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Muhasto vreme nas v teh dneh 
opozarja, da se letošnje poletje 
nezadržno poslavlja. S poletjem je 
konec tudi prešernih in brezskrbnih 
počitniških dni, kar še kako dobro 
vedo naši učenci in dijaki, ki so 
že zakorakali v novo šolsko leto. 
Počasi se torej bliža jesen, ki pa je za 
večino, če nam jo ne zagode narava, 
še vedno čas veselja nad plodovi 
minulega dela. Za poljedelce in 
sadjarje je jesen prazničen čas, čas 
spravila plodov celoletnega dela. A 
sadovi dela so lahko tudi drugačne 
vrste, kot je na primer obnovljena, 
nadgrajena in energetsko sanirana 
stavba Podružnične šole Vrtojba, ki 
je s 1. septembrom ponovno sprejela 
pod svojo streho vse tamkajšnje 
učence. Seveda pa je jesen tudi veseli 
čas trgatev, sprehodov med pisanim 
jesenskim listjem, čas nabiranja gob, 
pripravljanja ozimnic in toplejše 
garderobe. 

A da nas ne bo prehitro zazeblo, se 
še za trenutek pomudimo pri poletju, 
ki je tudi letos v naši občini minilo 
v znamenju bogatega dogajanja in 
praznovanj. Konec junija smo s 
slovesnostjo na Sv. Otu obeležili dan 
državnosti in se spominjali dnevov 
osamosvojitvene vojne, v juliju pa 
smo praznovali občinski praznik in 
ob tem podelili občinski priznanji 

ter diplomi tistim, ki so se v zadnjih 
letih najbolj izkazali in s svojim delom 
še prav posebej veliko prispevali k 
razvoju naše občine. Vsem letošnjim 
nagrajencem na tem mestu ponovno 
čestitam ter zaželim še veliko uspehov 
pri nadaljnjem delu, ki je vsem nam v 
zadovoljstvo in ponos.

V poletnem času je bil še posebej 
živahen utrip na šempetrskem trgu. 
Festivalsko obarvan program Poletje na 
placu, ki ga je organiziral javni zavod 
KŠTM Šempeter-Vrtojba, je s koncerti 
zvenečih imen, najrazličnejšimi 
predstavami in drugim dogajanjem 
v središče mesta privabil številno 
ne samo domače občinstvo temveč 
tudi obiskovalce iz bolj oddaljenih 
krajev. Verjamem, da je v letošnjem 
zanimivem in pestrem programu 
vsakdo lahko našel kaj zase. 

Posebej živo je bilo ponovno tudi 
konec avgusta, ko je Šempeter zaplesal 
v ritmih Plesnega poletja. Umetniško 
društvo M&N Dance Company je 
že dvanajstič zapovrstjo pripravilo 
mednarodni plesni kamp, ki se ga je s 
pomočjo priznanih plesnih pedagogov 
iz Slovenije in tujine udeležilo več kot 
170 mladih plesalcev od vsepovsod. 
In Šempeter se je ponovno z velikimi 
črkami vpisal ne samo na plesni 
temveč tudi na turistični svetovni 
zemljevid.

Spoštovane, spoštovani!

Veliko je stvari, ki so se zgodile v 
preteklih treh mesecih. Čim več 
smo jih poskušali zbrati v tokratnem 
Glasilu, ki pa je hkrati tudi zadnje pred 
jesenskimi lokalnimi volitvami. S tem 
nagovorom tako sklepam zaporedje 
nagovorov, s katerimi sem vas redno 
seznanjal s svojim delom, z delom 
občinskega sveta in delom občinske 
uprave. 

Bolj natančno in kronološko sem 
naše delo v mandatnem obdobju 
2010−2014 opisal v poletni izdaji 
Glasila. Trdno sem prepričan, da smo v 
teh letih zelo veliko naredili in dosegli, 
da je naša občina med uspešnejšimi, 
da je prijazna do občanov ter odprta 
do sosedov doma in po svetu. Trudili 
smo se, da je uprava delala vestno, 
strokovno, gospodarno, skladno s 
predpisi in nepristransko. 

Svoje delo bi rad v naslednjem 
mandatu nadaljeval, dokončal 
projekte, ki so zahtevali za svojo 
realizacijo nekoliko več časa ter te 
seveda dopolnil z novimi izzivi in 

Spoštovane 
občanke in 
občani!

Ponedeljek 
8.00–12.00;
Sreda 
8.00–12.00 in 14.00–16.30;
Petek 
8.00–12.00. 
 
Županove ure za občanke in 
občane so vsako sredo 
15.00–17.00. Termin si 
rezervirajte v tajništvu 
T: 05 335 10 00. 

Ponedeljek, torek in četrtek 
8.00–15.00; 
Sreda 
8.00–16.30; 
Petek
8.00–14.00.

Uradne ure Občine 
Šempeter-Vrtojba:

cilji. Zato se bom s podporo volivcev 
ponovno potegoval za mesto župana 
naše občine. Verjamem, da lahko 
s svojim znanjem, izkušnjami in 
predanostjo tudi v naslednjih štirih 
letih še veliko naredim v dobro vseh.  

Za to, da smo lahko ponosni na svojo 
občino in dosežke v preteklih štirih 
letih, pa gre zasluga tudi drugim. Zato 
bi se rad na tem mestu za ves trud in 
vse opravljeno delo zahvalil članicam 
in članom občinskega sveta, članom 
nadzornega odbora, predsednikoma 
in članom krajevnih odborov 
Šempeter in Vrtojba, članom delovnih 
teles občinskega sveta ter vsem, s 
katerimi smo v tem času sodelovali 
in ste karkoli naredili za dobro naših 
občanov in občine. 

Z majhnimi koraki in povezani lahko 
tudi v nadaljevanju uresničimo velike 
stvari. Dovolimo torej jeseni, da pred 
nas postavi nove izzive. Pred te so 
z začetkom novega šolskega leta že 
postavljeni naši šolarji in dijaki, kmalu 
pa jim bodo sledili tudi študenti. Novo 
šolsko leto je poseben trenutek tudi 
za vse šolarje, ki ste prvič prestopili 
šolski prag. Vam in vašim staršem prav 
posebej želim lep in predvsem igriv 
začetek novega obdobja v življenju. 
Vsem želim dobro delo in srečno v 
šolskem letu 2014/2015.
 
Vaš župan
Milan Turk

Sprejem vlog in 
informacije:

www.sempeter-vrtojba.si
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je prispevalo k razvoju občine in 
dobrobiti tukaj živečih ljudi.   

Po nagovoru so bile podeljene 
nagrade, slovesnost pa so zaokrožili 
zvoki harfe, po kateri je s spretnimi 
prsti strune ubirala mlada glasbenica 
Maša Mozetič.

Kasneje se je dogajanje iz dvorca 
preselilo na šempetrski trg, kjer 
so bile uradno v uporabo predane 
še na novo obnovljene ter urejene 
ceste in ulice, ki so bile obnovljene 
v okviru III. faze obnove mestnega 
središča. Operacija se je osredotočala 
na prenovo in ureditev kanalizacije, 
javne razsvetljave, preplastitev 
cestišč, kolesarskih poti in pločnikov, 
urbano opremo ipd. na ulicah, ki 
se navezujejo na šempetrski trg po 
natečajni rešitvi in arhitekturnemu 
usklajevanju prometne ureditve ter 
signalizacije. S tem se je v celoti 
zaključila Operacija obnove javne 
infrastrukture v središču mestnega 
naselja Šempeter pri Gorici. 
Drugemu uradnemu delu večera 
je nato sledila zabava s plesom ob 
ritmih skupine Pop Design.

Mateja Poljšak Furlan

Ob občinskem prazniku pregled prehojene 
poti naše občine

18. julija se je v Coroninijevem 
dvorcu odvila osrednja slovesnost 
ob letošnjem občinskem prazniku 
– slavnostna seja Občinskega 
sveta Občine Šempeter-Vrtojba. 
Ob tej priložnosti se Občina z 
nagradami in priznanji pokloni 
najvidnejšim dosežkom in s tem 
tudi posameznikom, društvom in 
podjetjem, ki že dolgo let uspešno 
delajo in ustvarjajo ter vidno 
prispevajo k razvoju občine in širijo 
glas o njej po Sloveniji in še dlje. 
Slavnostna seja pa je bila poleg 
občinskih nagrajencev namenjena 
tudi pregledu prehojene poti, ki jo 
je v svojem nagovoru strnil župan 
Milan Turk. 

Zbrane je popeljal nekoliko dlje 
v preteklost in opisal dogajanje 
zadnjih štirih let. “Mandat se 
je začel v času, v katerem je bil 
evropski pa tudi svetovni prostor že 
močno zaznamovan z učinki tako 
imenovane krize, na katero smo se 
v naslednjih letih privajali in se ji 
bolj ali manj uspešno prilagodili. 
Težave s finančnimi sredstvi za 
financiranje javnih programov so 
se dotaknile vseh, tudi naše občine. 
Vendar pa smo z racionalno rabo 
sredstev uspeli ohraniti zelo visok 
nivo infrastrukture, storitev ter 
drugih javnih dobrin, ki jih občina 
zagotavlja. Tako nismo zmanjševali 
sredstev na področju družbenih 
dejavnostih, kot so sociala, skrb 
za starejše, mladino, kulturne, 
športne in druge dejavnosti, pri 
katerih začnemo navadno najprej 
varčevati. Občina Šempeter-Vrtojba 
se po različnih kriterijih razvitosti, 
razvojnega potenciala, kakovosti 

življenja še vedno redno uvršča v 
sam vrh slovenskih občin, na kar smo 
lahko zelo ponosni. Potrudili smo 
se in zagotovili kar največ sredstev 
za razvoj iz evropskih skladov in 
sredstev švicarskega prispevka ter 
nekaterih državnih razpisanih 
sredstev.” 

Ob tem je navedel tudi nekaj 
številk: “V tem mandatu smo 
uspeli pridobiti približno 1.140.000 
EUR iz sredstev iz neposrednih 
regionalnih spodbud, 912.000 EUR iz 
programov čezmejnega sodelovanja 
Slovenija-Italija in Alpine Space, 
266.000 EUR iz naslova spodbud za 
razvoj podeželja, 160.000 EUR iz 
programov lokalne akcijske skupine 
za razvoj kmetijstva in 590.000 EUR 
iz švicarskega prispevka. Skupaj 
torej kar 3.068.000 EUR, h katerim 
je treba prišteti še 8.600.000 EUR, 
ki jih bomo koristili iz evropskega 
kohezijskega sklada in državnih 
sredstev za izgradnjo čistilne naprave 
in kanalizacijskega omrežja.”

Pomembni so tudi ostali občinski 
prihodki, pri določanju katerih je 
župan izpostavil zmernost: “Že v 
letu 2011 smo zmanjšali nadomestilo 
za uporabo stavbnih zemljišč, letos 
pa smo po sprejemu občinskega 
prostorskega načrta tudi nekoliko 
znižali komunalni prispevek. S tem 
želimo seveda dati potencialnim 
investitorjem v našem okolju jasen 
signal, da si zmernega, za okolje 
sprejemljivega, gospodarskega 
razvoja želimo. Dobrodošli so prav 
vsi, pa čeprav gre le za nekaj novih 
delovnih mest. Vsako šteje. 

V naši občini je na razpolago še 
veliko degradiranih območij, ki so 
bodisi pozidana z neizkoriščenimi 
ali celo dotrajanimi industrijskimi 
objekti. Želimo si, da bi se 
gospodarski razvoj najprej nadaljeval 
prav tam.”

V nadaljevanju je župan Turk 
na kratko opisal in s številkami 
ovrednotil izvedene projekte in večje 
naložbe. Na koncu pa se je zahvalil 
vsem za sodelovanje in delo, ki 
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Slovesnost je obogatila harfistka Maša 
Mozetič.

Celoten županov nagovor je objavljen 
na občinski spletni strani.
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Priznanja in nagrade Občine Šempeter-
Vrtojba za leto 2014

Ob občinskem prazniku Občina 
Šempeter-Vrtojba vsako leto 
podeljuje priznanja in nagrade 
zaslužnim občanom in občankam. 
Štiri občinske nagrajence za leto 
2014 je izbral občinski svet na svoji 
37. redni seji 19. junija na podlagi 
predlogov Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. 
Župan Milan Turk je tako na 
slavnostni seji 18. junija podelil 
zlato in bronasto priznanje ter dve 
diplomi.

Zlato priznanje je ob 20. obletnici 
delovanja, ki uspešno povezuje 
šport, aktivno preživljanje prostega 
časa in družabno življenje, prejelo 
Športno društvo Mark Šempeter iz 
Šempetra pri Gorici.

Športno društvo Mark Šempeter že 
dvajset let spodbuja in goji zdrav 
duh in zdravo telo. S promocijo 
gibanja, kot enega temeljnih 
človekovih potreb, je Športno 
društvo Mark eno najpomembnejših 
športnih društev v naši občini. Dve 
desetletji množično povezuje krajane 
in ostale privržence športnega 
načina življenja. Šport, rekreacijo 
in zdrav način življenja skuša na 
najrazličnejše načine približati 
ljudem vseh starosti. Telovadbo, 
planinarjenje, pohodništvo in 
različna testiranja člani uspešno 
povezujejo z druženjem. S svojo 
razvejano dejavnostjo in povezovanji 
z drugimi podobnimi društvi si 
Športno društvo Mark uspešno 
utira pot tudi v svet. Tako se redno 
udeležuje številnih prireditev 
doma in v tujini, veliko odmevnih 
dogodkov pa organizirajo tudi sami. 
Seveda ne smemo pozabiti, da 
so člani društva s prepoznavnim 
oranžnim odsevnim jopičem kot 
reditelji nepogrešljivi tudi pri 
drugem dogajanju v občini.

Bronasto priznanje za dosežke na 
področju športa in športne vzgoje je 
prejelo Društvo ekstremnih športov.

Društvo ekstremnih športov – DEŠ 
je že desetletje aktivni promotor 
športnega plezanja na Goriškem. 
Danes združuje več kot 500 članov 
in uspešno upravlja enega največjih 

plezalnih centrov v Sloveniji, kjer 
organizirajo številna pomembna 
tekmovanja. Člani redno sodelujejo 
in se uspešno predstavljajo na 
številnih športnih prireditvah doma 
in v tujini. Poleg tega pa društvo 
skrbi tudi za mlade plezalce. 
Nadobudne športnike vzgaja v 
športnem duhu, ki prek vztrajnosti 
in truda vodi do uspehov tako v 
športu kot tudi življenju nasploh. Za 
svoje požrtvovalno delo pri izgradnji 
plezalnega centra v Šempetru so bili 
člani Društva ekstremnih športov 
tudi nagrajeni in v okviru projekta 
Naj prostovoljec leta 2011 prejeli 
nagrado Naj projekt 2011.

Diplomo Občine Šempeter-Vrtojba 
za uspešno delo je prejelo Območno 
združenje veteranov vojne za 
Slovenijo “Veteran” Nova Gorica – 
Sekcija Šempeter-Vrtojba.

Območno združenje veteranov 
vojne za Slovenijo “Veteran” Nova 
Gorica – Sekcija Šempeter-Vrtojba 
od ustanovitve leta 2003 s svojim 
delovanjem ohranja spomin na 
priprave in vojno za samostojno 
Slovenijo ter ohranja spomin na 
Teritorialno obrambo. V ta namen 
so člani v zaklonišču pod Pošto 
v Šempetru razstavili tudi nekaj 
muzejskih eksponatov. Sekcija redno 
organizira spominske svečanosti 
ob obletnici dogodkov v procesu 
priprav na osamosvojitveno vojno 
in med osamosvojitveno vojno 
ter skrbi za ohranjanje obeležij 
osamosvojitvene vojne na območju 

občine. S svojim delovanjem 
veterani krepijo domoljubje, hkrati 
pa širijo prepoznavnost občine s 
sodelovanjem z veteranskimi in 
drugimi sorodnimi organizacijami 
tako doma kot v tujini.

Diplomo Občine Šempeter-Vrtojba 
za uspešno delo pa je prejela 
Vodopivec trgovina, trgovina in 
servisiranje, d. o. o., iz  Šempetra 
pri Gorici.

Družinsko podjetje Vodopivec 
trgovina, d. o. o., že 24 let uspešno 
deluje in se razvija v Bazari. Z 
avtoprevozništva so leta 2000 
prešli na servisiranje tovornih 
vozil, danes pa s svojo ponudbo in 
delom v skladu s svojim sloganom 
“Poskrbimo, da bodo vaše poti 
varne” skrbijo tudi za osebna vozila. 
Podjetje, ki danes zaposluje 8 oseb, 
se nenehno prilagaja potrebam na 
trgu, ponuja novosti, zagotavlja 
visoko kvaliteto storitev in s tem 
omogoča konstantno rast in razvoj 
svoje dejavnosti, delovnih mest 
ter ohranjanje obrti v domačem 
kraju. Družina Vodopivec s svojimi 
sodelavci dokazuje, da se lahko s 
pravo vizijo, delom, vztrajnostjo in 
povezanostjo dosega uspehe tudi 
v teh gospodarstvu nenaklonjenih 
časih.

Mateja Poljšak Furlan
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Meja brez meja – strateški načrt in maketa 
treh mest

Občina Gorica, Mestna občina Nova 
Gorica in Občina Šempeter-Vrtojba so 
z ustanovitvijo Evropskega združenja 
za teritorialno sodelovanje EZTS GO 
v skupno vizijo načrtovanja povezale 
tri mesta. Gre za nov model (ki lahko 
postane edinstven primer v Evropi 
celotnega upravljanja čezmejnega 
somestja), ki ga lahko zaradi njegove 
posebne strukturiranosti obravnavamo 
kot unikum. EZTS GO je izziv 
sprejel in v zadnjem letu izvedel 
pomembno in dosledno prostorsko 
analizo in skušal začrtati pot, ki bi 
sledila potrebam ter posebnostim tega 
prostora.

Posvet Meja brez meja – Strateško 
urbanistično načrtovanje 
čezmejnega prostora Gorice, Nove 
Gorice in Šempetra-Vrtojbe, ki je 
potekal v Gorici 9. julija 2014, je 
ponudil priložnost za ovrednotenje 
opravljenega dela. Po uvodnem 
pozdravu župana Milana Turka, so o 
možnih oblikah skupnega načrtovanja 
in sodelovanja spregovorili 
koordinator Odbora za urbanizem 
EZST GO Livio Semolič, predsednik 
zbornice arhitektov Massimo 
Rocco in predsednik Trgovinske 
zbornice Gianluca Madriz. Angelo 
Patrizio je predstavil raziskavo 
združenja trgovcev Confcommercio 

Maketa somestja Gorice, Nove Gorice in Šempetra-Vrtojbe.

o gospodarskih dejavnostih v Gorici, 
Novi Gorici in Šempetru-Vrtojbi, Eddi 
Dalla Betta, predsednik urbanističnega 
inštituta INU,  pa načrt za obmejno 
cesto.

Zbrani so izpostavili vse bolj aktualno 
potrebo po skupnem načrtovanju 
razvoja tega ozemlja. Beseda je torej 
tekla o meji, vendar ne o taki meji, kjer 
se vse konča, temveč o meji, ki je bolj 
neko obrobje, ob katerem se srečujejo 
različne skupnosti. Za uresničitev 
dejanskega in otipljivega čezmejnega 
sodelovanja pa je pomembno skupno 
načrtovanje in vizija razvoja tega 
prostora, k čemur bo pripomoglo tudi 
oblikovanje skupnega Strateškega 
načrta, ki ga v sklopu EZTS GO 
pripravljajo omenjene tri občine. 
Proces strateškega načrtovanja se 
vključuje v širši okvir načrtovanja, 
opredeljevanja ciljev ter izbiranja 
ukrepov in projektov ob upoštevanju 
njihove dejanske izvedljivosti. S 
Strateškim načrtom bodo določene 
splošne smernice, ki jih bodo občine 
z načrtovanjem prenesle na svoje 
območje. Strateški načrt lahko torej 
pojmujemo predvsem kot neke vrste 
stalni laboratorij upravljanja, ki bo 
doprinesel k izgradnji skupnega 
sistema smernic, ciljev in skupnih 
ukrepov v procesu krepitve odnosov 
med skupnostmi.

Po zaključku srečanja, ki ga je 
vodila direktorica EZTS GO, Sandra 
Sodini, je bila odprta še razstava 
“3x3x1: lokalizirane utopije”, ki je 
bila v septembru prenesena v veliko 
dvorano Mestne občine Nova Gorica 
in bo na ogled do 30. septembra. Na 
razstavi je predstavljena maketa mest 
Gorica, Nova Gorica in Šempeter 
ter posamezni arhitekturni načrti, 
ki zadevajo čezmejno urbanistično 
usklajevanje na devetih strateških 
območjih. To so: reka Soča in Dolina 
Korna; železniška postaja z okolico; 
Prvomajska ulica in Kolodvorska 
pot; Rdeča hiša in Rožna dolina; 
nekdanje letališče Duca d’Aosta; oba 
tovorna terminala; Ul. Terza armata in 
Kromberk; bolnišnice; obmejni pasovi 
in območja. Arhitekturni načrti in 80 
m² velika maketa mest Gorica, Nova 
Gorica in Šempeter so sad raziskave, 
ki so jo v iztekajočem šolskem letu 
opravili študentje integriranega 
projektiranja na goriški fakulteti za 
arhitekturo. Petinpetdeset študentov 
magistrskega študija je s pomočjo 
desetih docentov, dveh izvedencev 
in koordinatorja – rektorjevega 
pooblaščenca Giovannija Fraziana 
– devet mesecev preučevalo in 
raziskovalo čezmejni urbani prostor.

Mateja Poljšak Furlan
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Prenovljena, nadgrajena in energetsko 
sanirana Podružnična šola v Vrtojbi

V ponedeljek, 1. septembra, je 
bilo na prvi šolski dan v Vrtojbi 
še posebej praznično. Izgradnja 
prizidka in prenova šole v okviru 
energetsko učinkovite sanacije se je 
namreč zaključila in na ta dan so bili 
novi prostori s krajšo slovesnostjo, ki 
so jo oblikovali učenci Podružnične 
šole Vrtojba, tudi uradno predani 
v uporabo. Zbrane je najprej 
pozdravila ravnateljica Slavica 
Bragato, nato sta novo pridobitev 
predstavila župan Milan Turk in 
Primož Ladava, vodja projekta 
Obnovljivi viri energije v primorskih 
občinah in predstavnik agencije 
GOLEA.

Šola je z novo pridobitvijo dobila 
kar nekaj novih prepotrebnih 
prostorov. Objekt je bil namreč na 
severovzhodnem delu obstoječe 
šole ob telovadnici delno nadzidan. 
V pritličju pa je odprt atrij delno 
zasdelo prizidano stopnišče za 
dostop v nadzidan del. V pritličju 
so bile urejene sanitarije za gibalno 
ovirane osebe, v nadstropju pa dve 
novi učilnici, knjižnica in sanitarije. 
Na južni strani so učitelji dobili nov 
prostor za zbornico ter dva kabineta 
za pogovor s starši. Zanje so bile 
urejene tudi sanitarije z ločenim 
prostorom za čistila. Manjši posegi 
so bili še na jugovzhodnem delu 
objekta, kjer je strojnico in prostor 

za deponijo nadomestila delavnica 
za hišnika oziroma vzdrževalca. 
Ne nazadnje pa je bil šolski objekt 
priključen še na kotlovnico ob 
telovadnici.

Sočasno s to naložbo se je izvedla 
tudi energetsko učinkovita sanacija 
POŠ Vrtojba, ki sodi med aktivnosti 
projekta Obnovljivi viri energije 
v primorskih občinah, ki ga kot 
izvajalska agencija koordinira 
Goriška lokalna energetska agencija 
(GOLEA). Investicija energetske 
sanacije je bila v višini 85 % 
financirana iz sredstev Švicarskega 
prispevka v okviru Slovensko-
švicarskega programa sodelovanja 
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Heritaste

Goriška regija ima visok potencial 
naravnih danosti za proizvodnjo 
kakovostnih pridelkov in 
izdelkov, ki so ponos in posebno 
bogastvo naše regije. RRA 
severne Primorske d. o. o. Nova 
Gorica je pod okriljem projekta 
Heritaste pripravila interaktivni 
zemljevid, na katerem so zbrani 
pridelovalci/ponudniki mlečnih 
in mesnih izdelkov, medu, sadja, 
vina, goriškega radiča, špargljev 
in aromatičnih zelišč ter 
turistične kmetije in gostilne, ki 
vam omogočajo prava kulinarična 
doživetja. Trenutno je vpisanih 
več kot 100 pridelovalcev in 
predelovalcev iz Goriške in 
Obalno-Kraške regije ter Benečije.
Zemljevid ponudnikov, ki 
je objavljen na spletni strani 
projekta 
(www.heritaste-project.eu) je 
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namenjen tako turistom kot lokalnim 
prebivalcem, ki cenijo kakovostne 
proizvode in lokalno pridelano 
hrano.

Med ponudnike se lahko še vedno 
vključite z izpolnitvijo kratke 
spletne ankete in tako obogatite 
ponudbo Goriške regije, hkrati pa si 
omogočite brezplačno promocijo na 
čezmejnem območju. Za ljubitelje 
kulturno-zgodovinskih znamenitosti, 
povezanih z oljkami in vinom 
ter zgodovinskih kleti je na voljo 
tudi več kot 80 natančnih opisov 
s številnimi fotografijami, ki so 
bile zbrane s strani slovenskih in 
italijanskih partnerjev projekta.

Kristina Brataševec,
RRA Severne Primorske d.o.o. Nova 
Gorica

Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-
Italija 2007–2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in 
nacionalnih sredstev.

za zmanjševanje gospodarskih in 
socialnih razlik v razširjeni Evropski 
uniji, 15 % pa jo je financirala 
Občina Šempeter-Vrtojba. V okviru 
energetsko učinkovite sanacije 
stavbe je bila izvedena toplotna 
izolacija strehe in fasade, zamenjava 
stavbnega pohištva in vgrajeni so 
bili radiatorski termostatski ventili. 
Ko govorimo o energetski varčnosti, 
je velik dejavnik tudi samo vedenje 
uporabnikov. Zato je v objektu 
vgrajen energetski monitoring 
oz. spremljanje rabe energije, 
ki bo omogočal spremljanje za 
optimizacijo energetske porabe.

V okviru projekta Obnovljivi viri 
energije v primorskih občinah šola 
že izvaja krožek in tehnične dneve 
na temo obnovljivih virov energije 
ter učinkovite rabe energije. Tako se 
učenci v izobraževalnem procesu 
usposabljajo za trajnostni pristop 
pri rabi energije. Sočasno bo GOLEA 
v nadaljevanju projekta izvedla 
tudi usposabljanje uslužbencev in 
tehničnega kadra, tako da bodo vsa 
izobraževanja usposobila uporabnike 
za pravilno ravnanje v energetsko 
saniranem objektu. S  sanacijo bo 
šola prihranila okoli 75 % energije, 
s pravilnim ravnanjem pa bo 
prihranek lahko še večji.

Mateja Poljšak Furlan in GOLEA
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Na festival podjetništva po znanje in 
motivacijo!

Od načrta A do načrta, ki deluje

Tako je svojo knjigo ‘Delaj vitko’ 
podnaslovil AshMaurya, v 
Primorskem tehnološkem parku pa 
smo si ga izposodili za dogodke, 
ki se bodo v okviru festivala 
podjetništva zvrstili v treh občinah:

v torek, 23. septembra, med 14. • 
in 17. uro v Renčah,
v sredo, 24. septembra, med 13. • 
in 17. uro na Bevkovem trgu v 
Novi Gorici in
v četrtek, 25. septembra, med • 
13. in 17. uro na Trgu Ivana 
Roba v Šempetru pri Gorici.

Predstavili bomo, kako s pomočjo 
metodologije vitkega in agilnega 
podjetništva idejo pretvoriti v 
uspešen posel. Pristop je namenjen 
poslovodjem, podjetnikom, 
tehničnim kadrom ter vsakomur, ki 
želi zagnati svoj poslovni projekt, 
torej tudi mladim in potencialnim 
podjetnikom. Osnovnošolcem, 
dijakom, študentom in ostalim pa 
bodo na voljo tudi vse informacije o 
podjetniškem tekmovanju POPRI – 
POdjetje za PRIhodnost.

Razstava ‘Start-up podjetništvo’ v 
avli Coroninijevega dvorca

Od ponedeljka, 22., do petka, 26. 
septembra, bo v avli Coroninijevega 
dvorca v Šempetru pri Gorici na 
ogled razstava na temo start-up 
podjetništva. Odlična priložnost 
za tiste, ki jih zanimajo programi 
in priložnosti za nastajanje nove 
generacije podjetnikov, globalno 
prebojnih podjetij in delovnih mest.

BusinessMeetups Nova Gorica s 
Kristjanom Pečancem

V četrtek, 25. septembra, ob 20. 
uri pričnemo z jesenskim nizom 
srečanj, ki se odvijajo vsak mesec 
v Cafe Gallus v Novi Gorici. Gre za 
podjetniška druženja, namenjena 
širši javnosti. Goste skrbno izbiramo, 
predstavljamo pozitivne podjetniške 
zgodbe in omogočamo pogoje za 
ustvarjanje novih priložnosti. Vstop 
je prost.

Prenovili smo podjetniško 
tekmovanje POPRI 

Mlade želimo usmerjati k 
raziskovanju in iskanju idej, ki 
rešujejo konkretne probleme 
ljudi in družbe. Pri tem želimo, 

da so inovativni in kreativni ter 
da uporabljajo sodobno znanje 
in tehnologije. Seveda je zelo 
pomembno tudi, da znajo rešitve 
iskati na podjeten način in jih 
ustrezno predstaviti. Zato smo 
koncept podjetniškega tekmovanja 
POPRI posodobili tako, da 
temelji na razvijanju podjetnih 
lastnosti mladih, ki jih kot odrasli 
potrebujemo v vsakem poklicu, 
ne da pa se jih naučiti na hitro. 
Petek, 26. septembra, bo namenjen 
tekmovanju POPRI. Med 13. in 17. 
uro nas lahko obiščete v centru 
Qlandia v Novi Gorici, kjer vam 
bomo predstavili vse podrobnosti. 

Tanja Kožuh

V tednu od 22. do 26. septembra se nam obeta zanimivo podjetniško dogajanje. Primorski 
tehnološki park bo ves teden na različnih lokacijah predstavljal sodobna podjetniška 
znanja ter priložnosti, ki jih okolje ponuja potencialnim in obstoječim podjetnikom. 
Predstavljen bo tudi prenovljen koncept podjetniškega tekmovanja POPRI, ki je namenjeno 
osnovnošolcem tretje triade, dijakom in študentom ter diplomantom in odraslim, ki iščejo 
ali imajo zanimive podjetniške ideje. 



9Jesen 2014

p
o

d
j
e

t
n

o

Operacija Podjetno v svet podjetništva 2014

“V naši sredi gostimo že skupno 
četrto ekipo mlajših brezposelnih z 
višjo ali visoko izobrazbo, ki so željni 
teoretičnega znanja in uporabnih 
praks s področja podjetništva,” 
je povedal Črtomir Špacapan, 
direktor RRA severne Primorske, 
ki omenjeno operacijo že drugo 
leto izvaja na Goriškem. “Med 
dvanajstimi slovenskimi regionalnimi 
razvojnimi agencijami, ki izvajajo 
projekt, imamo na Goriškem največji 
delež udeležencev, ki se uspejo po 
opravljenem usposabljanju zaposliti 
ali samozaposliti.” 

Osrednja ideja operacije je 
udeležencem, izbranim na javnem 
pozivu, ponuditi strokovno pomoč 
in dodatna usposabljanja, ki jih 
potrebujejo pri razvoju podjetniške 
ideje v delujoče podjetje. Delo 

poteka v skupini z desetimi 
udeleženci, ki se za štiri mesece 
zaposlijo na RRA severne Primorske, 
d. o. o., Nova Gorica. Tu pod 
vodstvom različnih mentorjev ter 
zunanjih svetovalcev razvijajo lastno 
poslovno idejo, pripravijo poslovni 
načrt za ustanovitev podjetja in se 
usposabljajo za podjetniško kariero. 
Cilj vsakega udeleženca je, da 
najkasneje v enem letu po zaključku 
usposabljanja ustanovi lastno 
podjetje, se samozaposli ali zaposli 
pri drugem delodajalcu. 

Med tokratno deseterico je tudi 
30-letni Peter Grilj iz Šempetra 
pri Gorici. “Decembra lani 
sem zaključil magistrski študij 
grafičnega oblikovanja na ljubljanski 
naravoslovno-tehniški fakulteti. Po 
več kot šestih mesecih sem želel 

rešiti problem brezposelnosti, zato 
sem se prijavil na ta projekt,” nam 
je zaupal. “Čeprav ne prihajam iz 
podjetniške družine, sem si vedno 
želel imeti svoje podjetje. Všeč mi 
je, da imamo zunanje mentorje 
in svetovalce, ki nas seznanjajo s 
podjetniškimi  veščinami.” Razvija 
poslovno idejo grafičnih storitev 
ter ponudbo spletnih strani vseh 
vrst. Po končanem usposabljanju 
namerava odpreti lastno podjetje, 
pri čemer bo imel možnost pridobiti 
nagrado v višini 3500 evrov. 

Naslednji javni poziv bo predvidoma 
objavljen oktobra 2014. Izbor 
za tretjo skupino  udeležencev 
operacije Podjetno v svet podjetništva 
2014 v letošnjem letu bo opravljen 
novembra, pričetek zaposlitve bo v 
začetku decembra, neposredno po 
zaključku delovnega razmerja druge 
skupine udeležencev.

Zainteresirani, ki izpolnjujejo 
pogoje javnega poziva – to je, da 
so prijavljeni na Zavodu RS za 
zaposlovanje, so mlajši od 35 let in 
imajo zaključeno vsaj višješolsko 
izobrazbo, naj spremljajo spletno 
stran Zavoda RS za zaposlovanje 
in RRA severne Primorske, d. o. o., 
Nova Gorica ter se na javni poziv 
prijavijo.

Ana Cukijati
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V začetku avgusta 2014 je na Regijski razvojni agenciji 
(RRA) severne Primorske, d. o. o., Nova Gorica pričela z 
delom že druga skupina udeležencev letošnje operacije 
Podjetno v svet podjetništva 2014, namenjene spodbujanju 
podjetništva med mladimi in njihovemu zaposlovanju.
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20 let Športnega društva Mark Šempeter

Letošnje leto je za nas zares izjemno. 
Najprej deževen pohod v januarju, 
nato deževen pohod v februarju, vsak 
mesec enako, potem pa se je zgodila 
naša dvajsetletnica. Športno društvo 
Mark je postalo polnoletno in kot se 
za tak dogodek spodobi, smo morali 
pogledati tudi v preteklost. Zbornik, 
ki smo ga izdali, je potpuri mnenj in 
zanimivih pričanj. Kritik na kvaliteto 
in izbor nismo slišali nobenih, zato si 
predstavljamo, da smo uspeli pripraviti 
zanimiv dokument o naši razviti 
dejavnosti ter o našem povezovanju s 
svetom. S prispevki v štirih jezikih smo 
dosegli, da so se z njim seznanili tudi 
izven naših meja. Spominek, ki smo 
ga dodali, pa bo uporabnikom dokaz 
našega prijateljstva. Pomen praznovanja 
je potrdila prisotna skupina nam 
sorodnega društva iz Nemčije, ki je 
še ves teden občudovala lepote naše 
domovine.

Letošnja izbira nagrajencev Občine 
Šempeter-Vrtojba je “pri-zadela“ tudi 
naše društvo. Podeljeno nam je bilo 
zlato priznanje kot potrditev naših 
prizadevanj in sodelovanja z Občino. 
Zasluge za priznanje imajo vsi naši 
člani, ki nesebično žrtvujejo svoj čas za 
društvene namene.

Silvo Kokot
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Društvo GO-Spominčica Nova Gorica o 
preventivi in demenci

V Sloveniji živi že dvaintrideset 
tisoč bolnikov z demenco. Ta 
napredujoča in zdaj neozdravljiva 
bolezen uničuje možganske celice 
in ne povzroča le izgube spomina, 
ampak tudi agresivnost, privide, 
begavost ter še številne druge težave, 
ki spremenijo življenje bolnika in 
svojcev. Kaj lahko storimo sami, da 
nas demenca ne preseneti?

Znano je, da so dejavniki tveganja 
za demenco poleg visoke starosti 
še nezdravljeni visok krvni tlak, 
visok holesterol, sladkorna bolezen 
in previsoka telesna teža. Vse to 
pa je pogosto povezano z nezdravo 
(preslano, premastno, presladko, 
preobilno ter preveč predelano) 
prehrano in nezdravim življenjskim 
slogom, kamor prištevamo še zlorabo 
alkohola, drog, kajenje ter psihično 
in telesno neaktivnost. Lansko leto 
je bil gost Alzheimer kaffe delavnic 
prof. dr. Vojko Kavčič, raziskovalec 
zgodnjega odkrivanja demence in 

kognitivnega staranja, ki je poudaril, 
da staranje in tudi demenca potekata 
počasneje in manj intenzivno pri 
ljudeh, ki dinamično živijo, se 
fizično gibajo, imajo socialne stike 
in veliko umske telovadbe. Tudi  
vseživljenjsko učenje predstavlja 
manjše tveganje za nastanek 
demence.

Po mnenju dr. Vojka Kavčiča je 
telovadba možganov vse, kar 
spodbuja možgane k aktivnejšemu 
delovanju (branje, reševanje 
križank, sudokuja, obiskovanje kina, 
predavanj, pa vse do pogovora s 
prijatelji), saj so pri tem potrebni 
koncentracija, delovni spomin, sluh, 
vid. Seveda ne smemo zanemariti 
pomena fizične aktivnosti, ker ne 
koristi le kostem in ožilju, ampak 
tudi možganom, saj zahteva njihovo 
izjemno kompleksno in usklajeno 
delovanje ter ritmično gibanje in 
ravnotežje. Dr. Vojko Kavčič nas je 
tudi spodbudil, da smo se v Društvu 

E: go.spomincica@ssz-slo.si 
GSM: 031 367 628

GO-Spominčica odločili, da bomo 
oktobra letos v Domu upokojencev 
Nova Gorica začeli z možgansko 
telovadbo “Delaj z glavo”. V 
program smo vključili različne 
socialne, družabne, miselne in 
slikovne igre, ter sestavljanke. 

Alzheimerjevo bolezen in druge 
vrste demenc vedno bolje poznamo, 
čeprav ostaja še veliko neznank. 
Zagotovo je upoštevanje opisanih 
dejavnikov koristno, če ne drugače, 
že zaradi ohranjanja telesnega in 
duševnega zdravja. Končno, kar je 
dobro za srce in žile, je dobro tudi za 
možgane. 

Sonja Valič, 
predsednica društva 
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Vrtiček ne pozna meja

Marsikateri naš uporabnik ima doma 
svoj vrtiček, a žal ne vsi, zato je 
spomladi “vzklila” ideja, da bi imeli 
skupni vrt, kjer bi izkušeni vrtnarji 
“blokovskim laikom” nudili brezplačna 
navodila. Medtem ko smo iskali 
primerno lokacijo, so željo zaupali 
Giulianu Colussiju, predsedniku 
svojcev oseb s težavami v duševnem 
zdravju Gorizia – FUSAM, ki nas je 
velikodušno povabil, da se pridružimo 
ekipi, ki je prav v tistih dneh (v 
začetku maja) začela s čiščenjem 
zapuščenega dela parka Basaglia, kjer 
naj bi nastal “bio vrtiček”. Povabilo 
smo z veseljem sprejeli, saj smo čez 
noč dobili prečudovit vrt, njim pa je 
bila tovrstna pomoč dobrodošla.

Sledila so le organizacijska 
usklajevanja in “izbor termina”, 
ki bi obema stranema ustrezal. Z 
uporabniki se zberemo v ŠENT-u v 
Šempetru pri Gorici, kjer se po krajšem 
sprehodu pridružimo vrtnarjem na 
italijanski strani, v parku Basaglia. To 
so gostoljubni gostitelji, kjer prijetno 
združijo s koristnim. Pričakajo nas 
s kavico in sladkimi dobrotami. Po 
krajšem klepetu se odpravimo na 
vrt, kjer vsak dobi svoje obveznosti. 
Doživeli smo tudi že presenečenja, ko 
so polni delovne vneme prispeli na vrt, 
kjer jih je pričakala pogostitev “vrtnih” 

dobrot in druženje z uporabniki in 
njihovimi svojci.

To je lepa izkušnja, na vrtu se počutijo 
kot doma. Uporabniki si izmenjujejo 
semena in sadike. Obetajo si dobro 
letino. Načrtujejo, da bodo rastline 
“zapisali” v petih jezikih (slovenščini, 
italijanščini, furlanščini, nemščini 
in latinščini) ter oblikovali mini 
knjižico. Tudi jezik ni težava, včasih je 

Uporabniki Dnevnega centra ŠENT-a iz Šempetra pri Gorici skupaj z uporabniki Centra za 
mentalno zdravje iz italijanske Gorice združili moči na vrtičku v parku Basaglia.

edina težava ta, kako pri uporabnikih 
vzbuditi domotožje. Tu ni prostora 
za slabo voljo, predsodke, depresijo 
ali žalost, slišati je le smeh in zvoke 
vrtnega orodja.

Želijo, da se vrtna pravljica nadaljuje.

Edina Kovač Cvetko
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Praznovali smo god šempetrskega 
zavetnika sv. Petra
28. in 29. junija je bilo v Šempetru 
še posebej slovesno. 29. junija 
namreč goduje krajevni zavetnik 
Sv. Peter in kot tradicionalno 
so Kulturno umetniško društvo 
Šempeter, Župnija Šempeter pri 
Gorici, Krajevni odbor Šempeter ter 
Društvo žena in deklet Šempeter 
oblikovali dogajanje, ki je obeležilo 
dvodnevno dogajanje. 

Začelo se je v soboto z Gostilno 
pri Nutovih na župnijskem 
dvorišču, kjer so s pesmijo, plesom 
in humorjem  postregli člani in 
članice Kulturno umetniškega 
društva Šempeter (Dramska sekcija, 
Župnijski MePZ in Komorni zbor 
Muzika) ter Folklorne skupine 

Gartrož iz Nove Gorice. Popeljali 
so nas v čas pred drugo svetovno 
vojno, ko je bila slovenska pesem 
prepovedana, vendar so domoljubi 
vseeno izkoristili vsako priložnost, 
da so s pesmijo  izrazili svojo 
pripadnost svojemu narodu. Gostilna 
pri Nutovih je bila prizorišče, kjer 
so se izmenjevali strah in pogum, 
sovraštvo in ljubezen, pesem in 
ples, žalost in smeh, zmaga pa 
neizmerna volja do življenja, ki ji 
niti težke razmere ne morejo do 
živega.

Dogajanje se je nadaljevalo v nedeljo 
dopoldan, ko so se najprej po trgu 
sprehodile šempetrske noše, temu 
pa je sledila slovesna sv. maša, ki 

jo je ob somaševanju domačega 
župnika Janeza Kavčiča daroval 
letošnji zlatomašnik Anton Gleščič, 
župnik iz Vrtojbe. Po daritvi je 
sledil blagoslov kruha in vina, ki so 
ga nato razdelili vsem zbranim na 
družabnem srečanju.

Mateja Poljšak Furlan
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12. plesno poletje v Šempetru pri Gorici

Umetniško društvo M&N Dance 
Company in Zavod MN Produkcija 
sta ob podpori Občine Šempeter-
Vrtojba, Mestne občine Nova Gorica 
in Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti Območne izpostave Nova 
Gorica ter ob medijski podpori 
GO Televizije in spletnega portala 
Parada Plesa že dvanajstič zapovrstjo 
organizirala mednarodni plesni 
kamp Plesno poletje v Šempetru pri 
Gorici, ki je potekal v dneh od 17. do 
23. avgusta 2014. 

Gre za že uveljavljeno obliko 
dodatnega plesnega izpopolnjevanja 
pod vodstvom priznanih plesnih 
pedagogov iz Slovenije in iz tujine, 
ki ponuja pester in kakovosten 
plesno-izobraževalni program, 
namenjen članom plesnih skupin, 
mentorjem, plesnim pedagogom, 
koreografom in vsem ljubiteljem 
plesne umetnosti. V želji, da bi to bil 
čim bolj plesno obarvan teden, so 
se v tem času odvijali tudi različni 
zanimivi večerni dogodki. 

Vsebinsko zasnovo izobraževalnega 
programa sta oblikovala Michal 
Rynia in Nastja Bremec in si pri tem 
prizadevala ponuditi le najboljše 
in seveda zagotoviti strokovnost 
na področju izbire izobraževalnega 
kadra, ki ga vedno označuje domača 
in mednarodna uveljavljenost, 
akademska strokovnost in 
priljubljenost. Vsekakor lahko 
trdimo, da Plesno poletje sodi med 
največje tovrstne plesne seminarje v 
Sloveniji, hkrati pa se po kakovostni 
vsebinski zasnovi programa in 
organizaciji lahko primerja z 
največjimi mednarodnimi plesnimi 
kampi v Evropi. 

Vsako leto gostimo veliko število 
plesalcev iz Slovenije in tujine 
in tudi tokrat smo beležili visoko 
število prijavljenih iz različnih 
slovenskih mest ter iz tujine (Italija, 
Nemčija, Hrvaška).

Letošnji izobraževalni program so 
vodili: 

Petar Đorčevski iz Beograda, sicer 
solist SNG Opera in Balet Ljubljana;
Michal in Nastja sta tudi letos 
vodila delavnico modern fusion, 
njunega prepoznavnega plesnega 
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stila, ki združuje elemente baleta, 
sodobnega in modernega plesa ter 
hip hopa; s stilom, ki zahteva visoko 
tehnično dovršenost, navdušujeta 
številne plesalce doma in v tujini.

Erika Silgoner iz Catanie (Italija) 
je poučevala moderno plesno 
tehniko. Sicer pa je Erika že večkrat 
sodelovala z organizatorji; poučevala 
je na Plesnem poletju v letih od 2003 
do 2008 in bila vzor mnogim našim 
plesalcem, ki so med tem časom tudi 
tesneje sodelovali z njo. Erika vodi 
plesni ansambel ESKLAN s sedežem 
v Catanii in za letošnje leto snuje 
nov plesni projekt.

Lukas Tyrell McFarlane iz Kanade je 
poučeval modern jazz tehniko. Lukas 
je novo ime letošnjega Plesnega 
poletja in slovi kot izvrsten plesalec 
in koreograf, ki je zmagal in zablestel 
v popularnem televizijskem showu 
‘Got to dance’.

Koharu Sugawara iz Tokia je 
bila lansko leto prvič z nami in 
navdušila s svojim hip hop stilom 
in energičnostjo. Koharu je poznano 
ime na hip hop plesni sceni, ravno 
tako tudi Quick Crew – zasedba treh 
Norvežanov, ki so prisotni na vseh 
večjih plesnih kampih po svetu in na 
Plesnem poletju sodelujejo že tretje 
leto zapored.

Poleg Koharu in Quick Crew pa sta 
hip hop poučevala tudi Anthony Lee 
iz Los Angelesa in Kenzo Alvares iz 
Amsterdama. Oba prvič na Plesnem 
poletju, a ravno tako zveneči imeni 
na svetovni hip hop plesni sceni.

Že peto leto zapored nam uspeva k 
sodelovanju pritegniti tudi gibalno 
ovirane osebe. Tako smo nadvse 
veseli dejstva, da smo uspeli tudi 
letos organizirati plesno delavnico za 
gibalno ovirane osebe na invalidskih 
vozičkih. Delavnico plesno gibalne 
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terapije je vodila specialistka plesne 
terapije, Katja Bucik iz Nove Gorice.

Poskrbeli pa smo tudi za plesno 
izobraževanje najmlajših. Otroci 
od 5 do 10 let so plesali hip hop, 
poučevala pa je Tjaša Bucik iz Nove 
Gorice. Tjaša se sicer izobražuje v 
okviru redne dejavnosti M&N Dance 
Company in kot uspešna, prizadevna 
in talentirana plesalka sodeluje tudi 
v mnogih plesnih projektih M&N 
DC. 

Odličen strokovni kader in izjemen 
ter že uigran organizacijski tim, 
gostoljubnost Srednje biotehniške 
šole, krasni prostori, neposredna 
bližina dijaškega doma (zasedli 
smo vse nočitvene kapacitete), 
naklonjenost in prijaznost 
uslužbencev šole in dijaškega 
doma, podpora Občine Šempeter-
Vrtojba, Mestne občine Nova Gorica 
in Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti Območne izpostave 
Nova Gorica, stalna neposredna 
dostopnost vsakršnih informacij v 
t. i. “info točki”, so tisti pozitivni 
elementi, ki zagotavljajo kakovosten 
program in prijetno ter varno počutje 
in bivanje. 

S spodbujanjem razvoja plesne 
umetnosti na Goriškem le-ta 
postaja na tem prostoru končno 
prepoznavnejši element lokalnega 
kulturnega življenja in v veliko 
veselje si štejemo dejstvo, da so 
končno tudi plesne predstave bolj 
obiskane kot v preteklih letih. Da je 
temu tako, dokazuje tudi dejstvo, 
da je Mestna občina Nova Gorica po 
lanskoletnem “Letu Silvana Furlana”, 
ki je močno vplival na razvoj filmske 
kulture na Goriškem in nasploh v 
širšem slovenskem in mednarodnem 
prostoru, to leto posvetila plesni 
umetnosti. Vsi, ki smo kakorkoli 
povezani s to umetnostjo, smo tega 
seveda zelo veseli in hkrati tudi 

izjemno hvaležni za vso pozornost in 
podporo, saj je to nenazadnje zares 
edinstven primer podpore različnim 
domačim kulturnim ustvarjalcem, 
ki ima nadvse pozitivne učinke ne 
le v smislu širjenja prepoznavnosti 
samih ustvarjalcev, pač pa tudi v 
smislu nadvse dobrodošle kulturno-
umetniške programske ponudbe in 
kulturne vzgoje mladih. 

In tako je tudi Plesno poletje 
vključeno v sklop letošnjega 
programa Plesnih doživetij. V veliko 
veselje nam je, da se je zaključna 
prireditev, ki je sicer najodmevnejši 
večerni dogodek Plesnega poletja, 
odvila pred nastopom slovitega 
godalnega dueta 2Cellos na travniku 
pred novogoriško mestno hišo. 
Zaključni produkciji Plesnega poletja 
pa je sledil tudi nastop nekaterih 
plesnih pedagogov - Michal Rynia 
in Nastja Bremec, Petar Đorčevski, 
Erika Silgoner, Jasmin Saulo iz 
Londona, asistentka plesalca in 
koreografa Lukasa Tylrell McFarlane, 
Kenzo Alvares in Anthony Lee. In 
morda je prav letošnji odmeven 
zaključek Plesnega poletja na nek 
način tudi prvi korak k uresničitvi 
naše ideje o poletnem plesnem 
festivalu, ki bi gostil domače in tuje 
profesionalne plesne predstave. 

Jasmina Bremec, 
organizacijski vodja projekta PP
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Pojoča družba iz Beograda

“Kjer je sonce, tam so rože. Kjer pa 
sonca ni, tam roža ne cveti. Tam 
sem jaz doma, kjer je sonce, kjer je 
vrt cvetoč, tam dom je moj. Kjer je 
veter, tam je pesem. Kjer pa vetra ni, 
ni pojočih ptic. Tam sem jaz doma, 
kjer je pesem, kjer lepo pojo, tam 
dom je moj,” poje slovenska ljudska 
pesem. 

V petek, 20. junija, smo v 
Mladinskem centru Vrtojba 
res lahko začutili, kaj pomeni 
domovina in kakšen pomen ima 
slovenska pesem. Kulturno društvo 
Tojva A.D. 1200 je namreč gostilo 
ženski zbor Pojoča družba iz 
Beograda, v katerem prepevajo 
Slovenke, tudi nekaj Primork, ki že 
desetletja živijo v Srbiji. V imenu 

V imenu pevk Pojoče družbe iz Beograda je navzoče pozdravil gospod Ivan 
Debeljak.

pevk je navzoče pozdravil Ivan 
Debeljak, mož, ki tudi v Beogradu 
poskrbi, da so Slovenci, ki pridejo 
k njim na obisk, lepo sprejeti. V 
svojem govoru se je najprej zahvalil 
županu Milanu Turku za prisrčen 
sprejem, predsedniku Krajevnega 
odbora Vrtojba, Ivu Podbersiču, za 
organizacijo koncerta, in župniku 
Antonu Gleščiču za predstavitev 
cerkve Srca Jezusovega in darovanje 
svete maše. Povedal je, da pevski 
sestav goji predvsem domačo 
slovensko pesem. Koncertira po 
vsej Srbiji, predvsem tam, kjer 
živijo Slovenci, redno sodeluje tudi 
pri mašah v katoliških cerkvah. 
Pevke zelo ceni beograjski nadškof 
Stanislav Hočevar, nanje pa je zelo 
ponosen tudi slovenski veleposlanik 

Franc But, ki je tudi stalen gost na 
vseh prireditvah, ki jih organizira 
njihovo društvo.  
 
Domovina se rodi z vsakim 
človekom. Vedno nova in sveža, 
vedno drugačna. Vsak jo čuti, vsak 
se nanjo spomni, čeprav ne vsak 
dan. Ko si daleč stran od domovine, 
te nanjo spominjajo slovenske 
knjige, prijatelji, ki živijo tam in 
seveda slovenske ljudske pesmi. 
Te so v najrazličnejših priredbah 
tvorile tudi rdečo nit tokratnega 
koncertnega programa, kjer sta 
sodelovala še zbor društva žena, 
ki ga vodi Uroš Cej, in Mladinski 
zbor Šempeter-Vrtojba, pod 
vodstvom Mojce Maver Podbersič. 
Pevke Pojoče družbe iz Beograda 
so s svojim žarom in zanimivo 
interpretacijo prevzele vse navzoče, 
da so na koncu skupaj zapeli vsem 
dobro znano Regiment po cesti gre. 

Pevke so svoje gostovanje v 
Sloveniji nadaljevale z udeležbo 
na taboru slovenskih zborov v 
Šentvidu pri Stični. Zapele so 
na koncertu slovenskih zborov 
iz drugih držav in se na pevski 
manifestaciji pridružile pevcem 
združenih zborov ob spremljavi 
pihalnega orkestra.

Mojca Maver Podbersič
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Program Svit za zgodnje odkrivanje in zdravljenje raka debelega črevesa in 
danke
                         
Raka debelega črevesa in danke lahko pravočasno odkrijete in pozdravite. Med 
ljudmi kroži mit, da je rak smrtna obsodba. Ni res! Razvoj onkologije, diagnostike, 
zdravljenja in Program Svit, so veliko prispevali k zgodnejšemu odkrivanju 
bolezni, boljšim rezultatom zdravljenja, daljšem preživetju bolnikov in kakovosti 
njihovega življenja. V letu 2013 je sodelovalo v Programu Svit 62,22% vabljenih 
moških in žensk (50-69 let) v občini Šempeter-Vrtojba. Zaželena odzivnost je vsaj 
70%.                
                                                         
Pomembno je redno (vsake dve leti) testiranje na prikrito kri v blatu.                        
Brez odlašanja odgovorite na vabilo in se vključite v Program Svit. 
Lahko se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom v lekarni ali s svetovalci v: 

Centru Svit•  (tel.: 01/62 04 521, e-naslov: info@program-svit.si)   
Svitovi info točki•  v Zdravstvenem domu Nova Gorica vsako sredo med 12:30 
in 14:30 uro  (tel.: 05/33 83 208). 

Več  informacij je na spletni strani www.program-svit.si.

Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje
Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica
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V tretje gre rado
Pa smo se končno kot Singgirls 
le lahko predstavile tudi v 
Šempetru. Tokrat je bilo vreme 
naš zaveznik. Pevke Mladinskega 
zbora Šempeter-Vrtojba namreč že 
tri leta sodelujemo z Big bandom 
NOVA. In kadar pojemo z njimi, se 
prelevimo v Singgirlske. Tako smo 
torej letošnje “Poletje na placu”, ki ga 
organizira KŠTM Šempeter-Vrtojba, s 
koncertom 27. junija začele Singgirls 
& Big band NOVA z gostom Vladom 
Kreslinom.

Koncertni program je v plesnih 
ritmih začel big band, pod 
taktirko Damjana Valentinuzzija. 

Koncertu sta prisluhnila posebna 
gosta: Alexia Coronini z možem 
Tomom Foxom.

V nadaljevanju pa smo se 
instrumentalistom pridružile 
pevke, pod vodstvom Mojce 
Maver Podbersič, in zapele nekaj 
zimzelenih popevk. Šuštarski most 
je čudovito interpretirala Ana 
Strgulc, Na vrh nebotičnika pa smo 
se povzpeli z odlično vokalistko 
Nino Vrabec. 

V drugem delu se nam je na odru 
pridružil Vlado Kreslin. Katere 
pesmi je zapel sam in skupaj z 
nami, si lahko preberete v citatu, ki 
sem ga povzela iz Facebook objave 
naše pevke Ane: “Dekle moje pojdi 
z menoj po Cesti v Šempeter, kjer 
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bova Lahko zletela in ujela svoje 
sanje. In tudi Čez tisoč let se bo Od 
višine zvrtelo na Dan neskončnih 
sanj, ko bom v rokah držal Tisto črno 
kitaro!” Seveda ni potrebno posebej 
poudarjati, da se je s prihodom 
Vlada Kreslina energija dvignila do 
vrelišča. In nas zavrtela skupaj s 
priredbami Anžeta Vrabca v poletne 
počitnice.

Kristina Pavlica
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V tretje gre rado
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“Poletje na placu” v Šempetru pri Gorici

Tudi letos se je na Trgu Ivana Roba 
(t. i. placu) in pred Coroninijevim 
dvorcem odvijal že tradicionalni 
program poletnih prireditev, pod 
skupnim imenom Poletje na placu. 

Začeli smo 26. junija, ko je Društvo 
Kot v pravljici naše najmlajše 
popeljalo v svet zdrave prehrane. 
Z Gospodično Špinačko smo kosili 
v družbi visokih gostov iz sveta 
visoke družbe in spoznali: “naj 
tudi bo sladko, brez tega ne gre, a 
resnica edina je, da kdor je hraber, 
poje prav vse!” Pravljični program 
za otroke so v okviru Poletja na 
placu dopolnili še Primož s svojim 
glasbenim programom; gledališčniki 
Compania Teatro Scalzo z italijanske 
strani meje so Kulturno dvorano 
v Šempetru zapolnili z milnimi 
mehurčki; z gledališčem Ku-kuc so 
otroci poleteli čez travnik v družbi 
Čebelice Debelice; z gledališčem 
Smejček pa so se razgibali skozi 
Športno pravljico. Na odru pa se 
niso odvijale samo predstave za 
otroke, pač pa smo na odru gostili 
tudi stand-up komike in igralce, ki so 
nas zabavali s svojimi komedijami. 
In tako smo se nasmejali: Karlu 

Čretniku v predstavi Mišo Frajer, 
Janko Haier; Ranku Babiću in Tini 
Gorenjak v komediji Moška copata 
in Borisu Kobalu v monokomediji Po 
mojem Slovenci.

Oder pa ni bil rezerviran samo 
za igralke in igralce, pač pa so na 
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njem nastopila tudi slavna imena 
slovenske glasbene scene. Povzpeli 
smo se na Malo teraso, se sprehodili 
čez Šuštarski most in Od višine 
bi se nam skoraj zvrtelo v glavi ob 
nastopu Vlada Kreslina in Singgirls. 
Alenka Godec nas je popeljala v 
Mesto sanj, kjer se zgodi Vse ob 
pravem času in So najlepše pesmi 
že napisane. Ob nastopu Tinkare 
Kovač je zapihal Veter z juga, ki nas 
je vodil Med zemljo in zrakom in 
nam polepšal večer Brez laži. Cikel 
glasbenih nastopov pa je zaključil 
zmagovalec letošnjih Melodij morja 
in sonca, Rudi Bučar.

Na odru se je tudi plesalo. Nastopili 
so Baletna šola Nova Gorica, 
ProDance, M&N Dance Company, 
VIP Dance Company, v Poletnemu 
BreakDance izzivu pa so se pomerili 
breakdance plesalci. Šahisti pa so 
se v Šahovski simultanki pomerili 
proti mednarodnemu šahovskemu 
velemojstru Aljoši Grosarju. 

V okviru Poletja na placu so 
nastopili še Bog Bards in Šola 
Irskega plesa na Večeru Irske glasbe 
in plesa, Orkesterkamp Bovec na Tinkara Kovač.

Koncert Alenke Godec.
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Večeru komorne glasbe in pravi 
zgodovinski graščaki v okviru Večera 
glasbe in pripovedi.

Občanke in občani so se v 
letošnjem muhastem poletju družili 
ob skromnem, vendar pestrem 
programu, namenjenemu vsem 
generacijam, kjer je lahko vsakdo 
našel nekaj zase. Vaš pozitiven odziv, 
velika udeležba na vseh prireditvah 
ter vaše pohvale so poplačali naš 
trud ob pripravi vseh prireditev, 
za kar se vam zahvaljujemo in 
naslednje poletje se spet vidimo na 
placu.

Aleš Bajec, 
direktor Zavoda KŠTM Šempeter-
Vrtojba

Poletni BreakDance izziv, mednarodno tekmovanje v break danceu.

Utrinek iz predstave Špinačka, Društva Kot v pravljici.

Večer glasbe in pripovedi s pravimi zgodovinskimi graščaki.
Soap opera, otroški spektakel z 
milnimi mehurčki.

Čebelica debelica, otroška gledališka 
predstava.
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Gospodična Špinačka, zdrava zelenjava, 
odločitev je prava!

Letošnje Poletje na placu se je začelo s 
predstavo Društva Kot v pravljici, ki je 
na oder premierno postavilo pravljico 
Jane Korečič, Gospodična Špinačka. 
Tokratna pravljica nas je popeljala 
v svet zdrave prehrane, na čarobni 
vrtiček, kjer spoznamo gospodično 
Špinačko, ki je pravkar diplomirala 
na prestižni francoski fakulteti iz 
zdrave prehrane. Ob prebiranju razne 
literature pa se vanjo naseli strah, 
saj med drugim prebere, da otroci ne 
marajo špinače. Toda njene skrbi hitro 
prežene pismo strica Brokolina, ki jo 
vabi na kosilo, kjer bo sprejeta v visoko 
družbo same ugledne hrane. Tam je 
spet razočarana, ko se seznani z gospo 
Kremšnito, ki je prefinjena gospa 
iz visoke družbe in se zmrduje nad 
barvo gospodične Špinačke in njenim 
vonjem, prav tako gospod Kepica. 
Ker ju Špinačka zaradi njune barve 
in vonja naravnost obožuje, je seveda 
hudo razočarana in steče na vrt. 
Toda celotno dogajanje se spremeni, 
ko na kosilo pride častni gost, pirat 
Kumkvat, ki išče zdravilo za svoje 
mornarje. Rabi namreč zdravilo, ki bo 
odgnalo skorbut. Gospa Kremšnita je 
navdušena nad možnostjo zamenjave, 
a Pirata njene sladkosti ne zanimajo, 
nakar zagleda Špinačko in takoj 
ugotovi, da je to odlična izbira za 
njegovo posadko-špinača je namreč 
zdravilo za skorbut!

Jana Korečič je v domišljijski barviti 
svet na zelo svojevrsten način 
skrila smisel miselnosti mlajše 

generacije. In tu se znajde drobna 
gospodična Špinačka. V vsej svoji 
skrbi za zdravje otrok popolnoma 
pozabi na to, da otroci morda ne 
marajo špinače. Ne pozabimo na to, 
kako se mora drobcena gospodična 
Špinačka počutiti na slavnostnem 
kosilu, ko spozna gospo Kremšnito, 
ki tako mamljivo diši po vanilji, 
in nesramnega gospoda Kepico, 
ki dišave kar menja. Zaradi svojih 
sladkosti se vedno počutita zaželena 
in pomembna. Ne premoreta niti 
toliko sočutja, da bi podprla smisel 
Špinačkinega početja, skrb za zdravje 
otrok. Pomembno je le, da sta zaradi 
svoje sladkosti daleč najpomembnejša 
v svetu prehrane, saj »ni važno, kaj je 
zdravo, važno, da je dobro, da diši!« 
S tem se svet gospodične Špinačke 
obrne na glavo, za vse, za kar misli, 
da je pomembno, naenkrat nima 
več smisla. A v hišo strica Brokolina 
zakoraka častni gost. Pirat Kumkvat 
je prejadral sedem morij, da je priplul 
do strica Brokolina, da bi izmenjal 
zaklade. Miselnost, ki je objadrala svet, 
postavi misli gospodične Špinačke na 
pravo mesto! Pirat Kumkvat iz daljnega 
Šipkovega otoka prinese svež veter in 
postavi na glavo svet gospe Kremšnite 
in gospoda Kepice, saj njune »sladkosti 
ne dajo kreposti!«. »Toda špinača, 
cvetača, to zakladi, ki imamo jih radi! 
… Dajo nam moč zdravje, veselje …« 
In tako ta svež veter pošteno napne 
tudi jadra gospodične Špinačke in 
ji pomaga zapluti v varen pristan. 
Presrečna je, da bo lahko ustvarjala 
nove recepte, in njeno znanje, njen 
vrtiček in njeno prizadevanje za 
zdravje spet dobi smisel. Pravljica 
je v knjižni svet prinesla svež veter, 
saj je dodobra prevetrila vprašanje o 
zdravi prehrani. Skozi pravljico pa se 
nam odkriva tudi drugo pomembno 
vprašanje. In to so odnosi med 
generacijami. Na vrhu imamo gospo 
in gospoda, ki sta zaslepljena s svojo 
sladkostjo in s tem prepričana v svojo 
pomembnost. Vsa leta vladata na vrhu 
s svojimi vonjavami in okusnostjo. 
V visoko družbo pa poskuša vstopiti 
gospodična diplomantka, ki se bori 
za zdravje otrok. Toda ob soočenju z 
njima ne razume njune ošabnosti in 
bi se bila zaradi njune pokvarjenosti 
celo pripravljena umakniti iz visoke 
družbe. A na čelu mize sedi nekdo, 

ki premore zdravo mero vsega, in 
jo opogumi, da prisede nazaj k mizi 
in s tem spet poskuša najti smisel 
svojega početja. Toda oseba, ki stvari v 
družbi postavi na svoje mesto, prihaja 
iz daljnih krajev, in to ni gospod 
iz visoke družbe, ampak preprosti 
pirat Kumkvat. In tu ne pride samo 
do soočenja med mlajšo in starejšo 
generacijo, ampak do soočenja med 
dvema kulturama. Če se v neki kulturi 
nekaj zdi samoumevno, ker je sprejeto 
že toliko časa, to ne pomeni, da 
nima smisla, ampak je treba na stvar 
pogledati tudi z drugega zornega kota, 
da dobi resnični smisel. Pravljice Jane 
Korečič prinašajo v današnji hitri svet 
vrednote, kot je dobrota, poštenje, 
zaupanje, pomoč in spoštovanje tistih, 
ki so najbolj nemočni in potrebni 
zaupanja in razumevanja. Zatorej ne 
pozabite svojih otrok popeljati v Janin 
čarobni svet in v svet naših čarobnih 
predstav, skupaj z otroki odplujte v 
pravljični svet, da bo jadra njihove 
barke življenja napela domišljija, ki 
jim bo preko viharjev morja vedno 
pomagala pripluti v varen pristan. 
Pridružite se nam na predstavitvi 
knjige v Goriški knjižnici Franceta 
Bevka v torek, 7. oktobra 2014, ob 
17. uri, in na vseh naših prihajajočih 
predstavah, katerih datumi so 
objavljeni na naši facebook strani: 
https://www.facebook.com/drustvo.
kotvpravljici.

Sara Krošelj
Društvo Kot v pravljici



21Jesen 2014

d
r

u
š

t
v

a

Počitniško varstvo otrok 
v občini Šempeter-Vrtojba

Počitniško varstvo je bilo 
organizirano v prijetnem 
okolju, dobri družbi in pestrem 
animacijskem programu. Otroke 
smo z različnimi aktivnostmi 
popeljali v zabavni svet športa, 
iznajdljivosti, domišljije, 
ustvarjalnosti in nepozabnih 
trenutkov! Počitniško varstvo je 
potekalo pet tednov v mesecu 
juliju na OŠ Ivana Roba Šempeter 
pri Gorici. Vsak teden nas je 
obiskalo več kot trideset otrok. 
Vsakodnevno so bile organizirane 
različne aktivnosti in delavnice. 
Ob ponedeljkih so se otroci lahko 
preizkusili na plezalni steni, 
kjer so se izkazali tudi tisti, ki so 
imeli pred tem strah pred višino. 
Torki so bili namenjeni krajšemu 
sprehodu, kateremu je sledil 
sladoled ter igranje na igralih pred 
Coroninijevim dvorcem v Šempetru. 
Ob sredah smo se zabavali v 
Mladinskem centru v Vrtojbi, 
kjer smo spoznali osnovne korake 
zumbe ter se naplesali ob ritmih 

popularne glasbe. Po “naporni” 
vadbi smo se odpravili na slastno 
kosilo v gostilno Rutinca, kjer so 
nas poučili o obnašanju in bontonu 
med jedjo. V popoldanskem času 
pa so potekala različna predavanja 
Kriznega centra za otroke in 
mladostnike Nova Gorica na temo 
nevarnosti o uporabi socialnih 
omrežij. Četrtek je bil namenjen 
daljšemu sprehodu po trim stezi, ki 
se je zaključil s peko pic iz krušne 
peči. Otroci so se preizkusili tudi 
v lokostrelstvu ter jahali konjičke. 
Vsak petek pa smo se odpravili 
na težko pričakovan bazen, kjer 
so otroci neizmerno uživali. Ob 
tej priložnosti se zahvaljujemo 
vsem, ki ste nam pomagali pri 
izvedbi programa, staršem otrok 
za izkazano zaupanje, otrokom pa 
za vse prijetne urice, ki smo jih 
preživeli skupaj.

Aleš Bajec, 
direktor Zavoda KŠTM Šempeter-
Vrtojba

“Na varstvu sem bil vseh pet 
tednov. Najbolj mi je bilo 
všeč, ko smo odšli na bazen. 
Zelo sem užival na plezalni 
steni, spoznal pa sem tudi 
veliko novih prijateljev.” 
Amil, 6 let

“Všeč mi je bil obisk bazena, 
kjer smo se igrali potapljače 
in se zabavali z učiteljicami. 
Učiteljice so mi bile všeč, 
ker smo vsak dan pridno 
telovadili.” Lan, 9 let

“Všeč mi je bilo, ko sem v 
bazenu plavala pod vodo in 
ko smo jedli pico. Učiteljice so 
bile prijazne.” Nea, 6 let

“Všeč so mi bile učiteljice, ker 
so bile prijazne. Najbolj sem 
uživala, ko sem risala ter se 
igrala s sestrično in drugimi 
prijatelji.” Larisa, 7 let
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Sem Barbara Pavlin, rojena 
26. 3. 1969 v Šempetru. 
Sem mati dveh sinov, na 
katera sem zelo ponosna.  
Po izobrazbi sem Poslovni 
sekretar (VI.), zaposlena kot 
direktorica v podjetju. 

Za županjo kandidiram, ker 
verjamem, da naša občina 
potrebuje svežo energijo in 
ker želim še aktivneje delovati 
v mojem rojstnem kraju. V 
tem mandatu sem kot 
občinska svetnica 
dobro spoznala 
delovanje občinskega 
sveta in občinske 
uprave. Motilo me je, 
ker nisem čutila želje 
po timskem delu, 
ki bi morala biti 
poglavitna naloga 
župana za uspešnejše 
delo celotne 
občinske uprave. 
Zato dajem velik  
poudarek ravno 
temu; povezovanju, 
komunikaciji in 

timskemu delu pri načrtovanju in 
razvoju projektov za našo občino. 
Naša občina potrebuje več 
odločnosti, zato menim, da sem 
prava kandidatka za županjo. 
Sem odločna, energična in imam 
vizijo za prihodnost. V moji ekipi 
bodo naloge razdeljene tako, 
da bo vsak opravljal delo, za 
katerega je najbolj usposobljen. 

Nekaj programskih usmeritev za 
prihajajoč mandat:

projekt športni center, projekt 
festival, ki z leti prispeva k 
prepoznavnosti kraja, ureditev 
tržnice, ureditev in obnova 
kulturne dvorane v Šempetru, 
pridobitev certifikata 
občina prijazna invalidom, 
ustanovitev občinskega odbora 
za mladino, odpraviti dvojno 
plačevanje cene komunalnih 
storitev za podjetnike, ki 
imajo registracijo na naslovu 
bivanja, brezplačna pomoč 

občanom pri 
upravnih zadevah,…

Občina so ljudje 
s svojimi željami, 
zahtevami, hotenji,… 
a občina je tudi 
veliko podjetje in 
ne zgolj politična 
tvorba. 

BODIMO POZITIVNI 
– BODIMO 
ZMAGOVALCI!

Stranka Socialnih demokratov, ki je Občino Šempeter-Vrtojba uspešno 
vodila tri mandate, je razvojni program občine pripravila do leta 2020, 
med drugim je bil vezan na nov prostorski plan, ki smo ga sprejeli prvi 
v Sloveniji. Tudi v četrtem mandatu (2010–2014) so se izvajali in delno 
dokončali naši že načrtovani projekti. Naš program bomo dopolnili in 
izpeljali vse takrat zastavljene cilje, ki jih zaradi nenadaljevanja mandata 
nismo uspeli realizirati. Da bi se projekti lahko v čim večji meri realizirali, 
kot županskega kandidata predlagamo našega dolgoletnega člana, ki 
je bil v mandatu 2006–2010 tudi občinski svetnik, Dejana Koglota in 
precej prenovljeno in pomlajeno listo kandidatov za občinski svet.
Dejan Koglot stanuje v Vrtojbi, star je 37 let, po izobrazbi je diplomirani 
ekonomist, zaposlen je na Javnem zavodu za kulturo, šport, turizem in 
mladino Občine Šempeter-Vrtojba. Dejan Koglot je ustanovitelj Društva 
Gas Vrtejba, ki ga uspešno vodi že deset let. Društvo GAS Vrtejba 
je uspešno izpeljalo vrsto prireditev na državnem in mednarodnem 
nivoju, ki so bile množično obiskane, in za katere je društvo prejelo 
prestižna priznanja. 
Socialni demokrati bomo zagotavljali usklajen razvoj obeh krajev. 
Obdržali bomo visok standard v vrtcih, šoli in varstvu starejših, 
posebno skrb bomo posvečali socialno šibkejšim občanom. Z raznimi 
oblikami pomoči bomo podjetnikom pomagali do novih investicij in 
novih delovnih mest. Omogočili bomo tudi nove projekte v turizmu, 
logistiki, trgovini in drugih sektorjih. 
Hkrati si želimo vzpostaviti pristen stik z vsemi občani, da bodo aktivno 
sodelovali s svojimi potrebami in željami pri ustvarjanju naše skupne 
okolice in prihodnosti.
Drage občanke in občani, s skupnimi idejami, delom in vztrajnostjo 
lahko ustvarimo mnogo več. Tako bomo imeli, kar potrebujemo in kar 
si želimo.
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“Za Avtonomno deželo 
Primorsko“

Zveza za Primorsko - ZZP 
je regionalna stranka, 
ki  je osredotočena na 
Primorsko. Njena usmeritev 
je humanistična - gradi na 
človečnosti: spoštovanju 
človeka in njegovega 
dostojanstva, enakih pravicah 
za vse državljane,  odprtosti 
v svet,  socialni pravičnosti 
ter delu kot vrednoti in 
pravici do dela. Izhaja iz 
spoznanja, da bo te vrednote 
in cilje lahko uresničila 
skozi Avtonomno deželo 

Primorsko in dobro organizirane 
občine. Na državni ravni 
naj ostanejo vojska, policija, 
pravosodje, zunanje zadeve 
in makroekonomska politika. 
Regionalizem in decentralizacija 
države je za Zvezo za Primorsko 
- ZZP osrednja programska 
iztočnica, ki je, zaradi vsak 
dan bolj izrazite centralizacije 
države, za prebivalstvo izven 
osrednje ljubljanske regije, daleč 
najbolj zaskrbljujoč problem. 
Decentralizacija pomeni razvoj 
in večje blagostanje državljank in 
državljanov. 
Zato da bi dosegli te vrednote 
in cilje sem se tudi odločila, da 
bom kandidirala za županijo. 
Poštenost v politiki, bi morala 
biti nekaj samoumevnega. 
Občani Šempetra in Vrtojbe pa 
si zaslužijo več, zaslužijo si 
župana, ki bo imel vizijo razvoja 
občine ter voljo in energijo to 
vizijo uresničiti, ki bo znal 
poslušati in združevati ljudi, ki 
bo znal odločati in udariti po 
mizi, ki bo znal prenesti breme 
odgovornosti lastnih odločitev, 

ki bo znal delo deliti, ki bo 
znal pohvaliti in grajati, 
ki bo skrbel za dobrobit  
vseh občank in občanov od 
dojenčka do starostnika, ki bo 
dal vse od sebe, da se bodo v 
občini odpirala nova podjetja 
in z njimi nova delovna 
mesta, ki bodo prinesla razvoj 
občini. Kot županiji mi ne 
bo težko zahtevati, prositi in 
vztrajati, da bom dosegla to, 
kar bo  koristno za vas.

Karmen Gerbec, 
predsednica Občinske 
organizacije Zveze za 
Primorsko Šempeter Vrtojba

Ljudje, ki jih zanimajo razvojni projekti, 
kot priložnost za boljšo prihodnost.

Martin Ferfolja, 1968
Magister ekonomije
Direktor
Šempeter pri Gorici

Dora Levpušček, 1954
Komercialni tehnik
Upokojenka
Šempeter pri Gorici

Sebastjan Arčon, 1977
Dipl. gospodarski inženir
Podjetnik
Vrtojba

ŽUPANSKI KANDIDAT

Dušan Bremec, 1961 
Diplomirani upravni 
organizator 
Inšpektor v medobčinski 
upravi 
Vrtojba

Posebnost liste predstavlja vizija:

1. ZA drugačen pristop pri upravljanju občine, z dodatno možnostjo vključevanja 
občank in občanov (neposredna demokracija)
2. ZA kulturo konstruktivne komunikacije, ki stavi na dogovarjanje in usklajevanje za 
doseganje skupnih ciljev
3. ZA izvajanje projektov za rast občine kot celote za dobrobit vseh občank in 
občanov
4. ZA posebno skrb za ranljive skupine ljudi,  ki so potrebni pomoči; za solidarnost, 
pravičnost, človekovo dostojanstvo
5. ZA ustvarjanje pogojev za realizacijo priložnosti in idej v gospodarstvu in v 
družbenih dejavnostih - za kvalitetnejše življenje na vseh ravneh
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Spoštovane občanke in 
občani občine Šempeter-
Vrtojba

V N.Si-ju nam je mar, da 
živimo v pravičnosti in spravi 
ter si pridobivamo življenjske 
dobrine s poštenim delom. 
Imamo vizijo na področju 
strateško pomembnih 

projektov (trajnostni razvoj, 
razvoj etičnega pridelovanja 
hrane, aktiviranje vseh 
potencialov naravnih danosti, 
ugodno davčno politiko za 
občane), stimuliranje institucij, 
ki podpirajo izobraževanje in 
zaposlovanje mladih, skrb za 
starejše, bolne in onemogle 
z omogočanjem nižjih cen 
storitev pri pomoči na domu, 
nižje cene otroškega varstva, 
sodobno zdravstveno oskrbo 
za občane, podpiramo razvoj 
športa in umetnosti, pomoč 
socialno ogroženim, zahtevamo 
transparentnost invensticij in 
večje  sodelovanje z občinami 
doma in v zamejstvu. V tem 
mandatu Vam za boljše 
izkoriščanje naravnih danosti 
omogočamo brezplačno 
kmetijsko svetovanje po telefonu 
ali na domu predsednice OO. 
V občini Šempeter-Vrtojba si 
zaslužimo in znamo poskrbeti 
za samooskrbo z domačo varno 
hrano. S proračunskimi sredstvi 
in koriščenjem sredstev EU, 
pa zmoremo tudi zagone na 

gospodarskem področju z 
uvajanje novih tehnologij pri 
odpiranju novih delovnih 
mest.

Program članov volilne liste   
Občinskega odbora

Predsednica OO in nosilka 
liste N.Si:
Dr. Marija (Marinka) Osvald

Izteka se štiri letni mandat uspešnega delovanja Liste Milana 
Turka, s katerim smo dokazali, da je mogoče uresničiti veliko 
večino zadanih ciljev in projektov.

Z vizijo, izkušnjami in znanjem bomo še naprej delovali v 
dobrobit vseh občanov. Tudi v prihodnje se bomo zavzemali za:

skrbno in gospodarno ravnanje z občinskim premoženjem, • 
spodbujanje razvoja gospodarstva, kmetijstva in turizma,• 
gradnjo javne infrastrukture, ki bo temeljila na varstvu • 
okolja in energetski učinkovitosti,
pospeševanje vzgojno izobraževalne, društvene in športno-• 
rekreacijske dejavnosti,
dostopnost do kulturnih, umetniških programov in knjižničnih • 
dejavnosti za vse občane, 
zaposlovanje naših brezposelnih občanov v okviru javnih del,• 
pomoč socialno ogroženim, starejšim in ranljivim skupinam.• 

Več o programu, županskem kandidatu in članih liste si lahko 
preberete v brošuri, ki jo boste v teh dneh prejeli na dom ali na 
https://www.facebook.com/LMilanTurk.osv.
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Člani stranke SMC, Stranke Mira Cerarja, se 
zavedamo izjemnega potenciala naše občine. 
Iskreno verjamemo, da lahko občino Šempeter 
Vrtojba znova popeljemo na pot rasti in uspeha, 
ki bo vsem občankam in občanom zagotovila višjo 
kakovost življenja.
 
Zato si bomo prizadevali za:

visoke pravne standarde, transparentnost in • 
proaktivno delovanje občine 
aktivno sodelovanje lokalne skupnosti • 
pri iskanju novih možnosti povezovanja, 
financiranja, spodbujanja, izobraževanja in 
razvoja vseh njenih subjektov
odlične pogoje in enake možnosti za • 
delovanje ter izkoriščanje lastnih potencialov
ustvarjanje dodane vrednosti, ki bo bogatila • 
našo občino.

Naša dolžnost je, da vam zagotovimo pogoje za 
lepšo prihodnost. Zavedamo se odgovornosti, ki jo 
bomo ob  vaši podpori tudi predano izpolnjevali.

Ime in priimek: Simon Kragelj
Leto rojstva: 1964
Stalno prebivališče: Pod Lazami 32, Vrtojba, 
Šempeter pri Gorici 
Izobrazba: univ. dipl. ing. strojništva
Delo: ravnatelj

Ime in priimek: Jožica Junčaj Sirk   
Leto rojstva: 1963
Stalno prebivališče: Bratuževa ulica 1, 
Šempeter pri Gorici 
Izobrazba: univ. dipl. ing. živilske tehnologije 
Delo: samostojna podjetnica

Ime in priimek: Nataša Valentinčič
Leto rojstva: 1977
Stalno prebivališče: Na Pristavi 28a, 
Šempeter pri Gorici
Izobrazba: magistra pravnih znanosti
Delo: višja pravosodna svetovalka, mediator
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Z brezplačno aplikacijo iHELP tudi naša 
občina bolnikom prijazna

Zdravje predstavlja največjo 
človeško vrednoto in našo največjo 
prioriteto. V Sloveniji vsako leto 
samo zaradi zastoja srca umre 
skoraj 2.000 ljudi, ker ne prejmejo 
pomoči pravočasno. Prav zato, da 
bi pomoči potrebni prvo pomoč 
prejel v čimkrajšem času, s čimer 
bi se povečala verjetnost preživetja, 
brezplačna mobilna aplikacija za 
pametne Android telefone iHELP 
s povezovanjem ljudi vzpostavlja 
varnostno mrežo.

Aplikacija je namenjena 
takojšnjemu SOS-obveščanju v 

primeru zdravstvenega stanja, ki 
zahteva takojšnjo pomoč. iHELP 
platforma ponuja rešitev tudi za 
starejše telefone, saj podpira SMS 
alarmiranje. Danes vsi telefoni 
prejemajo SMS sporočila in zato 
tudi iHELP sistem pošlje SOS alarm 
v obliki SMS. Za večjo varnost pa 
priporočamo, da imate pametni 
telefon.

Kaj iHELP omogoča?

Z SOS-sporočilom aplikacija obvesti 
prijatelje, družino in vse iHELP 
uporabnike, ki so v neposredni 
bližini (SOS radij od 100 do 500 
m), o kraju nesreče in pomembnih 
zdravstvenih podatkih bolnika 
oziroma ponesrečenca.

Prikaže lokacijo najbližjih • 
avtomatskih eksternih 
defibrilatorjev (AED) in 
bolnišnic oz. zdravstveni dom.
Prikaže, koliko iHELP • 
uporabnikov/reševalcev je 
okoli nas, ki nam lahko pridejo 
pomagat.
Izračun varnosti na lokaciji:•  Ali 
veste v kakšnem varnem okolju 
ste?
Vodi skozi temeljne postopke • 
oživljanja (TPO).
Nudi splošne izobraževalne • 
vsebine in napotke, kako se 
odzvati pri različnih poškodbah 

(prva pomoč).
SMS alarmiranje nujnim • 
kontaktom (če nujni kontakt 
nima pametnega telefona oz. 
naložene iHELP aplikacije / 
PREMIUM paket).
Sproži klic na reševalno službo•  
(številka 112).

Brezplačna namestitev

Aplikacijo iHELP si naložite na 
svoj pametni telefon preko Android 
marketa. Da pa bo varnostna mreža 
čim širša, nam vašo telefonsko 
številko pošljite tudi na civilna.
zascita@sempeter-vrtojba.si. Za 
morebitna vprašanja smo vam na 
voljo tudi na telefonu 041 622 397. 
Podrobnejša predstavitev delovanja 
aplikacije pa je predvidena v mesecu 
oktobru na Trgu Ivana Roba ob 
prireditvi v okviru Meseca požarne 
varnosti 2014. Poleg aplikacije 
bo predstavljena še uporaba 
defibrilatorja, oživljanje, nudenje 
prve pomoči in še in še.

Civilna zaščita Občine Šempeter-
Vrtojba želi povečati varnost 
občanov. Več kot nas je, hitrejša je 
odzivnost in zaradi tega je večja 
verjetnost preživetja.

Stanislav Črvič
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Ideja o drugačnem načinu 
zdravljenja z empirično 
zdravniško metodo, ki 
temelji na izkušnji in ima 
natančno opredeljen način 
dela, se je pred dobrimi 200 
leti porodila nemškemu 
zdravniku, dr. Samuelu 
Hahnemannu. Zaužil je lubje 
tropskega drevesa kininovca, 
ki se je sicer uporabljalo za 
zdravljenje malarije, kar mu 
je sprožilo pojav simptomov 
značilnih prav za malarijo. 
Prišel je do ugotovitve, 
da snov, ki pri zdravem 
človeku povzroči težave, 
lahko na drugi strani tudi 
ozdravi bolnika s podobnimi 
simptomi: podobno lahko 
zdravimo s podobnim.

Kam po nasvet o 
homeopatskem zdravljenju 

Homeopatska zdravila so od aprila 
2011 na voljo tudi v lekarnah. Izdaja 
jih lahko le magister farmacije z 
opravljenim strokovnim izpitom 
in dodatnimi znanji s področja 
homeopatije in ne tudi ostali 
farmacevtski strokovni delavci. 
Mogoče je tudi to eden izmed 
razlogov, da se ljudje še vedno 
pretežno odločajo za “klasični” 
način zdravljenja. Po besedah mag. 

V lekarni Nova v Šempetru je zaposlenih pet magister farmacije z dodatnimi 
znanji s področij aromaterapije, homeopatije, bachovega cvetnega zdravljenja, 
kitajske tradicionalne medicine, super živil in kozmetike. 

farmacije, Lidije Blažič, iz Lekarne 
Nova v Šempetru, pa je razlog tudi v 
pomanjkanju poznavanja zdravljenja 
s homeopatijo in njenimi učinki. Ta 
metoda zdravljenja se v Sloveniji 
ni prenašala iz roda v rod kot v 
sosednjih državah. 

Trenutno je v Sloveniji registriranih 
77 različnih vrst homeopatskih 
zdravil, čeprav jih obstaja preko 

2.000. Kako izbrati pravo, vam 
bo najbolje lahko svetoval za 
to usposobljen homeopat na 
podlagi poglobljenega pogovora. 
Homeopatija namreč deluje celostno, 
predvsem pa na osebnem pristopu 
do bolnika. Kot je še povedala 
Blažičeva, s homeopatijo zdravimo 
tako akutne kot kronične bolezni, 
samo zdravljenje pa lahko traja 
različno dolgo, odvisno od bolezni, 
odziva organizma, pravilne izbire 
zdravila in ostalih dejavnikov. 
Starostne omejitve pri uporabi teh 
zdravil ni, z njimi lahko zdravimo 
tudi novorojenčke in živali. Kaj vse 
zdravijo homeopatska zdravila in 
kako jih pravilno uporabljati, lahko 
izveste na delavnici, ki jo prav na to 
temo v jesenskem času pripravljajo 
v Lekarni Nova v Šempetru, kjer 
organizirajo tudi delavnice o 
bachovih cvetnih esencah, klinični 
aromaterapiji in super živilih. 

Barbara Skorjanc
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Preprečevanje stresa pri gojenju vrtnin

Ob naraščajočem pospeševanju 
biološkega kmetovanja ne smemo 
zanemariti dejstva, da je za 
tovrstno pridelovanje potrebno 
več razpoložljivih površin in več 
znanja s področja biologije rastlin. 
Rastlinam je potrebno posvečati 
tudi več časa za opazovanje in za 
posamezna območja izbirati vrste 
in sorte, ki so prilagodljive okolju. 
Za pridelovalna območja Slovenije, 
posebno za območje namakalnega 
sistema Vogršček, v občini Šempeter-
Vrtojba, je že nekaj let izdelana 
rajonizacija pridelovanja vrtnin.

Življenjskih okolij ni brez stresnih 
dejavnikov; rastline so v času gojenja 
stalno ali začasno pod stresom, kar 
se pogosto odrazi na zmanjšanem 
pridelku in slabši kakovosti 
pridelane zelenjave. V letošnjem 
letu je stresni dejavnik prevelika 
količina vlage za večino vrtnin. 

Sposobnost premagovanja stresa je 
odvisna od vitalnosti rastlin in od 
lastnosti gojenih rastlin, kakovosti 
gojitvenega prostora ter od tehnike 
oskrbovanja. Pojav stresa se pri 
gojenju izbranih vrtnin pojavi med 
drugim tudi zaradi neupoštevanja 
pridelovalnih zahtev vrste ali sorte 
po toploti, vodi, nepravilni oskrbi 
na lastnih parcelah, do neustreznih 

ukrepov, ki se izvajajo na sosednjih 
površinah. Vsak nepravilno izveden 
ukrep (pomanjkljivo izveden ali 
izpuščen) se pogosto odrazi v 
obliki vidnih ali prikritih znakov, 
po katerih lahko določimo oziroma 
ugotovimo, ali je gojena rastlina v 
stresu. Intenzivnost takega pojava pa 
se vselej pokaže na pričakovanem ali 
doseženem pridelku.  

Pojav stresa v naravnih razmerah 
zmanjšamo, če pravočasno in 
kakovostno opravimo potrebne 
oskrbovalne ukrepe (okopavanje, 
pletev, gnojenje, varstvo) in tako 
zagotovimo normalen potek rasti.
 Posebno pozornost bo v danih 
globalnih klimatskih spremembah, 
morda že v naslednjem letu, 
potrebno povečati tolerantnosti na 
sušo. Med ukrepi, ki se jih bomo 
morali posluževati in ne zahtevajo 
velikih vlaganj, je revitalizacija 
starih odpornih kultivarjev, ki na 
določenih lokacijah boljše uspevajo 
in je njihovo gojenje ekonomsko 
upravičeno.

Pomanjkanje ali preveč vode je za 
rastlino stres, ki se odraža tudi na 
zmanjšanje odpornosti, pri napadih 

bolezni in škodljivcev. Zato so 
genetska zasnova in obdobja fenofaz 
rastlin, pomembni dejavniki, ki jih 
moramo upoštevati, ko se odločamo 
za gojenje posameznih kultivarjev, 
ki so krajevno značilni oziroma 
prilagojeni mikroklimatskim 
razmeram območja.

Primer take vrtnine je fižol, ki 
izredno slabo prenaša vodni 
stres; v svetu pa spada med 
najpomembnejše stročnice 
(pridelava znaša okrog 25 milijonov 
ton). Vrtnina je pomemben vir 
proteinov (esencialne aminokisline), 
mineralov in vitaminov. Stare 
domače sorte se še vedno najdejo; 
primer je območje Goriške, kjer 
ohranjamo sorto “Topolovec”, ki 
je glede na tukajšnjo klimo ena 
izmed sort, ki je trdoživo preživela 
v naravnih danostih (sušna obdobja 
in povišana temperatura v času 
cvetenja) in daje dobre pridelke. V 
letošnjem poletju problema s fižolom 
ne zaznamo, saj so obilne padavine 
in ugodna zračna vlaga za fižol na 
našem območju omogočila obilen 
pridelek tudi drugih sort fižola.
                                                  
Dr. Marinka Osvald
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Sprejem prvošolcev na podružnici Vrtojba

Začelo se je novo šolsko leto. V 
lepo prenovljeno, svetlo in prijetno 
vrtojbensko šolo je 1. septembra 
zakorakalo 20 prvošolcev, 13 dečkov 
in 7 deklic. 

Zbrane je pozdravila učiteljica 
Suzana Koncut, sledil je nagovor 
ravnateljice Slavice Bragato in 
župana Milana Turka. Pevski zbor 
je ubrano zapel, sledila je igrica 
Mavrična ribica, ki so jo zdajšnjim 
prvošolcem poklonili bivši učenci 1. 
razreda. 

Prvošolci so si nato ogledali njihovo 
novo učilnico in skupaj s starši 
prisluhnili prvim napotkom za 
uspešno delo v novem šolskem letu. 

Obiskala sta nas tudi Lili in Bine, 
čebelici, ki bosta tekom leta sledili 
šolskemu delu in otrokom popestrili 
igro in učenje.

Tako je prvošolcem prijetno minil 
prvi šolski dan.

Želimo jim srečno in uspešno 
šolanje.

Učiteljice Alenka Vodopivec, Karmen 
Grosar in Sonja Kodelja 
ter vsi ostali na POŠ Vrtojba

Ali ste vedeli?

Začetki organiziranega šolstva 
v Vrtojbi segajo v daljno leto 
1871, po nekaterih virih pa 
še kakšno leto ali dve prej z 
ustanovitvijo enorazrednice. 
Od tedaj se je šola stalno širila 
in večala.
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Glasbeniki Orkesterkampa na obisku v 
Šempetru pri Gorici

Poletna orkestrska in komorna 
šola Orkesterkamp že vrsto let 
domuje v Bovcu, od koder s svojimi 
mladimi glasbeniki iz vse Slovenije 
in tujine, združenimi v manjše 
komorne skupine, potuje na številna 
koncertna prizorišča po celotni 
Primorski. 17. julija se je ustavila 
tudi v Šempetru. Zavod KŠTM 
Šempeter-Vrtojba, ki je pripravljal 
poletno kulturno dogajanje Poletje 
na placu v Šempetru pri Gorici, 
je namreč v svoj program vključil 
tudi koncert komornih skupin iz 
Orkesterkampa. Ti glasbeniki so 
v tistem času v Bovcu spoznavali, 
kaj pomeni muziciranje v velikem 
Simfoničnem orkestru. V atriju pred 
Coroninijevim dvorcem so nastopile 
štiri različne komorne skupine, 
ki so sestavljale sekcije tega 
velikega orkestra. Kvartet pozavn, 
trio violončel, tolkalni ansambel, 
trobilni kvintet je sestavljajo kar 
šestnajst glasbenic in glasbenikov, 
ki so pripravili pester glasbeni 
večer.

Mladi glasbeniki so se v Bovcu v 
teden dni trajajočem intenzivnem 
tečaju skupaj z mentorji 
spoprijemali z učenjem različne 
glasbe: v orkestrih z zahtevnimi 
skladbami iz zgodovine glasbe, 
v komornih skupinah pa z 
raznovrstno glasbo, kot je tudi 
pop, jazz, blues. Prav s prepletom 
klasične in lahkotnejše glasbe so se 
glasbeniki predstavili na koncertu 
v Šempetru pri Gorici. Z mladimi 
tolkalisti je nastopil tudi mentor 
Simon Klavžar, mednarodno 
priznani tolkalist, ki je zaigral v 
solistični točki in tako pokazal vse 
odlike njegove brezhibne tehnike. 

Mentor Simon Klavžar z učenci Orkesterkampa: Gal Krajčič in Jaan Štokelj Wu.

Mladost, žar in poletna razigranost 
so bile prisotne skozi cel koncert 
Orkesterkampa v Šempetru.

Ekipa UPOL, 
zanj Metka Sulič 
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Čezmejni glasbeni odmevi tudi v 
Coroninijevem dvorcu

21. avgusta je Coroninijev dvorec 
ponovno gostil koncertno karavano 
projekta ECHOS – Čezmejni odmevi, 
ki je kulturno dogajanje v Šempetru 
obogatila že v lanskem letu. Projekt, 
ki ga pripravlja Kulturni dom 
Nova Gorica skupaj s partnerjema 
društvom Progetto Musica in 
Kosovelovim domom Sežana, je 
namenjen spodbujanju čezmejnega 
kulturnega sodelovanja preko 
skupnega razvijanja in izmenjave 
glasbenih produkcij ter vrednotenju 
soudeleženega območja. Tokratni 
glasbeni večer sta oblikovala 

mlada nadarjena glasbenika: 
pianist Gregor Dešman, ki se po 
uspešno zaključenem študiju na 
Akademiji za glasbo v Ljubljani 
izobražuje na specialističnem 
podiplomskem študiju na zagrebški 
glasbeni akademiji pri prof. Rubenu 
Dalibaltyanu in se lahko pohvali 
s Prešernovo nagrado Akademije 
za glasbo ter številnimi drugimi 
mednarodnimi nagradami in 
priznanji, in klarinetist Leonardo 
Franz, ki je z odliko zaključil 
študij klarineta na klasičnem liceju 
in Konservatoriju v Vidmu, kjer 

Odlična glasbenika, pianist Gregor Dešman in klarinetist Leonardo Franz.
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obiskuje dveletni program umetniške 
interpretacije, vpisan pa je tudi 
na Medicinsko fakulteto v Vidmu. 
Udeležil se je vrste mojstrskih 
tečajev, seminarjev in usposabljanj 
ter pogosto nastopal na koncertih 
kot solist ali z orkestrom. Sodeloval 
je tudi z Malim festivalom Furlanije 
Julijske krajine. Glasbenika, ki 
sta bila, kot drugi sodelujoči na 
festivalu, izbrana preko razpisane 
avdicije, in sta svoje znanje 
kasneje kalila na pomladanskem 
glasbenem taboru, kjer sta skupaj 
z mentorji sooblikovala festivalski 
program, sta s svojim muziciranjem 
navdušila poslušalce, ki so dvorano 
šempetrskega dvorca napolnili do 
zadnjega kotička.

Uro pred koncertom, kjer smo lahko 
slišali dela Franza Liszta, Vilka 
Ukmarja, Roberta Schumanna, 
Luciana Beria, Paula Hindemitha in 
Francisa Poulenca, je bil voden ogled 
po razstavi o rodbini Coronini, po 
koncertu pa so članice društev žena 
in deklet iz Šempetra in Vrtojbe 
navdušile s svojimi dobrotami v 
kulinaričnem družabnem kotičku. 

Projekt ECHOS – Čezmejni odmevi 
je financiran v okviru Programa 
čezmejnega sodelovanja Slovenija – 
Italija 2007−2013.

Mateja Poljšak Furlan

Številni obiskovalci, predvsem iz sosednje Italije, so si so si pod vodstvom 
Katarine Brešan iz Goriškega muzeja ogledali razstavo o rodbini Coronini.
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Zapuščina akademskega slikarja, 
restavratorja in pedagoga 
Rafaela Nemca

Za zapuščino akademskega slikarja, 
restavratorja in pedagoga Rafaela 
Nemca je zgledno poskrbel sin Bojan 
Nemec. Leta 2008 je Goriškemu 
muzeju podaril obsežno zbirko 
očetovih slik, risb in osebnih 
predmetov, pisni del zapuščine pa je 
izročil Pokrajinskemu arhivu v Novi 
Gorici.

Rafael Nemec je osnovno šolo 
obiskoval v Vrtojbi, med leti 1928 
in 1938 se je preživljal kot črko- in 
soboslikar, v prostem času pa je 
risal in slikal akvarele. Leta 1939 je 
na umetnostnem liceju v Benetkah 
privatno opravil maturo in se vpisal 
na tamkajšnjo likovno akademijo. 
Leta 1943 je bil deportiran na 
Sardinijo, po koncu vojne se je 
preko Korzike in južne  Francije 
vrnil domov in leta 1946 diplomiral. 
Nemec se je vse življenje, poleg 
slikarstva, posvečal raznovrstnim 
dejavnostim, poučeval je na srednjih 
šolah, prirejal razstave, deloval 
kot restavrator. Prizadeval si je za 
organizacijo likovnega življenja 
na Goriškem v obdobju, ki zaradi 
številnih družbenih sprememb, 
ni bilo naklonjeno sklenjenemu 
umetniškemu razvoju.  
Dalj časa je sledil realističnim 

težnjam, nanj je vplival tudi 
impresionizem, predvsem v 
zgodnjih tihožitjih, portretih in 
krajinah. V povojnem obdobju je 
slikal v okviru barvnega realizma 
in deloma socialističnega realizma. 
V 50. letih se je začel osvobajati 
akademskih spon. Že iz zgodnjih 
let je bila prisotna močna težnja 
po vsebinskem, pripovednem 
elementu z močnim fantastičnim 
naglasom. V 60. letih je nastopila 
“enigmatska faza”, kjer je prišla 
do izraza dvojnost Nemčevega 
slikarstva, optični, slikarski pristop 
na eni strani, literarna izpoved na 
drugi. Z izbranimi motivi in njihovo 
formalno izvedbo se je približal 

Rafael Nemec, Travnik v poletju, 1950, olje, lesonit, 52,8 x 64,5 cm.

nadrealističnim videnjem. Kasneje 
je prešel Nemec v abstraktno fazo, 
s še vedno prisotnimi krajinskimi 
in fantastičnimi elementi. Popolno 
abstrakcijo je dosegel s študijami 
gmotnih in svetlobnih jeder v 
nedoločenem prostoru. V zadnjem 
obdobju je izdelal obsežno serijo 
abstraktnih akvarelov.

Umetnikov opus dopolnjuje 
dokumentacija, ki je shranjena v 
Pokrajinskem arhivu v Novi Gorici. 
Zaradi preglednosti je  razdeljena na 
več tematskih sklopov; to so: osebni 
dokumenti, med katerimi so posebno 
dragoceni njegovi zapisi, ki sežejo 
v čas 1. svetovne vojne, ko je zaradi 
bližajoče soške fronte še v naročju 
matere zapuščal rojstni kraj; v njih 
govori o obdobju šolanja in ljubezni 
do risanja in umetniškega izražanja 
ter o težki poti, ki ga je vodila do 
izpolnitve mladostnih želja.

Sledi sklop gradiva o umetniški, 
restavratorski, pedagoški in 
družbeno-politični dejavnosti. 
Veliko podatkov o Nemčevem 
življenju in delu izvemo tudi iz 
ohranjene korespondence; še posebej 
so zanimiva pisma profesorja na 
beneški likovni akademiji Guida Fo
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Rafael Nemec, Don Kihot, 1960, tempera, olje, lesonit, 170 x 130 cm.
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Cadorina, Vladimirja Hmeljaka, 
Emila Smoleta ter družinskih članov.

Iz obdobja, ki ga je preživel v 
kazenskem bataljonu na Sardiniji, 
Korziki in v južni Franciji, so zapisi, 
fotografije in risbe ter zajeten del 
gradiva o Nemčevem aktivnem 

povojnem delovanju v odboru 
nekdanjih političnih pregnancev na 
Sardiniji. Del te zapuščine hrani tudi 
Pokrajinski arhiv v Kopru v zbirki 
dokumentov prekomorskih brigad. 
Leta 1994 ga je izročila soproga 
Polonca Nemec. 

V zapuščini so tudi fotografije; na 
najstarejši, z letnico 1918, je družina 
Nemec v begunstvu, največ fotografij 
pa prikazuje Rafaela Nemca pri 
njegovem ustvarjanju oz. njegova 
dela. 

Sin Bojan je novogoriškemu arhivu  
izročil tudi zapuščino matere  
Polonce, rojene Spinčič, ter zvezek 
pesmi tete Rozine (Roze) Nemec. 

Ob letošnji stoletnici rojstva Rafaela 
Nemca pripravljata Goriški muzej 
in Pokrajinski arhiv pregledno 
razstavo, ki bo predstavila Nemčev 
slikarski opus in njegovo delovanje 
na kulturnem, prosvetnem in 
organizacijskem področju. 

Katarina Brešan in Ivanka Uršič

Rafael Nemec v ateljeju.

Družina Nemec v begunstvu leta 1918.
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Spoznavanje prometne 
varnosti na zabaven način

Novo šolsko leto se je že dobro pričelo. 
Na cestah je tako veliko več otrok. 
Nekateri so zelo pazljivi, drugi malo 
manj. Najmlajši, prvošolčki, pa stopajo 
na šolsko pot popolnoma na novo. Le-
ta je lahko zanje nevarna, če nismo vsi 
udeleženci v prometu dovolj pazljivi. 
In da bi se ti naši najmlajši udeleženci 
počutili v prometu varni, morajo 
poznati kar nekaj pravil. Tako smo si 
predstavniki Sveta za preventivo in 

vzgojo v cestnem prometu Občine 
Šempeter-Vrtojba zamislili, da jim 
pravila lahko predstavimo na zabaven 
način. 

Izdelali smo novo didaktično igro 
in jo poimenovali Vrtavka. Gre 
za izdelek, ki je v obliki ter barvi 
glavnega prometnega znaka – znaka 
STOP. In ker se ta vrti, mora otrok z 
vrtenjem krogov poiskati udeleženca v 

prometu, prometno površino ter zanj 
priporočljivo opremo. Če pravilno 
zavrti vse tri kroge dobi odgovor, 
ki mu dodatno opiše posameznega 
udeleženca v prometu. Poudariti 
je potrebno, da gre za kombinacijo 
slikovnega ter tekstovnega besedila. 
Tako je potrebno in dobrodošlo večje 
sodelovanje med otroci in starši. 
Vrtavko bodo v tednu otroka prejeli 
vsi otroci, ki so v naši občini 1. 
septembra prvič zakorakali na šolsko 
pot. 

K sodelovanju smo povabili še 
predstavnike Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu ostalih 
občin primorske regije. S ponosom 
lahko poudarim, da so nas podprli in z 
nami dokončno sooblikovali Vrtavko 
še Občina Bovec, Občina Kobarid, 
Občina Kanal, Mestna občina Nova 
Gorica, Občina Miren-Kostanjevica ter 
Občina Renče-Vogrsko. Tudi prvošolci 
omenjenih občin bodo v tednu otroka 
prejeli Vrtavko.

Mag. Tanja Arčon, 
predsednica Sveta za preventivo 
in vzgojo v cestne prometu Občine 
Šempeter-Vrtojba

Barvanje v čakalnici

Dejstvo je, da otroci velikokrat 
zbolijo. Čakanje v čakalnici pa je 
lahko tako za starše kot tudi za 
otroke zelo težavno, dolgočasno. 
Odločili smo se, da bomo čas 
čakanja v čakalnici zapolnili z 
barvanjem pobarvank. In ker ni 

znanja o prometu nikoli preveč, 
smo v sodelovanju z otroki 5. 
razreda OŠ Ivana Roba v Šempetru 
ter podružnice Vrtojba izdelali 
pobarvanke na temo prometne 
varnosti. Vsakdo je lahko narisal 
karkoli je želel. Nekomu pojem 

promet predstavlja policist, drugemu 
gasilec, tretjemu prometni znak, … 
Ko smo dobili te izdelke, smo se z 
vodstvom ZD Šempeter dogovorili o 
sodelovanju. Nakupili smo barvice, 
natisnili pobarvanke… Sedaj pa le-te 
čakajo otroke, da se malo poigrajo 
tudi v čakalnici pri zdravniku. Tako 
upamo, da bo čakanje lažje za starše 
in predvsem za naše otroke. 

Dragi starši in otroci. Želim vam, da 
bi se z vašimi otroki skupaj poigrali 
in neposredno tudi naučili kaj o 
prometu. Pa naj bo to v čakalnici pri 
zdravniku, v bolnišnici, ali pa upam, 
da kar največkrat prav doma. 

Mag. Tanja Arčon, 
predsednica Sveta za preventivo 
in vzgojo v cestne prometu Občine 
Šempeter-Vrtojba
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Energetska učinkovitost 
v gospodinjstvu – hladilniki in zamrzovalniki

Hladilnik/zamrzovalnik:

Organizacijski ukrepi:

Optimalna temperatura v • 
hladilniku je okoli 4–5°C. 
Z znižanjem temperature se 
poraba elektrike močno poveča, 
pri višji pa se hrana hitreje 
pokvari. Podobno velja za 
zamrzovalne skrinje, kjer je 
priporočena temperatura med 
-25°C do -15°C. Pet stopinj nižja 
temperatura pomeni 25 % večjo 
porabo elektrike.
Hladilnika in zamrzovalnika • ne 
odpirajmo po nepotrebnem in 
ga takoj po uporabi zapremo.
V hladilnik in zamrzovalnik • 
damo le ohlajena in osušena 
živila, saj se sicer led hitreje 
tvori, kar pa poveča porabo 
energije.
Redno • odstranjujmo ledene 
obloge. En milimeter ledu v 
hladilniku ali zamrzovalniku 
pomeni nekaj odstotkov večjo 
porabo elektrike.
Premaknimo hladilnik in • 
zamrzovalnik stran od virov 
toplote ter direktnega sonca. 
Če je mogoče, ga odmaknimo 
v najbolj hladen prostor. Če se 
temperatura v okolici spusti za 
5°C, je prihranek energije 10 %.
Prenatrpani ali prazni • 
hladilniki so največji porabniki 
električne energije. Prenatrpani 
hladilnik zavira obtok hladnega 
zraka in porabi več elektrike, 
če želi ohranjati nastavljeno 
temperaturo. Prav tako premalo 
poln hladilnik porabi več 
energije, saj živila akumulirajo 
hlad in pomagajo ohranjati 
temperaturo.

Investicijski ukrepi:

Dotrajano tesnilo na vratih • 
takoj zamenjajmo. Ustreznost 
tesnila preizkusimo tako, da 
postavimo papir med vrata 
in hladilnik. Če papir težko 
izvlečemo, se vrata še vedno 
dobro zapirajo. Tesnilo na vratih 
lahko ohranimo v dobrem 
stanju, če ga redno čistimo z 
mokro krpo. 

Velikost hladilnika in • 
zamrzovalne skrinje izberemo 
glede na svoje potrebe. Za 
dvočlansko družino naj bi 
zadostoval 100-120 litrski 
hladilnik, za štiričlansko 
pa hladilnik z 200-250 litri 
prostornine.
Če sta hladilnik in skrinja stara • 
več kot 10 let in slabo tesnita, 
ju zamenjajmo za energetsko 
učinkovitejšega in varčnejšega. 
Aparati energijskega razreda 
A++ glede na aparate razreda 
A porabijo dobrih 20 % manj 

energije. Na trgu pa so prisotni 
tudi že aparati razreda A+++, 
ki za razliko od razreda A 
porabijo za 48 % manj energije.

Goriška lokalna energetska agencija-
GOLEA
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Na nedeljo Sv. Trojice, 15. junija, je naš dragi župnik Anton Gleščič v 

Vrtojbi daroval svojo zlato mašo. Glavni pridigar na slovesnosti, kjer se 

je vrtojbenski župnik zahvalil za 50 let mašništva, je bil msgr. Renato 

Podbersič, domačin in župnik pri zamejskih Slovencih v Sovodnjah ob 

Soči. Pri sveti maši smo z branjem, petjem, krašenjem, ministriranjem in 

seveda z molitvijo za našega zlatomašnika sodelovali čisto vsi župljani. 

Župniku smo nato pred cerkvijo pripravili praznovanje, ki se je zavleklo v 

pozne popoldanske ure. Naš župnik je na ta dan praznoval tudi svoj rojstni 

dan, tako da je bilo razlogov za praznovanje in Bogu v zahvalo veliko.

Gospa Liljana Bandelj mu je napisala in prebrala pesem “Pozdravljen, 

gospod zlatomašnik”, s katero mu je sporočila vse, kar smo mu želeli 

povedati vsi župljani. V njen med drugim pravi:

“V cvetju rožnem, v jasnih dneh mladosti

pred vas je stopil Kristus naš Gospod,

krog čela trnjev venec, križ na rami,

izmučila ga je krvava pot. 

Pogledal vas je milo, ljubeznivo,

in iz oči je vaših nekaj bral,

dopadla mu je vaša čista duša,

zato k apostolom vas svojim je pozval.”

Monika Gorjan Zavadlav, Foto: Simon Zavadlav

Zadnje šolske dni v občini smo zaključili z dvodnevno dobrodelno prireditvijo Otroški živ žav v pozdrav Poletju na placu. Šempetrski osrednji trg se je 20. in 21. junija  spremenil v otroško igrišče, kjer je odmeval smeh, vladalo veselje ter otroški živ žav. Otroci so se brez dvoma razveselili velikih napihljivih igral, različnih animacij, predstavitev in malega ex-tempora v risanju na asfaltna tla na temo Otrok otroku. Dogajanje so popestrile prodajne stojnice, ponudba drobnega peciva. Hkrati pa poteka tudi zbiralna akcija, kjer se je zbiralo mleko. 500 l, kolikor ga je bilo zbranega, je društvo KID iz Nove Gorice razdelilo družinam, potrebnim tovrstne pomoči. Zbrana količina je presenetila tudi nas, zato se iskreno in iz srca zahvaljujemo vsem darovalcem. 
MPF

20. junija je v Coroninijevem dvorcu v Šempetru potekal 

samostojni zaključni nastop pianistke Eileen Bucik, iz razreda 

Davida Trebižana, in kitarista Erika Bucika. S čutnim nastopom 

sta požela odobravanje vseh prisotnih, ne nazadnje se z glasbo 

ukvarjata že od svojega sedmega leta. Udeležila sta se različnih 

tekmovanj, na katerih sta dosegla zavidljive rezultate. Vsi, ki so 

prisluhnili njunemu nastopu so si bili enotni, da bosta mlada 

glasbenika še velikokrat navduševala.

BS
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Deseto obletnico Potapljaškega kluba Mehurček smo praznovali 5. julija. Otvoritveno slovesnost smo izvedli v avli mestne občine, kjer smo dan poprej postavili razstavo podvodnih fotografij “Polži v Jadranskem morju”. Na začetku nam je pevski zbor pričaral prijetno vzdušje, ki smo ga nadaljevali s pozdravnimi nagovori in podelitvijo priznanj najbolj aktivnim članom. Ko se zazrem nazaj, se spomnim našega začetnega navdušenja: oprema in sestanki pri nekom od članov, predavanja v “izposojenih” prostorih in različnih lokacijah in končno – dan, ko smo dobili “naše” prostore v zaklonišču. Po otvoritveni slovesnosti smo se preselili na bazen v Novi Gorici, kjer so fantje že pripravili pod gladino bazena razstavo podvodnih fotografij. Nadobudni mladi potapljači so si razstavo z masko in plavutmi takoj začeli ogledovati. “Mladi in stari” so želeli preizkusiti tudi ”pravo” potapljaško opremo: kako se diha pod vodo, kako se uravnava plovnost in izenači pritisk na ušesa. Vrste kar ni bilo konca … Zvečer smo se člani in prijatelji kluba sprostili ob prijetni družbi. “Mehurčki”, še na mnoga leta!Darijan Krpan, Foto: Melita Bubek

V šolskem letu 2013/14 je že drugo leto zapored potekal 
program Zdrav življenjski slog na osnovni šoli v Šempetru ter 
na njenih podružnicah v Vrtojbi in na Vogrskem. V programu je 
sodelovalo okrog 220 učencev od 1. do 6. razreda, ki so redno 
vadili dvakrat na teden in se v velikem številu udeleževali 
športnih aktivnosti v času šolskih počitnic. Med poletnimi 
počitnicami smo vadbo popestrili z obiskom pustolovskega 
parka Soča fun park, s plavanjem in igrami na bazenu, z 
rolanjem in kolesarjenjem ter z raznimi športnimi igrami v 
okolici šole. V okviru Lokostrelskega kluba Gorica so se učenci 
preizkusili tudi v lokostrelstvu. Tako smo uspešno zaključili 
program. 

Nina Mučič

24. junija je na predvečer največjega slovenskega praznika, dneva 

državnosti, potekala osrednja občinska slovesnost na vrhu Sv. 

Ota. Prireditev, ki sta jo kot že nekaj let doslej skupaj organizirali 

Občina Šempeter-Vrtojba in OZVVS “Veteran” Nova Gorica, Sekcija 

Šempeter-Vrtojba, je kljub grozečim sivim oblakom k spomeniku 

privabila številne obiskovalce. Zbrane goste, občanke in občane je 

potem, ko je ob slovenski himni nad gričem zavihrala slovenska 

zastava, najprej pozdravil župan mag. Milan Turk, nato pa jih je 

nagovoril letošnji slavnostni govornik, brigadir mag. Bojan Pograjc, 

pomočnik načelnika generalštaba Slovenske vojske. Slovesnost sta 

kot tradicionalno oplemenitila Pevski zbor Društva žena Vrtojba, pod 

vodstvom Uroša Ceja, in Goriški pihalni orkester Nova Gorica, pod 

taktirko Sandija Ceja.

MPF
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V medobčinskem redarstvu posvečamo veliko pozornosti 
ranljivim skupinam v družbi. Invalidi so ena od šibkejših 
kategorij udeležencev v prometu, kjer imajo zagotovljena svoja 
parkirna mesta, ki jim omogočajo lažjo in varnejšo dostopnost 
do želenega cilja. Včasih pa kljub temu naletijo na ovire, kot je 
zaparkirano parkirno mesto, kot je npr. urgentni blok splošne 
bolnišnice in parkirna ploščad pri Manufakturi. 15. avgusta je 
mešana patrulja Medobčinskega redarstva in PP Nova Gorica 
opravljala nadzor nad parkirnimi mesti, označenem za invalide. 
S tem so želeli osveščati ljudi o tem, da s tovrstnimi kršitvami 
lahko nekomu zelo otežijo gibanje oz. parkiranje, zoper kršitelje 
pa ustrezno ukrepali. Opomnimo naj, da so predpisi napisani 
tudi zaradi zaščite šibkejših ljudi, kot so invalidi, zaradi česar si 
bomo še naprej prizadevali k njihovi varnosti ter zoper kršitelje 
ukrepali skladno z ničelno toleranco. Viktor Cvijanović, Dušan Bremec

6. in 7. septembra je potekalo državno in mednarodno tekmovanje IARU R1 Field day, kjer so sodelovali tudi člani Radiokluba Burja. Namen tekmovanja je bil vzpostavljanje radioamaterskih zvez iz lokacij v naravi, z začasno postavljenimi antenami in brez uporabe električnega omrežja. Po pravilih so lahko tekmovalci opremo in antenske sisteme postavili šele tik pred začetkom tekmovanja, ki traja neprekinjeno 24 ur. Naši radioamateriji so tako vzpostavili 1.172 zvez, s 797 različnimi postajami v 49 različnih državah na treh celinah, Evropi, Aziji in severni Ameriki. Večino zvez so naredili s podobnimi, v naravi postavljenimi postajami, ker je to bil tudi namen tekmovanja. Največ z Nemčijo (394 zvez), Veliko Britanijo (205 zvez) in Belgijo (106 zvez). Pravi cilj vikenda na prostem pa ni bil tekmovalne narave ampak druženje ter prikaz tega zanimivega hobija ... in to jim je uspelo! Poleg obiskovalcev v šotoru ob Stražnem stolpu so imeli tudi preko 150 gledalcev prenosa v živo, ki so ga vzpostavili prek interneta.
Stanislav Črvič

Kotalkanje je šport vztrajnosti, delavnosti, lepih gibov. Nešteto ur je 

potrebnih za osvojitev enega skoka ali ene piruete. Ure in ure vztrajnosti 

za obvladovanje obveznih likov, ki so osnova kotalkanja. Do odmevnih 

rezultatov pa kotalkarje in kotalkarice pripelje predvsem trdo delo in 

vztrajnost. Predvsem vztrajnost je vrlina Lucije Mlinarič, ki se je znova 

vrnila na kotalkarske plošče in  na državnem prvenstvu, ki se je v Renčah 

odvijalo med 4. in 6. julijem 2014, zmagala. V kategoriji začetnic pa si je 

svoj prvi naslov državne prvakinje prikotalkala Lucijina klubska kolegica 

in njena soobčanka, Mija Erzetič. Mija Erzetič prihaja iz Vrtojbe in je s 

treningi kotalkanja začela februarja 2013. Sedemletna deklica je letos 

prvič začela tekmovati. Po začetni tekmovalni smoli pa ji je s pridnim 

obiskovanjem treningov in poslušnostjo uspelo na Pokalu Piruete v 

Domžalah odlično izpeljati svoj prosti program in tako je slavila svojo 

prvo zmago. Seveda je to šele začetek njene tekmovalne poti in do 

nastopa na odmevnih tekmovanjih jo čaka še nekaj let. Toda če se bo 

zgledovala po Luciji Mlinarič, ki je z letošnjim Evropskim prvenstvom v 

umetnostnem kotalkanju postala tudi evropska prvakinja in se pripravlja 

na nastop na svetovnem prvenstvu, bo mogoče tudi njeno ime in s tem 

ime Občine Šempeter-Vrtojba zapisano na zemljevidu kotalkarskega 

športa. Tja ga je med drugim ponesla tudi Aneja Klaut, ki je osvojila 

12. mesto v obveznih likih v kategoriji mlajših mladink na Evropskem 

prvenstvu za kadete/kadetinje in mlajše mladince/mladinke.

Sara Krošelj
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   OKTOBER
 
6. oktober 2014, 20.15
Ansambel Cantus, koncert 
Za abonma in izven
Kulturni dom Nova Gorica 
Kulturni dom Nova Gorica 

9. oktober 2014, 19.00
Rafael Nemec, odprtje razstave
Coroninijev dvorec 
Goriški muzej v sodelovanju s 
Pokrajinskim arhivom Nova Gorica

18. oktober 2014, 10.00–12.00 
Test hoje
Ul. Andreja Gabrščka 1, športno igrišče ob 
Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter 
Zdravstveni dom osnovno varstvo Nova 
Gorica

19. oktober 2014,18.00 
Vrtnice v jeseni, prireditev 
Coroninijev dvorec
Društvo žena in deklet Šempeter in 
Športno društvo Mark Šempeter

   NOVEMBER

1. november 2014, 11.00
Komemoracija ob dnevu spomina na 
mrtve v Šempetru
Spomenik padlim na pokopališču
Krajevna organizacija ZZB za vrednote 
NOB Šempeter

1. november 2014, 14.00
Komemoracija ob dnevu spomina na 
mrtve v Vrtojbi 
Spomenik padlim v centru
KO ZZB za vrednote NOB Vrtojba

10. november 2014, 20.15
Kvartet saksofonov 4Saxsess, koncert 
Za abonma in izven
Kulturni dom Nova Gorica 
Kulturni dom Nova Gorica

15. november 2014
Martinova furnga
Več lokacij v Vrtojbi in Šempetru
Turistično društvo Občine Šempeter-
Vrtojba

   DECEMBER

5. in 6. december 2014
Razstava del članic Društva žena in 
deklet Šempeter  
Coroninijev dvorec
Društvo žena in deklet Šempeter

8. december 2014, 20.15 
Komorni godalni orkester Slovenske 
filharmonije, koncert 
Za abonma in izven
Kulturni dom Nova Gorica 
Kulturni dom Nova Gorica

18. december 2014, 20.15
Sherrita Duran, Singgirls in Big band 
NOVA, koncert
Kulturni dom Nova Gorica 
Kulturni dom Nova Gorica

   SEPTEMBER

15.–30. september 2014 
Razstava “3x3x1: locirane utopije” 
Velika dvorana Mestne občine Nova 
Gorica
Občina Šempeter-Vrtojba in Mestna občina 
Nova Gorica

19.–21. september 2014 
Boreljada
Vrtojba, Šempeter pri Gorici 
KO Vrtojba v sodelovanju z drugimi društvi

19. september 2014, 19.00
Z borelo od vodnjaka do vodnjaka po 
Vrtojbi, premiera dokumentarnega filma 
o Vrtojbi 
Mladinski center Vrtojba
Občina Šempeter-Vrtojba, Video pro d.o.o. 
in KŠTM Šempeter-Vrtojba

20. september 2014, 10.30
Slovesnost v spomin na nastanek Goriške 
fronte
Start: ob 9.00 iz Bukovice in ob 10.00 s 
parkirišča na začetku Trim steze v Vrtojbi
Sv. Ot
KO ZB za vrednote NOB Bukovica – Volčja 
Draga, Šempeter in Vrtojba
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21. september 2014, 10.00
12. pohod po poteh Goriške fronte 
Start ob 8.00 pri Gasilskem domu v Novi 
Gorici 
Start ob 10.30 pred dvorano v Bukovici 
Start ob 11.00 pri vrtcu – ul. Padlih borcev 
v Šempetru pri Gorici 
Start ob 11.00 v Vrtojbi – Krajevni odbor
Športno društvo Mark Šempeter v 
sodelovanju s krajevnimi organizacijami 
ZZB za vrednote NOB

22.–26. september 2014
Start up podjetništvo, razstava
Coroninijev dvorec, Šempeter
Primorski tehnološki park

25. september 2014, 11.00–17.00
Od načrta A, do načrta, ki deluje
Festival podjetništva
Trg Ivana Roba Šempeter
Primorski tehnološki park

30. september 2014
Javna razgrnitev osnutka državnega 
prostorskega načrta za rekonstrukcijo 
prenosnih plinovodov
Corininijev dvorec
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 
RS, Direktorat za prostor in Direktorat za 
energijo 



Pripravili smo vam še zadnjo izdajo 
občinskega glasila pred lokalnimi 
volitvami, ki bodo letos v začetku 
oktobra. Dobro se spominjam prve 
številke glasila, katerega izdaja je bila 
posledica odločitve aktualnega 
župana Milana Turka. Ta je skupaj s 
sodelavci prepoznal priložnost in 
spoznal dodano vrednost, ki jo lahko 
lokalnemu prostoru ponudi takšno 
glasilo. Priložnost v smislu 
obveščanja občanov, pa tudi 
priložnost za sodelovanje slehernega, 
ki mu je lepa slovenska beseda blizu 
in ljuba. Bralci ste v tem času lahko 
preko pisane besede in slike spoznali 

številna društva in posameznike, 
ki soustvarjajo sodobni čas našega 
vsakdana, v okolju, v katerem 
živimo in delamo. Mnogi ste bili 
povabljeni, številni ste v takšnem 
načinu obveščanja videli priložnost, 
da se vsakemu kraju, vasi, zaselku 
in gospodinjstvu v občini pobližje 
predstavite. 
 
V tokratni številki je poudarek 
predvsem na aktualnem poletnem 
dogajanju, ki ga je sicer zaznamovalo 
slabo vreme, vendar nastopajočih 
ni pregnalo. Pod okriljem Zavoda 
za kulturo, šport, turizem in 
mladino Občine Šempeter-Vrtojba je 
muhasto poletje razgibal kakovosten 
glasbeno-kulturni program, ki je 
privabil številne obiskovalce tudi iz 
sosednjih občin. Plesno poletje pa 
ni bilo zgolj navdušujoče, pač pa je 
z mednarodno zasedbo Šempeter 
uvrstilo v sam vrh v organizaciji 
plesnega kampa v Evropi. 
 
Kot rečeno, smo v predvolilnem času. 
Skladno z Odlokom o ustanovitvi in 
izdajanju javnega glasila Občine 
Šempeter-Vrtojba se v tokratni 
številki predstavljajo tudi nekateri 
županski kandidati in liste. Kdo vas 
je najbolj prepričal, bomo izvedeli 
kmalu. In – dovolite mi izraz v 
športnem žargonu: “Naj zmaga 
najboljši!” 
 

Spoštovani

Ob pogledu nazaj, na prvo poletno 
izdajo leta 2011 in vse nadaljnje 
številke glasila, me preveva dober 
občutek. Ves ta čas smo rasli, se 
razvijali, učili. Zanimivi intervjuji, 
predstavitve mnogih športnih 
dosežkov, pa izobraževalne vsebine, 
zgodbe uspešnih posameznikov in 
številnih mladih podjetnikov. Dobrih 
zgodb je bilo veliko. In želimo si jih 
še več! Novih zgodb naše 
prihodnosti, ne glede na odsev 
političnih barv. Naj bo tudi v 
prihodnje občinsko glasilo del nas in 
ne del politike. 
 
Tudi tokrat povabilo, da vse vaše 
pobude, razmišljanja in pričakovanja 
pošljete na elektronski naslov: 
glasilo@sempeter-vrtojba.si. Z 
lepimi pozdravi do prihodnje 
številke in novih zgodb!

Barbara Skorjanc, 
odgovorna urednica

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba prejmejo brezplačno vsa gospodinjstva v občini Šempeter-Vrtojba. Glasilo je vpisano v razvid medijev Ministrstva za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS pod zaporedno številko 1728.
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Izdajatelj: OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, zanjo župan Milan Turk
E-naslov: glasilo@sempeter-vrtojba.si
Odgovorna urednica: Barbara Skorjanc 
Uredniški odbor: Lavra Fon, Dora Levpušček, Jožko Martelanc, Dominik Soban, Karin Zorn
Lektoriranje: Sara Krošelj
Oblikovanje: Blaž Erzetič
Tisk: Tiskarna Present, Ljubljana
Naklada: 2600 izvodov

Uredništvo si pridržuje pravico, da prispevke primerno priredi za tisk tako po obsegu kot po izrazu. Rokopisov ne vračamo. Prispevkov z nezakonito, žaljivo, 
zavajajočo, sporno ali moralno neprimerno vsebino ne bomo objavljali.
V Glasilu se proti plačilu v skladu s sprejetim cenikom objavljajo tudi oglasna sporočila pod pogoji navedenimi v ceniku. 

Šempeter pri Gorici, september 2014


