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Pevska zbora praznujeta

Nima kej bet – prva zgoščenka skupine 
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Kot kaže, je letošnje pustovanje 
dokončno pregnalo zimo, ki, 
podobno kot lanska, ni bila 
preostra. Čeprav je naši občini 
prizanesla z naravnimi nesrečami 
in poledenelimi cestami, je prinesla 
druge izzive, s katerimi smo se 
vseskozi uspešno spoprijemali.

V teh dneh mineva leto, kar 
smo začeli z izvajalskimi deli na 
projektu čistilne naprave. Mila zima 
je omogočila neprekinjeno gradbeno 
sezono, zato lahko rečem, da smo, v 
celoti gledano, pri izvedbi projekta 
doslej uspešni in dela potekajo v 
načrtovanih rokih. Seveda pa ni 
čisto povsod tako. Na nekaterih 
gradbiščih so nam ponagajale 
nesreče, ponekod tudi nismo 
predvideli vseh možnih posledic 
gradnje in se nam je izvedba zaradi 
tega nekoliko zavlekla. Trudimo se, 
da bi vse uredili skladno s predpisi 
in po pravilih stroke. Verjamem, 
da bomo na koncu vsa gradbišča 
uspešno pripeljali do zaključka.

Rad bi ponovno spomnil, da 
Občina gradi čistilno napravo in 
kanalizacijski sistem za potrebe 
občanov. K izgradnji nas zavezujejo 
predpisi in tudi čisto človeško 
načelo, da skrbimo za čisto 
okolje. Ne sme nam namreč biti 
vseeno, v kakšnem okolju živimo 
in kakšno okolje bomo zapustili 
našim potomcem. Kanalizacijski 

sistem smo projektirali skrbno, 
skladno s predpisi in tudi z 
zavestjo, da morajo stroški kar 
najmanj bremeniti občane. Vedno 
smo pripravljeni tudi ponovno 
preučiti tehnične rešitve, seveda 
v okviru predpisov in danih 
prostorskih možnosti. Vsakomur 
tudi priznavamo pravico, da za 
uveljavljanje svojih pravic uporabi 
pravna sredstva, ki so mu na voljo. 
Vseeno pa pričakujem, da bomo 
vsi toliko razumni in potrpežljivi, 
da projekt pripeljemo do konca v 
predvidenih rokih, sicer bo občini 
in posledično vsem občanom 
nastala velika, skorajda bi rekel 
nepopravljiva škoda. 

Praktično vsa javna infrastruktura 
se gradi in obnavlja na javnih, 
to je občinskih zemljiščih. 
Posegov na zasebna zemljišča 
je kolikor le mogoče malo in 
povsod smo pred začetkom 
gradbenih posegov pridobili 
ustrezne služnosti oz. dovoljenja. 
Popolnoma se zavedamo, da 
so dela moteča, da povzročajo 
težave, vendar se drugače ne da. 
Skupaj z izvajalci se trudimo, da 
so ulice čim bolj prevozne, da 
so dostopi čim manj ovirani in 
da ni celodnevnega hrupa, prav 
tako ne hrupa ob nedeljah in 
praznikih. Kanalizacijski sistem 
je načrtovan skladno z vsemi 
modernimi predpisi, hkrati pa 

Spoštovane občanke in občani!
tako, da uporabnikom javne 
infrastrukture ni potrebno urejati 
novih priključkov na dvoriščih, niti 
ni nikomur potrebno plačevati za 
obnovo obstoječih. Ko bo projekt 
zaključen in nova kanalizacija 
zgrajena, bo skoraj v vseh ulicah, 
kjer se gradi, obnovljen tudi 
vodovod, urejena javna razsvetljava, 
kabelska televizija, optično 
omrežje in vsa ostala potrebna 
infrastruktura, vključno s cestami in 
pločniki.

Izgradnja čistilne naprave in 
kanalizacijskega sistema je 
za Občino zelo velik finančni 
zalogaj. Poleg tega, bo na račun 
državnega varčevanja, naša Občina 
zaradi zmanjšanja prihodkov od 
dohodnine prejela kar 175.000 
evrov manj sredstev. A dozdajšnje 
premišljeno načrtovanje in 
racionalna raba denarja so 
pripomogli k temu, da drugi 
programi in uporabniki, financirani 
iz občinskega proračuna, zaostrene 
finančne situacije ne občutijo. 
Njim namenjenih proračunskih 
sredstev za leto 2015 namreč nismo 
zmanjševali. Seveda pa se bomo 
trudili še naprej. Vseskozi skrbno 
iščemo dodatne rezerve in nove 
finančne vire v obliki nepovratnih 
sredstev.

Poleg izgradnje kanalizacijskega 
omrežja in čistilne naprave so v 
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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

teku tudi druge naložbe. Občina v 
teh dneh pripravlja javni razpis za 
energetsko sanacijo telovadnice ob 
šoli v Vrtojbi, ki jo bomo izvedli 
čez poletne počitnice. Pripravljamo 
tudi javna razpisa za dela v ulici 
Na Pristavi in Gramozni poti, ki 
niso predvidena v okviru izgradnje 
čistilne naprave. V kratkem 
pričakujemo še gradbeno dovoljenje 
za širitev šempetrskega pokopališča. 
Takoj ko ga bomo pridobili, bomo 
objavili še javni razpis za izvedbo 
teh del.

Ne nazadnje se pripravljamo 
na spremembe lani februarja 
sprejetega novega občinskega 
prostorskega načrta. Spremenjene 
potrebe in možnosti gospodarstva 
ter gospodinjstev nam nalagajo 
začetek postopkov za spremembe 
tega temeljnega prostorskega akta 
lokalne skupnosti, da nam bo tudi 
v prihodnje olajšal vsakodnevno 
življenje in omogočil zdržen razvoj. 

Da nam to že do sedaj kar dobro 
uspeva, dokazujejo tudi razne 
meritve in ocenjevanja, po katerih 
se Občina Šempeter-Vrtojba 
na podlagi različnih kriterijev 

razvitosti, razvojnega potenciala in 
kakovosti življenja redno uvršča v 
sam vrh slovenskih občin, na kar 
smo lahko zelo ponosni. Tako smo 
tudi letos v okviru slovenske ISSO 
raziskave projekta Zlati kamen, ki 
že četrto leto išče razvojno najbolj 
prodorno občino, bili razglašeni za 
regionalno zmagovalko zahodne 
Slovenije, ki je vključevala 
Primorsko in Gorenjsko. 

Spoštovani!

Pomlad je tu. Vedno toplejši dnevi 
kar vabijo, da jih izkoristimo 
za gibanje na svežem zraku. In 
bivanje na prostem radi prebijmo z 
urejanjem okolice ter dvorišč okoli 
hiš, da bo narava, že tako sama po 
sebi pomladno barvita in pisana, 
še bolj zažarela v vsej svoji lepoti. 
Naj vam dneve polepšajo tudi 
prihajajoči prazniki. Eden izmed 
njih je tik pred vrati, zato drage 
žene in matere, dovolite, da vam 
ob materinskem dnevu čestitam in 
želim radosti ter topline v krogu 
svojih najdražjih.

Vaš župan
Milan Turk
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Kje?
Hranilnica in posojilnica Vipava, d. d., Ulica IX. 
septembra 145, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici 
T: 05 330 31 54
 
Urnik: od ponedeljka do petka od 8.30 do 12.30 in od 
13.00 do 16.30

Občinska blagajna – plačila brez provizije

Na občinski blagajni lahko občanke in občani plačujejo položnice za različne 
storitve na enem mestu brez provizije.

Katere položnice?
Občina Šempeter-Vrtojba,• 
Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici • 
(s podružnicama in vrtci),
Glasbena šola Nova Gorica,• 
Komunala Nova Gorica, d. d.,• 
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d. d.,• 
E 3, d. o. o., Nova Gorica,• 
GEN-I, d. o. o., oe Nova Gorica,• 
Kate Nova Gorica,• 
Telekom, d. d.,• 
Si.mobil, d. d.,• 
T-2, d. o. o.,• 
Total TV, d. o. o.,• 
Petrol, d. d..• 

Seznam javnih zavodov in podjetij se bo z dogovori med ostalimi zavodi in podjetji lahko dopolnjeval.
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Razdelili smo neposredne spodbude za 
razvoj podjetništva v občini

Na podlagi Odloka o proračunu 
Občine Šempeter-Vrtojba za leto 
2014 in Odloka o dodeljevanju 
finančnih sredstev za spodbujanje 
razvoja podjetništva in zaposlovanja 
v Občini Šempeter-Vrtojba je Občina 
konec aprila 2014 objavila Javni 
razpis za spodbujanje začetnih 
investicij in investicij v razširjenje 
dejavnosti in razvoj. 

Višina razpoložljivih proračunskih 
sredstev za izvedbo razpisa je bila 
60.000 EUR. Na razpis se je prijavilo 
24 prijaviteljev, kar dokazuje, da 
zanimanje za občinski razpis vsako 
leto bolj narašča.

Žal se vsem ni izšlo, kot so 
načrtovali, zato je bilo izvedenih 
nekaj manj naložb, kot je bilo v 
začetku načrtovanih. Prosilci so 
tako skupno prejeli 37.318 EUR 
nepovratnih sredstev. Proračunska 

sredstva so se dodelila kot 
nepovratna sredstva skladno s 
pravili o dodeljevanju državnih 
pomoči “de minimis”.

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

Anita Manfreda,
višja svetovalka za projekte

 
Ministero 
dell'Economia
e delle Finanze 
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Projekt Pot miru-Via di pace je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-I-
talija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Progetto Pot miru-Via di pace è finanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfronta-
liera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

O�������� P��� ���� �� A�� �� J������

150 mladih pevcev iz krajev vzdolž 
nekdanje soške fronte,

Simfonični orkester NOVA,

Aleksander Ipavec in harmonikarska 
skupina Accordion Group 4-8-8-16.

U�������� �����  

R�����  

S�������  

Vlado Kreslin, 
Antonella Ruggiero,

Vsa stvar je sedaj vredu.
Prosim te, če lahko stlačiš še ta stavek notri:
 
Slavnostni govornik bo predsednik Republike 
Slovenije Borut Pahor
 
Jaz bi najraje videl, če gre med spodnji dve 
vrstici:
 

-
rope, Nova Gorica/Gorica
Slavnostni govornik bo predsednik Republike 
Slovenije Borut Pahor
Program bodo sooblikovali glasbeni ustvarjal-
ci iz Slovenije in Italije
 

 
Pri drugem oglasu prosim preveri logotip 
večen bo na vas spomin, ker nam čudno izpiše 
večen bo (črke so razmetane).
 
se slišiva
lp
tadej
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Vse zainteresirane 
obveščamo, da je tudi v letu 
2015 predvidenih 
60.000 EUR neposrednih 
spodbud za razvoj 
podjetništva in zaposlovanja 
v občini. Razpis bo objavljen 
v aprilu 2015 na spletni 
strani občine in v Uradnem 
listu RS. Obvestilo o odprtju 
razpisa bo objavljeno tudi v 
Primorskih novicah.
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Stališča do pripomb in predlogov z javne 
razgrnitve državnega prostorskega načrta 
za rekonstrukcijo prenosnih plinovodov M3, 
M3B, R31A, R32 in R34 ter mnenj občin

V zvezi s pripravo državnega 
prostorskega načrta za rekonstrukcijo 
prenosnih plinovodov M3, M3B, 
R31A, R32 in R34 je Ministrstvo za 
okolje in prostor RS posredovalo 
usklajena in potrjena stališča 
do pripomb in predlogov, ki so 
bila podana v času trajanja javne 
razgrnitve (med 1. in 30. septembrom 
2014) ter mnenj občin. 

Rekonstrukcija prenosnih plinovodov 
je potrebna zaradi zagotavljanja 
nemotene oskrbe široke potrošnje na 
območju Slovenije in omogočanja 
dvosmerne povezave italijanskega 
prenosnega omrežja z avstrijskim in 
hrvaškim omrežjem preko ozemlja 
Slovenije. V času javne razgrnitve 
in na javni obravnavi so bile podane 
pripombe in predlogi na osnutek 
državnega prostorskega načrta, s 
katerim se načrtuje rekonstrukcija 
obstoječih prenosnih plinovodov 
M3, M3B, R31A, R32 in R34, ki 
potekajo od KP Ajdovščina do MMRP 
Šempeter–Nova Gorica in naprej do 
slovensko-italijanske meje pri naselju 
Miren, v skupni dolžini približno 
31,4 km. Podale so jih občine in 
zainteresirana javnost. Na poročilo 
o vplivih na okolje in osnutek 
okoljevarstvenega soglasja ni bilo 
pripomb. 

V skladu z ZUPUDPP so bila 
pridobljena tudi mnenja občin. 
Pripombe in predlogi so bili podani 
v pisni obliki po pošti, po elektronski 
pošti ter ustno na javnih obravnavah. 
Ministrstvo za okolje in prostor je 
skupaj z izdelovalcem državnega 
prostorskega načrta, pobudnikom, 
investitorjem in izdelovalci 
strokovnih podlag temeljito preučilo 
vse prispele pripombe in predloge 

ter do njih zavzelo stališče. Na 
podlagi sprejetih stališč do pripomb 
in predlogov se bodo strokovne 
podlage smiselno dopolnile, in sicer 
na način, da bodo sprejete pripombe 
upoštevane pri izdelavi predloga 
državnega prostorskega načrta.

Stališča do pripomb in predlogov 
z javne razgrnitve so objavljena na 
spletni strani ministrstva http://
www.dpa.mzip.gov.si/doc/stalisca-
podpisana_19-2-2015.pdf. Stališča, 
ki se nanašajo na območje občine 
Šempeter-Vrtojba, najdete na straneh 
od 16 do 25.

Blanka Šuler
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ministrstva, kjer so objavljena 
stališča.
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Zlati kamen je sistem za 
spodbujanje in spremljanje 
razvoja na ravni lokalne 
samouprave in s tem lokalne 
kakovosti življenja. V raziskavo 
je bilo vključenih 51 ključnih 
indikatorjev razvojne uspešnosti 
z osmih področij: demografija, 
učinkovitost, gospodarstvo, trg dela, 
izobraževanje, življenjski standard, 
socialna kohezija s politično 
kulturo in okolje. Dodatna analiza 
je vključevala analizo strategije, 
odprtosti občine ter vključenosti 
občanov v odločanje in aktivnosti. 
Kazalniki ne merijo le stanja, 
ampak tudi aktivnosti in dinamiko 
sprememb skozi leta, s čimer se 
izkazuje razvojni napredek občine. 
Med kandidate za nagrado so se 
uvrstile občine, kjer so ocenjevalci 
zasledili sklope povezanih dobrih 
praks, ki dajejo merljive rezultate.

Rdeča nit letošnjega izbora je 
bila trajnostna usmerjenost 
občin, zato je strokovni svet 

dodatno pozornost posvetil t. 
i. zelenemu proračunu. Da bi 
projekt enakomerneje pokril celo 
Slovenijo, so organizatorji projekta 
kandidatke izbirali po štirih posebej 
oblikovanih regijah, kjer so se 
v finale za nagrado Zlati kamen 
uvrstile po tri finalistke iz štirih 
regij. Poleg naše občine, ki se je 
v prvi regiji zahodne Slovenije 
merila z občinama Kranj in Piran, 
so se za glavno nagrado potegovale 
še občine Kostel, Ljubljana, 
Šentrupert, finalistke v drugi 
regiji osrednje in JV Slovenije, 
Kozje, Slovenske Konjice, Velenje, 
finalistke v tretji regiji od Posavja 
do Koroške, in Ljutomer, Murska 
Sobota, Turnišče finalistke v četrti 
regiji vzhodne Slovenije. Zlati 
kamen za leto 2015 je prejela občina 
Šentrupert, občina Šempeter-
Vrtojba pa je postala regionalna 
zmagovalka v prvi regiji zahodne 
Slovenije (Primorska in Gorenjska).

Občina Šempeter-Vrtojba regionalna 
zmagovalka projekta Zlati kamen 2015 

Nagrado občini Šempeter-Vrtojba je 
po mnenju strokovne žirije prinesel 
dinamičen razvoj, ki ga v občini 
znamo na praktično vseh področjih 
združiti s trajnostnimi načeli. 
Poleg tega, ugotavljajo, da znamo 
med občinami najbolj spretno 
sodelovati z drugimi kraji tako v 
Sloveniji kot onstran meje. “Občina 
Šempeter-Vrtojba se je na račun 
spretnega čezmejnega povezovanja 
in vključevanja v mednarodne 
projekte že uvrstila med finaliste za 
nagrado Zlati kamen. A od takrat 
se je sodelovanje s sosedi razvilo 
do te mere, da lahko govorimo o 
novi kakovosti. Ta razvoj poteka v 
okviru Evropskega združenja za 
teritorialno sodelovanje za čezmejno 
povezovanje Nove Gorice, Šempetra-
Vrtojbe in Gorice. Tri mesta v 
združenju pripravljajo skupno 
razvojno strategijo – poteza, ki je 
inovacija v evropskem prostoru.

Skupna strategija treh mest 
vključuje vrsto projektov na področju 
zdravstva (povezovanje bolnišnic), 
logistike (skupno logistično vozlišče, 
povezovanje železnic), energetike, 
turizma, kulture in športa. Za 
izvedbo projektov v obdobju do leta 
2020 je združenje EZTS GO lani iz 
skladov EU pridobilo 10 milijonov 
evrov.

Šempeter-Vrtojba je najmanjša 
občina v tem združenju, a je 
v sodelovanje močno vpeta 
(sodelovanje bolnišnic, razvoj 
logističnega centra). Ob tem je 
občina, ki je stopnji doseženega 
razvoja prav v slovenskem vrhu, 
dinamična in uspešna na celi vrsti 
področij,” so zapisali.

Mateja Poljšak Furlan

V okviru slovenske ISSO raziskave projekta Zlati kamen je tudi letos, že četrto leto zapored, 
potekal izbor razvojno najbolj prodorne občine. Izbor se je zaključil 10. marca, ko so bile 
na srečanju občin in županov Slovenije na Bledu razglašene regionalne in nacionalna 
zmagovalka. Zlati kamen za leto 2015 je prejela občina Šentrupert, občina Šempeter-
Vrtojba pa je postala regionalna zmagovalka v prvi regiji zahodne Slovenije (Primorska in 
Gorenjska).

Županu Milanu Turku je plaketo predala Danijela Brečko, soustanoviteljica 
projekta Zlati kamen.
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Projekt Alterenergy in trajnostna mobilnost 
v občini Šempeter-Vrtojba

Občina Šempeter-Vrtojba se je 
v začetku leta 2014, na podlagi 
javnega povabila agencije GOLEA 
Nova Gorica, vključila v EU strateški 
projekt Alterenergy (Jadranski 
čezmejni program IPA) in se tako 
priključila ostalim 60 t. i. pilotnim 
občinam na območju Jadrana z manj 
kot 10.000 prebivalci, na nivoju 
katerih se aktivno izvajajo projektne 
aktivnosti za dvig rabe obnovljivih 
virov energije ter energetske 
učinkovitosti. 

V dobrem letu sodelovanja je bilo 
na nivoju občine, v sodelovanju 
z agencijo GOLEA, ki je v projekt 
vključena kot projektni partner, 
izvedeno večje število projektnih 
aktivnosti: pristop občine k EU 
pobudi “Konvencija županov”, 

izvedba delavnic za dvig 
ozaveščenosti občanov na področju 
rabe obnovljivih virov energije ter 
učinkovite rabe energije, izdelava 
dokumenta ANTE – Akcijskega 
načrta za trajnostno energetiko 
(na EU nivoju bolj poznan kot 
SEAP – Sustainable Energy Action 
Plan), od septembra 2014 pa je v 
POŠ Vrtojba v izvajanju gledališko-
tehnični krožek na temo “boj proti 
podnebnim spremembam”.

Občina Šempeter-Vrtojba se je, v 
okviru projekta, vključila tudi v 
aktivnost za spodbujanje razvoja 
trajnostne mobilnosti. Decembra 
2014 je bila posledično izvedena 
postavitev polnilne postaje za 
polnjenje električnih vozil, ki je 
priklopljena na transformatorsko 
postajo na parkirišču za objektom 
kulturne dvorane v Šempetru, 
v uporabo pa je prejela tudi 3 
električna kolesa.

Občina je s postavitvijo polnilne 
postaje in pridobitvijo električnih 
koles med prvimi primorskimi 
občinami, ki je stopila na pot k 
trajnostni mobilnosti in ki bodo 
občane motivirale k ekološkemu 

Od 20. februarja bodo po eno kolo s pomožnim električnim pogonom uporabljali 
v Medobčinski upravi in v javnemu zavodu KŠTM Šempeter-Vrtojba, eno kolo pa 
je ostalo za potrebe občinske uprave.

delovanju v svojem okolju, 
prispevale k zmanjševanju izpustov 
ogljikovega dioksida oziroma 
nizkoogljični družbi ter sledila 
ciljem, ki sta si jih zadali Evropska 
unija in Slovenija na področju 
obnovljivih virov energije in 
zmanjšanja izpustov CO2 v ozračje. 

Vožnja z vozili na električni pogon 
pomeni manjšo porabo energije, 
manjšo obremenitev okolja in je 
cenejša od vožnje s klasičnimi 
vozili. Na slovenskih cestah je 
bilo v letu 2014 registriranih 374 
električnih vozil, s prihodom novih 
modelov na trg pa je v prihodnjih 
letih predvideno znatno povečanje 
tovrstnih vozil.

dr. Vanja Cencič,
GOLEA, vodja projekta Alterenergy
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Projekt GOTRAWAMA se počasi izteka

Občina Šempeter-Vrtojba od konca 
2011 do aprila 2015 kot partner 
sodeluje v projektnih aktivnostih 
projekta GOTRAWAMA – čezmejni 
sistem za upravljanje z vodami na 
urbanem območju Gorice in Nove 
Gorice. Gre za čezmejni projekt, 
izvajan in sofinanciran v okviru 
Programa čezmejnega sodelovanja 
Slovenija – Italija 2007–2013. Cilj 
projekta, katerega vrednost znaša 
1.209.150 EUR, je razvoj čezmejnega 
sistema upravljanja s površinskimi, 
podzemnimi in odpadnimi vodami 
na območju porečij obmejnih mest 
oziroma naselij Gorice, Nove Gorice, 
Šempetra pri Gorici in Vrtojbe. 

Vodilni partner projekta je Univerza 
v Novi Gorici, ostali partnerji pa 
so: družba Vodovodi in kanalizacija 
Nova Gorica, d. d., družba Irisacqua 
s.r.l., Mestna občina Nova Gorica, 
Občina Šempeter-Vrtojba, Občina 
Gorica, Univerza Udine, Univerza 
Ferrara, Zavod za zdravstveno 
varstvo Nova Gorica oziroma 
po prestrukturiranju Nacionalni 
laboratorij za zdravje, okolje 
in hrano, Inštitut za rudarstvo, 
geotehnologijo in okolje (IRGO). 
Sredstva, namenjena Občini 
Šempeter-Vrtojba v sklopu projekta, 
znašajo 41.770 EUR. Občina je 
ta sredstva ob prijavi projekta 
razporedila po posameznih delovnih 
sklopih, saj v nobenem delovnem 
sklopu ni imela vloge odgovornega 

partnerja, njeno sodelovanje pa je 
bilo predvideno pri vseh delovnih 
sklopih.

Aktivnosti Občine

Občina Šempeter-Vrtojba je 
skozi izvedbo projekta sledila 
aktivnostim vseh delovnih sklopov. 
Pri pretežnem delu je sodelovala 
s posredovanjem podatkov ter 
s strani Občine že pridobljenih 
strokovnih podlag, elaboratov, študij 
s področij varstva okolja, gradnje 
infrastrukturnih objektov, poplavne 
ogroženosti naselij, onesnaževanja 
vodotoka Vrtojbica, stanja 
podzemnih voda na Vrtojbensko-
Mirenskem polju in predvidene 
širitve pozidave v Občini.

Skozi delo se je interes Občine 
osredotočil na delovna sklopa 3 in 6, 
saj se problematika sklopov dotika 
za občino zelo aktualnih problemov 
poplav in namakanja kmetijskih 
površin. Po izvedenih aktivnostih 
se je izkazalo, da so pridobljeni 
elaborati uporabni tudi za reševanje 
trenutno akutnih problemov na 
območju občine in za delo na 
bodočih sorodnih projektih.

Delovni sklop 3

Delovni sklop 3 se ukvarja s 
hidrologijo porečij potokov Koren 
in Vrtojbica, ima tri podsklope. 
Aktivnosti podsklopa 3.1 so 
osredotočene na izdelavo skupne 
baze čezmejnih podatkov, aktivnosti 
podsklopa 3.2 na monitoring porečij 
obeh vodotokov, podsklop 3.3 pa 
ocene ogroženosti obmejnih urbanih 
območij zaradi poplav.

Zadnji podsklop je za občino zelo 
zanimiv, saj v zadnjih letih poplave 
pogosto povzročajo škodo na 
poseljenih območjih in kmetijskih 
površinah. Občina je za potrebe 
gradnje Čistilne naprave ob Vrtojbici 
in izdelave Občinskega prostorskega 
načrta pridobila hidrološko-
hidravlično presojo s kartami 
poplavne nevarnosti za poplavno 
območje Vrtojbice, študijo je tudi 
kot že izdelano strokovno podlago 
posredovala v nadaljnjo uporabo 
vodilnemu partnerju projekta 
Gotrawama. Vendar pa študija ne 
obravnava površin občine, ki jih 
poplavno ogrožajo zaledne vode, ki 
se iztekajo v Vrtojbico. 

Zato je Občina v okviru svojih 
aktivnosti v delovnem sklopu 3.3 
za območji Čuklje in Zapučke v 
Vrtojbi, ki sta poplavno ogroženi, 
pridobila primerjalno analizo 
možnih rešitev s prevero vpliva 

Gradbišče centralne čistilne naprave  v Vrtojbi.
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rešitev na vodotok Vrtojbica. Cilj 
analize, hidrološko-hidravličnega 
elaborata, ki je bila zaključena v 
decembru 2013, je bil pridobiti 
potrebne podatke za odločitev o 
izvedbi protipoplavnih ukrepov. 

Elaborat je na podlagi analize 
izhodiščnih podatkov ter 
hidravlične presoje obstoječega 
sistema odvodnje podal variantne 
predloge protipoplavnih ukrepov z 
okvirno oceno investicije. Dokazal 
je, da izvedba protipoplavnih 
ukrepov za zaledne vode nima 
nesprejemljivih vplivov na 
hidrologijo Vrtojbice. 

S ciljem zabeležiti izkušnje in 
vedenja o poplavah na poselitvenih 
območjih Čuklje in Zapučke v 
Vrtojbi je Občina lastnike hiš na 
poplavnih območjih povabila na 
sestanek še pred pričetkom izdelave 
elaborata. Po izdelanem osnutku 
analize so bili rezultati analize in 
variantnimi predlogi predstavljeni 
strokovnjakom področne izpostave 
Agencije RS za okolje, Oddelka 
povodja reke Soče iz Nove Gorice. 
Končni elaborat je bil v začetku 
leta predstavljen lastnikom 
nepremičnin, ki so v poplavnem 
območju, in lastnikom zemljišč, za 
katere obstaja možnost, da bodo 
tangirana s protipoplavnimi ukrepi. 
Na elaborat, ki je bil narejen z vsemi 
potrebnimi elementi idejne zasnove, 
je Občina pridobila projektne pogoje 
področne izpostave Agencije RS za 
okolje, Oddelka povodja reke Soče iz 
Nove Gorice. 

Opisane aktivnosti so bile del 
delovnega sklopa 3.3. projekta 
Gotrawama, Občina pa je elaborat 
– izven aktivnosti projekta – 
uporabila kot podlago za izdelavo 
projektne dokumentacije za 
izvedbo protipoplavnih ukrepov. 
Projektna dokumentacija je trenutno 
v izdelavi, glede na že izvedene 
predstavitve pričakujemo pozitiven 
odnos lokalnih prebivalcev tudi do 
načrtovanih gradbenih posegov.

Delovni sklop 6

Vsebina delovnega sklopa 6 
so odpadne vode na urbanem 
območju Gorice in Nove Gorice. 
Podsklop oziroma aktivnost 6.1 
obravnava možnosti uporabe 
očiščenih odpadnih voda, aktivnost 
6.2 pa možnost uporabe blata. 
Obe aktivnosti se na območju na 
slovenski strani vežeta na čistilno 
napravo ob Vrtojbici, katere 
izgradnja trenutno poteka, zaključek 
gradnje pa je predviden konec leta 
2015.

Čistilna naprava, locirana na mejo 
med občinama Šempeter-Vrtojba 
in Miren-Kostanjevica, bo čistila 
odpadne vode pretežnega dela 
Občine Šempeter-Vrtojba, dela 
Mestne občine Nova Gorica in 
dela Občine Miren-Kostanjevica. 
Družba Vodovodi in kanalizacija, 
ki je odgovorni partner za delovni 
sklop št. 6, je pridobila študijo o 
možnosti uporabe odpadne vode 
in blata, študija obravnava načelne 
možnosti uporabe, v enem od 
poglavij pa se dotakne tudi možnosti 

uporabe očiščene odpadne vode 
iz predvidene čistilne naprave ob 
Vrtojbici.

Ena od nakazanih možnosti uporabe 
očiščene odpadne vode je uporaba 
v kmetijstvu. Glede na to, da se v 
neposredni bližini lokacije čistilne 
naprave nahaja namakalni sistem 
Vogršček, ki ima trenutno nekaj 
problemov s pritiskom in zato 
zadostno količino vode, je Občina 
Šempeter-Vrtojba študijo želela 
nadgraditi.

V okviru aktivnosti 6.1 je tako 
pridobila Analizo možnosti 
uporabe očiščenih odpadnih voda 
iz predvidene čistilne naprave 
ob Vrtojbici, pilotni projekt 
uporabe za potrebe kmetijskih 
površin v neposredni bližini ČN. 
Pilotni projekt naj bi konkretiziral 
usmeritve za uporabo očiščene 
odpadne vode iz predhodne študije 
z ovrednotenjem možnosti uporabe 
očiščene odpadne vode za zalivanje 
in gnojenje manjše kmetijske 
površine tik ob čistilni napravi in 
oceno možnosti nadomestitve vode 
namakalnega sistema iz akumulacije 
Vogršček z očiščeno odpadno vodo 
iz čistilne naprave.

Pri prvem delu (uporaba očiščene 
odpadne vode za zalivanje in 
gnojenje površin neposredno ob 
čistilni napravi) smo izdelovalci 
sodelovali s strokovnjaki 
Agroživilske šole, obravnavane 
površine namreč obdelujejo učenci 
te šole. Skupaj smo določili površine 
poskusnega in kontrolnega polja 
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Položen temeljni kamen za urgentni center

V sredo, 25. februarja, je bil položen 
temeljni kamen za nov urgentni 
center ob Splošni bolnišnici dr. 
Franca Derganca v Šempetru, ki 
so ga začeli graditi konec lanskega 
leta. Roki za izgradnjo so zelo tesni, 
saj mora biti center dokončan do 
novembra.
 
Urgentni center so ob šempetrski 
bolnišnici načrtovali že leta 2008, 
po številnih zapletih s podpisom 
pogodbe na državni ravni in 
revizijskih postopkih pri izbiri 
izvajalca pa so z gradnjo začeli šele 
konec decembra lani. Stavba med 
staro in novo stavbo bolnišnice 
bo imela v dveh nadstropjih 
skoraj 1.000 kvadratnih metrov 
uporabnih površin – v kleti bo 
poleg skladiščnih prostorov tudi 

deloval, kot za celotno območje 
Severnoprimorske regije. 

STA/Mateja Poljšak Furlan

kuhinja, pritličje in prvo nadstropje 
pa bosta namenjeni urgentni službi. 
Povezava med starim in novim 
delom bolnišnice bo zgrajena na 
novo. To bo izjemna pridobitev, saj 
sta stavbi zdaj povezani z nevarnim 
zunanjim (azbestnim) hodnikom.
 
Celoten urgentni blok v Šempetru 
pri Gorici je vreden 6,7 milijona 
evrov. Poleg evropskih 3,7 
milijona prispeva Država skoraj 
700 tisoč evrov, bolnišnica pa 2,1 
milijona. Prva faza gradnje, ki 
bo predstavljala izgradnjo stavbe 
ter vgradnjo elektro in strojnih 
instalacij, mora biti zaključena do 
konca novembra. Ko bo urgentni 
center zaživel, bo to bo velika in 
pomembna pridobitev tako za našo 
občino, kjer bo urgentni center 
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Ob Splošni bolnišnici dr. 
Franca Derganca v Šempetru 
pri Gorici je odprto gradbišče 
za gradnjo Urgentnega centra.

Promet je lahko oviran 
z gradbenimi stroji in 
tovornjaki, zato bodimo 
udeleženci v prometu posebej 
strpni in previdni.

Ob gradbišču ni dodatnih 
parkirnih mest, zato 
predlagamo obiskovalcem 
bolnišnice, da parkirajo 
svoja osebna vozila na javnih 
parkiriščih na območju 
Šempetra pri Gorici.

Dušan Bremec, 
inšpektor

ter vrtnine, primerne za pilotni 
preizkus. V študiji je seveda 
zalivanje in gnojenje obdelano 
teoretično, podane pa so tudi 
usmeritve za izvedbo po pričetku 
delovanja čistilne naprave. Zaradi 
majhnih poizkusnih površin 
izračunan prihranek pri uporabi 
očiščene odpadne vode za zalivanje 
in gnojenje ni zelo velik, projektu pa 
daje težo raziskovalni in pedagoški 
potencial ter osveščanje javnosti o 
varčnem ravnanju s pitno vodo.

Pri oceni možnosti nadomestitve 
vode iz akumulacije Vogršček 
z očiščeno odpadno vodo iz 
čistilne naprave smo sodelovali 
tudi s predstavnikom Ministrstva 
za kmetijstvo in okolje, ki je 
načeloma podprl študijo, opozoril 

pa na dejstvo, da akumulacija 
Vogršček zadošča za napajanje 
celotnega namakalnega sistema 
in bi bil poskus bolj dobrodošel 
za območja, kjer je zagotavljanje 
vode za namakanje težava. Ocena 
je pokazala, da je rešitev z vidika 
investicije in obratovalnih stroškov 
konkurenčna. 

Občina je skupaj z nekaterimi 
drugimi občinami in Skupnostjo 
občin Slovenije v letu 2014 na 
program LIFE 2014–2020 prijavila 
projekt “Prilagajanje na podnebne 
spremembe s pomočjo uporabe 
inovativnih orodij v procesu 
prostorskega načrtovanja”. 
V okviru projekta Občina na 
podlagi pridobljenih izkušenj 
projekta Gotrawama med ostalimi 

aktivnostmi načrtuje izvedbene 
dokumente za manjše protipoplavne 
ukrepe ter izvedbo pilotnega 
projekta namakanja z očiščeno 
odpadno vodo iz čistilne naprave ob 
Vrtojbici.

Blanka Šuler
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Coworking omogoča sodoben način dela in 
timskega delovanja

Kaj je coworking?

Coworking je sodoben način 
dela za ustvarjalne in inovativne 
posameznike, skupine in podjetnike, 
ki želijo razvijati svoje ideje, med 
seboj sodelovati in izmenjevati 
mnenja, znanja in izkušnje. To 
ni samo prostor, ki omogoča 
občasno ali stalno uporabo 
skupnega delovnega mesta, ampak 
je predvsem skupnost, ki ponuja 
sodelovanje, povezovanje, dogodke 
(npr. start-up vikend, start-up šola, 
šola programiranja), mreženje, 
mentorstvo in pomoč. 

Komu je namenjen?

Coworking je odlična priložnost 
za vse, ki ne želijo delati doma, v 
kavarni ali v tipični pisarni, ampak 
iščejo motivacijsko in interaktivno 
delovno okolje, prostor za sestanke 
in druženje. Namenjen je tudi tistim, 
ki potrebujejo mentorja in podporo 
pri razvoju svojih idej ter želijo biti 
del dinamične skupnosti podjetnikov 
in strokovnjakov različnih področij. 

Kdo ga uporablja?

Uporabljajo ga študenti in 
diplomanti, samostojni podjetniki 
in posamezniki (npr. oblikovalci, 
programerji, novinarji itd.), start-up 
skupine in mlada podjetja v zagonu, 
ki šele iščejo rešitve za preboj na 

trg. Prostori ponujajo stalno ali 
začasno (fleksibilno) delovno mesto 
po sprejemljivih pogojih, tovrsten 
način dela pa povečuje motivacijo, 
omogoča bolj ustvarjalno delo in 
večjo učinkovitost ter možnost 
za poslovno sodelovanje med 
uporabniki.

Coworking v Primorskem 
tehnološkem parku v Vrtojbi deluje 
že 2 leti!

Coworking ‘Start-up garaža’ obsega 
100 m2 z več skupnimi delovnimi 
mesti, ki si jih uporabniki delijo, 
coworking ‘Start:up Geek House’ pa 
obsega več prostorov po 40 m2, v 
katerih je od 4 do 6 fiksnih delovnih 
mest. Na voljo je brezplačni Wi-Fi, 
prostor za druženje, manjša start-up 
knjižnica, dnevni bar in avtomati za 
kavo in napitke ter sejna soba in tri 
predavalnice. 

Coworking ima svojega internega 
mentorja, v okviru start-up 
programov in podjetniške skupnosti 
tehnološkega parka pa se v 
aktivnosti vključujejo tudi zunanji 
mentorji in strokovnjaki. 

Coworking ‘Start-up garaža’ je 
na voljo brezplačno za vse, ki še 
nimajo svojega podjetja, vendar je 
njena uporaba omejena na največ 
eno leto. Uporabniki Start-up garaže 
se vključijo v brezplačni program 

za razvoj ideje v učinkovit poslovni 
model, dobijo svojega mentorja in 
se prosto udeležujejo dogodkov v 
okviru coworkinga.

Coworking ‘Start:up Geek House’ 
ponuja fiksno delovno mesto z 
dostopom 24/7 po ugodnih pogojih. 
Start-up podjetjem omogočamo 
subvencionirano ceno najema 
delovnega mesta za 50 EUR/
mesec brez DDV, ki vključuje tudi 
brezplačni program za zagon, 
razvoj in rast start-up podjetja 
(predinkubiranje ali inkubiranje) in 
dostop do mentorja tehnološkega 
parka. Samostojni podjetniki, 
podjetja in ostali posamezniki 
lahko najamejo svoje delovno 
mesto za 80 EUR/mesec brez DDV, 
uporabljajo lahko tudi sejno sobo 
in predavalnice po nižji ceni ter se 
udeležujejo brezplačnih dogodkov v 
okviru coworkinga in start-up centra 
tehnološkega parka.

Tanja Kožuh
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Sejem Expomego

V četrtek, 19. februarja, je na 
sejmišču v Gorici svoja vrata odprl 
že 43. sejem Expomego. Med več 
kot 150 slovenskimi in italijanskimi 
razstavljavci je med četrtkom 
in nedeljo razstavljalo skoraj 40 
slovenskih podjetnikov in obrtnikov 
ter okrog 40 slovenskih ponudnikov s 
področja turizma in gostinstva, ki so 
skupaj zasedli 1.100 m2 
razstavnega prostora, kar 200 m2 več 
kot v lanskem letu. 

OOZ Nova Gorica je v vlogi 
soorganizatorja in ekskluzivnega 
zastopnika za slovenska podjetja 
poskrbela, da so se lanskim 
razstavljavcem pridružili tudi 
novi obrtniki in podjetniki, ki 
potencialne kupce iščejo predvsem 
med italijanskimi obiskovalci 
sejma. Na uradni otvoritvi so 
obiskovalce nagovorili Branko Meh 
(predsednik OZS), Sergio Balzonello 
(podpredsednik regije FVG), Gilberto 
Procura (podpredsednik Udine 
e Goriza Fiere), Gianluca Madriz 
(predsednik Gospodarske zbornice 
Gorica), Matej Arčon (župan MONG), 
Ivo Podbersič (podžupan Občine 
Šempeter-Vrtojba), Ettore Romoli 
(župan Gorice) in Zoran Simčič 
(predsednik OOZ Nova Gorica), ki je 
svoje pozdravne besede za nas povzel 
takole: “Veseli nas, da je med 80-
imi slovenskimi razstavljavci veliko 
takšnih, ki so na sejmu že razstavljali. 
To je obenem neka potrditev, da 
je Expomego res postal izložba 
čezmejnega prostora in izložbeni 
projekt, ki živi v praksi in prinaša 
otipljive rezultate, kljub gospodarstvu 
nenaklonjenim časom. Poleg 3. 
Mednarodnega festivala golaža smo 
med letošnje spremljevalne aktivnosti 
prvič uvedli tudi Dneve palačink, saj 
so prav golaž in palačinke skupni 
imenovalec narodov Srednje Evrope, 
med katere spadamo tudi Slovenci in 
Italijani.”

Čezmejna zgodba, ki jo skupaj pleteta 
OOZ Nova Gorica in italijanski 
partner Udine e Gorizia Fiere, se 
nadaljuje. Naslednji sejem, namenjen 
vrtnarjenju, urbanim zelenim 
površinam, ekologiji in bivanju na 
prostem, Pollice Verde bo potekal 
med 20. in 22. marcem 2015. Vstop 
prost, vabljeni!

Barbara Poša Belingar
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Podjetna Šempetrka z eleganco
Od vedno sta mi skrb za zdravje 
in nega telesa pomembni. Med 
študijem ekonomije v Ljubljani in 
podiplomskim študijem v Vidmu 
v Italiji sem izredno rada potovala 
in spoznavala svet. Na številnih 
potovanjih po Ameriki in Aziji 
sem odkrila zanimivo storitev, ki 
je v Evropi skoraj ni bilo, in sicer 
t. i. “open space” saloni, kjer sta 
manikira in pedikura v istem 
prostoru. In kot pravijo uspešni 
svetovni podjetniki: ljubi, kar delaš, 
sem se odločila združiti lepotno in 
poslovno področje v svojo karierno 
pot. Še prej pa me je življenje za 
kratek čas odpeljalo v Hong Kong, 
kjer sem lahko to svojo poslovno 
idejo dokončno premislila. Kot 
zavedna Šempetrka sem se vrnila 
v domačo okolje ter leta 2009 
ustanovila svoje podjetje in spomladi 
2010 v novem nakupovalnem centru 
v Novi Gorici odprla franšizno 
enoto Manikira, kjer so si lahko 
stranke med nakupi uredile roke 
in nohte. Manikira je s svojim 
odprtim pultom orala ledino in 
ustvarila nov trend urejenih rok na 
Goriškem. Čez dve leti sem v drugem 
nakupovalnem središču odprla 
salon ManiPediSpa. To je pravi 
“open space” salon, v katerem si 
lahko stranke uredijo nohte na rokah 
in nogah, v bolj intimnem delu 
salona pa se posvetijo posebnim 
negam kože obraza in telesa, se 
prepustijo spretnim rokam maserk, 
si uredijo make up ali podaljšajo 
trepalnice. Prehod v leto 2015 pa 
je prinesel spremembe: novembra 
2014 je Manikira zaprla svoja vrata 
in čas je bil za novo zgodbo. Salon 

ManiPediSpa je doživel prenovo in 
16. januarja tudi uradno odprl svoja 
vrata. V manj kot petih letih je to 
že moj tretji salon, na kar sem zelo 
ponosna.
 
Verjamem v etično kozmetično 
storitev. Uporabljamo vrhunske 
materiale in zagotavljamo visok 
standard dezinfekcije in sterilizacije 
ter uporabljamo pregledane in 
deklarirane izdelke. Prav zato sem 
si tudi sama zadala nalogo, da 
postanem poklicna kozmetičarka in 
tako sem leta 2012 zaključila Srednjo 
šolo za kozmetične storitve.
 
Moji zaposleni so moj največji 
potencial. Začela sem s skupino 
petih deklet, večinoma študentk. 
Danes nas je že enajst. Kar nekaj 
deklet iz začetne skupine sem 
zaposlila za nedoločen čas.
 
In ker je vložen trud vedno 
poplačan, sem novembra 2014 
postala predsednica Sekcije 

Irena Silič Torkar, dipl. oec in kozmetik.
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kozmetikov pri Območni obrtno-
podjetniški zbornici Nova Gorica. Z 
novo nalogo se bom še naprej 
zavzemala za osveščanje o pomenu 
varovanja zdravja in higieni v 
kozmetičnih salonih: sterilizaciji 
in dezinfekciji instrumentarijev ter 
uporabi pregledanih in deklariranih 
proizvodov. Predvsem pa za 
preprečevanje dela na črno, kjer 
stranke pogosto niso varne, saj pri 
delu na črno sanitarna inšpekcija 
ne more opravljati svoje naloge. 
Zato bodite previdni, ne poslužujte 
se dela na črno – vaše zdravje je 
pomembnejše!
 
Kakšni so trendi v lepoti? Če se 
odločite za natur look, ne boste 
zgrešili. Bujne obrvi in dolge 
trepalnice, poudarjene ustnice ter 
nohti v močnih barvah bodo pika na 
i vsakemu vašemu stajlingu!

Irena Silič Torkar



14 Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba

Ustanovljena sekcija trgovcev v okviru 
Območno obrtno–podjetniške zbornice Nova 
Gorica

OOZ Nova Gorica, ki se v lokalnem 
okolju vse bolj uveljavlja kot 
institucija, kjer obrtniki in podjetniki 
dobijo celovito podporo na enem 
mestu, je enajstim sekcijam, ki 
delujejo v okviru zbornice dodala 
še sekcijo trgovcev – prvo tovrstno 
sekcijo na Goriškem. V sekcije se 
znotraj zbornice združujejo obrtniki 
in podjetniki, ki opravljajo isto 
dejavnost. Zbornica je z uvedbo 
prostovoljnega članstva sicer 
doživela določen osip članstva, 
vendar pa so tisti, ki se zavedajo 
pomena mreženja v lokalnem okolju 
in celovite pomoči na enem mestu, v 
zbornici ostali in pridružujejo se jim 
še novi člani. 

Člani na zbornici koristijo predvsem 
svetovanja z različnih področij, 
izobraževanja, ugodnosti in popuste, 
ki jim jih prinaša Kartica mozaik, 
računovodstvo in druge storitve, 
pomembna pa sta tudi informiranost 
in povezovanje. Znotraj sekcij se 
srečujejo obrtniki in podjetniki, 
ki opravljajo isto dejavnost in 
na ta način organizirajo skupna 
izobraževanja, promocijo, dajejo 
pobude in predloge na zakonodajo, 
ki se nanaša na določeno dejavnost, 
dosegajo boljše pogoje pri nabavi 
in s tem skrbijo za racionalnejše 
poslovanje ter izmenjujejo 
informacije in iščejo skupne 
sinergije. 

Med člani OOZ Nova Gorica je 
vedno več subjektov, ki se primarno 
ukvarjajo s trgovino in iz njihovih 
vrst je prišla pobuda za ustanovitev 
sekcije trgovcev, kar je Upravni 
odbor OOZ Nova Gorica tudi podprl. 

Na ustanovni seji je bil izvoljen 
petčlanski upravni odbor sekcije, 
ki ga vodi Primož Černic, direktor 
podjetja Apia, d. o. o., eden izmed 
glavnih pobudnikov za ustanovitev 
sekcije, ki o samem programu 
pravi: “Program sekcije je usmerjen 
predvsem v spremljanje zakonodaje 
s področja naše dejavnosti, 
skupno promocijo in strokovna 
izobraževanja. Z našo sekcijo 
bomo lažje dostopali do županov 
in poslancev, s katerimi želimo 
dobro sodelovati. Pomen same 
sekcije je med drugim tudi druženje 
ljudi z istimi interesi in podobnimi 
dejavnostmi, racionalizacija in 
aktivizacija poslovanj ter sodelovanje 
z drugimi sekcijami. Želel bi povabiti 
vse zainteresirane obrtnike in 
podjetnike, da se nam pridružijo.”

Boža Loverčič Špacapan
Lara Soban

Natečaj Prostovoljec leta
Mladinski svet Slovenije objavlja 
javni natečaj, po katerem bodo 
na podlagi prijav izbrali Naj 
prostovoljke, Naj prostovoljce, 
Naj mladinskega voditelja, Naj 
prostovoljski in Naj mladinski 
projekt leta 2014. 

Prijavljene prostovoljke in 
prostovoljci se bodo potegovali 
za naj naslov v treh starostnih 
kategorijah, izbirali bodo tudi Naj 
prostovoljski projekt, z namenom 
promocije mladinskega dela pa Naj 
mladinskega voditelja oz. voditeljico 
in Naj mladinski projekt. 

Rok in način prijave: prijavnice 
skupaj z morebitnimi prilogami 
pošljite najkasneje do petka, 10. 
aprila 2015, in sicer: 

priporočeno po pošti•  na 
Mladinski svet Slovenije, 
Dunajska 5, 1000 Ljubljana; 
velja slovenski poštni žig 
– žigosano najkasneje na 
datum roka za prijave; na 
ovojnici (kuverti) mora pisati 
“Prostovoljec leta 2014”; ali 
po e-pošti•  na naslov 
prostovoljec@mss.si; prijava 
bo postala veljavna, ko dobite 
s tega e-naslova potrditveno 
sporočilo. 

Zaključna prireditev natečaja, na 
katero bodo povabili vse prijavljene 
posameznike in njihove mentorje 
oz. nosilce projektov, bo predvidoma 
potekala v juniju. Na prireditvi 
bodo podelili naj nazive, priznanja 
in nagrade; slednje bodo predvsem 
simbolične narave. Priznanja 
za sodelovanje bodo prejeli vsi 
prijavljeni posamezniki in projekti.

Več informacij lahko najdete 
na www.mss.si, po e-pošti 
(prostovoljec@mss.si) oz. na 
telefonski številki 01 425 60 55 – 
Tanja Baumkirher.
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Dvajset let moškega pevskega zbora iz 
Šempetra pri Gorici
Šempetrski moški pevski zbor nam 
je ob svoji 20. obletnici delovanja 
pripravil lep, jubilejni koncert v 
Kulturni dvorani v Šempetru. 

Pevci so s svojim zborovodjem, 
Miranom Rustjo, pripravili izbor 
pesmi iz svojega bogatega repertoarja 
vseh zvrsti in močno navdušili 
občinstvo v dvorani. Medse pa so na 
to slovesnost povabili tudi prijatelje, 
pevce iz Moškega pevskega zbora Fran 
Venturini iz Domlja pri Trstu. 
 
Na začetku slavnostnega koncerta jih je 
pozdravil in jim čestital za dvajsetletno 
delovanje župan občine, Milan Turk, 
Zvonko Mavrič pa je opisal zgodovino 

zbora v imenu njihovega dolgoletnega 
predsednika, Jožka Martelanca. 

“Šempetrci so peli že od nekdaj, 
predvsem pa tudi takrat, med 
fašizmom, ko jim je bilo to strogo 
prepovedano!” je povedal častni gost, 
dolgoletni predsednik Primorska 
poje, človek, ki je zaslužen za razvoj 
zborovskega petja na Primorskem, 
Rudi Šimac. 

Naš znani kronist, Jožko Martelanc, 
je že pred desetimi leti zapisal, da so 
imeli svoj pevski zbor v Šempetru 
že leta 1889. Takrat je zbor ustanovil 
vnet narodni buditelj, Jožef Mervic, ki 
pa je zbor vodil ponovno tudi po prvi 

svetovni vojni, vse do leta 1927, ko se 
je slovensko petje umaknilo v domačo 
cerkev. 

V obdobju po drugi svetovni vojni 
pa so nastajali pevski zbori v vsaki 
vasi. Tako je bil v Šempetru zopet 
ustanovljen mešani pevski zbor. Iz 
tega zbora pa so leta 1963 ustanovili 
Goriški oktet. Ta oktet so tvorili in z 
njim sodelovali zelo uspešni in znani 
slovenski pevci in pevovodje. 

Leta 1977 pa je tudi v Agrokombinatu 
v Šempetru nastal moški pevski zbor, 
s pevci iz Goriškega okteta in drugimi, 
pod vodstvom Franca Bizjaka. Ob 
ukinitvi Agrokombinata 1992 pa je 
razpadel tudi ta zbor. 

Toda člani tega zbora in bivšega 
Goriškega okteta so že čez dobro 
leto ustanovili Moški pevski zbor 
Šempeter. Vse od ustanovitve, 7. 
januarja 1994, je zbor vodil Franc 
Bizjak, kmalu pa je zaradi bolezni 
vodstvo prevzel dolgoletni pevec in 
zborovodja, Albin Kogoj, ki je zbor 
vodil vse od konca leta 1994 do 2003. 
Od leta 2003 pa zbor vodi Miran 
Rustja. 

Svoj prvi nastop so imeli pevci že 
takoj prvo leto za člane društva 
upokojencev, udeležili pa so se tudi 
že Revije pevskih zborov upokojencev 
Primorske. Od tedaj dalje pa redno 

Zadnji jubilejni nastop v dvorani v Šempetru.
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nastopajo na vseh proslavah in 
praznovanjih v občini, na vsakoletni 
prireditvi Revije pevskih zborov občine 
Šempeter-Vrtojba, na najbolj množični 
pevski manifestaciji na Primorskem, 
Primorska poje, na revijah pevskih 
zborov upokojencev Slovenije, pa 
na Zlati jeseni, Starosta mali princ, 
Goriški zbori pojo, v Desklah in še 
ob mnogih drugih priložnostih. Bili 

Na koncertu ob 20. obletnici pa sta 
jim gostja, Sabina Volk, samostojna 
strokovna sodelavka Javnega sklada 
Republike Slovenije, in župan Milan 
Turk, podelila naslednja priznanja: 
srebrno Gallusovo značko sta prejela 
Dušan Bolčina in Roman Vuga. Zlato 
Gallusovo značko je prejel Drago 
Mermolja, častno Gallusovo značko pa 
so prejeli: Franc Furlani, Ivan Terbižan, 
Alojz Gregorič, Franc Krpan, Anton 
Mask, Viktor Vetrih, Vladimir Bizjak, 
Ivan Fon, Stanislav Kosta, Mirko Ilijaš, 
Aleksander Koršič, Rihard Kocjančič, 
Ruben Peršolja, Miroslav Gabrijelčič, 
Anton Kofol, Albin Lozar, Anton 
Prinčič, Ivan Štefančič in Anton Sirk. 

Dve posmrtni odlikovanji pa sta 
podelila lansko leto preminulemu 
dolgoletnemu pevcu Mirku Budali in 
pevcu Vladu Grižniku. 

Na zaključku tega lepega slavnostnega 
koncerta Moškega pevskega zbora 
Šempeter pa so pod taktirko 
dolgoletnega bivšega zborovodje, 
Albina Kogoja, skupaj z obiskovalci 
prireditve, zapeli primorsko himno, 
Vstajenje Primorske. 

Dora Levpušček

so gosti na prireditvah tudi v Italiji 
in sosednji Hrvaški. Peli pa so tudi v 
Italiji in Beogradu.

Za svoje dolgoletno delo so prejeli 
priznanje Janka Premrla Vojka, ki 
jim ga je podelil Območni odbor 
Združenja borcev za vrednote NOB 
Nova Gorica in Zlato priznanje Občine 
Šempeter-Vrtojba.
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Mešani pevski zbor Vrtojba, 35 let 
prepevanja, druženja, vzponov in padcev

To je tisto, na kar pomisli zborovodja 
Zdravko Leban ob 35. obletnici, 
lahko rečemo, “njegovega” pevskega 
zbora. 
 

Zbor je v Vrtojbi nastal leta 1979, 
leta 1982 prvič nastopil na reviji 
Primorska poje v Ajdovščini in takrat 
se je začela pot druženja, odrekanja, 
včasih tudi manjših kriz, pa vendar 
pot, v kateri so pevci videli smisel 

in po kateri jih je vodila ljubezen do 
lepega petja. Decembra 2014 je zbor 
praznoval 35. obletnico delovanja, ki 
jo je obeležil s koncertom v domači 
cerkvi.

Jubilejni koncert, november 2000. Salzburg, julij 1991.
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Da z nami deli svoje spomine, 
smo povprašali gospoda Egona 
Fornazariča, ki je član zbora že od 
vsega začetka do danes. 

Kako se vi spominjate časov, ko je 
zbor šele nastajal?

No ja, zelo mladi smo bili in 
večinoma brez glasbenih izkušenj. 
Že to, da smo se uglasili v štirih 
glasovih, je bil razlog za veliko 
navdušenje. Prvi nastopi, aplavzi  
... sploh so predstavljali veliko 
spodbudo za delo.

Je bilo kasneje zanimanje za 
vključitev v zbor veliko? Ste imeli 
mogoče avdicije ali ste medse 
sprejeli vsakega, ki si je to želel?

V prvih letih je bilo zanimanje za 
vključitev v zbor nepredstavljivo 
glede na današnje razmere. Bilo 
nas je tudi preko 60 članov in to 
samo mladih. Posebnih avdicij ni 
bilo, so pa skozi čas sami izstopali 
pevci, ki niso imeli dovolj motiva ali 
ustreznih glasbenih sposobnosti.

Ali se je repertoar od takrat 
veliko spremenil? Ste se mogoče 
prilagajali željam poslušalcev?

Repertoar se vseskozi nekoliko 
spreminja glede na samo sposobnost 
zbora, predvsem pa glede na oceno 
in percepcije zborovodje. Ne bi 
rekel, da imajo želje poslušalcev pri 
tem velik vpliv.

Ko smo že pri poslušalcih, verjetno 
se je na koncertih v preteklosti 
zbralo več poslušalcev kot danes?

To drži predvsem za čas, ko smo v 
kraju predstavljali nekaj novega, 
svežega in zanimivega. Lahko si 
predstavljate, da preko šestdeset 
mladenk in mladeničev s svojim 
delom vzbudi veliko zanimanje 
predvsem pri sorodnikih, prijateljih, 
starejših pevcih itd..

Ali veste, koliko pevcev je v vseh 
teh letih prepevalo v Mešanem 
pevskem zboru Vrtojba?

Veliko nas je bilo, mislim da preko 
150 pevcev in pevk.

Kaj bi si želeli, da bi se od “starih” 
časov ohranilo, pa se ni?

Morda večji motiv za delo, pa 
spontano veselje, že samo zaradi 
druženja.

Kako bi na kratko opisali vašega 
zborovodjo, ki ga poznate od 
samega začetka?

Popolnoma je predan delu z zborom, 
glasbeno izjemno sposoben, morda 
pa zato tudi brezkompromisen 
do sebe in včasih do zbora tudi 
samosvoj.

Zborovodja Zdravko Leban je nekoč 
rekel, da je zborovska glasba, in 
v okviru liturgije tudi orgelska, 
njegovo najboljše izrazno sredstvo in 
skozi glasbo tudi najboljše sredstvo 
za komuniciranje z ljudmi. Saj so že 
drugi povedali, “da je glasba utrip 
človeške duše v snovni svet”.

Rim, junij 1989.

Sledite jim lahko tudi na spletni 
strani: www.mepz-vrtojba.com.

Tomaž Petarin
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Stoletnica Soškega bojišča

Društvo soška fronta  je zakoračilo v 
triindvajseto leto. Njeni ustanovitelji 
so se malce že postarali, a svežih idej 
jim ne manjka, saj je prav v teh letih, 
ko se spominjamo prve svetovne 
vojne in zlasti soškega bojišča v 
času 1915–1917 treba postoriti še 
marsikaj. Pionirski časi, ko so se  
združili razni zbiralci ostalin, so 
že daleč, čeprav je še mogoče najti 
kakšno redkost.

Kar hranijo zbiralci na svojih 
domovih, je kulturna dediščina.

V teh dveh desetletjih je izšlo devet 
številk enkratne revije v Sloveniji 
“Na fronti”, kjer so se pod avtorska 
dela vpisali priznani domači in 
tuji zgodovinarji, zbiralci pričevanj 
vojakov s fronte v Srbiji, Karpatih, 
Galiciji, na Tirolskem in na soškem 
bojišču. Ne manjka tragičnih zgodb 
o beguncih z Goriške, o njihovem 
življenju v taboriščih, šolanju otrok 
v slovenskem jeziku, duhovni 
oskrbi in o bedi ob povratku na 
domove. Mogoče je marsikaj izvedeti 
o letalstvu v vojno zapletenih 
nasprotnikov, o udarni moči orožja, 
o minah, bombardah, topovih in 
puškah, uniformah in transportnih 
sredstvih, o bolnišnicah in 
posameznih poveljnikih.

Nazadnje je društvo pomagalo na 
svet še knjigi z naslovom “Takšno 
značko nosim jaz …”, ki prikazuje 
značke, našitke in oznake, po katerih 

so se razlikovali pripadniki avstro 
ogrskih enot.

Številno članstvo v društvu se 
vsako leto srečuje na tradicionalni 
prireditvi v Šempetru, ki je 
poznana pod imenom “Srečanje s 
preteklostjo”. Ta dogodek je izredno 
zanimiv, ker prerašča lokalne okvire 
in privablja številne obiskovalce.
Člani društva vsako leto pripravijo 
ekskurzijo v kraje, ki jih je 
zaznamovala prva svetovna vojna.

Vsa ta vsebina je združena v šopek 
društvenih dogajanj v času, ki 
je mimo. Pogled je usmerjen v 
bodočnost, kot je bila začrtana  na 
letošnjem občnem zboru. Med 
drugim bo društvo sodelovalo tudi 
pri urejanju in podajanju vsebine 
pri spomeniku na Sv. Otu, kjer bo 
letos ena od večjih slovesnosti ob 
spominu na soško bojišče pred sto 
leti.
                                                                                                     
Tadej Munih

Sejem Alpe-Adria

Članice Društva žena Vrtojba smo se 
konec januarja v Ljubljani na sejmu 
Alpe-Adria: Turizem in prosti čas, 
predstavile s svojimi dobrotami, 
ki so značilne za naš kraj (vrzote 
s klobaso, fulijo, potico in drugim 
pecivom).

Za obiskovalce sejma  je bila najbolj 
zanimiva fulija, ker je niso poznali. 
Zanimali so se za recept in kako 
jo pripravimo. Poimenovali so jo 
“sladki čevapčiči”.

Z brošuro – Vodnikom po Šempetru 
in Vrtojbi, CD-jem Vprašte našo 
nono, zemljevidom naše občine in 
knjigo receptov naših non, ki so jo 
pripravili otroci iz Vrtca Sonček  
Vrtojba, smo predstavile kulturo, 
zgodovino, pokrajino in razne 
aktivnosti, ki se dogajajo v našem 
kraju in občini.

Za zabavo sta poskrbeli članici 
DŽ Vrtojba Liljana in Anamarija. 

Zaigrali sta skeč, kako se srečata 
“Mestna gospa in kmetica na 
avtobusni postaji”.

Bilo je prijetno doživetje, saj smo 

navezale stike z drugimi društvi in 
bile deležne veliko pohval. 

Stanka Ferfolja,
predsednica društva
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KŠTM-jeva uspešna pretekla sezona

Zavod za kulturo, šport, turizem 
in mladino bi lahko predstavili 
kot mlado, raznoliko, aktivno 
in kreativno dvojico z željo po 
spremembah. Skrbi za rast v 
odgovornega človeka, dobro 
voljo starejših ljudi in didaktično 
vzgojo najmlajših, s poudarkom na 
občutjih in lokalnem delovanju, 
kar učinkovito vpliva na globalno 
shemo. KŠTM Šempeter-Vrtojba 
se trudi svet prebrati skozi svoje 
in naše oči. Nekaj malega vedo o 
tem, kako gojiti družbene odnose 
in prav zaradi tega s kulturnimi, 
didaktičnimi in zabavnimi 
vsebinami soustvarjajo boljši jutri.

Novost v okviru programa dela 
KŠTM-ja je gledališki abonma za 
otroke. Poiskali so predstave, katerih 
vsebina se veže na šolski program, 
odpira teme za pogovore o različnih 
temah ali pa preprosto spodbuja 
otroke, da razmišljajo o družbi in 
svojem prostoru v njej. Gledališka 
skupina Ku-kuc s predstavami 
Kravica in kislica, Veliki strah 
malega tigra, Smetiščni škrat, in 
Društvo Kot v pravljici s pravljico 
Gospodična Špinačka sta otroke 
popeljali v čarobni svet gledališča, 
kjer spregovorijo živali in rastline. 
S predstavami so otroke zabavali (v 
najširšem pomenu besede) in hkrati 
vzgajali (ene bolj, druge manj). V 
sicer nedoločenem času (nekoč, pred 
davnimi časi) so otroci odpotovali v 
različne kraje, kjer se praviloma vse 
dobro konča in v njih glavni junaki 
živijo srečno do konca svojih dni.

In medtem ko so otroci odpotovali 
v svet pravljic, pa so obiskovalci 
predstav abonmaja “Za počit!” pokali 

od smeha. V nedeljo, 18. januarja 
2015, se je v Mladinskem centru 
Vrtojba zvrstila prva gledališka 
predstava v okviru abonmaja 
komedij pod naslovom “Za počit”. 
Društvo gospodinj z dramsko 
skupino Planina pri Ajdovščini se je 
predstavilo s komedijo “Gospodinja 
in pol”. Tej predstavi so sledile 
še predstave “Mrtvi ne plačujejo 
davkov”, “Kaj se skriva za velikim 
trebuhom” in “Češpe na figi”.

Veliko dvorano Mladinskega centra 
Vrtojba pa ne napolnijo samo 
gledališke predstave. 31. januarja je 
bila dvorana nabito polna hvaležnih 
gledalcev, ki so prisostvovali 
predstavitvi zborovskega petja v 
Štandrežu in ob koncu nagradili 
nastopajoče z dolgim aplavzom. 
Dogajanje na odru in tudi ob njem 
so oblikovale pevske skupine, 
ki delujejo v Štandrežu. Rdeča 
nit je bila ljudska pesem, ki je 
najžlahtnejši  izraz vsake skupnosti. 
Za gledališko razgibanost na odru 
sta poskrbeli Marta Bizjak in Majda 
Zavadlav, ki sta celoten program 
smiselno povezovali na duhovit in 
prisrčen način. Ljubezenski prizor 
sta zaigrala Rosanna Zotti in Cristian 
Benedetti, za vezno besedilo in 
za  koordinacijo pevsko-gledališke 
predstave pa je poskrbel Božidar 
Tabaj.

Pesem je oblikovala še en glasbeni 
dogodek in to je bil koncert skupine 
Avantgarda in Pevskega zbora 
Kombinat. Pesem nas bo povezovala 
in družila tudi v okviru glasbenega 
abonmaja Vesele muzike. Na odru 
Velike dvorane Mladinskega centra 
se bodo predstavile glasbene 

skupine: Manouche, Zmelkoow in 
Los Hermanos Muj Simpaticos.

Prireditve in aktivnosti KŠTM 
Šempeter-Vrtojba pa niso vezane 
samo na Veliko dvorano Mladinskega 
centra. KŠTM Šempeter-Vrtojba je 
v letu 2014 organiziral nagradni 
fotografski natečaj znamenitosti 
Občine Šempeter-Vrtojba. 
Ljubiteljske fotografe so pozvali k 
sodelovanju v fotografskem natečaju, 
kjer je bila tema vezana na kulturne 
in naravne znamenitosti Občine 
Šempeter-Vrtojba. Fotografi so se 
predali izzivu, iskanju primernih 
skritih kotičkov, ki jih ni še nihče 
ujel v fotoobjektiv. Poskušali so 
najti motive, ki bi jih “ujeli” v 
objektiv fotoaparata in se obenem 
osredotočali na vsebino in primerno 
svetlobo. Prepustili so se svoji 
domišljiji in s fotografijo poskušali 
pokazati del narave in znamenitosti, 
tako kot so jo videli.  Prvo mesto 
je zasedel Vinko Lavtižar s sliko 
“Zima v Gričih”, drugo mesto 
Bojan Koglot s sliko “Vrtojbenski 
pridelki”, tretje mesto pa je pripadlo 
Silvanu Joganu s panoramsko sliko 
Občine Šempeter-Vrtojba. Najlepše 
fotografije so bile nagrajene in so 
razstavljene v avli Mladinskega 
centra Vrtojba. Fotografije bodo 
uporabljene tudi za turistične in 
promocijske namene.

Če se želite podati v deželo pravljic, 
če se želite sprostiti in nasmejati, 
če želite uživati v dobri glasbi, 
če želite sodelovati v okviru 
kakšnega natečaja ali tečaja, poiščite 
Mladinski center Vrtojba, kjer so 
vrata vedno na stežaj odprta.

Sara Krošelj
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Pustovanje 2015
Pust, pust, širokih ust, je tudi 
letos prišel v Šempeter na dopust! 
Pustne šeme in drugi obiskovalci 
so napolnili šempetrski plac do 
zadnjega kotička. Pustovanje, 
v organizaciji zavoda KŠTM 
Šempeter-Vrtojba v sodelovanju z 
Občino Šempeter-Vrtojba, Goriškim 
muzejem, in domačimi društvi, 
postaja vse bolj prepoznavno in je 
eno večjih na severnem Primorskem.

Najprej so prišli na svoj račun 
najmlajši, ki so zaplesali s klovnoma 
na hoduljah in se posladkali s 
krofom ter toplim čajem. Nato pa 
so se v sprevodu predstavile izvirne 
pustne skupine oz. vozovi z naše 
in tudi italijanske strani meje. 
Turistično športno društvo Orehovlje 
se je predstavilo z vozom Orehovski 
cirkus. Kulturno društvo Šempeter 
je po ulicah Šempetra sprehodilo 80 

Zobnih vil. Z Ostržkovo pravljico 
so se predstavili člani iz Kulturnega 
društva Skala Gabrje. Pustni odbor 
Trnovo je v Šempeter poslal voz 
Trnovskih gozdarjev in furmanov, 
da bi sanirali žledolom. Nazadnje 
pa je po ulicah zapeljal voz z veliko 
mamo pujso v spremstvu malih 
prašičkov Rilčov iz Ravnice. Maske 
so si nadele tudi pustne skupine, in 
sicer Turistično društvo Cerje-Opatje 
selo je korakalo v ritmu Opajskih 
brouljincev. Za mravljicami so 
korakali Sneženi možje-gojenci in 
delavci Varstveno delovnega centra 
Nova Gorica. Nato se je predstavila 
Vrtejbnska zadruga v izvedbi 
Društva Gas Vrtejba, na koncu pa še 
Folkorna skupina Kal nad Kanalom, 
ki je Trg Ivana Roba spremenila v 
cvetoči travnik. Pustno povorko je 
zaključila skupina kurentov. 

Pustne skupine in vozovi so se 
predstavili zbranim in ocenjevalni 
komisiji, ki je ocenjevala izvirnost 
zamisli, ustvarjalnost, koreografijo, 
kakovost izdelave oblek ter 
pustnega voza, in na koncu določila 
zmagovalca. Zmagovalec v kategoriji 
pustnih vozov so bile Zobne vile 
Kulturno ummetniškega društva 
Šempeter. Otroci težko pričakujejo, 
kdaj jim bo odpadel prvi zobek, nato 
ga previdno skrijejo pod blazino 
in zjutraj nestrpno preverijo, če je 
zobna vila, kaj pustila. Pod blazino 
se skriva droben evrič, o zobni vili 
pa ne duha ne sluha … in zato se je 
Kulturno društvo Šempeter odločilo, 
da Zobne vile povabi v Šempeter. 
In tako so otroci našli odgovor na 
njihovo vprašanje, kaj se zgodi z 
njihovimi zobki … Grad Zobnih 
vil, ki plava visoko med oblaki, je 
zgrajen iz tisoče majhnih zobkov, 
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ki so jih leta in leta zbirale! Toda 
kljub temu ostaja vprašanje, od kje 
izvor njihovih zlatnikov, ki vam 
jih puščajo pod blazino, v zameno 
za zobke. Drugo mesto je zasedla 
skupina, ki jo je sestavljalo 35 
oseb, in je  s traktorjem in prikolico 
prikazovala, kako so nekoč žagali, 
cepili, tesali, kuhali oglje in kako 
so po starem kuhali polento. To so 
bili Trnovski gozdarji in furmani. 
Na tretjem mestu pa je po dolgi poti 
okrog sveta pripotoval Orehovski 
cirkus, ki je tudi v Šempeter prinesel 
veliko dobre volje, smeha in zabave. 

Nagajivo razposajene rože, ki so 
prinesle vonj pomladi in na plano 
privabile prvo čebeljo družino ter 
zadovoljnega kalskega čebelarja, iz 
Folklorne skupine Kal nad Kanalom, 
so zasedle tretje mesto v okviru 
pustnih skupin. Drugo mesto je 
pripadlo Društvu Gas Vrtejba, ki 
je predstavilo Vrtejbnsko zadrugo. 
Z eko krompirjem ter bio vrzoto 
nameravajo osvojiti EU-trge in 
tako ustvariti nova zelena delovna 
mesta. Prvo mesto pa so si vsekakor 
zaslužili Opajski brouljinci, ki so 
bili pridni kot mravljice, saj so 
v izdelavo pustnih mask vložili 
veliko truda. Za razliko od pravih 
mravelj pa si “Opajski brouljinci” po 
napornem delovniku privoščijo še 
zabavo. Pri tem se ne obremenjujejo 
s svojo linijo, saj prav ponosno 
migajo s svojimi zaobljenimi zadki. 
Od njih se lahko naučimo, kako 
malo je potrebno za srečo. Uživajmo 
v delu, ki ga opravljamo in bodimo 
zadovoljni s tistimi, kar imamo! 

In to sporočilo naj se vas drži vse 
leto in ne pozabite se kdaj pa kdaj 
nasmejati našim vsakodnevnim 
situacijam, ko se nam zgodi, da smo 
šemice v naravni podobi!

Sara Krošelj
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65. obletnica PGD Šempeter pri Gorici
V soboto, 28. februarja, je v dvorani 
gasilskega doma potekal 65. redni 
občni zbor in hkrati 65. obletnica 
ustanovitve Prostovoljnega gasilskega 
društva Šempeter pri Gorici. 
Predsednik PGD Šempeter pri Gorici, 
Milovan Cijan, pripoveuje, kako se je 
s priključitvijo Šempetra k matični 
domovini, leta 1947, in s pojavom 
prvih zametkov industrije, pojavila 
tudi skrb za varnost pred požari. 
Sprva se je iniciativni odbor sestajal 
v Mehanični delavnici Splošne 
mehanike v stari bolnišnici in člani 
so se dogovarjali o pripravah za 
ustanovitev prostovoljnega gasilskega 
društva in kaj kmalu jim je uspelo. 
Delo sprva ni bilo lahko, saj je članom 
manjkalo strokovnega kadra in 

opreme, saj večina ni poznala 
niti osnov gasilstva. K sreči 
pa so v društvu imeli dva zelo 
pomembna člana: Antona 
Martelanca (rekli so mu Toni 
Pompir) in Maria Terčiča (po 
domače Pinter), ki sta bila že 
pred vojno poklicna gasilca 
v Gorici in sta zelo dobro 
obvladala gasilske veščine ter 
tako prenašala znanje na ostale 
člane. 

Zelo pomembna prelomnica 
se piše leta 1987, ko so 
zgradili nov gasilski dom, ki 
ga vsi poznamo in od takrat se 
društvo iz dneva v dan veča, 
povečal se je tudi vozni park 

z osmimi vozili in tako je PGD Šempeter pri 
Gorici postal eno večjih društev Severne 
Primorske. Ob 65. obletnici so prenovili 
štabno UKV sobo, ki so jo slavnostno odprli 
po občnem zboru. To je le še ena pridobitev, 
ki bo društvu v veliko pomoč pri delu, ki 
ima v prvi vrsti načela prostovoljnosti, 
humanitarnosti ter željo po pomoči drugemu. 

Lara Soban
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Naj bo vaš maturantski ples prava pravljica

Bliža se čas maturantskih plesov in 
za maturantke zelo stresno obdobje, 
ki je za nekatere prava nočna mora, 
saj je potrebno poiskati pravo 
obleko, popoln make-up in poskrbeti 
je potrebno za brezhibno celostno 
podobo. Da bi dekletom olajšali delo, 
smo o modnih trendih povprašali, 
Ines Fernando Drole, poznano 
modno kreatorko: “Maturantski ples 
je dogodek, ko si vsaka želi blesteti 
in seveda, vsaka išče oblekico, ki 
bi skrila vse, kar je za skriti, in 
poudarila vse, kar je za pokazati. 
Največkrat dekleta sama vejo, kaj 
skriti in kaj ne, večina se odloča za 

elegantne barve, kot so črna, temno 
modra, temni odtenki vijolične, 
temno bordo … nekatere pa tudi za 
nežne barve pastelov v smetanovi 
beli ali rožnati barvi. Maturantski 
trend 2015 koketira s kratkimi, 
oprijetimi oblekicami, rezanimi pod 
prsmi, ki se nadaljujejo v dvoplastno, 
razigrano oblekico z volani, tudi 
asimetrija je zaželena, z dolžino na 
eni strani namreč pridobi eleganca in 
tudi postava pridobi na višini, k temu 
pa pripomorejo tudi visoke pete, 
brez katerih sploh ne gre. K volumnu 
pripomore tudi poseben kroj, vendar 
je to volumen, ki uspešno skrije 
široke boke in iz vsakega dekleta 
pričara manekenko. Glamuroznost 
pričaram s trakovi, naramnicami 
swarovski ali drugimi svetlečimi 
dodatki, kot so broške, trakovi ali 
perlice.”

Da boste poleg prave obleke izbrale 
tudi pravi make – up, vam svetuje 
Irena Silič Torkar: “Maturantski ples 
je poleg poroke najbolj glamurozen 
dogodek marsikaterega dekleta. 
Zato se nanj mlada dekleta dobro 
pripravljajo. Kar se tiče make upa 
so smernice naslednje: manj je več. 
Poudarek je na ustnicah, dolgih 
trepalnicah in sijoči polti, ki je ne 
dosežemo le z veliko količino pudra, 
ampak z rednim čiščenjem obraza 
zjutraj in zvečer, toniku, primerni 
kremi in seveda profesionalni negi 
obraza, kjer zaupanja vredna 

kozmetičarka poskrbi, da koža nima 
ogrcev. Pred leti so bile moderne 
zelo tanke obrvi. Sedaj je ravno 
nasprotno. V medijih se pojavljajo 
goste in bujne obrvi. Zato dekleta 
pozor, obrvi ne pulite preveč. 
Letošnjo pomlad so prihajajoči trendi 
v kozmetiki naslednji: pastelne barve, 
modri ter vinsko rdeči odtenki. Pri 
nohtih je že nekaj časa v trendu 
naraven, kratek in zdrav noht. V 
kozmetičnih salonih je trajni lak v 
ospredju pred gelom ali klasičnim 
lakiranju. Če se odločite za natur 
look, ne boste zgrešili. Bujne obrvi in 
dolge trepalnice, poudarjene ustnice 
ter nohti v pastelih ali močnih 
barvah bodo pika na i vsakemu 
vašemu stajlingu! In ne pozabite 
– uživajte v vašem maturantskem 
plesu, kjer boste sijale kot princeske.”

Upamo, da smo vam vsaj malce 
olajšali delo pri tako pomembni 
izbiri in vam seveda želimo 
nepozaben maturantski ples, na 
katerem boste zagotovo prave 
princeske.

Lara Soban
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Energetska učinkovitost pri ogrevanju

Pri ogrevanju lahko z malo truda 
privarčujemo veliko stroškov. 
Preberite spodnje nasvete in bodite 
učinkoviti.

Organizacijski ukrepi:
pravilno prezračujmo• : okna 
popolnoma odpremo, čas 
zračenja naj bo do 10 minut. V 
kurilni sezoni prostore zračimo 
v najtoplejšem delu dneva.
V kolikor imamo vgrajeno • 
prisilno prezračevanje, 
odpiranje oken ni potrebno. 
Prednosti prisilnega 
prezračevanja z vračanjem 
toplote (rekuperacije) so 
predvsem: izboljševanje 
zdravstvenih pogojev, udobje, 
nižja raba energije, varnost, 

kakovost stavbe, dodana 
vrednost.
S termostatskimi ventili • 
nastavimo sobno temperaturo. 
V ogrevanem prostoru vsaka 
stopinja nad 20 °C pomeni do 
6 % večjo porabo energije in 
posledično tudi višji strošek. V 
dnevnih prostorih se priporoča 
20 °C ali 21 °C.
Oblačimo se toplo• , 
oprijeto, v plasteh, saj tako 
bolje zadržujemo telesno 
temperaturo.
Ne zastirajmo ogrevalnih • 
teles. To poveča porabo 
energije tudi do 10 %. 
Priporočamo, da zavese segajo 
le do nivoja ogreval. 
V zimskih mesecih • okna 
ponoči zastirajmo s 
polknicami ali roletami 
ter termostat nastavimo na 
minimum.

Investicijski ukrepi: 
poskrbimo za dobro tesnjenje • 
oken. V primeru, da okna 
slabo tesnijo, jih zatesnimo s 
tesnilnimi trakovi, saj lahko to 
zmanjša stroške ogrevanja kar 
za 10 %.

Samostojno ogrevajmo • 
prostore, zato si nastavimo 
ročne termostate za 
posamezno sobo – namestimo 
termostatske ventile in 
termostatske glave za nadzor 
oddajanja toplote radiatorja.
Ogrevajmo se z • obnovljivimi 
viri energije.

Članek z nasveti na poti k 
energetski učinkovitosti je podprt 
v okviru strateškega projekta 
Alterenergy, ki se izvaja znotraj 
Jadranskega programa čezmejnega 
sodelovanja IPA.

Ustvarjamo obnovljivo 
prihodnost!
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Energetska učinkovitost v gospodinjstvu – 
pralni in sušilni stroj

Pralni stroj
 
Organizacijski ukrepi:

pranje pri 60 °C porabi samo • 
polovico energije v primerjavi s 
pranjem pri 90 °C. 
Predpranje lahko izpustimo•  
razen pri izjemno umazanem 
perilu. Porabo električne 
energije tako zmanjšamo za vsaj 
10 %.
Stroj vedno • primerno 
napolnimo. V skrajnem primeru 
uporabimo varčen program • 
pranja, s čimer lahko prihranimo 
tudi do 25 % elektrike ali pa 
razmislimo o skupni uporabi 
enega stroja z več uporabniki.
Stroj • vključimo v času nižje 
tarife električne energije.
Za • učinkovito pranje belega 
perila pa zadostuje že 40 °C (pri 

višji temperaturi ga operimo le 
občasno).
Za • čisto perilo perimo pri nižjih 
temperaturah, zmanjšajmo 
količino pralnih sredstev, kot 
dodatek pralnemu prašku 
pa uporabimo alkoholni 
kis (za mehčanje perila in 
odstranjevanje vodnega kamna) 
ter pralno sodo (Natrijev 
karbonat za beljenje perila in 
odstranjevanje madežev).

Investicijski ukrepi:
ob zamenjavi starega pralnega • 
stroja se odločimo za nakup bolj 
učinkovitega tudi glede porabe 
vode. Priporočamo razred A++ 
ali A+++. 
Pri nakupu pazimo na • 
glasnost pralnega stroja, da 
lahko peremo tudi ponoči. 

Priporočamo nakup stroja z 
glasnostjo pod 50 dB. Najtišji 
pomivalni stroji na trgu imajo 
glasnost 40 dB.

Sušilni stroj

Organizacijski ukrepi:
sušilniki perila so veliki • 
potrošniki energije. Priporoča 
se, da je perilo dobro izžeto, 
preden ga damo v sušilnik, saj 
s tem skrajšamo čas sušenja tudi 
do 30 %. Če imamo možnost, 
sušimo perilo na odprtem.

Članek z nasveti na poti k energetski 
učinkovitosti je podprt v okviru 
strateškega projekta Alterenergy, 
ki se izvaja znotraj Jadranskega 
programa čezmejnega sodelovanja 
IPA.

GOLEA
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Prosto gibanje psov na igriščih in na 
urejenih zelenih površinah je prepovedano

Lastništvo psa je odgovornost, pri 
tem pa mora lastnik poskrbeti tako 
za zdravje in dobrobit psa kot tudi 
za dejanja in morebitno škodo, ki jo 
njegov pes povzroči. Naloga vsakega 
odgovornega skrbnika psa je torej 

tudi pobiranje pasjih iztrebkov za 
svojimi psi v urbanem okolju in na 
javnih površinah.

Z Odlokom o občinskih javnih 
cestah in drugih površinah je 
prepovedano prosto gibanje psov 
in drugih domačih živali ter jih 
onesnaževati z njihovimi iztrebki.

Zato vse lastnike prosimo naj 
pazijo na svoje pse na sprehodih 
in naj poskrbijo, da njihovi 

Urejanje in vzdrževanje zelenih površin

S prihodom pomladi se povečajo 
aktivnosti na vrtovih in v zelenem 
okolju. Občina v Odloku o urejanju, 
vzdrževanju in varstvu zelenih 
površin predpisuje način urejanja, 
vzdrževanja in varstva teh površin. 
Namen le-tega je, da se ustvarjajo 
optimalni življenjski pogoji za 
prebivalce, zavaruje naravno 
ravnotežje v prostoru in ohrani lep 
zunanji videz mesta in naselij.

Pri urejanju in vzdrževanju zelenih 
površin oz. po čiščenju in obrezovanju 
drevja in grmičevja je izvajalec dolžan 
ves odpadni material in odpadke takoj 
odstraniti.

Komunalni kontejnerji v praksi 
ne omogočajo v vsakem trenutku 
odlaganja vseh prinešenih zelenih 
odpadkov v odlagalne posode, vendar 
ni dovoljeno le-te prosto odlagati, 
ampak jih je potrebno odpeljati v 
zbirni center (Lavžnik v Šempetru pri 
Gorici).

Posebna problematika pa se kaže ob 
pločnikih, kjer se obstoječa živa meja 
razrašča nad pločnik in tako ovira 
normalen in varen pretok prometa oz. 
hoje pešcev. Redarska in inšpekcijska 
služba opozarjata lastnike živih mej, 
da jih sproti vzdržujejo.

Mejaši ob občinski cesti, ne glede na 
morebitno lastništvo nepremičnine, 

po kateri poteka kategorizirana cesta, 
morajo posekati drevje in veje, ki 
onemogočajo varno odvijanje prometa, 
oz. dovoliti koncesionarju, da to 
opravi namesto njih na njihov račun.

Dušan Bremec, 
inšpektor

ljubljenčki s svojimi iztrebki ne 
bodo onesnaževali pločnikov, 
zelenic, otroških igrišč in drugih 
javnih površin tako, da pobirajo 
pasje iztrebke in jih odlagajo v zato 
namenjene koše za iztrebke oz. jih 
odstranijo na drug ustrezen način 
(obvezna uporaba vrečke).

Dušan Bremec, 
inšpektor
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Izbor tehnik gojenja izbranih vrtnin v 
zavarovanih prostorih

Za pospeševanje rasti in razvoja 
gojenih rastlin je tudi na našem 
območju potrebno izbrati tehniko 
gojenja, s katero je omogočeno 
doseganje optimalnih rastnih razmer 
ter visokih in kakovostnih hektarskih 
pridelkov. Priporočljive tehnike 
gojenja so talno, kontejnersko in 
hidroponsko gojenje. Pri talnem 
gojenju se pogosto pojavljajo težave 
zaradi enostranskega koriščenja 
zemljišča oziroma nepravilnega 
kolobarjenja. To težavo preprečimo 
z izborom dovolj širokega kolobarja 
ali z določenimi postopki, kot je 
razkuževanje gojitvenega substrata 
(zemlje) in cepljenjem nekaterih 
vrtnin (plodovk) na za določene 
bolezni odporne podlage. Za 
ohranjanje primernega 
zdravstvenega 
stanja posevkov 
poskrbimo za 
integriran 
način 
pridelave, 

pri kateri uskladimo porabo 
kemičnih pripravkov le v izrednih 
razmerah (omejena poraba sredstev 
za varstvo rastlin in rudninskih 
gnojil na najnujnejše količine).

Izbor primernega sortimenta

Za uspešno koriščenje zavarovanega 
prostora izberemo sortiment (vrste 

in sorte, hibride), primerne za 
gojenje v izbranem gojitvenem 
prostoru in terminu pridelovanja. 
Izbor vrst vrtnin naredimo na osnovi 
potreb trga, proizvodnih možnosti 
in proizvodnih usmeritev. Skladno 
z zahtevami trga in proizvodnimi 
možnostmi izberemo najprimernejše 
kultivarje (sorte oziroma hibride), 
ki nam v danih gojitvenih razmerah 
omogočajo, ob ustrezni oskrbi in 
minimalnih varstvenih ukrepih, 
doseganje visokih in kakovostnih 
pridelkov. Izberemo že preizkušene 
in v skladu z zakonskimi normativi 
za širjenje dovoljene sorte in hibride 
(že vpisane v sortno listo oziroma 

tiste, ki so v postopku vpisa). Glede 
na pester domač sortiment naj bi 

bil izbor v okviru avtohtonih 
sort, ki so prilagojene na 

mikroklimatske razmere.

dr. Marinka Osvald

Izbor vrst zavarovanega prostora za intenzivno in manj intenzivno – celoletno ter sezonsko gojenje vrtnin.

Legenda:
*1 - redno ali dopolnilno ogrevanje na optimalno ogretost rastnega prostora z možnostjo zagotavljanja intenzivne 
rasti gojenih rastlin v zimskem obdobju
*2 - sezonsko omejena uporaba v pomladanskem in jesenskem obdobju
*3 - enojno prekrivanje z izbranimi prekrivali
(*4) - možnost dvojnega prekrivanja posevkov PP + PE prekrivala
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Pet poti do zdravja – hrana petih elementov

Prehrana petih elementov izhaja 
iz stare kitajske medicine, kljub 
temu pa je izvedljiva in učinkovita 
v vseh kulturah. Vpliva in pogojuje 
delovanje našega telesa, sistema 
organov in čutil. Pravilna izbira 
živil naj bi pripomogla k ohranjanju 
zdravja, tako je priporočljivo, da 
v različnih letnih časih uživamo 
različno hrano. 

Tradicionalni kitajski zdravilci 
pripisujejo petim elementom 
posamezni letni čas: element vode je 
značilen za zimo, les nas povezuje 
s pomladjo, ogenj zaznamuje čas 
poletja, temu sledi pozno poletje, 
ki ga ponazarja element zemlje ter 
kovina kot znanilka jeseni. Marec 
tako predstavlja mesec prehoda iz 
elementa vode v element lesa. Les 
je element pomladi ter predstavlja 
rast, prebujenje in nov začetek. 
Povezan je z jetri, žolčnikom in 
očmi, okus, ki mu ga pripisujejo 
je kisel, prevladujoče čustvo pa je 
jeza. Marec je torej najprimernejše 
obdobje za “čiščenje telesa”. S 
postom ali prilagojeno prehrano 
regeneriramo svoje telo, um in duha. 
Pomladi začno ponovno poganjati 
mlade rastline, ki predstavljajo 
pravo bogastvo vitaminov ter polje 
neskončnih kulinaričnih užitkov. 
Ines zato predlaga, da se nemudoma 

odpravimo na bližnje travnike in 
gozdove ter posežemo po “divji 
hrani” (regrat, koprive, hmeljevi 
poganjki itd.). 

Poleg posebnosti pomladne prehrane 
pa je Ines izpostavila tudi nekaj 
splošnih priporočil, ki jih velja 
upoštevati v vsakdanji prehrani in na 
katere opozarja vse več strokovnih 
inštitucij. Pomembno je zmanjšati 
vnos mesa, pozimi pa tudi uživanje 
mlečnih izdelkov, ki povzroča 
kopičenje sluzi v telesu. Vsaj en 
obrok dnevno naj bo osnovan na 
stročnicah (fižol, grah, bob, leča 
itd.) in polnovrednih žitih (ajda, riž, 
pira, rž itd.), odsvetuje pa uporabo 
bele moke in belega sladkorja. 
Uživanje sezonske zelenjave in 
sadja naj postane pravilo, slednjega 
pa je potrebno uživati ločeno od 
ostalih obrokov. Tudi semena in 
oreščki so pomemben vir hranljivih 
snovi, na katere veliko ljudi pozabi. 
Za odžejanje naj služi voda, zlasti 
izvirska voda, ki ohranja svojo 

Čeprav se s tematiko uravnotežene prehrane in zdravega načina življenja srečujemo na 
vsakem koraku, pa nam lahko le malokdo zadevo poenostavi na način, da bi se zanjo 
odločili tudi sami. Vrtojbenki Ines Linn je uspelo ravno to. Z interaktivnim predavanjem 
v Mladinskem centru Vrtojba je delila svoje znanje ter nam razkrila preprost način do 
zdravja z upoštevanjem petih temeljnih elementov, prisotnih v naravi: voda, les, ogenj, 
zemlja in kovina. 

regenerativno moč in mineralno 
bogastvo. 

Ob vsem tem pa ostaja 
najpomembnejše načelo preprostosti 
– manj je več. Kar pomeni, da 
je potrebno uživati več obrokov 
dnevno, hrana naj bo naše delo, 
s kultiviranjem lastnega vrta in 
nabiranjem “divjih rastlin” lahko 
ustvarimo okusne in uravnotežene 
jedi. Poleti velja uživati predvsem 
surovo sadje in zelenjavo, ki imata 
hladilen učinek na telo, pozimi pa 
ravno nasprotno, naj prevladujejo 
predvsem kuhani obroki, ki prijetno 
grejejo. Prehrana naših dedkov in 
babic se sklada s pravili prehrane 
petih elementov, saj so se ljudje 
vedno ravnali po letnih časih in 
naravnih zakonitostih. Ines Linn 
nas je popeljala ponovno na pot 
tradicionalne regionalne in zdrave 
prehrane. 

Tanja Peloz
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Model rastlinske čistilne naprave na 
Biotehniški šoli

V okviru projekta Planet Zemlja, ki 
poteka na biotehniški šoli Šempeter 
pri Gorici, so dijaki 2. letnika smer 
naravovarstveni tehnik izdelali maketo 
rastlinske čistilne naprave. 

Rastlinske čistilne naprave (RČN) 
so naprave, ki vključujejo procese 
filtracije, sedimentacije, adsorbcije, 
mineralizacije, razgradnje, asimilacije 
v biomaso organizmov. Gre za čiščenje 
odpadnih voda s pomočjo bakterij, 
ki živijo na koreninah rastlin ali med 
njimi. Rastline nudijo ustrezne pogoje 
bakterijam za pritrjanje in asimilacijo 
mineralizirane snovi, npr. fosfate, 
amonijak, nitrate, težke kovine v 
rastlinsko tkivo. Pomembno vlogo 
ima tudi substrat zaradi filtracije, 
sedimentacije, adsorbcije, absorbcije. 

RČN so gotovo naprave prihodnosti, 
saj zadržijo različne strupene snovi, ki 
ne odtekajo v okolje. Primerne pa so za 
čiščenje komunalnih odpadnih voda 

tako za individualne hiše, turistične 
kmetije, turistične objekte (avtokampi) 
pa tudi za čiščenje industrijskih vod, 
čiščenje izcednih vod z avtocest 
… Ker je Slovenija država z veliko 
gručastimi in strnjenimi naselji, kjer 
se še vedno uporabljajo greznice, bi 
bila takšna ureditev čiščenja odpadnih 
komunalnih vod z rastlinskimi 
čistilnimi napravami zelo učinkovita 
predvsem pa sonaravna.

Dijaki so z izgradnjo modela RČN 
spoznali predvsem delovanje naprave. 
V model so zložili različne frakcije 
substrata (rečni prod, pesek, mivka, 
…), ki ima vlogo filtracije, vezave, 
opore rastlinam in posredno naselitvijo 
mikroorganizmov. Na substrat so 
posadili različne vlagoljubne rastline, 
katerih glavna naloga je asimilacija 
določenih snovi iz odpadne vode 
ter podlaga mikroorganizmom. Z 
modelom bodo lahko s pomočjo 
kemijske analize odpadne vode 

proučili vlogo vseh naštetih elementov 
rastlinske čistilne naprave.

Rastlinske čistilne naprave 
povezujemo z močvirjem, glavna 
naloga le-teh pa je samočistilna 
sposobnost. Odstranjevanje 
onesnaževal iz odpadnih voda na zelo 
naraven način je gotovo prihodnost, 
saj se poleg čistilne funkcije lepo 
vključujejo v prostor in nenazadnje 
nudijo življenjski prostor vodnim in 
obvodnim organizmom.

Alenka Mavrič Čefarin

Center za dnevne aktivnosti starejših 
Šempeter obdaril Vrtec Sonček Vrtojba
V Vrtcu Sonček že vrsto let aktivno 
sodelujemo v medgeneracijskem 
partnerstvu s starimi starši, 
društvom upokojencev in kmečkimi 
ženami v Vrtojbi. Letos pa smo naše 
sodelovanje razširili še na Center 
za dnevne aktivnosti starejših 

Šempeter, ki deluje pod vodstvom 
Mojce Satler. V jeseni so nas 
predstavnice obiskale v vrtcu in 
skupaj smo se dogovorili za srečanje.
 
Od vseh energij na svetu je 
najpomembnejša energija srca. Žene 

iz centra so letos velikodušno in z 
veseljem pripravile novoletni bazar v 
Šempetru. Od prodaje so zbrale 860 
evrov, ki so ga podarile Vrtcu Sonček 
Vrtojba.

Na prav poseben in svečan dogodek 
predaje čeka smo se v vrtcu vsi 
veselili in ga komaj pričakovali. Z 
otroki smo pripravili programček 
s pesmicami in glasbo, na koncu 
pa smo še poklepetali ob kavici in 
pecivu. Obljubile smo si, da bomo 
tudi vnaprej negovale in gojile naše 
sodelovanje.

Še enkrat najlepša hvala vsem, 
ki so sodelovali v tej akciji; 
Društvu upokojencev Šempeter, 
CDAS Šempeter v sodelovanju 
z Društvom žena Vrtojba in 
Društvom upokojencev Vrtojba s 
Hudomušnicami.

Kolektiv Vrtca Sonček Vrtojba
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Podarimo 
vam modro 
srce
Zveza Prijateljev Mladine Slovenije 
že osmo leto združuje Slovenijo v 
dobrodelnosti. V projektu Nivea – 
podarite nam modro srce pomaga 
otrokom in mladostnikom iz socialno 
šibkejšega okolja do izobrazbe. Tako 
podjetje, s katerim sodeluje, vrača 
del svojih sredstev v lokalno okolje.

Projektu smo se pridružili tudi 
učenci POŠ Vogrsko. V podaljšanem 
bivanju smo izrezovali modra srca, 
vanje pa pisali prijazne besede: 
prijateljstvo, ljubezen, sreča, dober 
dan, starši, …

Z majhno gesto smo želeli znanja 
željnim otrokom podariti veliko 
dobrega.

Katarina Tischer Gregorič

Učenci POŠ 
Vogrsko so 
za akcijo
Zveza delovnih invalidov 
Slovenije in Medobčinsko društvo 
invalidov Goriške sta tudi v 
letošnjem šolskem letu razpisala 
Pedagoško akcijo za leto 2014. Z 
akcijo želijo mlade spodbuditi k 
razmišljanju o položaju invalidov 
v družbi.

Vemo, da je človeštvo potrebovalo 
veliko časa, da se je razvila 
humanost do invalidov. Ustava, 
zakoni, predpisi, predvsem pa 
storjeno delo nas opominjajo, 
da človek kljub telesnim ali 
duševnim omejitvam lahko živi 
zadovoljno in srečno življenje.

V tematskih razgovorih v šoli 
in z obiskom lokalnih društev 
invalidov ter spoznavanjem 
njihovega delovanja sem otroke 

spodbudila k razmišljanju o 
invalidih v svoji bližnji okolici. 
Likovno in literarno so učenci 2., 
4. in 5. razreda svoja razmišljanja 
ustvarili na papirju. Ustvarjali so 
na temo invalidi in njihove živali. 
Nastale so zanimive risbe in pesmi.

Učenci 4. razreda so bili izbrani 
med najboljše. Njihovi pesmi sta 
objavljeni v Zborniku prispevkov 
ZDIS. Prejeli so tudi zahvalo in 
knjižno nagrado. Vsa poslana dela 
z naše šole pa so bila, poleg ostalih 
del osnovnih šol z območja Goriške, 
postavljena na razstavo v avli naše 
občine, od 15. do 30. januarja.

Katarina Tischer Gregorič
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Luč miru

Predpraznični decembrski dnevi so 
tudi v šoli potekali nekoliko drugače 
kot sicer. S skupnimi močmi smo 
zaposleni in učenci praznično 
oblekli naše prostore. Učenci so 
nestrpno pričakovali prihod dedka 
Mraza, navdušeno so spremljali 
tradicionalne karaoke med glavnim 
odmorom in se seveda najbolj 
veselili prihajajočih prostih dni.

V torek, 23. decembra, so nas 
razveselili še petošolci iz Romansa. 
Pričakali smo jih učenci tretjega 
in petega razreda, njihove 
razredničarke in ravnateljica. Kmalu 
po deveti uri je na šolsko dvorišče 
pripeljal njihov rumeni avtobus. 
Srčika tega kratkega srečanja je 
bila luč miru, ki so nam jo prinesli 
učenci in učiteljice iz pobratenega 
Romansa.     

Po prižigu drobnega, a zgovornega 
plamenčka, so učenci skupaj 
pomalicali –  najpogumnejši so tudi 
že navezali nekaj stikov, nato pa smo 

si ogledali karaoke. Živahni gostje 
so tudi sami sproščeno stopili na 
oder in nas presenetili z razigrano, 
poskočno božično pesmijo. Pričakali 
smo še dedka Mraza, katerega so 
italijanski otroci prvič srečali. 

Urica našega druženja je prehitro 
minila. Poslovili smo se s prisrčnimi 
voščili ob prihajajočih praznikih in 
novim znancem pomahali v slovo do 
našega ponovnega srečanja v maju.

Rut Jarc, 
učiteljica 5. razreda OŠ Ivana Roba 
Šempeter pri Gorici
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O kulturi bo potrebno razmišljati kot o 
dejavniku razvoja

V soboto, 7. februarja, je v 
Coroninijevem dvorcu v Šempetru 
potekala osrednja občinska 
slovesnost ob slovenskem kulturnem 
prazniku, ki so jo oblikovali dramski 

Celoten slavnostni nagovor si lahko 
preberete na občinski spletni strani.

igralec Radoš Bolčina in odlični 
mladi glasbeniki, gojenci Glasbene 
šole Nova Gorica. Zbrane, ki so do 
zadnjega kotička napolnili dvorano, 
je uvodoma nagovorila slavnostna 

govornica, Maja Jerman Bratec, 
vodja goriške območne izpostave 
JSKD Republike Slovenije. Poudarila 
je, da je kultura predvsem način 
življenja, je naša ozaveščenost in ne 
nazadnje je sposobnost, da uzremo! 
“Kultura je umetnost, kultura 
je poslanstvo. Kultura je lahko 
poklic, kultura je lahko prostočasna 
dejavnost. Umetnost je poslanstvo 
in umetnik je poklic. Umetnost 
reproducira vse, kar v življenju 
zanima človeka,” je povedala. 
“Če se poistovetim z razmišljanji 
sociologa Jožeta Vogrinca: ‘V družbi 
drugih narodov smo enakopravni, 
če imamo znanost in umetnost na 
enaki ravni kakor drugi v Evropi’. 
In tam smo zagotovo, na ravni in v 
Evropi. In tam je kultura razumljena 
kot dejavnost, ki bistveno prispeva 
k razvoju družbe. O kulturi kot 
o dejavniku razvoja bo potrebno 
razmišljati. Ustvariti pogoje za 
produkcijo in reprodukcijo kvalitete 
v kulturi. Za to si je potrebno 
prizadevati.” Saj kot pravi Andre 
Malraux: “Kultura umre le zaradi 
lastne slabosti.”  

Mateja Poljšak Furlan
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Nima kej bet – prva zgoščenka skupine 
The Indicals

Vrtojbenci smo že tretje leto 
bogatejši za osemčlansko skupino 
mladih glasbenikov, ki nas zabava 
in polni s pozitivno energijo in 
z zmesjo najrazličnejših ritmov. 
The Indicals pravijo, da so “bend, 
ki tudi na manjših dogodkih dela 
velike žure” in to popolnoma drži, 
saj, ko jih zaslišiš na odru, občutiš 
ogromno pozitivne energije in kaj 

kmalu opaziš, da veselo plešeš ob 
njihovi glasbi. Februarja so izdali 
njihovo prvo zgoščenko, ki so nam 
jo z veseljem predstavili, in priznati 
moram, da je tudi pogovor z njimi 
ena pozitivna in zelo energijska 
bomba.

Po triletnem delovanju končno 
vaša prva zgoščenka s kar 

enajstimi avtorskimi skladbami. 
Kaj vse je morala skupina The 
Indicals prestati, da je prišla do 
tako velikega dosežka?

Vsi člani skupine so v ta projekt 
vlagali veliko truda in energije. 
Pridno smo vadili dvakrat tedensko 
in vsako idejo smo skušali razvijati 
in, kot vidite, so najboljše obrodile 
sadove in nastali so super komadi 
in naša prva zgoščenka. Že takoj 
smo naredili skupno blagajno, 
kamor smo dali ves denar, ki smo 
ga zaslužili na naših koncertih in 
nastopih, saj žal v teh časih nikjer 
ne najdeš nikakršne finančne 
pomoči. Srečni smo lahko, da smo 
našli prostor, kjer lahko vadimo, 
za kar smo zelo hvaležni KŠTM-
ju, ki nam je s tem zelo pomagal. 
Radi pa bi poudarili, da se nismo 
ničemur odrekali, saj delamo vse z 
velikim veseljem. Verjamemo, da 
je to največ pripomoglo na poti do 
našega uspeha.

Ker ste zelo številčna skupina, 
me zanima, kaj je tisto, kar vas je 
povezalo skupaj? Kateri je skupni 
imenovalec, ki je naredil The 
Indicals?

Člani skupine The Indicals: Matej Podobnik, Nina Vrabec, Gregor Locatelli, Matjaž Bajc, Nik Vuga, Jakob Pepi Leban, 
Jure Boršič in Luka Zidarič.

Fo
to

: F
il

ip
 J

ak
ob

 G
rž

el
j



33Pomlad 2015

Člani smo si med seboj zelo 
različni in vsak od nas je po svoje 
zelo poseben, vendar ko začnemo 
skupaj igrati in zmešamo vse naše 
posebnosti, nastane nekaj zelo 
dobrega. Mislim, da nas najbolj 
povezuje prav to, da v skupino 
prinese vsak nekaj svojega.

Kako vam uspe uskladiti vse vaše 
glasbene želje?

Ko pišemo skladbe, smo v prvi vrsti 
zelo spontani in puščamo možnost 
vsakemu od nas, da doda delček 
sebe in, kot že rečeno, je vsota te 
zmesi nekaj najboljšega.

Avtorske skladbe so v angleškem in 
slovenskem jeziku, ali je to odvisno 
od avtorja ali je za odločitev jezika 
kakšen drugi razlog?

Ko so The Indicals začeli ustvarjati, 
ko je bil z nami še Primož in je 
bil naš stil še malce drugačen, 
so nastajale slovenske avtorske 
skladbe. Kasneje pa smo začeli 
ustvarjati v angleščini, ker se nam v 
našem stilu slovenščina nekako ne 
sliši, v ska ritmih slovenščine nismo 
vajeni.

Nima kej bet je prava vrtojbenska 
fraza, ki jo mladi zelo dobro 
poznamo. Kako ste se odločili, da 
vašo prvo zgoščenko poimenujete 
prav z njo?

Publiki smo s frazo “nima kej bet” 
želeli sporočiti nekaj pozitivnega, 
saj nam fraza pomeni dejstvo, da 
se ti v življenju nima kaj slabega 
zgoditi. Tako nas je tudi avtor 
naslovnice, Alan Lasič, lepo 
ponazoril, kako smo vsi sproščeni 

v parku in pot nas vodi naprej, saj 
nima kej bet.

V živo ste prava energična bomba, 
ki publiko popelje v super zmes 
ritmov. Zabavate od najmlajšega do 
najstarejšega, na vaših koncertih 
vsi zaplešejo. Kako vam to uspeva? 
Katera je čarobna nota tej energiji?

Mogoče nam to uspeva prav z našo 
raznolikostjo, saj so naše skladbe 
zmes različnih ritmov in zato so 
všeč različnim ljudem. Dejstvo 
je tudi to, da v ustvarjanju in 
igranju neizmerno uživamo in s 
tem oddajamo ogromno pozitivne 
energije, ki je, kot kaže, prišla tudi 
do publike.

Kaj lahko pričakujemo od The 
Indicals v prihodnje, morda 
kakšen video spot?

Najprej bi radi posneli še nekaj 
novih skladb, potem pa je morda 
pred nami tudi nov video spot.

Kakšni so vaši cilji in želje?

Želimo si čim več skupnega 
ustvarjanja in sodelovanja in 
upamo, da se bo o The Indicals 
še veliko govorilo. V prihodnje bi 
radi nastopili na kakšnem večjem 
festivalu, v poletnem času pa za 
naše poslušalce prirejamo koncert 
v naši občini, kjer bomo vsem 
predstavili našo novo zgoščenko. 
Sledite nam preko naše Facebook 
strani in vedite, da Nima kej bet.

Lara Soban
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Življenje je lepo – to je največja zmaga!

kdaj ne doživljajo tako … da je treba 
vsak trenutek izkoristiti, čeprav 
vedo, da imajo še celo življenje pred 
sabo. A hkrati se moraš zavedati, 
da jim lahko daješ le smernice in 
nasvete, oni bodo doživeli svojo 
življenjsko izkušnjo. In potem 
jim moraš na nek način postati 
že prijatelj. In če si postavil jasna 
navodila, če si se z njimi pogovoril 
v hudih časi, če si jim dajal dober 
zgled, boš njihov prijatelj. Vse to je 
čar trenerstva. Prepoznati v otroku 
najboljše in mu dati najboljše-če se 
da brez razlik. 

Ne boš pa trenirala le mladih, po 
novem si v KK Renče združila tudi 
nas mame kotalkarjev in kotalkaric. 
V čem je največji smisel tega tvojega 
novega projekta?

Mame ste s treningi tudi same 
vpete v utrip samega kotalkarskega 
kluba in kotalkanja. Niste več samo 
šoferke, ki pridete in oddate otroka. 
Učite se kotalkarskih elementov, tako 
kot vaši otroci, ob tem učenju pa 
spoznavate druga drugo. Druži vas 
šport, ki je všeč vašim otrokom in 
tudi vam in to je najpomembnejše. 
To je najlepše darilo, ki ga lahko 
date otroku, ki trenira kakšen šport. 
Povezanost v tistem, kar nam je 
všeč, in hkrati v tistem, kar nas je 
združilo. Otroku je treba pokazati, 
da je v športu, zato ker mu je to všeč 
in ne zato, da bo boljši od ostalih. 

Lucija, ljudi je pritegnila tvoja 
življenjska zgodba. Vabijo te 
tudi na različna predavanja kot 
motivatorko. Nam za konec podariš 
kakšno lepo sporočilo?

Sedaj vidim, da se vsaka stvar 
zgodi z nekim namenom in da 
je vsaka stvar za nekaj dobra. 
Res ni preprosto in res gre za 
težko preizkušnjo, a te izoblikuje 
kot osebo. Se bolj posvetiš sebi. 
Operacija je bila zame preporod in 
na svet sem pričela gledati drugače, 
svet vidiš s pozitivne plati in v vsaki 
stvari odkrivaš pozitivno plat.

S Svetovnih iger 2013 je prinesla zlato medaljo, nato v letu dni osvojila zmago svojega 
življenja, v letu 2014 pa nanizala uspeh za uspehom v svojem slogu – tako kot zna le ona – 
julija je postala državna prvakinja, na EP se je okitila z dvema zlatima medaljama, nato pa je 
na SP znova stopila na stopničke. Kako naprej?

Sedaj, ko so ti pripisali naslov 
Športnica Goriške 2014, meniš, da 
je morda čas, da zaključiš športno 
kariero?

Počasi ja, ker imam svoja leta. 99 
% mene želi nehati, a 1 % ne, a 
morda le-ta zasenči ostalih 99 %, in 
zato morda še ne bi rada zaključila. 
Mogoče pa ja … ker sta bili 2013 in 
2014 fenomenalni leti in vsekakor ne 
bi želela končati kariere kot četrta. 
Volja trenirati in tekmovati vsekakor 
je, prav tako si ne predstavljam 
več dneva brez kotalk. Zato bom 
s kotalkami in v dresu, ki sem ga 
nosila na SP-ju tudi skočila bungee 
jumping s Solkanskega mostu. To 
nagrado sem namreč prejela ob 
razglasitvi za Športnico Goriške 
2014.

Rekla si, da se boš posvetila 
vzgajanju mladih? Kje vidiš čare 
tega poklica-biti trener. Ima katero 
od starostnih obdobij kakšno 
prioriteto?

Rada bi delala z otroki … v veselje 
mi je opazovati, kako otroci rastejo. 
Kako jim trenerji lahko pomagamo 
pri razvijanju v ‘ta pravo’ osebnost. 
Ko jih starši pripeljejo na trening, 
imajo štiri leta. Tem otrokom sem 
na nek način kot mama. A kot prava 

mama želim red in disciplino … 
ja, sem bolj stroga tršica … ker 
otroci morajo vedeti, da povsod 
obstajajo pravila. In če jim to daš 
na začetku, se bo obrestovalo tudi 
v puberteti. Ojoj, saj ne vem … ali 
so mi pubertetniki najbolj zabavna 
starostna kategorija ali najtežja, ah, 
ja vsaka ima svoje čare. V trenutku, 
ko si najbolj jezen, te popade misel, 
da si bil ravno tak … ja, in te že lomi 
smeh, saj veš, da bo vse še dobro. 
A povedati jim moraš, da je to bila 
neumnost in jim biti zgled. Najbolj 
vesela sem, ko mi čez pol leta ali leto 
rečejo: “Veš, Lucija, ko si se takrat 
jezila … si imela prav!” Kdaj jim 
moraš dopustiti tudi, da prespijo 
jutranji trening, a naj sporočijo-s tem 
oblikujemo odnos. In ta odnos se v 
puberteti gradi z ustreznim zgledom. 
Zgled jim dajem, z mojo življenjsko 
zgodbo, s pozitivnim pogledom na 
svet, da je življenje lepo, čeprav ga 
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In to šteje več kot vse tiste številne 
kolajne, ki visijo v njeni vitrini. 
Valterap, ki je zanjo napisal pesem, 
pravi: … čast zbledi in prehitro mine 
slava … to je bla največja zmaga … 
vsaki dan si še vedno nasmejana … 
to je bla največja zmaga … od zdej 
naprej vse kar češ ti lahko rata … to 
je bla največja … zmaga svet je tvoj 
zate pleše na kotalkah … to je bla 
največja zmaga!

Sara Krošelj

3. Boulder liga
Člani društva DEŠ so letos 
organizirali že 3. tradicionalno 
DEŠevo Boulder ligo, ki se je s 
sklopom štirih tekem začela v 
novembru 2014 in zaključila 28. 
februarja 2015. V društvu so se pred 
tremi leti odločili za organizacijo 
tovrstnega dogodka z namenom 
druženja in treniranja, namenjenega 
vsem ljubiteljem plezanja. 

“Tukaj ne govorimo o pravem 
tekmovanju, na koncu ni 
zmagovalca, ni podeljevanja 
medalj ali diplom. Na enem mestu 
se dobimo ljubitelji plezanja, 
izmenjujemo si izkušnje in nasvete 
in seveda počnemo to, kar imamo 
najraje,” pravi Andrej Čotar, 
predsednik Društva ekstremnih 
športnikov. Na vsaki od štirih tekem se je zbralo 

več kot sto ljubiteljev plezanja iz 
Slovenije in Italije, nekateri so stalni 
obiskovalci domače plezalne stene, 
nekateri pa so prišli prvič preizkusiti 
naše balvane. Vsaka od štirih tekem 
ima pripravljenih 25 različnih 
balvanov, ki jih postavljajo znana 
imena tega športa, kot so Simon 
Margon, nekdanji trener Slovenske 
članske reprezentance, in nekdanja 
plezalka Katja Vidmar. Proga ostane 
po tekmi še mesec dni nedotaknjena 
za vse tiste, ki se želijo preizkusiti v 
profesionalno urejenih progah.

Društvo ekstremnih športnikov 
poleg Boulder lige in tečajev 

trenutno izvaja še 40-urne tečaje 
za pripravnike športnega plezanja. 
Sodelujejo tudi z ustanovami, kot 
so VDC iz Stare Gore, ki redno 
izvaja rehabilitacijo in terapije 
oskrbovancev. Aktivni pa so tudi pri 
počitniških aktivnostih Mladinskega 
centra Nova Gorica in počitniškem 
varstvu KŠTM-ja. Pa čeprav so 
člani društva polno zaposleni z 
organizacijo vseh naštetih aktivnosti, 
verjamem, da nas bodo v prihodnje 
še presenečali z novimi plezalnimi 
dogodki, ki jih bomo z veseljem 
obiskali.

Lara Soban
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“Saj ne vem, ali so najstniki najtežja ali 
najbolj zabavna starostna kategorija?!” 
(priprave na skupinsko točko za 
otvoritev Evropskega prvenstva v 
kotalkanju 2014).



36 Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba

p
r

e
p

r
o

s
t
o

 t
a

le
n

t
i

Bojan Afrič: fotograf, ki v objektiv ujame 
pravi trenutek

Kot ste lahko opazili, 
tokrat našo naslovnico 
krasi prekrasna fotografija 
domačega fotografa, ki nam 
je povedal zgodbo svojega 
dela.

Kdaj ste se prvič srečali s fotografijo 
in kako ste ugotovil, da je to tisto, ki 
vam bo popestrilo prosti čas?

S fotografijo sem se srečal že 
na osnovni šoli in zadeva me je 
kar prevzela. Prve fotografije so 
nastajale na diapozitivih, a nekako 
ne za veliko časa, saj sem fotografijo 
opustil, dokler nisem začel delati. 
Takrat me je sodelavec ponovno 
navdušil nad fotografiranjem.

Ali ste se o fotografiji izobraževali 
ali ste samouk?

Nikoli nisem obiskoval nobenega 
tečaja, veliko sem se naučil od 
sodelavca, ki je tudi samouk.

Kakšen je občutek, ko nastane 
popolna fotografija z enim klikom?

To je super občutek. Ko sem se 
začel ukvarjati s fotografijo in sem 
fotografiral z diapozitivi, sem točno 
vedel, da bom lahko srečen, če bo od 
36-ih fotografij ena dobra. Ko vidiš, 
da ti uspe, je to res krasen občutek.

Kaj je pomembno za dobro 
fotografijo – ujeti pravi trenutek, 
barve, svetloba, kontrasti, …? 

Mislim, da je zelo pomemben 
trenutek, saj če nimaš pri sebi 
fotoaparata v pravem trenutku, 
fotografije ne bo. Temu sam 
pravim prekletstvo, saj se zgodi, 
da fotoaparat nosim s seboj lahko 
tri mesece in ne nastane nič, pa se 
odločim, da bom pustil fotoaparat 
doma in prav tisti dan bi lahko 
naredil kaj lepega, a žal fotoaparata 
nimam. Poleg tega je za dobro 
fotografijo pomemben tudi občutek, 
ki ga mora imeti vsak fotograf v sebi.

Kaj najraje fotografirate?

Narava mojega dela je takšna, da 
sem veliko na terenu in vedno imam 
s seboj fotoaparat, tako nastajajo 
lepe fotografije, ko bi najmanj mislil. 
Zelo mi je všeč narava in makro 
fotografija. Rad pa fotografiram vse, 
važno je, da imam fotoaparat ob sebi. 
Sva pa z ženo velika ljubitelja Grčije 
in njenih prelepih otokov in tam 
nastajajo naše najlepše fotografije.

Se še spomnite, kdaj in kako 
je nastala fotografija, ki krasi 
pomladno številko glasila?

Seveda se spomnim. Službeno sem 
se večkrat peljal iz Šempetra proti 
Bazari, kjer je sedaj novo krožišče Fo
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in opazoval sem prelepe rože ob 
cesti. Nekega popoldneva sem se 
odločil, da te lepote narave malo 
fotografiram in zagledal sem tega 
polža, ki mi je bil zelo všeč in sem ga 
ujel v objektiv. Fotografija je nastala 
takšna, kot jo vidite, mogoče sem jo 
za odtenek izostril, a drugi popravki 
niso bili potrebni, saj so same barve 
perfektne in zelo sem bil zadovoljen 
z nastalo fotografijo.

S fotografijo se ukvarja celotna 
družina, bi lahko rekli, da imate 
ljubezen do fotografije v genih? 

Žena se je začela ukvarjati s 
fotografijo, ker bi ji bilo drugače ob 
meni dolgčas, saj ko fotograf vzame 
v roke fotoaparat, pozabi na čas 
in priznati vam moram, da nikoli 
nočem vzeti s seboj nekoga, ki se ne 
ukvarja s fotografijo, ker vem, da bi 
se z menoj dolgočasil, tako da ženi 
skoraj ni preostalo drugega. Hči Jana 
in sin Marko se tudi ljubiteljsko 
ukvarjata s fotografijo, tako da bi 
lahko res rekli, da smo družina, ki jo 
povezuje isti hobi.

Kdo je v družini najboljši fotograf?

Sin Marko me velikokrat pozitivno 
preseneti in verjamem, da bi lahko 
z boljšo opremo in s primernim 
prostorom naredil še veliko več. 
Pomembna dejavnika sta tudi čas, 
ki ga žal primanjkuje, in denar, ki je 
nujno potreben za dobro opremo.

Lara Soban
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V vsaki številki glasila, bi 
radi dali možnost domačim 
fotografom, da se predstavijo 
z izdelavo naše naslovne 
strani. Za sodelovanje nam 
pišite na elektronski naslov 
glasilo@sempeter-vrtojba.si, 
z veseljem bomo soustvarjali 
glasilo z vami.
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Fulija

Že v 18. stoletju so v naših krajih 
gospodinje za Veliko noč pripravljale 
fulijo. V tem času so jo pripravljale 
zato, ker se za fulijo uporablja vodo, 
v kateri se je kuhala šunka (pršut). 
To je posebna sladica, poleg potice, 

Sestavine:
1 kg sredice starega kruha
25 dkg rozin
12 dkg sladkorja
2 vaniljeva sladkorja
2 lupini pomaranč
2 lupini limon
2 jajci
cimet in voda, v kateri se je kuhala 
šunka (pršut)

Priprava:
Sredico kruha narežemo na majhne 
kocke in jo prelijemo s toplo vodo, 
v kateri se je kuhala šunka. Nato jo 
stisnemo in dodamo ostale sestavine. 
Oblikujemo svaljke, ki jih kuhamo 3 
minute v šunkini vodi. Kuhane fulije 
odložimo na papirnati prtiček in jih 
posujemo s sladkorjem. 

sladkega kruha in drugih jedi, ki so 
pomembne za ta praznik.

Stanka Ferfolja

Tako so jo imenovali v prejšnjem 
stoletju, nekateri so jim rekli 
“renčanke”, drugi “šempeterke” ... 
Sadeži so rubinasto rdeče barve 
na kratkih pecljih. Češnje so se 
prodajale v Gorici in na Dunaju. Ta 

Je lepo okrasno drevo. S svojo redko 
in svetlo krošnjo je lep okras parkov 
in večjih vrtov. Doseže višino do 40 
m in debelino do 2 m. Macesnova 
smola ima zdravilne učinke za 
zdravljenje pljučnih bolezni, bolezni 
mehurja in gonoreje.

Češnja – cepljenka Macesen – sibirski

cepljenka je stara približno 85 let in 
je bila zasajena v Vrtojbi v času, ko 
so tam potekali Kmetijski tečaji.
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Ledinska imena v Vrtojbi

Ledinska imena so nastajala in 
se spreminjala skozi stoletja, vse 
od rodovne ureditve družbe pa 
do nastanka naroda s sodobnimi 
poimenovanji. Ker je bilo 
kmetijstvo glavni vir preživetja, 
so že naši predniki vsak košček 
zemlje poimenovali z ledinskimi 
imeni. S tem so si pomagali pri 
sporazumevanju. Ledinsko ime 
je ponavadi označevalo lastnost 
prostora oz. okolice, kjer so se 
nahajali njiva (V brajdah, V džavi), 
pašnik, travnik ali gozd (Bukolnik) in 
ulice (V gasi, V klanci, V geti). Prvič 
so bila ledinska imena prikazana 
na kartah franciscejskega katastra 
in so se ohranila do današnjih dni, 
kljub temu da posamezne ledinske 
enote ne izkazujejo več lastnosti, po 
katerih so bile poimenovane. 

V glavnem so se ledinska imena 
ohranjala iz roda v rod z ustnim 
izročilom, saj so bila povezana z 
življenjem kmečkega človeka in 
so bila zato stalno živa v njegovi 
zavesti. Zaradi ustnega prenosa 
in nenehne uporabe so bila in so 
ledinska imena bolj kakor druga 
imena podvržena spreminjanju. 
Zapisovati so jih začeli v urbarjih, 
na zemljevidih, pozneje v katastrih, 
da bi z njimi označili pripadnost 
zemlje določenemu gospodarju. Med 
ledinska imena sodijo tudi hišna 
imena, ki poimenujejo naseljeno ali 
nenaseljeno hišo s hišno številko 
v naselju ali delu naselja. Hišna 
imena so nesnovna kulturna 
dediščina podeželja, ki izginja in 
se pozablja. Imena predstavljajo 
domače poimenovanje posamezne 

hiše in se praviloma ne menjajo 
kljub menjavi priimka ali lastnika, 
marsikje imajo že večstoletno 
tradicijo. Domnevno so nastala iz 
potreb po razlikovanju ljudi, ko še 
ni bilo priimkov in hišnih številk. 
Poleg hiše označujejo tudi vso ostalo 
lastnino določene domačije (polja, 
živali, gozd) ter predvsem ljudi, ki 
tam živijo. Na vasi se ljudje bolj kot 
po priimkih med seboj prepoznavajo 
po hišnih imenih. Bogata dediščina, 
ki jo v sebi nosijo hišna imena, 
pa ni samo zgodovinske narave, 
temveč tudi jezikovne. S hišnimi 
imeni se namreč ohranja tudi lokalni 
narečni govor, zato v tem prispevku 
omenjamo nekaj hišnih imen.

Hišna imena imajo različen izvor:
hišna imena iz osebnih lastnih • 
imen – običajno po imenu 
gospodarjev ali gospodinj: (Pər 
Lukčevih, Pər Lukəvih, Pər 
Mjənjouci, Pər Selmoti, Pər 
Mihjələvih, …)
hišna imena, nastala iz priimkov • 
(npr. Koučevi, Lokətjəli, 
Kogluətəvi, …);
hišna imena, nastala glede • 
na lokacijo domačije (Pər 
Drlaščevih, Pər Drlaščevi 
Potəkərjəvih);
hišna imena, nastala iz lastnih • 
geografskih imen, ki niso vezana 
na lokacijo domačije, temveč 
na poreklo gospodarja (Pər 
Hribənci); 
hišna imena iz poimenovanj • 
za poklic, status ali značilnosti 
gospodarja: (Pər Dori babəci, 
Pər Majwərji, Pər Špərəvjəntəh, 
Pər Ziməvih, Pər Zuəbəvih, Pər 

Selmoti.

Ziməvi.
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Balcərjəh, Pər Živčevih)
hišna imena, nastala iz statusa • 
ali funkcije stavbe (npr. Pər 
Božičkinih, Pər Pəlačərjəh);
hišna imena, nastala iz • 
poimenovanj rastlin (delov 
rastlin) (Pər Pələdički) in živalih 
(Pər Petelinčki).

Hišna imena so že od nekdaj 
pomembna za razpoznavanje hiš in 
ljudi na vasi, označujejo najmanjšo 
naselitveno enoto, to je posest ali 
bivanjski prostor. Pomembna so 
bila zlasti v časih, ko še ni bilo 
zemljiških knjig. Ime se je držalo 
hiše in posestva, čeprav so se 
lastniki menjavali. Hišna imena 
so bila tudi osnova družinskih 
imen, imen naselij in vasi, zato so 
dragocen del kulturne dediščine, 
zgodovine kraja in naroda. Danes z 
opuščanjem kmetij in  zamiranjem 
kmečkega načina življenja v vaseh 
hišna imena izginjajo iz vsakdanjega 
govora, mnoga imena poznajo le še 
starejši, zato jih želim popisati v 
knjigi in jim razložiti njihov izvor. 
V kolikor imate veliko informacije 
glede pomena hišnih imen, mi lahko 
pišete na elektronski naslov: 
sara.kroselj@gmail.com ali me 
ustavite, da malce poklepetamo. 
Vrtejbenci in Vrtejbenke skupaj 
naredimo naš in vaš slovar hišnih 
in drugih ledinskih imen naše šaldu 
lepe vasi Vrtejbe.

Sara Krošelj
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V torek, 23. decembra, je Območno Združenje veteranov vojne za Slovenijo, Veteran Nova Gorica, sekcija Šempeter-Vrtojba, v Šempetru, pri spomeniku, pripravilo slovesni dvig slovenske zastave, v počastitev Dneva samostojnosti in enotnosti. 
Ta dan obeležuje razglasitev izidov plebiscita o samostojnosti, ki je potekal 23. decembra 1990, na katerem se je od 93,2 % od udeleženih volivcev, okoli 95 % odločilo, da naj Slovenija postane samostojna in neodvisna država. 
Tega dogodka so se udeležili veterani vojne za Slovenijo, člani OO ZB NOB, župan in podžupan Občine Šempeter-Vrtojba, Milan Turk in Ivo Podberšič, predsednik in podpredsednik Območnega združenja Veteranov vojne za Slovenijo, Srečko Lisjak in Dušan Bremec, predsednik sekcije veteranov Občine Šempeter-Vrtojba, Janko Lutman, predsednika OO ZB Šempeter in OO ZB Vrtojba, Zvonko Mavrič in Istvan Frančeškin, ter ostali občanke in občani.

Kulturni program pa so izvedli  učenci osnovne šole Ivana Roba,  Domen Rob z recitacijo domačinke Martine Polanec, “Domovina”, Julija Polanec in Andreja Štrukelj, pa sta zapeli ob spremljavi kitare Dušana Bremca, “Za Slovenijo živim” in “ Slovenskega naroda sin”. Slavnostni prihod praporjev je na malem bobnu spremljal Miha Polanc.
Dora Levpušček

Kot pravi znan slovenski pesnik Tone Pavček: “Nekaj je v zraku.  Lepega.  Nežnega. Mimobežnega. 

Nekaj je v zraku.”

Tako je bilo tudi decembra  pri nas v zraku nekaj pravljičnega … December je mesec, v katerem 

oba kraja zasijeta v svoji čarobnosti. Čarobna svetlobna okrasitev in posebno vzdušje zaradi 

pestrega, zanimivega in vsako leto malo drugačnega programa, ki poteka na Šempetrskem placu 

privabi številne obiskovalce. In prav obiskovalci prireditev naredijo plac resnično pravljični. 

Otroci so zaplesali s Športnim klubom Pro-Dance Šempeter, Plesno šolo V.I.P  Dance Company in 

Plesno šolo Pegasus. Z Damjano Golavšek so se podali po zasneženi poti Snežne vile in zakorakali 

na dolgo pot pravljic, ki jo je ponujal pravljični plac.  Čarodej Jani je namesto dobre mineštre 

začaral na tisoče bonbonov, s katerimi so se posladkali najmlajši in na njihov obraz pričaral 

nasmehe. Ker v Občini Šempeter-Vrtojba ni bilo snega, so se otroci kot snežinke pridružili Mojci 

Robič in z njo zaplesali v plesni predstavi Ples snežink. KŠTM je torej še 4 leto zapored pripravil 

pestro dogajanje, tako da so otrokom dnevi do prihoda dedka Mraza  hitreje minevali. Dedku 

Mrazu smo skupaj z Aniko Horvat zapeli vrsto decembrskih pesmic … in tako je prišel, na saneh, 

ki so bile vprežene na konju, spremljale pa so ga živalice. In verjetno ni potrebno omenjati, da je 

otroke obdaril in na njihove obraze zvabil veselje in radost. Za veselje in radost pri malce starejših 

pa so poskrbeli domačini Hairx in Pero Lovšin. Nasmejani obrazi, stiski rok in lepe želje, vonj po 

kuhanem vinu in cvrtih fritelah, nostalgične praznične pesmi, iskrice pričakovanj v očeh naših 

najmlajših … vse to spremeni mesec december v pravljico, ki se začne na novo pisati z novim 

letom … in vsak začetek je težak ali pa tudi ne!

Sara Krošelj
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“Hmmm, …  po golažu diši …”

Kulinarični dogodek, ki se je tokrat zgodil prvič, se je odvijal v Šempetru na placu v 
soboto, 27. decembra 2014.

V organizaciji KO Šempeter, KO Vrtojba in Občine Šempeter-Vrtojba se je izvedel 
družabni dogodek: Tekmovanje v kuhanju golaža.

Skupine: Coroninijeva kuhinja (Občinska ekipa), Vesele Vrtojbenke (DŽ Vrtojba), 
Partizanski golaž (Združenje borcev Šempeter), Kavalirčki (Moto društvo Kavalir), 
Veterani (Veterani Šempeter), Vrtejbenci (KO Šempeter) in None (Društvo 
upokojencev Šempeter), so se v popoldanskem času zbrale in takoj pričele z 
rezanjem čebule. In je zadišalo ... Po celem placu in bližnji okolici …

Se je mešalo, pa malo zalilo, pa pogledalo k sosedom, pa se je komentiralo, pa malo 
zapelo borbene in spodbudne pesmi in spet malo pomešalo ... In minile so ure, 
ko smo s kuhanjem golaža zaključili, ga razdelili med številne obiskovalce tako 
dokončno, da še pomivanje loncev ni bilo potrebno in razglasili rezultate. 

Glas ljudstva je odločil:

najboljši golaž je partizanski golaž, za malenkost  slabši je bil golaž Coronininijeve 
kuhinje in še za ščep slabši golaž Veselih Vrtejbenk, potem pa se niso mogli več 
odločiti, saj so bili vsi golaži zelo okusni in tako vsi osvojili četrto mesto. 

Dobra volja, smeh in prijetno druženje se je nadaljevalo v večerne ure, ko smo 
plesali s skupino Primavera. 

Navdušeni kuharji in vsi obiskovalci so z veseljem pozdravili ta dogodek, 
organizatorji pa smo jim morali obljubiti, da bomo nadaljevali. Naslednje leto pa z 
drugo domačo jedjo … (se že kregajo, ali je jota iz repe ali iz krompirja …) 

Lavra Fon

V prazničnem mesecu decembru smo se spomnili na otroke, 

ki praznike preživljajo v bolnišnici in smo jim v ta namen 

želeli pričarati vsaj malo prazničnega vzdušja. Tako smo 

združili moči in jim polepšali eno popoldne.

Najprej jim je otroški pevski zborček vrtca Šempeter, pod 

vodstvom Mojce Velikajne, Vike Hadžič in Jasmine Stopar, 

zapel venček prazničnih pesmic, ki so jih tudi spremljali na 

male ritmične instrumente.

Sledili so plesni nastopi otrok in plesnega para iz Plesne šole 

Dance sport connecting. Zaplesali smo tudi vsi skupaj in se 

zelo zabavali.

Nato pa sta program z glasbenima točkama dopolnila še 

pevka Mojca Velikajne ter country pevec Matija Štrasner, 

ki sta vsak s svojim pevskim repertoarjem polepšala tole 

magično dopoldne na pediatričnem oddelku bolnišnice 

Šempeter.

Zahvaljujemo se bolnišničnim vzgojiteljicam in učiteljicam 

ter celotnemu zdravstvenemu oddelku za gostoljubje in 

vsem otrokom želimo obilico zdravja in še več nasmehov na 

obrazu!

Mojca Velikajne
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V nedeljo, 4. 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 tamkajšnjimi športnimi in kulturnimi društvi 

organizirala tradicionalno baklado. Nočni pohod 

je udeležence s slovenske strani meje vodil izpred 

Podružnične šole v Vrtojbi prek nekdanjega 

mednarodnega mejnega prehoda Vrtojba, kjer so se 

pohodniki združili s tistimi iz Štandreža. Skupaj 

so nato odšli do Jeremitišča, kjer se je srečanje 

nadaljevalo ob sladicah, kuhanem vinu in klobasah. 

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. 

MPF, Foto: Foto atelje Pavšič Zavadlav
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Tudi letošnji pust ni minil brez nas “Društva žena 
Vrtojba”.

Oblečene v pustno šemo kuhar smo delile otrokom 
čaj in pustne krofe.

Bilo je zanimivo, ker smo razveselile marsikaterega 
otroka, ki mu je krof veliko pomenil.

Smo že v pričakovanju za naslednje leto.

Stanka Ferfolja

Slovenski partizanski boj za svobodo je bil tudi dejanje kulture. Bolj 

kot kaj drugega je kultura slovenski značaj povezala s smislom upora 

in razkrila neizmerni optimizem Slovencev in trdno vero v končno 

zmago. Nikjer drugod po Evropi ni bilo toliko kulturnikov in kulturne 

ustvarjalnosti kot v slovenskem uporniškem gibanju. In še posebej v 

primorskem uporu in partizanstvu. Prav presenetljiv je zapis tedanjega 

ameriškega vojnega dopisnika Walterja Bernsteina: “Ta vojska vrh 

vsega še prepeva. Bori se, uči se in poje s svojim ljudstvom. Mogoče je 

videti čudno, da ljudstvo, ki je šlo skozi takšne težave, lahko še poje. 

Dejstvo pa je, da ta vojska poje več kot katerakoli vojska na svetu. 

Partizani pojejo od jutra do večera. Njihove pesmi niso nesmiselne. 

To so pesmi o njihovi zemlji in o tem, kaj bodo ustvarili, ko bodo 

uničili fašizem. Njihove pesmi so preproste in zato čudovite. To so 

pesmi, ki svet opominjajo, da si ljudstvo Jugoslavije pridobiva svobodo 

in da namerava to svobodo tudi obdržati!” Kljub bogati kulturni 

ustvarjalnosti, ki jo je spodbujal in rojeval narodnoosvobodilni boj, 

na državnih proslavah v Sloveniji skoraj ni več mogoče poslušati 

slovenske partizanske pesmi ali drugih pesmi upora. Ker pa se Krajevna 

organizacija združenja borcev za vrednote NOB Vrtojba, KŠTM 

Šempeter-Vrtojba zavedata pomena kulturne ustvarjalnosti v času 

narodnoosvobodilnega boja in petih pesmi, sta 28. februarja pripravila 

večer pesmi upora. V ta namen so nastopili mladi glasbeniki iz skupine 

Avantgarda in Pevski zbor Kombinat. 

Sara Krošelj

Športni center Hit je bil 31. januarja 2015 prizorišče največjega zimskega elektronskega festivala daleč naokoli. V naši občini smo namreč gostili ECO festival, ki je ljubitelje elektronske glasbe zabaval s svetovno znanimi DJ-ji. Največjo pozornost so pritegnila Dave Clarke, Pet Dou, Fernand Martins ter španec David Moleon, velja pa izpostaviti tudi domače izvajalce Damirja Hoffmana, Veztaxa in Gumjo. Čeprav je organizatorjem malce ponagajalo vreme in je prvo letošnje sneženje nekatere ljubitelje tovrstne glasbe pustilo doma, se pri številu obiskovalcev to sploh ni poznalo. Organizatorji so bili nad obiskom Winter Wonderlanda zelo navdušeni, tako da za vse ljubitelje elektronske glasbe že pripravljajo poletni 7. ECO festival, ki naj bi bil med 24. in 26. julijem v Opatjem selu na Krasu.
Lara Soban, Foto: Klemen Štular
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11. april 2015, 
17.00 sprejem vzorcev, 
19.00 ocenjevanje in briškula
Šalamjada in briškuljada
Gasilski dom Šempeter
KO Šempeter in KO Vrtojba v 
sodelovanju z OZVVS Veteran Nova 
Gorica – Sekcija Šempeter-Vrtojba

12. april 2015, 17.00
Marjan Tomšič: Češpe na figi (Južić in 
Juća), komedija
(za abonma in izven)
Mladinski center Vrtojba
KŠTM Šempeter-Vrtojba

15. april 2015, 20.00
Nebojša Pop Tasić (po motivih romana 
Gustava Flauberta) Gospa Bovary, 
premiera
SNG Nova Gorica

17. april 2015, 20.00
Avstralija, potopisno predavanje
Mladinski center Vrtojba
KŠTM Šempeter-Vrtojba

18. april 2015, 10.00
Testiranje telesne zmogljivosti
Igrišče pri OŠ Ivana Roba v Šempetru
Športno društvo Mark Šempeter

18. april 2015, 19.00
MPZ Ciril Silič Vrtojba, koncert ob 
70-letnici delovanja zbora
Mladinski center Vrtojba
KŠTM Šempeter-Vrtojba

24. april 2015, 18.00
Odkritje doprsnega kipa dr. Franca 
Derganca
Aleja doprsnih kipov ob Coroninijevem 
dvorcu
Društvo vojnih invalidov Severne 
Primorske

24. april 2015, 19.00
II. svetovna vojna skozi zbirke 
Goriškega muzeja
Coroninijev dvorec, Šempeter pri Gorici
Goriški muzej in Občina Šempeter-
Vrtojba

24. april 2015, 20.00
Ivan Bavčević, predavanje
Mladinski center Vrtojba
KŠTM Šempeter-Vrtojba

24. april 2015, 20.15
Trio Spiegel, koncert
(za abonma in izven)
Velika dvorana Kulturnega doma Nova 
Gorica
Kulturni dom Nova Gorica

24. april 2015, 20.30
Postavljanje mlaja na šempetrskem 
placu
Trg Ivana Roba, Šempeter pri Gorici
Turistično društvo Občine Šempeter-
Vrtojba in KO Šempeter

25. april 2015, 21.00
Noche Cubana, plesni večer
Mladinski center Vrtojba
Plesni klub Soy Cubano

26. april, 11.00
Svoboda je zasijala, regijska proslava 
ob 70-letnici konca II. svetovne vojne
Trg Ivana Roba, Šempeter pri Gorici
OZB za vrednote NOB Nova Gorica in 
Občina Šempeter-Vrtojba v sodelovanju 
z drugimi 5 občinami
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  MAREC

21. marec 2015, 12.00
Otvoritev Poti miru od Alp do Jadrana
Trg Evrope, Nova Gorica 

21. marec 2015, 19.00
Pesem za mojo mamo, prireditev ob 
materinskem dnevu
Coroninijev dvorec, Šempeter pri Gorici
Društvo žena in deklet Šempeter

22. marec 2015, 17.00
Prireditev ob materinskem dnevu
Mladinski center Vrtojba
Društvo žena Vrtojba

23. marec 2015, 20.15
Eugen Indijc, koncert na klavir
(za abonma in izven)
Velika dvorana Kulturnega doma Nova 
Gorica
Kulturni dom Nova Gorica

24. marec 2015, 17.00
Javna obravnava dopolnjenega 
osnutka sprememb in dopolnitev 
odloka o OPPN Mlake (Ledine) v 
Šempetru
Coroninijev dvorec
Občina Šempeter-Vrtojba

26. marec 2015, 18.00
Povezani, posvet o skupnih 
akcijah nevladnih organizacij in in 
gospodarskih subjektov
Coroninijev dvorec, Šempeter pri Gorici
Regionalno stičišče NVO Planota in 
Občina Šempeter-Vrtojba

27. marec 2015, 18.00
Navadni fašizem, r. Mihail Romm 
(1965), ruski dokumentarni film
Mladinski center Vrtojba
KŠTM Šempeter-Vrtojba

27. marec 2015, 20.00
Ivan Bavčević, predavanje
Mladinski center Vrtojba
KŠTM Šempeter-Vrtojba

28. marec 2015, 21.00
Noche Cubana, plesni večer
Mladinski center Vrtojba
Plesni klub Soy Cubano

  APRIL

6. april 2015, 10.00
Griči XC, gorsko kolesarska dirka
Vrtojba, Trafo postaja
DEŠ Fleš

7. april 2015, 20.00
Matej Grahek, flavta; Bence Szepesi, 
klarinet; Roberto Giaccaglia, fagot, 
koncert
(7. mednarodno glasbeno tekmovanje 
in festival solistov in komornih skupin 
Svirel)
Coroninijev dvorec, Šempeter pri Gorici
Tojva A.D. 1200

10. april 2015, 21.30
Zmelkoow, koncert
(Vesele muzike – glasbeni abonma)
Mladinski center Vrtojba
KŠTM Šempeter-Vrtojba 

30. april 2015, 20.30
Tradicionalno postavljanje mlajev v 
Vrtojbi in Šempetru
Vrtojba pri gostilni Rutinca, na “Placu” 
in Šempeter pri Gorici pri gasilskem 
domu PGD Šempeter
Turistično društvo Občine Šempeter-
Vrtojba, KO Vrtojba, PGD Šempeter

  MAJ

2. maj 2015, 20.30
Plesni večer družabnih plesov za vse 
generacije
Mladinski center Vrtojba
Plesni studio Rebula 

4. maj 2015, 20.15
Komorni orkester Kammersymphonie 
Berlin, koncert (za abonma in izven)
Velika dvorana Kulturnega doma Nova 
Gorica
Kulturni dom Nova Gorica

8. maj 2015, 19.00
S pesmijo v pomlad, Revija pevskih 
zborov Občine Šempeter-Vrtojba
Mladinski center Vrtojba
KŠTM Šempeter-Vrtojba

15. maj 2015, 21.30
Los hermanos muj simpaticos, koncert
(Vesele muzike – glasbeni abonma)
Mladinski center Vrtojba
KŠTM Šempeter-Vrtojba

16. maj 2015, 21.00
Noche Cubana, plesni večer
Mladinski center Vrtojba
Plesni klub Soy Cubano

21. maj 2015, 20.00
Rafael Spregelburd: Neumnost, 
premiera
SNG Nova Gorica
SNG Nova Gorica

22. maj 2015, 20.00
Ivan Bavčević, predavanje
Mladinski center Vrtojba
KŠTM Šempeter-Vrtojba

23. maj 2015, 18.00
Koncert ob dnevu ljubezni, Pepel in kri 
in Mladinski pevski zbor Šempeter-
Vrtojba
Mladinski center Vrtojba
KŠTM Šempeter-Vrtojba

  JUNIJ

10. junij 2015, 17.00 
Dr. Bor Urbančič: O človeku, 
predavanje
Kulturna dvorana v Šempetru
Športno društvo Mark Šempeter

16. junij 2015, 8.30
26. Šempetrski pohod
Trg Ivana Roba, Šempeter pri Gorici
Šprtno društvo Mark Šempeter
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Šempeter pri Gorici, marec 2015

Ravnokar ste prelistali in prebrali 
novo, spomladansko številko 
glasila in upam, da vam je bilo 
branje zanimivo in prijetno. Kot 
ste opazili, je novo leto prineslo 
nekaj sprememb, med drugim 
tudi mojo malenkost, in priznati 
moram, da sem izziva zelo vesela, 
saj bom ponovno počela tisto, kar 
mi je najbolj všeč. Novinarstvo me 
spremlja že od malih nog in to je 
bila zame absolutno ljubezen na prvi 
pogled, ki se je po žurnalističnih 
izkušnjah le silovito stopnjevala z 
delom na televiziji, ki je bilo zame 
najlepše doživetje. Lahko bi rekla, 
da sem se v svojem delu vedno 
zabavala, saj sta me narava dela 
in super kolektiv osrečevala in 
dejansko mi je bilo delo v veliko 
veselje in prav to sem občutila, ko 
sem s svojo ekipo začela ustvarjati 
našo prvo številko glasila. 

Svoje ustvarjanje glasila sem začela 
z željo, da ga soustvarjam z vami 
- občani, da ste vi pomembni člen 
glasila in to že na sami naslovnici. 
Kot ste morda opazili, je tokratna 
naslovnica delo domačega fotografa 
in tako bo ostalo, saj dajem možnost 
domačim fotografom, da se 
predstavijo in z nami soustvarjajo 
našo naslovnico. Zato vabim vse, ki 
bi želeli sodelovati z nami, da nam 
pišete na 
glasilo@sempeter-vrtojba.si. 

Drugo novost, ki jo bomo prvič 
objavili v poletni številki, pa je 
Vprašanje občana. Za kaj gre? 
Dajemo vam možnost, da nam 
pošljete vprašanje, na katerega 
bodo odgovarjali odgovorni na naši 
Občini. Verjamem, da imate veliko 
vprašanj, zato nam le pišite, da 
bomo skupaj prišli do odgovora in 
morda tudi do kakšne pomembne 
rešitve.

Uvedli smo tudi novo rubriko 
“Občinske grče”, ki je bila 
napovedana že v poletni številki, 
kjer želimo ohranjati pristnost naše 
občine s predstavitvijo domačih 
receptov, starih in najmogočnejših 
dreves in z ohranjanjem našega 
dialekta. Upam, da vam bo naša 
nova rubrika všeč in da nam jo boste 
kdaj ustvarili prav vi.

Seveda ste vabljeni, da z nami 
soustvarjate novice, nam pošiljate 
članke, vabila in fotografije, veseli 
bomo prav vsakega od vas. Radi bi 
glasilo približali vsem generacijam 
in ga naredili takšnega, da bo vsem 
zanimivo, to nam bo uspelo le z vašo 
pomočjo in z vašim sodelovanjem.

Naj za konec izkoristim priložnost, 
da čestitam vsem ženam in dekletom 
ob dnevu žena in vsem mamicam ob 
materinskem dnevu. In seveda vsem 
bralkam in bralcem želim prijetne 
velikonočne praznike, preživite jih 
v krogu vam najljubših in uživajte 
vsak nov dan.

Upam, da ste uživali ob branju 
našega glasila, na 
glasilo@sempeter-vrtojba.si so 
poleg člankov dobrodošle tudi 
kritike in pohvale, mnenja in ideje. 
Za poletno številko zbiramo članke 
do 22. maja 2015, zato vas vabim, 
da nam pišete in pošljete kakšno 
fotografijo. Veseli bomo vašega 
sodelovanja.

Želim vam sončno in nasmejano 
pomlad in nasvidenje poleti.

Lara Soban, 
odgovorna urednica
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