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Maj - Avgust 2022 

Po vrocem poletju od aprila do poznega junija, se v juliju in avgustu razveselimo monsunskega 

dezevja, ce le ni premocno. Po dezju narava zazivi v novih barvah, zelenje se mocno razbohoti, 

prst sveze zadisi, cas pa nam popestrijo tudi prostovoljci, ki del svojih pocitnic prezivijo z nami.  

Z nami se sprehodite po poti zadnjih treh mesecev. 

1. Novi prostori 

Gradnja novih 

prostorov, s katero smo 

zaceli v lanskem 

oktobru, je skorajda ze 

zakljucena. Poleg 

dodatnih razredov, ki 

ze komaj cakajo 

nadobudne 

radovedne 

glavice, imamo sedaj na voljo tudi sobe za goste. 

Letos je  tako  prvic, da so nasa POTA prostovoljke 

lahko bivale na soli, kar je bila prav posebna 

izkusnja. Bodoce sivilje, ki obiskujejo nas program 

poklicnega uposabljanja,  so se tudi razveselile 

vecjega prostora.  

 

 

2. Zelena streha Urbanscape by Knaufinsulation 

Velika pridobitev za nas, na katero smo se posebej 

ponosni zaradi njene edinistvenosti, je Zelena streha 

Urbanscape sponzorirarana s strani Knauf Insulation. 

Iskrena zahvala gospe Barbari Hafnar in gospodu Domnu 

Ivansku za idejo, pomoc, potrpezljivost, ki so bili potrebni 



za izvedbo tega res zahtevnega projekta, od 

zagotovitve materialov in potem same 

izvedbe. Ko pridete na obisk se boste lahko 

sprehodili po mehki travi nase zelene 

strehe, obcudovali cvetlice, zagrizli v sveze 

sadje z malih sadnih dreves, na fotografiji pa 

tudi lahko vidite, da smo ze pridelali nekaj 

svoje zelenjave.  Zelena streha zagotavlja 

neposredno absorbcijo soncnih zarkov in 

ima zato hladilni ucinek na notranje prostore, kar zagotavlja boljse delovne in bivalne prostore 

za vse nas.  

3. Kulturni in Drzavni praznik 

Rabindranath Tagore Jayanti je kulturni 

praznik, ki ga praznujemo po vsej Indiji. 

Rabindranath Tagore je bil velik bengalski 

pesnik, pisatelj, romanopisec, filozof in slikar. 

Letos smo s posebnim kulturnim programom 

obelezili 161. obletnico njegovega rojstva.   

Indija je 15. avgusta 2022 praznovala 75. dan 

neodvisnosti. Kot vsako leto se na ta dan 

neodvisnosti spominjajo borcev za svobodo in 

izobesijo zastave v vseh izobraževalnih 

ustanovah in uradih ter vseh vladnih 

organizacijah. Tudi na nasi soli je bilo tako. 

Nasa dekleta so na ta poseben dan pripravila 

program s pesmimi, dramatizacijo, recitacijo, 

skupaj pa smo se posladkali z okusnim 

kosilom.  

 

 

 

 



4. Stojnica v Ljubljani 

 

 

 

 

 

 

 

Letos smo bili lahko znova del Artish projekta, ki ga vsako soboto organizira nasa draga 

prijateljica Erika Felicijan (Patsy). Stojnico smo okrasili z izdelki nasih deklet, nasli ste lahko 

uhancke, zapestnice, rutke in voscilnice. Hvala vsem, ki ste nas obiskali in z nami poklepetali. 

Oba z Anupom sva bila res presenecena nad obiskom, tako da sva za stojnico izkoristila kar dve 

soboti. Hvala Eriki za to priloznost, hvala Petri, ki nama je prinesla kosilo, hvala vsem dekletom, 

predvsem Mojci in Sari, ki sta nam pomagali stojnico pospraviti. Iskrena hvala tudi za vse 

dobrodelne prispevke.  

5. Uspesno opravljena (mala) matura 

Nase male maturantke so so uspesno vpisale v 11. razred drzavnih sol. V enajstem razredu 

anglescina in matematika ostajata obvezna predmeta, ostale predmete pa si lahko izberejo. 

Kateri dodatni predmeti 

so na voljo je odvisno od 

sole, najpogostejsi so 

pedagogika, 

nutricistika/prehrana, 

politologija, 

novinarstvo, 

racunalnistvo. 

Dve nasi dekleti, ki sta 

uspesno opravili 

maturo, sta se vpisali na 

univerzo, druzboslovno 

smer. V svojih druzinah, 



kjer so starsi nepismeni ali so opravili nekaj razredov 

osnovne sole, je to velik korak naprej in zelo smo 

ponosni na njiju.  

 

 

 

6. Prostovoljke POTA 

Po dveh letih premora so nas lahko zopet obiskale prostovoljke POTA (mednarodni program 

prostovoljstva). Tokrat so bile to Klara, Neza, Maja, Eva, Anamarija in Zala, nadobudne 

studentke razrednega pouka, psihologije, biopsihologije, specialne pedagogike in najmlajsi dve 

maturantki. Za otroke so pripravile razlicne delavnice, skupaj pa smo organizrali tudi kulturni, 

sportni in naravoslovni dan. Cudovita mlada dekleta, z ogromno energije, novih idej, z glasbeno 

duso in predvsem z radodarnim ter odprtim srcem.   



6. Solska revija “Giggles” 

Zelo smo ponosni na prvi izvod nase solske angleske revije 

“Giggles” (Smehljaji). Nase starejse ucenke so pripravile 

razlicne clanke, 

zgodbe, pesmi, 

intervjuje, same pa so 

oblikovale tudi 

naslovno stran. Ime 

“Giggles” so izbrale 

zato, ker se rade 

smejijo in tako vedno 

razvedrijo nase solske 

dni.  

 

 

Iskrena zahvala vsem Vam, ki nam stojite ob strani, da lahko se naprej pomagamo nasi 

skupnosti. 

Vasa Piali Ashar Alo Druzina 

www.pialiasharalo.org 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


