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Letošnja zima je že mimo in za 
razliko od lanske je bila tokrat krajša 
in toplejša. V naši občini praktično 
nismo imeli težav z naravnimi 
nesrečami in poledenelimi 
cestami. V glavnem smo se soočali 
z deževjem, ki pa nam posebnih 
preglavic ni povzročalo, razen da je 
nekoliko upočasnilo dela na odprtih 
gradbiščih.

Zato pa zima ni prizanesla nekaterim 
krajem v naši bližini. Vsi smo 
spremljali hude posledice, ki jih je 
povzročil žled in seveda po svojih 
močeh prizadetim pomagali. Civilna 
zaščita naše občine je posodila dva 
močnejša agregata za oskrbo bolj 
odročnih krajev, tako da se trenutno 
nahajata na Idrijskem, kjer nekateri 
še vedno nimajo urejene oskrbe 
z električno energijo iz omrežja. 
Seveda so na pomoč priskočili tudi 
gasilci šempetrskega prostovoljnega 
gasilskega društva, ki so s svojim 
delom pripomogli k temu, da so 
zaselki v okolici Čepovana prej prišli 
do električne energije. 

Kot kaže, pa je pust poleg zime 
dokončno odgnal tudi dež. Veliko 
pustovanje, ki smo ga že devetič 
uspešno pripravili na šempetrskem 

trgu, predstavlja osrednji pustni 
dogodek na Goriškem in vesel 
sem, da prireditev vsako leto še 
nekoliko nadgradimo in pripravimo 
za obiskovalce še zanimivejšo. 
Verjamem, da bo tako tudi v 
naslednjih letih. Pri organizaciji 
tako velikih javnih prireditev vedno 
sodeluje zelo veliko ljudi. Prav vsem 
bi se rad zahvalil za njihovo delo in 
trud. Na ta način vsi skupaj ogromno 
naredimo za prepoznavnost naših 
krajev in pripomoremo k večjemu 
turističnemu obisku. Turizem 
tako postaja tudi pri nas vedno 
pomembnejša gospodarska panoga.

Seveda je za razvoj turizma 
pomembna tudi urejena okolica, 
ki je ogledalo tako skupnosti kot 
vsakega posameznika, ki v nekem 
okolju živi. Vedno toplejši pomladni 
dnevi kar vabijo, da jih izkoristimo 
za gibanjem na svežem zraku. In 
bivanje na prostem radi prebijmo z 
urejanjem okolice ter dvorišča okoli 
hiše. Urejena trata in živa meja ali 
cvetoč vrt bodo dali domu poseben 
pečat in življenje v takem okolju bo 
veliko prijetnejše. Zato vas vabim, 
da se potrudimo in po svojih močeh 
s spomladanskim čiščenjem in 
urejanjem okolja naravi pomagamo, 

Spoštovane občanke in občani!
da zažari v vsej svoji lepoti.
 
Da bo okolje lepo in bivanju 
prijazno, pa se trudimo tudi 
na Občini. V nekaj mesecih bo 
zaključena 3. faza urejanja mestnega 
središča v Šempetru. Urejena bo 
Vrtojbenska cesta od trga mimo 
pošte do bencinskega servisa ter 
del Ulice padlih borcev in Ceste 
prekomorskih brigad, to je stare 
struge Vrtojbice. Poleg omenjenih 
ulic bodo urejene tudi načrtovane 
povezave za pešce in kolesarje. 
Čeprav se zdi, da se dela že vlečejo, 
naj povem, da bodo zaključena še 
pred predvidenim rokom. Tik pred 
zaključkom pa so dela na kolesarski 
stezi ob državni meji v Mlinu, 
kar ste lahko nekateri, ki ste jo že 
preizkusili, opazili. 

Gradbeni stroji so na novo zabrneli 
v Vrtojbi. V teh dneh smo začeli z 
nadzidavo tamkajšnje podružnične 
osnovne šole. Do konca avgusta 
bo tako obstoječi objekt na 
severovzhodnem delu ob telovadnici 
pridobil dve novi učilnici, knjižnico 
in sanitarije. Na južni strani pa bo 
šola dobila novo zbornico in dva 
prostora – kabineta za pogovor s 
starši. S tem bomo v podružnični 
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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:

Sprejem vlog in 
informacije:

www.sempeter-vrtojba.si

šoli odpravili prostorsko stisko in 
zagotovili standard primerljiv z 
matično šolo v Šempetru. Obstoječi 
objekt podružnične šole bo v 
nadaljevanju dobil še novo fasado 
in stavbno pohištvo ter izolirano 
streho. S tem bomo objekt energetsko 
sanirali, za kar si je Občina iz 
tako imenovanega Švicarskega 
prispevka zagotovila okoli 110.000 
evrov nepovratnih sredstev. V letu 
2015 bomo energetsko sanirali še 
telovadnico, za kar si je Občina 
tudi že zagotovila skoraj 200.000 
evrov nepovratnih sredstev, nekaj 
pa bomo morali seveda primakniti 
sami. Prihranki pri energiji bodo 
šoli omogočili, da bo sredstva lahko 
namenila za druge potrebe, saj so 
objekti veliki in potrebni rednega 
vzdrževanja.

V tem mesecu pa se je začel 
verjetno za našo občino največji in 
najzahtevnejši projekt. Tudi dejansko 
smo namreč začeli z gradnjo dolgo 
načrtovane čistilne naprave in 
potrebnega kanalizacijskega omrežja. 
Predpisi Občini narekujejo, da mora 
z javno kanalizacijo in čiščenjem 
odpadnih voda opremiti praktično 
celotno poseljeno območje (del 
Bazare je izvzet, ker ne gravitira 
na Vrtojbico) do konca leta 2015. 
To bomo s tem projektom dejansko 
izpolnili. Najbrž je odveč poudarek, 
da smo za čisto okolje dolžni skrbeti 
tudi zase in za naše zanamce, saj 
so nam ga predniki zapustili v 
relativno dobrem stanju. Po izvedeni 
prenovi kanalizacije bodo v celoti 
urejene ulice Na Pristavi, Gramozna 
pot in Ulica 9. septembra in tudi 
deli nekaterih drugih ulic. Celoten 
projekt, ki ga sofinanciramo naša 
Občina, Mestna občina Nova 
Gorica, Občina Miren-Kostanjevica, 
Republika Slovenija in seveda 
evropski kohezijski sklad je z DDV 
vreden približno 50 milijonov evrov. 
Od tega na našo Občino odpade 
približno 10,5 milijona evrov, ki jih 
mora približno 1,7 milijona evrov 
kriti iz lastnih sredstev.

Dela, ki bodo potekala, niso 
enostavna in ne bodo hitro končana. 
Veliko bo cestnih zapor, obvozov 
in drugih ovir, ki se jim ne da 
izogniti. Zato vas vnaprej prosim za 
potrpežljivost in strpnost. Vozniki 
upoštevajte prometno signalizacijo, 
predvsem pa prilagodite hitrost. 
Obvozi so namreč speljani po sicer 
manj prometnih in ožjih ulicah 
skozi strnjena stanovanjska naselja. 

Izvajalci so nam obljubili, da se 
bodo trudili kar najmanj ovirati 
vsakodnevno življenje. Da bo tako, 
bomo skrbeli tudi na Občini.

Poleg velikih naložb pa seveda 
vzporedno poteka še nekaj manjših, 
ki so ravno tako pomembne in 
zahtevajo veliko skrbi ter dela. 
Objavili smo že javna razpisa za 
delno prenovo javne razsvetljave 
v občini in prizidek k vratarnici 
na kamionskem parkirišču na 
nekdanjem mejnem prehodu Vrtojba 
ter modernizacijo zapornic in video 
nadzora.

Občina je po predpisih dolžna 
zagotoviti zmanjšanje porabe 
električne energije za javno 
razsvetljavo skoraj za polovico. Poleg 
tega morajo svetilke izpolnjevati 
tudi vse zahteve glede svetlobnega 
onesnaženja, česar ni lahko 
izpolniti. Zato smo se ob načrtovani 
zamenjavi svetilk odločili za 
svetilke v tehnologiji LED. Te so 
sicer nekoliko dražje, vendar pa 
že v nekaj letih naložbo upravičijo 
zaradi manjših stroškov električne 
energije in stroškov vzdrževanja. V 
letošnjem letu bomo tako zamenjali 
svetilke, ki so najbolj “potratne”, 
ostale, ki ne ustrezajo predpisom, 
pa bomo zamenjali v naslednjih 
dveh letih. Ko bomo prenovo javne 
razsvetljave dokončali in zmanjšali 
porabo električne energije, bo naša 
sončna elektrarna prinesla skoraj 
toliko dohodka, kolikor bodo znašali 
stroški električne energije za javno 
razsvetljavo.

Poleg naložb v teku, pripravljamo 
seveda tudi programe, ki so 
načrtovani z letošnjim proračunom 
in nove razvojne programe. V 
februarju je začel veljati nov 
občinski prostorski načrt, ki ga je 
po večletnem usklajevanju konec 
prejšnjega leta sprejel občinski 
svet. Leta, ki so vmes pretekla 
in seveda drastične spremembe 
potreb in možnosti gospodarstva ter 
gospodinjstev, pa nam že nalagajo 
začetek postopkov za spremembe 
tega dokumenta, ki nam bo olajšal 
vsakodnevno življenje in omogočil 
zdržen razvoj.

Spoštovani! 

Pomlad je tu in pred nas vse 
postavlja nove izzive. Narava in z 
njo povezano življenje se prebuja, 
bližajo se prazniki. Eden izmed 
njih je tik pred vrati, zato naj vam 
za konec drage žene in matere ob 
materinskem dnevu čestitam in 
želim obilo sreče, radosti ter topline 
v krogu svojih najdražjih. 

Vaš župan
Milan Turk
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Začela so se izvedbena dela nadzidave 
Šole v Vrtojbi

25. februarja sta mag. Milan Turk, 
župan Občine Šempeter-Vrtojba, 
in Rajko Žigante, direktor podjetja 
Makro 5 gradnje d.o.o. iz Kopra, 
podpisala pogodbo o nadzidavi 
podružnične šole v Vrtojbi. Do 31. 
avgusta 2014 bo tako istrsko gradbeno 
podjetje Makro 5, ki je bilo prek 
razpisa izbrano kot najugodnejši 
ponudnik, izvedlo rekonstrukcijo, 
dozidavo in nadzidavo šole. Vrednost 
pogodbeno dogovorjenih storitev 
znaša 466.352,54 EUR z vključenim 
DDV, ki jih bo Občina Šempeter-
Vrtojba krila iz lastnih proračunskih 
sredstev. S tem bodo dokončno 
zagotovljeni boljši prostorski pogoji 
za delo in učenje v vrtojbenski šoli, 
česar se veseli tudi ravnateljica 
Osnovne šole Ivana Roba Šempeter 
pri Gorici, Slavica Bragato, pod katero 
podružnična šola sodi.

Dela, ki so se v marcu že začela, se 
bodo izvajala terminsko usklajeno 
med šolo in izvajalcem, tako da 
bo pouk potekal nemoteno in bo 
za varnost otrok poskrbljeno. Do 
konca avgusta bo obstoječi objekt na 
severovzhodnem delu ob telovadnici 
delno nadzidan. Tam bodo prostore 
dobili dve novi učilnici, knjižnica in 
sanitarije. Do njih bo vodilo stopnišče, 
ki bo umeščeno v do sedaj odprt atrij, 
ki ga bodo v ta namen delno pozidali. 
Poleg tega bodo v pritličju znotraj 
širšega dela hodnika na novo urejene 

še sanitarije za gibalno ovirane osebe.

Manjši posegi so načrtovani tudi 
na jugovzhodnem delu objekta, 
kjer bosta ukinjeni strojnica in 
prostor za deponijo. S pridobitvijo 
tega prostora bo v kurilnici urejena 
delavnica za hišnika oziroma 
vzdrževalca. V delavnici bo dodan 
podest in kovinske stopnice za lažji 
dostop do pomožnih prostorov 
za hrambo raznih rekvizitov. Na 
južni strani bo šola dobila novo 
zbornico in dva prostora – kabineta 
za pogovor s starši. Za potrebe 

učiteljev bodo urejene sanitarije z 
ločenim prostorom za čistila. Objekt 
šole bo priključen na kotlovnico ob 
telovadnici. Dimnik v strojnici bodo 
porušili, ker ne bo več služil svojemu 
namenu.

Sočasna energetsko učinkovita 
sanacija šole

Terminsko usklajeno se bo s to 
naložbo izvajala tudi energetsko 
učinkovita sanacija POŠ Vrtojba, za 
katerega je Goriška lokalna energetska 
agencija GOLEA, kot izvajalska 
agencija, že objavila javno povabilo 
za oddajo ponudb za izvedbo javnega 
naročila “Energetska sanacija objektov 
v sklopu projekta OVE v primorskih 
občinah”, med katere sodi tudi POŠ 
Vrtojba.

Predmet te operacije zajema sanacijo 
objekta v skupni izmeri površine 
1.598,9 m2. Investicija so bo izvajala 
v okviru projekta “Obnovljivi viri 
v Primorskih občinah” v okviru 
slovensko-švicarskega sporazuma 
– sodelovanja za zmanjševanje 
gospodarskih in socialnih razlik v 
razširjeni Evropski uniji. Z donacijo 
Švicarskega prispevka bo Občina 
prejela 101.953,25 EUR nepovratnih 
sredstev. Ocenjena vrednost naložbe 
znaša 146.332,90 EUR. 

Mateja Poljšak Furlan
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S prenovo in nadzidavo bo podružnični šoli v Vrtojbi zagotovljen standard 
primerljiv z matično šolo v Šempetru, česar se že veselijo tamkajšnji strokovni 
delavci, učenci in njihovi starši. 
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Občinski prostorski načrt 
Občine Šempeter-Vrtojba

Občinski svet Občine Šempeter-
Vrtojba je na seji 12. decembra 2013 
sprejel Občinski prostorski načrt 
(OPN). Dokument je nastajal približno 
sedem let, tako dolgemu času nastanka 
so botrovale spremembe prostorske 
zakonodaje, čakanje na spremenjene 
podzakonske akte, precej zapleten 
postopek priprave in sprejemanja 
ter dolgotrajna usklajevanja z nosilci 
urejanja prostora.

Dokument se v grobem deli na 
strateški in izvedbeni del, vzporedno 
z dokumentom pa so bile kot priloge 
pripravljeni tudi prikaz stanja prostora, 
urbanistični načrt naselij Šempeter 
pri Gorici in Vrtojba, obrazložitev in 
okoljsko poročilo.

Strateški del določa izhodišča in 
cilje prostorskega razvoja občine ter 
usmeritve za doseganje ciljev.

Za občane, predvsem tiste, ki so v 
postopku priprave OPN podali pobude 

za spremembo namenske rabe, in tiste, 
ki želijo graditi, je najpomembnejši 
izvedbeni del OPN. Izvedbeni del 
določa tako namensko rabo zemljišč 
kakor tudi pogoje za gradnjo.

Pogoji za gradnjo se razlikujejo glede 
na vrsto in namembnost nameravane 
gradnje in glede na lokacijo le-te. Zato 
je splošen opis pogojev lahko zavajajoč 
in netočen.

Odlok o OPN z obema prilogama je 
v celoti dostopen na spletni strani 
Občine Šempeter-Vrtojba, na povezavi 
www.sempeter-vrtojba.si/obcinski-
predpisi/okolje-in-prostor/urejanje-
prostora/druzbeni-plan/. Objavljen 
pa je tudi v Uradnem listu Republike 
Slovenije št. 7/2014.

Kartografski del OPN je na vpogled 
preko spletne aplikacije PISO, v 
analogni obliki pa je na vpogled na 
sedežu občine.

Glede na dolgotrajnost nastajanja 
OPN, spremembe trga nepremičnin ter 
davčne zakonodaje je povsem verjetno, 
da bo potrebno v kratkem pričeti 
postopek za spremembe in dopolnitve 
dokumenta. Ker ne bo šlo več za 
izdelavo novega prostorskega akta, 
ocenjujemo, da postopek ne bo tako 
dolg kot pri sprejemanju OPN, četudi 
je v primerih sprememb namenske 
rabe in drugih vsebin, ki zahtevajo 
sodelovanje nosilcev urejanja prostora 
(pristojna ministrstva, upravljavci 
infrastrukture), potrebno upoštevati 
čas za usklajevanja med predlogi 
občine in zahtevami nosilcev – in to se 
praviloma ne izkaže kot hiter proces.

Podatke o morebitnih pomanjkljivostih 
in možnih izboljšavah OPN bomo 
pridobili tudi skozi uporabo 
dokumenta, ki se je šele dobro pričela, 
saj OPN velja od 15. februarja 2014.

Blanka Šuler
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Razdelili smo 
neposredne 
spodbude 
za razvoj 
podjetništva 
v občini

Na podlagi Odloka o proračunu 
Občine Šempeter-Vrtojba za leto 
2013 in Odloka o dodeljevanju 
finančnih sredstev za spodbujanje 
razvoja podjetništva in zaposlovanja 
v Občini Šempeter-Vrtojba je občina 
v aprilu 2013 objavila Javni razpis 
za spodbujanje začetnih investicij in 
investicij v razširjanje dejavnosti in 
razvoj. 

Višina razpoložljivih proračunskih 
sredstev za izvedbo razpisa je bila 
60.000,00 EUR. Na razpis se je v 
prijavilo 19 prijaviteljev.

Po izvedenih načrtovanih 
investicijah so prosilci prejeli 
skupno 49.568,70 EUR neposrednih 
spodbud. Proračunska sredstva so 
se dodelila kot nepovratna sredstva 
skladno s pravili o dodeljevanju 
državnih pomoči “de minimis”.

Koristimo priliko in vse 
zainteresirane obveščamo, da je tudi 
v letu 2014 predvidenih 
60.000,00 EUR neposrednih 
spodbud za razvoj podjetništva in 
zaposlovanja v občini. Razpis bo 
objavljen v aprilu 2014 na spletni 
strani občine in v Uradnem listu 
Republike Slovenije. Obvestilo o 
odprtju razpisa bo objavljeno tudi v 
Primorskih novicah.

Želimo vam čim več dobrih 
podjetniških idej in predvsem 
uspešno prijavo na razpise. 

Za vaša vprašanja smo na razpolago 
na telefonski številki: 05 335 10 08 
ali na elektronskem naslovu: 
anita.manfreda@sempter-vrtojba.si.
 
Anita Manfreda, 
višja svetovalka za projekte

Javni razpis za 
sofinanciranje programov 
in investicij v kmetijstvu 
na območju občine 
Šempeter-Vrtojba za leto 
2014

Z namenom spodbuditi razvoj 
kmetijstva je Občina Šempeter-
Vrtojba v mesecu marcu objavila 
Javni razpis za sofinanciranje 
programov in investicij v 
kmetijstvu na območju Občine 
Šempeter-Vrtojba. Na razpis se 
lahko prijavijo:

pravne in fizične osebe • 
(kmetijska gospodarstva), 
ki se ukvarjajo s kmetijsko 
dejavnostjo ali so registrirani 
za izvajanje tehnične 
pomoči v kmetijstvu in ki 
prijavljajo na razpis program 
ali investicijo, ki se izvaja 
oziroma se bo izvedla na 
območju občine Šempeter-
Vrtojba.

registrirana stanovska in • 
interesna društva, javni zavodi, 
združenja in zveze ter zavodi 
in šole, ki delujejo na področju 
kmetijstva, gozdarstva in 
prehrane in prijavljajo na razpis 
projekt (program, investicijo), 
ki se izvaja ali se bo izvedla 
na območju občine Šempeter-
Vrtojba.

Razpisna dokumentacija je 
objavljena na oglasni deski ter 
spletni strani Občine Šempeter-
Vrtojba www.sempeter-vrtojba.si 
in v Uradnem listu Republike 
Slovenije. Vsi zainteresirani 
upravičenci vabljeni k prijavi.

Nina Fiorelli Derman
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Eko sklad objavlja nova javna poziva za 
dodeljevanje nepovratnih sredstev v letu 2014

Nadzorni svet Eko sklada je potrdil 
javne pozive, na podlagi katerih bo 
Eko sklad v letu 2014 ponudil skupaj 
21,5 milijonov evrov nepovratnih 
sredstev. Razpisanih je pol milijona 
evrov za električna vozila, ki 
manj obremenjujejo okolje in 21 
milijonov evrov za nove naložbe 
v ukrepe učinkovite rabe energije 
in rabe obnovljivih virov energije 
v stanovanjskih stavbah, od tega 
do 7,5 milijona evrov iz sredstev 
Sklada za podnebne spremembe za 
določene naložbe v stanovanjskih 
stavbah na degradiranih območjih, 
to je na območjih občin, ki 
so sprejele odlok o načrtu za 
kakovost zraka zaradi prekomerne 
obremenjenosti s prašnimi delci 
PM10.
 
Spodbude so namenjene za 
vgradnjo solarnega ogrevalnega 
sistema, vgradnjo kurilne naprave 
za centralno ogrevanje na lesno 
biomaso, vgradnjo toplotne črpalke, 
priključitev starejše stavbe na 
daljinsko ogrevanje na obnovljiv 
vir energije, vgradnjo energijsko 
učinkovitega lesenega zunanjega 
stavbnega pohištva, toplotno 
izolacijo fasade in strehe, vgradnjo 
prezračevanja z vračanjem toplote 
odpadnega zraka, gradnjo ali nakup 
pasivne oziroma skoraj nič energijske 

stanovanjske stavbe in celovito 
obnovo starejše stanovanjske 
stavbe, nakup stanovanja v tri in 
večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali 
prenovljeni v pasivnem oziroma 
skoraj nič energijskem razredu ter 
vgradnjo termostatskih ventilov 
in hidravlično uravnoteženje 

večstanovanjske stavbe. Višina 
spodbude je pri večini 

ukrepov, za katere je mogoče 
dodeliti nepovratna 
sredstva, omejena 
na 25 % priznanih 
stroškov naložbe, za 
določene naložbe na 
območjih občin, ki so 

sprejele odlok o načrtu 
za kakovost zraka, pa 

so nepovratne finančne 
spodbude višje in znašajo do 

50 % priznanih stroškov naložbe, 
hkrati pa je za vsak posamezen 
ukrep določena omejitev višine 
spodbude v absolutnem znesku.
 
Tehnične zahteve posameznega 
ukrepa, ki je predmet spodbude 
v stanovanjskih stavbah, so v 
primerjavi z lanskim javnim 
pozivom spremenjene pri vgradnji 
kurilne naprave za centralno 
ogrevanje stanovanjske stavbe na 
lesno biomaso. V skladu s trenutno 
veljavno uredbo o emisiji snovi v 
zrak iz malih in srednjih kurilnih 
naprav je za vse naprave z ročnim 
polnjenjem goriva (npr. s poleni) 
zahtevana obvezna vgradnja lambda 
sonde. Poleg tega je za kurilne 
naprave, ki omogočajo uporabo 
dveh ali več vrst goriv (npr. polena 
in peleti), to je kurilne naprave s 
kombinirano kurjavo, preverjana 
skladnost z zahtevami javnega 
poziva glede toplotno-tehničnih 
karakteristik za vse vrste goriv, ki jih 
lahko ta naprava uporablja.
 

Z namenom spodbujanja energijsko 
učinkovite obnove starejših 
stanovanjskih stavb so spodbude 
za ta ukrep višje, nepovratne 
finančne spodbude za gradnjo novih 
stanovanjskih stavb pa so na voljo 
samo za tiste stavbe, ki bodo grajene 
v pasivnem oziroma skoraj nič 
energijskem standardu.
 
Poleg tega so v primerjavi z lanskim 
javnim pozivom nižje spodbude 
za vgradnjo centralnega sistema 
prezračevanja ali lokalnih naprav za 
prezračevanje z vračanjem toplote 
odpadnega zraka z rekuperacijo, 
pa tudi za nakup stanovanja v tri 
in večstanovanjski stavbi, zgrajeni 
ali prenovljeni v pasivnem oziroma 
skoraj nič energijskem razredu.
 
Hkratna pridobitev ugodnega 
kredita in nepovratnih sredstev
 
Dodatna ugodnost, ki jo Eko sklad 
ponuja investitorjem občanom 
tudi v letošnjem letu, je možnost 
najema ugodnega kredita ob hkratni 
pridobitvi nepovratnih sredstev 
za naložbe občanov, ki lahko 
združujejo enega ali več različnih 
ukrepov, ki jih Eko sklad sofinancira. 
Obrestna mera kreditov je trimesečni 
EURIBOR + 1,5 %, efektivne 
obrestne mere pa so objavljene v 
besedilu javnega poziva 49OB13, 
ki bo veljal še do konca aprila, 
razpisana sredstva pa so povišana za 
dva milijona evrov.
 
Vsi javni pozivi so objavljeni v 
Uradnem listu Republike Slovenije 
in na spletnih straneh Eko sklada, 
kjer je na voljo tudi dokumentacija 
za prijavo.

Mateja Poljšak Furlan
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Zbor krajanov v Vrtojbi

V sredo, 26. februarja, je v Vrtojbi 
potekal zbor občanov, ki ga je 
sklical župan Milan Turk. V 
marcu so se namreč začela dela v 
okviru gradnje čistilne naprave 
in obnove kanalizacijskega 
omrežja, zaradi česar bo Vrtojba 
kar precej časa vsaj deloma 
ohromljena, saj bo po celotni 
širini prekopana celotna Ulica 
9. septembra. Investitorji, 
projektanti in izvajalci del 
so zbranim, ki so dodobra 
napolnili dvorano vrtojbenskega 
Mladinskega centra, predstavili 
terminski plan del in kaj se 
bo izvajalo. Pojasnili so tudi, 
kako bo možen dostop do hiš 
in stanovanj. Povedali so, da 
gre za najbolj zahteven poseg v 
okviru projekta s stališča motenja 
normalnega ritma življenja 
v kraju, ki se bo predvidoma 
zaključil konec junija 2015. Da bi 
bile prometne povezave v kraju 
čim manj ovirane, bodo cesto 
zapirali in gradili po odsekih 
dolgih okoli 300 m. Vsak bo 
zaprt po tri mesece, le v zgornji 
Vrtojbi bo popolna zapora ceste 
trajala pol leta. Tam bodo namreč 
dela zahtevnejša, ker bodo pod 
celotnim voziščem gradili 40 m 
dolg zadrževalnik. Odseke so 
zasnovali tako, da bodo v največji 
možni meri omogočali obvoze po 

stranskih ulicah, čeprav ti povsod 
ne bodo mogoči. Vsako fazo bodo 
zaključili do grobega asfalta.

O zaporah bodo izvajalci krajane 
sproti obveščali. Poleg tega sta 
okvirni terminski plan zapore cest in 
obvozi objavljena na spletni strani 
občine. Največja težava bo zagotovo 
avtobusni prevoz, saj so nekatere 
ulice, kjer bo obvoz potekal, dokaj 
ozke. Zato naprošajo vse krajane, 
predvsem pa udeležence v prometu, 
za strpnost in potrpežljivost. 

Da bi bilo težav čim manj, so krajani 
vabljeni, da že sedaj in kasneje 
med gradnjo dajejo pripombe in 
konstruktivne predloge, s katerimi 
naj se obrnejo na občinske službe 
ali gradbince na delovišču. Sama 
gradnja čistilne naprave, ki jo bodo 
zgradili v nekdanji gramoznici med 
Vrtojbo in Mirnom, za krajane ne bo 
toliko obremenjujoča. 

Na željo Krajevnega odbora Vrtojba 
je bila na dnevni red uvrščena tudi 
varnostna problematika v kraju, 
kjer sta na vprašanja krajanov 
odgovarjala predstavnika PP 
Šempeter pri Gorici.
 
Mateja Poljšak Furlan
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Obvestilo 
potnikom 
o ukinitvi 
primestnih 
avtobusov 
v času 
prometnih 
zapor v 
Vrtojbi
     

              
Cenjene potnike obveščamo, 
da od petka, 7. marca 2014, 
skozi Vrtojbo ne vozijo 
več primestni avtobusi. 
Za primestne avtobuse so 
ukinjena postajališča na 
obeh straneh cestišča – 
Vrtojba bife, Vrtojba cerkev, 
Vrtojba most in Orehovlje 
most. Nadomestno začasno 
postajališče se nahaja 
v Šempetru pri Letriki 
oziroma Miren most za 
ukinjeno postajališče 
Orehovlje most.

Mestni promet in 
osnovnošolski avtobus bodo 
vozili tudi v času zapor in 
se bodo prilagajali trenutni 
situaciji v Vrtojbi!

V pričakovanju razumevanja 
nastale situacije Vas lepo 
pozdravljamo!



9Pomlad 2014

i
z

 
o

b
č

i
n

s
k

e
 
h

i
š

e

hišni priključek

uvoz parkirišče

BE
NC

IN
SK

I

   
SE

RV
IS

II-
7

III
-1

1

BE
NC

IN
SK

I

   
SE

RV
IS

61
4

hišni priključek

uvoz parkirišče

Fa
za

 I.
 - 

L=
25

0m
Fa

za
 II

. -
 L

=
27

0m
Fa

za
 II

I. 
- L

=
18

0m
Fa

za
 IV

. -
 L

=
27

0m
Fa

za
 V

. -
 L

=
38

0m
Fa

za
 V

I. 
- L

=
17

0m
Fa

za
 Ia

. -
 L

=
20

0m
Obmejna cesta 

Ob
m

ej
na

 c
es

ta
 

Krožna cesta 

Poljska pot

Po
d 

La
za

m
i

Cesta na Čuklje

Ob
vo

zn
a 

ce
st

a

Spodnja Vrtojba

Gramozna pot

Griči

Ul
ica

 n
a 

Lo
kv

i

Ulica Zapučke

V Klancu

Po
ljs

ka
 p

ot

Šem
pet

er 
(Po

lje)

SI
TU

AC
IJ

A 
ZA

ČA
SN

E 
PR

O
M

ET
N

E 
U

RE
D

IT
VE

V 
ČA

SU
 I

ZG
RA

D
N

JE
 K

AN
AL

IZ
AC

IJ
E 

V 
VR

TO
JB

I



10 Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba

i
z

 
o

b
č

i
n

s
k

e
 
h

i
š

e

Policija svetuje dodatno pozornost zaradi 
povečanega števila vlomov na območju 
Šempetra in Vrtojbe

Zaradi varnosti občanom na 
območju PP Šempeter pri Gorici 
svetujemo zlasti:

naj bodo pozorni na pojav • 
sumljivih oseb ali vozil v 
stanovanjskih soseskah,
naj o pojavu le-teh takoj • 
obvestijo policijo na št. 113 
ali anonimni telefon policije       
080 12 00,
naj si poskušajo zapomniti čim • 
več podatkov o sumljivih osebah 
in vozilih in te podatke nato 
posredujejo policistom, ki se 
bodo odzvali klicu,
naj v primeru zalotitve storilca • 
v hiši ne nudijo odpora, temveč 
naj nemudoma pokličejo na 
pomoč policijo,
naj si v primeru bega storilca • 
zapomnijo smer njegovega bega, 
število storilcev in podobno,
v primeru, da opazijo, da je • 
bilo v lastno stanovanjsko 
hišo vlomljeno, naj ničesar 
ne tikajo ali vstopajo 
v objekt, temveč naj 
pokličejo policijo; policisti 
bodo opravili ogled kraja 
kaznivega dejanja in 
zavarovali sledi, ki bodo 
služile za identifikacijo 
osumljenca,
v primeru odsotnosti naj • 
stanovanjski objekt ne 
daje znakov, da je trenutno 
prazen, zato naj imajo v 
večernem času prižgano 
kakšno luč,
v primeru daljše odsotnosti naj • 
tega ne objavljajo na družabnih 
omrežjih (npr. Facebook), prav 
tako naj se s sorodniki ali 
sosedi dogovorijo za praznjenje 
poštnega nabiralnika,
v okolici hiše naj ne hranijo • 

na dosegljivem mestu orodja, ki 
je primerno za vlom (montirno 
železo, kramp, sekira, in drugo 
primerno orodje), prav tako naj v 
notranjost pospravijo lestve.

Kaj lahko storite sami?

Glede opisa sumljivega vozila 
policisti potrebujejo zlasti naslednje 
podatke: znamka, tip, barva, 
registrska številka, zlasti registrsko 
območje in država registracije, 
koliko oseb je v vozilu, morebitne 
posebnosti vozila (ali ima vinjeto, 
lita platišča, nalepke, zatemnjena 
stekla, dodatne luči, morebitne 

Policijska postaja Šempeter pri Gorici v zadnjih mesecih beleži večje število kaznivih 
vlomov v stanovanjske hiše, kjer neznani storilec, predvsem v poznih popoldanskih in 
večernih urah, izkoristi odsotnost stanovalcev in tako izvrši kaznivo dejanje. Največ 
kaznivih dejanj je bilo storjenih na območju Vrtojbe in Šempetra, predvsem v spalnih 
naseljih s stanovanjskimi hišami. 

poškodbe vozila, športna predelava) 
in podobno.

Pri osebnem opisu sumljivih oseb 
pa naj si občani zapomnijo zlasti: 
spol, višina osebe (pomagate si 
lahko z referenčnimi stvarmi ali 
objekti, kot je na primer višina 
podboja vrat, višina prometnega 
znaka v bližini, ipd.), barva las, 
telesna struktura, morebitne 
obrazne in druge značilnosti (brki, 
brada, tetovaže, uhani, piercingi, 
sledi poškodb), jezik in narečje, 
v katerem govori, oblačila osebe 
(čim podrobneje, barva, kroj, zlasti 
kakšne podrobnosti kot so našitki ali 
napisi), obutev osebe (športni copati, 
škornji, čevlji), število oseb, ki ste 
jih videli, način in smer njihovega 
gibanja, morebitni sostorilci v bližini 
(parkirana sumljiva vozila v bližini, 
kjer oseba sedi v notranjosti), ali 
je kje odvrgel kakšen predmet, in 
podobno.

Policisti PP Šempeter pri Gorici 
vlome v stanovanjske hiše 

obravnavamo prioritetno in 
izvajamo številne aktivnosti 
na terenu. S tem v zvezi pa 
apeliramo na občane, da 
povečajo lastno pozornost 
in angažiranost v soseskah, 
saj sami najbolje poznajo 

svojo okolico in tako najlažje 
prepoznajo sumljive osebe, 

ki bi se tam zadrževale 
z namenom izvrševanja 
kaznivih dejanj. S tem lahko 

policiji veliko pomagate pri 
odkritju storilcev.

Policijska postaja Šempeter pri 
Gorici 
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RRA na 
Expomegu

AlpInfoNet – Trajnostna 
mobilnost v Alpskem 
prostoru 
Območje Alp je priljubljena 
turistična destinacija. Ker ima 
trajnostni način transporta 
pri vsakodnevnem turizmu le 
manjšo vlogo, je alpski prostor 
preobremenjen z motoriziranimi 
prevoznimi sredstvi, ki imajo 
negativen vpliv na privlačnost 
območja in na trajnostni razvoj 
regije. Potniki potrebujejo zanesljive 
informacije o celotnem potovanju 
na čezmejnem območju pred in 
med samim potovanjem. V alpskih 
regijah pa še vedno ni dovršenega 
informacijskega sistema o mobilnosti 
od-vrat-do-vrat. 

Da bi zapolnili to vrzel, si 
partnerji projekta AlpInfoNet 
prizadevajo zagotoviti potnikom 
popolne informacije o trajnostnih 
načinih mobilnosti, povezanih 
z zanimivostmi (kolesarske in 
pohodne poti, prenočišča, naravne 
in kulturne znamenitosti, …), ki 
presegajo regionalne in državne 
meje. 
 
Kristina Brataševec

V projekt je vključenih 5 
alpskih držav - Nemčija, 
Avstrija, Francija, Italija 
in Slovenija, ki delujejo 
pod vodstvom Bavarskega 
ministrstva za notranje 
zadeve, gradnjo in promet. 
Namesto da bi ustvarili novo 
informacijsko platformo, bo 
projekt izboljšal in povezal 
že obstoječe informacijske 
sisteme na področju prometa 
in turizma v 5-ih pilotnih 
regijah, med katerimi je tudi 
Pokrajina Gorica/Goriška.

www.alpinfonet.eu

Srečanje partnerjev AlpInfoNet v Coroninijevem dvorcu oktobra lani.

RRA Severne Primorske d.o.o. 
Nova Gorica se je v okviru 
projektov Heritaste in Agronet 
udeležila čezmejnega sejma 
Expomego, ki je potekal med 20. 
in 24. februarjem na razstavišču 
v Gorici. Promocija na sejmih 
je ena od aktivnosti projekta 
Heritaste – Poti okusov in 
doživetij, sofinanciranega v 
okviru Programa čezmejnega 
sodelovanja Slovenija-Italija 
2007–2013. Splošni cilj projekta 
je razvoj trajnostnega turizma 
v obmejnih podeželskih 
območjih – turizma, ki temelji 
na povezavi med izdelki in 
tipičnimi lokalnimi jedmi ter 
naravno in kulturno dediščino. 
Na sejmu je bil predstavljen 
tudi projekt Agronet,  ki skuša 
povezati v mrežo podjetja iz 
živilsko predelovalne industrije 
in logistike na območju Jadrana. 
Agronet je sofinanciran iz 
sredstev Jadranskega čezmejnega 
programa IPA 2007–2013.

V štirih dneh so se na razstavnem 
prostoru Regijske razvojne 
agencije predstavili številni 
pridelovalci in proizvajalci 
tipičnih pridelkov in izdelkov 
iz Goriške regije. Med njimi 
so bili predstavniki Društva 
oljkarjev Brda, številni vinarji 
iz Vipavske doline in Goriških 
brd, pridelovalci medu in drugih 
čebeljih izdelkov, suhih mesnin, 
ovčjega sira, proizvodov iz sadja, 
čajev, ... Sejem je obiskalo veliko 
število ljudi, tako Italijanov kot 
Slovencev, kar je razveselilo 
razstavljavce in organizatorje 
sejma. Ponudniki in pridelovalci 
si želijo, da bi bilo tovrstnih 
aktivnosti, ki omogočajo 
promocijo in prodajo lokalno 
pridelane hrane, čim več. 
 
Kristina BrataševecAlpInfoNet je transnacionalni projekt, 

sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za 
regionalni razvoj (ESRR) v okviru Programa 
evropskega teritorialnega sodelovanja 
Območje Alp 2007−2013. 
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Za inovativne ideje po denar na Kickstarter! 

Prvi domačini, ki so se zbiranja 
sredstev na tovrsten način lotili, 
so pod vodstvom Roka Uršiča za 
merilni instrument Red Pitaya 
na Kickstarterju zbrali namesto 
pričakovanih 50.000 več kot 
250.000 dolarjev. Slovenci smo 
na platformah za množično 
financiranje tudi sicer zelo uspešni, 
saj smo do konca lanskega leta s 35 
projekti skupno zbrali že skoraj 1,8 
milijona dolarjev!  

V marcu se na to pot s produktom 
Hexapad optimistično podaja 
nova goriška ekipa. Razvili so 
veliko stensko tablico za delovna 
okolja z vrsto aplikacij, ki bodo 
obogatile izkušnjo uporabnikov v 
hotelskih recepcijah, restavracijah, 

V Primorskem tehnološkem parku se pripravlja druga goriška ekipa, ki bo denar za 
zagon svoje ideje zbirala na platformi Kickstarter. Gre za vedno bolj uveljavljeno obliko 
množičnega financiranja (crowdfunding), kjer ekipe in startup podjetja za inovativne, 
uporabne in privlačne izdelke lahko pridobijo zagonski kapital.

projektnih pisarnah, klicnih centrih, 
turističnih agencijah ter povsod 
tam, kjer menijo, da se bo tablica 
najbolje obnesla. ‘Če se je prijela 
mala tablica na dotik, se lahko tudi 
velika’, so prepričani v ekipi.

Idejni vodja projekta je Tomaž Jug, 
ki je svojo podjetniško pot pred 
10-leti začel prav v Primorskem 
tehnološkem parku. NaStartup 
vikendu Nova Gorica, kjer 
udeleženci v enem vikendu iz ideje 
razvijejo poslovni model, jespoznal 
skupino ambicioznih študentov in 
jih povabil k sodelovanju. Prototip 
izdelka so dva meseca intenzivno 
razvijali v Start:up GeekHouse 
Nova Gorica – co-working prostoru 
tehnološkega parka.
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Ekipa Hexapad verjame v veliko tablico za delovna okolja.

Svojo idejo so prvič predstavili 
20. februarja na BusinessMeetups 
Nova Gorica, na sproščenem 
podjetniškem druženju, ki ga 
tehnološki park organizira 
z namenom medsebojnega 
povezovanja in širjenja dobrih 
podjetniških zgodb.

Ekipa Hexapad bo kampanjo na 
Kickstarterju zagnala marca, kjer s 
poglavitno konkurenčno prednostjo, 
to je nizko ceno, načrtujejo 
prepričati in zbrati dovolj sredstev 
za zagon novega startup podjetja. 
Držimo pesti!
 
Tanja Kožuh,
Primorski tehnološki park
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BusinessMeetups Nova Gorica – srečanje odprto za vse, ki vas zanimajo pozitivne 
podjetniške zgodbe in ljudje, vsak tretji četrtek v mesecu v centru Nove Gorice 
(Cafe Gallus).

Primorski tehnološki 
park organizira:

20. marec 2014
Business Meetups Nova 
Gorica
Cafe Gallus (center Nove 
Gorice)
Druženja s pozitivnimi 
podjetniškimi zgodbami in 
ljudmi.

4.–6. april 2014
Startup vikend Nova 
Gorica - v enem vikendu do 
uresničitve podjetniške ideje 
Primorski tehnološki park, 
Vrtojba

17. april 2014
Business Meetups Nova 
Gorica
Cafe Gallus (center Nove 
Gorice)
Druženja s pozitivnimi 
podjetniškimi zgodbami in 
ljudmi.

22. maj 2014
Business Meetups Nova 
Gorica
Cafe Gallus (center Nove 
Gorice)
Druženja s pozitivnimi 
podjetniškimi zgodbami in 
ljudmi.

Ekipa Hexapad se je spoznala na Startup vikendu, ki ga je novembra lani 
organiziral Primorski tehnološki park.

Ekipa Hexapad prototip razvija v Start:up GeekHouse – co-working prostoru 
Primorskega tehnološkega parka.
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V Vrtojbi odprla vrata 
Hranilnica in posojilnica 
Vipava d. d. in z njo občinska 
blagajna

Od 6. januarja dalje lahko v 
Vrtojbi ponovno opravljamo vse 
bančne storitve. Svoja vrata je 
namreč na Ulici 9. septembra 145 
odprla poslovalnica Hranilnice 
in posojilnice Vipava d. d., v 
okviru katere je po zgledu številnih 
slovenskih mest organizirana tudi 
javna blagajna za občane občine 
Šempeter-Vrtojba. Na njej je možno 

Tina Zgonik iz Hranilnice in posojilnice Vipava d. d. je za naše glasilo 
povedala, da so občani zadovoljni z možnostjo plačila položnic brez provizije. 
Še posebej se radi oglasijo starejši. Obisk se vsak mesec povečuje, kar je 
dodaten dokaz, da je bila odločitev o tovrstni storitvi v občini pravilna.

Urnik poslovalnice 

Od ponedeljka do petka 
8.30–12.30 in 13.00–16.30
T: 05 3303154.
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brez provizije poravnati položnice 
za storitve javnih zavodov in 
podjetij, katerih ustanoviteljica je 
Občina Šempeter-Vrtojba. Na ta 
način lahko mesečno prihranite 
kar nekaj denarja, Občina 
Šempeter-Vrtojba pa je v ta 
namen v proračunu za leto 2014 
rezervirala 7.200 EUR. 

Katere položnice lahko 
poravnate?

Tukaj lahko poravnate položnice 
za storitve občine – občinske 
takse, Osnovne šole Ivana Roba s 
podružnicama in vrtci, Glasbene 
šole Nova Gorica, Komunale Nova 
Gorica d. d. ter Vodovodov in 
kanalizacije Nova Gorica d. d.. 
Provizijo za plačilo ostalih storitev 
bo poslovalnica obračunavala po 
ceniku Hranilnice in posojilnice 
Vipava d. d.. Mag. Peter Ptičak 
iz Občine Šempeter-Vrtojba je 
povedal, da si bo Občina v okviru 
proračuna prizadevala povečati 
nabor položnic, ki jih bodo občani 
naše občine lahko plačevali brez 
provizije.

Barbara Skorjanc
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Energetska 
učinkovitost v 
gospodinjstvu
V gospodinjstvu povprečno 20 % 
stroškov predstavlja ogrevanje in raba 
električne energije. Zaradi naraščanja 
rabe energije ter dviganja cen 
energentov se stroški za energijo letno 
povečujejo za približno 3 %. Stroški 
ogrevanja običajno predstavljajo 
60 %, strošek elektrike pa 40 % 
celotnih stroškov rabe energije. V 
visoki rabi energije pa se nahajajo 
veliki varčevalni potenciali.

Pretresljiva dejstva:
Leta 2010 si 6 % gospodinjstev • 
v Sloveniji ni moglo privoščiti 
primerno toplega stanovanja.
Kos papirja razpade po enem • 
mesecu, volnena nogavica po 
enem letu, pločevinka pa po 200 
letih.
Iz drevesa, ki raste 15 let, se • 
lahko proizvede 700 papirnatih 
vrečk, toliko jih v večji trgovini 
porabijo v manj kot eni uri.
Povprečno gospodinjstvo odvrže • 
v smeti vsaj 100 kg časopisov 
letno.
Povprečna družina potroši med • 
150 do 500 litrov vode na dan.
Največji domači porabniki • 
elektrike so bojler, hladilnik in 
zamrzovalnik, ki povprečno skupaj 
porabijo skoraj 50 % električne 
energije v gospodinjstvu.

Poslovalnica Hranilnice in posojilnice 
Vipava d. d. v Vrtojbi bo opravljala 
tudi storitve javne blagajne za občane 
Občine Šempeter-Vrtojba.
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20 % svetovnega prebivalstva • 
danes porabi 75 % vseh naravnih 
virov.

Varčna razsvetljava:
Organizacijski ukrepi:

Ugašajmo luči• , kadar jih ne 
potrebujemo. Ugašanje luči 
zmanjša porabo električne 
energije za 10 %. 
Kadar pri delu potrebujemo več • 
svetlobe, uporabimo usmerjeno 
svetlobo (npr. namizno svetilko).
Za več svetlobe v prostoru • 
uporabimo tanke in prosojne 
zavese, ki jih lahko podnevi 
odgrnemo. Naravna svetloba 
ugodno vpliva na naše počutje.
Svetle barve stropov in sten•  
vplivajo na ugodnejše bivalne 
pogoje in znižujejo stroške 
električne energije. 
S pogostim • čiščenjem svetlobnih 
teles privarčujemo do 10 % 
stroškov električne energije.

 
Investicijski ukrepi:

Senzorji gibanja in časovne • 
ure pomagajo pri zniževanju 
stroškov. 
Z zamenjavo žarnic s • 
kompaktnimi varčnimi 
sijalkami zmanjšamo rabo 
električne energije tudi do 70 %. 
Solarni ali svetlobni tubuli•  
prispevajo k varčevanju z 
energijo in razsvetljujejo prostor 
z naravno svetlobo.

Boštjan Mljač, GOLEA
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Izložba obmejne ponudbe 

Najstarejši sejem v Gorici, 
Expomego, je konec februarja 
že 42. leto gostil najrazličnejše 
ponudnike, med katerimi je 
zadnja leta vse več slovenskih 
predstavnikov. Slednjih je bilo 
letos še več in so se razprostirali 
na še enkrat večji površini kot 
lani. Med njimi niso manjkali niti 
Šempetrci in Vrtojbenci.

Nastop na sejmu, ki je s podpisom 
sporazuma o sodelovanju med 
podjetjem Udine e Gorizia Fiere 
in Območno obrtno-podjetniško 
zbornico Nova Gorica še 
okrepil udeležbo slovenskih 
razstavljavcev, podpira tudi 
Občina Šempeter-Vrtojba. Župan 
Milan Turk vidi Expomego 
kot pomembno priložnost za 
promocijo v čezmejnem prostoru: 
“Tudi naši podjetniki iščejo 
svoj trg. V Novi Gorici takih 
sejemskih dejavnosti ni, medtem 
ko v Gorici to možnost imajo. 
Zdi se mi popolnoma upravičeno 
in dobrodošlo, da poiščemo 
prostor tudi tam. Nenazadnje 
gospodarstvo ne pozna meja.”

V slovenskem delu so bila 
najbolj zastopana podjetja 
iz avtomobilskega sektorja, 
gradbeništva in lesne dejavnosti, 
v hali D pa so številne obiskovalce 
pritegnili ponudniki s področja 
turizma, prostočasnih aktivnosti 
in gostinstva. Ker je letošnji sejem 
sovpadal s pustnim časom, je 
dišalo tudi po pustnih dobrotah, 
po lanskem uspehu pa so ponovno 
pripravili festival golaža. Posebej 

živahno je bilo v petek, 21. februarja, 
na t. i. Goriškem dnevu, kjer so bili v 
ospredju Slovenci. 

Na sejmu Expomego so se med 
drugim predstavili:

Kmetija Koglot, Vrtojba• , 
katere osnovni dejavnosti sta 
vinogradništvo in vinarstvo, 
ponaša pa se tudi s še delujočo 
opremo za žganjekuho iz leta 
1900;
Gostilna Rutinca, Vrtojba• ;
Javni zavod KŠTM Šempeter-• 
Vrtojba je v sodelovanju s 
Turističnim društvom Občine 
Šempeter-Vrtojba promoviral 
krožno pot z razglednimi 
točkami, največjo plezalno steno 
v Sloveniji, najmanjši muzej 
na svetu in ostale kulturno-
zgodovinske znamenitosti.

V hali B goriškega razstavišča pa so 
nastopila tudi podjetja, ki opravljajo 
svojo dejavnost na območju občine 
Šempeter-Vrtojba, in sicer Apia, 
Žlebovi Grič in Prograf reklame.

Kristina Furlan
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Pestro dogajanje v Turističnem društvu 
Občine Šempeter-Vrtojba

Utrinek s sejma Expomego, kjer smo 
bili povabljeni na ogled poslikave 
moškega telesa.

že z novim projektom Martinove 
furenge. Sodelujemo pa tudi na 
enem večjih dogodkov, ki bo letos pri 
nas, to je srečanje Šempetrov.

Ob zaključku mojega prvega 
mandata, bi se rada zahvalila vsem 
društvom, obema krajevnima 
odboroma, KŠTM-ju in seveda tudi 
občini in županu. Članom pa se 
želim zahvaliti za sodelovanje in 
pomoč pri vseh prireditvah, kjer 
smo s skupnimi močmi enotno 
sodelovali. Tudi v prihodnje bi rada 
vodila to društvo, s svojimi člani in 
ekipo, ki prinesemo veliko pozitivne 
energije in nič nam ni težko.

Alenka Brankovič,
predsednica Turističnega društva 
Občine Šempeter-Vrtojba

V Turističnem društvu Občine 
Šempeter-Vrtojba smo zelo aktivni, 
saj čez vse leto sodelujemo pri 
številnih dogodkih, ki popestrijo 
dogajanje v naši občini. Februarja 
smo skupaj s KŠTM Šempeter-
Vrtojba sodelovali na sejmu 
Expomego v Gorici.

Pri vsem trudu, ki sem ga vsa ta 
leta vlagala v društvo, pa nisem 
dobila samo veliko pohval ampak 
tudi nekaj zelo grenkih pritožb s 
strani nekaterih članov, ki z mojim 
delom in delom društva nasploh, 
niso bili zadovoljni. Vsaka kritika 
je dobrodošla in dobro vpliva na 
nadaljnji razvoj društva. Zato sem 
vse lepo sprejela, saj v društvu 
delam prostovoljno, s srcem in dušo.

V prihodnjih mesecih nas čaka 
še veliko dogodkov in sicer 
spomladanska čistilna akcija, 
postavljanje mlajev, začeli pa smo 

Izmenjava oblačil “Prinesi-izberi-odnesi”

Včasih smo (predvsem ženske) rade 
zahajale v “shopping”. Ta nam je 
pomenil neke vrste sprostitev, pa tudi 
biti urejene nam veliko pomeni. V 
zadnjih letih se je ta trend spremenil, 
in ne zato, ker v tem ne bi več 
uživale, pač pa nas je v to prisilila 
finančna situacija.  S prijateljicami 
smo si večkrat “pojamrale”, kako lepo 
bi bilo spet dobiti kak nov kos za v 
omaro, a kaj ko družinski proračun 
tega ne omogoča več. Po drugi strani 
so tu otroci, ki hitro prerastejo 
oblačila, starši pa jim moramo 
zagotoviti ustrezne obleke, obutev.

Zato se mi je porodila ideja o 
izmenjavi oblek – prvotno za otroke.
Le-to smo decembra organizirali 
v šempetrskem Gasilskem domu. 
Akcija je bila zelo zanimiva, saj 
smo si med seboj izmenjali številne 
obleke, zanje pa nismo porabili niti 
centa. Izmenjava otroških oblačil 
je odlična priložnost, da zamenjate 
stara oblačila vaših otrok, ki so jih 

prerasli, obenem pa obogatite njihovo 
garderobo s kakšnim “novim-starim” 
kosom.

Udeleženci, ki so prišli na prvo 
izmenjavo, so dali pobudo, da bi 
akcijo ponovili ter razširili tudi 
na obleke za odrasle. In tako se je 
“zgodila” druga izmenjava, ki je 
potekala 1. februarja letos pod geslom 
“Prinesi-izberi-odnesi”. Tudi tokrat 
je bila uspešna. Ljudje smo prinesli 
oblačila, ki smo jih prerasli ali se jih 
naveličali, ter med ponudbo izbirali 
bolj všečne oz. primernejše obleke.

Namen akcije ni bilo čiščenje 
omar, ampak preprosto izmenjava 
ohranjenih in uporabnih oblek. 

Ker je na koncu število oblek preseglo 
število odjemalcev, smo pobudniki 
akcije višek oblačil namenili 
Varstveno delovnemu centru v Stari 
Gori. 

V prihodnje bi si želela, da dogodek 
postane tradicionalen ter da ga 
obišče čim večje število ljudi in zato 
lahko že danes povem, da se akcija 
nadaljuje. 

Ponovno se vidimo septembra. 
Dokazali bomo, da izmenjava oblek 
ni tabu.

Barbara Pavlin
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Župnijski mešani pevski zbor Šempeter 

Zima je hladna,včasih pada sneg, 
včasih je drevje okovano v žled, to je 
letni čas, ko narava počiva. Mi pevci 
Župnijskega mešanega pevskega 
zbora Šempeter pa nobeno zimo 
ne mirujemo. Sodelovali smo kar 
na nekaj dogodkih, od katerih bi 
izpostavili tri pomembnejše.

26. decembra 2013, na državni 
praznik samostojnosti in enotnosti, 
na sv. Štefana, smo prepevali 
pri živih jaslicah v Postojnski 
jami. Prva in največja slovenska 
živa postavitev svetopisemskih 
prizorov Božjega rojstva v najlepših 
prostorih kraškega podzemlja je 
lani praznovala 24 let. Obiskovalci 
so si prizore jaslic ogledali 
spotoma, ob sproščenem sprehodu 
skozi postojnsko podzemlje. K 
prazničnemu vzdušju smo na 
izviren način poleg mladih opernih 
pevcev prispevali tudi mi. Plane so 
nam predstavili v Postojni takole: 
vsi zbori, ki sodelujejo na Jaslicah, 
pojejo za 8-9 različnih skupin gostov. 
Nastopi si sledijo vsakih 15 minut, 
peli pa naj bi do 15. ure. Zgodilo pa 
se je, kot so komentirali v članku 
Demokracije: “Obisk Živih jaslic na 
državni praznik samostojnosti in 
enotnosti je bil rekorden, ogledalo 
si jih je preko 4.500 obiskovalcev, 
zato so v Postojnski jami morali 
pripraviti kar 9 dodatnih predstav 
in tako omogočili, da so si Jaslice 
lahko ogledali prav vsi, ki so s tem 

namenom prišli v Postojno. Tako so 
nastopajoči namesto predvidenih pet 
odigrali kar 18 predstav.” In mi smo 
prepevali skoraj do 18. ure zvečer, 
ne pa le do 15., kot predvideno. 
Kot pevski zbor smo prvič izkusili 
občutke tako dolgega večurnega 
prepevanja, skoraj brez odmorov 
(ob krajših, petminutnih odmorih je 
prepevanje trajalo kar dobrih 5 ur) 
ter tako številčnega občinstva.

Že nekaj let naše pevske sezone 
obarvamo z dobrodelnostjo. Tudi 
letošnjo smo. Menimo, da je 

dobrodelnost tisto, kar nas krepi, 
dela boljše, zato smo se radi 
odzvali povabilu na tradicionalni 
dobrodelni Božični koncert v 
organizaciji Župnijske Karitas Renče. 
Župnijsko cerkev v Renčah so 
tako poleg nas napolnili še glasovi 
osmih pevskih zborov. Zbrana 
sredstva so se namenila Goriški 
območni Karitas za pomoč socialno 
ogroženim družinam. 

Zimski čas smo vnovič obogatili tudi 
s sodelovanjem na Reviji pevskih 
zborov Goriške. V treh dneh konec 
januarja se nas je na odru zvrstilo kar 
23 zborovskih sestavov s približno 
500 pevkami in pevci. Poleg revije 
Primorska poje, je prireditev v 
Desklah ena največjih pevskih 
manifestacij na Goriškem, katere del 
smo radi tudi mi. Strokovna ocena, 
ki sledi nastopu,nam je vodilo za 
delo vnaprej. Zelo smo se razveselili 
spodbude, ki smo jo prejeli na tej 
reviji, in sicer priznanja za ‘naj zbor 
drugega koncertnega dne Revije 
pevskih zborov Goriške po izboru 
občinstva’, ogrelo nam je srca in 
nekaterim med nami se je zarosilo 
tudi oko. Med naše vrste vabimo vse, 
ki radi prepevate. Toplo vabljeni
 
Jerica Turk in pevci Župnijskega 
MePZ Šempeter
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Na tradicionalnem Božičnem koncertu v Renčah so združeni zbori skupaj s 
pesmijo zaključili večer.

Župnijski mešani pevski zbor Šempeter z zborovodjo Ingrid Kragelj med 
nastopom na letošnji Reviji pevskih zborov Goriške v Desklah. 
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Društvo ušpokojencev 
Šempeter z novim vodstvom

V decembru 2013 je Društvo 
upokojencev Šempeter dobilo novo 
vodstvo – tokrat prvič žensko, 
Magdo Satler, ki je nasledila 
dolgoletnega, uspešnega in 
priljubljenega predsednika Jožka 
Martelanca.

Društvo upokojencev je vsa leta 
svojega 50-letnega delovanja igralo 
pomembno vlogo tako v življenju 
starejših kot tudi v delovanju kraja 
samega. Kar nas posebej razveseljuje, 
je ugotovitev, da se je društvo znalo 
prilagoditi novim zahtevam časa in 
potrebam svojih članov, ki si tudi 
po upokojitvi želijo kvalitetno in 
ustvarjalno preživljanje prostega 
časa.

Naša sreča je, da živimo v okolju, ki 
je prijazno do starejših in v občini, ki 
ima veliko posluha za naše potrebe. 
Z ustanovitvijo Centra za dnevne 
aktivnosti starejših Šempeter, 
s katerim upokojenci tesno in 
ustvarjalno sodelujemo, se je močno 
dvignila tako kvaliteta kot kvantiteta 
življenja starejših.

Medgeneracijsko sodelovanje, 
danes tako aktualno, ima v 
društvu upokojencev Šempeter 
bogato zgodovino. Mednarodni 
dan žena tako ne mine brez 
tesnega sodelovanja OŠ Šempeter 
in našega društva, saj skupaj 
že 20 let organiziramo skupno 
proslavo.

V šolo smo pospremili že nekaj 
generacij otrok iz vrtca Žarek. 
S svojimi igricami, pesmimi, 
risbami so nam polepšali 
veliko skupnih uric, mi pa 
skušamo mladim približati 
našo zgodovino, deliti izkušnje, 
predvsem pa se pogovarjati. 
In uspehi so očitniod začetnih 
zadreg smo uspeli doseči 
marsikaj. Že pred nekaj leti je 
v društvu prišlo do pobude, da 
bi lahko organizirali dobrodelni 
božični bazar, skupaj z osnovno 
šolo, CDAS Šempeter, Javni 
zavod KŠTM Šempeter-Vrtojba, 
društvi žena … Ideja se je dobro 
prijela in s skupnimi močmi smo 
lahko donirali zbrana sredstva, 
lani Šolskemu skladu OŠ 
Šempeter, letos pa vrtcu Žarek.

Društvo upokojencev vsako 
leto organizira brezplačno 
prednovoletno srečanje svojih 
članov, na katerem ne manjka 
niti srečelov. Vsi dobitki so delo 
otrok, skupin za samopomoč 
in raznih delavnic, ki se jih 
udeležujejo naše članice. Zbrani 
denar srečelova združimo z 
denarjem dobrodelnega bazarja 
in ga v celoti podarimo otrokom.

Delovanje Društva upokojencev 
Šempeter je bogato, raznovrstno, 
medgeneracijsko.

O podrobnostih pa morda kdaj 
drugič.

Ivana Konič

1. februarja, je Društvo izgnancev 
Slovenije, Območna  organizacija 
Nova Gorica 1941−45, v prostorih 
avle Mestne občine Nova Gorica, 
pripravilo občni zbor in veliko 
razstavo o izgonu Slovencev in 
nasilju nad drugimi slovanskimi 
narodi med drugo svetovno vojno.

DIS, Območna organizacija Nova 
Gorica, združuje člane iz vseh šestih 
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Velika mednarodna razstava 
Društva izgnancev Slovenije 
območna organizacija Nova Gorica

občin Severne Primorske. Članov 
je vsako leto manj, saj so to ljudje, 
ki imajo najmanj 70 let, povprečna 
starost pa je okoli 84 let. Ti ljudje 
so bili med vojno otroci, njihovih 
staršev pa žal ni več med nami. A 
kljub temu, da so bili, ko so bili 
izgnani, se še dobro spominjajo 
dogodkov med vojno. Kdo bi pozabil, 
kako so te pognali iz domače hiše, 
kako so prišli v tuje kraje, in kako 
so tam ravnali z njimi! A srečni so 
lahko, ker so tisti, ki so se vrnili 
domov. Mnogi med njimi so ostali na 
tuji zemlji …

Člani društva medse sedaj vabijo 
potomce izgnancev, kajti pomembno 
je, da se ne pozabi na ta del naše 
zgodovine. V ta namen so pripravili 
tudi razstavo o dogodkih med vojno, 
ki so jo doživeli izgnanci. 

Izgon Slovencev in drugih 
slovanskih narodov je genocidno 
dejanje zoper človečnost. Nasilje 
nad Slovenci je izvajalo 4.017 
nemških in 2.518 italijanskih vojnih 
zločincev.  

Društvo izgnancev Slovenije, 
Območna organizacija Nova 
Gorica, ima svoje prostore v 
prostorih Zveze borcev Nova 
Gorica. 

Tel. št., 05 333 20 77, na 
kateri lahko kadarkoli dobite 
informacije.

Doro Levpušček, predsednico 
društva, pa lahko obiščete 
vsak prvi ponedeljek v 
mesecu od 13. ure dalje. 

Društvo izgnancev Slovenije, 
Območna organizacija Nova Gorica, 
želi skupaj s svojimi člani ohraniti 
pričevanja tistih, ki so to doživeli 
med vojno, zato vabi pričevalce, da 
se oglasijo. Glavni boj društva pa 
je, da po 70 letih dobijo izgnanci 
povrnjeno materialno škodo, ki jim 
je bila povzročena med vojno. Večina 
se je vrnila domov, a domov več ni 
bilo, ali pa je ostal le skelet hiše, 
v kateri so nekoč bivali. Čeprav se 
niso nikoli nehali boriti za popravo 
krivice, ki jim je bila povzročena, pa 
niso obupali in so odločeni, da jim 
je sedaj, na pragu starosti in mnogih 
krivic, ostala le še ta prioritetna 
naloga, da poiščejo svoje zadoščenje 
in pravico, saj pravica iz vojne škode 
nikoli ne zastara. 

Predsednica Društva izgnancev 
Slovenije, gospa Ivica Žnidaršič, 
je velika borka za pravice svojih 
članov, s svojimi uspehi pa je 
uspela povezati tudi društva drugih 
slovanskih narodov in Francozov, 
ki so med vojno najbolj trpeli. In s 
skupnimi prizadevanji so močnejši. 

S ponosom pa lahko povemo, da je 
naša predsednica tudi predsedujoča 
temu mednarodnemu združenju 
izgnancev. 

Dora Levpušček
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Prvo desetletje skupine za samopomoč v 
Društvu GO-Spominčica

Leta 2004 smo v Severnoprimorski 
regiji ustanovili Društvo GO-
Spominčica za pomoč pri demenci, 
čigar namen je pomoč bolnikom 
in njihovim svojcem pri lajšanju 
težav, ki jih prinaša demenca. 
Izhajali smo iz dejstva, da zaradi 
nepoznavanja bolezni in njihovih 
posledic bolniki in njihovi svojci 
pozno iščejo strokovno pomoč. Iz 
nerazumevanja bolezni izhajajo 
pogoste stiske, občutki krivde in 
sramu pri svojcih, kar zmanjšuje 
možnost za uspešno pomoč, ki jo 
bolniki potrebujejo pri običajnih 
delovnih aktivnostih. Svojci želijo in 
potrebujejo informacijo in nasvete, 
ko se znajdejo v kritičnih situacijah, 
ki jim niso kos.

Prisluhnili smo potrebam bolnikov 
in svojcev in v program društva 
vnesli vsebine, ki so se v desetih 
letih izkazale za zelo kakovostne 
in uporabne; to so predavanja za 
širšo javnost, vzgojnoizobraževalni 
program “Spomni se me”, 
individualni pogovori v času 
uradnih ur, “Alzheimer caffe”, pa 
tudi skupina za samopomoč. 

“Ni še dolgo tega, ko smo o demenci 
govorili potiho, skrito, kot o sklerozi, 
pozabljivosti in nastajale so številne 
šale. Ljudje so se izogibali srečanj, 

predavanj in temu, da je njihov 
sorodnik zbolel, raje so ga skrivali 
doma”; tako začne pripoved Sonja 
Planko, ki že deset let uspešno 
vodi skupino za samopomoč v 
Društvu GO-Spominčica. Ta se 
srečuje enkrat mesečno v prostorih 
Doma upokojencev Nova Gorica. 
Kot strokovna vodja priznava, da je 
bilo že med študijem malo govora 
o demenci. Doda, da je v zadnjih 
desetletjih medicina dosegla bistven 
napredek pri razumevanju te 
bolezni, k čemur so v veliki meri 
prispevala društva Spominčice 
širom Slovenije. Ugotavljamo tudi, 
da splošna osveščenost obolelih 
za demenco in njihovih svojcev 
še vedno ni dovolj visoka, da bi 
lahko pravočasno poiskali in prejeli 
ustrezno pomoč in podporo, ki jo 
potrebujejo.

V društvu se zavedamo, da so za 
bolnike z demenco pomembni tudi 
svojci, ki se na tej poti tudi sami 
soočajo z različnimi stiskami in 
težavami. Ena izmed učinkovitih 
oblik pomoči svojcem je skupina 
za samopomoč. Člane družijo 
podobne težave, ki jih premagujejo 
s skupnimi močmi in tako lažje 
dosežejo zaželene socialne in 
osebnostne spremembe. Danes so 
prav te skupine eden glavnih virov 

Društvo GO-Spominčica
za pomoč pri demenci 
severnoprimorske regije
Gregorčičeva ul. 16
5000 Nova Gorica

Od ponedeljka do petka
8.00–11.00
T: 05 330 69 07 
E: go.spominčica@ssz-slo.si
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preventive in pomoči v psihičnih 
krizah in stiskah obolelih in 
svojcev. Veseli nas, da so v skupini 
udeleženci, ki že deset let redno 
prihajajo na srečanja. Prav ti so naši 
najboljši sodelavci, saj so njihove 
bogate izkušnje novincem v veliko 
pomoč. Med enimi in drugimi se 
razvijajo zanimivi pogovori, občasno 
pa se skupini pridružijo tudi 
strokovni delavci. 

Naše desetletne izkušnje nam 
potrjujejo, da poleg znanja, 
potrpljenja in vztrajnosti človek 
potrebuje predvsem veliko ljubezni. 
In te udeležencem skupine gotovo 
ne manjka. Ob tej priložnosti 
se zahvaljujemo Sonji Planko 
za uspešno vodenje skupine in 
Bojanu Stantetu, direktorju Doma 
upokojencev Nova Gorica za pomoč, 
razumevanje in podporo.

Sonja Valič, predsednica društva
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Praznovanje dneva žena

Tako kot vsako leto so tudi letošnje 
leto v Šempetru svečano počastili 
dan žena. Dan na spomin, ko so si 
ženske pridobile svoje pravice!

Osmega marca 1857 so ženske 
delavke, zaposlene v tekstilnih 
tovarnah v New Yorku, organizirale 
protest, saj so delale v nečloveških 
delovnih pogojih z zelo majhnimi 
plačami. Policija je protestnice 
zaprla. Dve leti kasneje so te ženske 
ustanovile prvi delavski sindikat, da 
bi se zaščitile. Osmega marca 1908 
se je na ulicah New Yorka zbralo 
15 tisoč žensk in zahtevalo krajši 
delavnik, boljšo plačo in volilne 
pravice. 

Toda že dve leti kasneje, leta 1910, 
je na mednarodni socialistični 
konferenci v Kopenhagnu nemška 
feministka in socialistka Clara 
Zetkin predlagala priznanje 
mednarodnega praznika žensk. 
Njen predlog so sprejeli in dan 
žena namenili počastitvi boja za 
ženske pravice, vključujoč pravico 
do volitve. Odpor se je širil in leta 
1917 so na zadnjo nedeljo v mesecu 
februarju pričele z odporom ženske 
v Rusiji.

Tako se je pričel boj za 
enakopravnost in se nikoli ne konča. 
Ženske delajo v službi še vedno 
na manjvrednih delovnih mestih, 

skrbijo za družino in so aktivne na 
vseh področjih družbenega gibanja. 
O svojih pravicah v mnogih državah 
sveta vedo še zelo malo.

In otroci iz Osnovne šole Ivana Roba 
Šempeter so 6. marca pripravili 
kulturni program, svojim mamicam, 
babicam in vsem ženam iz naše 
občine. Vsebino programa je 
izbrala učiteljica Jasmina Gorjanc, 
recitatorje pa Zdenka Jerant Ličen. 
Zapeli so jim pevci iz Moškega 
pevskega zbora Šempeter, za 
organizacijo je skrbelo Društvo 
upokojencev iz Šempetra. Glavni 
pokrovitelj prireditve je bila Občina 
Šempeter-Vrtojba. Člani občinske 
organizacije Socialnih demokratov 
pa so ženam spoštljivo poklonili 
nageljček.

In ženske so bile vesele počastitve 
dneva, ki je posvečen njim in 
njihovim pravicam!

Dora Levpušček

14. srečanje 
Šempetrov 
bo v 
Šempetru 
pri Gorici

V soboto, 7. junija, bo Krajevni 
odbor Šempeter organizator 14. 
srečanja Šempetrov. Srečanja 
se bodo udeležili krajani oz. 
občani sedmih Šempetrov iz vse 
Slovenije (Šempeter v Savinjski 
dolini, Šenpeter iz Otočca, 
Šempeter iz Pirana, Šempeter 
iz Bistrice ob Sotli, Šempeter 
na Krasu – Pivka, Šempeter na 
Kronski Gori in Špeter Slovenov 
iz Benečije). 

Tovrstna druženja so se začela 
leta 2000 na pobudo treh 
Šempetrov, in sicer Šempetra 
v Savinjski dolini, Šempetra 
pri Gorici in Otočca pri Novem 
mestu. Postopno pa so se vključili 
še drugi kraji, ki nosijo ime po 
sv. Petru oziroma imajo cerkev 
posvečeno temu svetniku. 

Kot tradicija veleva, se bo 
goste sprejelo na osrednjem 
šempetrskem trgu, kasneje pa se 
bodo začela športna dogajanja 
in organizirani izleti. Pričakuje 
se 600 gostov. Krajevni odbor 
Šempeter že tretjič organizira 
tradicionalno vsakoletno 
srečanje. Krajevni odbor 
Šempeter in vsa domača društva, 
ob podpori Občine Šempeter-
Vrtojba, želimo dati dogodku 
svojo noto in prepoznavnost. Pri 
organizaciji in izvedbi dogodka, 
glede na zahtevnost in obseg, 
sodeluje 60 prostovoljcev.

Lavra Fon
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Člani društva Kot v pravljici na poti z neba 
na zemljo in spet na nebo delali dobra dela

Mogoče se vam vsem skupaj poraja 
vprašanje: zakaj Društvo Kot v 
pravljici? Odgovor je preprost: zato 
ker  otroci z našimi predstavami 
odpotujejo v čarobni svet pravljic, 
hkrati pa v našem društvu nastajajo 
nove pravljice. In pravljice delamo 
lepo počasi in po malem, ker so 
drobcene, a namenjene majhnim 
velikim osebam … In pravljice delamo 
s posluhom, da bi postale večne in 
bi otroke naredile srečne. A to je 
dandanes pravzaprav zelo težko, saj 
se moramo zavedati, da mora današnji 
otroci nenehno sprejemati odločitve –  
v družinskem krogu, krogu vrstnikov 
v vrtcu ali šoli, ki so daleč od tega, 
da bi bile enostavne. In zato so naše 
pravljice zasnovane tako, da otroke 
vpeljujejo v vsakdanje življenje, ki 
s seboj nosi številne spremembe, 
potrebo po prilagajanju in s tem 
soočanje z omejitvami in lastnimi 
strahovi. In te smo premagovali skozi 
pravljico, kjer glavni junak vstopi v 
Hišo strahov, da bi našel žogo, na 
koncu pa odkrije pogum in pravo 
prijateljstvo. In tako lahko rečemo, da 
je pravljica, ki je nastala pod peresom 
naše članice Jane Korečič pravzaprav 
več kot resnična. Otroke ni naučila 
samo, da strahovi obstajajo, ampak 

smo skozi pravljico odkrili, da te 
strahove lahko uspešno premagamo!

Letos se nismo potikali po zaprašenih 
sobah Hiše strahov, ampak smo 
odkorakali višje –  daleč na večerno 
nebo, da bi pogledali zvezde in 
luno čisto od blizu, da bi videli, kaj 
počnejo, medtem ko mi spimo. In 
tam smo spoznali Zvezdico Zaspanko 
in njene sestrice zvezdice. Zvezdica 
Zaspanka je najmlajša zvezda na 
nebu, ki povzroča zmedo na Zemlji, 
ker zamuja v službo zvezdice. Za 
kazen jo Teta Luna pošlje na Zemljo. 
Med iskanjem prenočišča sreča 
sladoledarja in zvezdogleda, ki ji 
dovoli pogledati Teto Luno, vendar 
mora zato plačati en zlat las. Po mestu 
se potika tudi razbojnik Ceferin, ki 
izve, da ima deklica zlate lase, zato ji 
ponudi prenočišče z namenom, da ji 
bo med spanjem ostrigel zlate lase in 
tako hitro obogatel. Zaspanka ga pred 
spanjem nauči pisati besedo ljuba. Ko 
groznemu razbojniku Ceferinu, ki se 
hoče polastiti bogastva njenih zlatih 
las, zavoljo njene nedolžne dobrote 
prične biti srce namesto kamna, jo 
komet Repatec odpelje nazaj na nebo. 
S pravljico o Zvezdici Zaspanki je 
večina od nas odjadrala v spanje in 
ob njenih prigodah, predvsem pa 
sporočilu, odrasla. Na dolgi poti z 
neba na zemljo in spet na nebo, na 
edini poti, ki vodi do človeškega srca, 
smo spoznali, da z dobroto, čisto 
mislijo in ljubeznijo lahko premagamo 
zlo. 

Daleč na severnem tečaju pa je sicer 
med časom zelo mile zime na dan 
božiča zmrznilo srce-nikoli ne boste 
verjeli čigavo-božičkovo! Že tako 
pravljični december smo otrokom 
polepšali z novo pravljico Jane 
Korečič Ledeni Božič. V pravljici 
pripovedi Božička srečamo sredi 
božične evforije pri zadnjih opravkih 
z zamujenimi pismi in razvrščanjem 
otrok v Knjigo pridnih in porednih 
otrok. Pri tem mu pomagata dva 
najbolj zvesta škratka Sladkosrčnik in 
Pridnouhec, ki mu vztrajno pomagata 
tudi pri zavijanju daril. Na Ledenem 
Gradu, kjer prebiva Gospod Mraz, ki 
je zadolžen za mrzlo zimsko vreme, pa 
božične evforije ni čutiti, saj je Gospod 
Mraz ne mara božične topline, ker mu 

je stopila vse ledene stvaritve in zaradi 
nje zima ni bila tako hladna. Poleg 
tega mu gre strašno v nos dejstvo, da 
ob omembi božičnega časa vsi najprej 
pomislijo in omenijo samo Božička. 
Zaslug, ki jih ima pri tem Gospod 
Mraz za božično in zimsko vzdušje 
nasploh, pa ni nikdar nihče ne ceni. 
Ker potihem zavida Božičku, se mu 
želi maščevati in zato pripravi načrt, 
kako bo Božička onemogočil, tako 
bodo zimsko vzdušje zaznamovali 
zgolj sneg, mraz in led. Božičku 
pripravi ledeni napoj in ko ga ta spije, 
mu zamrzne srce. V Božičkovem 
domovanju to sproži preplah in 
njegovi zvesti pomočniki – palčki, 
s pomočjo Snežne vile vse otroke v 
pismih prosijo, da delajo dobra dela, 
saj je bila prav njihova porednost tista, 
ki je Božička najbolj žalostila. Poročila 
o dobrih delih otrok so prekinila 
čarobno moč napoja Gospoda Mraza 
in Božiček se je prebudil iz ledenega 
spanca. In tako smo zopet Z dobrimi 
deli odtalili globoko zamrznjeno 
Božičkovo srce. In temu sporočilu 
bomo sledili tudi v letu, v katerega 
smo že dobro zakorakali. Drobna 
pozornost, prijazna beseda in topel 
objem lahko čudežno stalijo še tako trd 
in mrzel led, pa čeprav je okrog nas 
že vse zelene barve. In v takšno barvo 
bo odeta tudi naša nova pravljica in 
upamo, da se v njej srečamo vsi, ki 
sledimo sporočilu delati dobra dela!

Sara Krošelj
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Delovni začetek leta za 
gasilce PGD Šempeter

Konec leta 2013 je 16 naših 
pripravnikov, od tega 3 dekleta, 
uspešno končalo osnovni tečaj 
za gasilce. Januarja  so  pričeli z 
nadaljevalnim tečajem za gasilce 
skupaj s kolegi iz PGD Nova 
Gorica. Tečaj je trajal do sredine 
marca. Zaključil se je s pisnim 
izpitom in veliko zaključno vajo, 
ki so jo tečajniki uspešno izvedli. 
Po uspešnem zaključku so postali 
operativni gasilci. Konec marca pa 
bomo na vsakoletnem občnem zboru 
svečano podelili diplome novim 
članom operativne enote.

V novo leto smo stopili delovno, saj 
smo že 4. januarja intervenirali pri 
poplavah v občini Renče-Vogrsko, 
ki so udarile z močnim deževjem 
in hudourniškimi poplavami ter 
manjšimi plazovi. V Volčji Dragi smo 
obvarovali pred naraslim potokom 
stanovanjsko hišo, na Vogrskem pa 
je plaz ogrožal kmetijski objekt. S 
pomočjo gradbene mehanizacije pa 
smo objekt obvarovali in odstranili 
podrto drevo. S tem smo rešili kar 
nekaj domačih ljubljenčkov in 
kmetijski objekt.

Februar je minil v znamenju 
žledoloma, ki je prizadel tudi 
sosednjo občino Nova Gorica. Kolegi 
iz PGD Čepovan so nas prosili za 
pomoč. Tako smo odšli pomagat 
odstranjevat podrta drevesa na trasi 

daljnovoda Čepovan – Lokovec 
in Lazna – Čepovan. Pomoč smo 
nudili tudi pri razvozu agregatov po 
odročnih kmetijah.

Meseca marca smo sodelovali tudi 
pri dnevu civilne zaščite, ki ga je 
letos organizirala Civilna zaščita 
Občine Renče-Vogrsko. Prikazali 
smo vajo prometne nesreče, v kateri 
smo uporabili tudi novo opremo 
za tehnično reševanje, ki smo jo 
nabavili v lanskem letu.

Iz vsega tega naštetega je razvidno, 
da se je začetek leta 2014 začel 
delovno in izobraževalno, za naš 
podmladek pa svečano, saj so 
ponosno vstopili v operativno enoto. 
Želimo jim uspešno nadaljevanje 
tega plemenitega dela!

Danijel Mrevlje

Mrevlje Danijel, 
poveljnik PGD Šempeter pri Gorici
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Beremo, da bi videli

Pobude iz realnega sveta, katerega 
del smo, oblikujemo s čutili. 
Dejstvo je, da je vid najvažnejši čut 
zaznavanja. Manj kot otrok vidi, 
manj je motiviran za spontano 
opazovanje. Prav zato so pomembne 
spodbude in pravilni pogoji dela, z 
upoštevanjem posebnih pristopov, 
metod in uporabo prilagojenih 
pripomočkov.

Zveza društev slepih in slabovidnih 
Slovenije je v mesecu oktobru 
razpisala literarni natečaj z 
naslovom “Beremo, da bi videli”. 
Kadar beremo, si poskušamo zgodbe 
iz knjig čim bolj predstavljati. Od 
naše domišljije pa je odvisno, kako 
doživeto in podrobno bomo znali 
opisati zgodbo in književne like.

Čeprav je bil natečaj namenjen 
učencem od 6. do 9. razreda, so z 
veseljem sprejeli tudi naše mlajše 
učenke iz 4. razreda POŠ Vogrsko. 
Nina, Tina, Ema, Eva in Nika so pod 
mentorstvom učiteljice Katarine 
Tischer Gregorič sestavile tipno 
slikanico z naslovom Števila v 
živalskem vrtu. Skozi zgodbico, 
ki je plod domišljije vseh petih 
učenk, smo želele predstaviti števila, 
ki jih zaznavamo ob pogledu na 
živali. Sprehodile smo se skozi 
živalski vrt in opazovale živali: 
žirafa je spominjala na število 1, 
raca na število 2 in tako naprej 
do slona, ki je sklenil druščino s 
številom 9. Zgodbico smo obogatile 
z ustvarjalnimi liki živali iz 
različnih materialov, ki spodbujajo 
občutenje za obliko števil ter 
vzbujajo navdušenje nad enostavnim 
prikazom.

K sodelovanju smo povabile tudi 
Medobčinsko društvo slepih in 
slabovidnih Nova Gorica, kjer so 
nam zgodbico natisnili v Braillovi 
pisavi. Tipno slikanico smo tako 
opremljeno poslale v Ljubljano in 
upamo, da bomo otrokom z okvaro 
vida popestrile dan.

Katarina Tischer Gregorič

Pedagoška 
akcija Zveze 
delovnih 
invalidov 
Slovenije

“Pedagoška akcija” je pomembna 
sestavina naloge osveščanja 
v zvezi z invalidnostjo in je 
namenjena mladim.

Zveza delovnih invalidov je 
v sodelovanju z lokalnimi 
društvi invalidov izvedla 
pedagoško akcijo, pri kateri je 
k sodelovanju povabila učence 
osnovnih in srednjih šol iz vse 
Slovenije. Otroke so spodbujali, 
da ustvarjajo izdelke (pisne in 
likovne) na temo invalidov in 
invalidnosti.

Pedagoške akcije smo se udeležili 
tudi učenci POŠ Vogrsko, med 
katerimi je objavo v Zborniku in 
knjižno nagrado prejela učenka 
2. razreda, Elizabeta Šajina. 
Čestitke!

Katarina Tischer Gregorič

Prijateljstvo
“Ne da se natančno določiti trenutka, 
kdaj se rodi prijateljstvo.”
(S. Johnson)

Prijatelju ne govoriš grdih besed 
(Arnej), prijatelji se tudi med seboj 
ne kregajo (Saša, Enej) in se ne 
pretepajo (Anej).

Najboljši prijatelji so prijatelji za 
vedno (Žan), so prijatelji vseh časov 
(Matija).

Prijatelji se skupaj igrajo (Lea, Žana), 
se lepo obnašajo (Filip) in se imajo 
radi (Gaj).

Najboljše prijatelje imamo tudi v 
družini (Tarik).

Tako so o prijateljstvu razmišljali 
učenci 1. razreda POŠ Vogrsko.
Z risanjem najboljšega prijatelja smo 
sodelovali na likovnem natečaju 
“Likovni svet otrok 2014”, ki ga je 
januarja letos razpisala OŠ Karla 
Destovnika – Kajuha Šoštanj. Kdo 
ve, morda se pa ravno v tej navezi 
sklene novo prijateljstvo.

Katarina Tischer Gregorič
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Meddržavni projekt “Soča – moja reka”

Dolgoletno sodelovanje med 
podružničnima šolama iz Medee 
in Vrtojbe smo letos nadgradili s 
sodelovanjem v skupnem projektu 
Soča – moja reka (Il mio Isonzo). 
V projektu sodeluje 21 strokovnih 
delavk ter vseh 155 učencev od 
prvega do petega razreda iz obeh 
šol. Vsaka šola je načrtovala svoje 
aktivnosti skladno z učnim načrtom. 
V okviru pouka in podaljšanega 
bivanja tako nastajajo raziskovalne, 
projektne naloge, pesmice, likovni 
izdelki, izvajajo se naravoslovni 
poskusi – skratka, reko Sočo 
in vodovje na splošno učenci 
spoznavajo iz gospodarskega, 
zgodovinskega, geografskega, 
naravoslovnega in ekološkega vidika. 

Ribič na obisku.

Ekskurzija v vodarno, elektrarno in kajak center.

Udeleženci skupnih delavnic.

V šoli nas je obiskal ribič Marjan 
Velišček, ki je učencem predstavil 
pomen sladkovodnega ribištva, 
varstva voda in narave ter vodnih 
organizmov. 

Načrtovali in izvedli smo tudi 
skupne dejavnosti. Učenci 4. 
razreda iz Vrtojbe ter 4. in 5. razreda 
iz Medee so si ogledali Vodarno 
Mrzlek, hidroelektrarno Solkan 
in kajak center Solkan. Ob tem so 
spoznavali, kako se je spreminjala 
gospodarska izraba reke in njeno 
naravno okolje od preteklosti do 
danes. Za nepozabne fotografske 
spomine je poskrbel nono Silvan

Učenci petega razreda in prve 
triade iz Vrtojbe so gostili vrstnike 

iz Medee. Skupaj so se naučili 
slovensko in italijansko pesmico 
na temo vode. Zapeli so v obeh 
jezikih. Učiteljice so organizirale 
skupne športne aktivnosti in likovne 
delavnice.

Projekt bomo zaključili z izdelavo 
zgoščenke, na kateri bomo 
predstavili večji del dejavnosti, ki 
potekajo v okviru tega projekta. V 
mesecu marcu se bomo udeležili 
skupne ekskurzije v naravni park 
Isola della Cona ob izlivu reke Soče 
v morje. Rezultate projekta bomo 
predstavili ob Prazniku strašil v 
Medei v mesecu maju.

Nadja Pahor Bizjak
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Na osrednji slovesnosti ob kulturnem 
prazniku smo odstrli 
Skrivnosti Nika Grafenauerja

7. februarja je Občina Šempeter-
Vrtojba v sodelovanju z Mladinskim 
pevskim zborom Šempeter-Vrtojba 
priredila osrednjo slovesnost 
ob praznovanju slovenskega 
kulturnega praznika. Rdeča nit 
večera je bila pesniška zbirka Nika 
Grafenauerja, ki se s svojimi dosežki 
in literarnim opusom uvršča 
med najpomembnejše literarne 
ustvarjalce slovenske književnosti. 
Njegovo kultno pesniško zbirko 

Skrivnosti iz leta 1983 sicer 
nekateri uvrščajo med poezijo za 
otroke, vendar obenem prav ta 
najbolj prepričljivo razgrinja spiralo 
metamorfoz njegove poetike. Z njo 
se Grafenauer razkriva kot pesnik 
razkošne, preproste in emotivno 
nabite poezije. Nastopajoči so 
njegove skrivnosti barvito in 
harmonično razkrivali s pesmijo, 
plesom in brano besedo.

Ob tej priložnosti je zbrane, ki 
so do zadnjega kotička napolnili 
Kulturno dvorano v Šempetru, 
nagovorila članica Občinskega sveta 
Občine Šempeter-Vrtojba, Barbara 
Pavlin. V svojem nagovoru je med 
drugim poudarila, da kultura ni 
le umetnost, ampak tudi način 
življenja. 
 
Mateja Poljšak Furlan
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Pevski praznik na Goriškem

“Človeški glas kljub vsem tehnološkim 
pridobitvam še vedno ostaja 
najizraznejši in najprepričljivejši 
glasbeni instrument ...” 
Maja Jerman Bratec

Konec januarja je v Kulturnem 
domu Deskle potekala trinajsta 
Revija pevskih zborov Goriške, 
ki jo je organiziral Javni sklad RS 
za kulturne dejavnosti, Območna 
izpostava Nova Gorica. Na 
tradicionalni tridnevni reviji se je 
letos predstavilo 23 pevskih sestavov. 
Na reviji, poleg Primorske poje, 
eni večjih pevskih manifestacij 
na Goriškem, so tako svoje nove 
programe predstavili ženski, moški, 
mešani pevski zbori in večji ter 
manjši vokalni sestavi. Slišali smo 
raznolike programe od slovenskih 
umetnih in ljudskih pesmi, 
kot tudi repertoarje sestavljene 
iz bogate svetovne zakladnice 
zborovske literature. Pestri programi 
nastopajočih so vsebovali tako 
sakralno kot profano zborovsko 
glasbo. 

Tridnevno Revijo pevskih zborov 
Goriške je v umetniško – strokovnem 
pogledu prvič spremljal priznani 
dirigent Walter Lo Nigro. Strokovni 
spremljevalec revije je po nastopu z 
vsakim zborovodjem in umetniškim 
vodjem opravil temeljito analizo 
izvedenih skladb. Njegovega dela 
pa ne gre enačiti z delom žiranta, 
saj strokovni spremljevalec zborom 
svetuje in jih vzpodbuja za nadaljnjo 
kakovostno umetniško rast. Po 
tokratni reviji je Lo Nigro dejal, da so 
“Goriški zbori” prikazali visok nivo 
zborovskega petja. 

Na reviji so se z novimi programi 
predstavili tudi štirje zbori iz občine 
Šempeter-Vrtojba: Moški pevski zbor 
Šempeter pod vodstvom zborovodja 
Mirana Rustje, Župnijski mešani 
pevski zbor Šempeter, ki ga vodi 
zborovodkinja Ingrid Kragelj, Mešani 
pevski zbor Ciril Silič Vrtojba z 
zborovodkinjo Mileno Prinčič in 
Mešani pevski zbor Vrtojba, ki ga 
vodi zborovodja Zdravko Leban. 

Revija pa ni pevski praznik samo za 
pevce, temveč tudi za poslušalce. 
Koncertne večere namreč vsako 
leto obišče veliko število ljubiteljev 

vokalne glasbe in publika z 
glasovanjem vsak večer izbere “Naj 
zbor večera”. V soboto je ta laskavi 
naslov prejel Župnijski mešani 

pevski zbor Šempeter pod taktirko 
zborovodkinje Ingrid Kragelj.  

Sabina Volk,
JSKD OI Nova Gorica
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Moški pevski zbor Šempeter, Miran Rustja, zborovodja.

Mešani pevski zbor Vrtojba, Zdravko Leban, zborovodja.

Mešani pevski zbor Ciril Silič Vrtojba, Milena Prinčič, zborovodja.
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Krajevna organizacija ZB za vrednote NOB Vrtojba in KŠTM Šempeter-Vrtojba sta januarja v Mladinskem centru Vrtojba gostila Partizanski pevski zbor iz Ljubljane in na novo ustanovljeno mlado glasbeno domačo skupino Avantgarda. Nastopajoči so z izjemno in čudovito partizansko pesmijo navdušili občinstvo, ki je do zadnjega kotička napolnilo dvorano. Dolg aplavz in navdušenje prisotnih priča, da si Vrtojbenci še kako želimo takšnih in podobnih prireditev. 
Istvan Frančeškin

Praznični december je v Občini Šempeter-Vrtojba razveselil tudi ljubitelje klasične glasbe. 6. decembra 2013 

se je v župnijski cerkvi sv. Srca Jezusovega v Vrtojbi v organizaciji Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in 

mladino Šempeter-Vrtojba odvil sakralni koncert, na katerem sta nastopili solistka Polona Žigon in organistka 

Bernarda Paškvan. Domačinka Polona Žigon, ki je solopetje študiralapri Tanji Kuštrin, Vladimirju Čadežu in žal 

že pokojnemu opernem pevcu Rajku Koritniku, se je z veseljem odzvala povabilu organizatorja in za to priložnost 

združila moči z Nado Paškvan, ki je zaključila študij klavirja in orgel na Akademiji za glasbo pri Tanji Zrimšek in 

Hubertu Bergantu. Predstavili sta ses programom, ki je obsegal delaMozarta, Pachelbela, Bacha, Zipolija, Franka, 

Vivaldija, Handla, Premrla in Schuberta ter takoposlušalcem podarili zares čaroben večer. Koncert se je zaključil 

z zahvalo za vse lepe občutke, ki jih je v srcih prebudila glasba, in z dobrimi željami za prihajajoče leto.

Sara Krošelj

Množica prireditev in obiskov, ki so obogatili praznični 

december na pediatričnem oddelku, je pripomogla k temu, da 

so otroci čarobnost dogajanja vsaj nekoliko doživeli tudi v času 

hospitalizacije. Pestro dogajanje, ki smo ga pripravile pedagoške 

delavke, zajema obisk Miklavža s spremstvom in pevskim 

zborom, predstavo Mucin božič z dijaki Srednje šole Veno Pilon 

iz Ajdovščine, Dramsko skupino Žar iz Ajdovščine z lutkovno 

igrico Ljubica in Arpit in kot vrhunec pričakovanj, obisk dedka 

Mraza s pevko Julijo Kramar.Bili smo tudi ustvarjalni, saj smo skupaj s predstavniki Leo 

klubov Nova Gorica in Vogrsko izdelovali zanimive dekoracije, 

z Društvom za promocijo športa Slovenije smo v likovnih 

delavnicah naredili veliko risb in slik, ki so bile na dražbi 

prodane. Iztržek je bil namenjen za nakup iger in igrač za 

pediatrični oddelek. Do otrok so bili radodarni tudi motoristi, Sekcija študentov 

zdravstvene in babiške nege ter Goriška knjižnica Franceta 

Bevka. 
Zanimivo izkušnjo so učenci doživeli, ko nas je obiskala RTV 

Slovenija in posnela utrinke prireditev, ustvarjalnih delavnic in 

pouka v bolnišnični šoli za mladinsko oddajo Infodrom.

Andreja Krumberger in Karmen Žigon
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16. februarja se je v Mladinskem centru Vrtojba 

zvrstila prva gledališka predstava v okviru 

abonmaja komedij pod naslovom Štandreški tris. 

Dramska sekcija Prosvetnega društva Štandrež 

se je predstavila s svojo novo komedijo “Trije 

vaški svetniki” in v nabito polni dvorani požela 

velik aplavz. Organizator abonmaja Javni zavod 

KŠTM Šempeter-Vrtojba je bil z uspešno izvedbo 

prve predstave zelo zadovoljen, predvsem pa z 

izrednim zanimanjem občank in občanov, saj so 

bili abonmaji v desetih dneh razprodani.

Aleš Bajec

12. januarja sta Krajevni odbor Vrtojba in Krajevna skupnost 

Štandrež v sodelovanju z Društvom žena Vrtojba, KŠTM 

Šempeter-Vrtojba, KD Tojva a.d. 1200, Župnijo Sv. Andreja 

iz Štandreža ter športnimi in kulturnimi društvi iz Štandreža 

organizirala tradicionalno baklado. Nočni pohod, ki je letos 

potekal pod geslom Kje so tiste stezice?, je udeležence s 

slovenske strani meje vodil izpred podružnične šole v Vrtojbi 

na mednarodni mejni prehod Vrtojba, kjer so se pohodniki 

združili s tistimi iz Štandreža. Skupaj so nato odšli do 

Jeremitišča, kjer sta jih nagovorila predsednik krajevne 

skupnosti Štandrež, Marjan Breščak, in župan Občine 

Šempeter-Vrtojba, Milan Turk. Srečanje se je nato nadaljevalo 

ob sladicah, kuhanem vinu in klobasah, zadonela pa je tudi 

prenekatera slovenska ljudska in božična pesem.

Baklada je bila kot vedno tudi dobrodelno obarvana: izkupiček 

od prodaje bakel je bil namenjen združenju, ki upravlja 

onkološki hospic Via di Natale v Avianu, in Župnijski Karitas 

Vrtojba. 

Mateja Poljšak Furlan, Foto: Foto atelje Pavšič Zavadlav

Predsednik območne organizacije borcev za vrednote NOB, 
Vladimir Krpan, in pater Bogdan Knavs, nekdanji gvardijan 
samostana na Sveti Gori, sta se dogovorila, da se v tej romarski 
cerkvi daruje maša za padle partizane, talce, internirance 
in druge žrtve vojne. Maša, ki je potekala zadnjega oktobra 
2013 na Sveti Gori, je odprla vrata bolj strpnemu, srčnemu in 
človeškemu pogledu na zgodovino. Predsednika Vladimirja 
Krpana so v teh prizadevanjih podprle vse krajevne organizacije 
ZB za vrednote NOB, tako tudi šempetrska in vrtojbenska.

To humano gesto so nagradili poslušalci Radia Koper, gledalci 
TV Koper, bralci Primorskih novic, Val 202 s tem, da so ju 
izbrali za Osebnost Primorske v letu 2013. Prejela sta nagrado 
Zlato jabolko, delo akademskega kiparja Boštjana Drinovca.

Predsednik države pa je na sprejemu v predsedniški palači 
povedal: “Pater Bogdan Knavs in Vladimir Krpan sta s svojim 
majhnim, a hkrati velikim dejanjem v prostor vnesla sočutje 
in mir ter zadovoljstvo med ljudi.” Podaril jima je Jabolko 
navdiha, ker sta s svojim ravnanjem navdihnila mnogo ljudi.

Zvonko Mavrič  
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Kaj je to briškula, se verjetno sprašuje večina Slovencev. Vprašajte Primorce! 

Kdor ne zna briškule, ni Primor’c. Briškula je obredna mediteranska igra, ki je 

temperamentna, hitra, polna raznih zvijač, zavajanj, skratka, zelo je podobna 

ljudem, Sredozemcem, ki to igro igrajo. Zato se tako širi po Sredozemlju. 

Prav zato nas je briškula na decembrskem Pravljičnem placu tako prevzela, da 

smo rekli: naredimo zopet briškuljado! Tako smo sredi februarja v Dnevnem 

centru za duševno zdravje – ŠENT Šempeter pri Gorici organizirali turnir v 

igranju briškule. Tekmovalni duh udeležencev, prišli so iz Dnevnega centra za 

uporabnike prepovedanih drog iz Nove Gorice in Ajdovščine, iz C.S.M. (Centro di 

Salute Mentale) – Gorizia, Centra za dnevne aktivnosti starejših iz Šempetra pri 

Gorici, in seveda domača zasedba, ekipa iz Dnevnega centra za duševno zdravje - 

ŠENT Šempeter pri Gorici, ni pokvaril veselega vzdušja. Prav nasprotno … Očitno 

so prišli vsi kvartopirci dobro ogreti, natrenirani in polni pričakovanja. Med igro 

se je slišal smeh, vpitje, med dvojicami pa so po zraku švigale skrivne mote, s 

katerimi so partnerju sporočali, kakšne karte ima kdo. 

Letošnji program sta odlično povezovala študentka Tina Kodre in prostovoljec 

Valter Vuga. Svojo roko so nam podali tudi iz Hotela Lipa, ki so nam ob tej 

priložnosti odstopili nekaj svojih miz. Vsi udeleženci so prejeli uporabne nagrade, 

najboljši pa tudi simbolične medalje. Igra nas je zelo povezala. V skupnem 

zagonu smo zadihali kot ena skupnost. Z veseljem smo sprejeli izziv Centra za 

dnevne aktivnosti starejših iz Šempetra pri Gorici. Ne damo se… Že vadimo … A, 

pomembno je sodelovati … 

Celo Iztok Mlakar v svoji pesmici pravi: “Življenje je navadna briškula.”

Margerita Humar in Aleksandra Vončina

XIII. Pohod po trim stezi Šempeter-Vrtojba se je januarja 
rodil v neurju in močnem nalivu. Vse smo pripravili, da ne 
bi razočarali tistih pohodnikov, ki bi kljub slabi vremenski 
napovedi prišli na startno mesto, to je na Trg Ivana Roba v 
Šempetru. Prišli so najbolj vztrajni in doživeli preložitev 
pohoda na kasnejši datum ter se po pogostitvi vrnili na 
svoje domove. Takratno neurje je povzročilo poplave, zato je 
civilna zaščita zaprla del trase, predvidene na pohodu. Kljub 
prestavitvi pohoda na kasnejši datum se je skupina desetih 
pohodnikov odločila preteči pripravljeno 16-kilometrsko progo, 
ki so jo ti navdušenci zelo pohvalili.

Pohod po trim stezi se je izpeljal 2. februarja. Vremenska 
napoved je zopet nakazovala na katastrofo. Prišlo je več 
udeležencev, z njimi pa tudi dež, ki nas je namakal vse 
dopoldne. Športno društvo Mark pa zaradi takšnih izjemnih 
dogodkov ne obupuje, saj vemo, da po dežju vedno zasije sonce. 

Silvo Kokot

26. aprila lani je bila pri Biotehniški šoli v Šempetru posajena 
potomka Stare trte z Lenta. Trta sorte modra kavčina ali 
žametovka je lepo pognala, kar pomeni, da sta bili posaditev in 
nega, za katero je zadolžena Biotehniška šola, čez leto pravilni. 
Tako je prišel čas za rez, ki spada med prva pomladna ročna 
dela v vinogradih in je za vinogradnika strokovno tudi najbolj 
zahtevno opravilo. Le pravilna rez namreč zagotavlja dober 
pridelek in dolgo življenje trte. Prvo rez je 3. marca slovesno 
opravil župan Milan Turk, kot lastnik trte, ob prisotnosti 
skrbnika – predsednika lokalne skupnosti, strokovnjakov in 
gostov.
Marjan Velišček, Foto: Stanislav Črvič 

Konec leta 2013 smo v Vrtcu Žarek skupaj s Centrom za dnevne aktivnosti starejših Šempeter pripravili stojnico, kjer smo prodajali lastne izdelke. Izkupiček pa so nam starejši občani podarili na Valentinovo. Takrat smo se otroci in osebje Vrtca Žarek zbrali v trim kabinetu, kjer smo prejeli donatorski ček Društva upokojencev Šempeter v sodelovanju s CDAS Šempeter, Društvom žena Vrtojba, in Zavodom KŠTM Vrtojba. V zahvalo smo jim pripravili krajši kulturni program. Matejka Kandus, dipl. vzgojiteljica
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Sreča na štirih kolesih se je v začetku leta nasmehnila Mihi Bažatu iz 

Šempetra pri Gorici, ki mu je sodelovanje v nagradni igri Avto Krke 

prineslo nov avtomobil Fiat 500. 

Če je s kančkom nejevere sprejel klic, ki mu je tistega zanjnepozabnega 

15. januarja razkril, da je žreb med več kot 450.000 izpolnjenimi 

kuponi po vsej Sloveniji za lastnika belega fička določil prav njega, se 

je teden dni kasneje ob prevzemu nagrade na Tehničnih pregledih v 

Šempetru dokončno prepričal, da je resnično njegov. Pričakal ga je prav 

na kraju, kjer je nekoč delal Mihov oče Marjan. 

Na obilo varno prevoženih kilometrov so mu nazdravili predstavniki 

Avto Krke, prijatelji in mama Majda (na sliki). Fička pa ne bi mogel 

zadeti v bolj primernem trenutku, saj se je z njim odpeljal ravno v 

času, ko je ostal brez svojega starega avtomobila.

KF

Izdelovalec domačih salam, Miroslav Černic iz Šempetra ali kar Miro, kakor ga imenujemo 
domačini, je že od malih nog opazoval in sodeloval pri izdelavi mesnih dobrot na domačih 
praznikih. Njegovo oko je bilo pozorno na delo, način obdelave, sestavine, začimbe in 
vse, kar se je dogajalo za časa kolin. Pred približno 25 leti pa je s tem delom pričel sam. 
Po začetnem utrudljivem delu je bil pohvaljen za dobro klobaso, čez 3 mesece pa za dobro 
salamo. In prav slednji se Miro najbolj posveča. Mirove domače salame so na krajevnih 
ocenah – šalamjadah, vedno dosegle visoke ali najvišje ocene komisij in tudi ocene prisotne 
publike. Že tri leta se Miro potrjuje na tekmovanju Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju. Dve 
leti je prejel srebrni priznanji, lani pa je prejel zlato priznanje za leto 2013. To priznanje 
mu pomeni največ. Oceno izdelkom na tem tekmovanju podajo strokovni ocenjevalci 
Biotehnične fakultete v Ljubljani.

Marjan Velišček

2. marca se je v Športnem centru HIT v Šempetru odvijalo že “16. srečanje s preteklostjo” v organizaciji Društva Soška fronta. Gre za mednarodno srečanje zbiralcev stare vojaške opreme in drugih starin. Ob tej priliki pa je društvo pripravilo tudi priložnostno razstavo “Tod sekla bridka bodo jekla ...”, razstavo hladnega formacijskega in neformacijskega orožja, hkrati pa je bila odprta tudi stalna razstava “Šempeter in okolica med I. svetovno vojno” v bunkerju pod pošto. Naslednje srečanje bo 16. novembra. 
Egon Valantič, Foto: Mitja Močnik

Mednarodna prireditev 36. Posoški maraton poteka 

po ozemlju Italije in Slovenije. Priprave na prireditev 

so potekale ves mesec, od zbiranja dokumentacije, 

pridobivanja soglasij in dovoljenja za prireditev, do 

priprave proge in varovanja tekačev in udeležencev 

v prometu. Kljub dovoljeni popolni zapori cest smo 

se srečevali z nestrpneži, ki so na različne načine 

utemeljevali nujnost prehoda preko zaprte cone. 

Ne razumem jih, saj smo končno pripravili športno 

srečanje, ki ga vidiš le enkrat letno, traja pa le polni 

dve uri. Za dobro in skrbno organizacijo prireditve 

smo prejeli pohvale, naj pa se še sam zahvalim 

prebivalcem, ki so nas spremljali in vzpodbujali. 

Silvo Kokot 
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1. marca, je v Šempetru potekalo že deveto pustovanje zapored. Čeprav ga je 
nekoliko krojilo vreme, je pustovanje, ki ga je v celoto spretno tkala povezovalka 
Lavra Fon, po besedah prisotnih, sodelujočih in organizatorjev uspelo.Seveda so bili med tistimi, ki so se pusta najbolj veselili, brez dvoma otroci. Prav 
zato smo zanje pripravili osrednje otroško pustno rajanje na Goriškem. Pustne 
norčije na trgu Ivana Roba so se tako začele z veliko pustno povorko za najmlajše 
ter gusarsko pustno predstavo, za katero je poskrbel teater Cizamo. Za nagrado so 
sodelujoči v tem sprevodu kot doslej dobili krof in čaj.Ob 15. uri pa se je s Pihalnim orkestrom Vogrsko začel drugi del dogajanja, kjer 
so svojo domišljijo in ustvarjalnost v karnevalskem sprevodu vozov in skupin 
pokazali odrasli tako iz domače občine in njene okolice kot od drugod iz Slovenije 
in zamejstva. Sodelovali so štirje vozovi in osem skupin, med njimi tudi skupina 
varovancev Varstveno delovnega centra Nova Gorica z masko “Z urami v zlate čase”, 
ki je predstavljala štetje ur do otvoritve novega VDC-ja v Novi Gorici. Skupaj je tako 
na povorki sodelovalo okoli 400 mask, ki so se letos obiskovalcem predstavili na 
novi, veliko daljši poti.
Pustnemu sprevodu, ki se je že tradicionalno zaključil z obiskom kurentov, je 
sledilo pustno rajanje in podelitev nagrad. Komisija, ki je ocenjevala izvirnost 
zamisli, ustvarjalnost, koreografijo, kakovost izdelave oblek in pustnega voza, 
je najvišjo oceno in s tem prvo mesto med vozovi podelila skupini s Trnovega s 
prikazom firme Novo Primorje in s staro upravo Primorja za rešetkami v koprskem 
zaporu. Drugo mesto sta si delila domače Kulturno umetniško društvo Šempeter 
(Mouline rose) in Turistično športno društvo Orehovlje (Orehovci grejo v Egipt), 
tretji pa je bil Plesni klub Soy Cubano Nova Gorica (Življenje na Kubi). Med 
skupinami  je slavilo Športno društvo Morsko (Vampirji, iztrebljevalec vampirjev in 
asistentke), na drugem mestu je sledilo Turistično društvo Cerje/Opatje selo (Robin 
Hood in opajci v opajkicah), na tretjem pa so pristali Pustarji iz Tmina (Kozaki in 
Kozakinje in njihova olimpijska ekipa hokejistov in biatloncev).Seveda, pa s podelitvijo nagrad rajanja ni bilo konec. Zvečer se je namreč dogajanje 
preselilo v Športni center HIT, kjer sta za zabavo do jutranjih ur poskrbela skupina 
Kingston in DJ Mitja.
Da je dogodek uspel so zaslužni organizator pustovanja KŠTM Šempeter-Vrtojba, 
ki je dogodek ob podpori Občina Šempeter-Vrtojba organiziral v sodelovanju s 
Krajevnim odborom Šempeter, Krajevnim odborom Vrtojba, Turističnim društvom 
Občine Šempeter-Vrtojba, Športnim društvom Mark Šempeter, Društvom žena 
Vrtojba, Društvom žena in deklet Šempeter, Radioklubom Burja Šempeter in PGD 
Šempeter.
Mateja Poljšak Furlan
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Tudi tretja nagradna igra 
Prometna varnost je za nami. 
Izmed prejetih odgovorov smo 
izžrebali pet nagrajencev (prvo 
nagrado prejme Slavica Arčon, 
drugo Monika Zarič, tretjo, 
četrto in peto pa: Marko Mlekuž, 
Miha Zarič, Katja Artico). Vsem 
nagrajencem čestitamo.

Veseli nas, da se število 
sodelujočih iz ene nagradne igre 
v drugo povečuje. To pomeni, da 
nas berete in nas pri našem delu 
podpirate. Hvala vam. 

Ponovno smo vam pripravili 
vprašanja, ki se nanašajo na 
najbolj ranljivega udeleženca v 
prometu, poleg pešca, kolesarja. 
S sodelovanjem in pravilnimi 
odgovori so tudi tokrat lahko vaše 
bogate nagrade, ki bodo povečale 
vašo varnost in vidljivost. 

Z znanjem o prometni 
varnosti do nagrade

Prva nagrada: odsevni anorak za na 
kolo, kolesarska čelada, prednja in 
zadnja odsevna luč za kolo, števec 
za na kolo ter zvonec za kolo.

Druga nagrada: kolesarska čelada, 
prednja in zadnja luč za kolo, števec 
za na kolo ter zvonec za kolo.

Tretja nagrada: odsevni jopič, 
prednja in zadnja luč za kolo, števec 
za na kolo ter zvonec za kolo

Četrta in peta nagrada: oodsevni 
jopič, prednja in zadnja luč za kolo.

Naše ozaveščanje o kolesarjenju 
bomo dopolnili s kolesarskim 
poligonom, kjer boste lahko 
preverili vaše spretnosti v vožnji z 
eno roko, pravilnemu nakazovanju 
smeri, pravilnemu zaviranju … O 
točni lokaciji, dnevu in uri boste 
pravočasno obveščeni.

Če pa ste voznik začetnik, vas 12. 
aprila vabimo na prireditev Voznik 
začetnik, kjer se lahko potegujete 
za darilni bon za Dodatno 
usposabljanje za voznika začetnika.

Tanja Arčon,
predsednica Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu Občine 
Šempeter-Vrtojba

Imaš stalno prebivališče v Občini 
Šempeter-Vrtojba in si vozniško 
dovoljenje sicer uspešno že pridobil, 
vendar še nisi dopolnil 21. leta 
starosti oz. od prve pridobitve 
vozniškega dovoljenja še ni minilo 
dveleti? 

Torej vabljen na prireditev Voznik 
začetnik, ki bo v Šempetru 
12. aprila 2014 s pričetkom ob 10. 
uri na javnem parkirnem prostoru 
za bolnišnico. Na prireditvi se boste 
preizkusili v spretnostni vožnji, 
prometnem znanju, …Najboljši 
bodo nagrajeni. Podelili bomo kar 
pet darilnih bonov za Dodatno 
usposabljanje za voznika začetnika 
na Vranskem, ki vključuje vadbo 
varne vožnje in skupinsko delavnico 
o varnosti cestnega prometa in 
psihosocialnih odnosih med 
udeleženci cestnega prometa.

Da bomo prireditev lažje izpeljali, 
vas prosimo, če se lahko predhodno 
prijavitepri ge. Kristini Kozar na 
Občini Šempeter-Vrtojba do 
7. aprila 2014. Prijavite se lahko 
osebno v glavni pisarni občine, po 
telefonu na št. 05 335 10 06 ali po 
elektronski pošti na naslov 
info@sempeter-vrtojba.si. Sporočiti 
nam morate ime in priimek, 
naslov in datum izdaje vozniškega 
dovoljenja. 

V primeru slabega vremena se 
prireditev prestavi. 

Voznik 
začetnik
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V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki 
imajo stalno prebivališče v Občini Šempeter-Vrtojba. 
Odgovore posredujte skupaj z vašimi podatki (ime in 
priimek, naslov, pošta) na naslov: Občina Šempeter-
Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici 
najkasneje do 5. aprila 2014. Pravila igre so objavljena 
na spletni strani občin: www.sempeter-vrtojba.si. 
Izmed vseh pravilno izpolnjenih odgovorov bomo 
izžrebali pet nagrajencev. Žrebanje bo 7. aprila 2014. 
Nagrajenci bodo naslednjega dne objavljeni na spletni 
strani občine in v Primorskih novicah. 

1. Ali lahko kolesarska čelada prekriva ušesa?

a) Da, saj mi nudi še večjo zaščito pri padcu. 
b) Ne, saj je takšna čelada prevelika. 
c) Da, saj mi ščiti ušesa pred vetrom.

2. Kaj storiš, ko s kolesom pripelješ do tega 
znaka?

a) Če pripelje kakšno vozilo po 
prednostni cesti, ustavim, sicer 
nadaljujem vožnjo. 
b) Nadaljujem vožnjo, saj imam 
prednost.
c) Vselej ustavim. Ko se 

prepričam, da ni nikogar na prednostni cesti, 
zapeljem na križišče.

3. Pod prometnim znakom opaziš dodano 
dopolnilno tablo. Kaj ti pojasnjuje?

a) Potek prednostne ceste. 
Križišču se približujem po 
neprednostni cesti.
b) Približujem se križišču, na 
katerem moram zaviti na desno.
c) Križišču se približujem po 
prednostni cesti. Neprednostne 
ceste so slepe.

4. Kolesar si. Na kraj prometne nesreče si 
pripeljal prvi. Koga obvestiš o prometni nesreči? 

a) Policijo ali reševalce.
b) Starše.
c) Svojce udeležencev v prometni nesreči.

Vaše ime in naslov:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________
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5. Kolesar si. Približuješ se območju, kjer potekajo 
dela na cesti. Kako ravnaš?     
   
a) Pogledam nazaj in z nezmanjšano hitrostjo 
zapeljem mimo ovire.
b) Sestopim s kolesa in počakam, da delavci 
odstranijo ovire.
c) Pogledam nazaj in nakažem spremembo smeri. 
Če ni nasproti vozečih vozil, ki imajo prednost, 
previdno peljem mimo ovire.

6. Kolesar si. Približuješ se območju, kjer potekajo 
dela na cesti. Kako ravnaš?

a) Pogledam nazaj in z nezmanjšano hitrostjo 
zapeljem mimo ovire.
b) Sestopim s kolesa in počakam, da delavci 
odstranijo ovire.
c) Pogledam nazaj in nakažem spremembo smeri. 
Če ni nasproti vozečih vozil, ki imajo prednost, 
previdno peljem mimo ovire.
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Arhivi so zakladnice spomina: 
Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Arhivi – varuhi preteklosti

Verjetno ni med nami nikogar, 
ki si ne bi vsaj kdaj pa kdaj želel 
brskati po preteklosti. Želja je 
lahko vezana na spoznavanje svoje 
družine, domačega kraja ali širšega 
okolja. V preteklost nas popeljejo 
različni materialni preostanki, ustno 
izročilo, pa tudi številni zapisi, 
ki jih hranijo zgodovinski arhivi. 
Javno arhivsko mrežo v Sloveniji 
sestavlja sedem arhivov. Prvi med 
enakimi, Arhiv Republike Slovenije, 
skrbi za gradivo državnega 
pomena, šest regionalnih arhivov 

pa za dokumente, ki nastajajo na 
lokalnem nivoju.  Najmlajši med 
sedmimi javnimi arhivi v Sloveniji 
je Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, 
ki je predlani praznoval 40-letnico 
delovanja. Pokriva območje 11 
severnoprimorskih občin, med 
katerimi je tudi občina Šempeter-
Vrtojba. Trenutno hrani okoli 3.000 
tekočih metrov arhivskega gradiva. 
Najstarejši dokument sega v leto 
1501, nekaj je gradiva iz 17. in 18. 
stoletja, pretežni del pa je nastajal od 
srede 19. stoletja dalje.

Novogoriški arhiv domuje na Trgu Edvarda Kardelja 3, v bližini goriške knjižnice.

Utrinek z arhivske razstave učna ura v arhivu.Arhivska čitalnica.

Nastajanje arhivskega gradiva

V vsakdanjem življenju, pri delu 
in poslovanju posameznikov in 
ustanov, nastaja ogromno zapisov, ki 
po preteku določenega časa nimajo 
več pomena za tekoče poslovanje. To 
je dokumentarno gradivo (izpeljanka 
iz besede “documentum” – zapis, ki 
nekaj izpričuje oziroma dokazuje). 
Majhen del tega dokumentarnega 
gradiva pa ima trajno veljavo, saj 
je zelo pomemben zgodovinski vir, 
del narodove kulturne dediščine. 
Rečemo mu arhivsko gradivo, njegov 
ustvarjalec ga po preteku 30 let od 



37Pomlad 2014

nastanka odbere iz dokumentarnega 
gradiva in izroči v hrambo arhivu. Z 
vidika lastnine je arhivsko gradivo 
lahko javno ali zasebno. Na podlagi 
zakona so dolžne arhivu izročati 
arhivsko gradivo le javnopravne 
osebe, zasebno arhivsko gradivo pa 
prihaja v arhiv na podlagi daril, volil 
ali odkupa. 

Uporaba arhivskega gradiva

Arhivi imajo dve vrsti uporabnikov. 
V prvi vrsti je arhivsko gradivo 
namenjeno raziskovanju preteklosti, 
hkrati pa lahko služi občanom tudi 
za reševanje njihovih upravno-
pravnih potreb. Uporabniki, ki 
potrebujejo arhivsko gradivo 
za raziskovalne namene, ga 
pregledujejo sami v prostoru, ki 
mu rečemo arhivska čitalnica. 
Podatke, ki jih zanimajo, si iz 
gradiva izpišejo ali naročijo 
reprodukcije dokumentov. Občanom, 
ki potrebujejo arhivsko gradivo za 
upravno pravne potrebe pa izda 
arhiv, na podlagi njihove pisne 
vloge, overjene prepise, izpise, 
kopije ali potrdila na podlagi 
dokumentov, s katerimi dokazujejo 
svojo delovno dobo, izobrazbo, 
lastnino na nepremičninah in 
podobno. 

Razstave, predavanja, učne ure, 
raziskovalno delo

Širšo javnost skušajo arhivi 
seznanjati z arhivskim gradivom 
preko arhivskih razstav, predavanj 
in učnih ur na podlagi arhivskega 
gradiva. V okviru svoje dejavnosti 
opravljajo  tudi znanstveno 
raziskovalne naloge na področju 
zgodovine in arhivistike ter izdajajo 
publikacije (arhivske vodnike, 
inventarje, razstavne kataloge, 
zbornike razprav ipd.).

V naslednjih številkah občinskega 
glasila bodo podrobneje 
predstavljeni nekateri dokumenti, ki 
so nastali ali izpričujejo dogajanje na 
območju občine Šempeter-Vrtojba. 
Prva bo na vrsti arhivska zapuščina 
pokojnega zdravnika in alpinista 
Jožeta Andlovica

Aleksandra Pavšič Milost,
Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Hranilna knjižica Hranilnice in posojilnice v Šempetru pri Gorici, ustanovljene 
leta 1896.
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Doktorska diploma Leopolda Masiča iz leta 1779 (PANG 352 Leopold Masič).

Razstava v preddverju arhiva.
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Neopazna kot miška, velika kot olimpijka

Veliko sem razmišljal o tem, 
kako predstaviti deklico, 
ki ni niti znana, niti stara, 
še najmanj pa je “star”, in 
vendar je pri svojih rosno 
mladih letih dosegla že kar 
veliko. Prav je, da našo 
mlado sokrajanko spoznate 
tudi vi.

Neja Vodopivec iz Šempetra obiskuje 
šesti razred in ne šteje še ducat let. 
Včasih se pošalimo, da je že zaradi 
svojega priimka morala izbrati šport, 
ki je povezan z vodo. Je članica Kajak 
kluba Soške elektrarne Solkan, njena 
domena so divje vode, tekmovalni 
čolni pa so kajaki in kanuji. “V te 

vode” je zašla pred štirimi leti, ko 
je prvič obiskala poletne delavnice 
ob Soči. In prav takrat je okusila 
vso lepoto tega športa, zato njena 
odločitev ni bila težka. Sama je 
namreč prepričana, da bi se še enkrat 
odločila za kajak, kanu in čiste divje 
vode. Kot domačinki ji je seveda 
najbolj pri srcu reka Soča, ne boji 
pa se niti savskih ali drugih brzic. 
Lahko zatrdimo, da se je Neji ta šport 
izredno priljubil.

Neja je tekmovala skorajda 
vsepovsod. Najraje ima slalom, 
čeprav ji je medaljo prinesel tudi 
spust. Po lanski izredno uspešni 
sezoni, ima v arhivu številne medalje 
in pokale z raznih tekmovanj. Na 
panoju vidim le srebrne in zlate, ker 
za ostale ni bilo prostora. Ob njih 

pa še Zmajčkov pokal za prvo mesto 
2013, v katerem gre za tekmovanje na 
mirnih vodah za mlajše kategorije v 
slalomu s kajaki in kanuji posamezno 
in dvojci (pari).

Osvojila pa je tudi drugo mesto v 
tekmovanju za slovenski pokal v 
lanskem letu. Njeno lanskoletno 
tekmovanje je bilo v celoti zelo 
uspešno, saj se je poleg omenjenih 
nabralo še 17 medalj, od tega kar 8 
zlatih.

Kot nam je zaupala Neja, pa uspehi 
ne pridejo sami. Ne pridejo niti brez 
pravega pristopa k samemu športu. 
V prvi vrsti je vadba tista, ki pelje h 
kasnejšim rezultatom. Spoštovanje 
trenerjevih napotkov je osnovnega 
pomena. Pod svoje okrilje jo je vzel 
Dejan Stevanovič. Med zimskimi 
počitnicami si je sicer vzela malo 
odmora, sicer pa vso zimo večkrat 
tedensko obiskuje kondicijske 
treninge. 

Športnik pa nikoli ne bi dosegel 
vidnega rezultata, če že v osnovi ne 
bi imel prave podpore. Nejina mama 
Ines in vsa družina je sredina, ki v 
popolnosti podpira njeno športno 
dejavnost. Mamina je domena 
prevozov na treninge in skrb za 
šolske obveznosti. Neji želi omogočiti 
zdravo športno življenje. 

To mlado, radoživo dekle, ki svoj 
športni duh izraža predvsem na 
valovih modro zelene Soče v njem 
uživa, zanj živi in hoče naprej. Tu 
jo želimo videti. Na tekmovanjih so 
domači in njeni kajakaški vrstniki 
zelo glasni. Bodimo tudi mi. 

Marjan Velišček
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5. april, 20.00
HIT fest z Modrijani & DJ Nikki
Predprodaja vstopnic (5 EUR):
Potovalna agencija Hittours, Hotel 
Lipa, Hotel Sabotin, Športni center Hit
Hit d. d. 

5. in 6. april
Startup vikend Nova Gorica 
Primorski tehnološki park
Primorski tehnološki park

13. april, 17.00
Mojca Dolinšek: Ah, ti kavalirji, 
komedija
(Za abonma in izven, cena vstopnice 
7 EUR)
Mladinski center Vrtojba
KŠTM Šempeter-Vrtojba

16. april, 18.30
Nejc Grm - harmonika, koncert
Coroninijev dvorec, 
Šempeter pri Gorici
Glasbena šola Nova Gorica, Kulturni 
dom Nova Gorica in Glasbena mladina 
Slovenije

21. april, 9.00
Griči XC 2014, gorsko kolesarska dirka
Vrtojba
DEŠ Fleš

25. april, 18.00
Sandra Majcen: Pot k sebi, delavnica
(Obvezne so prijave na: sandra.
majcen@gmail.com ali 041 784 613; 
cena vstopnice 20 EUR)
Mladinski center Vrtojba
KŠTM Šempeter-Vrtojba

   MAJ

9. maj, 17.00
Dr. Bor Urbančič 
(Zdravniško predavanje o človeku)
Coroninijev dvorec, 
Šempeter pri Gorici
Športno društvo Mark Šempeter

11. maj, 17.00
Dragutin Dobričanin: Skupno 
stanovanje, komedija
(za abonma in izven, cena vstopnice 
7 EUR)
Mladinski center Vrtojba
KŠTM Šempeter-Vrtojba

18. maj, 9.00–10.00
3. Čezmejni pohod s prijatelji
Start v Parku Basaglia, proge dolžine 
6 ali 12 km
ŠENT – DC za duševno zdravje 

   JUNIJ

7. junij, 9.00
14. srečanje Šempetrov
Šempeter pri Gorici, več lokacij
KO Šempeter pri Gorici v sodelovanju z 
drugimi društvi

n
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   MAREC

21. marec, 20.00
Aleksandra Saksida: Jemen in Oman, 
potopisno predavanje
Mladinski center Vrtojba
KŠTM Šempeter-Vrtojba

21. marec, 20.00
Oliver Dragojević in klapa Intrade
Športni center HIT,
Šempeter pri Gorici

21. marec, 21.00
Mef in NOB, koncert
(Cena vstopnice 8 EUR)
Mladinski center Vrtojba
KŠTM Šempeter-Vrtojba

23. marec, 18.00
Materinski dan
Coroninijev dvorec, 
Šempeter pri Gorici
Društvo žena in deklet Šempeter

24. marec, 20.15
Simfonični orkester RTV Slovenije, 
koncert
(Za abonma in izven)
Velika dvorana Kulturnega doma Nova 
Gorica
Kulturni dom Nova Gorica

28. marec, 18.00
Ivan Bavčević: Moč zavesti in ljubezni 
v praksi, delavnica
(Obvezne prijave na: medigo@siol.net 
ali 041 636 639)
Mladinski center Vrtojba
KŠTM Šempeter-Vrtojba

29. marec, 10.00
Pohod po Poti miru v občini 
Šempeter-Vrtojba
Vrtojbensko-biljenski griči, start na 
začetku trim steze pri Polancu.
Občina Šempeter-Vrtojba v sodelovanju 
z Društvom soška fronta
V primeru slabega vremena pohod 
odpade.

   APRIL

5. april
Testiranje telesne zmogljivosti
(hoja na 2 km)
Igrišče pri OŠ Ivana Roba
Športno društvo Mark Šempeter

5. april, 17.00
Šalamjada
Mladinski center Vrtojba
OZVVS Veteran sekcija Šempeter-
Vrtojba v sodelovanju s KO Šempeter in 
KO Vrtojba

 



V rokah imate letošnjo prvo, 
pomladno izdajo občinskega glasila, 
v katerem smo vam želeli predstaviti 
najrazličnejše vsebine. Upamo, da 
nam je to uspelo in da ga boste z 
zanimanjem prebrali. Z gotovostjo 
pa lahko rečem, da smo v vsem tem 
času vzpostavili korektno in iskreno 
sodelovanje, kar se kaže predvsem v 
vaši odzivnosti in pripravljenosti k 
sodelovanju. To nam veliko pomeni 
in plod le-tega je tudi prispevek 
o nadobudni Neji Vodopivec, o 
kateri pišemo v tokratni “talentirani 
rubriki”. In prav to je tisto, o čemer 
velja razmisliti: da smo sposobni 

pohvaliti svojega soseda, prijatelja, si 
vzeti čas in poskrbeti, da zanj izvedo 
tudi drugi. 

Prispevki, ki so jih pripravila 
društva, nam razkrivajo, kako aktivni 
so pravzaprav ti člani. Dogodki se 
med seboj prepletajo, kar nam govori, 
da lahko le s skupnim sodelovanjem 
ustvarimo kakovosten, prijeten in 
odmeven dogodek. Eden takšnih 
je bil vsekakor letošnji pust, ki 
je privabil številne pustne šeme 
od blizu in daleč. Naslednji, ki 
se bo prav tako odvijal v takšnih 
razsežnostih, pa je tradicionalno 
srečanje Šempetrov, ki ga letošnje 
leto gostimo pri nas. Prepričana sem, 
da bomo vsi skupaj poskrbeli, da se 
bodo obiskovalci pri nas prijetno 
počutili. Priprave so se že pričele, 
nekaj več o tem pa lahko preberete v 
Glasilu.

Tudi tokrat smo skupaj s Svetom 
za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Šempeter-Vrtojba 
pripravili nagradno igro, ki pa je 
hkrati zadnja v tem nizu. Vsem, ki 
ste sodelovali in preizkušali svoje 
prometno znanje, se zahvaljujemo, 
nagrajencem čestitamo, vse ostale 
pa pozivamo k še večji previdnosti 
v prometu, ko na plan prihajajo tudi 
motoristi. Hvala tudi predsednici 
Tanji Arčon, ki je ves ta čas skrbno 
pripravljala nagradne igre, v 
pomladno-poletnem času pa vam 

Spoštovane bralke in dragi bralci.

skupaj z ostalimi člani obljublja 
še veliko zanimivih prometno 
obarvanih dogodkov.

Naslednja številka izide junija 
meseca, do takrat pa skrbno beležite 
zanimivosti, ki se dogajajo okoli vas. 
Če jih želite deliti tudi z ostalimi 
bralci Glasila, nam jih posredujete do 
25. maja 2014 na elektronski naslov: 
glasilo@sempeter-vrtojba.si.

Drage bralke. Mesec marec je z 
dnevom žena in materinskim 
dnevom bolj posvečen nam. Kašen 
pomen mu dajemo, ni odvisno od 
tega, kako dobro je marketinško 
podprt, temveč od tega, kakšen 
odnos imamo do njega, kako ga 
pravzaprav doživljamo. Zame je dan 
žena tisti, ki ga užijem v vsej svoji 
polnosti, počnem vse tisto, ki me 
polni z življenjsko energijo in me 
osrečuje. To je dan, ki ga doživljam 
danes, jutri, kadarkoli. To je dan, ko 
ne hodim po utečeni poti, ampak raje 
tam, kjer ni poti, kjer lahko pustim 
sled. “Samo tisti, ki si drznejo iti 
predaleč, lahko ugotovijo, kako daleč 
lahko sežejo”. (T. S. Eliot)

Sezite čim višje. Pustite sledi. 

Na snidenje spet junija. 

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.

Letnik IV, številka 1

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, marec 2014


