
                leto I / št. 3 / september 2017

pavskaV
mesečnik, leto I, št. 2www.vipavska.info

Lahko bi rekli, da je Ivan Princes 

na čelu vipavske občine »od ve-

dno«, kar pomeni od leta 1994, torej 
24 let. S tem se uvršča v kategorijo 
tako imenovanih večnih županov. 
»Dokler je nekdo pripravljen delati, 
je to v redu,« odgovarja v svojem 
kratkem, jedrnatem in neposre-

dnem slogu. Zanimajo ga velike 
zgodbe. Te, kot pravi, tako ali tako 
male potegnejo zraven.

Ivan Princes: »Gospodarstvo je 
motor, ki vozi za sabo podeželje«

Tadej Beočanin končuje svoj prvi mandat, v katerem si je 
želel voditi vključevalno politiko. Občina Ajdovščine je pod nje-

govo taktirko prejela pri-
znanje za razvojno najbolj 

prodorno občino v zahodni 
Sloveniji, pohvali se lahko 
tudi s participativnim pro-

računom, torej soodločanju 
občanov, kam nameniti pro-

računska sredstva. Vseeno 
ostaja še nekaj projektov, 
za katera se bo, kot pravi 
župan, še treba potruditi.

Tadej Beočanin: »Želim si 
ojačane kulturne scene«

Tino Mamić: »Manj države«
Zgodovinar in novinar Tino Ma-

mić (46), televizijski obraz oddaje 
VVFaktor, slovi po svoji neposre-

dnosti. Kot predsednik Združenja 
novinarjev in publicistov (ZNP) je leta 
in leta opozarjal na cenzuro in samo-

cenzuro v slovenskih medijih. Vedno 
poudarja, da je treba uporabljati 
zdravo kmečko pamet in da za teža-

ve v družbi nikoli niso krivi preprosti 
ali neuki ljudje, ampak elita. Zato se 
je odločil tudi za vstop v politiko. 

Vipavska je evropski dragulj
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Strokovnjaki znamenite avstralske založniške hiše Lonely 
Planet, ki velja za eno najbolj uglednih na področju popotniških 
vodnikov, so obiskali vsak kotiček Evrope, da bi odkrili najbolj 
vroče točke starega kontinenta za leto 2018. Nedavno so ob-

javili deset še neodkritih biserov in jih priporočili za obisk. 
Med desetimi najboljšimi destinacijami v Evropi v letu 2018 

se je znašla tudi naša Vipavska dolina, nad katero so izkušeni 
popotniki bili tako navdušeni, da so jo primerjali s toskansko 
idilo.

»Vipavska dolina je prepredena z vasicami in zavitimi stezi-
cami, ob katerih se po nežnih pobočjih raztezajo vinogradi, zato 
bi jo z lahkoto zamenjali za toskansko 
idilo,« so zapisali.
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Slikoviti grad Lože 

Lozice krasi kamniti biser: starodavne kamnite strehe

V Podnanosu je eden od mnogih kamnitih mostov, kot jih občudujejo turisti danes pa gradbinci ne znajo več zgraditi. 

Goče, poezija v kamnu

Med desetimi najboljšimi de-

stinacijami v Evropi v letu 2018 
se je znašla tudi naša Vipavska 
dolina, nad katero so izkušeni 
popotniki bili tako navdušeni, da 
so jo primerjali s toskansko idilo. 

»Vipavska dolina je prepre-

dena z vasicami in zavitimi ste-

zicami, ob katerih se po nežnih 
pobočjih raztezajo vinogradi, 
zato bi jo z lahkoto zamenjali za 
toskansko idilo,« so zapisali. 

Na vrh lestvice so sicer 
uvrstili italijansko pokrajino 
Emilija-Romanja, ki ji sledijo 
Kantabrija v Španiji, Frizija na Ni-
zozemskem, Kosovo, Provansa 
ob francoski sredozemski obali, 
škotsko mesto Dundee, grški 
Mali Kikladi, litovska prestolni-
ca Vilna, naš vipavski dragulj in 
glavno mesto Albanije, Tirana. 

Vipavska dolina je goste se-

veda prevzela s svojimi vrhun-

skimi domačimi dobrotami, kot 
so vino in tipične avtohtone jedi.

»Vino so v Sloveniji pridelo-

vali od nekdaj, danes pa je to de-

žela butičnih vinarjev, ki s preiz-

kušanjem različnih sort in tehnik 
ustvarjajo izjemne rezultate in 
privabljajo pustolovske ljubitelje 
te žlahtne kapljice,« so zapisali o 
prvem. 

Med skritimi dragulji leta 2018 tudi Vipavska 
dolina

Strokovnjaki znamenite avstralske založniške hiše 
Lonely Planet, ki velja za eno najbolj uglednih na podro-

čju popotniških vodnikov, so obiskali vsak kotiček Evro-

pe, da bi odkrili najbolj vroče točke starega kontinenta 
za leto 2018. Nedavno so objavili deset še neodkritih bi-
serov in jih priporočili za obisk. 

Za obisk doline priporočajo 
kolo, saj vas kolesarske ture, ki 
jih vodijo lokalni turistični vodiči, 
popeljejo po mirnih poteh mimo 
vinogradov s postanki pri vinar-
jih za degustacijo in pogovor s 
pridelovalci. 

Razloge za obisk Vipavske 

doline so pri Lonely Planetu str-
nili v pet glavnih točk: slikovita 
pokrajina, vrhunska vina, kole-

sarjenje med vinskimi kletmi, 
lokalna kulinarika ter aktivnosti 

na prostem in pod površjem. 
Svetovni popotnik Štefan 

Rehar iz Vipave, ki že leta dela 
v turizmu, je bil nad izborom »bi-
blije za popotnike« vesel: »To je 
povsem zasluženo. Veseli me, 
da so to opazili pri uglednemu 
Lonely Planetu in da ga bodo 

gotovo zelo kmalu povzeli še 
drugi tuji in domači ocenjevalci. 
Za priznanje smo lahko hvale-

žni, saj so nas v ogromni množici 
nadebudnih regij ne le opazili, 
ampak tudi nagradili. Za Vipavce 
pa to pomeni predvsem veliko 
in dolgoročno priložnost, za ob-

činske politike pa izjemno odgo-

vornost za naprej. Upam, da se 
bodo skupaj znali modro in eno-

tno odločati o prihodnjih korakih. 
Vsekakor pa je treba na občinah 
veliko spremeniti glede odnosa 
to turizma.« 

Rehar, ki ima vsak dan stike 
s tujimi turisti, pravi, da spre-

membe ne pomenijo preusme-

ritev v masovni turizem: »Ne za 
vsako ceno in ne brez premisle-

ka. Vipavska dolina v celoti je 
biser. Ima izjemen potencial in 
danosti na dosegu roke za vse 
starostne skupine in različne vr-
ste turistov.«

To argumentira takole: »Smo 
na stičišču različnih podnebij, 
biotske raznovrstnosti, kultur, 
prehrane in bogate zgodovine. 
Zato smo prevečkrat spregle-

dani in ostajamo v senci Brd in 
Krasa, česar smo se domačini 
že skoraj navadili. Skoraj. Verja-

mem in upam, da bo poslej dru-

gače.«
Lonely Planet’s Best in Eu-

rope 2018 je že šesta izvedba 
projekta, ki vsako leto predstavi  
najvznemirljivejše, izstopajoče 
in obetavne destinacije po izbo-

ru strokovnjakov. 
Namen projekta je popotni-

ke opozoriti na skrite zaklade 
kot alternativo obiskom desti-
nacij, ki so zaradi preobilice tu-

ristov vse prevečkrat preobre-

menjene. 

Obkroži št.

TINO MAMIĆ
garant za reforme, ,prof. zgodovine, podjetnik novinar,

komentator oddaje VVFaktor

1
Zaprimo meje: spoštovanje schengena.

Uvoz delovne sile mora biti usklajen z delodajalci: migracije iz

kulturno sorodnih držav morajo imeti prednost pred kulturno

in civilizacijsko oddaljenejšimi migranti. Ustavitev priseljevanja

mladih Arabcev. Preprečiti islamizacijo, prepoved nikaba

in burke.
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Tino Mamić: »Manj države«

Zakaj ste sprejeli politič-

no vabilo ravno od Požarja? 
Ali vas drugi niso vabili?

Vabil je bilo nekaj, a nobe-

no prav resno. Če ti kdo ponuja 
mesto, kjer si lahko izvoljen le 
po čudežu, to ni najbolj resno. 
Požar ima za našo nacijo daleč 
najboljši program: terja namreč 
največje reforme od vseh kon-

kurentov. 
Le korenite gospodarske in 

družbene reforme pa lahko to 
državo pripeljejo na pot razvoja. 
Požar mi je ponudil, da sam soo-

blikujem program in ga zagovar-
jam. Na prvem mestu teh mojih 
točk je tako reforma šolstva s 
takojšnjo prepolovitvijo količine 
šolskega gradiva.

Kaj pa Nova Slovenija? 
Na zadnjih volitvah ste se 
javno opredelili za Novako-

vo, ker ima stranka najbolj-
ši progam. Ste spremenili 
mnenje?

Ne, enako mislim. A predse-

dniške in lokalne volitve težko 
primerjamo s parlamentarnimi. 
Osebno imam z NSi in SDS v 
Ajdovščini nekaj precej neprije-

tnih izkušenj. Mogoče tudi zato, 
ker njihove podpore ajdovskemu 
županu iz vrst SD, ki nadaljuje 

politiko globoke občine, ne mo-

rem sprejeti. A v politiki je treba 
vedno gledati širše in brez oseb-

nih zamer, zato vedno glasno 

povem: programa SDS in NSi sta 
zelo dobra. Za državo bi bilo zelo 
dobro, če bi ju uresničili. 

Torej med Požarjem in 
SDS ni velikih razlik? Vas je 
SDS povabila na svojo listo?

Ne, niso me povabili. Seveda 
so razlike. Gre za intenzivnost. 
Za korenitost. SDS je reforme 
obljubljala že davno, vendar pa 
jih v času svojih dveh vlad ni tako 
uveljavljala, ampak je popuščala 
sindikatom in javnemu sektor-
ju. Mogoče Janša ni imel druge 
možnosti. A sam gledam druga-

če – raje ostanem v opoziciji kot 
da pristajam na državi škodljive 
kompromise. Pri NSi pa trenutno 
vidim velik problem, saj utegne 
po volitvah pristati v levičarski 
vladi. Tako bi ponovila zgodbo 
Janše (1992), Peterleta (1992) 
in Podobnika (1996), ki so vsto-

pili v večinsko levo vlado. Prav 
ta razočaranja volilcev so kriva 
za začetek naraščanja politične 
apatije med desno-sredinskimi 
volilci.

Požarjeva drža mi je v tem 
trenutku najbolj všeč – zahteva 
velike spremembe in obračun z 
birokracijo. V politiko si ne želim, 
da bi tam vedril in oblačil, ampak 
da bi kaj spremenil. Bojan Požar 

je človek, ki mu je povsem jasno, 
da so za spremembe v državi 
ključni mediji. Glede na pretekle 
izkušnje ne verjamem več, da 

bi spremembe v medijih lahko 
dosegel kakšen desnosredinski 
politik. Tako mislim in podobno 
razmišlja večina mojih znancev 
in prijateljev, s katerimi sem se 
posvetoval pred odločitvijo.

Zdi se, da ste precej kri-
tični do strank, ki imajo pro-

gram blizu vašim vredno-

tam?
Nikakor ne. Vprašali ste 

me po razlikah, zato sem jih iz-

postavil. Če bi me vprašali po 
podobnosti v programih, vam 

lahko govorim dve 
uri. Imamo namreč 
ogromno sorodnih 
pogledov in rešitev 
za razvoj države: 
znižanje davkov, 
zmanjšanje birokra-

cije, več svobode 
podjetnikom. Po-

dobnosti je veliko 
tudi pri ustroju drža-

ve: uvedba pokrajin, 
decentralizacija. 

Po drugi strani pa tovrstne 
teme zamegljujejo največje 
probleme, ki našo državo pe-

hajo proti dnu evropske lestvi-

ce uspešnih držav. Zmanjšanje 
birokracije ni ideološka tema in 
jo zagovarja vsak, ki razmišlja z 
zdravo kmečko pametjo, pa najsi 
bo lev ali desen, veren ali ateist, 
heteroseksualec ali ne-vem-ka-

kšen-že-seksualec. 
A vendar se zdi, da ste 

pomladnima strankama ne-

kaj zamerili pred štirimi leti, 
ko ste kandidirali na župan-

skih volitvah. Zakaj niste 
oblikovali skupne liste, s ka-

tero bi gotovo prišli v drugi 
krog?

V politiki ni zamer. Ostane 
pa spomin. Na županskih voli-
tvah nisem imel podpore NSI, 
ker so imeli svojo kandidatko 
že preden je bila ustanovljena 
iniciativa Čaven. Čeprav so an-

kete jasno pokazale, da sem bil 
najresnejši konkurent Poljšaku, 
pa je NSI vztrajala pri svoji odlo-

čitvi. S stranko SDS pa smo se 
v Skriljah dogovorili, da me bodo 
podprli, a so obljubo nekaj te-

dnov zatem požrli. Sam pa sem 
tudi računal, da kot strankarsko 
neodvisni kandidat dobim več 
glasov kot s pomočjo strank. To 

Tino Mamić (46) se rad pošali, da ima pet otrok in 
samo eno ženo. Poznamo ga kot odličnega kolumnista, 
rednega televizijskega komentatorja in (do nedavnega) 
tudi kot predsednika Združenja novinarjev in publicistov. 
Potem, ko je novinarstvo, kot pravi, dejansko zapustil že 
pred leti, ga je zdaj zaneslo v politične vode.

je formula, ki je uspešna v vseh 
drugih občinah, v ajdovski pa ni 
bila. Tega nisem predvidel. Moja 
napaka.

Vrnimo se v sedanjost. 
Se z vašim vstopom v kam-

panjo Požarjeva stranka 
spreminja? Kaj so vaše do-

datne točke programa?
Ne spreminja se, skušam 

pa listi dati nekakšno dodano 
vrednost. To je lista državljanov, 
neideološka platforma, ki v tem 
trenutku želi Sloveniji dati drugo 
priložnost. Danes ideološki pro-

blemi niso tako pomembni kot je 
nujna gospodarska, pravosodna 
in medijska reforma.

Prerekanje o splavu in par-
tizanih je v predvolilni kampanji 
nesmiselno, saj jemlje čas za 
debato o reformi. Že eno leto 
se na dolgo in široko pogovar-
jamo o drugem tiru, v tem času 
pa nam je iz države zaradi ne-

perspektivnosti zbežalo 5000 
perspektivnih mladih. Moja prva 
dodatna točka programa je po-

vezana prav z mladimi, ki zaradi 
vse slabšega šolskega sistema 
odhajajo iz države že kot štu-

denti.
Zadnja šolska reforma je 

namreč obseg znanja potrojila, 
zato je v šolah manj ustvarjal-
nosti in več piflarije. Posebej pa 
je to slabo za fante, ki v tem 
sistemu ne morejo razviti svojih 
sposobnosti. Zato je treba takoj 
prepoloviti obseg obvezne učne 
snovi. Učitelji se lahko avtono-

mno odločijo, kaj bodo izpustili. 
Tako bi imeli dovolj časa za po-

glabljanje znanja in razvijanju 
inovativnosti.

Zakaj imamo mnoge šole, ki 
so bistveno kakovostnejše od 
naših, pa nimajo nobenih doma-

čih nalog? Vzpodbujati je treba 
odpiranje novih javnih zasebnih 
šol in vrtcev, ker je to za dav-

koplačevalce bistveno ceneje 
od državnega šolstva. Bistvo 
Požarjeve miselnosti je geslo 
MANJ DRŽAVE. To pomeni manj 
birokracije, manj zakonov, več 
zasebne pobude, več zasebnega 
šolstva, manj državnih uradni-
kov.

A zdi se, da gre razvoj 
ravno v obratni smeri. Vedno 
več imamo države in držav-

nega aprata …

Res je, to počno vse levi-
čarske vlade, saj njihovi liderji 
prihajajo s fakultet in iz državnih 
uradov. Tega ne bo spremenila 
nobena vlada, v kateri bodo SD, 
Desus, SMC in Marjan Šarec. Vse 
levičarske stranke v vladi že leta 
govorijo, da je treba zmanjšati 
birokracijo, v resnici pa jo še po-

večujejo. Nujna je zato tudi radi-
kalna reforma politike: omejitev 
županskih mandatov na dva, po-

slanskih pa na tri. Takoj je treba 
uvesti E-volitve in volilno pravi-
co dati 16-letnikom.

Zakonodajo lahko spreme-

nimo, da je vsaka nova vlada 
imenovana v treh tednih po vo-

litvah in da se po padcu vlade 
parlament v enem tednu razpu-

sti ali izvoli novega mandatarja. 
Če to deluje v Grčiji… Ukiniti je 
treba Državni svet in uvesti po-

krajine.
Vedno govorite, da so 

mediji pomembnejši od po-

litike. Zdaj pa zapuščate 
medije in se odpravljate v 
politiko?

Res je. A vendar se zna zgo-

diti, da bo prav letos na volitvah 
prišlo do politične spremembe. 
Da bi se to zgodilo, bom naredil 
vse, kar je v moji moči. Oziroma, 
bova z ženo naredila vse, saj bi 
brez njene podpore tega ne po-

čel. V politiko ne odhajam zaradi 
osebne ambicije, ampak zato, 
ker ne morem vedno le govo-

riti in kritizirati, ampak moram 
tudi ponuditi konkretne rešitve 
za probleme. To je pošteno. Če 
volivci tega ne bodo prepozna-

li, se pač ne bo izšlo. A sam ne 
bom imel slabe vesti, da samo 
govorim.

Kandidirate v Ajdovščini, 
kjer pa v resnici ne živite. 
Ponavljate zgodbo izvoljenih 
poslancev, ki niso iz doli-
ne? Tako kot Hvalica, Brejc, 
Bajuk, Vrtovec?

V nekem smislu imate prav. 
Lahko tudi tako rečemo. A ome-

njeni politiki niso domačini. Moj 
položaj je bolj podoben Irglovi, ki 
je domačinka, a ne živi več v do-

mačem kraju. Kot lokal patriot 
sem sicer navezan na mojo ro-

dno dolino, zato imam tudi ajdo-

vsko tablico na avtu in bivališče 
v Skriljah. 

V Koper sem se preselil po 

poroki, ker služ-

be na Vipavskem 
zame ni bilo, hkra-

ti pa mi podnebje 
zelo ustreza zara-

di zdravja. Vsega 
tega ne skrivam. 
Sicer pa tudi ajdo-

vski župan veliko-

krat prespi v Ko-

pru, česar Ajdovci 
ne opazijo, mimo-

grede povedano.
A kandidira-

nje v resnici nima 
nobene zveze s 

pripadnostjo do 
določenega kra-

ja. Volilni okraji 
so anomalija po-

litičnega sistema. 
V vsakem okraju 
se voli politične 
stranke, ne pa lju-

di. V mnogih okra-

jih zmagovalec ne pride v parla-

ment, uvrsti pa se nekdo z repa 
lestvice. 

Tudi to je treba spremeniti in 
uvesti preferenčni glas, da bomo 
ljudje lahko sami izbirali dolo-

čenega človeka na listi vsake 
stranke. S Požarjem sva se tako 
dogovorila, da imam na Primor-
skem največje možnosti. Zato so 
dejansko vsi primorski glasovi 
za Požarjevo listo glasovi zame.

S Požarjem sodelujeta 
tudi pri priljubljeni oddaji 
VVFaktor, ki je vsak dan ob 
19.15 na TV3. Ko nastopate 
kot komentator, je v ozadju 
Vipavska dolina z napisom 
Ajdovščina. Ali se javljate iz 
Ajdovščine?

V začetku je oddaja nastajal 
tako, da smo bili komentatorji 
doma. Zato tako ozadje. Letos 
pa zaradi boljše kakovosti zvoka 
in slike oddaja poteka v živo iz 
Ljubljane. Ohranili pa smo enako 
ozadje. Naj se ve, odkod prihaja-

mo. In da vsa slovenska pamet 
ni zbrana samo v Ljubljani, hi, hi.

Vaš priimek pa nikakor ni 
vipavski…

He, he, seveda ne. Je pa 
zanimivo, da so na Primorsko 
prišli moji predniki že precej zgo-

daj. Moj praded iz Dalmacije je 
umrl po bitki za Gorico na Soški 
fronti 1916, moj ded pa je bil del 
4. armade, ki je prišla leta 1945 

v Trst. Moj oče pa prvič prišel v 
Ajdovščino leta 1963. Po pred-

nikih moje mame, Stomažanke 
pa imam prednike pod Čavnom 
že 1100 let, ko sta bili prvič 
omenjeni osebni imeni Črnigoj 
in Bratina. Dokumentirano pa 
imam rodovnik z imeni prednikov 
pri Stomažih do leta 1595. Na to 
sem seveda na moč ponosen, 
zato imam vedno pri sebi tudi 
fovč, he, he.

V vašem programu je 
veliko inovativnih idej. Ali 
resno mislite z moškimi kvo-

tami? Pa saj tega nobena dr-

žava nima?
Nadvse resno. Zavzemam 

se za ukinitev ženskih kvot in 
vladnega urada za enake mo-

žnosti. V kolikor se to ne zgodi, 
pa se uvede moške kvote v sod-

stvu, zdravstvu in šolstvu. Če se 
komu to zdi smešno, ga vpra-

šam, zakaj mu ženske kvote v 
politiki niso smešne.

V resnici pa so moške kvote 
že del zakonodaje mnogih držav. 
Ustave namreč pišejo o enakosti 
obeh spolov in na podlagi tega 
so uvedli ženske kvote v politi-
ki. Torej je treba samo udejanjiti 
ustavo na vseh področjih. 

Vprašanje pa je nadvse re-

sno, saj so obabljeni moški in 
feminizem vzroka, da se bo za-

hodna civilizacija sesula, če ne 
bo naredila velikih reform.

Kdo je Tino Mamić
Rojen je bil v družini Sto-

mažanke Neže Bratina in Dal-
matinca Ivana Mamića, grad-

benika in politika. Odraščal je 
v Šturjah pri Ajdovščini. Obi-
skoval je klasično gimnazijo 
in semenišče v Vipavi. Diplo-

miral je na ljubljanski univerzi 
in postal profesor zgodovine 
in diplomirani novinar. Bil je 
urednik na založbi in revi-
ji Ognjišče, nato korektor za 
slovenščino na Uradnem listu 
EU v Luksemburgu ter novinar za spletni portal Evropske komi-
sije v Bruslju. Leta 2006 je postal odgovorni urednik dnevnika 
Primorske novice, ki mu je povečal naklado. Zaradi cenzure je 
zapustil časnik in ustanovil prvo rodoslovno agencijo v državi. 
Leta 2012 je bil nagrajen s častnim priznanjem Boruta Meška za 
medijsko osveščanje slovenske družbe. Je eden od ustanovite-

ljev in aktualni predsednik Združenja novinarjev in publicistov 
(2013). Bil je član programskega sveta RTVS, član Sveta Muzeja 
novejše zgodovine v Ljubljani in član zgodovinske komisije kopr-
ske škofije za beatifikacijo Filipa Terčelja. Ustanovil je rodoslovni 
časopis in portal »Slovenski rod«. Z ženo Mojco Strmšek Mamić 
in petimi otroki živi na Manžanu pri Kopru. 
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Ravno danes je v javnost 
prišla novica, da je Lonely 
Planet Vipavsko dolino uvr-

stil med top deset turistič-

nih destinacij Evrope. S čim 
ste jih po vašem mnenju pre-

pričali?
V preteklih treh letih smo 

ogromno energije in sredstev 
vlagali v to, da ostane turizem 
na našem območju pomembna 
gospodarska panoga. Obiskali 
smo ogromno sejmov v tujini in 
skušali Vipavsko dolino pred-

staviti s tistim, kar imamo naj-
boljše. Govorimo o prepletu treh 
stebrov, na katere stavimo: vino 
in kulinarika, dediščinski turizem 
v smislu kulturne in industrijske 
dediščine ter rekreativni in adre-

nalinski turizem.
Ob prevzemu županske-

ga mandata ste si zaželeli 
povrniti zaupanje ljudi v ob-

čino kot institucijo. Vam je 
po vašem mnenju to uspelo?

To je vprašanje, na katerega 
bi morali bolj odgovarjati ljudje 
kot jaz. Vse aktivnosti so bile 
vendarle peljane s tem ciljem. 
Občino kot institucijo smo uspeli 
postaviti v središče, neko voz-

lišče dogajanja na našem ob-

močju, in sicer tako na področju 
gospodarstva kot na področju 
družbenih dejavnosti in področju 
urejanja okolja in prostora. Ver-
jamem, da se je tudi skozi to ti-
sto zaupanje občank in občanov 
ter drugih poslovnih subjektov 
okrepilo. 

Na katere dosežke ste 
kot župan v svojem mandatu 
najbolj ponosni?

Kot prioriteto ob začetku 
mandata smo si zastavili kre-

pitev števila delovnih 
mest in to je tudi ena od 
zadev, na katero smo 
ponosni. V zadnjih treh 
letih smo na območju 
naše občine vzposta-

vili 800 novih delov-

nih mest, to pomeni 
15-odstotno rast. Tudi 
stopnja brezposelnosti 
to odraža, danes smo 
pod slovenskim pov-

prečjem.
Ponosni smo tudi 

na infrastrukturne 
projekte, tako prenove 
športnih igrišč, cest, 
kanalizacijsko opre-

mljanje in izgradnjo 
nove osnovne šole, 
prizidka nove osnovne 
šole, v procesu gradnje 
je glasbena šola in ko-

nec koncev Lavričev trg 
kot osrednji mestni pro-

stor, ki bo, verjamem, v 
tem letu zaključen.

Pravite, da vo-

dite vključevalno 
politiko, vpeljali ste 
denimo participativ-

ni proračun. Kako se 
je ta ideja izkazala v 
praksi?

Sama ideja temelji 
na tem, da ljudje najprej 
povejo, kaj je tisto, kar 
si želijo, prepričajo soobčane, da 
je njihov predlog vreden podpo-

re, sledi realizacija same pobu-

de. Zelo sem zadovoljen z re-

zultati projekta. Število pobud je 
visoko, govorimo o sto pobudah 
v prvem in 75 v drugem krogu. 
Pobude so tudi takšne, da vzdr-
žujejo kakovost življenja na na-

Tadej Beočanin: »Želim si ojačane kulturne 
scene«

Tadej Beočanin je vodenje ajdovske občine prevzel 
leta 2014 in torej zdaj končuje svoj prvi mandat, v ka-

terem si je želel voditi vključevalno politiko. Občina 
Ajdovščine je pod njegovo taktirko prejela priznanje za 
razvojno najbolj prodorno občino v zahodni Sloveniji, po-

hvali se lahko tudi s participativnim proračunom, torej 
soodločanju občanov, kam nameniti proračunska sred-

stva. Vseeno ostaja še nekaj projektov, za katera se bo, 
kot pravi župan, še treba potruditi.

šem območju. To je pravzaprav 
cilj te pobude. Da se na eni strani 
ljudje aktivirajo, na drugi strani 
pa se izboljša kvaliteta življenja 
na mikro območju naše občine.

Letos je občina Ajdo-

vščina prejela priznanje za 
razvojno najbolj prodorno 
občino v zahodni Sloveniji. 
Ste širitvi obrtništva in in-

dustrije naklonjeni tudi, če 

bo treba za to »žrtvovati« 
kmetijske površine?

Območij za industrijsko in 
obrtniško rabo imamo zaenkrat 
še dovolj, da taki posegi niso 
potrebni. Po moji oceni pa bo 
celotna ajdovska občina polna v 
rokih pet, šest let. Takrat bomo 
kot občina v sodelovanju z Mini-

strstvom za kmetijstvo morali 
pogledat, kam lahko umeščamo 
nove poslovne cone. Logično se 
tu ponujajo samo in izključno 
kmetijska zemljišča. Bo pa treba 
strniti glave in pogledati, kam bi 
take nove cone lahko umeščali v 
prihodnje.

Bili ste idejni vodja pro-

grama Mladim prijazna obči-
na, pa soavtor Strategije za 

mlade v Občini Ajdovščina. 
V nekaj stavkih, kakšna je 
mladim prijazna občina in ali 
Ajdovščina tem standardom 
po vašem mnenju zadostuje?

Mladim prijazna občina je po 
mojem mnenju tista, ki skuša 
mladim zagotavljati čim ugo-

dnejše pogoje za to, da se lahko 

vklopijo v odraslo življenje. Tu 
govorimo o treh ključnih poli-
tikah, izobraževanje, zaposlo-

vanje in stanovanjska politika. 
Izobraževalni sistem imamo v 
Ajdovščini dobro razvit in v kom-

binaciji z drugimi kraji ta aspekt 
uspešno pokrivamo. Kot občina 

spodbujamo in dajemo štipendi-
je za deficitarne poklice, pa šti-
pendije socialno ogroženim. Na 
področju zaposlovanja moramo 
kot lokalna skupnost doseči, 
da so uspešna podjetja. Glav-

ni zaposlovalci so v zasebnem 
sektorju, gospodarstvu. Zato 
skušamo podpirati povezave s 
šolajočo se mladino in obstoje-

čim trgom dela. Poleg javnih del 
smo uvedli počitniško dijaško 
delo, ki se opravlja v javnih insti-
tucijah.

Hkrati moramo zagotavljati 
dovolj cenovno ugodna stano-

vanja za mlade oziroma na drug 
način mladim pomagati do sta-

novanj. Ravno v lanskem letu 
smo prvič izvedli ukrep, s ka-

terim lahko mladi posamezniki 
pridobijo do 10.000 evrov sub-

vencije za najete stanovanjske 
kredite pri bankah. Znani smo 
tudi po 50-odstoni subvencije 
komunalnega prispevka za tiste 
mlade in mlade družine, ki se 
odločajo, da bodo sami zgradili 
svojo nepremičnino.

Zagotovo nam ostaja po-

memben zalogaj izgradnja no-

vega večstanovanjskega nase-

lja na območju Ribnika, za kar 
trenutno iščemo investitorja.

Kako občina sodeluje z 
nevladnimi organizacijami 
in kakšno je vaše mnenje o 
nevladnem sektorju?

Nevladni sektor marsik-

daj zelo prispeva v vseh tistih 
segmentih, kjer država sama 
ni uspela zagotoviti ustreznih 
storitev. Se pa nevladni sektor 
vseeno deli na številna področja, 
denimo športna, kulturna, mla-

dinska društva, na drugi strani 

gasilska društva, ki se vključu-

jejo v zaščito in reševanje. Tisto, 
kar si želim je, da kot občina čim 
bolj povežemo delovanje nevla-

dnih organizacij z delovanjem 
javnega sektorja v točkah, kjer 
je javni sektor prešibek, da bi 
zmogel določene zadeve opra-

viti. Na drugi strani od društev 

pričakujemo, da sodelujejo pri 
pripravi predpisov s področja, ki 
ga pokrivajo. 

Sodelovanje, ki ga imamo, je 
dobro. V tem mandatu smo tudi 
okrepili financiranje nevladnih 
organizacij in na primer uvedli 
ločene razpise. Tisto, kar pogre-

šam in ostaja izziv za prihodnje, 
je ojačana kulturna scena. Da se 

kulturna društva bolj povežejo 
pod okriljem Kulturne zveze.

Neki podjetnik je pred 
leti hotel postaviti poslovno 
stavbo na parceli, ki je delno 
v vaši, delno v vipavski obči-
ni. Na ajdovski strani je imel 
velike birokratske težave, 

zato se je od-

ločil, da bo na-

redil stavbo le 
na vipavskem 
delu parcele. 
Je v postop-

kih po vašem 
mnenju preveč 
birokracije?

Treba je po-

gledati, kaj je 
vzrok za tako bi-
rokracijo. V tem 
primeru je šlo za 
to, da zemljišče 
na strani Občine 
Ajdovščina še ni 

bilo stavbno. Treba je sprejeti 
postopek Občinskega prostor-
skega načrta, to pa je postopek, 
ki v naši državi traja do tri, štiri 
leta. Tudi birokracije je v teh po-

stopkih veliko, pa vendar bi bilo 
potrebno oblikovati smiselne 
kompromise za učinkovitost 
tako občine kot države. Postop-

ke je treba absolutno skrajšati 
in jih narediti administrativno 
čim manj zahtevne.

Kako napreduje prenova 
središča Ajdovščine?

Dokončujejo se vpadne ulice 
v mestno središče, to naj bi bilo 
končano v roku enega meseca. 
Nato sledi prenova Lavričevega 
trga, na katerem so arheologi 

že opravili svoje delo. Ko bo za-

gotovljena prenova komunalne 
infrastrukture, bodo dela nada-

ljevali še na drugem delu trga. 
Osebno pričakujem, da bomo 
do začetka jeseni ta projekt pod 
streho.

Kakšna usoda pa po va-

šem mnenju čaka stari Jo-

chmannov mlin?
Okoli starega mlina se kre-

šejo različne ideje, osebno tudi 
še nisem izoblikoval ideje, ki bi jo 
zagovarjal. Polovica idej govori 
o tem, naj se stari mlin poruši, 
druga polovica pa vanj umešča 
različne vsebine; od kulturnih do 
muzeja v smislu tehniške dedi-
ščine. Idej je kar precej, zagotovo 
pa je vredno počakati, da dozori 
tista prava, s katero se bo tudi 
velika večina Ajdovcev strinjala. 
Lokacijo in objekt je po mojem 
mnenju treba namenjati izbra-

nim dejavnostim, ki bodo služile 
potrebam občank in občanov.

Kateri projekti vas letos 
za konec mandata še čakajo?

V izvedbi imamo v letošnjem 
letu približno sto investicij po 
celotni občini, od manj zahtevnih 
do večjih, denimo kanalizacije 
po vaseh in prenove mestnega 
središča. Tudi nekaj manjših in-

frastrukturnih projektov še čaka 
v samem mestu Ajdovščina. V 
zaključni fazi je tudi prenova 
fizioterapije, pa glasbena šola. 
Kar nekaj je takih projektov, za 
katere se bo treba še potruditi, 
da bodo izvedeni kot je bilo na-

črtovano - do konca tega leta.

Eva Branc
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BIA Separations - Od 
gazele do ptiča Feniksa

Ajdovsko podjetje, ki je pred leti dobilo laskavi naslov najbolj-
šega hitro rastočega podjetja gazela, bi danes lahko poimenovali 
tudi ptič Feniks, ki je vstal iz pepela. V začetku maja je namreč so-

dišče dokončno potrdilo prisilno poravnavo podjetna BIA Separati-
ons in ajdovskim znanstvenikom se je po dveh letih odvalil kamen 
od srca. Podjetje je bilo končno rešeno.

 

Slovenski dominantni mediji o ozadjih sovražnih pritiskov s 
strani avstrijskega lastnika, pa tudi nekaterih neimenovanih slo-

venskih botrov iz ozadja, skorajda niso poročali. Šele v zadnjih me-

secih, ko je direktor dr. Aleš Štrancar tudi na sodišču dokazal svoj 
prav, so se šele mediji malce otoplili. 

Kakšno je ozadje, ni povsem jasno, a dejstvo je, da je dr. Štran-

car s svojim razkritjem koruptivnosti pri razdeljevanju evropskega 
denarja v Sloveniji očitno dregnil v osje gnezdo.

Na katere dosežke v vaši 
dolgoletni županski karieri 
ste najbolj ponosni?

Največji je zagotovo Lanthi-
erijev dvorec, nato kanalizacija 
praktično vseh krajevnih sku-

pnosti, obnova vodovoda, pre-

novitev cestnega omrežja in 
izgradnja šol, matične in dveh 
podružnic ter vrtca. 

V Vipavi ste dobili uni-
verzo, večjo gimnazijo, ob-

novljen je Lanthierijev dvo-

rec, največji slovenski slikar 
je v Vrhpolju naredil izjemen 
mozaik. Zdi se, da ajdovska 
občina tu zaostaja.

Mi smo omejeni s prosto-

rom, Ajdovščina pa ima veliko 
industrijskih con in se bolj spo-

pada z gospodarstvom. Mi o tem 
nismo niti razmišljali in se raje 
spopadli z izobraževanjem, za 
katerega smatram, da je najve-

čja dodana vrednost, ki jo lahko 
dobiš v občini.

Vipavsko gričevje, pose-

bej v okolici Goč je slikovito 
kot Toskana. A za razliko od 
Toskane je okolica precej 
neurejena: drevesa so obra-

ščena, ob cesti je ogromno 
grmičevja, njive se zarašča-

jo. Kaj ste na tem področju 
naredili doslej?

Imeli smo namen odkupiti 
največjo klet na vi-
pavskem, Habetovo 
domačijo, a so mi 
svetniki to prepreči-
li, češ, da delamo to 
iz lastnih interesov. 
Ni res. S tem vlož-

kom smo želeli iti po 
evropska sredstva 
in obnoviti Goče kot 
celoto. Ta stavba 
bi bila neke vrste 
recepcija Vipavske 
doline, dotrajane in 
prazne hiše pa bi 
poskušali skupaj z 
lastniki obnoviti ter 
jih oddajati v najem. 
Govorim tako za 
Vipavsko kot Brani-
ško dolino. Zgodba 
sicer še ni končana.

Občina je na 
turističnem po-

dročju kljub temu 
naredila veliko. A 
vendar se zdi, da 
ima celotna Vipavska ogro-

mno neizkoriščenih prilo-

žnosti. Turistov je še vedno 

Ivan Princes: »Gospodarstvo je motor, ki vozi 
za sabo podeželje«

Lahko bi rekli, da je Ivan Princes na čelu vipavske ob-

čine »od vedno«, kar pomeni od leta 1994, torej 24 let. S 
tem se uvršča v kategorijo tako imenovanih večnih žu-

panov. »Dokler je nekdo pripravljen delati, je to v redu,« 
odgovarja v svojem kratkem, jedrnatem in neposrednem 
slogu. Zanimajo ga velike zgodbe. Te, kot pravi, tako ali 
tako male potegnejo zraven.

razmeroma malo in manj kot 
v podobnih mestih v Italiji.  
Kje vidite rešitve, morda v 
povezovanju, kot npr. z novo 
Turistično zvezo Vipavske 
doline?

Povezujemo se tako ali tako 
že, tako Vipavska dolina kot Slo-

venija, a občina mora imeti svoj 
program. Moti pa me, da se de-

nimo gostinec, ki ima občinsko 
koncesijo, obnaša slabše, kot da 

je njegovo. Mize so prazne, gosti 
pridejo, oni pa nočejo postreči pi-
jače. To je zelo nesramno. Treba 
po priti do dna ljudem, ki ne de-

lujejo v turističnem smislu.
Kakšno je sicer sodelo-

vanje med vašo in sosednji-
mi občinami?

Odlično. S Postojno smo 
pripravili t. i. Erazmovo pot, v 
Predjamski grad smo vozili če-

šnje, zdaj bomo imeli izmenjavo 
tržnic. Tudi sicer je sodelovanje 
s postojnsko občino dobro, de-

nimo pri ureditvi kolesarskih poti 
na Nanosu. Tudi z Ajdovščino 
vse teče kot mora.

Kako občina sodeluje z 

nevladnimi organizacijami in 
kakšno je vaše mnenje o ne-

vladnem sektorju?
Včasih bi lahko rekel, da so 

nevladne organizacije isto, kot 
če si zabiješ žebelj v glavo. Kri-
tizirajo, delavni pa niso. Zato z 
nevladnimi organizacijami prak-

tično ne sodelujemo.
Neki podjetnik je pred 

leti hotel postaviti poslovno 
stavbo na parceli, ki je delno 

v vaši, delno v ajdovski obči-
ni. Na ajdovski strani je imel 
velike birokratske probleme, 
zato se je odločil, da bo na-

redil stavbo le na vipavskem 
delu parcele. Je v postopkih 
po vašem mnenju preveč bi-
rokracije?

Vedno zagovarjam, da je se-

dem do osem ljudi prav dovolj za 
občinsko upravo, ki vodi postop-

ke. Ne rabiš 40 ljudi, ker potem 
se vse skupaj izgubi. Občinski 
prostorski načrt je na primer tak 
dokument, kaj šele, ko se nad-

gradi z vsemi ministrstvi. 
Tako ne prideš nikamor. Prav 

ponosen sem, da je ta hotel 

Foto: Alenka Tratnik

zgrajen na naši strani. Bistveno 
pa je, da je tako večja ponudba 
za vso dolino, ne le za nas.

Imate status t.i. «več-

nega» župana, saj ste na 
tem mestu že vse od leta 
1994. Za najpomembnejšo 
izvoljeno funkcijo v državi, 
predsednika Republike velja 
omejitev dva mandata. Za 
župane sicer ni te omejitve, 
a vendar se zdi, da predolgo 

vladanje enega in istega člo-

veka s stališča demokracije 
ni najbolj higienično. Kako vi 
to vidite?

Dokler je nekdo pripravljen 
delati, je to v redu. Naš parla-

ment je demokratičen, pa jih pol 
nikoli ni na sestankih. Če pa si 
v delo vpet s telesom in srcem, 
dosti več narediš. Kot pravite 
večni župan… Nič ni večnega, 
so pa večni projekti. Ravno pred 

tem smo, da pridemo na da Vin-

cijevo evropsko pot (projekt za 
razglasitev nove evropske kul-
turne poti, op. a.). Pri tem pro-

jektu sodelujemo s Francijo in 
Italijo. Ko prideš tako daleč, mo-

raš biti dovolj zrel, da te partnerji 
jemljejo resno. 

Prepričan sem, da bomo to 
Leonardovo pot zakoličili v Bru-

slju jeseni in bomo drugo leto 
upravičeni do sredstev za ure-

ditev te poti. Tu notri vidim tudi 
Goče. Ne govorimo o sto tisoč 
evrih, temveč o konkretnem de-

narju.
Kateri pa so še drugi pro-

jekti, ki čakajo vipavsko ob-

čino?
Smo v uspešno nesrečni 

zgodbi Agroinda in mlekarne. 
Tam smo dobili dobrega lastni-
ka iz Italije. Mlekarna prideluje 
sto tisoč litrov mleka dnevno, 
kar ni nikoli prej. Zaposlenih 
je 40 domačinov. Agroind lepo 
posluje, redno plačuje grozdje. 
Verjamem, da se bodo začeli 
obnavljati tudi vinogradi. Gospo-

darstvo je temelj, motor, ki vozi s 
sabo celotno podeželje.

Ali boste jeseni ponovno 
kandidirali?

Nisem se še odločil. Ko bom 
videl programe drugih in kako 
bodo stvar zastavili. Če bodo 
glasove pridobivali s projekti, kot 
so kolesarske poti, bom zagoto-

vo kandidiral. Če bodo ponudili 
pa resne stvari, pa ne. Saj kole-

sarske poti pridejo sproti.

Eva Branc

Pročelje Lanthierijeve graščine
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Obkroži št.

TINO MAMIĆ
garant za reforme, ,prof. zgodovine, podjetnik novinar,

komentator oddaje VVFaktor

1
Ustanovi se pokrajine, z zastavo in grbom. Primorska je enotna,

sedež naj bo v bližini geografskega središča: v Ajdovščini,

Vipavi ali Postojni.

Takoj zmanjšati obseg učne snovi v osnovni in srednji šoli za

polovico. Javno šolstvo se okrepi z zasebnimi šolami in vrtci.

Ne prezrite Aktualno

Kdor zaničuje se sam …
Ob tem branju sem se spo-

mnila na zapisano resnico o Slo-

vencih, ki jo je zapisal naš veliki 
pesnik France Prešeren: Kar ni 
tuje zaničuješ, starih šeg se zgu-

blja sled, pevcev svojih ne spo-

štuješ, za deželo čast si led. Tudi 
slovenski pesnik in pisatelj Ja-

nez Vesel - Koseski je to opazil 
in ocenil: Kdor zaničuje se sam, 
podlaga je tujčevi peti. Oba sta 
bila pametna človeka in žal za-

pisala večkrat dokazano resnico.
Vse lepo in prav, da se je 

Občina Vipava pridružila pro-

jektu Poti Leonarda da Vincija 
in da načrtuje njegovo spomin-

sko sobo in razstavo v Lanthi-
erijevem gradu v Vipavi, vendar 
bi ob tem ne smela pozabiti na 
promocijo naših ljudi, rojenih v 
Vipavi, s katerimi se prav tako 
lahko pohvalimo. Šele nato bi 
morali priti na vrsto drugi. Če si 
kdo zasluži spominsko sobo v 
Lanthierijevem gradu, je to prav 
gotovo najprej rodbina Lanthieri, 
ki je imela velik pomen, ne samo 
na Vipavo, ampak na razvoj vse 
Vipavske doline in Goriške. V ob-

novljenem Lanthierijevem dvor-
cu v Vipavi, kjer domuje Univerza 
v Novi Gorici, ni enega zapisa o 
tej rodbini, ene fotografije grofa 
Karla, kot da je ta grad kar sam 
padel z neba.  

Njegova prekrasna lokacija 
v družbi številnih vipavskih izvi-
rov je  prva in najbolj markantna 
točka vseh turistov, ki si želijo 
ogledati Vipavo in grad, pa o 
njenem nekdanjem lastniku ni-
kjer niti besedice. Pred gradom 

ni korit  s cvetjem, kot jih vidimo 
drugod, na balkonu ne visi slo-

venska zastava.  Na prisotnost 
plemičev Lanthieri nas spominja 
in opominja samo njihova grob-

nica na vipavskem pokopališču.
Krelj, Laurin, Grabrijan …
 S predstavitvijo ljudi, kot 

so bili:  Herbersteini, Lanthieriji, 
Edlingi, Baumchirhnerji, Bernard 
Diestel, Sebastjan Krelj, Anton 
Laurin, dekan Jurij Grabrijan, 
Štefan Kocijančič  in mnogi drugi 
zaslužni Vipavci, bi obiskovalci 
Vipave dobili pravo sliko kraja, 
v katerega so prišli, da bi ga bo-

lje spoznali. Mar to ni promocija 
Vipave in naše kulturne in du-

hovne dediščine? V javnosti je, 
žal, ni videti. Dobro, da imamo po 
Vipavi postavljene turistične ta-

ble, kjer si lahko obiskovalci vsaj 

nekaj preberejo o naši preteklo-

sti. Spominske sobe zaslužnih 
Vipavcev pa so mnogo več od 
tega, sicer je tudi slavni Leonar-
do da Vinci v Vipavi ne bi imel.

Izbrisani spomin
Ker so se potomci grofa 

Lanthierija po drugi svetovni 
vojni odpovedali vračilu samega 
gradu in  ga darovali naši občini, 
bi si v njem ta družina gotovo za-

služila  spominsko sobo. Ko so v 
Vipavi izbirali imena za ulice, so 
Lanthierije prav tako izpustili, 
enako Žiga Herbersteina, evrop-

skega diplomata in svetovnega 
popotnika. To je velika pomanj-
kljivost  naše turistične promo-

cije. S smrtjo grofa Karla Fride-

rika Lanthierija, 5. 10. 1910,  se 
je veja grofov iz Vipave in Gorice 
zaključila. Njihovo premoženje 

so bili: grad 
na Zemonu, 
grad na Sla-

pu, v Vipavi, 
Rihenberku 
in vila v Veli-
kih Žabljah. 
L a nt h ier i j i 
so bili vneti 
graditelji. Po 
letu 1577 je 
bil v njihovi 

lasti tudi 
stari grad 
nad Vipavo, 
kjer je bilo 

njihovo prvo 
bivališče, v 
Vipavi pa so  
bivali vse 

do Karlove 
smrti leta 
1910. Žal je 
v 17. stole-

tju začel ta 
grad propa-

dati. Imeli so 
tudi veliko 
posest na 
Nanosu.  

Č r n a 
točka tu-

rizma
Tudi tu 

je črna točka našega turizma. 
Pot, ki pelje na kraj, kjer so še 
lepo vidne razvaline tega gradu, 
je zelo zanemarjena, neurejena, 
sprana od dežja, tako da se vsak 
lahko spotakne, še preden pri-
leze do razvalin. Tudi okolica  je 
neurejena. 

Tako je marsikdo prikrajšan 
za čudovit razgled z gradu na 
lepo Vipavsko dolino. Ne verja-

mem, da Občina nima denarja, 
če ga je imela za  tekaško ste-

zo na stadionu, ki je v glavnem 
prazna, bi ga morala imeti tudi 
za obnovo poti na Stari grad nad 
Vipavo in ureditev površin v nje-

govi okolici.
Ob koncu upam in srčno 

želim, da bo v gradu Lanthieri 
svojo spominsko sobo dočakal 
tudi grof Karel Friderik Lanthie-

ri  in njegova rodbina, ki na to že 
predolgo čaka, v obnovljeni hiši, 

ki jo načrtujejo, pa baron Žiga 
Herberstein, Sebastjan Krelj in 
drugi pomembni Vipavci. Med 
njimi  je lahko tudi Leonardo da 
Vinci, nič narobe. Ne smemo pa 
ob tem pozabiti na naše domače 
Leonarde,  ki smo jih prav v Vi-
pavi imeli veliko. 

To bi bil res zadetek v pro-

mociji Vipave. Kako bo Vipava 
videti in kakšen vtis bo dajala 
najprej nam, ki tu živimo, potem 
pa vsem, ki bodo vanjo stopili, je 
odvisno od nas samih. 

Tega ne bodo reševali v Bru-

slju in tudi v Ljubljani ne. Zato 
je moj dobronamerni komentar 
namenjen najprej tistim, ki so v 
Vipavi živeli in jo oblikovali tako 
gospodarsko, kulturno in du-

hovno, šele potem vsem drugim, 
svetovno znanim osebnostim.

Magda Rodman

V  novem časopisu Vipavska, pa tudi v Latniku sem 
prebrala, da se je Občina Vipava pridružila evropskemu 
projektu »Pot Leonarda da Vincija«, v okviru katerega bo 
z  Zavodom za turizem Vipava  v Lanthierijevem dvorcu 
v Vipavi   postavila razstavo na temo Leonarda da Vin-

cija ter predstavila umetniška dela leonardista Alberta 
Marconcinija. Za konec leta pa načrtujejo še posebno pre-

senečenje, saj naj bi v središču Vipave začeli prenavljati 
stavbo, kjer bo svoj prostor dobila tudi spominska soba 
Leonarda Da Vincija. Torej bo Leonardo da Vinci odslej 
najbolj promovirana osebnost Vipave in bo edini imel spo-

minsko sobo v obnovljeni hiši. 

Kar ni tuje zaničuješ, starih šeg se zgublja sled …

Pozabljamo na naše leonarde

Ultra Trail Vipavska dolina 
velja za eno najzahtevnejših 
tovrstnih prireditev pri nas, saj 
obsega 106 kilometrov, v okvi-
ru katerih proga doseže več kot 
5000 višinskih metrov razlike. 
Prvič so jo organizirali leta 2015, 
letošnja, ki je potekala med 11. in 
13. majem, pa je pritegnila rekor-
dno število udeležencev.

Četrta izvedba Ultra Traila 
je poleg že tradicionalne 100 
km in 50 km dolge preizkušnje 
ponudila še novo, dolgo 30 km, 
ki je gostila državno prvenstvo 
v gorskem maratonu ter izbirno 
tekmo slovenske reprezentan-

ce za svetovno prvenstvo 2018, 
v sodelovanju z Majskim tekom 
pa so pripravili še krajše teke do 
11 km, ki so se odvijali v sklopu 
prireditve UTVV 2018.

Najbolj drzni tekači so se v 
dir podali že ob šestih zjutraj, saj 
je pred njimi bila naporna, nekaj 
več kot sto kilometrov dolga 
proga, s katero so obkrožili celo-

tno Vipavsko dolino. Iz Ajdovšči-
ne so se tekači vzpeli na Goro, 
kjer so za nagrado lahko uživali 
v čudovitih razgledih od Jadrana 
pa do Alp, nato so tekli skozi Tr-
novski gozd in se za konec spu-

stili nazaj v dolino. 
Prvi je na cilj s časom  

12:34:27 prispel Jan Božič, za 
njim se je uvrstil Španec Alvaro 
Rodríguez Barreira s časom  

13:04:13, na tretjem mestu pa 
je pristal Andi Mamič s časom  
13:12:18. 

Najpogumnejša in najhitrej-
ša ženska je bila 
Alenka Pavc, ki 
je zahtevno raz-

daljo pretekla v 
času  15:49:33.

Ob vzponu na 
južne obronke Vi-
pavske doline se 
najdaljši pridruži 
50-kilometrska 
preizkušnja, ki 
je tekače prav 
tako navdušila 
z bogatimi raz-

gledi, teki skozi 
vinograde in sa-

dovnjake, in to v času, ki je rav-

no pravšnji za okušanje sladkih 
rdečih sadežev. 

Polovico manj kilometrov 
sta najhitreje premagala Anže 
Sobočan in Ajda Radinja.

Najkrajša, 30-kilometrska 
trasa zaključuje krog okoli Vi-

pavske doline s strmim vzpo-

nom na Nanos, tek skozi gozd 
in spust v dolino proti cilju ter 
velja za  državno prvenstvo v 
gorskem maratonu. S tridese-

timi kilometri je najbolje opravil 
Aleš Žontar, drugi je bil Marko 
Tratnik, tretji pa Tommy Mann-

nig. Najbolj uspešna dekleta so 
bila Mojca Koligar, Barbara  
Trunkelj in Petra Tratnik.

Za vse, ki še niso pripravljeni 
na večje izzive, so letos pripravili 
11 kilometrov dolg Majski tek 
po ajdovskih mestnih ulicah. Z 
enajstimi kilometri se je najbolj 
učinkovito spopadel Rok Puhar 
(36:39), sledil mu je Nejc Lokar, 

tretji pa je bil Jernej Krkoč. Naj-
hitrejša ženska je bila Sergeja 
Lipušček, takoj za njo je v cilj 
pritekla Jana Bratina, tretja pa 
je bila Sara Durn. 

Vsi tekači so se pred glav-

no preizkušnjo udeležili priprav, 
saj tovrsten izziv zahteva do-

bro telesno in psihično pripravo. 
V času pripravljalnih tur so se 
spoznali s terenom,  kar je zelo 
pomembno predvsem za tiste, ki 
so se prvič odločili sprejeti izziv 
odteči eno od razdalj na Ultra 
Trail Vipavska dolina. 

Prav tako so si tekači lahko 
izmenjali izkušnje, nasvete gle-

de opreme, prehrane, se pogo-

varjali o ciljih in pričakovanjih ter 
se spodbujali in motivirali.

Če ste letos zamudili trail v 
naravnem okolju, ki poleg špor-
tne dogodivščine ponuja dih 
jemajoče razglede, vzpone v 
gorskem terenu in spuste skozi 
vinorodne kraje, po naporu pa 

vas nagradi z vrhunskim vipa-

vskim vinom ter odlično hrano, 
se boste skozi Vipavsko doli-
no lahko podali prihodnje leto. 
Prav tako se bodo zaradi ultra 
izkušnje v objem čudovite doline 
zagotovo radi vrnili vsi, ki so se 
udeležili letošnjega izziva. 

Ultra trail Vipavska dolina: kot bi tekel skozi raj
Vipavska dolina je letos že četrtič gostila športne 

navdušence, ki si poleg telesne aktivnosti želijo tudi 
nepozabno izkušnjo. Letošnjega dogodka Ultra trail Vi-
pavska dolina se je udeležilo okrog 700 tekačev iz kar 
22. držav. Tekaška prireditev si tako odločno utira pot 
na piedestal športno-turističnih atrakcij v vipavski in aj-
dovski dolini. 

Vipavski stari grad je črna točka našega turiz-

ma: zaraščene poti in okolica zastirajo prelep 
razgled na dolino
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Pred tremi leti pa je Parku 
vojaške zgodovine prijazen 
domačin iz Košane ponudil dva 
ovalna kontejnerja, za katera 
je po sivo zeleni barvi sklepal, 
da sta vojaška, doma pa so ju 
desetletja uporabljali za shra-

njevanje semenskega žita, ki je 
bilo v kontejnerju varno shra-

njeno tako pred vlago kot pred 
glodavci. 

Pod slojem prahu se je skri-
val nemški napis: 2. Vorkartu-

sche K.5 /Lagerung und Tran-

sport der gefülten Behälten 

nur liegend / Heeresmunition /

Gesamtgewicht: 54 kg in zgod-

ba velikega železniškega topa v 
Pivki se je začela razpletati kot v 
dobri kriminalki. 

To je namreč kartuša polni-
tve velikanskega železniškega 
topa, ki torej ni le bajeslovna 
pošast, ampak čisto konkreten 
Kruppov top K5, najboljši žele-

zniški top v zgodovini.

Pripovedovalci res niso laga-

li, ko so opisovali dimenzije topa 
v samih presežnikih. Topovska 
cev je merila kar 21,5 metra in 
je imela kaliber 283 milimetrov. 
Top je bil težak 218 ton in je lah-

ko streljal na do 64 kilometrov 
oddaljene tarče. Dobro usposo-

bljena posadka je z njim lahko 
izstrelila 15 izstrelkov na uro, ki 
so proti cilju poleteli s hitrostjo 
1120 metrov na sekundo.

Top takšnih dimenzij je imel 
gibanje cevi levo-desno omejen 
na minimum (20), saj bi se dru-

gače ob streljanju prevrnil. To v 
praksi pomeni, da je lahko stre-

ljal le vzdolžno, za kar pa je po-

treboval ovinkasto progo ali pa 
mu je bilo treba zgraditi posebno 
železniško krožno ploščad. 

Železniška proga v okolici 
Pivke je topu ponujala več kot 
dovolj krivin, poleg tega pa so 
mu železniški predori zagota-

vljali nujno potrebno zavetje 
pred zavezniškimi letali. Poleg 
ovinkaste proge in predorov je 
bila Pivka izbrana zato, ker bi 
lahko takšno orožje od tod nudi-
lo odločilno artilerijsko podporo 
nemški obrambi ob morebitnem 
zavezniškem izkrcanju v Sever-
nem Jadranu, na katerega so 
Nemci očitno resno računali.

Jekleni orjaki
Vsega skupaj je bilo v Kru-

ppovi tovarni izdelanih 21 ta-

kšnih topov. Zaradi razvoja 
letalstva, predvsem zavezniške 
premoči v zraku, železniško to-

pništvo v drugi svetovni vojni 
ni igralo takšne vloge, kot bi jo 
lahko. Med najbolj znanimi upo-

rabami teh topov je vsekakor 
nemško obstreljevanje Anglije 
prek Rokavskega preliva in re-

sno oviranje zavezniškega iz-

krcanja pri Anziu v Italiji. S teh 
dveh bojišč sta tudi edina še 
ohranjena topova K5. 

Pri Anziu so zavezniki zajeli 
dva poškodovana topova, po-

imenovana Robert in Leopold. 
Nemudoma so ju prepeljali v 
ZDA in ju detajlno preučili. Na 
podlagi strokovnih izsledkov 
so Američani naredili svoj orja-

ški top M65 »Atomic Annie«, 

edini top, ki je dejansko izstrelil 
nuklearni naboj. Tudi pivški top 

ni bil tu le parkiran. Naši pripo-

vedovalci, s katerimi smo začeli 
to zgodbo, vsi trdijo, da je top 
nekajkrat streljal, pri čemer so 
eksplozije povzročale pokanje 
stekel v oknih hiš. Kdaj in kam 
je streljal, je težko dokazati, 
najverjetneje pa je konec aprila 
1945 streljal v smeri Reke, kjer 
se je ob poskusu preboja 4. ar-
made jugoslovanske vojske prek 
utrjene obrambne linije »Ingrid« 
razvila fronta. Park vojaške zgo-

dovine skupaj z Vojaškim muze-

Če ste že kdaj kakšnega starejšega Pivčana spraševali po spominih iz druge svetovne vojne, je najverjetneje med 
prvimi stvarmi privlekel na plan spomin na velik železniški top, ki naj bi ga Nemci proti koncu druge svetovne vojne 
imeli v okolici takratnega Št. Petra na Krasu, natančneje v košanskem predoru na železniški progi proti Trstu. A kaj, ko 
ta pričevanja niso bila podprta z nobenimi materialnimi dokazi, nobenimi dokumenti, kaj šele fotografijami. Vse skupaj 
je bolj spominjalo na ljudsko pripovedko o nekakšnem bajeslovnem bitju, še posebej zato, ker so pripovedovalci top 
opisovali kot zelo velik, ogromnega kalibra, z velikanskim dometom ...

Strah vzbujajoč Kruppov velikan

Drobna donacija muzeju je odkrila zgodbo o 
največjem orožju, ki je kdaj bilo na Slovenskem.

Detajl makete železniškega topa K5. Avtor makete: Vitez. 
Foto: Arhiv Parka vojaške zgodovine

jem Slovenske vojske tako po 
sedemdesetih letih postopoma 
razkriva zanimivo in neobdelano 
zgodbo iz druge svetovne vojne. 

Hvaležni bomo za vsak na-

mig ali informacijo v zvezi s tem. 
Restavrirane kartuše eksplo-

zivne polnitve pa bodo skupaj 
z maketo Kruppovega velikana 
ob letošnji 70. obletnici konca 
druge svetovne vojne našle me-

sto v stalni zbirki Parka vojaške 
zgodovine.

Mag. Janko Boštjančič,
vodja projekta 

Park vojaške zgodovine.

Kartuši eksplozivnega 
polnjenja topa K5. 

Foto: Arhiv Parka vojaške 
zgodovine

Maketa železniškega topa K5 (avtor makete: Vitez). Foto: Arhiv Parka vojaške zgodovine

Rezervirajte si vikend za vso druzino!

Nižje cene v predprodaji!

www.festival-druzin.si

Ena druzina = ena vstopnica.

15. do 17. junij 2018
Visoko pri Poljanah (Tav~arjev dvorec)

Iz programa:
• Pogovor in krajši koncert z Nino Pušlar
• Grega Strajnar z bendom LooBEzND nas bo spremljal celoten 

vikend
• Glasbeni živ-žav z Miškolin~kom (Damjana Urh)
• Družinske male sive celice s Pavletom Ravnohribom
• Predstave za odrasle in otroke Gregorja ^ušina
• Pravljice za lahko no~ z Mileno Miklav~i~
• Žensko popoldne z Alenko Rebula
• Plesna pobolševalnica za pare (Darja Ovsenik)
• Nedeljska sveta maša
• Izdelovanje družinskega drevesa s Tinom Mami~em
• Športni izzivi za celo družino
• Delavnice, nagovori, ustvarjanje … s sodelavci Iskreni!
ŠPORT:  Plezalna stena, Kolesarski izlet v prazgodovino, nogomet, 

skakanje po gradu, štafetne igre, jahanje konjev, ...

Vse to in še mnogo ve~!
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Četrt stoletja Primorskega poletnega festivala 

Primorski poletni festi-
val letos slavi četrt stoletja 
obstoja, zadnja leta nad njim 
bdi Gledališče Koper. Ka-

kšen je njegov pomen za ta 
naš prostor oziroma širše?   

Primorski poletni festival so 
leta 1993 zasnovali kot projekt, 
leto zatem pa so uspešno izve-

dli prvo sezono. Že takrat se je 
pokazalo, da  ne želi biti le še 
eden od organizatorjev poletnih 
prireditev na obali, ampak je nje-

gov cilj ustvariti in obiskovalcem 
pokazati tudi lastno produkcijo 
oziroma soprodukcijo.

Vse od začetka je rdeča nit 
PPF-a visoko kakovostna po-

nudba dogodkov in ambiental-
nost, z njim pa so oživela tudi 
skrita prizorišča, trgi, ulice, stare 
palače, mestni vrtovi, ki so dobili 
novo funkcijo, z njo pa pomemb-

no vplivali na oživljanje starih 
mestnih jeder. 

PPF je od leta 1995 vodilo 
istoimensko društvo, katerega 
posamezniki še danes tvor-
no sodelujejo, poleg doprinosa 
k prepoznavnosti obmorskih 
mest, pa je že veliko let pred 
vstopom Slovenije v EU zbrisal 
marsikatero mejo. 

Ob svojem nastanku je bil 
PPF nosilec posebnega poslan-

stva, njegova naloga je namreč 
bila pripraviti teren za ustanovi-
tev profesionalnega  gledališča. 
Poslanstvo je opravil uspešno, v 
Gledališču Koper pa ga že peto 
leto bogatimo tudi z glasbo,  s 
plesom in celo filmsko produkci-
jo. Ob tem seveda ne smemo po-

zabiti, da s festivalom povezuje-

mo  ljudi, ustvarjalce, gledališča, 
pri čemer nenehno izpričujemo 
svojo multikulturnost, težnjo 
po povezovanju, ki nas bogati. 
V Gledališču Koper smo veseli, 
da so to letos tudi uradno pre-

poznale vse štiri obalne občine, 
Mestna občina Koper, ter občine  
Izola, Piran in Ankaran. 

Kaj torej prinaša letošnji 

Primorski poletni festival?
Če smo v preteklih letih 

povezovali, letos praznujemo. 
Letošnji slogan Primorskega 
poletnega festivala je namreč 
Praznujemo. 

Tudi tokrat je program iz-

redno bogat, v letu prazno-

vanja pa smo šli korak naprej 
in smo predstave umestili še 
v tematske sklope, ki smo jih 
poimenovali Gledališče brez 
meja, Festivalske zvezde, 
Luči velemesta in Mala nočna 
glasba. Kar nekaj poslastic bo, 
predvsem vrhunskih gledaliških 
predstav. 

Katere dogodke bi, kot 
sooblikovalec programa, še 
posebej izpostavili?

Naj na prvo mesto postavim 
festivalsko premiero, predsta-

vo Mestnega gledališča Ptuj in 
Gledališča Koper Kraljica mati, 
igro o moči in prilaščanju, zavra-

čanju in sovraštvu. Na progra-

mu je tudi  etično-politična vaja 

Slavoja Žižka Trojno življenje 
Antigone, režiserja  Matja-

ža Bergerja, v kateri je Žižek 
dvakrat zaobrnil časovni potek 
starogrške drame in ustvaril tri 
različice dogajanja (prispodobe 
komunizma, demokracije in ko-

lektivne odgovornosti), kar An-

tigono zakoliči kot brezčasni lik.
Narodno gledališče Repu-

blike Srbske Banjaluka prihaja s 
predstavo  Sinovi umirajo prvi, 
Slovensko stalno gledališče Trst 
s Handkejevimi  Lepimi dnevi 
v Aranjuezu, Teatro VeRRdi iz  
Zadra pa s predstavo Othello: 
nezakonita liturgija, kjer nas 

v  luči evropske begunske krize 
Shakespearova tragedija o lju-

bezni, ljubosumju in maščevanju 
temnopoltega mavrskega voj-
skovodje nagovarja k razmisle-

ku o ključnem problemu Evrope 
in njene politike do afriških in bli-
žnjevzhodnih pribežnikov, pred-

vsem muslimanov. 
Novosadsko gledališče (RS) 

se bo predstavilo s Kiševo Grob-

nico za Borisa Davidoviča, ni-

kakor pa ne smem izpustiti še 
lanskoletne uspešnice Barufe.

Precej bo tudi glasbe in 
plesa, kajne?

Tudi letos bo na sporedu 
PPF musical, tokrat bo to Vro-

čica sobotne noči Mestnega 
gledališča iz Brna. Izpostavil bi 
še predstavo Vertikalen ples, 

za katero je značilen ples po 
stavbah. Omenim naj še koncer-
te Nuške Drašček, Obalnega 

komornega orkestra, Boris 
Cavazza kvinteta, skupine 
CelloArt z gostjo, sopranistko 
Štefico Stipančević, in še bi 
lahko našteval.  

Seveda pa praznovanja četrt 
stoletja PPF ne more biti brez 
predstave Bužec on, bušca 
jaz, Marjana Tomšiča, v režiji 
Borisa Cavazze. Lučana, Luča, 
ki jo Saša Pavček, lanska pre-

jemnica Borštnikovega prstana, 
upodablja že dve desetletji, se 
bo na jubilejnem Primorskem 
poletnem festivalu predstavila 
že petstopetnajstič! 

Vabljeni!

Od sredine junija do 7. julija bodo obalna mesta živela 
gledališče brez meja, festivalske zvezde, luči velemesta 
in malo nočno glasbo. 

Letos mineva 25 let od začetkov Primorskega pole-

tnega festivala, ki je nastal najprej kot projekt, nato do-

bil status mednarodnega festivala, zadnjih nekaj let pa 
ima njegove organizacijske niti v rokah Gledališče Koper, 
ki je festival dvignilo na višjo kakovostno raven, gledali-
škim predstavam pa dodalo tudi glasbene poslastice ter 
celo filmsko produkcijo. Pred začetkom festivala smo se 
pogovarjali z Draganom Klarico, koordinatorjem in orga-

nizatorjem kulturnih programov v koprskem gledališču. 

Dragan Klarica. 
Foto: Belvedere

Grobnica za Borisa Davidoviča. Foto: arhiv novosadskega gledališča. 

Skozi čas Ne prezrite

Izjemna dragocenost, o 
kateri se še ni veliko pisalo, je 
Stomaška pesmarica. Gre za 
poznobaročni rokopis, zvežčič, 
ki je nastal v drugi polovici 18. 
stoletja. Rokopis hrani družina 
Klemenčič, ki ga je leta 1965 
predala nacionalni knjižnici NUK 
v proučitev in digitalizacijo.

Poznobaročni rokopis vse-

buje pesmi o priljubljenih ljud-

skih svetnikih: sv. Jurij, sv. Aleš, 
sv. Anton Padovanski, sv. Fran-

čišek Ksaverij, sv. Neža, sv. Peter 
in Pavel. Med 43 pesmimi so tudi 
Marijine, pasijonske, praznične, 
poučne in mašne pesmi. »Pei-
sem Sa novu leitu« v zadnjem 
delu je datirana z navedbo no-

vega leta 1787. Na spletnem 

portalu »Neznani rokopisi slo-

venskega slovstva«, ki ga je na 
ZRC SAZU začel dr. Matija Ogrin, 
je ponatisnjena tudi Stomaška 

pesmarica. Ogrin ocenjuje, da so 
bile pesmi napisane pred letom 
1780. »Očitna značilnost pe-

smarice je, da so v nji pesmi, ki 
jih uradne cerkvene pesmarice 
tistega časa nimajo. 

To so zlasti za priljubljene 
ljudske pobožnosti, kakor ro-

manja, češčenje svetnikov in 
pasijonska pobožnost. Po tem, 
katerim svetnikom so pesmi na-

menjene, bi se dalo rekonstru-

irati, za katere bližnje cerkve je 
šlo,« je za Novi Glas povedal li-
terarni zgodovinar in kritik Ogrin.

Rokopis je nastal iz več lo-

čenih snopičev. Gre za prepis 
starejšega gradiva, ki so ga do-

polnjevali in preurejali postopo-

ma. Na praznih listih na začetku 

in na koncu rokopisa je pripisano 
kazalo pesmi. Zapis kazala na 
prvih listih je komaj berljiv, na 
vrhu seznama stoji: 55. Peismi 

je noter. Za-

pisano torej 
v narečju, 
pejsmi, ne 
pa pesmi. V 
prvem delu 
rokopisa je 
15 pesmi, 
v srednjem 
17, med 
njimi več 
prazniških, 
v zadnjem 
delu pa je 
pesmi 11.

Rokopis 
je bil v rabi, 

ko je bila 

večina pre-

b i v a l s t v a 
nepismena. 
Le redki so 

znali brati 
in pisati. Ob-

vezna šola 
se je začela 
uvajati šele 
leta 1774.

S t o -

m a š k o 
pesmarico so 
preprosti ljudje 
veliko upora-

bljali, zato je 
o h r a n j e n o s t 
malce slabša. 
Ogrin jo opiše: 
»Rokopis je 
zelo poškodo-

van: listi na za-

četku in koncu 
so skoraj uni-
čeni od vlage, 
prvi trije večidel 
neberljivi. Pla-

tnice iz lepenke 
so prevlečene z 
rjavim usnjem, 
hrbet je raztr-
gan. Vidna je 
preprosta do-

mača vezava, ki 
z debelejšo vrv-

jo povezuje tri 
dele rokopisa: med prvi in tretji 
del, ki ju je napisala glavna, manj 
vešča roka, je všit drugi del, na-

pisan z bolj izurjeno roko. Prvi in 

tretji del je glavna roka napisala 
verjetno kot en rokopis; drugi del 
je bil mednju verjetno vstavljen 
pozneje. Glede na ohranjeno 
številčenje pesmi prve roke je 
razbrati, da jih 14 manjka.«

Ker gre za pomemben roko-

pis tudi v širši okolici, je še toliko 
bolj nenavadno, da zanj ljudje 
ne vedo. Ogrin pravi, da bi ravno 
zato bilo dobro, če bi Stomaško 
pesmarico ponovno izdali. »Iz 
domoljubja in spoštovanja do 
te lepe starine bi lahko stopili 
skupaj in pripravili prepis v obliki 
nove knjige,« predlaga Ogrin.

 Prav v neposredni bližini je 
deloval Janez Svetokriški (1647-
1714), sloviti baročni književnik. 
Ali so pesmi začeli zapisovati 
tudi zato, ker so ljudje hodili po-

slušat njegove pridige, ne vemo. 
Je pa dejstvo, da prav Svetokri-
ški in Stomaška dokazujeta, da 
je slovenska kultura pod Čav-

nom v preteklosti bujno cvetela. 

Tino Mamić

O slovenstvu in kulturi po vipavskih vaseh veliko pove 
število naročnikov na mohorjevke. Leta 1892 je denimo, v 
Stomažu bila vsaka druga hiša naročena na knjige Mohor-

jeve družbe. V vas Stomaž je prišlo 45 knjig, istočasno pa 
v mesto Ajdovščina 55. Največjo zaslugo je imel zavzeti  
župnik Alfonz Poljšak. Če pa pogledamo malce v zgodo-

vino, ugotovimo, da je knjižna kultura pod Čavnom prav 
častitljiva.

Dokazi o visoki vaški kulturi 

Stomaška pesmarica

Stomaška pesmarica je dragocen dokaz o 
kulturi in pismenosti pod Čavnom.

Zemljevid s stomaškimi zaselki iz časa nastanka pesmarice: 
Stomaž (Sct. Thomas), Batagelji (Battigelli), Bratini, 

Črnigoji, Tscherniuhay
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Zaprimo meje

Živimo v času, ki močno 
spominja na zadnja desetletja 
rimskega imperija. Rim namreč 
ni propadel samo zaradi somra-

ka vrednot in izgube življenjske 
energije naroda, ampak tudi 
zato, ker so se med Rimljane za-

čela naseljevati barbarska ljud-

stva z vzhoda.
Skozi Slovenijo, ki šteje dva 

milijona ljudi, se je še pred krat-
kim prosto, brez vsakih doku-

mentov, sprehodilo pol milijona 
Arabcev in Azijcev. Večinoma so 
to bili mladi moški. 

Od Amhada …
Med njimi sta bila tudi Ah-

mad Al Mohamm in Mohamad 
Al Mahmod iz Rake v Siriji, ki sta 
se nekaj dni po tem razstrelila 
pred nogometnim stadionom v 
Parizu. Da sta terorista šla skozi 
Slovenijo, ni ugotovila slovenska 

policija, ampak srbska in grška.
Ali je kakšen Ahmad in Mo-

hamad v zadnjih dneh prišel tudi 
skozi naše kraje, zato ne vemo. 
Še za tiste tri, ki so decembra 

vlomili v hišo v Ilirski, ne vemo 
niti za njihova imena. Policija jih 
je, namesto, da bi jih kaznovala 
in pri priči poslala domov, odpe-

ljala v - azilni dom. Neverjetno. 
Kot da bi v moje stanova-

nje prišel človek in vstopil brez 
zvonca in se prosto sprehajal 
po dnevni sobi. Potem bi mi sunil 
še denarnico. Jaz pa bi to moral 
mirno opazovati ne bi smel nič 
storiti? Naj razume, kdor more.

Slovenija je članica schen-

genske zveze. Ne vem več, kaj 
to pomeni, a načeloma je nekoč 
veljalo, da schengen pomeni 
zelo oster nadzor na mejah. Če v 
mojo državo lahko vstopi človek 
brez vsakega dokumenta, za-

prosi za azil in potem več mese-

cev prejema socialno podporo, 
je to skregano z vsako logiko. 
Po moji zdravi kmečki pameti bi 
morala vlada natančno prebrati 
zakonodajo, saj ne verjamem, da 
je tako početje zakonito. 

… do Ahmada
Bo kdo oporekal z besedo 

solidarnost. A sprejemanje mla-

dih neizobraženih Arabcev nima 
nobene zveze s solidarnostjo. 
Kakšno zvezo ima solidarnost 

z znamenitim 
sirskim briv-

cem Ahma-

dom, za ka-

terega moja 
država me-

sečno plača 
štirikrat več 
denarja kot 
jih da meni 

za pet otrok? Solidarnost bi bila, 
če bi država pomagala brivčevi 
družini, soprogi in otrokom, ki 
so ostali v Siriji. To, kar počne 
levičarska vlada Karla Erjavca 

(Desus), Mira Cerarja (SMC) in 
Dejana Židana (SD), da vabi v 
Slovenijo mlade muslimane, je 
lažna solidarnost. Lažniva.

Tudi če Evropa povsem od-

pre svoje meje in sprejme milijar-
do prišlekov iz Afrike in Azije, bo 
tam ostala še ena milijarda ljudi, 
ki bi si želela priti v Evropo. In la-

kota v Afriki ne bi bila nič manj-
ša, saj bi še vedno tam ostalo na 
stotine lačnih ljudi. Lačni, pose-

bej ženske in otroci, se namreč 
sploh ne odpravljajo na pot. Gre 
za globalne probleme celotnega 
planeta, ki jih odprte meje ne 
bodo rešile.

Večje strpnosti na 
svetu ni

Najbolj grdo pa je, ko vladna 
trojka Slovence, ki nasprotujejo 
priseljevanju mladih Arabcev, 
zmerjajo, da so nacionalisti in 
šovinisti. To je izjemna žalitev za 
vse Slovence, saj je v zgodovini 
nešteteto dokazov, da bomo na 
vsem planetu težko našli bolj 
strpen narod od slovenskega. 

A veste, katera sta dva daleč 
najbolj pogosta slovenska pri-
imka? Novak in Horvat. Prvi po-

meni, da gre za potomce prišleka 
(isto kot Novinc, Rovtar, Rutar 
itd). Drugi pa pomeni, da gre za 
potomce prišleka iz hrvaških ali 
balkanskih dežel (tako kot Hr-
vatin, Hrovat itd). To je dokaz, da 
Slovenci nikakor nismo šovinisti.

Slovenija je ena redkih držav 
na svetu, ki dovoljuje, da se pri-
imke piše v izvirni obliki, z neslo-

venskimi črkami. To je dokaz, da 
Slovenci nikakor nismo šovinisti.

Težko bomo našli župana 
glavnega mesta v katerikoli dr-
žavi, ki govori s tujim naglasom. 
Ljubljana ima župana, ki mu si-

cer očitamo marsikaj, a njegovo 
poreklo pri tem nikogar ne moti. 
To je dokaz, da Slovenci nikakor 
nismo šovinisti.

Slovenci imamo že v vsej 
zgodovini ogromno misijonarjev, 
ki še danes delujejo med najrev-

nejšimi po vsem svetu. Imamo 
Pedra Opeko, ki ne daje samo 
lačnim Afričanom kruha, am-

pak jim vrača tudi dostojanstvo 
in jim da službo. To je dokaz, da 
Slovenci nikakor nismo šovinisti.

Meje so kot vrata
Zato je prav, da povemo od-

krito. Državna meja je kot vrata: 
odpremo jih, ko to sami želimo. 
Zato so običajno zaprta. 

Dosledno je treba spošto-

vati schengenska pravila. Pov-

sem ustaviti spontane migracije. 
Uvoz delovne sile mora biti hiter 
in povsem prilagojen potrebam 
delodajalcem.

Migracije iz kulturno soro-

dnih držav morajo imeti pred-

nost pred kulturno in civiliza-

cijsko oddaljenejšimi migranti. 
Prednost imajo slovenski izse-

ljenci, narodi podobnih jezikov 
(Slovani), sorodniki slovenskih 
državljanov, kulturno in civiliza-

cijsko podobni narodi.
Zaradi invazivnosti islamiz-

ma, kar se opaža v vseh zaho-

dnih državah, je treba posebno 
previdnost imeti do musliman-

skih migrantov. 
Ne, nisem šovinist ali slo-

venski nacionalist. To v resnici 
niti ne morem biti, saj imam v 
sebi tako hrvaško kot slovensko 
kri. Sem le človek, ki uporablja 
zdravo kmečko pamet.

Kolumna je objavljena tudi na 
dnevno-informativnem 

portalu www.domovina.je. 

Povedal bom, kar se ne sme povedati. Kar si ljudje mi-
slimo, a zaradi različnih pritiskov ne povemo na glas. Ne 
smemo. Si ne upamo. Ali nočemo.

Piše: Tino Mamić

»Kakšno zvezo ima soli-

darnost z znamenitim sirskim 

brivcem Ahmadom, za kate-

rega moja država mesečno 
plača štirikrat več denarja kot jih da 
meni za pet otrok? Solidarnost bi bila, 

če bi država pomagala brivčevi družini, 
soprogi in otrokom, ki so ostali v Siriji.«
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Želite tudi vi oglaševati v časopisu Primorski odmevi - Vipavska?

Postanite vidni! Pokličite 070/16-19-19
Časopis Primorski odmevi - Vipavska izhaja v nakladi 10.000 izvodov in ga prejmejo

vsa gospodinjstva v občinah Ajdovščina in Vipava.

Tino za domovino Kolumna

Megla

Tako razmišljam o prijaznih, 
ljubečih, nasmejanih in srečnih 
ljudeh, ki živijo v idili, in si želijo 
čim lepše preživeti čas, ki jim 
je odrejen na tej zemeljski obli. 
Razmišljam tudi o zlobnih, po-

kvarjenih, sovražnih in hinavskih 
ljudeh, ki so bili na to zemeljsko 
oblo poslani, da uničujejo idilo 
prvih. 

Lepo je, ko veš, da ta trenu-

tek nekje nekdo uživa na pešče-

ni plaži, da se dva zaljubljena ob-

jemata, da bo plod njune ljubezni 
novo človeško bitje, ki bo prišlo 
na to oblo nedolžno in z veliko 
željo, da živi in preživi. Za njegov 
razvoj bodo skrbeli starši in sta-

ri starši, če bo tem spodletelo, 
bodo na vrsto prišli vzgojitelji, če 
pa še tem spodleti, pa so na vrsti 
organi pregona. Tako nedolžen 
otrok postane težava te družbe 
in s svojim obnašanje uničuje 
srečo uvodoma navedenih prija-

znih in ljubečih ljudi.
Sprašujem se, zakaj ne ob-

stajajo samo solze sreče? Zakaj 
moramo gledati jok otrok in jok 
starejših, ki je včasih hujši od 
joka otrok? Ne glede na to, ali so 
starejši preživeli lepo ali težko 
življenje, vsi pridejo do bridke-

ga konca, do trenutka, ko vse 
to prekrije mrzla zemlja. Zato 
ne razumem, zakaj je potrebno 
sovraštvo, zakaj so potrebna 
podtikanja in zakaj so potrebne 
vojne. Očitno samo zato, da eni 
izkažejo svojo nadoblast nad 
drugimi, da jih ustrahujejo in si 
jih podredijo.

Zato se na tej razvojni poti, 
od rojstva do bridkega konca, 

prično pojavljati tisti, ki želijo ve-

liko zaslužiti in jim ni mar kako. 
Služijo tudi z vojnami in prodajo 
orožja. Po svetu sejejo umetno 
sovraštvo, da ustvarijo umetne 
konflikte, ki pripeljejo do ume-

tnih vojn, v katerih preizkušajo 
resnično orožje in umirajo re-

snični ljudje.
Imel sem srečo, da sem 

se rodil v mali prekmurski vasi 
Grad, kjer so me obkrožali lju-

beči starši ter dobrosrčni in pri-
jazni ljudje. Kjer je tudi megleno 
jutro bilo lepo 
jutro, kjer je 
dež pomenil 
nove gobe, 
kjer je sonce 

prineslo sla-

stne češnje, 
kjer so stare 
mame pekle 
n e v e r j e t n o 
pecivo in kjer 
smo se bali 
učiteljev. V 
vsej tej naši 
n a i v n o s t i 
smo se igrali 
otroške igre 
in nismo po-

znali sovra-

štva.
P o t e m 

smo odrasli 
in odšli smo 
v mesto. V kraj, kjer sosed ne 
pozna soseda. V našo deželo 
je še prišla demokracija, ki je 
prinesla možnost, da ljudstvo 
odloča samo o sebi. Toda, ko 
ljudstvo začne odločati samo 
o sebi, takrat se prične prodaja 
megle. Nekateri bi storili vse, da 
bi se povzpeli na oblast. Laže-

jo, kradejo, izsiljujejo, grozijo in 
predvsem obljubljajo tisto, kar 
se ljudstvu zdi lepo, oni pa vedo, 
da tega ne bodo mogli izpolniti, 
ker tega ne morejo in niso spo-

sobni. Potem si nekdo izmisli, da 

se to vzpenjanje na oblast mora 
ponavljati vsaka štiri leta, če pa 
izgubiš volitve in imaš srečo, da 
je tisti, ki je na oblasti nesposo-

ben, potem se lahko povzpneš 
na oblast tudi prej. Hudič je le v 
tem, da so volivci naivni, da hi-
tro pozabijo, da je nekdo izgubil 
oblast, ker je bil nesposoben, in 
če mine dovolj časa, ga lahko 
ponovno izvolijo.

Tako tudi mi te dni posluša-

mo obljube ljudi, za katere vem, 
da niso sposobni voditi te drža-

ve. Zakaj to trdim? Ker to sami 
dokazujejo. Gredo na volitve in 
kritizirajo prejšnjo oziroma do-

sedanjo oblast, a oni so bili prej-
šnja oziroma dosedanja oblast. 
V tej svoji želji po oblasti gredo 
celo tako daleč, da jih moramo 
gledati tudi, ko lulamo. Groza. 
Kje so meje njihove plehkosti?

Da bi zadeve bile še bolj 
zapletene, imamo novinarje. 
Med njimi so pošteni, strokovni, 
neodvisni, z eno besedo vrhun-

ski. Toda imamo tudi nepošte-

ne, nestrokovne, pokvarjene in 

predvsem od denarja odvisne 
novinarje. Imamo novinarje, ki v 
svoji pokvarjenosti posamezni-
kom podtikajo razne neresnične 
zadeve, vse samo, da bi sebe iz-

postavili kot uspešne. Ko njihov 
delodajalec ugotovi, da so res 
lagali, jih odpusti. 

Ker se več ne nahajajo v 
objemu velikega lastnika, ki jim 
je zagotavljal mesečno plačo, 
so na trgu, kjer morajo preži-
veti. Ker nimajo dovolj dela, se 
prelevijo v novinarje za plačilo. 
Novinarje, ki jih lahko najameš, 
da pišejo neresnice o drugih in 
jih uničujejo. Bolj jih uničijo, višje 
plačilo naj bi prejeli. Ko zmanjka 
naših novinarjev, jih pa uvozimo 
iz drugih držav.

Zaradi tega se nam dogaja, 

da se kakovostni in sposobni 
ljudje umikajo iz politike in javnih 
funkcij. V sebi nimajo toliko po-

kvarjenosti, da bi lahko hladno-

krvno lagali in se pred kamerami 
predstavljali kot nedolžen, rav-

nokar rojen otrok, v resnici pa so 
istočasno naročili uničenje vseh, 
ki jim nasprotujejo. 

Ker zmanjkuje sposobnih, 
se na oblast poskušajo povzpeti 
tudi takšni, ki so ravnokar zapu-

stili plenice. Kakšne so njihove 
izkušnje? Majhne in zato nam 
prodajajo meglo.

Piše: mag. Ivan Simič
davčni strokovnjak 
www.revijadenar.si

Megleno jutro sedim pred računalnikom in razmi-
šljam o ljudeh. Jutra so zmeraj takšna, da se vprašaš, 
zakaj si sploh na tem svetu, zakaj moraš narediti to in to, 
zakaj te družina ne razume oziroma zakaj te okolica ne 
razume. Kje sta moja svoboda in neodvisnost? 
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Zato bomo za potrebe tega 
prispevka pod pojmom digitali-
zacija gradiva imeli v mislih za-

ključen proces, ki neko stvarno, 
dejansko vsebino (poslovni pro-

ces, predmet, tiskovino, valo-

vanje, pričevanje, fotografijo …) 
pretvori v računalniku razumljiv 
kup podatkov in ga ob tem še 
opremi z vsemi potrebnimi orodji 
(programsko opremo), s kateri-
mi lahko uporabnik iz teh kupov 
podatkov pridobi vse potrebne 
informacije na njemu razumljiv 
način. 

Vidimo torej, da sta za di-
gitalizacijo potrebna dva kom-

pleksna tehnična procesa. Prvi 
proces tvorita posebna pro-

gramska oprema in naprave za 
zajem, ki omogočata pretvorbo 

stvarnega v računalniku razu-

mljivo obliko (npr. skeniranje 
dokumentov, vzorčenje procesa, 
vnos podatkov za neko avtoma-

tizacijo itd.). Drugi proces pa tvo-

ri programska oprema, ki omo-

goča, da računalniške podatke v 
obliki bitov in bajtov nato na sto 
in en način reinterpretiramo in 
prikažemo tako, kakor si želi in 
razume končni uporabnik. 

Vsako področje digitali-
zacije ima svoje specifičnosti, 
svojo specializirano aparaturno 
in programsko opremo. Digita-

lizacija filmov zahteva posebne 
filmske skenerje za pretvorbo 

sličic v bite in bajte in posebno 
programsko opremo za pretvor-
bo le teh v tekoči posnetek, za 
montažo itd. Po digitalizaciji lah-

ko filmske kolute pospravimo na 
varno in si filme kadarkoli ogle-

dujemo na računalniku, tablici, 
mobitelih itd. 

Pri digi-
talizaciji npr. 
p o s l o v n i h 
p r o c e s o v 
najprej vsak 
dokument na 
vhodu v pod-

jetje zajame-

mo (skenira-

mo) in potem 
izvajamo po-

slovne aktiv-

nosti in pro-

cese na teh 
»vir tualnih« 
dokumentih 
veliko učin-

koviteje in 
brez vsake 

skrbi, da bo 

kaj narobe. 
Še več! Ka-

k o v o s t n a 
p o d j e t j a 
imajo tudi 

poslovne procese natančno do-

ločene in z ustrezno programsko 
opremo (prilagojeno procesom 
dotičnega podjetja) se skenira-

na dokumentacija avtomatično 
dostavlja na ustrezna mesta, na 
njej se že izvede kup aktivnosti 
brez »človeškega vmešavanja« 
in podobno, kar močno zmanjša 
stroške in izboljša poslovanje 
podjetij. 

Ko govorimo o digitalizaciji 
gradiva pa lahko to področje raz-

delimo v dve veliki skupini. V prvi 
je digitalizacija vsega »ravnega« 
ali 2D gradiva, kot so tiskovine, 
fotografije, negativi, mikrofilmi, 
slike in podobno, v drugi pa »pro-

storskega« ali 3D gradiva, kamor 
sodijo realni predmeti in objekti. 
Po digitalizaciji gradiva izvirni 
material lahko shranimo in s tem 
zavarujemo ter istočasno ponu-

dimo »virtualno« gradivo vsem 
zainteresiranim na razpolago. 

Poseben problem je digita-

lizacija zahtevnega ali starega 
gradiva. To gradivo se namreč 
pri normalni uporabi lahko po-

škoduje. Če na primer razpremo 
liste v stari knjigi preveč, lahko 
hrbet knjige poči, tanki ali prepe-

reli listi se lahko potrgajo, izpa-

dejo iz vezave itd. 
Fotografije na steklu, še po-

sebno stran z načeto emulzijo, 
se lahko poškodujejo že pri na-

Kar ne bo digitalizirano, bo nevidno! Kmalu bo ta trdi-
tev še kako veljala. Še posebno, ko govorimo o dragocenej-
ših tiskovinah, predmetih, fotografijah ali drugih izvornih 
gradivih, ki jih je že zaradi ohranitve in varnosti potrebno 
shraniti v digitalizirani obliki. Najprej pa nekaj besed o 
vsemogoči besedi digitalizacija. Ta danes obsega že toliko 
vsebin, da si pod samo besedo več ne predstavljamo kaj 
to dejansko pomeni. Podobno, kakor če izrečemo besedo 
umetnost, ob kateri čutimo, da gre za nekaj »drugačne-

ga«, ko pa jo je potrebno razložiti, interpretirati, vidimo, 
kako kompleksen, vseprisoten in širok pojem je to.

Digitalizacija gradiva

Kar ne bo digitalizirano, bo nevidno!
Slobodan 

Simič Sime
Slobodan Simič 

Sime je inženir in-

formatike, ki je med 
ostalim bil vodja pro-

gramerskih hiš, razvi-
jalec telekomunikacij-
skih in 3D sistemov, 
predavatelj, avtor 
mnogih strokovnih del 
in še na marsikaterem 
področju visokih teh-

nologij smo ga lahko 
našli. A na obali ga po-

znamo predvsem po njegovih delih na področju Istre, dediščine, 
Pirana, muzealstva, kulture, fotografije, turizma in še kje. Mnogi 
pa ne vedo, da Sime že ves čas intenzivno uporablja znanja iz 
visoke tehnologije v teh, navidez nekompatibilnih področjih. Naj-
bolj konkreten in intenziven preplet teh področij je digitalizacija 
masovnega in zahtevnejšega gradiva, ki jo pod Simetovim vo-

denjem izvajajo kot storitev ProDIGIT v zavodu MEDITERANUM 
Piran že vrsto let.

pačnem nameščanju na skener 
in podobno. 

Vse to so razlogi, zakaj di-
gitalizacija zahtevnega gradiva 
ob znanju digitalizacije zahte-

va tudi veliko znanj iz področja 
muzealstva, restavratorstva in 
še marsičesa. Zato velja, da je 
digitalizacija zahtevnega gradi-

3D digitalizacija predmeta za muzejske potrebe je še vedno časovno potratna 
in potrebuje veliko naknadne obdelave s specialno programsko opremo. 

(Vir: ProDIGIT)

Profesionalna digitalizacija občutljivih tiskovin je zahteven 
in kompleksen proces. Na fotografiji vidimo fazo skeniranja 

(posamezen zajem, list knjige, imenujemo skenogram) 
starih in zelo velikih knjig. Le te se ne sme odpirati 

»na stežaj« pač pa le za določen kot (največ do 1200). 
Sploh pa se ne dovoljuje uporaba stekel za »ravnanje« 

strani ali kaj podobnega. (Vir: ProDIGIT) 

va multifunkcionalno področje, 
katerega naj izvajajo za to uspo-

sobljene inštitucije.
Še pred kratkim je bila di-

gitalizacija gradiva prepuščena 
predvsem tehnično osveščenim 
posameznikom in manjšim pod-

jetjem in ni bilo nekih strožjih 
pravil. 

Dandanes pa je na tem 
področju že kopica zakonov in 
pravil, ki jih je dobro in potrebno 
upoštevati. Zakonodajno je naj-
bolje in najbolj temeljito obdela-

no področje tiskovin. Za državne 
inštitucije, knjižnice, arhive in 
podobno pa jih je potrebno tudi 
dosledno upoštevati. Za pod-

jetja ali posameznike je digita-

lizacija tiskovin precej lažja in 
seveda veliko cenejša. Govorimo 
torej o dveh platformah digita-

lizacije. Tehnični, ki se ukvarja z 
zgoraj opisanim in zakonodajni, 
ki je velikokrat in vedno bolj zelo 
zahtevna in posledično časovno 
potratna.

Področje 3D digitalizacije ali 
digitalizacije predmetov pa je 
zakonsko veliko manj oprede-

ljeno, a vseeno vsebuje kopico 
namigov in priporočil. Mogoče 
eno pomembnejših pravi, da je 
»virtualni« objekt potrebno in-

Priprava, čiščenja predmeta (prenosni gramofon ali mange 
disci) preden se ga fotografira in vnese skupaj z ostalimi 

informacijami v bazo podatkov. (Vir: ProDIGIT)

Obkroži št.

TINO MAMIĆ
garant za reforme, ,prof. zgodovine, podjetnik novinar,

komentator oddaje VVFaktor

1
Ustanovitev posebne finančne policije za »velike ribe«.

Mednarodna preiskava bančne luknje in kaznovanje banksterjev.

Konec čakalnih vrst: javno zdravstvo se razširi z zasebniki in

koncesionarji.

ventarizirati kakor vsak drug 
stvaren muzejski objekt in ga 
v bazi podatkov voditi z vsemi 
pripadajočimi podatki, s katerimi 
opremljamo vsak drug zapis v 
bazo podatkov. 

V osnovi pa je kakovostna, 
profesionalna digitalizacija gra-

diva žal tehnično in zakonodajno 
zapleten proces, ki ob tem zah-

teva še drago opremo in veliko 
izkušenj.

Vse, ki bi vas o tem področju 
kaj utegnilo zanimati ali čutite, 
da bi to storitev potrebovali in 
ne veste, kam bi se obrnili, nas 
pokličite na 040 729 555 in brez-

plačno ter brez vsake obvezno-

sti vam bomo dali nasvet, kaj in 
kako naprej.

O storitvi ProDIGIT in digi-
talizaciji lahko veliko izveste na 
www.mediteranum/prodigit

Slobodan Simič Sime

Ne prezriteNe prezrite
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Vsi starši poznamo trenut-
ke, ko se nam zdi, da nam bo 
razneslo stanovanje. Divjanje, 
kričanje, prerekanje … Prava 
preizkušnja za živce!

Naporno, a običajno
Otroško »divjanje« je nekaj 

povsem običajnega. Otroci so 
pač polni energije. Če se odrasli 
po napornem dnevu z veseljem 
usedemo na kavč, je z otroki 
drugače. 

Potrebujejo gibanje, duška 
morajo dati svojim čustvom, ve-

seli so, da se končno lahko igrajo 
tako, kot si želijo sami.

Spomnimo se, da je bila ve-

čina ves dan v šoli ali vrtcu, kjer 
so morali slediti pravilom in se 
»lepo obnašati«. Nič čudnega, 
da se razživijo, ko pridejo domov!

Upoštevati moramo tudi, da 
otroci divjanje in prerekanje do-

življajo drugače od nas. Kar se 
odraslim zdi vojno stanje, v ka-

terega moramo nujno poseči, je 
za otroke običajno zabavna igra, 
v katero se ni treba vmešavati.

In kaj lahko storimo takrat, 
kadar se nam zdi, da gre otroška 
živahnost čez mejo?

Vzroki za pretiran 
nemir

Včasih je vzrok za otroško 
divjanje zelo preprost in ga lahko 
hitro zajezimo:

   Pomanjkanje pozornosti. 

Otrok morda zbuja pozornost. 
Vzemimo si nekaj časa samo 
zanj. Včasih zadostuje že 15 
minut brez sorojencev in drugih 
motečih dejavnikov, pa je otrok 
kot prerojen.

    Preveč dražljajev. Otroci 
so izpostavljeni nenehnim dra-

žljajem (vrtec, šola, dejavnosti, 
zasloni, animacija), ki jih njihovi 
možgani ne morejo predelati. 

Izključimo televizijo in ostale za-

slone ter si vzemimo dovolj časa 
za čim mirnejše družinsko preži-
vljanje časa.

    Sladkor. Starši vemo, kaj 

Čudežno zdravilo, kadar se otroci ne morejo 
umiriti

Kaj storiti, ko otroci »podivjajo« in se nikakor ne mo-

rejo umiriti? Rešitev imamo vedno na dosegu roke, pa 
vendar nanjo pogosto pozabimo …

se zgodi, ko na rojstnem dnevu 
postrežemo torto: otroci podiv-

jajo. Enako (čeprav morda manj 
očitno) na otroke vplivajo vsako-

dnevne sladkarije, sladke pijače, 
pa tudi številna bolj »zdrava« 
hrana (otroški prigrizki, sadni jo-

gurti, misliji ..., ki vsebujejo veliko 
sladkorja ali drugih sladil).

    Utrujenost. Otrok, ki pre-

malo počiva, najprej postane 
siten in nato hiperaktiven. Če se 
divjanje pojavlja pozno popoldne 
ali zvečer, otroku morda manjka 
opoldanski počitek oz. bi moral 
prej v posteljo.

Najpogostejši vzrok: 
Premalo gibanja in pro-

ste igre
Starši otrokom vsak dan 

omogočimo nešteto doživetij in 
dejavnosti. A hkrati pozabimo 
najpomembnejše: na zadostno 
količino časa, preživetega zunaj, 
v naravi, in na prosto igro. 

Otroci bi morali iti ven tako 
dopoldne kot popoldne, in ne 

samo za pol 
ure!

Če otrok 
hodi v šolo 
ali vrtec, se 
žal pogosto 
zgodi, da 
celo dopol-
dne preživi 
notri. 

P o p o l -

dne pa je 
njegov čas 
zunaj pre-

p o g o s t o 
omejen na 
pot domov/ 
obisk/ de-

j a v n o s t . 
Tudi orga-

nizirana športna aktivnost ne 
more nadomestiti prostega gi-
banja v naravi.

Risanke …
Kadar se nam zdi, da bo hišo 

razneslo, se starši pogosto po-

služimo najlažje metode: vklopi-
mo risanke. Videti je, da deluje, 
saj nenadoma lahko uživamo v 
tišini. In včasih tudi res deluje, 
npr. kadar so otroci utrujeni in 
bi jih radi pred večerno rutino na 
hitro umirili. Težava nastane, ker 
se otroci pred zaslonom pogosto 
umirijo le na videz, v resnici pa ne 
pokurijo svoje otroške energije. 
Ki nato ponovno izbruhne …

Čudežno sredstvo: 
otroka peljite ven!

Rešitev, ki deluje v vseh 
primerih (razen, kadar so otroci 
preutrujeni), je tako enostavna 
in vedno pri roki, da nanjo pogo-

sto pozabimo. Kadar otroci po-

stanejo »predivji«, jih kar najhi-
treje odpeljimo ven. V gozd, park 
ali vsaj na bližnje igrišče. Pusti-
mo jim, naj divjajo, kričijo, skače-

jo in plezajo. Deluje čudežno!
In pozimi? Mraz, kratki dnevi, 

dež? Vseeno pojdite ven! Obujte 
si topla nepremočljiva oblačila in 
se po potrebi opremite z naglav-

nimi svetilkami. Predstava, da 
gremo ven samo ob lepem vre-

menu, je v naših glavah. Si pred-

stavljate, da bi skandinavski 
starši čakali na idealne razmere 
za sprehod? Otroci gredo ven, 
kadar dežuje, sneži in je temno 
– ter uživajo!

Bolj mirni, ustvarjal-
ni in odgovorni

Otroci, ki preživijo zunaj do-

volj časa, niso le mirnejši. Kot 
pravijo na Inštitutu za gozdno 
pedagogiko: »Opažamo, da so 
otroci bolj zdravi in umirjeni, mo-

torične veščine so se izboljšale, 
bolj so samozavestni, zaznati je 
višjo odgovornost do okolja, bolj 
so motivirani za delo in ustvar-
jalni, lažje sodelujejo in imajo 
lepše medsebojne odnose.«

Bi si želeli še kaj več?

Članek je nastal v 
sodelovanju s portalom 

www.iskreni.net

6 nasvetov, da bo vaš otrok vzljubil knjige

Ker dokaj pogosto dobim 
vprašanje, kako pripravim svoje 
otroke do tega, da imajo tako 
radi knjige, sem se odločila svo-

jih 6 točk kar zapisati in deliti, če-

prav niso nič revolucionarnega. 
Morda pa komu pridejo prav.

1.  Z zgledom
To je temelj vzgoje na vseh 

področjih življenja. Otrok se uči s 
posnemanjem. In ravno tako, kot 
se od mame nauči jezika, mimi-
ke, postopanja v vsakdanjih situ-

acijah, se nauči preživljati prosti 
čas, kot to vidi početi starše.

Torej je prvo pravilo, če želi-
te, da bo vaš otrok bralec: pusti-
te, naj vas vidi s knjigo v roki. In 
to ne samo na morju.

2. Z vsakodnevnim 
branjem

Če branje zgodb ni del vaše 
večerne rutine, naj to čim prej 
postane. Ali pa navado vsako-

dnevnega branja postavite v 
čas, ki vašemu dnevnemu ritmu 
najbolj ustreza.

Otroci obožujejo poslušanje 
našega glasu, ko jim beremo. V 
našem naročju se počutijo varne, 
vedno lahko kaj vprašajo, če ne 
razumejo, hkrati pa imajo dober 
razgled na ilustracije. 

Že dveletni otroci lahko se-

dijo nekajminutni zgodbi, zato je 
prav, da jim brati začnemo zgo-

daj. In da ne nehamo, ko začnejo 
sami obvladovati črke. Večerno 
branje lahko ostane rutina še 
globoko v tretjo triado osnov-

ne šole. Če boste le znali izbrati 
zgodbe, ki bodo otroke pritegni-
le, da bo komaj čakal naslednji 

večer in z njim naslednje poglav-

je. Za fante morajo biti ponava-

di napete in smešne, za punce 
morajo biti največkrat vsaj malo 
kičaste.

Prednost tega, da jim knjige 
berete vi je tudi, da jih lahko opo-

zorite na morebitne sporne vse-

bine in z njimi o tem pogovorite.
3.  Z obiski knjižnice
Vem, da v marsikaterem 

manjšem kraju knjižnice niso 
tako dobro opremljene, kot bi 
morale biti, da bi se jih človek ve-

selil obiskati. A v še tako majhni 

knjižnici se najde kaj zanimivega, 
poučnega ali zabavnega.

In če po določenem času 
bližnja knjižnica ni več zanimiva, 
lahko z družino občasno organi-
zirate izlet v knjižnico v najbliž-

jem mestu, tudi če le zato, da se 
otrok malo sprehodi med obilico 
knjig, se malo razgleda in kaj po-

lista.
4.  S kupovanjem knjig
Kako naj vzgojimo knjigo-

ljuba, če mu ni doma ves čas na 
voljo vsaj nekaj knjig? So neka-

tere knjige, ki bi jih morala imeti 
vsaka slovenska družina s pred-

šolskimi otroki vedno dosegljive 
na knjižni polici.

Moj osnovni izbor bi bil: ilu-

strirano sveto pismo ali zgodbe 
iz svetega pisma, Maček Muri, 
Moj prijatelj Piki Jakob, Juri Muri 
v Afriki in Sapramiška. Povsem 
dobrodošlo je, da v komentarjih 
dodate še svoje predloge za ob-

vezno vsebino knjižnih polic dru-

žine s šolarji in/ali srednješolci.
5. S podarjanjem knjig
Knjiga je lahko zelo lepo da-

rilo, če je pisana otroku na kožo. 
Če ni takšna, kakršno bi si vi že-

leli, da je otroku všeč, temveč 
takšna, po kakršni je otrok že 
hrepenel, ali pa ni niti vedel, da 
obstaja, a mu prinese neznan-

sko zadovoljstvo.
Za nekatere je to lahko en-

ciklopedija o vesolju ali atlas, 
za druge zbirka šal ali pesmi, za 
tretje slikanica. Ali boste zna-

li izbrati otroku knjigo, ki jo bo 
oboževal in se k njej vedno zno-

va vračal, je tudi test, koliko ga 
poznate, razumete.

6. Ugašajte elektron-

ske napravice:
Saj veste, da ne mislim mi-

kserja ali sesalca, ampak tele-

vizijo, računalnik, tablico in te-

lefon. Če ima otrok na voljo dve 
izbiri, bo skoraj zagotovo izbral 
lažjo, lagodnejšo, torej če ima na 
voljo gledanje risank ali pa bra-

nje, se ne bo odločil za branje.
Če pa ima dostop do tehno-

logije omejen, bo mnogo prej po-

segel po knjigi, ali pa vam pustil 
da mu berete. To seveda terja 
nekaj discipline tudi od vas – od 
tega, da sami manj gledate v 
ekrane, do tega, da vsakodnev-

no namenite nekaj svojega časa 
za glasno branje otroku. Edini 
način, da otroka vzgojite v bral-
ca, je, da pač to (p)ostanete tudi 
sami (glej 1. točko).

Na koncu naj povem, da so 
vsi trije moji otroci še predšolski 

in izmed njih samo najstarejša 
že bere. Niso še dosegli starosti, 
ko se večinoma mladinci (vsaj 
začasno) odvrnejo od knjig.

Empiričnih dokazov o dolgo-

ročni uspešnosti zgornjih vzgoj-
nih prijemov torej nimam. Samo 
tega, da sta moja starša z njimi 
več kot učinkovito opravila svoje 
delo. Hvala mami in še posebej 
oči!

Članek je nastal v 
sodelovanju s portalom 

www.iskreni.net

Ste eni tistih staršev, ki si želite, da bi vaši otroci več 
brali, pa ne veste čisto, kako se tega lotiti? Ali pa se vsaj 
strinjate, da je branje zelo koristna prostočasna aktiv-

nost in jo je pri otrocih dobro spodbujati?

Piše: Lucija Čakš

Piše: Eva Markovič

Nasveti
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Nova maša v Vipavi

Pridružil se bo celi vrsti vipa-

vskih duhovnikov, brez katerih bi 
si danes težko predstavljali pri-
morsko cerkveno organizacijo. 
Žal pa v zadnjih desetletjih šte-

vilo novih duhovnih poklicev zelo 
upada. To je, poleg vse manjše-

ga števila kristjanov, ki hodijo k 
maši, botrovalo odločitvi, da je 
bilo letos v škofiji Koper ukinjenih 
kar 84 župnij. Duhovnikov je pre-

prosto premalo, po drugi strani 
pa je bilo prav na Primorskem 
ogromno število zelo majhnih 
župnij – te so nastale v času fa-

šizma, ko so bili duhovniki glavni 
branik slovenstva zoper italijani-
zacijo.

Mašniško posvečenje
Veliki dogodek za Vipavsko 

se bo zgodil v petek, 29. junija. 
Ob 17.00 bo v koprski stolnici 
posvečen v mašnika Gašper Na-

glost. “Lepo je, da se tega do-

godka udeležimo v čim večjem 
številu. Da olajšamo možnost 
udeležbe, bomo organizirali av-

tobusni prevoz. Prijave zbiramo 
v zakristiji in župnišču,” je v cer-
kvi in v oznanilih napovedal vipa-

vski župnik Alojz Furlan. 
Poleg Naglosta bo v Kopru 

duhovnik postal tudi njegov so-

šolec iz župnije Ubeljsko, Andrej 
Penko.

Nova maša
Posvečenju sledi še njego-

va prva masa, ki jo imenujemo 
nova maša. Običajno je nova 
maša še pomembnejša, pose-

bej za župnijo, v kateri se zgodi. 
Duhovniki so nekoč, še preden 
so bila ustanovljena velika se-

menišča, službovali v svoji rodni 
župniji. V zadnjih stoletjih pa se 
je uveljavilo pravilo, da duhovnik 
le redkokdaj službuje v domači 
župniji. To pomeni, da bo vipa-

vska župnija svojega župljana, 
ki je postal duhovnik “podarila” 
naprej. Zato je nova maša še 
toliko bolj pomembna za Vipavo, 
pa tudi vso Primorsko.

Naglostova nova maša bo 
v nedeljo, 15. julija ob 10. uri v 
romarski cerkvi v Logu. Že v 
soboto zvečer (14. julija) pa bo 

v župnijski cerkvi slovesni spre-

jem novomašnika. Po maši v 
športni dvorani škofijske gim-

nazije pogostitev in program za 
vse. Sklep slovesnosti pa bo z 
večernicami v župnijski cerkvi sv. 
Štefana v Vipavi.

TAM

Vipavska dolina, ki velja za zibel primorskega krščan-

stva in je dala največ duhovnih poklicev, bo konec junija 
dobila svojega novega duhovnika. Posvečen bo Gašper 
Naglost iz Vipave.

Naglosta je v diakona posvetil koprski škof dr. Jurij Bizjak. 
(Foto: Župnija Vipava)

Gospod Aleksander odšteva stoletnico

Vipavska se pridružuje če-

stitkam, ki jih črniški jubilant 
sprejema, pa tudi veselju prija-

teljev, znancev, občinskih mož, ki 
so ga ob tej priložnosti obiskali, 
mu izročili priznanje ter privoščili 
še kakšno leto na tem našem 
prisončju. 

Gospod Aleksander Lestan 
je živa legenda vipavskih duhov-

nikov. Bistremu, jasnemu in du-

hovitemu v besedah ne manjka 
velikodušnosti in vztrajnosti, s 
katerima se pogumno in modro 
pomika skozi premene časov.

Mirenc po rodu se je 15. 

maja 1919 kot prvorojenec rodil 
begunskim staršem v Rečici ob 
Savinji. Po vrnitvi v porušeno 
domačo vas se je ob duhovni-
ku Oskarju Pahorju odločil za 
duhovniški poklic, šel  skozi po-

trebne slovenske in italijanske 
šole ter bil ob zori II. svetovne 
vojne– 30. maja 1942 – »predča-

sno« posvečen v duhovnika sku-

paj z  Vinkom Črnigojem, Jožkom 
Kragljem, Slavkom Obleščakom, 
Slavkom Rejcem, Ludvikom 
Rusjanom in Ludvikom Slugom. 

Nadškof Margotti ga je po 
posvečenju poslal za kaplana  v 

Idrijo, kjer sta se pod isto streho 
znašla s sošolcem Jožkom Kra-

gljem, ki pa je bil kmalu presta-

vljen; sam je tam dočakal konec 
vojne. 

Jutro njegovega duhovni-
škega delovanja je povezano z 
zapletenimi vojnimi razmerami. 
V njih je februarja 1944 njegov 
drug, cerkljanski kaplan Ludvik 

V ponedeljek, 14. maja 2018, je upokojeni črniški de-

kan in župnik msgr. Aleksander Lestan dopolnil 99 let in 
se pomaknil v stoto. To je za redke pomemben korak. Po 
Svetem pismu je namreč sedemdeset let nekaj normalne-

ga, osemdeset za krepke, devetdeset za izbrance, sto pa 
počastitev na božji dlani.

Sluga, pretrpel mučeniško smrt 
v Lajšah. Bližino smrti pa je dva-

krat zaznal tudi sam.  
Šestinsedemdeset let dolga 

poklicna pot ga je nadalje vodi-
la skozi Velike Žablje, Prvačino 
z Gradiščem do Črnič, kjer se je 
leta 2004 odpovedal župniji ter 
vživel v vlogo upokojenca in du-

hovnega pomočnika že dvema 
črniškima upraviteljema.

Kjerkoli je bil, še zlasti pa 
v Črničah, je prispeval h gmo-

tnemu in duhovnemu napredku 
ter skrbel, da se je podedovana 
kulturna in sakralna dediščina 
vzdrževala in obnavljala. To je 
leta 2009 dokazal tudi s knjigo 
Župnija in dekanija sv. Vida v Čr-
ničah na Vipavskem.

Zaradi preizkušenj je nje-

govo zaupanje v Boga, pravega 
Očeta človeških otrok, neizmer-
no. Pa tudi Gospod je znal z Ale-

ksandrom Lestanom. 
Spremljal ga je na vseh po-

stajah njegovega življenja in ga 
ohranjal čilega in zdravega, za 
delo, ki je duhovnike iz takšnega 

testa po-

trebovalo. 
Njegovi so-

šolci pa so 
odhajali po 
prav zani-
mivem vr-
stnem redu 
... Najprej je 
Gospodova 
dekla prišla 
po Ludvi-
ka Sluga, 
m u č e n c a 
iz Lajš, za-

dnjega v 
vrsti, in se 
po abecedi 
bližala Le-

stanu, ga 
preskočila, da je vzela prvega, 
Črnigoja. 

Ko sta ostala s Kragljem 
sama, sta ugibala, kateri vrstni 
red bo obveljal pri njima. Vzela 
je Jožka Kraglja. Tako se gospod 
Aleksander danes spominja 
vseh, ki so bili odpoklicani pred 
njim, in moli za žive in mrtve. 

Naj bo še nekaj časa tako. 
Kajti delavcev je malo, vinograd 
pa obsežen in zahteven.  

Življenje je našega slavljen-

ca izklesalo v klenega človeka in 
zaupanja vrednega duhovnika, v 
zvestega državljana in svetlega 
predstavnika Cerkve, v moža 
trdega dela in potrpežljivega 

Vaša pisma

Dragi in cenjeni Sorojak! 
Zelo me je navdušil vaš čla-

nek o kvotah, ki mi ga je prebral 
prijatelj. To je res čudovito,da se 
v vsesplošni evropski kvotni ne-

umnosti zasliši glas drugačnosti. 
Teh kvot in predvsem pa viktimi-
zacije žensk je polna tudi Fran-

cija. Na srečo so se temu uprle 
celo nekatere ugledne igralke, 
ki ne pristajajo na krivljenje mo-

ških zaradi sicer uspešne kari-
ere. Na splošno pa gre za obra-

čanje pozornosti v takozvane 
kvaziprobleme,da ne bi razgrnili 
dejanskih težav sodobne družbe. 
Pri ostarelih, pri invalidih,oziroma 

pri ljudeh v položaju invalidnosti 
je o kvotah le malo govora. Kaj pa 
menijo modre glave o kvotah re-

vščine, ki so povsem brez nadzo-

ra. Čudovito uspevajo tudi kvote 
neumnosti, kjer pa ni nikarkšnega 
ravotežja,kot ga tudi ni pri kvotah 
modrosti. Pri slednjih je procent 
najnižji in še na koncu pameti ne 
pride demokratom kvotnosti,da 
bi kaj raširili svoje delovanje iz 
ideološkega seksizma,ki samo 
podpira širjenje trga in zagota-

vlja nove skupine bolj specifičnih 
potrošnikov. Tako se na zapadu 
izumljajo razni sejmi, le na sejem 
modrosti,pameti in kritične re-

zerve ni pomislil še nihče. 
Morda bi še dodal,da je me-

toda kvot izraz ideologije sveta 
ekonomije, ki bi rad dosegel pre-

ko matematične formule večjo 
stopno »demokracije«. Na po-

dročju ustvarjanja je to povsem 
zmotna metoda,saj gre tu za 
povsem druge kriterije,denimo 
estetske kvalitete,sporočljivosti, 
utrjevanja trajnih etičnih princi-
pov, transcendence, v skladu s 
tradicijo zahodnoevropske civili-
zacije. Glede kvot v Cannesu pa 
se mi zdi naravnost smešno, saj 
ta metoda postavlja pod vprašaj 
že pokojne in še živeče moške 
cineaste, ki so oblikovali obraz 
filmske kulture v zadnjih desetle-

tjih 20. in začetku 21. stoletja. Gre  
za neke vrste fenimističen rasi-
zem. Pri tem pa velja poudariti,da 
se ženske ne bi smele poskušati 
emancipirati na način spolnega 
boja, ampak preko svoje kuturne 
in zgodovinske ter socialne spe-

cifike. Kljub temu,da si domišlajo, 
da govorjo v lasntem imenu,se 
v bistvu oglašajo v imenu ame-

Rubrika Vaša pisma je namenjena odmevom bralcev. 
Objavili bomo vsako pismo, če le ne bo nerazumljivo, ano-

nimno ali žaljivo. Naš naslov je: vipavska@vipavska.info 
oz. časopis Primorski odmevi - Vipavska, Prešernova 53, 
6310 Izola. V veliko čast nam je, da je prvo pismo prišlo od 
velikega Vipavca, ki ustvarja v Parizu, Evgena Bavčarja 
iz Lokavca. Slepi umetnik, ki ogromno naredi za kultur-

no razpoznavnost doline in vse Slovenije, se je odzval na 
kolumno Tina Mamića z naslovom Invazija feminizma in 
obabljenih moških. 

riških kvantitativnih statistik in 
matematičnega ocenjevanja,kot 
da bi obstajalo neko čudežno 
merilo,ki bi že ob samih dodatkih 
procentualne narave reševalo 
krizo Evrope in tega sveta. Pri 
tem pa je zanimivo,da metoda 
kvot povsem odpoveduje,ali pa 
se je ne omenja,ko se govori o 
Evropi dveh hitrosi, o socjalni 
Evropi,o zapostavljenosti malo-

številnih narodov itd. Francoski 
pesnik Louis Aragon pravi,da je 
»Ženska  prihodnost Moškega«; 
sam dodajam,da je tudi Moški 
po isti metafori in logiki priho-

dnost Ženske. Dodam pa naj še, 
da sta samo oba skupaj v njuni 
različnosti kot moški in kot žen-

ska prihodnost človeka in tudi 
človeštva. Vse drugo pa je ma-

tematično statistična neresnost 
in zavajanje. Želim vam veliko 
radosti pri delu z novim glasilom 
in vam stiskam roko v tihi sloven-

ski vzajemnosti, vedno vaš vdani 
primorski sorojak in prijatelj.

dddr. Evgen Bavčar

čakanja na uresničitev tega, kar 
plemenitega pestujemo v sebi. 
V njegovem življenju se zato zr-
calijo zmuzljivi časi in dragotine 
prihodnjega veka. 

Ostanite še naprej jarej, go-

spod jubilant. Ad multos annos! 

A. L.
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Tej razlagi dodaja še eno Ja-

nez Keber. Prvi Požar je mogoče 
dobil ta priimek, ker je bil vzkipljiv, 
ognjevitega značaja. V Istri obsta-

ja možnost, da se je Požar razvil 
v različico Pucer, kar naj bi prišlo 
iz ponemčene oblike Puzzer. To 
hipotezo je postavil Marino Boni-
facio.

Merku pravi, da je priimek Po-

žar »zelo pogosten na Goriškem, v 
Cervignanu in Tavagnaccu v pisni 
varianti Pozzar, v Tržiču v poitali-
jančenih zapisih Posar, Pozzari in 
Posarelli.  V Gorici najdemo leta 
1507 v urbarju zapisanega Mati-
jo Požarja (Mathia Posziar). Eno 
leto po izidu prve slovenske knjige 
1551 najdemo med podložniki pla-

ninskega gospostva v Planini za-

pisanega Jakoba Posharja. Naj-
starejšega Požarja v Istri najdemo 
v Krkavčah, kjer je služboval du-

hovnik Tomaž Požar iz Koštabone 

(Thomas Puzzar). 
Danes je v Sloveniji 638 Po-

žarjev. Število počasi upada: leta 
1971 jih je bilo 809, leta 1997 pa 
754. Na Primorskem je Požarjev 
351, saj gre izvorno predvsem za 
primorski priimek.

Sorodna priimka sta Požar-
nik in Požaršek. Pri prvemu lahko 
iščeno izvor tudi v pomenu ga-

silec, pri drugem pa za prišleka 
iz kraja Požar ali Požarje. Tako 

Janez Keber. Jezikoslovec Mar-
ko Snoj pa ugotavlja, da lahko 
gre tudi za obraten postopek: da 
je vas Požarje nastala iz priimka 
Požar.

Najbolj znani Požar danes je 
gotovo Bojan Požar (61), za kate-

rega je celo predsednik vlade po 
televiziji rekel: »Vsi vemo, kdo je 

Bojan Požar.« Novinar, urednik in 
pravnik, ki je nedavno ustanovil 
svojo politično stranko, Listo no-

vinarja Bojana Požarja (LNBP), je 
Mariborčan. A korenine ima pri-
morske, saj so njegovi predniki 
tako kot tisoči Primorcev zaradi 
fašizma emigrirali v Jugoslavijo. 
Njegov ded, tudi pravnik, ki mu 
Primorski biografski leksikon na-

menja celi dve strani, je bil Danilo 
Požar (1914-2005). Rojen je bil v 

t r ž a š k e m 
R o j a n u . 
N j e g o v 
oče Franc 
(1890) je bil 
ključavničar 
iz Brkinov 
( Vatovlje), 
mama pa 
t r ž a č a n -

ka Ema 
M l a d o v a n 
(1896). Kot 

nakazuje že njen priimek, gre za 
hči priseljenca, Jožefa Mladovana 
iz Šempasa. Izvoru Požarjev pa 
težje sledimo, saj so se praktično 
v vsaki generaciji selili. Danilov 
ded Mihael (1856) je bil kovač, 
rojen v Kozjanah, praded pa Blaž 
(1825) tudi kovač, rojen v Ostro-

žnem Brdu. Franc in Ema sta se 
že kmalu po nastopu fašizma pre-

selila v Maribor, kjer je Danilo dok-

toriral iz prava in potem poučeval 

Primorski priimki (2)

Požar 

na ekonomski fakulteti, predvsem 
na področju transporta. Bil je tudi 
aktiven športnik, jugoslovanski 
reprezentant,  trener ter povojni 
funkcionar, tudi v Beogradu.

Med znanimi Požarji je tudi 
duhovnik Anton Požar. Ne le eden. 
Dva omenja Primorski slovenski 
biografski leksikon, a poznamo 

vsaj še dva. Poglejmo po vrsti.
Anton Požar (1861-1933) z 

Goč na Vipavskem je bil publicist, 
narodni buditelj in oporečnik. Ko 
je postal kaplan v Ricmanjah, je 
hotel obuditi staroslovansko bo-

goslužje. Prestop v grko-katoliško 
skupnost so mu v Rimu zavrnili, 
zato je kar sam v cerkvi uvedel 
starocerkveno slovanščino in gla-

golico. Tržaški škof ga je suspen-

diral in začela se je t.i. ricmanjska 
afera, ki je odmevala tudi preko 
državnih meja. Po nekaj letih za-

sebnega življenja je sprejel mesto 
upokojenega duhovnika v Koprivi 
na Krasu, kjer so feldmaršala Bo-

rojevića po njegovi zaslugi razgla-

sili za častnega občana in mu od-

krili spomenik. V času fašizma je 
bil skupaj z Virgilom Ščekom eden 
od pobudnikov Zbora svečenikov 
sv. Pavla.

Mlajši soimenjak ustanovi-
telja Zbora pa je bil pomemben v 
času, ko so duhovniki v okviru Taj-
ne krščansko-socialne organiza-

cije svoje delo zastavili za družitev 
Primorske z matico. Doktor sla-

vistike msgr. Anton Požar (1912-
1996) iz Petelinja pri Pivki je takoj 
po vojni izrekel znamenite besede: 
”V času, ko se odloča usoda Pri-
morske, se slovenski duhovniki 
odločno izrekamo za Jugoslavijo, 
kajti režim se bo spremenil, držav-

ne meje pa bodo ostale.” Po vojni 

je bil ta veliki ljubitelj kulture in 
umetnosti, ki je bil preganjan tako 
od fašistovo kot od komunistov, 
dolga leta ravnatelj in profesor s 
vipavskem semenišču.

Še vsaj dva duhovnika Antona 
Požarja poznamo. Anton Požar, ki 
je deloval pri Sv. Antonu in v Ma-

rezigah, je naročil velike slike, ki 

še danes krasijo župnijsko cerkev. 
Tudi njega so fašisti označili za 
»slovenskega fanatika« in ga zato 
opomnili (1932). Še vedno pa v 
Kobjeglavi neutrudno dela upoko-

jeni duhovnik Anton Požar (1929) 
iz Malih Loč v Brkinih.

A tu je še peti Anton Požar 
(1885-1974), ki pa ni duhovnik, 
ampak tržaški gledališki in oper-
ni igralec ter pevec. Bil je benja-

minček tržaškega občinstva. 
Med znamenitimi Požarji je tudi 
tigrovec in partizan Matevž Požar 
(1899-1979) iz Pivke. Pravzaprav 
gre za celotno družino tigrovcev, 
saj so to bili tudi njegovi bratje: 
Štefan, Jožef in Tone. Pa smo spet 
pri Antonu, že šestemu.

Tino Mamić

Poroka kovača Mihaela Požarja, sina Blaža, in Helene Cergol v Rodiku leta 1881. 
Poročno knjigo hrani Škofijski arhiv Koper.

V Košani je ohranjena ena od najstarejših sloven-

skih poročnih knjig. Požarja najdemo že v njenem 
prvem vpisu. 4. januarja 1650 se je ponovno poročila 

Helena, vdova po Tomažu Požarju iz Nove Sušice. 
Knjiga je danes v Škofijskem arhivu Koper.

Priimek Požar je nastal iz besede, ki pomeni velik ogenj. Čeprav je požar nekontroliran, 
pa je v tem pomenu besede gre za kontroliranega. Pavle Merku pravi, da gre za »apelativ za 
novino, pridobljeno s požarjem«. V običajnem jeziku to pomeni izkrčeni del gozda, ki je nastal 
s požigom. Požigalništvo velja za starodaven in primitiven način pridobivanja plodne zemlje. 
V resnici pa gre za bistveno večji pojem, saj se je požiganje kot metoda v poljedelstvu ohra-

nilo vse do prejšnjega stoletja. Kmetje so namreč požigali tudi poseke, da se tam ne bi zare-

dili škodljivci. Ali podrast, da so drevesa bolje rastla. Ali dela gozda, ki so ga po nekajletni 
uporabi ponovno pogozdili. V nekem smislu bi lahko govorili celo o ekološkem kmetovanju. 

Znani profesor dr. Anton Požar 
leta 1992 na svojem domu v 

Vipavi.

UP-ornik: “Vsak dan lahko naredimo nekaj, 
da nekomu olajšamo stisko in ga osrečimo”

Dvorana v Mariboru je po-

kala po šivih, saj se je vabilu od-

zvala nepregledna množica ljudi 
z veliko začetnico, med njimi so 
bili tudi mariborski brezdomci in 
drugi, ki jim UP-ornik pomaga v 
njihovi stiski. Zanje so vstopnice 
kupili dobri ljudje. 

Za dogajanje na odru so 
poskrbeli mladi iz Plesne šole 
Natke Geržina, igralca Mirjana 
Šajinović in Viktor Meglič, Dar-
ja Švajger, Tanja Ribič in Jure 
Iavnušič. S pesmijo v sirskem, 
francoskem in angleškem jeziku 
so svoje sporočilo predali Luka, 
Tjaša in Zala, enega največjih 
aplavzov pa si je prislužila po-

učna pravljica v izvedbi Darka 
Nikolovskega. 

Ob koncu koncerta je znesek 
zbranega denarja znašal 20.420 
evrov, zaradi popusta grškega 
trgovca, pri katerem so nabavili 
300 vozičkov za begunske dru-

žine, pa je več kot pet tisočakov 
ostalo društvu UP-ornik. Name-

nili jih bodo domačim družinam 
in starostnikom, ki potrebujejo 
pomoč.

Sredi meseca sta Jure Po-

glajen in David Zorko iz organi-
zacije Državljani sveta vozičke 
uspešno predala, tako da so ti 
že olajšali življenje otrokom v 
begunskem centru. 

Boris Krabonja, ki poganja 
UP-ornike,  je kot vselej vztrajal 
pri svoji skromnosti in se samo-

oklical za “čisto navadno blebe-

talo”, a če bi vsa blebetala na-

redila vsaj četrtino tistega, kar 
je on, bi se vrsta čakajočih pred 
vrati UP-ornika veliko hitreje 
krajšala. Vsak četrtek namreč 
humanitarno društvo za pomoč 
ranljivim skupinam prebivalstva 
odpre vrata svoje pisarne in 

sprejema prošnje za pomoč. Bo-

ris je hvaležen vsem dobrim lju-

dem ter seve-

da svoji ekipi, 
v kateri mu po 
njegovih be-

sedah najbolj 

p o m a g a t a 
Andreja Lep 
in David Klo-

basa. Ravno 
Andreja je za 
naš časopis 
p o u d a r i l a , 
kako veliko-

krat napačno 
mislimo, da 
štejejo le ve-

lika dejanja, 

v resnici pa 
lahko čisto 
vsak dan ne-

komu olajša-

mo stisko in 
ga osrečimo. 

“ P r e t e -

klost bi nas 
morala na-

učiti. A je le 
strah dobil drugo ime. Žica pa 
je ostala. Žica, za katero smo 
obljubili, da je nikoli več ne sme 
biti. Da nikoli več ne sme ločiti 
človeka od sočloveka.  Zato smo 
se odločili pomagati in ne samo 
čakati, da nam sebičnost nasta-

vi ogledalo. Zato smo se odločiti 
pripraviti koncert in pomagati 
otroku na Lezbosu, otoku, kjer 
se rodila lirska poezija, kjer tu-

risti nastavljajo svoja naoljena 
telesa soncu in kjer se za preži-
vetje bori več kot tisoč otrok. Po-

magali smo s pesmijo in besedo 
tudi zato, ker smo prepričani, da 
se sveta ne spreminja z zidovi 
in stisnjeno pestjo, in ker  imajo 
otroci čisto dušo in niso krivi za 

grehe brezvestnih posamezni-
kov,” je dejala o vzgibih za orga-

nizacijo koncerta. 
Pomislekom, da bi morali 

pomagati našim, slovenskim 
otrokom, so se po njenih bese-

dah zoperstavili z mislijo, da so 
vsi otroci “naši”, saj si niso sami 
izbrali, kje bodo živeli. 

“Otrok si ni izbral domovine, 
staršev in še manj je kriv, da se je 

neki  blaznež odločil vreči bombe 
na njegov dom. Ti otroci z druge-

ga konca sveta so nas tiho, brez 
besed nagovorili, zaprosili, da si 
ne zatiskamo oči. Ničesar veli-
kega nas niso prosili. Samo za 
miren spanec v majhnem vozič-

ku, ki bo njihova zibelka, njihova 
posteljica in njihov začasni dom 
pod zvezdami neke tuje dežele, 
ki jim je ponudila zavetje,” je še 
dodala in s svojimi besedami 

dregnila v našo človeškost. 
Da bi Upornik lahko še naprej 

pomagal tistim, ki se znajdejo v 
slepi ulici, potrebuje pomoč do-

brih ljudi, ki si lahko privoščijo 
darovati nekaj denarnih sred-

stev za izhod iz stiske. Poma-

gate lahko tako, da na številko 
1919 pošljete SMS sporočilo 
UPORNIK5 in donirate 5 evrov, 
nakažete donacijo na TRR šte-

vilko SI56 6100 0001 3621 087 s 
podatki: referenca SI99, namen 
plačila CHAR, naslov Društvo 
UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 
Maribor, pri čemer Abanka, Dela-

vska hranilnica, Nova KBM, NLB, 
SKB, Sberbanka, KBS banka in 

Gorenjska banka za nakazila ne 
zaračunavajo provizij, po novem 
pa lahko sredstva donirate tudi 
prek PayPal-a. 

Nataša Fajon

V humanitarni organizaciji Državljani sveta in dru-

štvu Upornik so marca začeli z akcijo Otrokom sveta, s 
katero so želeli zbrati 20.000 evrov za nakup 300 otro-

ških vozičkov za begunske družine v kampu Moria na 
grškem otoku Lesbos. Sklepno dejanje akcije je bil do-

brodelni koncert Otrokom sveta, ki je potekal 4. maja v 
hotelu Habakuk v Mariboru. 

Andreja Lep, profesorica slovenskega jezika na Srednji ekonomski šoli Maribor, 
Jure Poglajen, laserski zobozdravnik, Delova osebnost leta 2015, David Zorko, 

veterinar, Boris Krabonja, profesor zgodovine, 
prostovoljni humanitarec, Up-ornik in štajerska osebnost leta v 

izboru bralcev Večera, avtor: Marko Pigac
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Boštjan je tudi avtor ene 
najbolje prodajanih in najbolj od-

mevnih knjig leta 2016 sLOLven-

ski klasiki 1, ki je bila v enem letu 
že tretjič ponatisnjena. Lani je s 
stripizacijo dela Moje življenje 
(Moj lajf) poleg Andreja Rozma-

na Roze in Žige X Gombača sode-

loval v projektu Cankar v stripu. 
Ker je leto 2018 razglašeno 

za Cankarjevo leto, v katerem 
zaznamujemo stoto obletnico 
njegove smrti, 10. maja pa smo 
obeležili pisateljev rojstni dan, 
smo se z Boštjanom pogovarjali 
o njegovi aktivnosti na literar-
nem področju. 

Trenutno vas lahko vi-
dimo v predstavi Cankar v 
stripu, ki se navezuje na lani 
izdano istoimensko trilogijo. 

V predstavi govorimo o tem, 
kako smo se spopadali s Can-

karjevimi besedili, ki so sicer 
zahtevna, nismo pa jih hoteli 
izničiti. Priznam, ko sem se lotil 
stripa, sem tudi sam nameraval 
uporabiti veliko parodije, a ko se 
potopiš v njegova dela in odkriješ 
vse nianse, ki se skrivajo v njih, ti 
postane žal, da bi se izgubile. Ti 
stripi v bistvu niso popreproščali 
zgodbe z namenom približevanja 
mladim, ampak so jih samo po-

stavili v nek drug medij, ki mlade 
morda pritegne zaradi vizualne 
komponente. 

V performansu pa vsi trije 
pripovedujemo o svojih sreče-

vanjih s Cankarjem, zakaj smo 
delali to, kar smo, sam se vsakič 
poglobim v svoj, sicer že klasičen 
stand-up bit o Peharju suhih hru-

šk, Roza odrecitira svojo različico 
Hlapca Jerneja v verzih, ki jo je 

Boštjan Gorenc: »Slepim se, da sem Cankarju 
dal odrešitev«

naredil pred dvajsetimi leti, Žiga 
pa med drugim pove, kako mu je 
Cankar pomagal v srednji šoli pri 
osvajanju punc, kako jih je skušal 
očarati s starinskimi besedami in 
jih vozil na Cankarjev grob. Med-

tem ko so stripi res osredotočeni 
na samo zgodbo, tu prikažemo 
naš osebni odnos do Cankarja, 
ga skušamo prikazati v drugačni 
luči, razbiti predsodke, ki jih ima 
večina ljudi zaradi prezgodnjih 
šolskih srečevanj z njim, o tem, 
da je dolgočasen. V resnici je še 
vedno zelo aktualen avtor.

Iz vaših intervjujev je 
razvidno, da vas je Cankar 
dolga leta preganjal. Vam je 
ta projekt prinesel odrešitev 
in vam ga približal, da se to-

liko ukvarjate z njim? 

Malo se slepim, da sva s Ta-

njo Komadina dala odrešitev nje-

mu. (smeh) Eden mojih zgodnjih 
spominov na Cankarja je namreč 
Pehar suhih hrušk, ki smo ga 
brali še kot otroci – zdaj v nižjih 
razredih ne berejo več Cankarje-

vih del – pri katerem gre za nor 
psihološki profil nekega disfunk-

cionalnega odnosa, v katerem je 
na eni strani mama, ki bi naredila 
vse za svoje otroke, a se obenem 
zaveda omejitev svojega gmo-

tnega stanja, na drugi strani pa 
otrok v svoji otroški naivnosti in 
prirojenem egoizmu, kar privede 
do nezmožnosti komunikacije 
in čustvene otopelosti … super 
branje, a ne za šestletnika. 

Potem so tu še ilustracije s 
črnimi očmi, luknje, skozi katere 
si zrl v globine duše in čakal, da 
bodo ven prilezle kakšne lovke. 
V delu Moje življenje ostanejo te 

Boštjana Gorenca – Pižamo poznamo vsaj kot igralca, 
komika, podcasterja in raperja, v književnih krogih pa je 
poznan predvsem kot prevajalec otroške in fantazijske li-
terature. Zaslužen je za prevode priljubljenih otroških se-

rij knjig o Kapitanu Gatniku in Gospodu Gnilcu, najstnike 
je prepričal s prevodi uspešnic Krive so zvezde, Čudo in 
Eleanor in Park, odrasle pa je prestavil v krvavi fantazijski 
svet Pesmi ledu in ognja. Za prevod romana Dobra zname-

nja je bil leta 2012 uvrščen na častno listo IBBY, Mednaro-

dne zveze za mladinsko književnost.

stvari nerazrešene, breme nosita 
vsak po svoje ... tu sva si s Tanjo 
privoščila, da upadeva v strip in 
skušava otrokom prikazati, zakaj 
mama tako deluje, predlagava 
naj se poskusijo pogovoriti z njo 
… v bistvu mi ga je to, da sem jaz 
njemu dal odrešitev, približalo. 
(smeh)

Kako ga doživljate sedaj?
Veliko bolj živega. Se mi pa 

zdi nepošteno, da ga pogosto 
primerjamo s Prešernom, ki je 
dejansko sam postavil temelje 
visoke, strogo formalne poezije 

v slovenščini, pred njim nismo 
imeli skoraj nikogar, Cankaj pa 
je že imel predhodnike. No, res 
je, da je s svojo slogovno gibko-

stjo, s svojim občutkom za jezik 
uspel popeljati literaturo na višjo 
raven. 

Ko človek reče, da je za-

ljubljen v jezik, ga navadno 
čudno gledajo. Kako vi razlo-

žite, zakaj vam je tako ljub? 
Mene privlači “žmoht” v jezi-

ku. Od tega, da ga lahko še tako 
obvladaš, pa boš še vedno od-

krival neke podtankosti, ki jih ne, 
nove besede … sploh pa me za-

nima frazeologija. Kakšni so bili 
miselni procesi, ki so oblikovali 
določene frazeme. Kaj je pripe-

ljalo do nastanka nekega rekla. 
V intervjujih rad omenjam etimo-

logijo fraze “nekoga opehariti”. 
Včasih so si ženske pod obleko 
vezale peharje, da so bile videti 
noseče in so se moški poročili z 

njimi. Zdaj bi morda temu rekli 
“me je clearblujala”. (smeh) Pri 
jeziku uporabljamo najrazličnej-
še prijeme za posredovanje svo-

je informacije tistemu, ki mu je 
namenjena, zanimivo mi je opa-

zovati, kako jo obračamo, upora-

bljamo starinske izraze, sploh pa 
tisti draž, ko v jeziku, v katerem 
je bilo porojenih že ogromno idej, 

poskušaš neko frazo obrniti na 
način, kot je ni še nihče pred te-

boj. Vse to ponuja jezik. 
Ne strinjate se, da je edi-

na zveličavna norma jezika 
knjižna, ste pa jezni na tiste, 
ki bi se morali odgovorno ve-

sti do njega. Kdo se neodgo-

vorno vede do jezika pri nas?
Predvsem vsi, ki nastopajo v 

javnosti z neke formalne pozici-
je. Ne moti me, če nekdo govori 
slengovsko v zabavni oddaji, me 
pa moti v politiki - no, če bi lahko, 
bi se v politiki najprej lotil ravni 
samega diskurza kot pa slovnič-

ne pravilnosti – v novinarstvu, 
javni komunikaciji, kjer mora biti 
norma upoštevana že zaradi 
splošne razumljivosti. Pa seveda 
v knjigah. Slovenski trg je maj-
hen, v nerožnatih časih želijo za-

ložbe privarčevati, pri čemer se 
izpuščajo pomembne točke kon-

trole kakovosti. Nek prevod reci-
mo na hitro preleti samo urednik, 
ne da bi vključili še lektorja in ko-

rekturno branje. To se največkrat 
dogaja pri knjigah za lahkotno 
branje, kjer se izgovarjajo, da je 
pri tovrstni literaturi vseeno, če 
jezik ni dober in imajo napake. 
Ne, ravno v teh knjigah, ki jih bo 
bral širok krog ljudi, bi morali pa-

ziti, da imajo čim bolj neoporečen 
jezik, da ga ljudje ponotranjijo. 

Kakšen pa je sicer naš 
odnos do jezika? Bi bilo smi-
selno, da bi ga uvrstili tudi v 
predmetnike visokošolskega 
študija?

Definitivno pogrešam nekaj 
jezikovnega na fakultetah. Fino 
bi bilo, čeprav je to zelo iluzorno 
pričakovati, da bi si profesorji ali 
asistenti vzeli čas za pisne izdel-
ke in se posvetili tudi jezikovnim 
nepravilnostim. A to je dokaj 
utopično. Mogoče bi bilo smisel-
no imeti predmet funkcionalne 
pismenosti ali funkcionalnega 
opismenjevanja, ki bi služil vad-

bi veščin uporabe različnih jezi-
kovnih ravni v različnih govornih 
položajih. 

Velik delež vašega pisa-

nega dela predstavlja pre-

vajanje. S prevodom knjige 
Dobra znamenja ste se leta 
2012 uvrstili na častno listo 
IBBY. Kaj vam to pomeni?

Uvrstitev na častno listo 
IBBY mi zelo veliko pomeni, ker 
gre za stanovsko priznanje. V 
vsaki državi, ki je članica Med-

narodne zveze za mladinsko 
književnost, na vsaki dve leti 
uvrstijo na listo enega avtorja 
oz. avtorico, ilustratorja oz. ilu-

stratorko in prevajalca oz. pre-

vajalko. Da te izberejo iz množice 
vseh, ki so kaj ustvarili, in to lju-

dje, ki se ukvarjajo z literaturo, je 
pravzaprav velika čast. 

Ste avtor ene najbolje 
prodajanih knjig sLOLvenski 
klasiki 1, ki je bila na Slo-

venskem knjižnem sejmu 
2016 razglašena za knjigo 
leta. Ste pričakovali takšen 
uspeh? 

Uspeh knjige je presegel vsa 
moja pričakovanja. Deset tisoč 
izvodov je tako nora številka, da 
še zdaj ne dojemam povsem, kaj 
se je zgodilo. Za naše razmere je 
že petsto izvodov veliko, če se 
proda čez tisoč izvodov, pa na 
založbah že odpirajo radensko 
in se delajo, da je šampanjec. 
Knjiga je zaživela med ljudmi, ve-

liko pozitivnih odzivov prejemam. 
Celo od upokojenih učiteljic, ki 
me sprašujejo, zakaj je nisem 
napisal deset let nazaj, da bi jo 
lahko uporabili.

Zakaj naj bi brali? Nekje 
ste dejali, da je branje joga 
za možgane.

Nevrološke raziskave so po-

trdile, da naše digitalno branje, 
branje po hitrih povezavah, akti-
vira povsem druge centre v mo-

žganih. Obenem pa smo že tako 
vajeni delovanja “vidiš – klikneš”, 
da dejansko izgubljamo pozor-
nost. Ko recimo nekaj iščem po 
spletu, pa se po tem lotim branja 
daljšega dela, potrebujem nekaj 
časa, da mi uspe obdržati pozor-

nost. Po dveh straneh že iščem, 
kje bi lahko na kaj kliknil. Ravno 
branje literature nam pomaga 
pri osredotočanju, pri ohranja-

nju sposobnosti, da ostaneš 
skoncentriran na eno stvar. Pri 
branju se umiriš. To je tista joga. 
Možgane daš v neko pozo in si jih 
sposoben v njej zadržati, s čimer 
pridobivaš na njihovi gibljivosti. 
Ima pa tudi empatično kompo-

nento, saj skozi branje doživljaš 
druge ljudi, zgodbe, ki niso tvoje, 
spoznavaš, kako različni so lju-

dje in zakaj so takšni. Z zgodba-

mi si širiš vidni spekter, osvojiš 
različne pojavnosti ljudi, da ob 
srečanju z nekom, ki ne ustreza 
tvojim kriterijem, tvoj nagonski 
odziv ne bo strah pred to osebo. 

Kaj sledi? Cankar kot 
stand-up komik, raper?

(smeh) Cankar kot lutka. 
Moj lajf, torej strip, ki je že tako 

priredba Mojega življenja, zdaj 
prirejamo za lutkovni oder. Re-

žiral bo Sebastjan Horvat, Tanja 
Komadina dela likovno zasnovo, 
jaz delam besedilo, koncept pa 
smo snovali skupaj. Iz priredbe 
za strip in izvirnika smo vzeli do-

ločene komponente ter jih prire-

dili za oder. 
Premiera naj bi bila jeseni 

v mariborskem lutkovnem gle-

dališču. Smešno bo, malo se 
bomo norca delali, predvsem pa 
bo raziskovalno. Cankarja bomo 
predstavili kot otroka, prikazali, 
da življenje ni ravno prijazno, a 
dokler imaš voljo in znanje, lahko 
uspeš, četudi ne ustrezaš vsem 
pravilom, pa tudi opozorili na 
njegova sporočila o solidarnosti, 
ki zadnje čase izginja iz naših ži-
vljenj. 

Nataša Fajon

Foto: Mojca Gorenc

Avtor: Tanja Komadina
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Trije krogi našega življenja

 1. krog:
Ko se rodimo (najverjetneje 

še prej), pričnemo od ljudi, ki nas 
obkrožajo, pridobivati informaci-
je o naši vrednosti, pripadnosti, 
sposobnostih in drugih ocenah, ki 
jih izrečejo o nas. Preko teh infor-
macij si oblikujemo samopodobo 
(samozavest, samovrednotenje, 
samozaupanje, samospošto-

vanje ...), prepričanja, vrednote 
in drugo. Vse to vpliva na to, kaj 
mislimo in kako delujemo.

 Egocentrizem, prepričani 
smo, da je naša resnica edina 
prava. Kognitivna disonanca je 
neskladje med tem, kar verja-

memo, živimo in vidimo. Banalen 
primer je, ko smo zaljubljeni, je 
ljubljena oseba najlepša, najbolj-
ša, brez napak, ko zaljubljenost 
izgine, pa je ta ista oseba zmaj s 
sedmimi glavami.

Ustvarimo si nekakšne filtre, 
preko katerih zaznavamo zunanji 

svet in našo vlogo v njem. Ustva-

rimo si našo resnico, ki večino lju-

di zasleduje skozi celo življenje.
 Informacije iz zunanjega 

sveta prečistimo in sprejmemo 
le tisti del, ki podpira naš po-

gled na svet. Svojo resnico smo 
pripravljeni zagovarjati in zanjo 
celo umreti, pa če prav je stvar 
banalna, kot na primer, kdo 
je boljši, Ronaldo ali 
Messi. Tako poča-

si drsimo v rutini 
skozi življenje, 
živimo po iner-
ciji, če dežuje, 
smo žalostni, 
ko sije sonce, 

se smejimo.
 2. krog:
N e k a t e r i 

prej, nekateri ka-

sneje in nekateri ne 
ugotovijo nikoli, da si 
želijo sprememb. Postavi-
mo si novoletne cilje ali želimo 
le shujšati pred kopalno sezono. 

Poskušamo uveljaviti nov 
način življenja, včasih pričnemo 
tudi z akcijo, nekaj časa celo »ži-
vimo, kot da smo«. A čez čas se 
vse skupaj vrne v rutino in prej-
šnjo realnost. To je neke vrste jo 
–jo efekt.

3. krog:
Želja po spremembi je velika, 

akcija je močna in dolgoročna. 
V nov način mišljenja vključimo 
nove navade in rutine. Poma-

gamo si z literaturo o uspehu. 
P o s t a v i m o 

si cilje, ki 

jih vsakodnevno zasledujemo. 
Naš »živim, kot da sem« se poča-

si prične spreminjati in postane 
»tako živimo, ker smo«. Zasle-

dujemo svojo idealno podobo in 
počasi, a vztrajno nam uspevajo 

majhne, a pomembne spremem-

be na boljše. Takrat spremenimo 
tudi svoja prepričanja, vrednote 
in samopodobo. Če želimo re-

snično spremeniti svoje življenje, 
se moramo držati načela »fake it 
till, you become it!« ali »pretvarjaj 
se, dokler zares ne postaneš tak.

 Okoli nas je veliko dokazov 
in ljudi, ki jim je uspelo spreme-

niti lastna življenja. Zato mo-

ramo tudi sami verjeti, da smo 
sposobni in da si upamo narediti 
ta korak. Pomembno je, da se v 
vsakem trenutku zavedamo, kje 

smo in kam želimo priti. 
Ozavestiti 

moramo 

n a š e 
misli in naše 

obnašanje. Izstopiti 
moramo iz svojega  »jaza« in pre-

poznati, kako našo resnico vidijo 
drugi. Verjemimo vase! Sposobni 
smo, upamo si in znamo narediti 
svoje življenje bolj ustvarjalno in 
uspešnejše!

Kako vplivajo na naša življenja vzgoja, kultura, starši 
in vsi tisti, ki jih srečamo na naši življenjski poti? Raz-

lični avtorji so prišli do podobnih rezultatov. Večina se 
strinja, da svoja prepričanja, vrednote, mnenja in samo-

podobo najbolj oblikujemo nekje do sedmega leta starosti. 
Na podlagi informacij, ki jih dobimo iz okolja, si ustvarimo 
lastno resnico o svetu.

Mojmir Kovač
mojster NLP-ja, trener juda, 

motivacijski govorec

Obkroži št.

TINO MAMIĆ
garant za reforme, ,prof. zgodovine, podjetnik novinar,
komentator oddaje VVFaktor

1
Drasti no zmanjšanje obdavčitve plač (največ do 25%).

Zmanjšanje zaposlenih v pravosodju za 50%.

Javna objava vseh obsojenih pedofilov, z imeni, priimki in
fotografijami. Povišanje kazni.
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Ali se bliža čas sprememb?

Torej ni čudno, da  uspehe 
posameznih politikov in strank 
merijo po tem, koliko denarja 
jim je uspelo izpuliti iz državne 
blagajne. Tržno gospodarstvo 
se obravnava kot nekakšno 
prehodno nujno zlo, ki ni v skla-

du s cilji naše poti v socializem. 
Ko poslušam modrovanja in 
izjave predstavnikov vsemo-

gočne  levičarske elite, izgu-

bljam upanje, da se bo kdaj kaj 
spremenilo.

Fanatizem
Gre za fanatizem posebne 

vrste, ki priznava samo svojo 
ideologijo in ni sposoben tole-

rance do drugače mislečih. Tudi 
sam ne razumem, ali je njihova 
retorika samo del predstave za 
naivne množice,  ali pa je nji-
hovo prepričanje iskreno. Žal 
je rezultat enak: gre za preži-
veto ideologijo totalitarizma. 
Prepričujejo nas, da smo nekaj 
posebnega: in v Evropi smo 

res nekoliko posebni, kajti zelo 
redki Evropejci še verjamejo v 
socialistična nebesa. Sloven-

ci še vedno ne razumemo, da 
gre preprosto za nadaljevanko 
propadlega komunizma, tito-

izma,  revolucionarnega nasilja 
in podobnih praks preteklosti.

Zato se ne čudimo, ko tako 
krčevito branijo simbole  svoje 
revolucije, saj imajo v genih su-

periornost,  sovraštvo, ustra-

hovanje in onemogočanje dru-

gače mislečih. 
Njihov svet je zgrajen na 

mitih in lažeh totalitarizma, nji-
hove vrednote in morala imajo 
en sam cilj: oblast za vsako 
ceno. In nihče v tej naši ljubi 
domovini  jim ne zmore pove-

dati, ''tovariši, naša opcija ni 
Venezuela niti Severna Kore-

ja''. Pa tudi, da živimo  v srednji 
Evropi, da so naši zgledi so Av-

strija, Nemčija, Francija. Želimo 
si standard in storitve, kot jih 

imajo nekaj kilometrov bolj se-

verno ali zahodno.
Pravljice prikrivajo kri-

minal
Ne morem razumeti, kdo 

sploh še verjame  pravljicam 
o socialni državi in enakosti, 
ko gre evidentno za  kriminal 
pod krinko socialne države in 
enakosti.  V tem kontekstu bi 
morali iskati vzroke za neučin-

kovitost,  predrage storitve, 
visoke položnice, čakalne vrste 
in nedelovanje pravne države. 
Obljubljajo in delijo socialne  
pravice, toda obljubljajo in de-

lijo samo naš denar, ničesar 
prav ničesar svojega ne dajejo.  
Oklepajo se svojih dobro pla-

čanih in ležernih  funkcij in se 
grejo avantgardo.  

Ustvarili so si  sistem ko-

lobarjenja sumljivih kadrov, ki 
se znova in znova pojavljajo 
na različnih ključnih mestih v 
družbi, da vzdržujejo kontinu-

iteto ekonomije kriminala.  V 
tovarišijski ekonomiji nihče ni 
nikoli za  nič odgovoren, razen 
če je izbran za grešnega kozla. 
Nihče jim nič ne more, ker so si 
sami ustvarili sistem zaščite in 
nedotakljivosti.

Na bruhanje mi gre, ko 
poslušam lažn(jive)e zago-

vornike socialne države, ki so 
hkrati tudi  veliki zagovorniki 
delavskih pravic. Popolnoma 
so razvrednotili pošteno delo, 
ponižali tako opevani delavski 
razred, ki hodi vsak dan v služ-

bo in se trudi, da bi bil pošten in 
koristen član te družbe.

Razvrednotenje delav-

cev
Sem prvi, ki se strinjam, da 

je treba pomagati pomoči po-

trebnim, invalidom, starejšim! 
Država mora poskrbeti za vse 
to, toda država ni  dobrodel-
na oraganizacija.  Protestiram 
proti temu,  da socialna država 
plačuje armado brezdelnežev, 
parazitov in politikantov! Ali je 
to res pravično do vseh teh, ki 
morajo plačo in prispevke za-

služiti na trgu? 
To je razvrednotenje po-

štenega dela in pljunek v obraz 
vsem, ki moramo zjutraj vsta-

jati, trdo delati v negotovosti, 
ali bo to dovolj, da bomo pokrili 
račune, ki nam jih izstavlja dr-
žava z vsemi banksterji, gan-

gsterji in paraziti, ki ostajajo 
nujno zlo te družbe. 

Če bi bili normalna država 
in ne država, katere sistem te-

melji na komunistični revoluciji, 
bi imeli upanje, da bo ena od 
socialističnih strank reformira-

la državo in ji postavila realne 
temelje, kot se je to lahko zgo-

dilo v Nemčiji, na Švedskem 
in končno se dogaja v Franciji. 
Z usmerjenostjo v ideologijo 
rdeče zvezde ostaja napredek 
misija nemogoče. 

Kdaj bo napočil čas spre-

memb?
Anton Kobal

Direktor zasebnega podjetja

To, da Slovenija nujno potrebuje spremembe, je ja-

sno večini razmišljujočih Slovencev. O načinu, kako do 
sprememb, pa imamo zelo različna mnenja. Na žalost. 

Večina vplivnih ljudi v državi izhaja iz okolja vrednot 
nekdanje partije. Ta se ni nikoli zares ukvarjala  z eko-

nomijo,  vedno samo s politiko delitve javnega denarja. 
In seveda s propagando, ki je imela namen pranja mož-

ganov »ljudskim množicam«. Nikoli niso cenili poštene-

ga in odgovornega dela, razen ko je to služilo njihovim 
propagandnim ciljem.  Tudi večina medijev sledi starim 
preverjenim vzorcem družbenega informiranja po kri-
terijih komunistične ideologije in zaščite pridobljenih 
privilegijev.

Obkroži št.

TINO MAMIĆ
garant za reforme, ,prof. zgodovine, podjetnik novinar,
komentator oddaje VVFaktor

1
Zmanjšanje števila javnih uslužbencev za 30%.

Ukinitev Državnega sveta. Uvedba preferenčnega glasu.
Omejitev mandata županom in poslancem na dva mandata.
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Časopis Primorski odmevi - Vipavska 
je vpisan v razvid medijev pri Ministr-

stvu za kulturo, pod zaporedno šte-

vilko 2014 

Izdajatelj: Gremtours d.o.o. 
Naklada: 10.000 izvodov
Odgovorni urednik: Bojan Oblak 
Datum izida: 30. 05. 2018
Uredništvo: Primorski odmevi - Vipavska, 
Prešernova 53, 6310 Izola
Oblikovanje: Janja Dicandia
Datum izida: 09. 05. 2018
E-pošta: urednistvo@vipavska.info
Trženje: marketing@vipavska.info
Telefon marketing: 070/161-919

Navodila in pravila: Za točnost podatkov v 
rubrikah in prilogah odgovarjajo njihovi avtorji 
oz. naročniki. Avtor nepodpisanih prispevkov 
je odgovorni urednik. Uporabljene fotografije: 
Arhiv časopisa Primorski odmevi, avtorji. Ne-

naročenih prispevkov in fotografij ne honori-
ramo. Stališča, izražena v kolumnah in drugih 
prispevkih zunanjih avtorjev, ne izražajo nujno 
stališča uredništva. 
Oglasna sporočila so od člankov ločena s črto 
oz. so navedena kot oglasna/promocijska spo-

ročila. Časopis Primorski odmevi - Vipavska 

je brezplačen. Prejemajo ga gospodinjstva v 
občinah Ajdovščina in Vipava (izjema so lahko 
gospodinjstva, katerih nabiralniki so opremlje-

ni z AKOS nalepko).
Distribucija: kombinacija Pošte Slovenije in 
lastne distribucije. 
Fizične in pravne osebe ga lahko naročijo po 
pošti ali e-pošti. Plačajo stroške distribucije, 
ki znašajo za eno leto oz. 11 številk 33 EUR za 
naslovnike v Sloveniji ter 58 EUR za naslovnike 
v tujini. Pravilnik o nagradnih igrah v časopisu 
se nahaja na sedežu uredništva.

Osmrtnice, zahvale, oglasi Nagradna križanka

OSMRTNICE 

AJDOVŠČINA
V 87. letu starosti je umrl Franc Gortnar, 
Kožmani 17. Žarni pogreb je bil v torek, 29. 
maja v Ajdovščini. 
SELO 
V 61. letu starosti je umrla Silvana Pišot, 
Selo 18. Žarni je bil v torek, 29. maja v Selu.
V 64. letu starosti je umrl Jožef Bavčar, 
Selo 55. Žarni pogreb je bil v torek, 15. 
maja v Selu.  
KAMNJE
V 85. letu starosti je umrla Albina Marija 
Petrovčič, Cesta IV. Prekomorske 51, 
Ajdovščina. Žarni pogreb je bil v torek, 29. 
maja v Kamnjah. 
PORTOROŽ, SKRILJE 
V 90. letu starosti je umrla Cveta Mavrič, 

Ukmarjeva ulica 14, Portorož. Žarni pogreb 
je bil v ponedeljek, 28. maja v Skriljah. 
STOMAŽ
V 86. letu starosti je umrla Emilija Bratina, 
Stomaž 7. Žarni pogreb je bil v četrtek, 24. 
maja v Stomažu. 
SLAP
V 89. letu starosti je umrla Bernarda 
Silvana Jež, Slap 95. Žarni pogreb je bil v 
ponedeljek, 21. maja na Slapu. 
OTLICA

V 80. letu starosti je umrl Alfonz Roman 
Krapež, Predmeja 72A. Pogreb je bil v so-

boto, 19. maja na Otlici. 
BUDANJE
V 68. letu starosti je umrl Darko Filipič, 
Budanje 70A. Žarni pogreb je bil v četrtek, 

ZAHVALE

Naročila za objavo osmrtnic in zahval sprejemamo po elektronski pošti zahvale@vipavska.info ali na naslov Časopis Primorski odmevi, 
Prešernova 53, 6310 Izola.
Pri oddaji zahval ali osmrtnic potrebujemo:TEKST, FOTOGRAFIJO (če želite objavo fotografije), NASLOV NAROČNIKA OBJAVE, DAVČNO 
ŠTEVILKO ALI EMŠO PLAČNIKA, KONTAKTNI TELEFON
Cena objave v dimenziji 1/6 strani znaša 85 EUR.

pavskaV

17. maja v Budanjah. 
OTLICA

V 85. letu starosti je umrl Ivan Krapež, 
Otlica 31. Pogreb pokojnega je bil v sredo, 
16. maja na Otlici. 
DOBRAVLJE
V 92. letu starosti je umrla Marija Ratej, 
Dobravlje 54. Žarni pogreb je bil v torek, 
15. maja v Dobravljah. 
COL

V 71. letu starosti je umrla Frančiška 
Koren, Col 95. Žarni pogreb je bil v nedeljo, 
13. maja na Colu. 
ČRNI VRH
V 76. letu starosti je umrla Ivana Rupnik, 
Lome 25. Žarni pogreb je bil v petek, 11. 
maja v Črnem Vrhu. 

Obkroži št.

TINO MAMIĆ
garant za reforme, ,prof. zgodovine, podjetnik novinar,

komentator oddaje VVFaktor

1
Ukinitev RTV prispevka.

Ukiniti ženske kvote v politiki. Ali uvesti moške kvote v sodstvu

in šolstvu.

GESLO: _____________________________________________________________________________________________________

Rešitev (geslo) nagradne križanke nam pošljite na naslov ČASOPIS PRIMORSKI ODMEVI - Vipavska, Prešernova 53, 6310 Izola. Izmed prispelih rešitev bomo 
izžrebali tri nagrajence, ki bodo prejeli simbolične nagrade. Pri žrebanju bomo upoštevali pravilne odgovore, ki bodo na naš naslov prispeli do 20. 6. 2018.

Rešitev križanke iz prejšnje števike - vodoravno: BRHKOST, LEVIČAR, AF, MALI, GOS, OA, PORTOROŽ, MI, MARINA, UGRABLJENKA, KB, PLAVOLASKA, NANOS, 
NALET, ZT, SPA, INA, IVO, RAZOR, ATIČAN, CA, TAMARA, PORAST, ARNE, FRONTA, ANSA, ARKO, ŽARGON, IF, AP, BURK, REAL, PSE, NOMINALA, NJIVA, GLAJA, OBAD, 
VEŽBA, LEV, RIBAR, PAS, EN, INČA, RAKETA, LOBI, STENČAS, NASTANEK, TAKTIKA, ARTIČOKA. PRAVILNO GESLO: PORTOROŽ, MESTO ROŽ
Izmed prispelih pravilnih rešitev smo izžrebali tri nagrajence, ki prejmejo simbolične nagrade: Karmen S. Randič, Vipava; Tatjana Štokelj, Plače; Ana Plesničar, Col.
Nagrajenci bodo o nagradah obveščeni po pošti.



32

pavskaV


