilska 
tradicija
Letos, ko imamo doma in po 

svetu veliko požarov, zna-
mo še bolj ceniti humani-

tarno delo naših gasilcev. In prav v 
tem letu praznujejo vipavski gasilci 
140 letnico ustanovitve gasilskega 
društva, ki ga je v Vipavi leta 1877 
ustanovil grof Karel Lanthieri. Pra-
znovali so jo  l6. 9. 2017 najprej v 
prenovljenem Lanthierijevem dvor-
cu, nadaljevali pa v lepem gasilskem 
domu v Vipavi. Zato vse priznanje 
našim vipavskim in vsem sloven-
skim gasilcem tudi danes, da s sr-
cem slišijo klic »Na pomoč«.  

Vsaka obletnica je čas, ko se ozi-
ramo nazaj na prehojeno pot in se 
spominjamo vseh tistih gasilcev, ki 
jih ni več med nami. Odraščala sem 
v družini, ki ima 140 letno tradicijo 
v tej humani organizaciji. Ob usta-
novitvi tega društva je bil njegov 

član po vsej verjetnosti že moj pra-
dedek, potem stari oče, sledil mu je 
moj oče in moj stric, nadaljeval jo je 
moj mož, moj sin in sedaj še vnuk, 
vsak različno dolgo, kakor so pač 
nanesle življenjske okoliščine. Spo-
minjam se, da so v omarah doma 
visele gasilske obleke, čelade, paso-
vi, po stenah pa razna priznanja in 
odlikovanja. 

Iz otroških let se spominjam noč-
nega tuljenja sirene, ki je klicala vi-
pavske gasilce ob požarih, nesre-
čah in hudih urah. Mimo okna naše 
spalnice so možje in fantje tekali v 
čevljih, da je odmevalo po maka-
damu. Z mamo sva jih štele in ugo-
tavljale iz katere hiše še ni odziva. 
V tej noči ni bilo mirnega spanja. 
Spremljal naju je strah, če se vsi vr-
nejo živi in zdravi in ali jim bo uspe-
lo pogasiti požar ali rešiti, kar se je 

rešiti dalo. 
Po družinski tradiciji se je moj oče 

včlanil v Gasilsko društvo Vipava 
leta l926, ko je fašizem pritiskal na 
naše ljudi z vseh strani in tako po-
kazal svoj pravi obraz, zato so ime-
la gasilska društva takrat tudi mo-
čan narodnostni pomen, ker se je tu 
krepila narodna zavest in duh upora 
proti narodnemu genocidu, ki je bil 
cilj fašizma na Primorskem. 

V tistem času je bilo dosti požarov, 
tudi namernih, ker so ljudje računa-
li na  odškodnine od zavarovalnic, 
ki so jih reševale iz težkih socialnih 
razmer. Zato so imeli takrat gasilci 
veliko dela, čeprav so bili namerni 
požigi strogo kaznovani. Tu je treba 
poudariti še dejstvo, da so takrat bila 
na hišah v glavnem lesena ostrešja z 
neustreznimi dimniki, kar je  pov-
zročilo veliko požarov. 

Ob koncu naj mi bo dovolje-
no, da GASILSKEMU DRUŠTVU  
VIPAVA ob visoki obletnici 140 le-
tnice ustanovitve Gasilskega društva 
Vipava iskreno čestitam  in želim, 
da bi še naprej ohranjali svoje po-
slanstvo v sedanjosti in bodočnosti, 
kakor so jo pred njimi ohranjali naši 

predniki. Naj jim bo ta zapis v  po-
nos in vzor njihovemu humanitar-
nemu in etičnemu poslanstvu tudi 
za današnji čas. 

  Vipavski gasilci so tudi zaslužni, 
ker so ohranili oz. obnovili star obi-
čaj častne gasilske straže Božjega 

groba v cerkvi Sv. Štefana v Vipavi 
iz avstrijskih časov pa vse do dana-
šnjih dni, kar je danes  gotovo red-
kost. 

Magda Rodman, Vipava 

Lutke so oživele

V Vrhpolju, smo imeli prvi 
tehniški dan na temo gle-
dališča. Učiteljici Lara in 

Sara sta tretješolce popeljali v svet 
pravljičnih ter domišljijskih juna-
kov tako, da sta jim zaigrali kratko 
gledališko predstavo z ročnimi lut-
kami. Tretješolci so v nadaljevanju 

navdušeno šivali ter izdelovali lutke 
iz filca. Nastale so zanimive, inova-
tivne figure, ki so jim v rokah zaži-
vele in spregovorile, ko so jih pono-
sno ponesli na svoje domove.

Učenci 3.razreda Vrhpolje in 
učiteljica Sara Furlan

Palačinkarna v tednu 
otroka

Na podružnični šoli v Podnano-
su smo obeležili teden otroka na 
prav poseben način. Vzgojiteljice in 
vzgojitelji iz vrtca so povabili prvo-
šolce na lutkovno predstavo v pro-
store vrtca, potem pa smo skupaj 

pripravili jabolčno marmelado. V 
naslednjih dneh smo marmelado 
poskušali na druženju ob palačin-
kah. Vse dogajanje smo poimenova-
li Palačinkarna.

Vida Trošt Vidic
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AKCIJA ZBIRANJA 
NEVARNIH 
ODPADKOV 

IZ GOSPODINJSTEV V OBČINAH AJDOVŠČINA - VIPAVA 
 

JESEN 2017 
 ČETRTEK 16.11.2017 AJDOVŠČINA pri zbiralnici na Trati (Polževa ul.) 11:00 11:30 

  GOJAČE pri zbiralnici 11:45 12:00 
  MALOVŠE pri zbiralnici 12:15 12:30 
  ČRNIČE pri zbiralnici pri marketu 12:45 13:00 
  BATUJE pri šoli 13:15 13:30 
  SELO pri vrtcu 13:45 14:00 
  VRTOVIN pri zbiralnici (Stovška vas) 14:15 14:30 
  KAMNJE pri zbiralnici 14:45 15:00 
  POTOČE nasproti gostilne 15:15 15:30 
  BRJE na placu pri spomeniku 15:45 16:00 
  DOBRAVLJE pri dvorani 16:15 16:30 
  VELIKE ŽABLJE pri dvorani 16:45 17:00 
  AJDOVŠČINA Trnje pri zbiralnici 17:15 17:30 
      
SOBOTA 18.11.2017 AJDOVŠČINA Tovarniška c. na makadam. parkirišču 8:00 8:30 
  LOZICE pri cerkvi 9:00 9:15 
  PODNANOS na parkirišču pred marketom 9:30 9:45 
  PODRAGA na mostu pri avtobusni 10:00 10:15 
  GOČE na trgu 10:30 10:45 
  MANČE pri zbiralnici 11:00 11:15 
  LOŽE pri trgovini 11:30 11:45 
  SLAP na placu pri igrišču 12:00 12:15 
  GRADIŠČE pri krajevnem domu 12:30 12:45 
  VIPAVA na Glavnem trgu 13:00 13:30 
  VRHPOLJE pri cerkvi 13:45 13:00 
  BUDANJE  pri šoli 14:15 14:30 
      
ČETRTEK 23.11.2017 DOLGA POLJANA pri zbiralnici 11:00 11:15 
  ŽAPUŽE pri zbiralnici v križišču 11:30 11:45 
  AJDOVŠČINA Ribnik za DSO 12:00 12:45 
  USTJE pri spomeniku 13:00 13:15 
  DOLENJE v križišču 13:30 13:45 
  PLANINA na parkirišču pri pokopališču 14:00 14:15 
  ERZELJ pri zbiralnici 14:30 14:45 
  GABERJE na placu pri Martinovem hramu 15:00 15:15 
  ŠMARJE pri šoli 15:30 15:45 
  ZAVINO v vasi 16:00 16:15 
  VRTOVČE v vasi 16:30 16:45 
  TEVČE pri ekološkem otoku  17:00 17:15 
 
SOBOTA 25.11.2017 AJDOVŠČINA novo parkirišče za gradom 8:00 8:45 
  MALE ŽABLJE pri zbiralnici  9:00 9:15 
  PLAČE pri zbiralnici 9:30 9:45 
  CESTA pri zbiralnici na železniški rampi 10:00 10:15 
  STOMAŽ na avtobusnem postajališču 10:30 11:45 
  SKRILJE pri pokopališču 11:00 11:15 
  LOKAVEC na križišču pri marketu 11:30 11:45 
  PREDMEJA pri zbiralnici pri hotelu 12:15 12:30 
  OTLICA pri trgovini 12:45 13:00 
  COL pri zbiralnici proti Predmeji 13:15 13:30 
  PODKRAJ pri šoli 13:45 14:00 
  SANABOR v križišču 14:15 14:30 
 
 
Nevarne odpadke prinesite na lokacijo, ki vam je najbližja. ODDAJA NEVARNIH ODPADKOV JE BREZPLAČNA. 
 
Nevarne odpadke lahko preko celega leta oddate tudi v zbirnem centru pod Dolgo Poljano. 
 

OD    DO 

NEVARNIH ODPADKOV PROJEKCIJA FILMA SMETI (Trashed, 2012)
V okviru TEDNA ZMANJŠEVANJA ODPADKOV smo za občane pri-

pravili projekcijo filma, ki je bil leta 2012 izbran za poseben prikaz na film-
skem festivalu v Cannesu. Film je prejel množico nagrad na različnih festiva-
lih, spomladi 2013 pa je bil predvajan tudi v Evropskem parlamentu. Gre za 
dokumentarni film v katerem se igralec Jeremy Irons nameni raziskati raz-
sežnosti in vplive globalne problematike odpadkov, ko na svojem potovanju 
okoli sveta obiskuje čudovite kraje, okrnjene zaradi onesnaževanja. To je po-
drobno in drzno preiskovalno popotovanje, ki Ironsa popelje od skepticizma 
k žalosti in od groze k upanju. Glasbeno podlago za film je zložil z oskarjem 
nagrajeni skladatelj Vangelis.
Vabljeni na ogled v četrtek 23. novembra 2017, ob 18:00, v Dvorano prve 
slovenske vlade.

IZMENJEVALNICA OBLAČIL
Če kljub polni omari oblačil, nimate kaj obleči, so obleke prevelike ali raz-

trgane, z vzorcem, ki že pet let ni več moderen, pridite v soboto, 18. novem-
bra, v MC Hišo mladih.  Oblačila, ki jih ne nosite več, boste lahko izmenjali, 
od 13:00 do 17:00 ure, v že skoraj tradicionalni izmenjevalnici. Vzporedno z 
izmenjavo oblačil pa bodo potekale tudi DELAVNICE, preko katerih se bo-
ste naučili kako oblačilo preoblikovati v »desigual » oblačilo, popestriti obla-
čilo s potiskom, kako se pravilno zakrpa luknja na oblačilu, kako se enostav-
no zloži jogi napenjalna rjuha ter kako se obrabljeno oblačilo preoblikuje v 
prikupno toaletno torbico, enostaven in moden nahrbtnik ali otroško kapo. 
Vsekakor bo zanimivo, zato vabljeni, da se nam pridružite.
Oblačila, ki jih ne potrebujete več, lahko za izmenjavo oddate že od 2. do 
17.11.2017 v MC Hiši mladih, pisarni RK Ajdovščina (bivši AMD) ali v 
upravni stavbi KSD Ajdovščina. 

NEVARNO?!  NA VARNO!
NOVO! Malo elektronsko in električno odpadno opremo lahko oddate tudi 
v uličnih zbiralnikih za e-odpadke, ki so nameščeni na petnajstih lokacijah v 
obeh občinah (opis lokacij na naši spletni strani).

Večje e-odpadke (televizije, hladilnike, mikrovalovne pečice…) oddajte 
skupaj s kosovnimi odpadki, tako da pokličete na št. 031 302 985 in se dogo-
vorite za odvoz. Ob oddaji kosovnih odpadkov lahko vozniku predate tudi 
odpadno kuhinjsko olje v plastični embalaži!

TEDEN ZMANJŠEVANJA ODPADKOV

Šagra Sv. Mihaela v Kamnjah

Prvo oktobrsko nedeljo smo 
v Kamnjah tradicionalno 
praznovali krajevni praznik. 

Čeprav je čas naše šagre že nekoliko 
pozen za praznovanje na odprtem, 
pa nam je letos bilo naklonjeno vsaj 
vreme. Sončen, a ne preveč topel 
dan smo poskušali izkoristiti kar-
seda uspešno. Nedeljsko jutro smo 
pričeli s sveto mašo v farni cerkvi 
ter z jutranjo kavico. Popoldan se je 
ob 14.30 na vaškem igrišču zbralo 

veliko število otrok in njihovih star-
šev. Prišli so na otroško predstavo in 
animacijske ustvarjalne delavnice, 
ki jih je izvedla animacijska skupina 
Ful doro. Otroci so bili nad predsta-
vo navdušeni, kar so pokazali tudi z 
zvrhano mero smeha. Ob 15.30 smo 
nadaljevali program v prostorih 
šole, kjer je bila otvoritev slikarske 
razstave domačega slikarja Emila 
Bratine. Ob otvoritvi razstave si je 
bilo moč ogledati tudi prekrasno 

razstavo peciva, ki so ga pripravile 
domače gospodinje, za kar jim gre 
prav posebna zahvala. Pecivo je bilo 
kasneje tudi moč kupiti. Množica 
obiskovalcev se je zatem preselila na 
trato v bližino šole, kjer je potekalo 
tradicionalno tekmovanje v metu 
kamna. Zabavno tekmovanje vsako 
leto pritegne zares veliko število tek-
movalcev in navijačev. V obeh kate-
gorijah sta zmagi odšli v Potoče. Ne 
tekmovalno pa so se pri metu, sicer 

veliko lažjega kamna, pomerili tudi 
najmlajši. Po končanem atletskem 
tekmovanju, se je dogajanje preseli-
lo nazaj na igrišče, kjer so za odlično 
zabavo poskrbeli fantje iz skupine 
Calypso. Njihov odmor smo izkori-
stili še za izvedbo tekmovanja v ža-
ganju s š'jonm, kjer je v moški kate-
goriji zmaga odšla v Potoče, v ženski 
kategoriji pa je zmaga ostala doma. 
Tekom celega večera je na igrišču 
potekalo tudi dobrodelno »šacanje« 
pršuta iz domače mesnice Rostep. 
Za prevzem te dobrote je bilo po-
trebno natančno napovedati koliko 
kamnov je bilo postavljenih v poso-
di. Domačinu Bernardu je to uspe-
lo do kamna natančno! Naštetemu 
dogajanju je sledilo še sladko pre-
senečenje! Dosedanji predsedniki 

društva ŠKTD Kamnje – Potoče in 
predsednik KS so razrezali skorajda 
20 kilogramsko torto. Za praznova-
nje 10 letnice društva jo je pripravi-
la slaščičarna Vintola, razrezala in 
razdelila pa jo je domača slaščičar-
ska mojstrica Barbara. Po sladkem 
okrepčilu je še dolgo v večer sledila 
zabava s plesom.

ŠKTD Kamnje – Potoče se zahva-
ljuje vsem, ki so se udeležili leto-
šnje šagre v Kamnjah, prav poseb-
na zahvala pa gre tudi vsem tistim, 
ki ste kakorkoli pomagali pri izved-
bi omenjene prireditve. 

ŠKTD Kamnje – Potoče
Foto: Denis Šušmelj
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Porubanovci zasedli 
Predmejo

V soboto, 9. septembra so 
se na Predmeji zbrali po-
tomci Franca Krapeža 

– Porubanovca. 
Z vseh vetrov je prišlo dvestotride-

set sorodnikov: iz Predmeje, bližnje 
Vipavske doline, Trebuše, Tolmina, 
Ljubljane, Radelj ob Dravi, Prevalj, 
daljne Francije in Nemčije. 

Uvodni pozdrav je udeležencem 
namenil Leo Blaško, podpredsednik 
krajevne skupnosti. Albin Krapež, 
organizator in pobudnik srečanja 
je predstavil rodbino in nekaj be-
sed namenil kratkemu opisu poteka 
organizacije. Sledil je kulturni pro-
gram: poetična predstavitev Gore in 
hudomušnih Gorjanov Franca Čer-
nigoja, zapeli so Trebušani  in  mo-
ški pevski zbor Vinograd iz Vrtovi-
na, razgrnili so razvejano družinsko 

drevo, ki ga je izdelala Lilijana Rija-
vec. Primorska polenta in golaž sta 
ob obilici peciva in sadja okrepča-
la telo, sproščeno kramljanje pa je 
spletalo in krepilo vezi med soro-
dniki. Drugi del kulturnega progra-
ma so popestrili otroci s skečem, pe-
tjem in igranjem na trobento.  Duet 
iz Trebuše je zapel posebej za to pri-
ložnost napisano pesem. Z  zanima-
njem so zbrani prisluhnili tudi bese-
dilu dveh Francevih pisem svojemu 
sinu in originalnemu posnetku pri-
povedi njegove hčerke Cilke z Bajte 
o nekdanjih časih.  

Srečanje je bilo prijetno; še dež in 
hladne sape iz Trnovskega gozda 
niso pokvarile razpoloženja.

Alenka Nussdorfer Bizjak

Vsi enaki, vsi različni
Čisto preproste besede, ki 

pa v sebi skrivajo neslute-
ne razsežnosti življenjskih 

zgodb. Zgodb ljudi, ki se soočajo z 
neštetimi ovirami v svojem življe-
nju, le zato, ker so drugačni. Kljub 
zagotovilom inštitucij, da imajo 
vsi ljudje enake pravice, ki jih ne 
sme nihče kratiti, v praksi to ni ve-
dno tako. Društva, delovni centri, 
različne organizacije združujejo 
ljudi in jim na njihovih poteh vsaj 
delno olajšajo življenje. 

Na Društvu upokojencev Ajdo-
vščina cenijo drugačnost, saj bo-
gati slehernega, ki zna prisluhniti, 
se družiti in pomagati. To doka-
zuje tudi prireditev, ki je že osma 
zapovrstjo, združila veliko nasto-
pajočih in poslušalcev v dvora-
ni Ljudske univerze v Ajdovščini. 

Program je bil zanimiv in pester. 
Predstavniki CIRIUS- a iz Vi-

pave so se pod vodstvom mento-
rice Loredane Sajovic predstavili 
z inštrumentalno vokalnim pro-
gramom. Kot vsako leto doslej so 
navdušili poslušalce, ki so jih na-
gradili z bučnim aplavzom. Med-
občinsko društvo slepih in slabo-
vidnih Nova Gorica sta zastopali 
plesalki in predstavili orientalski 
ples. 

Ajdovski Dom za starejše obča-
ne ima v svoji sredini priljubljeno 
skupino 'Žoga bend'. Sestavlja jo 
15 članov in članic, ki vadijo pod 
budnim očesom terapevtke Tanje 
Kretič Lemut. Veliko nastopajo in 
so povsod dobrodošli. 

Varstveno delovni center iz Vi-
pave se je predstavil z glasbeno 

skupino 'Lajna' in poslušalce nav-
dušil z slovenskimi skladbami. Na 
povabilo pevca je priljubljeno po-
pevko 'Dan ljubezni' zapelo celo-
tno občinstvo v dvorani. 

Učenci in učenke O.Š. Ajdovšči-
na z mentorico Izidoro Černigoj 
so s svojo predstavitvijo z naslo-
vom 'Vsi enaki, vsi drugačni' nav-
dušili vse v dvorani, saj se je vsak 
od njih predstavil s svojo zgodbo. 
Jožko Likar, predstavnik Društva 
ŠENT iz Ajdovščine, je pripovedo-
val svoje hudomušne in zanimive 
pesmi. 

Za zaključek so igrico Milke Curk 
'Pri bistrem potoku' odigrali dru-
štvena dramsko pevska skupina 
Zarja z mentorico Jožico Mozetič 
in Folklorna skupina O.Š. Šturje, 
ki jo vodi Polona Juretič. Program 
sta povezovala Ana in Peter Žga-
vec. Medgeneracijsko sodelovanje 
je lep primer ustvarjalnega druže-
nja, saj traja že 10 let. 

Nevenka Vidmar

Rdeči križ Ajdovščina 

Hvala!

Rdeči križ Ajdovščina je or-
ganiziral tradicionalno te-
rensko krvodajalsko akcijo 

na Ljudski univerzi Ajdovščina in 
v vojašnici Janka Premrla Vojka v 
Vipavi. Kri je v Ajdovščini prvi dan 
daroval 101 prostovoljec in drugi 
dan 143 prostovoljcev, v Vipavi 
pa je svojo življenjsko tekočino 
darovalo 137 krvodajalcev. Iskre-
na hvala vsem, ki ste bili solidarni 
in ste se odzvali našemu povabi-
lu. Prav tako se ob tej priložnosti 
najlepše zahvaljujemo vsem, ki kri 

darujete v Centru za transfuzijsko 
dejavnost Nova Gorica. Hvala kr-
vodajalcem, ki smo vas v preteklih 
dneh poklicali in ste se hitro od-
zvali naši prošnji ter darovali kri, 
saj je prišlo do pomanjkanja krvi 
določenih krvnih skupi. Najlepše 
se zahvaljujemo tudi Ljudski uni-
verzi Ajdovščina in vipavski voja-
šnici za gostoljubje, ki nam veliko 
pomeni.

Irena Žgavc
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Literarni maraton Ajdovščina 2017 

Rdeča jabolka desetič
Po enoletnem premoru je Društvo animatorjev Norma7 z Brji ponovno izpeljalo projekt Pišimo in 
prebirajmo skupaj, ki povezuje več kulturnih dogodkov - spomladansko objavo literarnega natečaja, 
oblikovanje in izdaja glasila s prispelimi deli, ocenjevanje teh del in zaključno srečanje ljubiteljskih 
literarnih ustvarjalcev in bralnih skupin, ki je potekalo 10. oktobra v dvorani Ljudske univerze Ajdo-
vščina.

Na IV. literarni natečaj, to-
krat na temo poroke, je pri-
spelo 52 pesmi in proznih 

zapisov, od tega desetih učencev 
osnovnih in srednjih šol in šestnaj-
stih avtorjev, ki bivajo in ustvarjajo 
v domovih za starejše osebe. Pove-
čalo se je število sodelujočih piscev 
iz prekmurske in ljubljanske regije. 

Svoje pesmi ali krajša prozna be-
sedila je na maratonskem dogajanju 
Rdeča jabolka v Ajdovščini predsta-
vilo 29 ljubiteljskih piscev, ki sicer 
ustvarjajo v različnih literarnih dru-
štvih ali se ustvarjalno družijo v li-
terarnih krožkih in podobnih sku-
pinah. Slišati je bilo tudi prispevke v 
francoskem, italijanskem, hrvaškem 
in celo latinskem jeziku. Na šestur-
nem maratonskem srečanju so bila 
navdušeno sprejeta tematsko, obli-
kovno in vsebinsko različna oseb-
na sporočila nastopajočih avtorjev 

in gostujočih literarnih gostov. Kot 
moderator dogodka je navdušil Pa-
vle Ravnohrib, priznani gledališki in 
filmski igralec. 

Žlahtnost besedni govorici so do-
dali nastopi učencev OŠ Dobravlje; 
članov Dramske skupine stanoval-
cev SVZ Dutovlje; članov medge-
neracijske skupine, ki deluje v okvi-
ru Društva ŠENT- enota Ajdovščina 
in ob zaključku nastop članov in-
validskih društev Bralne skupine 
ONA&ONE. 

Maratonskemu dogajanju so se 
pridružile razstave medgeneracij-
sko različnih avtorjev. Mihaela M. 
Tihelj je odprla samostojno razsta-
vo slik Modrost zgodnjih juter; di-
jakinje Srednje šole Veno Pilon Aj-
dovščina pod mentorstvom Pavline 
Morgan so postavile skulpture z na-
slovom Iz take so snovi kot knjige; 
slikarji invalidskih društev Slovenije 

pa so se predstavili s skupinsko raz-
stavo Ustvarjam, sem. 

V prvem delu maratona je bila še 
razglasitev najboljših prispevkov na 
natečaju s podelitvijo nagrad (knji-
žne nagrade sta prispevala Urad žu-
pana Občine Ajdovščina in Lavri-
čeva knjižnica Ajdovščina). Dve 
nagrajenki prihajati iz domačih lo-
gov; najboljšo pesem v kategoriji do 
18 let je napisala Inge Novinc z OŠ 
Dobravlje, najboljšo zgodbo v ka-
tegoriji nad 18 let pa Dragica Čuk 
Novak iz Manč, sicer članica lite-
rarnega društva Ris Idrija. V imenu 
občine je sodelujoče na maratonu 
pozdravila Katarina Ambrožič, vod-
ja oddelka za družbene zadeve. Nor-
ma 7 se ob tem zahvaljuje Ljudski 
univerzi Ajdovščina za gostoljubje 
in pomoč pri izvedbi srečanja.

Malorca Ajdovščina 

Svetovni dan 
brezdomstva

Društvo invalidov Ajdovščina

Srečanje članov

Že nekaj let smo organizirali 
srečanje starejših članov in 
težjih invalidov pri DI Ajdo-

vščina - Vipava. Tudi letos smo se 
jih spomnili in se z njimi srečali v 
Gold Club v Ajdovščini.

V deževnem, poznem torkovem 
popoldnevu smo se pričeli zbira-
ti, da se srečamo, malo poveselimo 

Občina Ajdovščina že od  
februarja 2015 aktivno 
odgovarja na problema-

tiko brezdomstva v naši občini ter 
posledično tudi širši regiji. Z ure-
ditvijo Hiše Malorca v Ajdovščini 
za namene nastanitve brezdomnih 
oseb sta tako, Občina Ajdovščina 
kot tudi Škofijska karitas Koper 
kot izvajalec programa, orali ledino 
na  tem področju ter tako postavili 
mejnike na področju skrbi za osebe 
na t.i. družbenem robu. Hiša Ma-
lorca Ajdovščina je namreč prva 

to-vrstna hiša na Primorskem, v 
kateri biva do 10 oseb mesečno, iz 
prvenstveno Ajdovščine ter nato 
tudi drugih občin širom Sloveni-
je. Od njene ustanovitve naprej je 
v njej svoje zatočišče našlo že prek 
trideset oseb. 

Kot posebej pomemben cilj delo-
vanja Programa nastanitvene pod-
pore, se nam zdi, povezovanje in 
približevanje  problematike brez-
domstva ljudem in s tem širši sku-
pnosti, saj želimo opozoriti na 
zgodbe ljudi, ki se znajdejo v  ne-
zavidljivih življenjskih situacijah, 
brez strehe nad glavo ter s tem po-
gosto in posledično v zelo negoto-
vih bivanjskih razmerah. Ker verja-
memo, da je družba toliko močna 
kot je močan njen najšibkejši člen, 
želimo opozoriti na solidarnost 
tudi do te ciljne skupine, ki ni tako 
malo številna.  Dobro priložnost 
za osveščanje javnosti vidimo prav 
v  Svetovnem dnevu brezdomstva, 
ki se letno obeležuje  desetega ok-
tobra. 

Tudi v Ajdovščini smo  želeli opo-
zoriti na ta dan. Na  dogodek smo 
povabili  lokalno laično skupnost  
kot tudi lokalno strokovno jav-
nost. Z obiskom smo bili precej za-
dovoljni.  Skozi celoten dan nam 
je družbo delala pisana paleta raz-
ličnih profilov ljudi, katerih smo 

se zelo razveselili. Naša skrita želja 
je, da Hiša še bolj zaživi v lokalnem 
okolju in s tem upraviči svoj ob-
stoj. Veseli smo bili tako sosedov, 
različni humanitarnih –strokov-
nih delavcev, prostovoljcev Rdeče-
ga Križa, sodelavcev znotraj mreže 
Karitasa, ki  vidijo naše prizade-
vanje in nas želijo pri našem delu 
podpreti. Hvaležni smo jim za nji-
hovo podporo. 

Vse obiskovalce smo povabili v  
naš skupni- dnevni prostor, kjer 
smo jim ponudili domačo rolado 

ter sladke dobrote, ki nam jih je ve-
likodušno doniralo domače podje-
tje Fama d.o.o. 

Ob kavici in soku so si obiskovalci 
lahko ogledali strnjen kolaž dogod-
kov, ki so se odvijali tekom poletja 
ter jeseni v 'Hiši' ter tako skrbeli, da 
nam ni bilo dolgčas. 

Sledil je voden ogled hiše ter 
ogled razstavljenih del 'Umetnikov 
za Karitas', ki so našle svoje mesto 
v Hiši Malorca Ajdovščina nad če-
mer smo tako zaposleni kot tudi  
stanovalci Hiše nadvse navdušeni. 
Strinjamo se namreč, da je manjka-
lo malo domačnosti in topline. 

Obiskovalce smo seznanili s pri-
dnim in vestnim delom naših sta-
novalcev pri beljenju hiše, brušenju 
in barvanju ograje na terasi hiše, 
velikih železnih vrat  ob vhodu, 
urejanja zelenice pred vhodom, z 
našimi načrti za prihodnost ter do-
godki in delavnicami, ki so se in se 
še odvijajo znotraj hiše ter na mre-
ži brezdomnih organizacij na Pri-
morskem. Vsak obiskovalec je ob 
odhodu prejel tudi skromno daril-
ce- poslikano lično hišico, ki smo 
jo zaposleni ter stanovalci skupaj 
ustvarili  kot spomin na ta poseben 
dan.

Andreja Kobal

in med seboj pogovorimo. Zbrali 
smo se v lepem številu in vse zbra-
ne je najprej pozdravil podpredse-
dnik društva g. Aleš Birsa. Mlada 
harmonikaša sta nam zaigrala nekaj 
domačih viž in takoj je bilo razpolo-
ženje veselo. Zbranim je spregovo-
rila še predsednica Socialne komisi-
je društva ga. Majda Trošt. Sledil je 

še krajši kulturni program, ki so ga 
oblikovali naši člani. Po okusni ve-
čerji, ki je potekala med prijetnim 
kramljanjem prisotnih, se je še nekaj 
članov opogumilo in zapelo nekaj 
ljudskih pesmi, katerim smo vsi z 
veseljem prisluhnili. Ob pripovedo-
vanju šal in anekdot smo se iz srca 
nasmejali. Ga. Vera Plesničar nam 
je prebrala poučno in zanimivo ba-
sen. Večer je minil v prijetnem dru-
ženju in lepem spoznanju, da starej-
ši in invalidi niso čisto pozabljeni.

Vsak udeleženec srečanja je prejel 
tudi spominsko skodelico, saj DI Aj-
dovščina - Vipava letos praznuje 35 
let delovanja. Veseli smo bili vseh, ki 
so se navkljub bolezni in tegobam, 
ki jih prinašajo leta, udeležili sreča-
nja. Še posebna zahvala gre ga. Kla-
ri in ga. Karmen za odigrano krajšo 
igro in vsem, ki ste s svojimi talenti 
popestrili večer.

Z željo in upanjem na prihodnje 
srečanje smo nasmejanih obrazov 
odhajali vsak na svoj dom.

T.M.

MARKETING
Robert Ferjančič s.p.

g: 041 675 948
t: 05 365 96 17
e: robert.f@siol.net
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Jamarji običajno poročamo o 
novo odkritih jamah. Ta novica 
pa je o tem, kako lahko ena jama 

tudi izgine. Ob izvirih Hublja smo 
jamarji do letošnje jeseni raziskali 
tri jame. Najbolj opazna je tista, iz 
katere ob povodnjih bruha slap, ki 
ga občudujemo z mostu. To je 'Veli-
ki Hubelj'. Ima dva vhoda: tisti večji, 
ki se ga vidi, in manjšo špranjo niž-
je, zahodno od slapa. Dolžina jame 
je okrog 500 m, višina pa 63 m. Ob 
deževju se aktivira tudi vzhodni iz-
vir, ki priteka iz jame 'Hubljeva kuh-
na'. V tej jami smo do leta 2012 našli 
kar nekaj novih rovov in namerili 
529 m. Najbolj neopazna je tretja 
jama 'Pajkova reža' s tremi vhodi. 
Dva smo sicer prekopali jamarji, saj 
smo si s tem omogočili raziskovanje 
v zadnjih delih jame, ki so dostopni 
le ob suši. Vhodi v 'Pajkovo režo' so 
v steni oz. pobočju med vzhodno in 
zahodno strugo Hublja. Leta 2015 
smo v 'Pajkovi reži' našli obetavno 
ožino s prepihom. V nekaj akcijah 
smo jo razširili in prišli do vodnega 
toka. Ta sicer hitro odteče v sifon. 

Zaradi 'rovarjenja' 
izginila ena jama

Priteka pa iz ozkih špranj. Nad vodo 
se je jama nadaljevala z novo ožino. 
Namerili smo 440 m jame. 

Zadnje dneve letošnjega poletja 
smo izkoristili za ponoven ogled 
ožine. Z veliko truda smo se neka-
ko stlačili skozi in zadaj našli večje 
prostore. Že smo začeli proslavljati 
novo odkritje, ko so se mi rovi za-
zdeli nekam znani. Malo bolje sem 
se razgledal in ugotovil, da smo pri-
šli v 'Hubljevo kuhno'. Da sta jami 
zelo blizu, so nam kazali že načrti. 
Nova jama, sistem 'Hubljeva kuhna 
- Pajkova reža' je tako dolga 980 m. 
Globina jame pa znaša 40 m. Na ak-
ciji presenečenja se je izkazal jamar-
ski podmladek, za katerega je ogled 
Hubeljskih jam tako ali tako obve-
zno čtivo plazenja, pajsanja sko-
zi ožine in trganja kombinezonov. 
Prvo prečenje smo opravili Edi Ben-
ko, Oto Benko, Jernej Remškar in 
Bogomir Remškar. Tako nad Hu-
bljem nimamo več treh jam ampak 
le dve s šestimi vhodi.

Bogomir Remškar

Prvo oktobrsko sončno nedeljo 
je Športno društvo Hudournik 
Goče izkoristilo za jesenski po-

hod. Pred osnovno šolo se nas je zbra-
lo okrog šestdeset pohodnikov. Ob 
14h smo krenili na pot in se najprej 
spustili, po makadamski vaški poti, 
v dolino proti Ložam. Pri domačinu 
Štefanu Ježu smo se malček odpočili in 
okrepčali. Pot smo nadaljevali mimo 
ložkega gradu nazaj proti Gočam do 

Športno društvo Hudournik Goče

Jesenski pohod

Na 17. festivalu za tretje 
življenjsko obdobje v Ljubljani
 

Vsako leto festival (F3ŽO ) odpre vrata medgeneracijskemu sožitju, ustvarjalnosti in izmenjavi idej. 
Časovno in vsebinsko se festival navezuje na 1. oktober, ki je mednarodni dan starejših. Festival je 
edinstvena prireditev za starejšo populacijo v Sloveniji  in največja v Evropi. Vsakdo lahko najde zase 
zanimive vsebine in možnost, da se tudi sam predstavi in svetuje k boljšemu življenju starejših. Izme-
njava idej, povezovanje, solidarnost med generacijami pripomore k aktivnemu staranju in kakovosti 
življenja.

Člani Društva upokojencev Aj-
dovščina so vse tri dni aktivno 
sodelovali na festivalu in tako 

dodali kamenček v mozaiku kvaliteti 
tretjega življenjskega obdobja. 

Prvi dan so na Večeru pesmi in ple-
sa 2017 nastopali DPS ZARJA z učen-
ci OŠ Šturje. Pod vodstvom mento-
ric Jožice Mozetič in Polone Juretič so 
pripravili predstavo z igro, pesmijo in 
plesom z naslovom 'Pri bistrem poto-
ku'. Predstava je bila sprejeta na pred-
hodnem razpisu in odlično zastopa-
la DU in OŠ Šturje. Isti dan je bila tudi 
otvoritev fotografske razstave z naslo-
vom 'Prijateljstvo'. Na natečaju je bila 
sprejeta in razstavljena fotografija Iva-
na Skvarča iz DU Ajdovščina. Osre-
dnjega kulturnega dogodka na letni 
ravni na področju ljubiteljske zboro-
vske dejavnosti so se udeležile pevke 
ZEPZ Večernica pod vodstvom zbo-
rovodja Mirana Rustje. Zastopale so 
severnoprimorsko pokrajino, kjer so 
bile predhodno izbrane na tekmova-
nju upokojenskih zborov. Zadnji dan 

so v Cankarjevem domu blesteli člani 
Malega Holivuda. Skupino sestavljajo 
člani Društva upokojencev Ajdovšči-
na, ŠENT-a, učenke OŠ Ajdovščina in 
Ljudska univerza, ki koordinira in vodi 
projekt. Na natečaju medgeneracijske-
ga sodelovanja je igra 'Pujsa imamo za 
soseda' dosegla tretje mesto in se z njo 
predstavila v Cankarjevem domu. Igra, 
ki govori o sprejemanju drugačnosti in 
sožitju, je prepričala komisijo in dobila 
priznanje. Skupina se je udeležila tudi 
okrogle mize in predstavila projekt. 

Festivala so se udeležile tudi pro-
stovoljke društva upokojencev, saj so 
ene najboljših v Sloveniji, na podro-
čju projekta 'Starejši za starejše', kate-
rega nosilec je od leta 2014 Zveza dru-
štev upokojencev Slovenije. Evropski 
parlament je podelil projektu nagrado 
Državljan Evrope 2017, ki jo prejme le 
peščica posameznikov in skupin. Na 
predlog Iva Vajgla in Igorja Šoltesa je 
Evropski parlament prepoznal pomen 
prostovoljske in medsebojne pomoči 
in nagrado utemeljil takole: »Evropski 

parlament ugotavlja, da program pred-
stavlja izjemen primer dobre prakse na 
področju prostovoljstva, ki omogoča 
bolj kakovostno in neodvisno življenje 
starejših. Skozi prizadevanja za bolj-
še razumevanje in razvoj kulture so-
delovanja med generacijami pa odseva 
pomembne evropske vrednote pro-
stovoljstva, humanizma, solidarnosti, 
povezanosti, vzajemnega razumevanja 
in sočutja.« 

Slovesna izročitev nagrade v Slove-
niji je bila 30. junija v Hiši Evropske 
unije v Ljubljani ob prisotnosti več kot 
sto prostovoljcev iz vseh pokrajin, v 
Evropskem parlamentu pa bo oktobra 
v Bruslju. 

Društvo upokojence Ajdovščina re-
snično sledi svojemu poslanstvu. To 
dokazuje na mnogih področjih in pri-
zadevnostjo povezati čim več članov v 
tretjem življenjskem obdobju, jim po-
magati in obogatiti življenje. 

 
Nevenka Vidmar

Marije Snežne na Obeluncu, kjer smo 
imeli kratek postanek in čudovit raz-
gled na vas Goče. Sledilo je še spu-
ščanje med vinogradi čez Jagrovc do 
goškega balinišča, kjer nas je čakala 
skromna pogostitev. Pohodniki so se 
brez hudih vzponov naužili zdravja, 
čudovite narave, odprtih razgledov in 
klepeta. Korak je bil varen, vzpon je 
bil uspešen in druženje je bilo veselo!

Anja Godnič
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Planinsko društvo Ajdovščina

Jesenski poljub Golakom

Pogled v zgodovino planincev, 
tudi ajdovskih, nam priča, da 
planinci niso bili samo poho-

dniki, ampak mnogo več. Narodnost, 
jezik, prijateljstvo, tovarištvo in še mar-
sikatera vrednota, ki je dandanes poti-
snjena na obrobje, je imela pomembno 
veljavo. Člani Planinskega društva Aj-
dovščina se trudimo ohraniti vsaj del 
tistega, kar je imelo v preteklosti moč, 
kar je bilo vrednota, zato smo prevzeli 
in nadaljujemo spominsko srečanje pri 
Iztokovi koči pod Golaki, to je spomin 
na vse planince, ki so bili člen našega 
društva in so se poslovili. 

Tudi letos ni bilo drugače, še bolj pra-
znično je bilo. Golake je zlatilo sonce 
kot že dolgo ne. Veter se je igral z ve-
jami in narava se je odela v prečudovite 

barve, ki bi jih slikarjev čopič težko ujel. 
Pohodniki smo se zbirali od blizu in da-
leč, prihajali smo po različnih smereh. 
Moja družbica jo je mahnila iz Kore-
nine na Predmeji. Pot je bila čudovita, 
oplemenitena z vsemi presežniki. Od 
časa do časa nam je zastal korak nad 
globačami, rdeče obarvanimi. Na vrhu 
pa bogat razgled: Cerkljansko hribovje 
z Blegošem, Krn, Sveta gora, v megli se 
je kopala Ljubljanska kotlina, v ozadju 
ožarjeni Julijci in meglena Padska niži-
na. Kdo se ne bi razveselil tega?

Pred kočo, ki letos dobiva prenovlje-
no podobo, smo se zbrali na spomin-
skem srečanju. Juretova trobenta je za-
pela med vrhove smrek in bukev. Mila 
glasba Anetine kitare je božala dušo 
vsem, ki smo ji prisluhnili. Častni član 

Kulturno umetniško izobraževalno društvo POC

Razstava keramičnih 
izdelkov

V nedeljo, 15. oktobra, so 
člani Kulturno umetniško 
izobraževalnega društva 

»POC« priredili izjemen dogodek. 
V Palah, na bregu in v strugi Hu-
blja, so postavili na ogled izdelke iz 
gline, ki so dve leti krasili morsko 
dno, nedaleč od obale Kostrene, na 
Hrvaškem. Razstava je plod trile-
tnega dela na projektu, ki so ga iz-
vedli s pomočjo Društva potapljačev 
»INA« iz Kostrene.

V prvem letu so izdelke ustvarja-
li ter oblikovali tudi nekaj značil-
nih podob domačega kraja ter oko-
lice in zgodovinskih objektov, ki so 
v Ajdovščini tako lepo ohranjeni. 
Potapljači so jim poleti 2015 kera-
miko potopili v morje, na globini 30 
metrov postavili razstavo ter posne-
li fotografije. Te so v lanskem letu 
razstavili pod naslovom 'Castra na 
morskem dnu', najprej v Hiši mla-
dih, nato pa še v Obrtnem domu, 

Dvorani 1. slovenske vlade, Bazi ter 
v avli Ljudske univerze v Ajdovšči-
ni in v predoru Valeta v Portorožu.

Letos poleti pa so jim izdelke, obo-
gatene z morskim življem, potaplja-
či dvignili iz morja in prvo razsta-
vo z naslovom '... in morje je pustilo 
svoj pečat', so člani Društva »POC« 
pripravili v mesecu juliju, na obali 
Kostrene. 

Tokrat pa so razstavo postavili v 
naravo, na breg in v strugo Hublja, 
katerega okolje ji je dalo še poseben 
čar, saj je tako lepo in v vsakem le-
tnem času edinstveno. Odprtje raz-
stave je popestrila Dramsko pevska 
skupina Zarja s pesmijo, gospa Van-
da Žvanut z avtorsko poezijo in Gal 
Furlan, ki je iz raznih inštrumentov 
izvabljal čudovito glasbo. Udeležen-
ce odprtja je nagovorila predsednica 
društva, Vesna Bratina, tematsko iz-
delavo izdelkov in postavitev razsta-
ve pa je obrazložila Miroslava Hro-
vatin. Razstava, ki je bila na ogled 
samo tistega dne, je bila dobro obi-
skana, saj je poleg povabljenih, ču-
dovit, sončen dan privabil mnoge 
sprehajalce in mimoidoče.

Obiskovalci so bili nad razstavo 
navdušeni.

Polanc Janja

našega društva Drago Ergaver je stopil 
kratek korak v preteklost. Navdušena 
planinka, učiteljica in upokojena rav-
nateljica Alenka Nussdorfer Bizjak se 
je spomnila svojega očeta in poti, ki so 
jih preromali ajdovski planinci v prete-
klosti, da so ohranili poti, da so postavili 
obe koči, da so se družili in uživali v lju-
bezni do naših gora in do narave. Pred-
sednik našega društva Cvetko Ušaj se 
je z blagimi besedami, v srčnem tonu, 
spomnil vseh, ki so v preteklosti bogati-
li planinsko pot.

Kamenček ali vejica, ki smo ju z Go-
lakov v spomin nesli na grobove tistih, 
ki so bili del nas, pričata, da spomin na-
nje živi tudi na prekrasen jesenski dan 
pod Golaki.

Irena Šinkovec
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V Lični hiši razstavlja Silva Vovk 
Kete
Z odprtjem razstave arhitektke in grafične oblikovalke Silve Vovk Kete v soboto 7. oktobra 2017 v 
Lični hiši v Ajdovščini smo obeležili praznovanje 14. obletnice delovanja Lične hiše.

Avtorica se nam predsta-
vlja z retrospektivo svojega 
grafičnega oblikovanja, ki 

zajema obdobje tridesetih let. Tride-
setletno obdobje ustvarjanja ume-
tnice, rojene v Celju, ki pa jo je z 
deli navdihnilo življenje v Vipavski 
dolini, daje pečat marsikateremu iz-
delku in blagovni znamki v Vipavski 

dolini ter celotnemu slovenskemu 
prostoru. 

Umetnico in njeno delo je na od-
prtju razstave predstavila likov-
na kritičarka Polona Škodič. Av-
torica je  polna ustvarjlne energije, 
ki jo izraža skozi svoje oblikoval-
sko ustvarjanje, za katerega je de-
ležna številnih pohval ter domačih 

in tujih nagrad. Njeni oblikovalski 
projekti so poznani po preciznosti, 
estetski dovršenosti in tržni učinko-
vitosti. Svojo odločnost prenaša na 
številne zadovoljne stranke s kateri-
mi stopa v dialog, hkrati pa jih tudi 
vzgaja k učinkovitemu tržnemu pri-
stopu. Svoje dolgoletne oblikovalske 
izkušnje skozi predavanja in semi-
narje uspešno prenaša tudi na nove 
generacije.   

Večer so z avtorsko glasbo oboga-
tili: Lado Jakša, Polona Kunaver Li-
čen in Oskar Ličen. Več kot sto obi-
skovalcev je doživelo nepozaben 
praznični večer ob priznanih vinih 
posestva Berce in dobrotah, ki so jih 
pripravile Silvine prijateljice. Lepo 
vabljeni na ogled razstave, ki bo v 
Lični hiši odprta do 4. novembra. 

Niko Ličen

Lavričeva knjižnica

Poletavci-poletni bralci napolnili 
vrt knjižnice

Ob zaključku poletja se je iz-
tekel projekt Poletavci-po-
letni bralci, ki ga je letos že 

drugič izvedla Lavričeva knjižnica 
v sodelovanju z Mestno knjižnico 
Ljubljana. Projekt je bil namenjen 
otrokom med 7. in 12. letom staro-
sti, ki so brali 30 dni po pol ure na 
dan v času šolskih počitnic Starši so 
s podpisom na zgibanki potrdili, da 
otrok res bere pol ure na dan. 

 Na zaključni prireditvi Dan za Po-
letavce, se je v torek, 26. septembra 
2017, zbralo veliko otrok in njiho-
vih staršev. Marsikdo od staršev se 
je zahvaljeval za »Poletavčke«, saj je 
bila to pozitivna vzpodbuda za otro-
ke. Za zabavo je poskrbel glasbenik, 
igralec in komik Sten Vilar, pridru-
žilo se je še Slovensko društvo za 
terapijo s pomočjo psov v okviru 

projekta Tačke pomagačke. Šturski 
gurmani iz Osnovne šole Šturje pa 
so pripravili nekaj okusnih prigriz-
kov za obiskovalce. 

Kljub hladnemu vremenu je bilo 
vzdušje razigrano in prijetno.  Vsi 
otroci so prejeli rumene majice (na-
grado vsem Poletavcem po Sloveni-
ji) in še nekaj nagrad, ki so jih pri-
spevali lokalni dobrotniki. Bralni 
projekt je podprla družba Mlinotest 
d.d., ki je z donacijo omogočila iz-
vedbo zaključnega dogodka in se je 
tako znova uvrstila med Prijatelje 
knjižnice. 

V vseh dvanajstih sodelujočih 
knjižnicah  po Sloveniji je letos so-
delovalo okrog 1680 Poletavcev, od 
tega v Ljubljani približno 700, zato 
je v Lavričevi knjižnici skupno šte-
vilo 221 lep dosežek. 

Otroci najraje prebirajo zabavne 
knjige, tudi rahlo grozljive in fanta-
zijske pripovedi, privlačile so jih re-
vije, knjige v angleškem jeziku, sli-
kanice, stripe, pravljice, pesmice, 
biografije sodobnih športnikov. Na-
slovi, ki se največkrat pojavljajo, so 
odvisni tudi od starosti bralcev. Že 
mnogo let  je  še vedno zanimiv Har-
ry Potter, priljubljeni ostajajo sta-
ri književni junaki Pika Nogavička, 
Ostržek, Lukec in njegov škorec … 

Veseli smo, da je akcija naletela na 
tako lep odziv. Vanj je vloženega ve-
liko truda vseh zaposlenih v Lavri-
čevi knjižnici. Upamo, da bodo naši 
Poletavci  tudi v prihodnje ostali 
navdušeni bralci, saj lahko dobijo v 
knjižnici branje za vse okuse in za-
nimanja. 

  Alenka Furlan 

Gledališka skupina Ščuka
vabi na gledališko igro

Modna agencija Grande
18. 11. 2017 ob 19:00

Dvorana prve slovenske vlade Ajdovščina
Igra traja 1h in 30min, vstopnina 3€ in 5€.

Modno	agencijo	Grande	vodi	 zahtevna	direktorica	 Izabela	Grande.	Njene	
kaprice	padajo	na	nerodno	tajnico	Ano	in	samovšečnega	glavnega	fotografa	
Mikela.	V	njihov	poslovni	trio	se	vmeša	živahna	Irena,	ki	se	začne	izdajati	
za	manekenko.	Stvar	se	zaplete,	ko	prevaro	ugotovi	Mikel	in	Ireno	prisili	v	
pretvarjanje,	da	sta	noro	zaljubljeni	par.

Igrajo: Zdenka Kanoni, Franci Petkovšek, Cilka Blažon, Maja Batagelj

Korci, prava kritina 
za pristen izgled primorskih hiš
Obalo,	Kras,	Vipavsko	dolino	in	Goriška	Brda	lahko	s	ponosom	uvr-

stimo	med	bisere	slovenskih	pokrajin.	Na	tem	področju,	ki	je	skozi	celo	
leto	obsijano	s	soncem	se	lahko	le	stežka	izognemo	pogovoru	o	vinu,	olj-
ki	in	lepoti	krajev	z	razpršenimi	vasicami	po	slikovitih	gričih	in	dolinah.
Tako	kot	je	Primorska	skozi	celo	zgodovino	povezana	z	vinsko	trto	in	

oljko,	tako	je	tu	doma	tudi	pristna	primorska	arhitektura	z	velikimi	bor-
jači,	ki	kraljujejo	pred	hišami	takoj	ko	stopimo	skozi	domač	porton.	K	ti-
pični	arhitekturi	nedvomno,	kot	pokrivala	na	tukajšnjih	strehah	že	mnoga	
stoletja	spadajo	tudi	korci,	kot	najbolj	tipična	kritina	sovpadajoča	z	barvo	
in	čarom	vinogradov,	nasadov	breskev	in	oljk.
Prav	 z	 namenom	ohranjanja	 že	 prej	 omenjenih	 arhitekturnih	 biserov	

smo	 v	 podjetju	Goriške	 opekarne	 pripravili	 široko	 kolekcijo	 barvanih	
korcev,	ki	še	dodatno	dopolnjujejo	nabor	vrsto	let	uporabljanih	opečna-
to	rdečih	korcev.	Izmed	šestih	tipov	barvanih	korcev	lahko	izbirate	med:
-	istrskim	korcem,	posebej	primernim	za	objekte	z	vidno	kamnito	
strukturo,

-	primorskim	korcem,	primernim	tako	za	mogočno	grajsko	arhitekturo
kot	tudi	novo	nastajajoče	družinske	hiše,

-	francoskim	korcem,	ki	daje	strehi	umirjen	mediteranski	pečat,
-	antičnim	korcem	s	črnimi	lisami	na	opečnato	rdeči	podlagi,	ki	se	v	jutr
njem	soncu	pokaže	v	najlepšem	sijaju,

-	kraškim	korcem	z	rumenim	in	belim	posipom	na	antični	osnovi,	ki
daje	hiši	čar	najlepših	vil,	ter

-	soškim	korcem,	ki	se	z	svojo	peščeno	oker	površino	enkratno	zliva	z	
barvami	narave	v	svoji	okolici	v	vseh	letnih	časih.
Z	namenom	ohranitve	pristnosti	in	arhitekture	tipičnih	primorskih	po-

krajin,	vam	ponujamo	kritino,	ki	bo	vašemu	domu	dala	poseben	čar,	ki	
ga	stavba	potrebuje,	da	se	lahko	zlije	z	domačim	okoljem.	Da	streha	iz	
korcev	ni	samo	lepa	ampak	tudi	kvalitetna,	priča	tako	bližnja	70	letni-
ca	obstoja	podjetja	Goriške	opekarne,	kar	je	že	prava	redkost	v	sloven-
skem	okolju.	Poleg	tega	pa	vam	za	vso	kritino	iz	našega	proizvodnega	
asortimana	ponujamo	33	letno	garancijo.
Da	bi	naši	kraji	pustili	na	obiskovalcih	nepozaben	vtis	po	katerem	se	

bodo	vedno	znova	z	veseljem	vračali	je	vsekakor	potrebno	ohranjati	pri-
sten	izgled	tako	stanovanjskih	hiš,	stoletnih	domačij	in	turističnih	kme-
tij	kot	tudi	drugih	grajskih	in	sakralnih	objektov.	Z	izbiro	korca	kot	ti-
pične	kritine	v	teh	krajih	vsekakor	pripomoremo	k	ohranjanju	arhitekture	
in	pristnemu	izgledu	naših	domov,	obenem	pa	damo	objektu	varno,	kva-
litetno	in	trajno	peto	fasado,	ki	nas	bo	ščitila	še	v	nadaljnjih	desetletjih.

Gregor Malik

oglasno sporočilo
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Lokarjeva galerija

En sam let ptice v človeku

V soboto, 14. oktobra, je bila 
v Lokarjevi galeriji pred šte-
vilnim občinstvom otvori-

tev razstave vrhunskega umetnika v 
keramiki Ivana Skubina.

Resnična in prava umetniška dela 
so tista, ki izražajo ideje in vsebine, 
ki ne presahnejo, predvsem pa se ro-
dijo iz globin srca in duše umetnika. 
To je potem umetnost, ki v sebi nosi 
tisto pravo moč in s tem na tihi na-
čin gane drugega. Prav takšna je ke-
ramika umetnika Ivana Skubina, ki 
prihaja z Brega pri Golem Brdu, iz 
Goriških Brd.

Njegova pot v svet keramike je bila 
tlakovana z neštetimi poskusi in na-
pakami, eksperimentiranjem in raz-
ličnim izpopolnjevanjem pri do-
mačih in tujih strokovnjakih, na 
simpozijih in v kolonijah. Imel je 
številne razstave tako v Sloveniji kot 
v tujini. Ni presenetljivo, da je prejel 

prestižne nagrade na domačih in 
mednarodnih keramičnih tekmo-
vanjih. Prejel je tudi prvo nagrado 
za delo Plesalka na mednarodnem 
razpisu Ceramic&Colours Award 
Faenz v Faenzi v Italiji (2016), na 
katerem so sodelovali najvidnejši 
ustvarjalci na področju keramične 
umetnosti. 

Kot sam pravi, mu ustvarjanje iz-
polnjuje željo, ki tli v človeku, od-
kar je bil poklican v bivanje: željo po 
preseganju sebe, lastne omejenosti, 
po preseganju določenega. Usojene-
ga. Daje mu možnost poleta preko 
horizonta. S svojimi rokami bi rad 
ustvaril lepoto, popolno absolutno 
lepoto. Hkrati pa se zaveda, da so 
njegove stvaritve le slutnja o njej, in 
da njegova forma, nastala na zemlji 
in vzpenjajoča se k nebu, ostaja ne-
dokončana, na pol poti ...

Tehnika raku, v kateri ustvarja, je 
starodavna japonska tehnika žga-
nja gline. Ta tehnika žganja omo-
goča izdelavo neponovljivih in uni-
katnih del. Pri takšnem ustvarjanju 
sodelujejo vsi štirje osnovni elemen-
ti narave: ogenj, voda, zrak in ze-
mlja. Prav zemlja je tista živa mate-
rija, ki je Ivanu Skubinu še posebej 
pri srcu. Iz nje izhaja glina, materi-
al, ki ga avtor samo s svojimi rokami 
in brez vrtenja pretvori v edinstvene 
skulpture. Zemlja mu daje neposre-
dno tudi eno izmed snovi (pepel iz 
vinskih trt) za glazuro, s katero zno-
va in znova eksperimentira. 

»Ivan Skubin se z izraznim sred-
stvom keramike dotika najglobljih 
humanističnih vprašanj človeka, ki 
se manifestirajo pred nami v njego-
vih stiliziranih skulpturah, ki so pol-
ne simbolike. V njih čudovito zdru-
ži vsebinsko in likovno govorico. 
Pradavni motivi, ki so imeli v vsa-
ki kulturi svojski pomen, spregovo-
rijo skozi moderno formo… Ume-
tnik Ivan Skubin s svojo vsebino in 
na videz preprosto formo, ki je v bi-
stvu zelo zahtevna, doseže, da nje-
gove umetnine zaživijo pred nami 
in nam skozi intimno gledanje tiho 
šepetajo umetnikovo, našo in svojo 
zgodbo, ki je tako nežna, lepa, glo-
boka in večna«, je povedala o njem 
na otvoritvi razstave umetnostna 
zgodovinarka Maja Pangos.

Razstava bo na ogled do 10. no-
vembra. 

Vladimir Bačič

Predstavitev knjige o 
Filipu Terčelju
V Lavričevi knjižnici smo predstavili knjigo o Filipu Terčelju. Avtor 
Ivan Albreht je knjigo podnaslovil Duhovnik v primežu dveh sve-
tovnih vojn in treh zločinskih režimov.

Šturski rojak Filip Terčelj 
(1892 -1946), rojen v Griv-
čah, duhovnik, vzgojitelj, 

pisatelj in pesnik, je bil zaradi 
vztrajnega narodnega delovanja 
preganjan pod vsemi režimi, pod 
katerimi je živel - fašizmom, na-
cizmom in komunizmom. O njem, 
še manj o njegovi smrti, se vse do 
začetka devetdesetih let prejšnje-
ga stoletja ni smelo govoriti. Šele 
leta 1992 je izšla knjiga ajdovskega 

rojaka Marijana Breclja 'Filip Ter-
čelj', v kateri je opisal njegovo tra-
gično življenjsko pot, njegovo delo 
in literarno zapuščino. 

Več kot dvajset let kasneje se je 
Ivan Albreht, duhovni pomočnik v 
Šturjah, dela lotil zelo temeljito. V 
tem času je sicer že veliko ljudi, ki 
so bili tako ali drugače povezani s 
Terčeljem, umrlo, pa vendar so se 
še našli pričevalci, ki so po sedem-
desetih letih še kaj povedali. Avtor 

je v knjigi zbral različne dokumen-
te, zapise in pričevanja, ki osvetlju-
jejo Terčeljev lik, njegovo delova-
nje in ustvarjanje. Vendar ostaja 
njegova mučeniška smrt še vedno 
zavita v kopreno skrivnosti. Veli-
ko nejasnosti je še okrog datuma 
smrti obeh, torej župnika Franca 
Krašne in Filipa Terčelja, in same-
ga dogajanja okrog prekopa in pre-
nosa njunih posmrtnih ostankov 
na davško pokopališče. Prav tako 
so izginila njegova še neobjavljena 
dela, kot je razprava Psihiatrija in 
pastoracija, ki jo je napisal ob delu 
z duševnimi bolniki v bolnišnici v 
Ljubljani. 

Obsežno knjigo bogatijo številne 
fotografije in dokumenti, dodan pa 
je tudi popis Terčeljeva literarne-
ga dela in seznam njegovih bogo-
služnih pesmi. Albreht ga imenu-
je poet liturgije in Terčeljeve pesmi 
še vedno prepevajo pri bogoslužju. 
Njegove pesmi so uglasbili najvi-
dnejši slovenski skladatelji. 

Zanimivo je, da je istega leta kot 
Filip Terčelj v Ajdovščini bil rojen 
Danilo Lokar. Oba tudi pisatelja, a 
v različnih nazorskih svetovih. Pa 
vendar lahko pri obeh najdemo 
nekaj skupnega. Tako kot Danilo 
Lokar je tudi Filip Terčelj za svo-
je leposlovne črtice in povesti črpal 
snov iz domačega, vipavskega oko-
lja in v njih srečamo, prepoznamo, 
domače ljudi.

Zdenka Žigon
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Defibrilatorji v občinah 
Ajdovščina in Vipava
V Sloveniji vsako leto zara-

di nenadnega srčnega za-
stoja umre več kot 2000 

ljudi  (približno 5 bolnikov dnev-
no). Znanstvene študije kažejo, da 
je delež preživelih po nenadnem 
srčnem zastoju odvisen predvsem 
od takojšnjih temeljnih postopkov 
oživljanja in zgodnje defibrilacije. 
Takojšnji TPO podvoji oz. potroji 
možnost preživetja.

Po prenehanju dihanja in za-
ustavitvi krvnega obtoka nasto-
pi nezavest že po nekaj deset se-
kundah, saj so možganske celice 
izredno občutljive na pomanjka-
nje kisika. Če možgani niso pre-
krvavljeni, pride že po 4 minutah 
do trajnih, nepopravljivih okvar 
možganov. Nenadna smrt, kot 
v medicini imenujemo nenadno 
zaustavitev delovanja srca in pre-
nehanja dihanja, je lahko namreč 
posledica prehodnih oz. popra-
vljivih vzrokov. Z današnjim zna-
njem medicine je mogoče neka-
tere od teh vzrokov odpraviti. Če 
prizadetemu v kritičnem obdobju 
po nastopu nenadne smrti vzdržu-
jemo osnovne življenjske funkcije 
(s pomočjo zunanje masaže srca in 
umetnega dihanja) in kasneje do-
datne postopke ter ustrezno oskr-
bo po uspešnem oživljanju, lahko 
le-ta še mnogo let normalno živi.

Neposredni vzrok zastoja srca je 
največkrat motnja električne ak-
tivnosti – migetanje prekatov. To 
motnjo lahko prekinemo le s sun-
kom električnega toka, ki srce ra-
zelektri (defibrilacija). Tehnolo-
ški napredek je v zadnjem času 
omogočil izdelavo lahkih, preno-
snih, pametnih in cenovno do-
stopnih defibrilatorjev, ki jih lah-
ko uporabljajo tudi laiki v okviru 

osnovnega oživljanja. Uporaba je 
enostavna, naprava sama analizira 
električno aktivnost srca in defi-
brilacijo svetuje ali pa je ne dovoli.

Glede na znane podatke, da se 80 
% vseh srčnih zastojev zgodi zu-
naj bolnišničnega okolja in da je 
odzivni čas ekip nujne medicin-
ske pomoči približno 1 minuta za 
1 km oddaljenosti, je mogoče sto-
pnjo preživetja pri srčnem zastoju 
dvigniti  z usposabljanjem v nude-
nju temeljnih postopkov oživlja-
nja (TPO) in uporabi defibrilator-
ja (AED) ter vzpostavitvijo široke 
mreže javno dostopnih defibrila-
torjev. 

V občinah Ajdovščina in Vipa-
va so defibrilatorji dostopni že v 
mnogo lokalnih skupnostih. Po-
membno je, da smo seznanjeni, kje 
so defibrilatorji prisotni, v prime-
ru, da bi ga potrebovali. 

V kratkem bosta defibrilator-
ja postavljena še v Vrtovinu in 
Gaberjah.  V nekaterih krajih pa 
so defibrilatorji na voljo že več 
let. Občina Ajdovščina je z na-
menom zagotavljanja njihovega 

brezskrbnega delovanja, RKS – 
OZ Ajdovščina namenila finanč-
na sredstva za pregled defibrila-
torjev in nakup novih elektrod in 
baterij, ki jim je potekel rok upo-
rabe. Združenje je opravilo servis 
in nadomestilo potrošni materi-
al pri vseh defibrilatorjih, kjer je 
bilo to potrebno, in sicer v krajev-
nih skupnostih Ajdovščina, Otli-
ca – Kovk, Predmeja, Brje, Col in 
Šmarje. 

RKS – OZ Ajdovščina izvaja tudi 
brezplačne tečaje nudenja temelj-
nih postopkov oživljanja in upo-
rabe defibrilatorja po krajevnih 
skupnostih. Lepo vas vabimo, da 
se nam pridružite na katerem od 
njih. V oktobru, ko smo obeleže-
vali Evropski dan oživljanja, je te-
čaj izvedlo na Osnovni šoli Otlica. 
V prihodnje vas vabimo, da spre-
mljate objave, kje in kdaj bodo po-
tekali tečaji, ter pridobite znanje, 
ki lahko rešuje življenja. 

Irena Žgavc

Vrtec Col

Na obisku pri gasilcih

V mesecu oktobru, natanč-
neje v tednu otroka, smo 
vzgojiteljice in otroci iz 

skupine Ježkov ter Medvedkov po-
vabili sonce v naš vrtec. Teden je bil 
nekoliko drugačen, bolj pester od 
ostalih in dogajalo se je veliko za-
nimivega. Popestrili so nam ga tudi 
gasilci PGD Col.

S poveljnikom GZ Ajdovščina g. 
Kristjanom Polancem in s poveljni-
kom PGD Col g. Jankom Škvarčem, 
smo se dogovorili za obisk in prav 
prijazno so nas sprejeli. Ker je gasil-
ski dom v neposredni bližini vrtca, 
nam ni bilo treba iti daleč.

Pred našimi glavnimi vrati sta nas 
pričakala predsednik PGD Col g. 
Miroslav Puc in član društva g. Ja-
nez Tratnik. Popeljala sta nas pred 
vrata gasilskega doma, za kateri-
mi so bila tri gasilska vozila. Gasil-
ca sta nam razkazala njihova vozi-
la in delovno opremo. Prav poseben 

nasmešek pa sta na obraze otrok 
privabila gasilska sirena in sedenje v 
gasilskih vozilih. Ko smo si vse do-
bro ogledali, smo odšli nadstropje 
višje, kjer sta nam pokazala gasilska 
oblačila in obutev. Otroci so imeli 
možnost, da delovna oblačila, obu-
tev in čelade tudi preizkusijo.

Za konec smo si ogledali še njiho-
vo pisarno, v kateri potekajo seje 
in dvorano za različne priložnosti. 
Otroci so bili nad videnim in sliša-
nim navdušeni, od gasilcev pa smo 
prejeli še vabilo za ogled risanke na 
platnu v njihovi dvorani. Vabilu se 
bomo seveda z veseljem odzvali.

Gasilcem PGD Col se še enkrat za-
hvaljujemo za topel in prijazen spre-
jem.

Vzgojiteljice: Tadeja, Špela, 
Anja in Silvana

Festival plesa, gledališča, 
glasbe in filma, ki so ga 12. 
leto zapored organizirali 

člani KUD Javorov hudič, je bil 
letos namenjen našim najmlajšim. 

»Vsako leto so bile najbolj obi-
skane ravno otroške predstave in 
delavnice, zato smo se odločili, da 
letos celoten festival organizira-
mo za otroke. Nad končnim re-
zultatom in odzivi smo navdu-
šeni. To nam daje novo energijo 
za naprej.« je svoje misli strni-
la vodja društva Ana Krečič. Fe-
stival je brezplačen in zato dosto-
pen vsem.

Štrudlfest Pri sestavi programa se organi-
zatorji trudijo z izbiro zabavnih, 
in izobraževalnih dogodkov. Ve-
lik poudarek dajejo tudi lokal-
nim društvom, organizacijam in 
šolam. Festival se je začel s pred-
stavo 'Spim lahko tudi jutri', ki 
jo je pripravila dramska skupina 
OŠ Danila Lokarja in s pokušnjo 
odličnih domačih štrudljev. Prvi 
dan se je dogodek končal v druž-
bi cirkusa Sam Sebastiana in eki-
pe Ferfuda. Poleg a cappella kon-
certa so se naši najmlajši lahko 

udeležili delavnice o izdelavi svo-
jih lutk, ure pravljic, se seznanili s 
prikazom dela gasilcev ali pa obi-
skali kakšno od predstav.

In kaj lahko pričakujemo priho-
dnje leto? Soustvarjalec festivala 
Peter Bajnoci obljublja še bolj pe-
stro dogajanje. »Za načrtovanje in 
razmislek je še dovolj časa, vseka-
kor pa bo tudi naslednje leto festi-
val namenjen otrokom«.

Kristina Birsa
Foto: Tanja Sulič
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Najbolj športna šola

Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina ZA VAS ... 

... OD  PILONOVCEV 

Septembra je naša šola prejela 
naziv “najbolj športna šola”. Ker 
naju je zanimalo, kako smo si tak 
naziv prislužili, sva o tem povprašali 
profesorja športne vzgoje, Danila 
Pudgarja in Urško Krečič.

Povedala sta nama, da se je 
vse začelo s prijavo na natečaj. 
Točkovanje je potekalo na osnovi 
vseh tekmovanj iz prejšnjega 
šolskega leta, ki se jih je šola udeležila 
ali jih priredila. Najbolj uspešni 
smo bili v ženskem rokometu, 
kjer smo prišli do finala in ga tudi 
organizirali. Blesteli pa smo tudi 
v številnih drugih panogah, zato 
v nadaljevanju prilagava rezultate 
nekaterih tekmovanj: 

- na tekmovanju v odbojki na 
mivki so dijakinje zasedle 3. mesto; 

- v ekipnem področnem 
tekmovanju iz atletike so dijaki 
zasedli 1., dijakinje pa 3. mesto;  

- na državnem tekmovanju v 
orientacijskem teku smo zasedli  2. 
mesto;

- naši rokometaši so se uvrstili do 
polfinala;

- fantje so bili uspešni tudi v 
košarki, saj so na področnem 
tekmovanju osvojili 4. mesto;

- naše košarkašice so v četrtfinalu 

zasedle 1. mesto, nato pa so si 
priigrale 5. mesto v državi;

- udeležili smo se državnega 
tekmovanja v plezanju;

- punce so blestele tudi v 
dvoranskem nogometu, saj so se 
na področnem tekmovanju, ki je 
potekalo v Ajdovščini, uvrstile 
v četrtfinale, nato pa v polfinalu 
zasedle 3. mesto;

- tudi naši nogometaši niso 
razočarali, saj so prav tako zasedli 3. 
mesto v Tolminu. 

Tekmovanj se udeležujejo tudi 
naši smučarji in deskarji, lokostrelci 
in atleti. 

Ker sva slišali, da so lani dijaki 
sodelovali tudi v projektu Hudo 
dobra telovadnica,  naju je zanimalo, 
ali je tudi to pripomoglo k pridobitvi 
naziva “naj športna šola”. Kako je 
projekt sploh izgledal? Dijaki so 
posneli filmček z naslovom Stari 
maček, mlada moč, kjer naj bi 
starega mačka predstavljal profesor 
Danilo Pudgar, mlado moč pa 
dijaki. Na humoren način so 
prikazali, kako se dijaki spopadajo 
z neugodnimi in zastarelimi pogoji 
telovadnice. S tem so si prislužili še 
dodatno nagrado - nove telovadne 
rekvizite. 

Na podlagi vseh teh rezultatov 
smo torej dobili določeno število 
točk, ki so se upoštevale pri izbiri 
naj športne šole. Za nagrado smo 
dobili 200 evrov. Najino naslednje 
vprašanje se je glasilo: Ali ste denar 
že porabili in za kaj? Profesorja sta z 
nasmehom odgovorila, da so denar 
že porabili za nakup kvalitetnih 
športnih rekvizitov.

Podelitev naziva je potekala v 
Ljubljani, in sicer 19. septembra 
na Ministrstvu za izobraževanje, 
znanost in šport. Na uvrstitev smo 
zelo ponosni, saj smo se uvrstili 
med 10 najboljših šol, med katerimi 
so tudi večje šole iz Ljubljane, Celja 
in Novega mesta. Nagrado smo 
prejeli iz rok gospoda Jelka Grosa. 
Pozdravila nas je tudi ministrica. Na 
podelitvi se je vsaka šola predstavila 
s svojo točko. Naša šola se je 
predstavila s točko »Sokoli«, v katero 
so bili vključeni dijaki in dijakinje 
3. e oddelka Predšolske vzgoje. Ker 
pa sva na šoli šele prvo leto in nisva 
vedeli, kdo ali kaj so Sokoli, sva v 
najinem imenu in imenu drugih, ki 
morda tega še ne vedo, povprašali 
tudi o tem. Ugotovili sva, da so 
bili Sokoli prva društva, ki so se 
ukvarjala s telovadbo, imela pa so 

tudi narodnopovezovalno funkcijo. 
Naši sokoli pa jih posnemajo tako, 
da se za nastop oblečejo v kratke 
črne hlače ter bele spodnje majice 
ter postrojeni v vrsto izvajajo 
različne telovadne gibe. Ker je bila 
točka nenavadna, je bilo občinstvo 
zelo navdušeno. 

Na naši šoli telovadba ne temelji 
samo na dijakih, saj sva izvedeli, 
da so tudi profesorji zelo športno 
aktivni. Že 10 let se vsako leto 
odpravijo na kolesarski maraton 
iz Ajdovščine do Ankarana, ki se 
ga vsako leto udeleži vedno več 
profesorjev. Radi tudi plavajo in 
hodijo v hribe. Med njimi je veliko 
dobrih tekačev in smučarjev, ki 
imajo licenco za učenje smučanja. 
Rekreativno pa radi igrajo odbojko 
ter obiskujejo vadbe za boljšo 
gibljivost telesa.

Učenci, ki teden preživijo v domu, 
se zelo radi družijo na nogometnem 
in odbojkarskem igrišču, kjer si 
sami oblikujejo treninge. S tem se 
naučijo pomagati drug drugemu 
in se podpirati. Ta način vadbe 
jim pomaga, da so med seboj bolj 
povezani ter samostojni. Vse te 
vrline nato prenesejo na igrišče, 
rezultat pa se kaže tudi na Domijadi, 

ki se je udeležujejo vsako leto.
Naš pogovor sta profesorja športne 

vzgoje zaključila z naslednjimi 
besedami: “Naše vodstvo šole 
spodbuja dijake in tudi profesorje 
k večji telesni dejavnosti, saj to 
pripomore k njihovemu zdravju 
ter razvoju, najpomembnejše pa je 
dobro počutje.”

Ana in Taša, 1. b

Ker smo želeli bolj podrobno 
raziskati, kako se naš novi laskavi 
naziv “najbolj športna šola” kaže v 
praksi, smo del novinarske ekipe, 
Karin in Veroniko iz 4. a, poslali 
v izvidnico. O športu in  športnih 
dosežkih sta se pogovarjali 
z dijakom in nogometašem 
Jakobom Paničem Nardinom. 

Jakob, najprej o tvojih začetkih: 
kako se spominjaš svojih prvih 
nogometnih korakov?

Za nogomet me je okoli petega 
leta navdušil oče, pa čeprav ni bil 
nikoli dober nogometaš. Z vstopom 
v osnovno šolo sem se tudi vpisal v 
NK Vipava, nogomet pa sem seveda 
rad igral tudi s prijatelji na ulici, 
kjer smo se naučili številnih »fint«. 
Spominjam se tudi prvega gola, ki 
sem ga dosegel pri šestih letih, ko 
smo v Novi Gorici na umetni travi 
premagali ND Gorico z 10:2.

Na katere dosedanje dosežke v 
karieri si najbolj ponosen?

Najraje se pohvalim z vpoklicem 
na izbor za slovensko reprezentanco 
do 15 let. Dvakrat pa sem se z 
medobčinsko reprezentanco Nove 
Gorice udeležil mednarodnega 
turnirja v Ferrari v Italiji. Prvo 
leto smo na turnirju zmagali, 
naslednje leto pa smo izgubili po 
enajstmetrovkah v finalu.

Ni ga nogometaša, ki nima rad 
lovorik. Kaj pa trofeje pomenijo in 
prinašajo mladim nogometašem?

Za nas, mlade, so osvojene lovorike 
pokazatelj uspešnega dela. Prinašajo 
veselje in zadovoljstvo, dajejo pa 
tudi potreben zagon in motivacijo 
za naprej, da se mladi športniki še 
bolj trudimo doseči svoje sanje.

V katerem klubu treniraš, na 
kateri poziciji igraš?

Trenutno igram za mladinsko 

ekipo ND Gorica, nastopamo v prvi 
slovenski mladinski ligi. Klub je na 
Primorskem eden izmed vodilnih na 
tem področju in mislim, da se ljudje 
v klubu zares trudijo, saj so pogoji 
za treniranje odlični, tudi trenerji 
so zelo strokovni. Največkrat igram 
desnega bočnega, lahko pa sem tudi 
centralni branilec, zadnji in prednji 
vezni ter krilni igralec.

Te trener in soigralci podpirajo? 
Kakšno je vzdušje na treningih, 
tekmah, v garderobi?

Seveda se s soigralci razumemo, saj 
stremimo k istemu cilju, k zmagi. 
Na treningih je morda kdaj celo 
preveč sproščenosti, a nas trener 
zna ukrotiti. Po zmagi na tekmi 
je seveda vzdušje veselo, sploh če 
gre za težkega nasprotnika.Če pa 
tekmo izgubimo, se skušamo čim 
prej pobrati in se iz tekme čim več 
naučiti. Zavedamo se, da je tudi 

poraz sestavni del športa. 
Kako načrtuješ dan, da uskladiš 

čas za šolo, treninge in še kaj?
Odvisno je od dneva. Veliko 

dejavnikov vpliva na razporeditev 
časa. Kdaj končam pouk, s kom 
bom šel na trening, koliko se je treba  
učiti za šolo ... Moram priznati, da 
v tem nisem ravno dober, saj mi že 
manjša stvar lahko podre celoten 
načrt, tako da si v bistvu sproti 
načrtujem razpored obveznosti. Če 
je treba, zaradi šole izpustim tudi 
trening.

Ali ob treningih in tekmah 
ostane kaj časa tudi za prijatelje in 
dekleta?

Med tednom sta na prvem mestu 
šola in nogomet, tako da prostega 
časa nimam veliko. Med vikendi 
najraje spim do kosila, popoldan pa, 
če je le mogoče, preživim s prijatelji, 
tako da imam nekaj prostega časa 
tudi za neumnosti. 

Kaj pa poškodbe – si že utrpel 
kakšno? Koliko časa nisi mogel 
trenirati in kaj je to pomenilo za 
tvojo nadaljnjo športno kariero?

Na srečo še nisem imel hujše 
poškodbe, le zvit gleženj. Obstaja 
pa tudi pri nogometu, tako kot 
pri vsakem športu, tveganje za 
poškodbo, ki ti lahko korenito 
spremeni življenje. Posledice take 
poškodbe se lahko čutijo tudi v 
vsakdanjem življenju.

Kateri nogometni klub ti je 
najljubši in kdo so tvoji vzorniki?

Sem navijač FC Barcelone in 
NK Vipave. Navijam seveda tudi 
za slovensko reprezentanco. Ko 
sem bil majhen, je bil moj vzornik 
Andriy Shevchenko, napadalec 
AC Milana, zdajšnji vzornik pa 
je zame najboljši nogometaš vseh 
časov, Lionel Messi, ki s svojo igro 
navdušuje iz tekme v tekmo. Moja 
velika vzornica je tudi moja mama, 
ki mi stoji ob strani že celo življenje. 

Vem, da se lahko obrnem nanjo, če 
bom kdaj v težavah. 

Sam si odraščal v Ajdovščini 
oziroma v njeni okolici. Kakšne se 
ti zdijo razmere za športni razvoj 
mladih v Ajdovščini? Kakšne so 
možnosti za uspeh v primerjavi z 
možnostmi, ki jih imajo športniki 
iz ostalih delov Slovenije, Evrope, 
sveta?

Ajdovščina ima zelo velik 
potencial, tudi pogoji so dobri, 
a ljudje, ki vodijo društva tega 
potenciala ne znajo izkoristiti. 
Za uspešnejše ustvarjanje kariere 
pa mladi odhajajo v Ljubljano 
ali Maribor in celo izven meja 
Slovenije, kjer se dela na višjem 
nivoju. Mislim, da Ajdovščina s tem 
veliko izgublja. 

Kakšne so tvoje osebne ambicije v 
prihodnosti: verjetno si želiš nekoč 
zaigrati tudi izven meja Slovenije?

Najraje bi ostal v Sloveniji. Tukaj 
imam družino in prijatelje. A če se 
bo ponudila priložnost iti v svet, 
zakaj pa ne. 

Obiskuješ zadnji letnik gimnazije 
v Ajdovščini. So tvoji načrti za 
prihodnost športno usmerjeni?

Da, ena izmed možnosti je tudi vpis 
na DIF. Tudi če se za to možnost ne 
bom odločil, verjamem, da se bom 
s športom ukvarjal še veliko, veliko 
let.

Bi za konec še kaj dodal? Osebno 
sporočilo mladim športnikom?

Vsem mladim, ne samo 
športnikom, sporočam, da so trdo 
in pametno delo, volja ter želja 
vodilo do uspeha. Če si nekaj zares 
želite, naj si bo zmagati tekmo, 
pisati matematiko pozitivno, postati 
uspešen glasbenik ali kar koli 
drugega, morate v to vložiti sebe, 
veliko svojega truda ter se odreči 
nekaterim stvarem. Nekega dne se 
vam bo, verjemite, vse povrnilo. 

Najbolj športni dijaki na najbolj športni šoli
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Vesna, ki tudi sama prebiva 
v dijaškem domu, je ta mesec 
raziskovala, kako športno aktivni 
so pilonovci v dijaškem domu. 

Šport. Dejavnost, ki bi morala biti 
prisotna v življenju vsakega dijaka 
in človeka nasploh vsaj trikrat 
tedensko. Pa je? Ste se kdaj vprašali, 
če namenite športu dovolj časa?

Šport je aktivnost širšega pomena. 
Ni zgolj telovadba, pač pa tudi 
sprostitev in skrb za zdravje; v 
dijaškem domu pa je namenjen 
še eni pomembni dejavnosti – 
druženju. Pomembna stran športa 
je tudi tekmovalnost, ta se lahko 
pokaže na tekmovanjih v in izven 
našega dijaškega doma. Po ocenah 

vzgojiteljev se športnih aktivnosti 
redno poslužuje le slaba polovica 
domskih dijakov. Zakaj je temu 
tako, ve le vsak posameznik posebej. 
Prav tako pa je količina časa, ki 
ga namenimo športu, odvisna od 
dijaka samega. 

O tej temi sem se pogovarjala 
z vzgojiteljema Pavlino Margon 
in Igorjem Severjem. Opažata, 
da športna aktivnost pritegne 
več dijakov, če organizacijo le-
te prepustijo dijakom samim. 
Trenutno je v domu ponujenih kar 
nekaj vrst razgibavanja: od odbojke, 
nogometa, plesa, teka, fitnesa, pa 
do možnosti izposoje rekvizitov za 
igro hokeja, badmintona, košarke 

in nogometa. V dijaškem domu 
so vedno na voljo tudi kolesa, ki 
se jih dijaki ponavadi poslužujejo 
zgolj za obisk trgovin. So pa dijaki 
pokazali izjemno zanimanje za 
učenje na svežem zraku ob sončnih 
dneh. Vzgojitelji so to pripravljeni 
izpeljati, če je v okolici poskrbljeno 
za podlago – mogoče kakšna klop, 
ki nam omogoča učenje na prostem. 
V kratkem bo v sklopu dijaškega 
doma organizirana tudi funkcijska 
vadba na prostem. 

Da bi izvedela, kaj o športu 
menijo dijaki, sem jih povprašala, 
koliko časa tedensko namenijo 
športu. Odgovori so se razlikovali 
od posameznika do posameznika. 

Nekateri se s športom ukvarjajo 
profesionalno, drugi se poslužujejo 
aktivnosti v domu, tretji pa 
priznavajo, da športu namenijo 
premalo časa in je 
njihova edina aktivnost 
sprehod do trgovine. 
Kljub temu sem 
prepričana, da znajo 
tudi ti dijaki svoj 
prosti čas zelo dobro 
izkoristiti. 

Kot se spodobi, 
bom svoj prispevek 
zaključila z mislijo 
maratonca Petra 
Maherja: “Tek je velik 
vprašaj, ki se pojavi 

vsak dan. Vpraša te: Ali boš danes 
mlahav ali boš močan?”

Vesna Marinac, 4. d

Zdrav duh in zdravo telo v dijaškem domu

Prvi letniki smo septembra 
dobili priložnost, da prostovoljno 
pomagamo na mini olimpijadi za 
otroke s posebnimi potrebami. 

Osem dijakov in dijakinj nas je 
tako otrokom pomagalo premostiti 
različne ovire, ki jih sami ne bi 
zmogli. Čeprav nam je bilo rečeno, 
da bomo tako otrokom podarili 
nekaj svojega časa in dobre volje, 
mislim, da smo veliko več prejeli 
kot dali. Vsi ljudje imamo določene 
predsodke, a je prav, da se jih 
skušamo znebiti ali vsaj preveriti, 
če so upravičeni. Prav take izkušnje 
nam to omogočajo. Spoznali smo, 
da ti otroci niso tako različni od 
nas, čeprav se na prvi pogled zdi 
tako. Kot mi se ob zmagi veselijo, 
ob porazu so jezni in razočarani, 
smejijo se istim šalam, kakor mi … 
V sebi nosijo mnogo več, kot lahko 
sprva vidiš, če pa jim daš priložnost, 
bodo to tudi pokazali. Konec 
koncev smo vsi ljudje z napakami 
in vrlinami, vsi naletimo na ovire v 
življenju, ki jih moramo premostiti. 
Mnogokrat potrebujemo pomoč in 
veseli smo, če jo dobimo. Še bolj 
pa je včasih človek vesel, če pomoč 
lahko nudi. Hvaležni smo, da smo 
jo otrokom lahko nudili mi.

Tanaja Odar, 1. b

Mini olimpijada

16. oktobra obeležujemo svetovni 
dan hrane. Letos smo se tudi 
pilonovci pridružili aktivnostim, ki 
potekajo širom sveta. 

Pri urah angleščine smo se razdelili 
v skupine ter spoznavali kruh na 
različne načine – od pregovorov, ki se 
vežejo nanj, do receptov, zgodovine 
razvoja kruha in mlinarstva, 
revščine in prizadevanj svetovne 
organizacije FAO za pametnejše 
ravnanje s hrano. Med dijaki, starši, 
starimi starši, profesorji in drugimi 
zaposlenimi na šoli smo izvedli 
kratke intervjuje o pomenu kruha 
danes in nekoč, prosili smo jih tudi, 
da nam podelijo kakšno anekdoto 
ali spomin iz otroštva.

V torek smo pripravili razstavo 
ter naš projekt okronali s peko 
kruha. Profesorica je prinesla 
pšenično in pirino moko, projo, 
lanena, sončnična in bučna semena, 
sol, sladkor ter kuharske čepice. 
Kuharice so nam posodile pekače 

in papir za peko. Po skupinah smo 
začeli s pripravo testa, pri kateri 
nam je pomagala profesorica. 
Najprej smo v posodo dali 1 kg 
moke, kvas, sladkor ter sestavine 
prelili z malo mlačne vode. Počakali 
smo 10 minut, da je kvas vzhajal. 
Nato smo začeli mešati, da je nastalo 
testo. Dodali smo različne sestavine 
(sol, projo, pirino moko, semena). 
Preden smo ga dali v pečico, smo 
ga premazali z jajcem. Medtem ko 
se je pekel, smo pripravljali stojnice. 
Tam smo profesorjem in dijakom 
ponujali naš kruh ter jim o njem 
tudi marsikaj povedali.

Pri peki kruha smo uživali, 
obenem pa smo se marsičesa 
naučili. Predvsem to, da se kruh 
med vzhajanjem nikakor ne sme 
»prehladiti«. Da gnetenje testa ni 
enostavno delo. In najpomembneje, 
da bi v šolske klopi morali vnesti več 
praktičnega in življenjskega vidika.

S to temo bomo nadaljevali tudi 

Ob svetovnem dnevu hrane

Prav v teh dneh se na Srednji šoli 
Veno Pilon Ajdovščina odvija pravi 
mednarodni teden oziroma dva. 

Več kot šestdeset dijakov 
Predšolske vzgoje se usposablja 
na Erasmus+ praksi v tujini. V 
Budimpešti, Bragi, Milanu in na 
Dunaju opravljajo dvotedensko 
prakso v dvo- ali večjezičnih 
vrtcih. Dva tedna dela v vrtcih 
sta oplemenitena s spoznavanjem 
znamenitosti velikega mesta in 
mestnega utripa. Prav tako dijaki 
krepijo timski duh, spoznavajo 
evropsko kulturno in jezikovno 
raznolikost ter navezujejo nove stike 
z vrstniki. Prepričani smo, da bodo 
z novimi izkušnjami premagovali 
meje med strahom in pogumom, 
pasivnostjo in aktivnostjo ter 
okrepili svojo odgovornost, znanja 
in veščine.

V tujini pa se te dni usposablja 
tudi pet naših strokovnih delavcev. 
V Bragi na Portugalskem z 
organizacijo partnerjev gostiteljic 
razpravljajo o podrobnostih 
prihodnjih mobilnosti ter o 
vzpostavitvi dolgoročnega 
sodelovanja. Obiskujejo tudi lokalne 
vrtce in se seznanjajo s primeri 

dobrih praks projektnega dela v 
vrtcu ter senčenja na delovnem 
mestu. Prav tako spremljajo delo 
dijakov na mobilnosti. Obenem 
izboljšujejo tudi svoje razumevanje 
evropske kulturne in jezikovne 
raznolikosti.

Tudi pri nas so dnevi precej 
mednarodno obarvani. V petek in 
soboto se je na Kovku odvijal prvi in 
čisto pravi Tabor kultur in jezikov. 
Organizirali smo ga v sodelovanju 
z Osnovno šolo Danila Lokarja, 
poimenovali pa smo ga kar Okno v 
svet, saj smo tam odkrivali bogastvo 
kultur in jezikov z različnih koncev 
sveta. Vtisi sledijo. 

Prav tako so v času nastajanja 
Latnika dijaki 2. a razreda v nedeljo 
z velikim pričakovanjem sprejeli 
svoje nove prijatelje s partnerske 
šole z Nizozemske. Ves teden bodo 
skupaj ustvarjali na temo prve 
svetovne vojne. Naslov projektnega 
dela izmenjave je “100 let pozneje – 
mir?”

Dogajanje lahko spremljate na 
šolski spletni strani, več o omenjenih 
mednarodnih izkušnjahpa sledi tudi 
v naslednji številki Latnika. 

Pilonovci v svetu, svet pri pilonovcih

V tednu otroka smo dijakinje 
2. č Predšolske vzgoje pripravile 
glasbeno igrico z naslovom O 
goskici, ki se je učila peti. 

Povezalo se nas je sedem dijakinj, 
ki smo z delom pričele že prvi teden 
pouka. Po knjižni predlogi smo 
napisale besedilo za dramsko igro, 
ki smo ji dodale še glasbene vložke, 
manjšo koreografijo ter kratko 
animacijo za otroke.

Ob mentorstvu profesoric Metke 
Buček in Karmen Ferjančič Žgavc 
smo se zagnano pripravljale na dan, 
ko se bomo predstavile pred 600 
otroki. Največji izziv je bil nastop 
pred sošolci, vendar so nam njihove 
kritike in pohvale pomagale pri 
izboljšavi predstave.

Dan pred glavnim nastopom nas 
je presenetil tudi obisk prvošolcev 
iz Osnovne šole Danila Lokarja 
Ajdovščina. Naslednji dan so sledile 

tri ponovitve za okrog 600 otrok iz 
enot Vrtca Ajdovščina. Z nastopi 
smo bile zelo zadovoljne ter zanje 
prejele številne pohvale. Največji 
užitek so nam prinesli nadobudni 
otroci, ki so vsako predstavo naredili 
malce drugačno. 

Po predstavi smo se zelo razveselile 
tudi zahvale, ki smo jo prejele od 
otrok in vzgojiteljev Otroškega vrtca 
Ajdovščina. Ti pravijo, da je teden 
otroka za njih prav poseben teden 
v letu. Zato se nam zahvaljujejo, 
da smo jim ga popestrili z našo 
gledališko predstavo. Dodajajo, 
da naše predstave temeljijo na 
ustvarjanju vzgojnih in sporočilnih 
vsebin za najmlajše ter da je dogodek 
izražal poučno in nepozabno zabavo 
ter medsebojno druženje. 

 
Nastja, Ana K., Ana P., Lara, Klavdija, 

Kristina, Janja 

Pilonovke razveselile več kot 600 otrok

v novembru, ko bomo svoja spoznanja delili s partnerskimi šolami iz 
Belgije, Hrvaške in Nemčije, s katerimi sodelujemo v projektu eTwinning, 
imenovanem “How do you start your day?” 

V drugi polovici novembra pa nas čaka tudi tradicionalni slovenski zajtrk. 
Še bo dišalo po svežem kruhu. 

Ana Ludvik, Amanda Zalar, Neža Homovec, 3. e  

Koristno je, da se dobro 
spoznamo. Zato so imeli dijaki 
prvih letnikov v petek, 22. 9. 
2017, spoznavni dan. Takole so ga 
doživeli dijaki 1. b razreda. 

Dan se je kot običajno začel 
ob 7.10, ko smo se dijaki 1. b 
razreda zbrali v mladinski sobi. 
Ta »poseben« dan smo začeli s 
slikovnimi predstavitvami svojih 
življenj, sledile so jim različne igre, 
pri katerih smo se še bolje spoznali. 
Koristno preživet dan smo zaključili 
s pripravo raznih sladkarij, ki smo 
jih ob koncu dneva odnesli domov. 
Dan je bil res sproščujoč in ob enem 
poučen, saj smo se dijaki med sabo 
še bolj zbližali in se obenem seveda 
zabavali.

Dijaki 1. b

Spoznavni dan
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Dobrodelna 
Drobtinica
Rdeči križ Slovenije že pet-

najst let ob Svetovnem dne-
vu hrane (16. oktober) z 

enodnevno kampanjo Drobtinica 
dopolnjuje svoje  programe socialne 
pomoči otrokom iz socialno šibkej-

ših okolij. 
V okviru ajdovske in vipavske do-

brodelne Drobtinice so mladi pro-
stovoljci iz Osnovne šole Šturje Aj-
dovščina, Osnovne šole Danila 
Lokarja Ajdovščina in Osnovne šole 
Draga Bajca Vipava v soboto, 14. 
oktobra 2017, med 8. in 12. uro na 
stojnicah v trgovskem centru Mer-
cator in trgovini Spar v Ajdovšči-
ni ter marketu Mercator v Vipa-
vi mimoidočim delili pekovske in 
druge izdelke v zameno za pro-
stovoljne prispevke. Zbrana sred-
stva je RK v celoti namenil šolskim 
skladom omenjenih treh šol. Letos 
bomo razveseli veliko otrok, saj smo 

na stojnicah zbrali kar 1.767 evrov. 
Najlepša hvala vsem, ki ste nas obi-
skali in podprli naša prizadevanja.

Vsi, ki želite, lahko še vedno daru-
jete tako, da preprosto pošljete SMS 
na 1919 s ključno besedo 'DROB-

TINICA' in prispevate 1 evro ali 
'DROBTINICA5' in prispevate 5 
evrov. Že vnaprej hvala, če se boste 
odzvali klicu na pomoč.

Iskrena hvala tudi glavnima dona-
torjema akcije Mercatorju in Sparu, 
ki nam vsako leto podarita kruh, ter 
lokalnim podpornikom: Fructalu, 
Kukaju in Neli-Peku, ki so nam na-
menili slaščice, sokove in druge pre-
hranske izdelke. 

Najlepše se seveda zahvaljujemo 
tudi vsem učenkam in učencem in 
njihovim krasnim mentorjem in 
mentoricam, s katerimi smo združi-
li moči pri izvedbi akcije.

Irena Žgavc

Državno orientacijsko 
tekmovanje
Vsako leto se v začetku šol-

skega leta odvija državno 
orientacijsko tekmova-

nje za srednje in osnovnošolske 
orientaciste.

V lanskem letu je potekalo v orga-
nizaciji OŠ Dobravlje po terenu na-
šega šolskega okoliša. 

Letošnjega septembra pa smo se 
podali na tekmo proti Ljubljani, na-
tančno v Komendo Moste.

Istočasno pa je potekala izmenjava 
učencev z Dansko. Prav zato je bila 
zasedba na državni tekmi okrnjena, 
saj so na Dansko odšli trije od štirih 
najboljših orientacistov, udeležen-
cev svetovnega tekmovanja v Paler-
mu, aprila meseca.

Na tekmo smo se skrbno pripra-
vljali s treningi in udeležbami na 
tekmah v okviru OZS. 

Navdušili smo nekaj novih, mlaj-
ših tekmovalcev. V popoldan-
skem času smo se odpravili na Škol 
nad Ajdovščino, kjer je strah, da bi 

se izgubil odveč. Teren pa zahte-
va zbranost pri iskanju kontrolnih 
točk in natančno branje orientacij-
ske karte. Časa za treninge po poči-
tnicah smo imeli manj kot prejšnja 
leta, ker so tekmovanje iz običajne-
ga oktobra prestavili na september.

V Komendo se nas je odpravi-
lo okrog 20 tekmovalcev od šestega 
do devetega razreda. Zbrali smo se v 
športni dvorani OŠ Komenda, kjer 
je bil pozdrav predstavnika špor-
tnega zavoda Planica, vodstva tam-
kajšnje osnovne šole gostiteljice ter 
župana. Po kratkem kulturnem pro-
gramu smo si pripravili kompase, 
čipe, preverili startne čase in neka-
teri že odhiteli proti startu v bližnji 
gozd. Teren je bil gozdnat z vmesni-
mi travnatimi površinami.

Osnovnošolci so tekmovali v treh 

starostnih kategorijah, ločeno po 
spolu.

Kljub odsotnosti izkušenih tekmo-
valcev, so učenci dosegli lepe rezul-
tate. 

Med starejšimi fanti so le ti ekipno 
osvojili drugo mesto. Dobre rezulta-
te so imeli: Jani Bratož iz osmega ter 
Uroš Tozan in Urban Krkoč iz deve-
tega razreda.

Med dekleti srednje starostne ka-
tegorije so bile najboljše:Hana Ma-
mič, Ema Gregorčič, Tinkara Stres 
in Zala Lozar. Ekipno so osvojile 
tretje mesto v državi. 

Čestitke vsem, še posebej Tinkari 
in Emi, saj je bila to njuna prva re-
sna tekma.

Zlata Polona Bajc

Polona Bajc je v petek, 13. 
10. 2017, prejela zlato me-
daljo za grafiko na držav-

nem 17. bienalu otroške grafike 
v Žalcu.

Častni predsednik bienala je bil 
tokrat Samuel Grajfoner, aka-
demski kipar in grafik specialist, 
sicer pa redni profesor na mari-
borski pedagoški fakulteti.

Otroške grafike so pregledovali 

prof. dr. Matjaž Duh, prof. Moj-
ca Zlokarnik in likovna pedago-
ginja Aleksandra Zalokar.

Strokovna komisija je izbirala 
med 1000 prispelimi grafikami 
iz 90 slovenskih osnovnih šol. Za 
razstavo so izbrali 500 del, med 
njimi pa določili 10 najboljših, ki 
so prejele zlato medaljo. 

Poleg Polone, ki je prejela me-
daljo, so priznanje za razstavlje-
no grafično delo prejeli Erna Br-
kić, Marcel Jež, Janja Fabjan, 
Luka Vrtovec, Hana Plešnar, 
Žiga Černigoj, Greta Trošt, Al-
medin Ibrić, Klemen Pregelj, Va-
lentina Svjetlanović, Antonio 
Vulić, Marko Medvešček, Neja 
Polanc, Matej Slokar, Zala Fer-
jančič, Zala Kosmač, Zala Kretič, 
Maja Pangerc, Tinkara Rijavec, 
Rajko Svjetlanović, Nik Ibraimo-
vić, Miha Kovač, Andraž Krkoč, 
Ema Bizjak, Maj Blaško, Brin 
Blaško in Kim Kovač.

Razstava bo v 1. osnovni šoli 
Žalec na ogled še dve šolski leti.

Povabimo sonce v šolo
Tudi letošnji oktober se je pri-

čel s Tednom otroka®, ki je 
pod okriljem Zveze prijate-

ljev mladine Slovenije potekal pod 
skupno temo 'Povabimo sonce v 
šolo'. Letošnji Teden otroka® je po-
tekal od 2. do 8. oktobra, in v tem 
času so društva prijateljev mladine 

pripravila številne aktivnosti name-
njene otrokom, s katerimi skušajo 
vsako leto obeležiti ta pomemben 
teden. Nič drugače ni bilo tudi na 
ajdovskem in vipavskem, kjer je 

Medobčinsko društvo prijateljev 
mladine Ajdovščina pripravilo vrsto 
zanimivih dejavnosti.

Poučne, ustvarjalne in zabavne ak-
tivnosti vsako leto izvajajo v sodelo-
vanju s šolami in številnimi prosto-
voljci in letos jim je zagotovo uspelo 
zopet popestriti šolske dneve in pro-

ste popoldneve otrok.
Učenci nekaterih šol so se zabava-

li in izobraževali ob glasbenih delav-
nicah ''Tolkala sveta'', ki jih je izve-
del Dejan Štemberger, druge šole je 

obiskala Taša Turk z ustvarjalnica-
mi ''Lutke-moje prijateljice'', Silva 
Copič je izvedla likovne delavnice za 
otroke, z Eleno Mikuž in Anito Štor 
so se otroci razmigali na plesnih de-
lavnicah, z Gledališčem Bičikleta 
uživali v lutkovno-igranih predsta-
vah ''Mehurčki'', lutkovno predsta-
vo ''Salon Ekspon'' pa je za otroke 
izvedla amaterska lutkovna skupi-
na z istim imenom. Eden pomemb-
nejših dogodkov v Tednu otroka® je 
bil tudi otroški Likovni ex-tempo-
re v Piranu, ki je postal že tradicio-
nalen in se ga udeležijo učenci vseh 
6-ih šol ajdovske in vipavske občine, 
ter otroci iz CIRIUS-a Vipava. V Pi-
ran je MDPM Ajdovščina tudi letos 
odpeljalo poln avtobus otrok, ki so 
ustvarjali na temo ''Povabimo son-
ce v šolo''. Otroke so spremljali li-
kovni mentorji in prostovoljci, nji-
hova dela pa so od 23. oktobra do 3. 
novembra 2017 razstavljena v ajdo-
vskem Mercator centru. 

Tako kot počitniški tedni tudi Te-
den otroka® zaradi svoje drugačno-
sti v vsakdanu otrok hitro mine, a 
prepričani smo, da je sonce spreje-
lo letošnje povabilo in so bili otroški 
obrazi obsijani z nasmehom.

MČ, MDPM Ajdovščina
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Izmenjava z Dansko 2017
Vtisi devetošolcev:

Učenci devetega razreda OŠ 
Dobravlje smo se od 26. 
septembra do 3. oktobra 

udeležili mednarodne izmenja-
ve z dansko šolo Vallekilde Hørve 
Friskole. 

V torek zjutraj smo se vsi zbrali 
pred šolo, ter se z avtobusom odpe-
ljali do letališča v Benetkah. Za ne-
katere učence je bil polet z letalom 
še toliko bolj razburljiv, saj so lete-
li prvič. Pristali smo v glavnem me-
stu Kopenhagen. Tam so nas z nav-
dušenjem pričakali starši danskih 
učencev in nas odpeljali do šole, ki 
se nahaja na podeželju, dobro uro 
vožnje zahodno od prestolnice. 

Ob prvem srečanju z danskimi 
učenci smo se počutili toplo sprejeti, 
saj so nas objeli in pogostili z odlič-
no večerjo. Po končanem druženju 
smo se odpravili na domove družin 
gostiteljic. 

Naslednji dan smo ponovno odšli 
v šolo, kjer smo se preko različnih 

aktivnosti še bolje spoznali in pove-
zali. Danski učenci so nam predsta-
vili svoj način učenja. 

V naslednjih dneh smo uživa-
li v različnih dejavnostih. S trajek-
tom smo se peljali na otok Nekselø 
in tam imeli športne igre. Obhodili 
smo otok in se pri tem zelo zabavali. 

Ogledali smo si tudi glavno me-
sto Kopenhagen. Ustavili smo se pri 
slavni morski deklici in tam posne-
li nekaj čudovitih fotografij. Zelo za-
nimiva je bila tudi anglikanska cer-
kev. Pred slovensko ambasado smo 
zapeli Zdravljico ter dve ljudski pe-
smi. Vsi so bili zelo navdušeni in 
nas z veseljem poslušali. Zatem so 
nas povabili v notranje prostore in 
nas seznanili z delom veleposlani-
štva. Ob polni mizi dobrot in kle-
petu smo se še nekaj časa zadržali, 
zatem pa nadaljevali z vožnjo z lad-
jico po mestu, od koder smo opazo-
vali zanimivo arhitekturo. Preosta-
li prosti čas smo preživeli na slavni 

nakupovalni ulici Strøget, kjer smo 
lahko kupili razne spominke.

Vikend smo preživeli pri gostite-
ljih. V soboto so nam priredili zaba-
vo, v nedeljo pa smo uživali ob ta-
bornem ognju in dobrem vzdušju. 

V ponedeljek smo v šoli imeli špor-
tne igre, orientacijo v dežju, zvečer 
pa poslovilno zabavo.  Vsaka druži-
na je pripravila nekaj za večerjo. Po 
obedu smo izvedli krajšo predstavi-
tev Slovenije v pesmi, besedi in sliki.

V torek smo se po socialnih igrah 
že sredi dneva poslovili in odšli na 
letališče. 

Teden na Danskem smo preživeli 
zelo lepo in prav radi bi ga ponovi-
li. Sklenili smo nova prijateljstva in 
komaj čakamo da se marca ponov-
no vidimo. Takrat bomo namreč mi 
gostili naše danske prijatelje. 

 

Devetošolci OŠ Dobravlje

Vtisi učiteljice:

Sedim na letalu in razmišljam … 
čudovita izkušnja za vse nas! 
Še posebej za mladostnike, ki 

so me s svojo energijo, pozitivnim 
odnosom do vsega in vseh vsak dan 
navduševali in potrjevali, da je vre-
dno. Vredno in potrebno ponuditi 
jim nekaj več. Pogled čez obzorje, 
priložnost za nove izkušnje, znanja 
in spoznanja. Ne le o svetu, tudi o 
sebi.

Zamižim in pred očmi se mi pora-
jajo čudoviti utrinki dejavnosti, ki so 
naše učence zbližale z skandinavski-
mi vrstniki. Čutim duh povezano-
sti, ki je vel po otoku Nekselø, ko je 
slovensko-danska odprava zavzela to 
redko poseljeno območje in se kalila 
v borbenih igrah. 

Slišim slovensko pesem, ki je zado-
nela iz mladih grl pred slovenskim 
veleposlaništvom v Kopenhagnu. Sli-
šim smeh, ki je spremljal pripravlja-
nje dramskega prizora. Še odmeva-
jo spodbudne besede, ki so si jih do 
kože premočeni devetošolci izmenja-
li ob zaključku orientacije.

Teden, ki je minil, je bil mnogo več 
kot je utrjevanje znanja angleščine. 
Bil je priložnost, da mladi preizkusijo 
svojo pripravljenost za skorajšnji po-
let iz varnega gnezda svojega doma 
in domače šole v svet. 

Iz misli me predrami vrvež mladih 
sopotnikov. Ozrem se po letalu in 

poslušam, opazujem. Večina ob fo-
tografijah podoživlja minule preču-
dovite dneve, pripovedujejo si o do-
živetjih pri družinah gostiteljicah, 
se javljajo danskim prijateljem prek 
družabnih omrežij ter si sem pa tja 
obrišejo kako solzo. Potolaži jih mi-
sel na marec, ko nam danski učenci 
vrnejo obisk. 

Opazujem dinamiko skupine, ki 
je povsem drugačna kot na poti na 
Dansko. Učenci obeh oddelkov so se 
bolje spoznali in se med seboj spopri-
jateljili, povezali. Ujamem, da že na-
črtujejo skupno druženje. 

Pripnemo si pasove in se pripravi-
mo na pristanek. Nekateri si zaželi-
jo, da bi kupili le enosmerne vozov-
nice, drugi, prav tako navdušeni nad 
izmenjavo, že nekoliko nestrpno pri-
čakujemo objem domačih in sloven-
ska tla. 

Veseli me, da sem imela možnost 
izkusiti, kako širok je spekter dobro-
biti izmenjav, ki smo jih na naši šoli 
realizirali že preko deset. 

Odgovornost, sočutje, sodelovanje, 
potrpežljivost, ustvarjalnost, zrelost, 
ki so jo mladi v tem tednu izkaza-
li, me navdušuje in pomirja. Verja-
mem, da bodo ti mladi znali svoje ži-
vljenje voditi v pravi smeri, ne glede 
turbulence, ki jih morda še čakajo. 

Ana Čelik Čibej, 
učiteljica

Drugošolci v trgatvi
V petek, 29. septembra 2017, 

smo se z drugošolci odpravili 
v trgatev k Petričevim na Pla-

nino. Z avtobusom smo se odpeljali 
do vinogradov. Potem nam je vino-
gradnik predstavil način dela jeseni v 
vinogradu. Učenci so pokazali veliko 
zagnanosti in delavnosti pri trganju 
grozdja. Delo je zelo hitro teklo. Ko 

smo končali s trganjem, smo poma-
licali. Potem smo se sprehodili še do 
vinske kleti. Ogledali smo si, kako 
strojno nalepijo nalepke na steklenice. 
Poleg vsega zanimivega, kar nam je g. 
Zmago Petrič povedal, smo uživali 
tudi ob lepih razgledih na Vipavsko 
dolino v prijetno toplem jesenskem 
vremenu. Za konec smo se posladkali 

še s sladoledom, s katerim so nas po-
stregli gostitelji. Zahvaljujemo se za 
vse gostoljubje, ki smo ga bili deležni.

Res smo preživeli lep in zanimiv 
dan!

Učiteljice drugih razredov
OŠ Danila Lokarja Ajdovščina

Sprejem plesalk v 
Plačah

V nedeljo, 22. oktobra so se iz 
Danske vrnili plesalci in plesal-
ke plesnega kluba ADC. Med nji-
mi sta bili tudi Sanja in Zala iz 
Plač, ki so jim sokrajani pripra-
vili topel sprejem. V organizaci-
ji Društva Lisjaki so ju pričakali 
v Domu krajanov in jim iskreno 
čestitali za skupinsko doseženo 5. 
mesto.

Plesni klub se je udeležil svetov-
nega prvenstva v Hip Hop plesih. 
Tokrat so ostali brez kolajne, a s 
kopico odličnih rezultatov. Alice 

Stojko Saliu, vodja plesnega klu-
ba, je z rezultati zelo zadovoljna. 
»Naš trud je poplačan! Čestitke 
vsakemu posebej«.

Na tekmovanju sta kot solo tek-
movalca tekmovala Nina Ukmar 
(8. mesto hip hop solo člani) in 
Martin Marc (40. mesto electric 
boogie solo člani). Skupine pa 
so zasedle 4. mesto (hip hop čla-
ni battle), 13. mesto (mala skupi-
na The original clique) in 5. me-
sto (Presha članska formacija hip 
hop). 

Sanja in zala se v svojem imenu 
in v imenu staršev še enkrat za-
hvaljujeta za sprejem. V uredni-
štvu Latnika pa vsem skupaj če-
stitamo in želimo veliko uspehov 
tudi v prihodnje.
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Hajd na novi tir
Pa ga imamo, drugi tir na-

mreč. Vlada nas je v svo-
ji nameri, da referendum 

o financiranju drugega (enega) 
tira nove proge propade, prenesla 
okrog. Njen slogan 'kamione na 
vagone' je prepričal neinformira-
no javnost, ki ne ve, da bo s po-
večanjem pretovora v luki Koper 
promet na avtocestah po Sloveniji 
le narasel. Izvedba iz zakona pred-
videva le en tir z varnostnim pre-
dorom zaradi potniškega prometa, 
ki bo imel manjši prerez in bo za 
izvedbo še drugega tira zopet vr-
tati, na kar so opozarjali strokov-
njaki, ki so podpirali referendum 
proti izvedbi takega projekta, ki 
predvideva tudi nadaljno uporabo 
sedanje proge, ki povzroča veliko 
požarov okrog proge, in bo tako 
obliko obdržala.

Zanimivo in žalostno je, da se 
mladi, na katere bo padlo plači-
lo projekta, niso natančneje po-
zanimali o izvedbi in financiranju 
'drugega tira'. Nova proga z dvema 
tiroma bo stala več kot 2.000 mio 
EUR. To ni majhna vsota denarja. 
Za ta z zakonom predviden način 
izgradnje, o financiranju katerega 
je bil referendum,  je sto procen-
tno preplačilo tistega, ki ga je pre-
dlagala civilna iniciativa s številni-
mi neodvisnimi strokovnjaki.

Predstavniki bivšega režima ( 
strici iz ozadja) so uspeli zagoto-
viti svojim prijateljem iz Foruma 
21 velik kolač. Kako omenjeni fo-
rumaši delajo, je lepo videti na pri-
meru ponovne preplastitve že ob-
novljenga dela HC pod Potočami, 
izvedenega zaradi slabe kvalitete. 
Kvaliteto omenjenih izvajalcev ( 
bivših gradbenih baronov) pri nas 
lahko vidimo na kriminalnem sta-
nju obstoječe HC pri Ajdovščini 
in  pri Bazari. Proti takemu načinu 
vodenja politike se je potrebno bo-
riti z vsemi demokratičnimi sred-
stvi. Tisto o stricih iz ozadja ni fik-
cija ampak resnica, ki jo potrjuje 
tudi afera o pranju miljardne vso-
te iranskih dolarjev v NLB, za ka-
kršno se po svetu zasluži cca tristo 
mio dolarjev. Nihče noče vedeti, 
kdo je odgovoren za to sramotno 
dejanje in nihče ne bo odgovarjal 
za podpiranje terorizma po svetu.

Namen tega pisanja je tudi osve-
ščanje mladih o pomembnosti ak-
tivnega odnosa posameznika do 
dogajanja v slovenski politiki, v 
kateri se trenutno kopičijo veliki 
dolgovi, ki bodo bremenili dana-
šnji mladi rod. Za nezaslišano na-
sprotovanje mladine in njeno ne-
zanimanju za aktualno politiko in 
aktivno vključevanje vanjo, ki je 
v bistvu ravnanje z našo vsakda-
njo kvaliteto življenja, so krivi vo-
dilni mediji. Zastavo te negativ-
ne indoktrinacije nosi, TV SLO, ki 
je plačana neposredno od vseh, ki 
plačujejo el. energijo. 

Krilatica 'saj so vsi enaki' je po-
sledica nezaslišane indoktrinacije, 
ki se začne že v osnovni šoli. Ali 
so res vsi politiki enaki? Nasledni-
ki bivšega režima so z ukano ukra-
dli narodu Slovenijo in jo razen v 
mandatu 2004-2008 in delno v letu 
2012, samovoljno zadolžujejo, ter 
ropajo ( večina vodilnih v propa-
dlih podjetjih je bila članov bivše-
ga režima ). Naropane miljarde pa 
počivajo na privatnih računih v 
davčnih oazah.

Resnica o enakosti politikov v 
njihovi pokvarjenosti bo prišla na 
dan potem, ko bo desnica na čelu z 
osamosvojitelji, vsaj dva mandata 
vodila politiko v državi. Da bi do 
tega prišlo pa je potrebna vsaj mi-
nimalna zavzetost volilcev, pred-
vsem mladih vsaj toliko, da gre-
do na volitve. Potrebna je ureditev 
zdravstva, šolstva, pokojninskega 
zavarovanja in pozitivnih pogo-
jev v podjetništvu, kar so v Nemči-
ji, ki jo imamo za našo vzornico in 
glavno delodajalko, izvedli že pred 
desetletjem in zanimivo, da so to 
izvedli levi SDP, kar pa naši levi-
čarji očitno niso sposobni. Da so 
potrebne spremembe, dokazujejo 
tudi izidi volitev v skandinavskih 
social(nih)ističnih deželah, ki se 
obračajo v desno. Zakaj se volilci 
v skandinavskih deželah odločajo 
tako pa drugič.

Miroslav Geržina
 .

Ozimnica

Se še spomnite referenduma?  
O čem smo se 'demokratično' 
odločali?  Se ne spomnite?  Ni 

važno! Saj je bil referendum samo 
zato, ker se 'vsi naši' še niso uspeli 
dogovoriti koliko bo komu od tiste-
ga 'kapnilo'. Da bi samo enim vse in 
drugim nič, ali enim (pre)več in dru-
gim (pre)malo ni sprejemljivo. Ker se 
po volitvah lahko vloge zamenjajo. 
Po tem vladajo le še v svojo in svojih 
korist in s prej ali slej dogovorjenim 
deležem utišajo nasprotnike. Ne gle-
de na ceno, utemeljenost, nujnost ali 
celo usodnost za tisoče, se bodo spo-
tikali dokler se ne dogovorijo komu 
kaj, kdaj in koliko. Trajalo bo, saj si po 
izkušnji s TEŠ2 zaupajo še manj kot si 
že prej niso. Enim in drugim, poziciji 
na oblasti, ki naj bi II. tir gospodarno 
izpeljala in opoziciji, ki naj bi ji gleda-
la pod prste 'dol visi' za ceno, uteme-
ljenost in roke. Dražji kot bo, več bo 
lahko poniknilo v 'neznane' bančne 
luknje. Ne prvič, bomo plačali, za to 
vzgajani in manipulirani državljani 
in VOLIlci. Vlada se boji implemen-
tacije arbitraže kot hudič križa. Vse 
bi dala za še enega Ropa. Ne sanja se 
ji o  čem te dni teče, če teče, beseda 
med našim prvim osamosvojiteljem 
in znanci iz domovinske vojne. Če 
se z arbitražo ne more kititi tudi 
opozicija, si z uresničevanjem od-
ločitev ne bo nabirala predvolilnih 
točk niti pozicija. Za nobeno ceno. 
Tudi ceno  zaostrovanja odnosov s 
sosedi, zapravljanja mednarodnega 
ugleda, tudi ceno 'ognjemeta' na 2/3 
Piranskega zaliva. Kaplar opozicij-
ske stranke, vreden  priimka Mah-
nič je že izkoristil položaj in sklical 
Parlamentarni odbor za obrambo 
RS, ki da bo preverjal pripravljenost 
SV za primer, če bi… kar v diploma-
ciji  pomeni rožljanje z 'M48' (puška 
'mavzrica', glede na javno oceno SV 

očitno še vedno njeno najzaneslji-
vejše orožje).  

General stranke, ki se mu je že v 
enoumju  začel podirat svet, kljub 
temu, da je bil na pravi strani in vi-
soko, je že pred volitvami Predse-
dnika prekinil zlovešči molk. Za 
ogrevanje je 'napadel' samo kandi-
data, ki je že in bi bil še 'predsednik' 
vseh Slovencev. Drugi kandida-
ti niso vredni besed. Obramboslo-
vec ve, da je vse kar mu očita res, 
da pa mu častilci lepega in praznega 
ne bodo verjeli  in bo, kot je bil prvič, 
ponovno izvoljen, da  bo tudi njegov 
predsednik. Všeč predvsem  sam sebi, 
kot morebiten 'nasprotnik' predvidljiv 
in neškodljiv in kot tak težko nado-
mestljiv. Od še tako težkih  in uteme-
ljenih  očitkov se kot noj ogradi  s 'pra-
vico vsakega do drugačnega mnenja', 
samo, da  slika v zrcalu ostane lepa in 
všečna. Všečna tudi idejnim nasledni-
kom in zagovornikom izdajalcev  in 
prodajalcev lastnega naroda. Za vsa-
ko ceno!  Tudi ceno smešenja, izpo-
stavljanja in ogrožanja  lastne države 
in naroda. Zakockali so nas že. 

Prihodnje leto so parlamentarne vo-
litve. Po osamosvojitvi se procesi za 
'pomladnike' in njih upnike niti pribli-
žno niso iztekli po pričakovanjih. Brez 
zakockanega in samo  zase 'na stran 
danega' so prisiljeni v prisilne porav-
nave. Volitve Predsednika so pregled 
terena,  otipavanje nasprotnika  in za-
sedanje položajev za še en naskok. Sta 
se NSi in SDS v resnici razšli ali bodo 
prvi, odcepljeni na volitvah, zbrali več 
in bo po volitvah SDS skupaj z njimi 
sšemočnejša. Po krizni popravki plač 
v javni upravi so konkretni,  penzije še 
naprej mizerne, predsednik Desus-
-a pa  'obsojen' na pozicije  in zvit…, 
koliko jih bo drugim na svoje spe-
ljal Primc…  Naj vas ne preseneti-
jo take in drugačne pred in povo-
lilne načelne in nenačelne koalicije. 
Kako bi se po volitvah bralo SDS + 
SMC?, MSDC*(Moderna Stranka 
Demokratičnega Centra ali Moder-
na Stranka, Desnega Centra, *vedno 
z dvojnim  pomenom velikega C!)

 Brez tektonskih premikov je  malo 
možnosti, da bi se tista betonska 
bloka, sredi Ljubljane kdaj objela. 
Še posebej dokler bo eden vztrajno 
trdil, da so se njegovi borili za svo-
bodo slovenskega naroda z ramo ob 
rami z okupatorjem in da med Slo-
vencem in Slovencem res ni razli-
ke je pa bolj Slovenec tisti, ki je naš. 
Ni jih sram početja izdajalcev toda 

zavedajo se mesta, ki jim zato gre v 
slovenski  in evropski  zgodovini. Zato  
jim, idejnim  naslednikom in sledil-
cem, pred svetom ni vseeno.  Zato bi 
lustrirali in od  udeležencev  NOB  in 
njih idejnih naslednikov, kar povprek, 
izsiljujejo opravičilo za tragično stor-
jeno po izborjeni (kljub izdaji!) svo-
bodi. Da so vsi krivi!  Da bi se z njimi 
izenačili, za zgodovino rehabilitirali in 
svojih in svoje početje pahnili v poza-
bo. Brez lastnega priznanja, iskrenega 
kesanja, obžalovanja in opravičila  za 
izdajo in vse tragično kar so počeli la-
stnemu naroda.  Ker je vse to bilo tudi 
v 'božjem' imenu….  Svet se bliskovi-
to razvija, v preteklost. Postajamo svet 
brez človeških, socialnih, moralnih, 
krščanskih, partijskih in še kakšnih 
vrednot.  Še včeraj svete in edino zve-
ličavne, danes, ko  gre za naše ali svo-
je ne veljajo nič več. Tudi tisti, ki na to 
javno opozarjajo in pozivajo  k vrni-
tvi in spoštovanju jih, ko gre za svoje, 
tudi javno zatajijo.  Naš za krajo svo-
jim ni kriv, bil je samo naiven… Za 
vsako ceno. Tudi ceno zanikane teže 
božjega blagoslova.

Odločen toda tudi utrujen od gre-
hov tistih, ki bi morali biti vzgled 
je dobri Frančišek preživel 'državni 
udar'. Podrejeni in odvisni od njego-
ve milosti mu javno očitajo odstopa-
nje od Kristusovih naukov, herezijo in 
luteranstvo. Ker  nas je, posebej njih, s 
preprostim »Kdo sem da bi smel….?« 
opozoril kako strašno smo, predvsem 
'razviti' del človeštva, zašli!  Ogrože-
na je njihova 'svetost' in njih in njiho-
vih privilegiji. G. Frančišek že ve zakaj 
si ne dovoli streči in se od prvega dne 
po izvolitvi, zdravo hrani v restavra-
ciji.  Če bogovom s še odgovornimi  
svetovnimi voditelji in pogumnim g. 
Frančiškom,  ne bo uspelo zaustaviti  
kapitala in 'liderjev', ki  iztirjajo člove-
štvo  jim  bodo za to ostali le še ljudje 
(jezdeci Apokalipse) in narava  (Sodo-
ma in Gomora). 

P.s.: Prihranite za zdravnika. Refor-
ma našega zdravstva gre v smeri, da 
vam po zakonu vzeti prispevki zago-
tavljajo, da vas zdravniki v ordinacijah 
plačani čakajo in so vam, če boste lah-
ko (do)plačali, pripravljeni pomagati. 
Če ne vam preostane zbiranje plastič-
nih pokrovčkov, dobrodelni koncert, 
dobrota sosedov…. Za  kapital nas je 
najmanj tri milijarde preveč (brezpo-
selni, penzionisti, nemočni…).  Jemo 
(če?) in ser……! Bedna dodana vre-
dnost. Stroški pa taki! Amerika zdaj/

Dušan Krečič

Ajdovščina

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

ODPIRALNI ČAS:
pon - pet: 8:00 - 19:00

sob: 8:00 - 13:00

Ugodni nakupi za člane kluba Kalia!
Včlanite se lahko na vseh prodajalnih mes-
tih Kalia ali na www.kalia.si

Bogata ponudba rastlin za urejanje grobov in okolice doma.
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Blagoslov prenovljenih orgel v 
Lokavcu
V začetku oktobra smo v cerkvi Marije Vnebovzete v Brithu blagoslovili prenovljene orgle. Iz župnije 
Velesovo na Gorenjskem jih je prepeljal in v celoti obnovil Lokavčan Uroš Kovač. 

Uroševa ljubezen do orgel-
ske glasbe se je začela z 
učenjem igranja na ta in-

strument, bolj kot se je njegova sre-
dnješolska pot bližala koncu, bolj ga 
je začelo zanimati, kako orgle de-
lujejo, kako jih izdelujejo ... Danes 
je študent lesarstva na Biotehnični 
fakulteti v Ljubljani in prepričani 
smo lahko, da bo študijsko znanje s 
pridom dodal vsemu, kar ve tudi o 
izdelovanju orgel. 

Prav njegova sla po tem, da bi o 
»kraljici inštrumentov« vedel čim 
več, ga je povezala z mnogimi lju-
dmi, med drugim z orglarskim moj-
strom Tomažem Močnikom, ki mu 
je povedal za odslužene orgle iz Ve-
lesovega, od leta 2008 shranjene  v 
adergaškem samostanu.  Orgle so 
bile narejene v prvi polovici 19. 
stoletja in so do odstranitve zara-
di dotrajanosti igrale v cerkvi svete 

Marjete v vasi Trata pri Velesovem. 
Uroš je z veseljem sprejel ponud-
bo velesovskega župnika, orgle leta 
2014 prepeljal v Lokavec in jih v treh 
letih v celoti obnovil. 

Obnova orgel je izjemno delo za-
vzetega mladeniča, ki je v nedeljo, 

Praznovanje 
40-letnice

V soboto, 21. oktobra je bilo 
v Kopru praznovanje 40-le-
tnice obnovitve in razširitve 

koprske škofije. Papež Pavel VI. Je 
leta 1977 z bulo obnovil staro kopr-
sko škofijo in združil celotno oze-
mlje  dotedanje administrature za 
Slovensko Primorje v novo koprsko 
škofijo, ki jo je pridružil Slovenski 
cerkveni pokrajini. Dolgo je trajalo, 
da so se prizadevanja primorskih 
duhovnikov in prebivalcev ure-
sničila, saj njeni začetki segajo v 6. 
stoletje.  

Bilo je lepo praznovanje, najprej 
slovesna maša, ki jo je ob našemu 
škofu Juriju in Metodu ter številnih 
drugih škofih in duhovnikih vodil 
apostolski nuncij v RS msgr. Juliusz 
Janusz. Pridružili so se tudi nekate-
ri župani primorskih občin in dru-
gi predstavniki civilnih oblasti. Tudi 
predsednik Borut Pahor je poslal če-
stitko, ki je zaradi prisrčne vsebi-
ne doživela spontan aplavz. Na trgu 
pred stolnico pa so dekanije oz. ob-
čine iz celotne škofije postavile stoj-
nice in se predstavile s kulinaričnimi 

značilnostmi krajev. Stojnica obči-
ne Ajdovščina je ponujala najbolj-
ša vina in sokove, stojnica Vipave pa 
kulturne posebnosti, zaradi katerih 
se splača obiskati našo dolino. Do-
dana vrednost celotne predstavitve 
pa je bila razstava 'Umetniki za ka-
ritas' v Pretorski palači. Razstavili so 
likovna dela, ki so nastala na Sinjem 
vrhu, avgusta 2017. 

Morda še nekaj podatkov: julija 
1964 je je bil dr. Janez Jenko ime-
novan za apostolskega upravitelja in 
septembra istega leta ga je v Logu pri 
Vipavi beograjski nadškof posvetil v 
škofa. Aprila 1984 je vodstvo škofi-
je prevzel Metod Pirih, julija 2000 
pa dr. Jurij Bizjak. Škofija Koper se 
razteza od Bovca do Strunjana, meri 
4.306 km2 in šteje 260.437 prebival-
cev, ima pa 557 cerkva. Kljub mla-
dosti se je na področju Koprske ško-
fije rodil tednik Družina, mesečnik 
Ognjišče in tudi Radio Ognjišče. 
Dragocena pridobitev je tudi Škofij-
ska gimnazija z dijaškim domom v 
Vipavi. 

Jožica Ličen

8. 10., ob navzočnosti upokojene-
ga koprskega škofa Metoda Piriha, 
domačega župnika Bogomirja Tro-
šta, župnika Slavka Kalana iz žu-
pnije Velesovo in drugih zaigral pri 
slovesni maši. Obnovljene orgle so 
dostojne naslednice tistih, ki so na 
koru v Brithu pele, preden je cerkev 
začela propadati. Od obnove cerkve 
leta 1987 je ostajala živa tudi želja, 
da v Brithu nekoč ponovno zapoje-
jo tudi orgle. Uroš je to željo uresni-
čil, spregledal vsa nejeverna zmigo-
vanja z glavo, preslišal vse besede, 
da se ne splača, in se zagrizel v delo. 
V nedeljo se je zahvalil vsem tistim, 
ki so mu ob tem pomagali tako ma-
terialno kot z lepo besedo. Zahvali-
ti pa se moramo predvsem mi, žu-
pljani in krajani Lokavca, ponosni, 
da živijo med nami taki mladi. 

Bojana P. Kompara
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Čučič in Vodopivec zmagovalca 
v Kopru

Na drugem pozivnem tur-
nirju v namiznem teni-
su, ki je potekal v Kopru, 

je nekoliko presenetljivo zmagala 
prva ekipa Kamenj, ki jo sestavljata 
Martin Čučič in Boris Vodopivec. V 
Kamnje sta se vrnila s prehodnim 
pokalom. Drugi pozivni turnir v 

namiznem tenisu je minil v odlični 
organizaciji ŠD Partizan Koper. V 
veliki dvorani OŠ Dušana Bordona 
je nastopilo 15 ekip iz primorske 
regije in zamejstva. Turnir je po-
stregel z zanimivi dvoboji, na koncu 
pa sta slavila Martin Čučič in Boris 
Vodopivec, nekoliko presenetljivo, 

vendar povsem zasluženo. Na drugo 
in tretje mesto sta se uvrstili dvojici 
iz Zgonika in Trsta, ekipa Burja iz 
Ajdovščine je bila sedma, druga eki-
pa Kamenj pa deveta. 

Tekst in foto: B. V.

Mladinci v 1. A ligi!
Fantom ekipe Fructal Ajdovšči-

na je uspelo! Uvrstitev med 
najboljših 16 ekip v državi je 

uspeh. Zmagali so že na prvi tekmi 
na Vrhniki proti istoimenski ekipi z 
rezultatom 100:91, v četrtek (19.10.) 
pa so v domači dvorani samo še po-
trdili vstop med prvoligaše – zmagali 

so z rezultatom 97:88. Naj spomni-
mo – dolga leta v klubu sploh ni bilo 
mladinske ekipe, lani pa so fantje po 
uspešnih prvih tekmah kvalifikacij 
za vstop v 1.A ligo obstali na zadnji 
stopnički. Razočaranje je bilo veli-
ko, zato je bilo pričakovati, da bodo 
v letošnjih kvalifikacijah storili vse, 
da dosežejo to tako želeno uvrstitev 
med najboljše.

»Dosežen rezultat je posledica soli-
dne igre, ta pa seveda nastaja z delom 
na treningih. In prav v tem segmentu 

je potrebno fante pohvaliti. Vse od 
sredine avgusta so trdo trenirali ter 
poizkušali svoje individualne spo-
sobnosti dvigniti na kar najvišjo mo-
žno raven in s tem ustvariti temelje 
za kvalitetno in lepo igro, ki bo tudi 
tekmovalno uspešna,« je takoj po 
tekmi povedal njihov trener Tone 

Krump in nadaljeval: »Toda bolj kot 
sam trenutni rezultat in dve zmagi 
proti mladincem Vrhnike je vseka-
kor zelo pomembno, da bodo naši 
fantje v nadaljevanju letošnje sezo-
ne imeli možnost igrati, se primer-
jati in napredovati v konkurenci naj-
boljših slovenskih mladinskih ekip 
in igralcev. Že v nedeljo jih čaka zelo 
pomembna in zagotovo tekmoval-
no zahtevna tekma proti vrstnikom 
iz kranjskega Triglava. Kot rečeno, 
še ena priložnost, da se pred ljubitelji 

in podporniki ajdovske košarke po-
kažejo v kar najboljši luči, ter prika-
žejo vse tisto, kar so sposobni in kar 
znajo. In pri tem bodo fantje zagoto-
vo veseli vaše podpore.«

Na tribuni so bili navijači ene in 
druge ekipe, tekma je bila zanimiva. 
Naši so proti Kranjčanom sicer izgu-
bili, a z igro niso razočarali. Za bolj-
ši rezultat je zmanjkalo tudi nekaj 
športne sreče, saj nekajkrat žoga ni in 
ni hotela skozi obroč. Z bučno pod-
poro s tribun jim bo vsekakor lažje, 
zato vabljeni na naslednjo tekmo, ko 
bodo gostili ekipi Krškega in Olim-
pije Petrola.

KK Ajdovščina

6. Tek na Angelsko 
Goro
Letos se je odvil že šesti Tek na 

Angelsko Goro. Prebudili smo 
se v lepo, sončno in toplo ne-

deljo in del ekipe se je zjutraj odpra-
vil na štart pri izviru Hublja. Kmalu 

so začeli prihajati prvi tekmovalci, ki 
se jih je tudi letos zbralo lepo število. 
Že na prvi pogled je bilo videti, da bo 
letos kar močna konkurenca, saj se je 
prijavilo kar nekaj izkušenih gorskih 
tekačev. 

Manjkal ni niti gospod Albert Lazar, 
najstarejši tekač, ki se je podal na pro-
go. Prav letos praznuje 80 let, za kar 
mu vsi člani društva iskreno čestitamo 
ter mu želimo še obilo tekaških užit-
kov.  

Na 3700 metrov dolgi progi z višin-
sko razliko 600 metrov je bil letos naj-
hitrejši Jošt Lapajne, ki je le nekaj se-
kund zaostal za rekordom proge, ki ga 
še vedno drži Simon Alič s prvega teka 
s časom 26:05. Simon je kljub poškod-
bam v letošnjem letu zasedel 2. mesto, 
tretji pa je bil Simon Strnad. Med žen-
skami absolutno je s progo najhitre-
je opravila Mihaela Tušar pred Uršo 
Trobec in Marto Švigelj. 

Odvijali so se tudi otroški teki in si-
cer na dveh krajših razdaljah. Med 24 
prijavljenimi tekmovalci je  daljšo pro-
go (1200m) najhitreje pretekel Pavel 
Kerkoč pred domačim tekmovalcem 

Nejcem Bolčino, tretje mesto pa je za-
sedel Anže Lenarčič. Med deklicami 
pa je bila prva Sara Durn.

Na krajši razdalji (500m) je med deč-
ki zmagal Luka Močnik pred Filipom 

Čelico ter Dominikom Vidmarjem, 
med deklicami pa je bila najhitrejša 
Gaja Leban Jež, na drugo stopničko je 
stopila Neža Lenarčič, na tretjo pa Zala 
Lenarčič.

Otroški teki so prav tako šteli tudi 
za Pokal Gore. Med mlajšimi dečki je 
prvo mesto zasedel Dominik Vidmar, 
sledil mu je Žan Vidmar, tretji pa je bil 
Anej Božič. Med starejšimi dečki pa je 
prvo mesto zasedel Nejc Bolčina. Med 
mlajšimi deklicami pa je na najvišjo 
stopničko stopila Mila Lara Velikonja, 
druga pa je bila Zala Prem. Po teku je 
sledila zaslužena pogostitev tekmoval-
cev ter podelitev nagrad najboljšim.

Člani društva se zahvaljujemo naši 
vsakoletni povezovalki Sandi Hain, ki 
vedno drži dobro vzdušje, ter spodbu-
ja tekmovalce na štartu ter na cilju, le-
pemu številu navijačev ter celi ekipi, ki 
skrbi za pripravo in izvedbo teka.

Vsem tekačem še enkrat čestitamo za 
pogum in vztrajnost ter upamo, da se 
v tako lepem številu vidimo tudi pri-
hodnje leto.

ŠKTD SINJI VRH

Bronasta medalja ajdovskim 
balinarjem
Na državnem prvenstvu v 

Škofji Loki se je v balinanju 
pomerilo 14 ekip iz vseh 

pokrajin
Slovenije. Balinarji, člani društva 

upokojencev Ajdovščina so zasto-
pali Severno Primorsko pokrajino.

Tekmovali so: Curk Danilo, Fra-
njo Kretič, Aleksander Marc,Milan 
Marc in Srečko Bolko. Ekipa dru-
štva upokojencev Ajdovščina se je 
odlično izkazala in zasedla tretje 
mesto.

Srebro so osvojili ekipa iz Postoj-
ne, zlato pa ekipa iz Pivke.

Curk Danilo
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Prevlada Črnega Trna

Končana je premierna sezona 
B4X Inverted.si pokala Sloveni-
je, ki skrbi za razvoj nadobudnih 
mladih gorskih kolesarjev. Serija 
šestih dirk se je zaključila prejšnji 
petek v Ljubljani, končni seštevek 
točk pa pokaže, da so v ajdovskem 
klubu Črn Trn lahko izjemno za-
dovoljni z nastopi svojih tekmo-
valcev in tekmovalk.

Z dirko v ljubljanskem BMX 
parku se je v petek zaključila se-
zona B4X kolesarskih tekmovanj. 
B4X pokal je serija tekem, ki je 
namenjena predvsem najmlajšim 
kategorijam, primerna za tiste ki 
prisegajo na gorska ali bmx kole-
sa. Je nekakšna manjša različica 
kolesarskega krosa, kjer zmaga ti-
sti, ki je najhitrejši in najspretnej-
ši v kolesarskih dvobojih. Sezona 
2017 je postregla s šestimi dirka-
mi, na katerih so odlične rezulta-
te dosegali tekmovalci ajdovskega 
kluba Črn Trn.

Fantje in dekleta niso razočarali 
niti na zadnji dirki sezone v Lju-
bljani. Na zanimivi in malce dru-
gačni progi od ostalih so se zmag 
za Črn Trn razveselili Naja Sti-
panič, Miha Čeh, Tim Rovtar in 
Primož Lemut, na stopničke pa 
je uspelo stopiti še Ožbeju Golji, 
Vitu Plahuta, Beno Batiču, Mate-
ju Korenu, Maticu Curku in Ja-
niju Volku. Torej kar deset me-
dalj za ajdovski klub, ki je s tem 

seveda postal tudi najuspešnej-
ši klub na dogodku. Prvič je dres 
novega kluba oblekel Miha Čeh, 
sicer mladi Mariborčan, ki se lah-
ko že pohvali z naslovom evrop-
skega prvaka v disciplini BMX. Že 
na prvi tekmi je za ajdovski klub 
dosegel zmago in tako dokazal, da 
bo v prihodnji sezoni močan adut 
ajdovskega kolesarstva.

Dobro delo na treningih in nato 
super rezultati na dirkah pa so 
prinesli precej veselja tudi ob po-
gledu na skupni seštevek šestih 
dirk v sezoni. B4X pokal vsebuje 
osem kategorij, člani Črnega Trna 
pa slavijo zmagovalce v štirih ka-
tegorijah. Med dekleti je bila daleč 
najboljša Naja Stipanič, v katego-
rijah U9, U13 in U19 pa so sku-
pni zmagovalci postali Nik Prek, 
Tim Rovtar in Rok Bajc. Do sto-
pničk pa so se v skupnem seštev-
ku dokopali še Nino Bratož, Vito 
Plahuta, Andraž Koren, Beno Ba-
tič, Urban Lemut, Matej Koren, 
Matic Curk, Primož Lemut, Anže 
Novinec, Jani Volk in Janez Turk.

Čestitke vsem za uspešno odpe-
ljano sezono, trenerjem za dobro 
delo in seveda naj se podobni re-
zultati ponovijo tudi v prihodnji 
sezoni.

Festival 
'bodi športnik'
Z organizacijo festivala Bodi 

športnik, se je CIRIUS Vipa-
va pridružil mednarodnemu 

festivalskemu dogajanju Igraj se z 
mano. Festival Igraj se z mano pote-
ka pod okriljem Centra Janeza Lev-
ca in Društva za kulturo inkluzije iz 
Ljubljane. Zajema številne dejavnosti 
s področja kulture, umetnosti, športa 
in se organizira v različnih mestih v 
Sloveniji in v Evropi. Namen festi-
vala je povezovanje in preseganje 
stereotipov o ljudeh s posebnimi po-
trebami glede njihove drugačnosti. 
Drugačnost postane vsakdanjost ta-
krat, ko jo spoznaš, se navadiš nanjo 

in jo sprejmeš. S svojim zgledom 
lahko vplivaš na pozitivno sprejema-
nje drugih in spremembe družbe na 
boljše. 

Festival sta podprli Občina Vipa-
va in Občina Ajdovščina ter Vojašni-
ca Vipava, saj so tovrstne prireditve 
koristne za pozitivno sobivanje vseh 
občanov. Pri projektu je sodelovalo 
tudi Veleposlaništvo Republike Hr-
vaške, Veleposlaništvo Bosne in Her-
cegovine, Slovenska filantropija ter 
Osnovna šola Vipava. Projekt je sofi-
nanciral Zavod RS za šolstvo.

Organizator je vabila naslovil na vse 
vzgojno-izobraževalne organizacije 

in invalidske ustanove, društva, po-
sameznike, prostovoljske organi-
zacije ipd. Odzvali so se vrtci, šole, 
športna, kulturna društva, skupine 
za vseživljenjsko učenje, različne or-
ganizacije, prostovoljske organizaci-
je,  predstavniki lokalnega okolja, pa 
tudi štiri ekipe iz tujine - Hrvaške in 
Italije. Festival je pričel s kratkimi na-
govori  ravnateljice Kristine Bratina, 
predstavnika prireditelja Dr. Mateja 
Rovška ter tajnika Občine Vipava Jo-
žeta Papež.

Obiskovalci so se lahko aktivno 
preizkusili v številnih gibalnih ak-
tivnostih kot so plesno-ritmične 

delavnice, družabne igre, koopera-
tivne igre ter v številnih športih - ko-
šarka, nogomet, rokomet, lokostrel-
stvo itd. Velik poudarek dogodka je 
bil na prikazu možnosti vključeva-
nja invalidov v rekreativne progra-
me. Večino obiskovalcev so tvorili 
osnovnošolski otroci, ki so se pome-
šali z otroki iz vrtcev ter učenci CI-
RIUS-a. Med igro in vriskanjem so 
se razlike med njimi izbrisale, saj so 

se na pisanih igralnih površinah vsi 
predali igralnim užitkom. Vseh so-
delujočih ne morem naštevati, lah-
ko samo rečem, da se je ta dan pisa-
na druščina starih, mladih, velikih in 
majhnih zabavala in družila. Za do-
daten zagon je poskrbel Miran Sta-
novnik, ki je z otroki in odraslimi 

tekmoval v različnih oblikah teka. S 
svojo telesno pripravljenostjo in do-
bro voljo je navdušil vse prisotne.  

Na festivalu je skupno sodelovalo 
500 udeležencev, vpletenih pa je bilo 
še veliko več, saj so nam pomagali z 
materialnimi prispevki in storitvami.

Odzivi obiskovalcev na festival so 
bili zelo pozitivni. Še posebej se me 
je dotaknila izjava deklice, ki je deja-
la, da je bil to njen najsrečnejši dan 
v življenju. Pomislila sem, da smo se 
morda s festivalom vrnili v čase, ko 
so se otroci še vsi skupaj igrali, zaba-
vali in preizkušali svoje sposobnosti, 
kajti danes žal za spontano igro pri-
manjkuje časa.    

S prispevkom bi se rada zahvali-

la vsem, ki ste bili z nami na festi-
valski dan, obenem pa tudi vsem, 
ki ste nam pomagali pri organizaci-
ji in izvedbi festivala s storitvami, ak-
tivnostmi, materialom, nasveti in s 
tem prispevali, da smo idejo festiva-
la Igraj se z mano pripeljali v Vipavo.

 Tanja Princes, vodja festivala
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Volkovi na Gori pokončali bikca in tele
V noči z četrtka na petek 20. okto-

bra so volkovi na pašniku na Kovku 
pokončali manjšega bika, 22. okto-
bra pa so ponovno napadali govejo 
čredo živali. Pokončali so nekaj dni 
staro tele na pašniku blizu Otlice, 

čeprav se je paslo skupaj z odrasli-
mi živalmi. Oba rejca sta preostale 
živali takoj premestila v neposredno 
bližino hiš in prijavila škodo lovcem 
ter tudi pooblaščenemu gozdarju, 
ki ocenjuje škodo po zvereh. Rejci 

so zaskrbljeni, živali so prestrašene, 
lovci pa nemočni, da bi lahko ukre-
pali. Vsa dogovarjanja za takojšnje 
ukrepanje so dolgotrajna in običaj-
no neuspešna. Vsi skupaj smo ne-
močni in ne vemo, kam bo tako 

pogosto pojavljanje nastalih škod 
pripeljalo.

Lepa jesen nam letos omogoča, da 
so živali še vedno na paši in se na ta 
način izkorišča uporabo pašnikov za 
cenejšo prirejo živali, hkrati pa do-
pušča prihranek zimske krme. Sedaj 
bodo lastniki morali živali umakni-
ti na varnejše lokacije ali pa jih celo 
predčasno vhleviti zaradi prevelike-
ga tveganja pred novimi napadi.

Ali je res prav, da so se volkovi 

in medvedi tako približali člove-
ku? Obstajajo različna tolmačenja, 
predvsem pa različni interesi med 
posamezniki, ki živimo in delamo v 
prelepem okolju v naravi, ki ga ne-
guje in ohranja le kmet s svojo pri-
dno roko in neizmerno voljo do 
dela. Upam, da kmetje zaradi tega 
ne bodo obupali in pustili, da se bo 
naše podeželje še bolj zaraščalo.

mk

Kmečka tržnica
v Ajdovščini

sobota, 11. september
Trg 1. slovenske vlade

info TIC Ajdovščina 05 365 91 40


