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Spoštovane občanke in občani!

Pomlad je! Sonce, cvetje, vedno 
daljši dnevi in višje temperature 
kažejo, da je bilo naše tradicionalno 
preganjanje zime s pustovanjem na 
šempetrskem trgu več kot uspešno.

Lepo vreme je kljub letošnjemu 
zgodnjemu februarskemu 
terminu pripomoglo, da je dobro 
organizirana prireditev privabila 
toliko obiskovalcev kot še nikoli. 
Rad bi se zahvalil vsem, ki si 
vsako leto znova prizadevate, da 
je pustovanje z veliko povorko 
skupinskih pustnih mask in vozov 
prireditev, po kateri je Šempeter 
in naša občina čedalje bolj 
prepoznavna. Vem, da je vsakič 
znova potrebno vložiti veliko časa, 
znanja, truda pa tudi dobre volje, 
zato resnična hvala celotni ekipi. 

Življenje je samo po sebi nenehno 
v gibanju. Nenehno se spreminja. 
In potrebno je najti energijo ter 
motivacijo, da življenju ne le 
sledimo, temveč ga kreiramo. 
Kreiranju občinskega življenja brez 
dvoma okvirje postavlja občinski 
proračun. 

Žal bodo ponovno prihodki občine 
nekoliko nižji kot v preteklih 
letih, na kar pa smo se že nekoliko 
navadili. Vseeno ne nameravamo 
krčiti utečenih programov na 
področju kulture, športa, socialnih 

programov, programov varstva 
starejših, programa zaposlovanja 
preko javnih del in vsega ostalega, 
kar na vsakdanje življenje v naši 
občini veliko vpliva. Tako kot 
doslej bomo sredstva racionalno 
razporedili, enako racionalno pa 
bomo morali ravnati tudi s sredstvi 
namenjenimi različnim naložbam.

Doslej največjo naložbo v naši 
občini, to je izgradnjo čistilne 
naprave in kanalizacijskega sistema, 
smo uspešno zaključili. Poplačali 
smo vse izvajalce, pridobili smo 
tudi že vsa predvidena nepovratna 
sredstva. Seveda nam je ostalo 
nekaj kredita, ki pa ga bomo v 
naslednjih letih odplačali. Trenutno 
čistilna naprava obratuje še v 
preizkusnem režimu in tako bo še 
vse do konca leta. Že sedaj pa je 
voda, ki priteče iz nje, popolnoma 
čista in veliko veselje je po mnogih 
letih pogledati Vrtojbico, ki se je v 
veliki meri že očistila, stanje pa se 
bo le še izboljševalo. Tako, kot smo 
obljubili, bomo v kratkem pripravili 
dneve odprtih vrat, ko si bo lahko 
delovanje naprave ogledal vsak, ki 
bo to želel.

Tudi na ulicah, ki smo jih dodatno 
urejali po izgradnji kanalizacijskega 
sistema (Gramozna pot v Vrtojbi, 
Na Pristavi v Šempetru), so dela 
v glavnem zaključena. Ponekod je 

potrebno še kaj malega postoriti, 
ponekod tudi še kaj popraviti. 
Vsekakor pa naložbe v cestno 
infrastrukturo še niso zaključene, 
saj bomo v letošnjem letu uredili 
še manjkajoče odseke, tako da bodo 
ulice, ki smo jih začeli urejati lani, v 
celoti prenovljene. 

Novo proračunsko leto prinaša nove 
načrte tudi v zvezi z energetsko 
sanacijo javnih objektov v lasti 
lokalnih skupnosti. V kolikor bodo 
že v letošnjem letu s strani države 
objavljeni temu namenjeni razpisi, 
se bomo prijavili s projektom 
energetske sanacije telovadnic ob 
osnovni šoli v Šempetru in stavbo 
same šole, seveda, če se bo to zadnje 
pokazalo kot gospodarno.

Nadaljujemo tudi z manjšimi 
investicijami. Že v letu 2014 smo v 
okviru čezmejnega projekta T. I. P. 
dogradili vratarnico na tovornem 
parkirišču v Vrtojbi. Sedaj v njenem 
starem delu potekajo prenovitvena 
dela, in sicer prenavljanje 
dotrajanih prevoznikom namenjenih 
sanitarij. S tem skrbimo in počasi 
posodabljamo parkirišče, ki ostaja 
pomembno počivališče za veliko 
prevoznikov, čeprav meje ni več. To 
nas še dodatno utrjuje v prepričanju, 
da sta prevozništvo in logistika 
panogi, ki sta za naš prostor 
zanimivi in ju je potrebno razvijati. 
V ta namen se trudimo zagnati 
projekt, ki bi s pomočjo ugodnih 
posojil Evropske investicijske banke 
pa tudi nepovratnih evropskih 
sredstev v naš prostor poleg 
domačih podjetnikov privabil še 
kakšnega, ki bi ti dejavnosti dodatno 
razvijal. Bližina transportnih poti, 
tako kopenskih kot pomorskih, je za 
naše področje precejšnja prednost, 
ki bi jo lahko bolje izkoristili.

Ob sprejemanju proračuna smo 
nekaj sredstev namenili tudi za 
ureditev krajevne knjižnice v 
Šempetru. Če se bo izkazalo, da 
so prostori na Cesti goriške fronte 
2 dovolj veliki, bi jih lahko že v 
letošnjem letu obnovili in preuredili 
tako, da bi bili primerni za krajevno 
knjižnico. Seveda je potrebno idejo 
natančno razdelati s strokovnjaki 
iz Goriške knjižnice Franceta 
Bevka, katere soustanovitelj je 
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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

Lepo pozdravljeni, drage bralke in bralci!

Pred vami je nova številka glasila, 
kjer vam ponujamo kar nekaj 
novosti, poleg zanimivih tem, 
dogodkov in predstavitev zanimivih 
ljudi ste morda na zadnji strani 
že opazili nagradno križanko z 
bogatimi nagradami, zato vas 
vabimo, da nam pošljete pravilna 
gesla in tako sodelujete v nagradni 
igri. Pravila igre so objavljena na 
spletni strani Občine.

Poleg križanke vam kot vedno 
predstavljamo tekoče in zanimive 
teme in verjamem, da bo vsakdo 
od vas našel nekaj zase. Še vedno 
pa vse vabim k sodelovanju in 
soustvarjanju našega glasila. Vesela 
bom vseh vaših idej in prispevkov in 
verjamem, da bomo skupaj sestavili 
še boljše glasilo. 

Vabim fotografe naše občine, da 
nam pišete in sodelujete pri izdelavi 
naše naslovnice, še vedno pa imate 
na voljo novo rubriko Vprašanje 
občana, kjer vam bomo skušali 
odgovoriti na tisto, o čemer iščete 
odgovore. Vaše ideje, predloge, 
prispevke in vprašanja lahko 
pošljete na 
glasilo@sempeter-vrtojba.si.

Da bo poletna številka sočna in 
zanimiva za vse bralce, vabljeni, 
da nam pišete in pošljete vaše 
prispevke do 16. maja 2016 na 

glasilo@sempeter-vrtojba.si, veseli 
bomo vašega prispevka in komaj 
že čakamo, da skupaj ustvarimo 
poletno številko glasila.

Želim vam sončno in nasmejano 
pomlad!

Lara Soban,
odgovorna urednica 

naša Občina in v okviru katere bi 
krajevna knjižnica tudi delovala. 
Naš cilj je, da bo naša knjižnica 
postala še eno kulturno središče 
občine, študijski in informacijski 
prostor, kjer bodo imeli obiskovalci 
dostop do ključnih virov informacij 
in kamor se bodo vedno znova radi 
vračali.

Človek pa ne potrebuje samo 
zdravega duha, temveč tudi zdravo 
telo, ki ga razvija s športnimi 
dejavnostmi. Temu sledimo tudi 
v naši občini, tako da ustvarjamo 
pogoje in urejamo območja za 
športno udejstvovanje. Z deli 
tako nadaljujemo v šempetrskem 
športnem parku. Za dokončanje 
celotnega projekta bo potrebno 
precej sredstev, zato smo se prijavili 
na razpis Fundacije za šport. 
Vsekakor pa imamo za postopno 
nadaljevanje izgradnje načrtovanih 
objektov zagotovljena sredstva tudi 
v letošnjem proračunu. Če bo šlo vse 
po sreči, bomo dokaj kmalu krstili 
štiri metre in pol visoko zaletišče na 
progi za gravitacijsko kolesarjenje. 
Potlej bo na tem edinem takšnem 
goriškem prizorišču mogoče 
občudovati premete in skoke s kolesi 

ali pa se kar pridružiti članom DEŠ 
Fleš, ki jih izvajajo. Dotlej pa se 
lahko ob lepem vremenu vsi, starejši 
od 6 let, preizkusite na manjšem, 
manj zahtevnem delu edine takšne 
proge na Goriškem.

Spoštovani! 

Pomlad odeva naravo v prečudovite 
barve, ki kličejo po tem, da se jih 
naužijemo. Morda z delom na vrtu, 
morda s posedanjem ali gibanjem 
na svežem zraku. Poleg tega je to čas 
številnih prazničnih dni, ki naj bodo 
namenjeni tudi temu, da si naberete 
nove energije. Tiste notranje, ki 
nam omogoča grajenje odnosov z 
drugimi, ki nam daje veselje do 
ustvarjanja in ki je gibalo napredka.

Vse lepo in prijetne praznične dni!

Vaš župan
Milan Turk
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Obisk 
nemške 
delegacije 
na Goriškem

V sredo, 20. januarja 2016, je 
Goriško obiskala petindvajset 
članska nemška delegacija, ki jo je 
vodil minister za nemški Bundesrat, 
Evropo in mednarodne zadeve 
zvezne dežele Baden-Württemberg, 
Peter Friedrich, spremljala pa jo je 
nemška veleposlanica v Sloveniji, dr. 
Anna Elisabeth Prinz. Srečanja se je 
udeležil in goste, med katerimi je bil 
član uprave družbe Mahle, Wilhelm 
Emperhoff, v Coroninijevem dvorcu 
sprejel tudi župan Milan Turk. 
 
Glavni namen obiska je bil 
vzpostavitev sodelovanja med 
izobraževalnimi in gospodarskimi 
organizacijami ter vzpostavitev 
izobraževanja za potrebe 
trajnostnega gospodarskega razvoja 
v regiji. Šolski center Nova Gorica 
in družba Mahle Letrika sta ob tej 
priložnosti podpisala memorandum 
o sodelovanju, ki ima sicer že dolgo 
in bogato zgodovino, saj združuje 
skupne interese na področju 
izobraževanja in usposabljanja. 
S podpisom memoranduma se to 
partnerstvo še poglablja. Hkrati so se 
zbrani najprej v Novi Gorici nato pa 
še v Šempetru seznanili z globalno 
skupino Mahle ter njeno vizijo 
razvoja in sodelovanja z lokalnimi 
skupnostmi.

Mateja Poljšak Furlan
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Obnovljivi viri energije v 
primorskih občinah

Goriška lokalna energetska 
agencija GOLEA je skupaj z v 
projekt vključenimi 10 občinami 
ter Triglavskim narodnim 
parkom (TNP) uspešno zaključila 
projekt Obnovljivi viri energije v 
primorskih občinah.

Projektne aktivnosti so bile iz 
sredstev donacije Švicarskega 
prispevka financirane v višini 
3,68 miljonov švicarskih frankov, 
ostala sredstva so prispevale 
vključene občine ter TNP. 
Skupna vrednost skoraj šest let 
trajajočega projekta tako znaša 

4,44 milijonov EUR. Projekt je bil s 
strani Švicarskega prispevka izbran 
kot primer preglednega projekta z 
dobro porabljenimi sredstvi v okviru 
celotnega programa, o projektu je bil 
posnet film, ki je bil predstavljen na 
letni prireditvi programa  v Bernnu.

Prva velika investicija v okviru 
projektnih aktivnosti je bila 
postavitev 167 kW sončne elektrarne, 
ki ima kar nekaj posebnosti: to je 
prva sončna elektrarna v Sloveniji, ki 
je postavljena na protihrupni ograji 
avtoceste (degradirano območje), in 
sicer pred cestninsko postajo Bazara 
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Neposredne spodbude 
za razvoj podjetništva v 
občini 
Občina Šempeter-Vrtojba bo 
v letošnjem letu predvidoma 
meseca aprila objavila Javni 
razpis za spodbujanje začetnih 
investicij in investicij v 
razširjanje dejavnosti in 
razvoj. Javni razpis bo objavljen 
na spletni strani Občine in 
v Uradnem listu Republike 
Slovenije. Obvestilo o javnem 
razpisu bo objavljeno tudi v 
Primorskih novicah. V letu 

2016 je predvidenih 81.500,00 EUR 
neposrednih spodbud za razvoj 
podjetništva in zaposlovanja v 
občini. 

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

Danijela Kos, 
višja svetovalka za projekte
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v Vrtojbi v občini Šempeter-Vrtojba, 
na dolžini 648 m je 644 panelov in 
skupna površina znaša 1.082 m2, 
konstrukcija za panele je bila 
izdelana po posebni metodologiji, da 
vzdrži tudi, če piha burja 200 km/h. 

Druga investicija v okviru projektnih 
aktivnosti je bila prenova 12 kurilnic 
na kurilno olje, ki sedaj primorske 
šole, knjižnico Tolmin ter TNP 
info center v Trenti ogrevajo na 
lesno biomaso (sekanci ali peleti). 
Kotlovnice lesno biomaso skupaj 
ogrevajo 29 objektov. Energetsko je 
bilo saniranih 8 objektov (7 fasad, 
7 prenovljenih oz. izoliranih streh, 
9 menjav stavbnega pohištva, 2 
prenovi notranje razsvetljave in 14 
izvedb malih investicijskih ukrepov. 
Od začetka delovanja kotlovnic 
in prenove objektov do zaključka 
projekta so kotlovnice proizvedle 
6.460 MWh toplote, raba energije 
se je zmanjšala za 1.730 MWh, kar 
znaša 293.282 EUR prihrankov in 
emisije CO2 so zmanjšane za 2.175 
ton.

V projektne aktivnosti 
izobraževalnega programa o 
obnovljivih virih in učinkoviti 
rabi energije (OVE in URE) je bilo 

Pridobitve v občini 
Šempeter-Vrtojba

Od začetka delovanja sončne 
elektrarne do konca leta 2015 je 
proizvodnja energije elektrarne 
znaša 606 MWh. S proizvodnjo 
energije iz sončnega (obnovljivega) 
vira energije smo v celotnem 
obdobju delovanja elektrarne 
zmanjšali emisije CO2 za 426,6 ton. 
Občina Šempeter-Vrtojba energijo, ki 
jo proizvede ta sončna elektrarna, 
nameni za javno razstvetljavo, zaradi 
česar se je strošek občine za 
javno razsvetljavo znižal za okoli 
40 %.

Poleti 2014 je bila energetsko 
sanirana stavba šole v Vrtojbi: 

izolirana je bila fasada, zamenjano 
je bilo stavbno pohištvo in izolirana 
streha. Poraba toplote se je v POŠ 
Vrtojba zmanjšala za 33 % in skupni 
finančni prihranek treh kurilnih 
sezon znaša 8.409 EUR, emisije CO2 
so se zaradi prenove zmanjšale za 18 
ton.

Investicija v občini znaša za 
elektrarno 556.023 EUR brez DDV 
in za šolo 106.312 EUR brez DDV, 
skupaj 662.347 EUR. Od tega je 
donacija Švicarskega 
prispevka znašala 551.874 EUR, 
Občina je prispevala 110.472 
in vrednost DDV. Občina je 
tudi prispevala 77.482 EUR 
za izobraževalni program in 
managiranje projekta.

Šole iz občine so se aktivno vključile 
v OVE in URE izobraževalni 
program projekta in tako šole v 
učne vsebine že četrto šolsko leto 
vključujejo vsebine o obnovljivih 
virih in učinkoviti rabi energije. 
Skupina učencev iz POŠ Vrtojba 
je lani junija tudi sodelovala na 
Zaključni prireditvi projekta v Novi 
Gorici v predstavi “Don Kihot – iz 
preteklosti v prihodnost”.

Občina in organizacije, kjer je občina 
ustanovitelj, so se tudi vključile 
v aktivnosti ozaveščanja javnih 
uslužbencev in občanov, zanje so 
bile organizirane delavnice o uporabi 
obnovljivih virov energije, učinkoviti 
rabi energije, skupaj z informacijami 
o možnih sofinanciranjih.
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skupaj vključenih 20.138 učiteljev, 
otrok, učencev, dijakov ter odraslih. 
Organizirane so bile delavnice 
za učitelje in javne uslužbence, 
v 34 šolah so potekali krožki in 
tehnični dnevi, objavljeni so bili trije 
natečaji in organizirani trije OVE 
in URE dnevi, nagrajenci natečaja 
so se udeležili tudi ekskurzij. Preko 
interneta so prosto dostopna OVE 
in URE e-gradiva (http://egradiva.
golea.si), v Energetskem eko parku 
OŠ Cerkno je postavljena Brunarica 
obnovljivih virov energije, šole 
so prijele gradivo za učitelje na 
temo obnovljivih virov energije 
in učinkovite rabe energije ter 
didaktično učilo – hiško. V 13 
objektih (šole, knjižnica in Info 
Center Trenta) so postavljeni 
informacijski monitorji, ki 
prikazujejo podatke iz kotlovnic s 
števcem nižanja okoljskih emisij 
in vrednotenjem učinkovitosti 
ogrevanja. Izobraževalni program tega 
projekta je leta 2015 prejel Energetsko 
nagrado za zmagovalni promocijski 
URE/OVE projekt.

Pet let ter osem mesecev smo vztrajno 
delovali na območju Primorske in po 
izvedenih investicijah ter izpeljanih 
izobraževalno promocijskih 

aktivnostih primorski učenci, učitelji, 
javni uslužbenci in občani dobro 
poznajo obnovljive vire in učinkovito 
rabo energije. Uporaba obnovljivih 
virov energije se je povišala in 
bistveno se je dvignila učinkovita 
raba energije, skupaj z odgovornim 
ravnanjem z energijo ter spoštljivim 
odnosom do planeta Zemlje.

Alenka Palian,
Goriška lokalna energetska
agencija GOLEA
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Železniško vozlišče med Gorico, 
Novo Gorico in Šempetrom-Vrtojbo 
predstavljeno na transportno-logistični 
konferenci v Bruslju

V sredo, 2., in četrtek, 3. marca, se je 
župan Milan Turk skupaj z županoma 
Občine Gorica (I), Ettorejem 
Romolijem, in Mestne občine Nova 
Gorica, Matejem Arčonom, mudil 
v Bruslju, kjer se je med drugim 
udeležil transportno-logistične 
konference, ki jo je v četrtek 
priredilo Slovensko gospodarsko in 
raziskovalno združenje v sodelovanju 
z Ministrstvom za infrastrukturo 

RS. Celodnevni dogodek, ki je bil 
namenjen razpravi na najvišjem 
nivoju o problematiki transportna, 
prometa in logistike v srednji in 
jugovzhodni Evropi, predvsem 
razvoju koridorskih povezav ter s tem 
povezanimi rešitvami in financiranju, 
je potekal v prostorih Stalnega 
predstavništva Republike Slovenije 
pri EU. Z njim so organizatorji želeli 
problematiki transporta in logistike 

posvetiti več pozornosti, saj je 
izjemno pomembna tako za podporo 
gospodarstvu kot tudi za lasten razvoj 
teh storitvenih panog. 
 
Glavna govornika sta bila Violeta 
Bulc, komisarka za mobilnost in 
promet, in dr. Peter Gašperšič, 
minister za infrastrukturo RS. Na 
dogodku so sodelovali še predstavniki 
ustanov, ki sprejemajo pomembne 
odločitve na področju transporta in 
logistike v EU oz. Evropski komisiji. 
Konference se je udeležila tudi 
direktorica EZTS GO Sandra Sodini, 
ki je spregovorila o železniškem 
vozlišču med Gorico, Novo Gorico 
in Šempetrom-Vrtojbo. To vozlišče 
je bilo namreč na prometnem 
Odboru Evropskega parlamenta, ki 
je izvedel študijo glede regionalnih 
železniških povezav, vključeno med 
15 najpomembnejših evropskih 
manjkajočih železniških povezav. 
Združenje EZTS GO je že konec leta 
2013 pripravilo strateški projekt, 
katerega cilj je oživitev omenjenega 
vozlišča za skladno in koordinirano 
pospeševanje trajnostnih prevoznih 
sistemov na področju prevoza blaga 
z namenom gospodarske oživitve 
območja in podpore intermodalnim 
železniškim objektom na območju 
tovornega postajališča v Vrtojbi.

Mateja Poljšak Furlan

Goriška delegacija s predsednikom Odbora dežel Markkujem Markkulo, ki je 
pristojen za izdajanje mnenj in predlogov na pobudo deželnih in krajevnih uprav.

Delegacija z evropsko poslanko 
Patricijo Šulin.

Železniška povezava prek postajališča Vrtojba z vrisanima manjkajočima deloma, 
ki bi omogočala primerno raven storitev na področju tovornega in potniškega 
prometa. 
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Poleg coworkinga letos tudi prenovljen 
program znanja za mlada podjetja

Grajenje podjetniške skupnosti

Dober coworking se od skupne 
pisarne loči po tem, da ponuja 
kvaliteten program podpore za 
mlada, hitrorastoča podjetja in 
močno podjetniško skupnost, ki 
omogoča sodelovanje in izmenjavo 
znanj, skozi različne dogodke.

V Primorskem tehnološkem parku 
deluje coworking Bridge85, v sklopu 
katerega se, skupaj z Iniciativo 
Startup Slovenija, izvaja tudi 
program Startup Geek House. Svoje 
ime je dobil po solkanskem mostu 

z največjim kamnitim lokom in 
predstavlja simbol trdnih povezav, ki 
jih med uporabniki želimo zgraditi. 
Bridge85 trenutno obiskujejo 4 
freelancerji iz Italije in Slovenije ter 
4 startup ekipe.

Kaj ponuja Bridge85?

• delovno mesto,
• dostop od 8.00 do 20.00,
• uporabo 2 sejnih sob,
• brezplačen dostop do interneta,
• souporabo čajne kuhinje,
• podjetniško literaturo,
• brezplačno barvno tiskanje,

• popuste na delavnicah in 
tečajih,

• brezplačno promocijo,
• možnost vključitve v intenziven 

program podpore in mentorstva 
za startupe

• (predinkubiranje) in 
subvencionirane cene.

Več na spletni strani: 
www.bridge85.com

Znanje je na prvem mestu 

Z namenom pridobitve specifičnih 
znanj, ki predstavljajo splošno 
pismenost v podjetniškem svetu, 
so bile že organizirane tri LevelUp 
delavnice; o spletni trgovini, orodju 
Google Analytics in spletnem 
programiranju. Za startupe bomo v 
marcu izvedli Startup Šolo, ki vam 
bo pomagala pri oblikovanju vašega 
produkta, pripravi poslovnega 
modela za hitrejši preboj na globalni 
trg. Rok prijave je 25. marec 2016, 
na elektronski naslov 
mitja.mikuz@primorski-tp.si. 
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V okviru vstopne točke VEM v RRA 
Severne Primorske, d. o. o., 
Nova Gorica nudimo konkretno, 
uporabno, predvsem pa 
profesionalno strokovno-svetovalno 
pomoč v postopku pred registracijo 
podjetja in administrativno pomoč 
v postopku same registracije 
samostojnega podjetnika (s. p.), 
družbe z omejeno odgovornostjo 
(d. o. o.) ter svetovanje v kasnejših 
fazah poslovanja.
 
Storitve vstopne točke VEM : 
• Informacije za ustanovitev, 

razvoj in poslovanje podjetij.
• Hitrejše in brezplačno izvajanje 

postopkov registracij preko 

portala e-VEM za gospodarske 
družbe (d. o. o.) in samostojne 
podjetnike (s. p.).

• Izvedba drugih e- postopkov 
po elektronskih poteh za 
potencialne in obstoječe 
podjetnike.

• Storitve podjetniškega 
svetovanja.

• Informacije že delujočim 
podjetjem.

Kje nas najdete?

Pisarna vstopne točke VEM se 
nahaja v prostorih RRA Severne 
Primorske, d. o. o., Nova Gorica, 
na Trgu Edvarda Kardelja 3, 5000 

Ob 25. obletnici lokalnega podjetja 
Bimed, d. o. o.
Podjetje Bimed, d. o. o., že 25 let 
uvaža, pakira in prodaja suho 
sadje in oreščke, ki so poznani 
po visokokakovostnih sestavinah, 
praktični in lepo oblikovani embalaži. 
Najdemo jih na policah različnih 
trgovskih verig tako v Sloveniji kot v 
tujini.

Podjetje je bilo ustanovljeno v 
devetdesetih letih, ko je bil Davorin 
Nemec s sokrajani iz Vrtojbe na izletu 
v francoskem mestecu Agen, ki je 
zelo poznano po pridelavi in obdelavi 
sliv. Po razpadu bivše države se je 
na trgu pojavilo pomanjkanje suhega 
sadja, kar je gospod Davorin izkoristil 
in začel z uvažanjem suhih sliv in 
postopoma še drugega suhega sadja. 
Sprva je izdelke skladiščil kar doma, 
ko pa je prodajo povečal, je najel 
skladišča, v nekaj letih pa je podjetje 
preselil v halo na mednarodnem 
mejnem prehodu, kjer ima Bimed 
sedež še danes.

Podjetje danes zaposluje sedem oseb, 
vodstvo podjetja pa je pred tremi leti 
prevzel Davorinov starejši sin Jure, 
ki o svojem delu pravi: “V podjetju 
je zaposlen tudi moj brat Urban in 
povedati je potrebno, da podjetje 
deluje na timskem delu, kjer smo vsi 
enaki. Vsakodnevno širimo obzorja 
z novimi idejami, ki jih vedno dobro 
premislimo in v naši ekipi analiziramo 
in tako podjetju dajemo vsak dan 
nekaj novega, kakovostnega in seveda 
vedno stremimo k temu, da bi v 
največji meri zadovoljili naše kupce.”

Poleg prodaje suhega sadja in oreškov 
je podjetje v zadnjem času kupcem 
ponudilo še nekaj novega: “Našo 
ponudbo smo obogatili z izdelki iz 
medu, ki so drugačni, kot jih ponuja 
slovenski trg, govorimo o medu z 
drugačnimi okusi, kot so timijan, 
rožmarin, pomaranča, agava, aloe 
vera, … Že nekaj časa pa lahko v naši 
ponudbi dobite tudi različna semena, 

ki se jih uporablja v prehrani.”

Podjetje se poleg slovenskega trga 
uveljavlja tudi na tujem, kar jim 
odlično uspeva tudi preko spletne 
trgovine. V prihodnje pa želijo graditi 
na kvaliteti in prepoznavnosti, v 
prvi vrsti pa želijo ugoditi kupcem 
in ponudbo prilagoditi njihovim 
potrebam in željam. 

Lara Soban

Nova Gorica, v pritličju zgradbe 
Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici 
(Vhod v poslovne prostore je 
nasproti restavracije Marco Polo).

Kontakt: 
Amelija Skomina Zorn, 
telefon 05 33 06 690, 
gsm 051 313 883, 
e-pošta amelija.skomina@rra-sp.si

mag. Bruno Mihelj, 
telefon 05 33 06 690, 
gsm 051 382 266, 
e-pošta bruno.mihelj@rra-sp.si

Vabljeni!
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Obiščite 
regionalni 
karierni sejem 
Moje delo – 
Nova Gorica 
in odprite 
vrata boljšim 
zaposlitvenim 
priložnostim

Trg dela je iz leta v leto bolj 
fleksibilen in zaposlitev za 
nedoločen čas prej izjema 
kot pravilo. Okolje nas tako 
rekoč sili k proaktivnosti 
in nenehnemu motrenju 
priložnosti. Le tisti najbolj 
vztrajni dobijo priložnosti za 
najboljše delovne izkušnje. 
Zakaj ne bi bili ravno vi 
eden izmed tistih, ki so bili v 
pravem trenutku na pravem 
mestu.

Če ste se prepoznali v zgornjem 
odstavku, obiščite regionalni karierni 
sejem Moje delo 2016, 24. marca v 
avli novogoriške občinske hiše in 
preverite, kaj lahko sami storite za 
izboljšanje vašega kariernega profila.

Program sejma

1. Predstavitev delodajalcev in 
možnost za neposreden razgovor na 
sejmu
2. Brezplačna karierna predavanja
3. Brezplačno karierno svetovanje
4. Brezplačno psihometrično 
testiranje

Več o Regionalnem kariernem sejmu 
dobite na www.kariernisejem.com. 

Vstop je prost!

Društvo ekstremnih 
športov – DEŠ

Društvo DEŠ je bilo v sezoni 
2015/2016 zelo dejavno. Med 
drugim je izvedlo serijo štirih 
plezalnih dogodkov, ki so se 
zvrstili v mesecu novembru, 
decembru, januarju ter zadnji v 
marcu.  
 
Prav zaključno plezalno 
druženje, ki se je odvilo v soboto, 
5. marca, je v prostore Plezalnega 
centra DEŠ pripeljalo veliko 
število plezalnih navdušencev, 
ki so se med seboj pomerili v 
premagovanju balvanskih smeri. 
Za razliko od prejšnjih tekem, 
so tokratne plezalne uganke 
sestavili inštruktorji iz vrst DEŠ 
v sodelovanju z Lukom Fondo 
(Plus Climbing). Glede na odzive 
plezalnih prijateljev, so nalogo 
izpeljali nadvse uspešno.  
 
Kot se za zaključno “tekmo” 
spodobi, je slednja postregla 
s presežki. Postavljenih je 
bilo 37 balvanskih smeri vseh 
težavnosti; nekatere so ostale 
celo nepreplezane. Prek 70 
plezalnih navdušencev vseh 
starosti se je kar štiri ure ubadalo 
s plezalnimi ugankami. Štiriurna 
plezalna energija se je prelivala 
po oprimkih in smereh ter krožila 
med plezalno množico.

Čeprav na prvi pogled deluje kot 
plezalno tekmovanje, je druženje s 
plezalnimi prijatelji in znanci tisto 
gonilo, ki nas DEŠovce vsako leto 
znova prepriča, da napraskamo 
tisto malo prostega časa in ogromno 
delovnega elana, da odstranimo, 
prestavimo in ponovno pričvrstimo 
številne plezalne oprimke in tvorine. 
Pa ne gre le za Balvansko ligo, o 
kateri je tekla beseda, temveč tudi 
o gostovanju šol, vrtcev, dijaških 
domov, varstveno delovnega centra, 
otrok v okviru nevladnih organizacij, 
mladinskih centrov, počitniškega 
varstva ipd. 
 
Plezalni center DEŠ je že zdavnaj 
prerasel prostore običajne športne 
infrastrukture in postal prostor 
druženja, prostor, ki živi in diha z 
njegovimi uporabniki, predvsem 
pa z neutrudnimi DEŠovci, ki 
narekujejo vztrajni športni ritem že 
celih 12 let.

Vabljeni, da se preizkusite v 
športnem plezanju v Plezalnem 
centru DEŠ!

DEŠovci
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Društvo izgnancev Severno Primorske

Društvo izgnancev Slovenije 1941–
1945 je bilo registrirano v Ljubljani, 
zato se Območna organizacija Nova 
Gorica ni mogla prijavljati na razpis 
za sredstva namenjena delovanju 
društev tukaj v primorskih občinah, 
od svoje matične organizacije pa 
tudi ni dobila sredstev za delovanje. 

Zato so se člani društva odločili, 
da se registrirajo samostojno v 
občini Nova Gorica, in ta dolgoletna 
želja se jim je uresničila pred 
nekaj dnevi. Postali so Društvo 
izgnancev Severno Primorske in 
so nasledniki dvajset let delujočega 
Društva izgnancev SLO 1941–1945, 

Območne organizacije Nova Gorica. 

Tako kot doslej v svoje vrste 
vključujejo vse izgnance, deportirane 
v nacistično Nemčijo, vse pregnance 
iz svojih domov, taboriščnike, 
njihove potomce, simpatizerje in 
ostale pridružene člane.

Njihova naloga je, da združijo ljudi, 
ki so doživeli vojno nasilje med 
drugo svetovno vojno, da poskrbijo 
za popravo krivic, ki so bile storjene 
tem ljudem, da obeležujejo vse 
pomembne dogodke, da seznanjajo 
mladino po šolah in ostale o teh 
dogodkih, storjenih med vojno, da 

zabeležijo in tako ohranijo spomin 
še živečih izgnancev, da pripravijo 
proslave in spominske slovesnosti in 
da poskrbijo za druženje članov.

V lanskem letu so člani društva 
poleg naštetega pripravili v 
Šempetru tudi razstavo in svečano 
proslavo v spomin na 70. obletnico 
vrnitve izgnancev na domove.

Predsednica Društva izgnancev 
Severno Primorske, Dora Levpušček, 
je bila na mednarodni Dan spomina 
povabljena v Rim kot edina gostja 
iz tujine. Na veliko praznovanje, ki 
ga je pripravilo nacionalno Društvo 
vojnih invalidov in druga Italijanska 
odporniška društva, pod vodstvom 
profesorja Clavdia Bettia, so prišli 
predsedniki območij iz cele Italije. 

Iz severne Italije se je tega srečanja 
udeležil regijski predsednik za 
severno Italijo, Giovanni Picco in 
predsednik iz Monfalcona, Ermando 
Ferletič. Kot gostje na proslavi so bili 
povabljeni tudi dr. Emma D’Ortona, 
Generalni sekretar državnega tožilca 
na pritožbenem sodišču v Rimu, 
Marco De Paolis vojaški tožilec 
Republike v Rimu, Domenico 
Rossi, državni sekretar za obrambo 
in Alberto Bellet, predsednik 
zapuščinskega sodišča v Rimu.

Levpuščkova je zbrane seznanila 
s trpljenjem Slovencev vse od leta 
1922, v času fašizma in dogodkih 
med vojno na Primorskem. O 
prekomorcih, o italijanskih 
taboriščih, o zasedbi Nemcev po 
kapitulaciji italijanske države, o 
izgnancih v nemška taborišča. Požela 
je veliko zanimanja in simpatije, 
saj so bili med njimi mnogi, ki so te 
dogodke in kraje tudi poznali.

V letošnjem letu čaka člane Društva 
izgnancev Severno Primorske 
še veliko dela in tudi prijetnega 
medsebojnega druženja. Izgnanci 
štejejo več kot 70 let, mnogi pa tudi 
več kot 80 in 90, in skupna usoda, 
spomini in druženje jih vedno bolj 
povezujejo. Število članov se je 
v dveh letih podvojilo, saj samo 
tu, drug ob drugem še najdejo 
razumevanje in sogovornike za 
obujanje spominov.

Dora Levpušček
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Slovesnost ob 70. letnici vrnitve izgnancev na domove v šempetrski dvorani.

Razstava o primorskih izgnancih in o prisilnem delu v nacistični Nemčiji, v 
avli šempetrske občinske stavbe, ki je nastala v sodelovanju z nemškimi in 
vipavskimi gimnazici.
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Ali si Boroević zasluži 
spomenik?

Društvo soška fronta 1915–1917 
si je v programu dela v času, ko 
obeležujemo stoletnico bojev 
na soškem bojišču, zadalo več 
nalog, ki nekako spadajo v okvir 
društvene dejavnosti, med 
drugim tudi postavitev in obnovo 
znamenj na ozemlju nekdanjega 
spopada. Prvenstveno smo želeli 
na skrajnem delu parkirišča 
pri samostanu na Kostanjevici 
(“Kapela”) ob širši pomoči 
postaviti spominsko parkovno 
obeležje z zgovornim sporočilom 
in posvetilom: “Vsem slovenskim 
vojakom na soškem bojišču”, 
kar bi predstavljalo pietetno 
in protokolarno točko nekje na 

sredini fronte med Rombonom in 
Jadranskim morjem. Znamenje, kjer 
bi lahko državniki položili vence 
in kjer bi se mrtvih spomnili na 1. 
november. Na naše začudenje so se 
temu projektu uprli frančiškani, a 
ideja ni zamrla.

Vzporedno tečejo priprave za 
postavitev sodobne inštalacije, ki bo 
posvečena feldmaršalu Svetozarju 
Boroeviću von Bojna, poveljniku 
V. avstro ogrske armade, ki je kot 
vojaški strateg s svojo vojsko zdržal 
vseh 11. italijanskih ofenziv in 
tako preprečil, da napadalci niso 
uspeli prebiti fronte, saj bi pregazili 
slovensko narodnostno ozemlje in bi 
se državne meje na zahodu po drugi 
svetovni vojni drugače zarisale, kot so 
danes. Pomen Boroevića je bil skozi 
zgodovino odrinjen in zamolčan, 
kot je bil sam razočaran, razžaljen 
in potrt, ker so mu vse oblasti po 
razpadu monarhije obrnile hrbet.

Za postavitev spomenika, ki bo na 
izbrani frekventni lokaciji v Solkanu 
– kako simbolično: od tam bo videti 
Škabrijel, Solkan in na doseg korakov 
je vojaško pokopališče – bomo 
animirali vso slovensko javnost, saj 
smo prepričani, da ga ni Slovenca, 
ki ne bi imel prednika, povezanega 
s soško fronto, pa naj je bil vojak, 
begunec ali da je sprejel pod streho 
begunca iz Posočja. 

Tadej Munih, 
predsednik DSF
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Tina 
Gabrijelčič: 
Za boljše 
sobivanje 
ljudi in 
psov

Tina, ljubezen do živali te spremlja 
že od ranih let. Izmed vseh 
živalskih vrst pa so ti psi najljubša 
žival. In ravno ta naklonjenost 
psom te je pripeljala do mesta 
predsednice Kinološkega društva 
Nova Gorica. Zaupaj nam, kdaj si 
nastopila z mestom predsednice, 
kakšne so tvoje naloge in kakšne 
novosti uvajaš v društvu?

Mesto predsednice sem nastopila 
maja leta 2015. Moja glavna 
naloga je vodenje in načrtovanje 
izobraževanja in dela v društvu. 
To pa pomeni: organizacija 
vseh stopenj osnovnega šolanja, 
organizacija in vodenje šolanja v 
športni disciplini rally obedience 
(od leta 2011), vodenje sestankov 
upravnega odbora, skrb za 
organizacijo društvenih izpitov, 

urejanje društvene spletne strani in 
še marsikaj. Vizije našega društva 
so nuditi lastnikom psov ustrezno 
znanje in izkušnje, da bi s svojimi 
psi lažje premagovali vsakdanje 
izzive sodobnega življenja. Osebno 
pa si tudi želim, da bi vzbudila 
več zanimanja za disciplino rally 
obedience (v nadaljevanju RO), ki 
je pri nas relativno slabo poznana. 
Gre namreč za športno disciplino, 
primerno za vse velikosti, starosti in 
pasme psov (seveda tudi mešance), 
ki obsega vaje na mestu, v gibanju 
in premagovanje ovir. RO zahteva 
osnovno predznanje poslušnosti 
ter čim večjo usklajenost med 
vodnikom in psom. Specifika te 
discipline je tudi v komunikaciji, 
saj psu lahko poveljuješ verbalno in 
neverbalno, torej tudi z gestikulacijo 
telesa.

Tina Gabrijelčič iz Šempetra pri Gorici je mlada dama, ki je izbrala posebno življenjsko pot v 
družbi dveh štirinožnih prijateljic, Elishe in Astre. Tina, po izobrazbi profesorica angleščine 
in francoščine, med drugim tudi ustanoviteljica prve psarne hovawartov na Primorskem,  
je aktivna na različnih področjih, njen prosti čas pa je v veliki meri prežet z brezpogojno 
pasjo zvestobo, njeno delo predsednice Kinološkega društva Nova Gorica pa z željo po 
ozaveščanju ljudi o pomembnosti vzgoje psa za boljše razumevanje in sobivanje dveh vrst: 
človeške in pasje.
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V splošnem bi lahko dejala, da je 
naš cilj ponuditi ljudem čim širšo 
paleto možnosti za kvalitetno 
preživljanje prostega časa s svojimi 
štirinožci ter jih obenem osveščati 
o pravilni vzgoji, socializaciji 
psov in njihovem vključevanju v 
človeško družbo. Bolj dolgoročni 
cilji pa ostajajo ponuditi več 
raznovrstnih disciplin in izboljšanje 
infrastrukture poligona na Ajševici.

Koliko članov šteje Kinološko 
društvo Nova Gorica in ali so med 
njimi tudi ljudje in seveda psi iz 
naše občine? Kakšni so njihovi 
dosežki?

Število članov se spreminja, vendar 
bi lahko dejala, da je aktivnih 
članov približno 50. Iz naše občine 
obiskuje tečaje veliko ljudi, po 
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dosežkih pa velja posebej omeniti 
Jernejo Trnovec, dolgoletno 
predsednico Kinološkega društva 
Nova Gorica, mednarodno sodnico 
za ocenjevanje dela reševalnih 
psov in tudi inštruktorico v našem 
društvu. Njen najbolj viden uspeh 
z labradorcem Carjem je osvojeno 
1. mesto na svetovnem prvenstvu 
reševalnih psov na Češkem leta 
2012 in sicer v ekipnem iskanju 
pogrešanih oseb v naravi. Vse 
pohvale tudi Sebastjanu Pavlinu 
iz Šempetra, ki je s svojim 
labradorcem Galom lani v skupnem 
seštevku državnega prvenstva v RO 
osvojil 3. mesto v kategoriji RO1.

Tina, tudi ti imaš dve psički. Ali 
tekmuješ z njima?

Res je, imam dve psički, Elisho in 
Astro. S 7-letno Elisho tekmujem v 
disciplini RO v 3. težavnosti stopnji 
med 4. Z Astro pa se trenutno 
pripravljava na izpit BBH, to je izpit 
za psa spremljevalca s preizkusom 
obnašanja v urbanem okolju.

Obe psički pripadata isti pasmi, 
hovawart. Na svoji spletni strani 
si napisala, da si Elisho izbrala 
zaradi njenega značaja. A nam 
lahko zaupaš, kaj te je prepričalo 
v njen izbor, katere značajske 
lastnosti?

Za to pasmo sem se navdušila že 
kot otrok. To so inteligentni psi, 
ki se močno navežejo na lastnika 
in potrebujejo njegovo bližino. 
So zaščitniški in mirni hišni 
ljubljenčki ter hkrati zelo aktivni 

delovni psi. Gre za vsestransko 
pasmo psov, uspešno v različnih 
kinoloških disciplinah. Pasma izvira 
iz Nemčije, njeno ime hovawart pa 
nam priča o tem, da gre za predane 
čuvaje svojih dvorišč in domov.

Pravijo, da je pes odraz gospodarja. 
Se strinjaš s to trditvijo? V Elishi 
prepoznaš svoje lastne značajske 
lastnosti?

Ja, obe sva trmasti in vztrajni, 
obe ne odstopava od tistega, kar 
si dava v glavo. Sprašujem se, ali 
naju opredeljuje njena pasma in 
moj značaj ali dejstvo, da sva obe 
bikici po horoskopu (smeh). Pes je 
definitivno ogledalo gospodarja.

Lahko bi dejali, da si svoje 
življenje posvetila psom. 
Predvidevam, da šolani psi 
zahtevajo veliko več časa in dela. 
Nam lahko opišeš, kako izgleda 
tvoj vsakdan v pasji družbi?

Zjutraj psi potrebujejo sprehod, da 
se dodobra zdivjajo in sprostijo. V 
večernih urah sledi še najmanj 15 
minutni trening ali pa sprehod po 
urbanem okolju. Psi dneve v celoti 
preživljajo z mano. Tudi dopust 
prilagajam svoji pasji družbi; 
vedno, ko lahko, jih vzamem s sabo 
bodisi v gore, na izlete, ali drugam 
v naravo. Sicer pa trening RO 
izvajamo enkrat tedensko, treninge 
poslušnosti pa dvakrat tedensko. 
Na tem mestu gre poudariti, da s 
količino in dolžino treningov ni 
dobro pretiravati, saj se prepogosto 
izvajanje vaj poslušnosti psu lahko 
upre, vaje ga začnejo dolgočasiti, 
prav zato je zelo pomembna prava 
doza vsega: dela in sprostitve.

Med tvojimi fotografijami na 
facebooku sem zasledila tisto s 
fotoaparatom v rokah. Je tudi 
fotografija tvoja strast oz. kaj te v 
življenju še navdihuje in veseli?

Rada fotografiram, vendar le 
ljubiteljsko. Svoj prosti čas če se 
le da preživljam v naravi, zlasti 
v gorah in na smučiščih, pa tudi 
ob morju. V veselje so mi tudi 
potovanja, odkrivanje novih dežel 
in branje strokovne literature s 
področja kinologije ter potopisov. 
Včasih rada zaidem tudi v 
gledališče in še marsikaj bi se našlo.

Za zaključek te prosim, da 
nam-bralcem glasila podeliš 

en pozitiven nasvet za boljše 
sobivanje  ljudi in njihovih zvestih 
prijateljev – psov.

V očeh naših štirinožcev smo 
njihovi lastniki popolni ... 
Potrudimo se za čim bolj kvalitetno 
preživljanje skupnega prostega 
časa, ki krepi vezi med vodnikom 
in psom ter pripomore k boljši 
socializaciji psa, da postane prijeten 
družabnik. Bodimo spoštljivi tudi 
do okolja, v katerem živimo.

Tanja Peloz
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Blagoslov konjev

Dan po božiču, 26. decembra, 
goduje sveti Štefan – zavetnik konj. 
Po legendi naj bi sveti Štefan z 
znamenjem križa ukrotil divjega 
konja, s čimer je v očeh ljudstva 
prevzel zavezništvo nad konji.

Včasih so konji v vsakdanjem 
življenju igrali veliko pomembnejšo 
vlogo kot danes, saj je konj svojemu 
lastniku pomenil predvsem 
preživetje. Zdravje konja je bilo zelo 
pomembno, zato je ob koncu 18. 
stoletja nastal običaj, da so za srečo 
in zdravje prosili svetega Štefana. 
Tradicija blagoslova ali žegnanja 
konj in vedno večja povezanost 
ljudi in konja pa tudi še dandanes 
privablja veliko lastnikov konj 
ter mnoge obiskovalce iz bližnje 
in daljne okolice, da se udeležijo 
tovrstnih prireditev.

Za blagoslov konj smo letos 
prosili župnika Janeza Kavčiča iz 
Šempetra, ki se je prošnji prijazno 
odzval tudi zato, ker kar nekaj 

članov kluba prihaja iz občine 
Šempeter-Vrtojba. Blagoslov 
konj se je odvijal v zunanji 
maneži in da bi v sledečem 
letu konji res ostali zdravi, jih 
je gospod župnik obdaroval z 
blagoslovljeno soljo in kruhom, 
jahači pa so bili deležni tudi 
požirka blagoslovljenega vina. 
Za blagoslov konj in lepe besede 
se gospodu župniku toplo 
zahvaljujemo.

Prireditve žegnanj na Štefanovo 
so v nekaterih krajih bolj znane 
in veliko večje, a žegnanje v 
Konjeniškem klubu Vrtnica na 
Okroglici je klubska prireditev, ki 
je postala že tradicionalna. 

Blagoslov konj je bil zanimiv 
predvsem za podmladek 
konjeniškega kluba, ki v tem 
času pod vodstvom licencirane 
inštruktorice jahanja na tečajih 
in šoli spoznava smisel druženja 
z konji.

Tako lep dan pa se ni smel 
končati brez druženja, ki so 
ga popestrili tudi konjeniški 
prijatelji z vpregami iz Vogrskega 
in Šempetra. Kratke vožnje 
z vpregami so polepšale dan 
predvsem otrokom in tudi 
odraslim, saj se je marsikateri 
prvič peljal na odprtem vozu.

V Konjeniškem klubu Vrtnica 
želimo z delom in vzgojo mladih 
jahačev nadaljevati tam, kjer 
so končali drugi, nadaljevati 
tradicijo sobivanja s konji 
in s kvalitetno šolo jahanja, 
konjeništvo v Goriški regiji 
zopet prebuditi in ustvariti nov 
podmladek temu športu, zato 
vabljeni vsi, ki si želite preživeti 
proste trenutke v naravi in v 
družbi konj, da nas obiščete.

UO Konjeniškega kluba Vrtnica

Kaj ne sodi v 
kanalizacijo

Kanalizacijsko omrežje je razvejan 
sistem podzemnih cevovodov, ki 
služi odvajanju odpadne vode, 
ki nastaja v gospodinjstvih in 
industriji. V Novi Gorici, Šempetru 
in Vrtojbi imamo t. i. mešani sistem 
kanalizacije. V to kanalizacijo se 
steka tudi padavinska voda iz javnih 
utrjenih površin. Vsa ta voda se 
po sistemu podzemnih cevovodov 
odvede do čistilne naprave, kjer se 
očisti.

Za brezhibno delovanje 
kanalizacijskega sistema in čistilne 
naprave smo z našim obnašanjem 
v večji meri soodgovorni tudi 
uporabniki. V kanalizaciji žal 
pogosto najdemo stvari, ki vanjo ne 
sodijo in ovirajo ali zajezijo pretok 
odpadne vode. Poleg raznih trdih 
delcev pa nekateri ljudje vlivajo v 
kanalizacijo še razne tekočine in 
kemikalije, ki vplivajo na sestavo 
odpadne vode, tako da jih je izredno 
težko biološko očistiti na čistilni 
napravi. Te snovi so lahko nevarne 
tudi za delavce, ki vzdržujejo 
kanalizacijsko omrežje.

Za doseganje dobrih rezultatov 
čiščenja in zmanjšanja 
onesnaženosti okolja moramo 
upravljavci čistilnih naprav dnevno 
nadzirati delovanje le-teh in 
zagotoviti dobre pogoje čiščenja. K 
boljšemu delovanju čistilnih naprav 
lahko pripomoremo tudi občani 
sami, tako da opustimo greznice in 
se priklopimo na kanalizacijo.

Zaradi navedenega je prav, da 
upoštevamo, kaj ne sodi v odtok 
kanalizacije:
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a. Predmeti, ki ovirajo pretok

• 1.1 Kozmetični pripomočki 
Ljudje doma v kanalizacijo 
najpogosteje odmetavajo 
pripomočke za osebno higieno. 
V kanalizacijo ne sodijo: 
sredstva za nego dojenčkov, kot 
so plenice za enkratno uporabo, 
hladilni in vlažilni robčki, vata, 
palčke za ušesa ter toaletni 
pripomočki za odrasle, kot 
so vložki, tamponi, kondomi, 
plenice.

• 1.2 Sredstva za čiščenje  
Prav tako v kanalizacijo ne 
sodijo sredstva in pripomočki 
za čiščenje: čistilne krpe, gobe, 
vlažilni in čistilni robčki. 

• 1.3 Tekstil    
V kanalizacijo je tudi 
prepovedano odmetavanje: 
tekstila (nogavice, krpe, spodnje 
perilo …), drobnih plastičnih 
predmetov, embalaže.

Posledice
Navedeni odpadki v kanalizaciji 
tvorijo vlaknaste in nitaste odpadke, 
ki mašijo črpalke ter blokirajo 
tekalna kolesa v črpalkah na 
črpališčih, ki varujejo naselja pred 
poplavami. Zato se lahko zgodi, 
da zaradi zamašenih in blokiranih 
črpalk v primeru visoke vode 
črpališča ne bodo odigrala svoje 
varovalne funkcije! Prav tako pa 
se morajo ljudje zavedati, da je v 
vsakem primeru zamašitve potreben 
poseg delavcev kanalizacije in 
pooblaščenih serviserjev, ki morajo 
smeti iz črpalke odstranjevati 
ročno. Zaradi takšnih posegov se 
dvigujejo stroški pri vzdrževanju 
kanalizacijskega omrežja! V 
kolikor pa ti odpadki pritečejo na 
čistilno napravo, lahko zamašijo 
grablje, katerih funkcija je ravno 
odstranjevanje odpadkov iz odpadne 
vode. Zaradi zamašitve grabelj 
prihaja tudi do poplavljanja objekta 
predčiščenja.

• 1.4 Različni trdi odpadki  
V kanalizacijo je prepovedano 
odmetavanje: ostankov lesa, 
trdih odpadkov, plastenk, 
organskih odpadkov (ostanki 
hrane, pokošena trava, listje) 
in gradbenih odpadkov (malta, 
cement, deske).

Posledice
V takšnih primerih lahko pride do 
zamašitve kanala in posledično do 
zaplavljanj. Kosi lesa in drugi večji 

kosi trdih odpadkov pa na čistilnih 
napravah povzročajo strojelome 
tekalnih koles na črpalkah ter 
lomljenje ostale mehanske opreme.

b. Predmeti in snovi, ki otežujejo 
čiščenje

• 2.1 Ostanki hrane, maščobe in 
olja
V kanalizacijo (v WC ali odtok) 
prav tako ne sodijo ostanki 
hrane, olja in maščobe. Hrana 
v kanalizaciji je namreč 
odlična vaba za podgane, olja 
in maščobe pa povzročajo 
mastne obloge na kanalizaciji 
ter zmanjšujejo pretočnost v 
kanalizacijskih ceveh. Poleg 
tega povzročajo tudi pojav 
plavajočega blata na samih 
čistilnih napravah.

Posledice
Plavajoče blato otežuje čiščenje 
odpadne vode, odstranjevanje blata 
in končno dehidracijo blata ter 
dviguje stroške čiščenja odpadne 
vode, saj je poraba električne 
energije ob prisotnosti odpadnega 
blata močno povečana.

• 2.2 Nevarne snovi
V kanalizacijo je prepovedano 
odmetavati ali zlivati:
• barve
• topila
• škropiva
• dezinfekcijska sredstva
• kisline
• zdravila
• odpadna olja in naftne 

derivate

Posledice
Takšne vrste odplak imajo zelo 
visoko obremenitev in zato močno 
presegajo običajno obremenitev 
čistilnih naprav. Posledično 
mikroorganizmi, ki vršijo biološko 
čiščenje na čistilnih napravah, 
nabreknejo, nastane plavajoče 
blato, poraba kisika in posledično 
električne energije se močno poveča, 
s tem pa tudi strošek čiščenja

• 2.3 Ostalo
V kanalizacijo je prepovedano 
odvajanje: živalskih iztrebkov, 
hlevskega gnoja, gnojevke 
svežega ali pregnitega blata iz 
greznic tekočih odpadkov iz 
klavnic, vinskih kleti, mlekarn, 
itd. ter silažne vode.

Greznice

Praznjenje greznic pri 
nepooblaščenih subjektih

Pogosto se dogaja, da ljudje še 
vedno praznijo greznice preko 
“neznancev”, ki greznične gošče nato 
spuščajo neposredno v kanalizacijo 
preko kanalizacijskih jaškov. Ker 
manjše čistilne naprave tako velikih 
obremenitev ne prenesejo, se njihova 
učinkovitost močno zmanjša. Poveča 
pa se tudi poraba električne energije, 
ki močno dvigne strošek čiščenja.

Sankcije
Praznjenje greznic pri 
nepooblaščenih subjektih je kaznivo, 
saj lahko greznice na območju občin 
v upravljanju Šempeter-Vrtojba, 
Brda, Renče-Vogrsko, Miren-
Kostanjevica in Mestna občina 
Nova Gorica prazni le pooblaščeni 
izvajalec, to je družba Vodovodi in 
kanalizacija Nova Gorica, d. d., ki 
te greznične gošče obdela skladno s 
veljavnimi predpisi. 

Mitja Gorjan
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Energetska učinkovitost v gospodinjstvu 
– Nakupovanje

• Postanimo samooskrbni. S 
pridelavo hrane na domačem 
vrtu bomo prihranili veliko 
denarja.

• Kupujmo sezonsko in lokalno 
pridelano hrano, saj tako 
zmanjšamo rabo energije, 
potrebno za shranjevanje in 
prevoz živil, poleg tega pa 
skrbimo za zdravo prehrano.

• Preden se odpravimo v 
trgovino z živili, napišimo 
točen seznam izdelkov, ki 
jih potrebujemo. Držimo se 
nakupovalnega seznama, saj 
tako ne kupujemo stvari, ki jih 
ne potrebujemo. Za izdelavo 
in prevoz vsakega izdelka pa 
je potrebno vložiti določeno 
količino energije.

• Uživajmo čim več nepredelane 
hrane, saj tako jemo zdravo 
in ob tem prihranimo kar 
nekaj energije in denarja, ki 

sta potrebna za predelavo. 
Nepredelana hrana je zato 
cenejša (npr. jejmo sveže sadje 
in pijmo vodo iz pipe, raje kot 
da pijemo sadni sok). 

Pomlad je čas čiščenja, tudi telesa

Pomladna zelenjava, ki jo naberemo  
na travniku, gozdu, čisti organizem, 
krepi jetra, razstruplja telo.

Narava nam ponuja odlično 
zelenjavo, ki  jo lahko vključimo v 
naš vsakdanji jedilnik.  Pripravimo 
si jedi iz regrata, koprive, čemaža.  
Lahko jih vključimo v juhe, omlete, 
solate, priloge, namaze, ...

Pomladno solato lahko obogatimo s 
cvetovi trobentic, vijolic, marjetic. 

V pomladnem času si pripravimo 
pomladni čaj iz regratovih cvetov.

Navodilo za pripravo:

10 svežih regratovih cvetov 
prelijemo z 2 dcl vrele vode in po 10 
minutah precedimo. Pripravljen čaj 
lahko  po želji  sladkamo z medom.  
Vsak dan uživajmo čar pomladi tudi 

ob skodelici  sveže pripravljenega 
regratovega čaja.  

Cvetove lahko tudi  posušimo in 
shranimo za deževne dni. Sušimo jih  
v senci.

Poskrbite tudi za pomladno čiščenje 
obraza. Pripravite si masko oziroma 
piling.

Sestavine: 
2 žlice ovsenih kosmičev 
1 žlica medu 
1 žlica vroče vode ali čaja iz regrata

V mešalniku zmešajte kosmiče, 
dodajte  med in vodo ter premešajte. 
Nanesite na obraz in pustite stati 20 
minut. Masko odstranite tako, da  z 
vlažno krpo nežno masirate obraz.  
S tem boste naredili nežen piling. 
Ostanke maske sperite z mlačno 
vodo.  

Živimo v sožitju z naravo.

Mojca Požar Gulin
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• Za nakupe uporabljajmo 
bombažno vrečko ali 
nakupovalno košaro, plastične 
vrečke za nakupovanje pa 
uporabimo večkrat.

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

Goriška lokalna energetska
agencija GOLEA
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Zobozdravstvo in ortodontija 
z roko v roki

Več kot 20 let nazaj je v Šempetru 
pri Gorici odprla svoja vrata prva 
zasebna zobna ordinacija. Takoj, ko 
je to dopuščala zakonodaja, je na 
pot zasebništva stopila Darja Lestan 
Arčon, dr. dent. med.. Z vodenjem 
in delom v lastni ambulanti se ji 
je izpolnila želja, da lahko dela po 
lastni strokovni in moralni presoji in 
se nasploh pacientom bolj posveti. 
Le tako lahko v svojem delu uživa, 
najbolj pa je pomembno, da so 
pacienti z opravljenimi storitvami 
zadovoljni. Veliko je takih, ki so 
ji zvesti vse od začetka, kar je 
precejšnja spodbuda in potrditev, da 
je pristop, ki ga je ubrala, pravi.

Z leti dela na področju osnovnega 
zobozdravstva se je pri vodenju 
ordinacije pokazala potreba po 
sodelovanju s specialistično 
stroko. Tako se je pred leti 
zobozdravstvenemu timu pridružila 
specialistka parodontologinja, ki 
zdravi bolezni obzobnih tkiv in 
opravlja implantološke posege. Za 
pripravo pacientov na obravnavo 
pri zobozdravniku in za vodenje 
pacientov, ki so v parodontološki 
obravnavi pa poskrbi ustna 
higieničarka v ambulanti za ustno 
higieno.

Pred dvema letoma je ekipi novo 
energijo prinesel specialist za 
zobno in čeljustno ortopedijo 
Gregor Može, dr.  dent. med., 
ki je na podiplomskem študiju 
na King’s Collegeu v Londonu 
pridobil naziv Masters of science 
ter opravil specialistični izpit na 
Royal college, college of Edinburgh. 
Gre za zanimivo področje 
zobozdravstva, ki nudi rešitve tako 
za otroke kot odrasle. Zobna in 
čeljustna ortopedija, bolj znano kot 
ortodontija, je veja zobozdravstva, 
ki ureja položaj zob in medčeljustne 
odnose s pomočjo snemnih ali 
nesnemnih ortodontskih aparatov.

Zakaj ortodontija? 

Osebno zadovoljstvo in samozavest 
sta pogoja za kvalitetno in uspešno 
življenje. Z ureditvijo nasmeha lahko 
pacientu povrnemo samozavest in 
nekako odstranimo oviro, ki bi mu 
drugače lahko preprečevala celosten 
razvoj, kar velja predvsem za otroke. 

Z razvojem vedno manj vidnih in 
tudi skritih zobnih aparatov ter z 
zavedanjem, kako pomemben je 
lep zdrav nasmeh za zdravje in 
celostno podobo, pa je tudi delež 
odraslih pacientov, ki se odloči za 
ortodontsko zdravje vedno večji. 

Med odraslimi je zelo razširjena 
paradontalna bolezen, kjer zaradi 
vnetnega dogajanja okoli zoba pride 
lahko do izgube kosti, majavosti zob 
in v skrajnem primeru tudi izgube 
zoba. V primeru pravočasnega 
ukrepanja se vnetje lahko umiri, 
vendar zaradi že prisotne izgube 
kosti pride do neravnovesja sil, ki 
držijo zobe v določenem položaju 
znotraj ustne votline. Poenostavljeno 
so te sile:

• sile jezika,
• sila ustnic,
• sila lica,
• alveolarna kost, v kateri so zobje 

“vsidrani”.

Ko enkrat zobje nimajo več opore s 
strani alveolarne kosti, so najve
krat podvrženi sili jezika, ki sprednje 
zobe pahljačasto razpre. Največkrat 
so opazne vrzeli med zobmi, ki jih 
prej ni bilo.

Poleg občutnega poslabšanja 
izgleda so nepravilno nagnjeni 
zobje podvrženi tudi nadaljnjemu 
slabšanju zaradi nepravilne 
obremenjenosti zob. 

Med ortodontskim zdravljenjem 
se zobje premikajo s pomočjo 
razstapljanja kosti na eni in 
dodajanjem kosti na drugi strani 
korenine. V primeru že prisotne 
aktivne paradontalne bolezni lahko 
pride do pretiranega razstapljanja 
kosti in dodatne nepovratne 
izgube le-te, zato je pred pričetkom 
ortodontskega zdravljenja potrebno 
vnetje v obzobnih tkivih pozdraviti 
ter zagotoviti brezhibno ustno 
higieno. 

S pomočjo ortodontskega zdravljenja 
lahko zobe nagnemo nazaj in s tem 
izboljšamo naklon zob, zapremo 
vrzeli ter izboljšamo tudi videz 
nasmeha. 

M. A.

Ali ste vedeli, da so ljudje 
z urejenim nasmehom bolj 
nasmejani in družabni, 
po nekaterih raziskavah, 
izvedenih v ZDA, pa tudi 
dosegajo boljše rezultate v 
šoli ter posegajo po boljših 
službah?
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Pestro predbožično dogajanje na 
pediatriji

V mesecu decembru smo že tretje 
leto zapored na pediatričnem 
oddelku bolnišnice Šempeter 
nastopili z vrtčevskim pevskim 
zborčkom vrtca Šempeter.

Otrokom, ki te praznične dni 
preživljajo v bolnišnici, njihovim 
staršem ter osebju oddelka, na tak 
način pričaramo delček zimskega 
prazničnega vzdušja s pesmicami.

Vsako leto se nam na našem nastopu 
pridruži še kakšen glasbenik, 
ki skupaj z nami popestri tole 
popoldne. Poleg našega suverenega 
nastopa in odličnega prepevanja 
pesmic, smo popestrili nastop 
še Mojca Velikajne – Moya ter 
poseben glasbeni gost: lanskoletni 
zmagovalec Melodij morja in sonca – 
Iztok Easy Novak, ki se je z veseljem 
odzval našemu vabilu.

Ob spremljavi klavirja je zapel nekaj 
svojih pesmi, seveda ni manjkala 
zmagovalna pesem Nekaj med nama; 
kot presenečenje pa smo skupaj z 
njim zapeli pesem Kar tako, ki je 
marsikomu povzročila kurjo polt in 
solzico v očeh.

Res je, kar pravijo, da glasba odžene 
skrbi in bolečino stran. In srčno 
upamo, da smo (čeprav samo za 
eno popoldne), vsem bolnišničnim 
otrokom polepšali dan.

Na pediatriji v šempetrski bolnišnici 
pa so imeli poleg koncerta tudi obisk 
Božička kar en dan prej, ampak to 
ni bil pravi pravcati Božiček, ampak 
dekle z ogromnim srcem, ki že tretje 
leto obdaruje otroke na pediatriji z 
igračami, ki jih celo leto kupuje in 
skladišči v domači kleti.

Govorimo o Sibili Peternelj iz Brd, 
ki si je letos morala izposoditi 
kombi, da je lahko na pediatrijo 
dostavila vse igrače, ki jih je od 
lanskega januarja pridno nakupovala 
in shranjevala doma. Vsak otrok 
si je lahko izbral igračo po želji, 
preostala darila pa je podarila 
pediatriji. O sami odločitvi za tako 
veliko dejanje, skromno pove: “To 
je potrebno preizkusiti in ko to 
preizkusiš, ugotoviš, v čem je smisel 
darovanja. Nekateri pravijo, da sem 
malo zmešana, ker porabim po dve 
plači za nakup daril, ampak povem 
vam, da če bi bilo več takih, malce 
zmešanih, kot sem jaz, bi bil svet 
lepši.”

Sibilo je na pediatriji sprejela tudi 
pomočnica ravnatelja, Matejka 
Kandus, ki pred našimi očmi ni 
skrivala presenečenja in veselja 
nad dobrosrčnostjo in skromnostjo 
Sibile: “Imate resnično veliko srce, 
občudujem vas z vsem srcem in 
ponosna sem, da lahko spoznam tako 
osebo, kot ste vi. Poklanjam se vam 
v imenu vseh naših otrok in v imenu 
celotnega našega kolektiva.” Sibilo 
je kasneje na sedežu osnovne šole 
sprejel tudi ravnatelj Primož Hvala 
Kamenšček.

Pozdravljeni 
starši!

Obveščamo Vas, da smo s 
1. februarjem 2016 odprli 
jaslični oddelek v enoti 
Sonček v Vrtojbi.

Veseli smo, da imamo toliko 
otrok.

Pred otrokom, ki prvič 
vstopa v vrtec, je zahtevna 
naloga. Za daljši čas bo, 
morda celo prvič, ločen od 
staršev. Vstopiti mora v novo 
okolje, kjer se bo srečeval 
z neznanimi odraslimi in 
otroki, prilagoditi se mora 
tamkajšnjemu ritmu in novim 
zahtevam. Sprejeti mora nova 
pravila, si z vrstniki deliti 
igrače, kdaj tudi počakati. To 
je za otroka kar zahtevno, in 
zato smo tukaj mi, strokovni 
delavci vrtca Šempeter.

Matejka Kandus,
pomočnica ravnatelja za vrtce
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Sibila je poleg pediatrije obdarila 
tudi v vrtec v Dornberku, Staro Goro 
in mamico s petimi hčerkami in 
resnično je to zelo preprosto dekle z 
ogromnim srcem, ki osrečuje vse, ki 
so v njeni bližini.

Lara Soban,
Mojca Velikajne
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Snežaki iz 
plastenk 
skupine, 
Ježki

Snežaki na bregu zasneženem 
stojijo in se sonca prav nič ne 
bojijo.

Iz plastenk so narejeni, vata je 
namesto snega, še gibljive oči, 
nos in šal smo dodali in naši 
snežaki so ravno tako lepi kot 
pravi.

Vika Hadžič,
Vrtec Šempeter, enota Mavrica

Lune pozimi

Naši malčki že prepoznajo svoja 
oblačila, kadar se preoblačimo. Zato 
smo tej temi posvetili kar nekaj časa. 
Najprej smo prepoznavali svoja 
oblačila, predvsem kape, nato so se 
z njimi igrali in si jih izmenjevali. 
Sledil je razgovor, kaj vse oblečemo 
pozimi, ko je mraz. Seveda so starejši 
otroci, ki že govorijo, sodelovali 
v razgovoru, ostali pa so s kretnjo 
nakazali svoj kos oblačila. Najbolj 
so jim bile všeč kape. S kapami smo 
se tudi fotografirali in s portreti 
okrasili pano v igralnici. Sledila 
je likovna dejavnost – lepljenka  z 
obliko, ki jo “matematično” mlajši 
otroci najprej spoznajo. Pisane 
kroge so individualno lepili na svojo 
narisano kapo. Stvaritve malčkov 
smo s pomočnico Martino razstavile 
v igralnici, kjer si jih vsakodnevno 
ogledujemo.

Larisa Ambrož dipl. vzg.,
Enota Žarek 

Modri srčki

V vrtcu Žarek smo bili Sončki 
v februarju zelo ljubeznivi. 
Vključili smo se v Nivein projekt 
“Podarite nam modro srce” 
in ustvarili mozaike modrih 
srčkov. Otroci so povedali veliko 
prijaznih in lepih besed, ki smo 
jih nato s srebrno barvo napisali 
na srčke (prijateljstvo, objem, 
ljubezen, imamo se radi …). Te 
smo po pošti poslali v Ljubljano, 
kjer bodo omogočili denarni 
prispevek, ta pa bo pomagal 
otrokom iz socialno ogroženega 
okolja.

Ker pa se imamo radi tudi med 
seboj in želimo vse dobro in lepo 
tudi sebi, smo tako z lepljenjem 
srčkov v rdečih mozaikih 
poskrbeli še zase. Tokrat smo 
lepe misli pisali z zlato barvo.

Imetje se radi … celo leto!

Barbara Žorž

Pika 
Nogavička in 
nogavice

V tednu pred pustom smo si v 
skupini Ježki enote Mavrica večkrat 
zapeli pesem o Piki Nogavički,
ki smo jo s skupnimi močmi 
pobarvali, otroci pa so se preizkusili 
v lepljenju trakov na nogavice.

Lep pustni pozdrav! 

Vika Hadžič
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Konjički v vrtcu

V vrtcu Sonček nas je v mesecu 
januarju obiskala čisto prava konjska 
vprega z dvema čisto pravima 
konjičkoma.

Otroci smo bili nad tem obiskom 
vidno navdušeni in smo brez strahu 
oba konjička tudi pobožali, ju 
opazovali.

Še večje navdušenje pa smo 
pokazali, ko sta konjička na ukaz 
peljala vprego krog okoli nas.
V skupini Pri zeleni vili se od 
tematike konj kar nismo in nismo 
mogli posloviti. Zato smo se naučili 
pesmico Hi konjiček, ki smo jo ob 
petju spremljali z malimi ritmičnimi 
instrumentki in oponašali zvok 
kopit.

Po opazovanju sličic konj smo tudi 
sami narisali s svinčnikom vsak 
svojega konjička. 

Ker pa nam to še ni bilo dovolj, 
smo se odločili, da bomo naredili 

konjičke, ki jih bomo lahko tudi 
jezdili. S pomočjo odpadnega 
materiala (palic, starih najlonk, 
odpadnega usnja, volne) smo 
naredili vsak svojega konjička. Ko 
se je pokazalo sonce, pa smo vsak 
s svojim konjičkom pojezdili pa 
vrtčevskem atriju in se ob tem glasno 
nasmejali in zabavali.

Zdaj bodo pa ti naši konjički našli 
dom pri vsakem od otrok doma.

Otroci pri Zeleni vili, 
Mojca Velikajne, 
Ingrid Vodopivec

Obisk lovcev pri zajčkih

V sredo, 10. februarja 2016, smo v 
skupino Zajčkov dobili prav poseben 
obisk. Obiskala sta nas lovka in 
lovec iz Zveze lovskih družin 
Gorica. 

Lovca, ki sta bila oblečena v svečani 
lovski obleki, sta nam na, za otroke, 
razumljiv način, predstavila, s čim 
se lovci ukvarjajo. 

Poudarila sta, da mora vsak 
obiskovalec narave in gozda 
poskrbeti tudi za živali. Ko gremo 
na sprehod, moramo hoditi po poteh 
in stezah, da živali ne vznemirjamo. 
Če vidimo kakšnega mladiča, se ga 
ne smemo dotikati, ker s tem lahko 
povzročimo, da ga starši zapustijo. 
Pozimi poskrbimo za zimsko 
krmljenje ptic in ostalih živali. To 
počnemo tudi mi, saj smo v okolici 
vrtca ptičkom napolnili krmilnice s 
semeni ter jim odnesli ptičje pogače 
in nize arašidov v gozd.

Pokazala sta nam še trofeje živali. 
Ogledali in pobožali smo lahko 
veverico, lisico, srnjaka, divjo raco, 
fazana in sovo. Za opazovanje živali 
je nujno potreben daljnogled, ki sta 
nam ga pokazala. 

Otroci so lovcema tudi zastavljali 
vprašanja, na katera sta odgovorila. 

Obiska smo bili zelo veseli, saj je 
popestril naše vrtčevsko življenje.

Lovcema se zahvaljujemo za lep, 
poučen in zanimiv dopoldan in si 
želimo še nadaljnjega sodelovanja.

Valentina Velišček,
Vrtec Mavrica, Šempeter
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Pouk malo drugače – obisk veterinarja 

Ste kdaj pomislili, zakaj se otrokom 
upira način učenja le preko knjig in 
zvezkov?

Knjige in zvezki vsebujejo veliko 
potrebnih informacij, ki jih otroci 
morajo spoznati. Vendar pa so 
informacije predstavljene le verbalno 
in preko skic.

Otroci pa veliko bolje usvajajo 
znanje preko igre in izkustva. 
Tako učenje spodbuja soudeležbo, 
poslušanje in razmišljanje.

V 1. A razredu so se otroci učili, 
kako opisati žival. V ta namen 
nas je obiskal Rajko Fabbro, oče 
naše učenke Julije Pie, ki je po 
poklicu veterinar. V učilnici nam 
je predstavil pripomočke, ki jih 
potrebuje pri svojem delu. Vse smo 
z otroki preizkusili in si “pomerili” 
ter bili imenitni veterinarji in 
veterinarke.

Čez čas smo se preselili na šolsko 
dvorišče, kjer sta nas čakala gospoda 
Edi Bizjak in Henrik Budal s 
svojima konjema. Ugotovili smo, 
da je en konjiček zbolel, zato so 
otroci poslušali njegovo bitje srca, 
delovanje črevesja, čistost pljuč in 
kot pravi veterinarji pogledali še 
zobe. 

Rajku, Ediju in Henriku se iz srca 
zahvaljujemo za tako zanimivo 
preživeto dopoldne, na katerega se 
radi spominjamo, saj so se otroci 
veliko novega naučili. 

Še konjeniški pozdrav: hip-hip-hura!

Katarina Tischer Gregorič

Debatni klub na Osnovni šoli Ivana Roba

Debatni klub sem ustanovila v 
šolskem letu 2006/2007. Od vsega 
začetka so se učenci radi pomerjali 
z drugimi vrstniki iz Slovenije 
in tujine na debatnih turnirjih. V 
letošnjem šolskem letu so se učenci 
udeležili že treh turnirjev. 

Naši debaterji so se decembra 2015 
na Osnovni šoli Toneta Čufarja 
v Mariboru odlično odrezali in 
dosežene rezultate tudi zaslužili, 
saj so se neutrudno pripravljali. Za 
svoje delo so bili prav vsi nagrajeni. 
Zasedli so prvo ekipno mesto 
(Franc Kravos, Lucija Bizjak, Hugo 
Abrahamsberg), tretje ekipno mesto 
(Sara Milovac Klančič, Lea Skočaj, 
Lana Vodopivec) ter peto ekipno 
mesto (Lana Vinazza, Nastja Orel, 
Andreja Cej).

Odlično so se naši debaterji uvrstili 
tudi kot posamezni govorci. Na prvo 
mesto se je uvrstil  Franc Kravos, na 
drugo pa Lucija Bizjak.

Januarja smo na naši šoli organizirali 
debatni turnir. V finale se je uvrstila 
tudi naša ekipa z največjim številom 
doseženih točk, a žal ji v finalu 
ni uspelo premagati sogovornikov 
in se je tako uvrstila na odlično 
drugo mesto (Franc Kravos, Lucija 
Bizjak, Hugo Abrahamsberg) in 
Franc Kravos se je uvrstil kot drugi 
najboljši govorec.

Naslednji izziv je mednarodni 
debatni turnir v angleščini, kjer se 
bodo lahko pomerili z ekipami iz 
drugih evropskih in azijskih držav.

Kristina Stopar Jenišek



22 Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba

š
o

l
s

t
v

o

Prešernov dan – kulturni 
praznik

8. februarja praznujemo Slovenci 
svoj kulturni praznik, ki obeležuje 
spomin na smrt našega največjega 
pesnika Franceta Prešerna. Po vsej 
Sloveniji se vrstijo prireditve in 
praznovanja, na ta dan podeljuje 
država svojim najodličnejšim 
nosilcem kulturnega sporočila 
nagrade za najvišje dosežke na 
področju kulture.

Kulturni praznik smo obeležili tudi 
na OŠ Ivana Roba Šempeter pri 
Gorici, letos na čisto poseben način. 
V goste smo povabili folklorno 
skupino MKD Ohridski biser ter 
Društvo žena in deklet Šempeter. 
Obe kulturi smo spoznavali preko 
plesov, pesmi in pravljice. Primerjali 

smo elemente naše kulture z 
elementi makedonske kulture 
in zanimivo je bilo ugotavljati, 
koliko podobnosti in razlik je 
med njima.

Prešernov dan smo tako počastili 
z ozaveščanjem, da se na osti 
kulture kaže naše bogastvo in z 
željo, naj postane kultura praznik 
našega vsakdana.

Folklorni skupini MKD Ohridski 
biser in Društvu žena in deklet 
Šempeter se zahvaljujemo za 
bogato izkušnjo in kulturno 
preživeto dopoldne.

Katarina Tischer Gregorič
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Prvošolci 
in teden 
kulture

Prvošolci iz podružnične šole 
Vrtojba smo v mesecu februarju 
posebno pozornost posvetili kulturi, 
dogajanje pa sklenili z obeleženjem 
slovenskega kulturnega praznika.

Pouk smo začeli s prebiranjem pesmi 
Kaj je kultura?, ki jo je napisala 
pesnica Ida Semenič. Sledil je 
razgovor o tem, kaj je kultura in 
kdaj smo kulturni. Naši prvošolci 
so izhajali iz lastnih izkušenj in 
razmišljali takole: 

Kulturni smo: 
• ko se lepo obnašamo in ne 

nagajamo,
• ko pomagamo mami, ko je 

utrujena,
• ko smo srčni do učiteljic, da jih 

poslušamo, ko govorijo in jim ne 
segamo v besedo,

• ko smo prijazni do sošolcev in se 
kličemo po imenih,

• ko uporabljamo prijazne besede, 
hvala, prosim in nasvidenje,

• ko pridejo na obisk gostje smo 
do njih prijazni,

• ko smo prijazni do živali in 
narave, skrbimo za čistočo 
okolja.

Kultura je:   
• ko gremo v gledališče, 
• ko si ogledamo razstavo v 

mladinskem centru,
• ko imamo šolsko proslavo.

Pojem kulture smo nadgradili z 
dejavnostjo, ki je bila vezana na 
dobro počutje v našem razredu. 
Učenci so bili za spoštljivo 
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obnašanje in kulturne pogovore 
nagrajeni z žigci, ki so jih pridno 
zbirali v šolskem zvezku.

Pogovarjali smo se kulturnih 
ustanovah v domačem kraju in 
bližnji okolici ter razložili njihov 
pomen in namen.

Tekom našega dogajanja so učenci 
nosili gradivo o delih in življenju 
Franceta Prešerna. Pripravili smo 
razredno zbirko Prešernovih 
fotografij, knjižnih del, bankovcev, 
notnih zapisov Zdravljice, … 
Izmed prinesenih pesniških zbirk 
nas je najbolj navdušila pesnitev 
Povodni mož. Prebrali smo jo, si 
ogledali ilustracije in uprizorili ples 
Povodnega moža in Urške. 

Pri likovni umetnosti je bil čas 
za risanje z novim materialom, 
preizkusili smo oglje in narisali 
Prešernov portret. Nastale umetnine 
smo razstavili na panoju v učilnici.

Naš kulturni teden se je zaključil 
s šolsko prireditvijo, na kateri smo 
nastopali s plesom Abrahamovi 
sinovi, z glasbili sta nas spremljala 
Petra Pia in Irenej.

Alenka Vodopivec in Karmen Grosar

Obogatitvene dejavnosti 
za vrtojbenske prvošolce

Dogajanje v šolskih klopeh 
je vedno pestro in zanimivo, 
še posebno dejavni pa so bili 
učenci prvega razreda iz Vrtojbe, 
v predprazničnem času in v 
začetku novega leta 2016. 

Že od začetka šolskega leta se 
pogovarjamo o vrednotah, ki 
jih imamo v okviru projektov 
Eko šola in Zdrava šola. Zato 
smo se odločili, da bomo našo 
učilnico okrasili z izdelki iz 
odpadnih materialov. Učenci in 
starši so se sami angažirali in 
prinašali materiale, ki jih niso 
več potrebovali. V okviru likovne 
umetnosti in dnevov dejavnosti 
so učenci izdelali okraske, 
voščilnice, darilca in druge 
umetnine, s katerimi smo sebi 
in drugim polepšali praznike. Z 
nastalimi izdelki smo sodelovali 
v natečaju Slovenski novoletni 
okraski, na šolskem Bazarju in 
dobrodelni stojnici v Štandrežu.

Odzvali smo se tudi povabilu 
Društva žena Vrtojba. Ob pomoči 
prijaznih krajank smo pripravili 
testo, oblikovali piškote, jih 
spekli in se z njimi posladkali. 
Medgeneracijsko  druženje je 
potekalo v prijetnem vzdušju in 
lepo bi bilo, da bi taka srečanja 
postala tradicionalna. Piškote, ki 
smo jih spekli, pa smo ponudili 
na šolskem bazarju.

Na pobudo mamice našega 
učenca smo sodelovali tudi na 
likovnih delavnicah v Mestni 
galerji v Novi Gorici. Ustvarjali 
smo z različnimi tekočimi in 
trdimi materiali. Ob vodstvu  
znane umetnice so nastale 
predloge za voščilnice in hiške 
v obliki polodprtega prostora, ki 
nam lahko služijo kot okrasek ob 
prižgani čajni svečki.

Še posebno veselo je bilo v 
zadnjih decembrskih dneh. 
Obiskal nas je dedek Mraz, ki 
nas je razveselil, ne samo z 
darili, ampak tudi s sproščenim 
klepetom in volkcem Brunom.

Presenečenje nas je čakalo tudi 

v Kulturni dvorani v Šempetru, kjer 
smo si zadnji šolski dan starega leta 
ogledali gledališko predstavo Zlata 
ptica.

V decembru smo pri pouku brali 
pravljico Kako so živali prihajale 
k babici Zimi po toplo obleko. 
Ob tej priložnosti smo dejavnosti 
nadgradili in pripravili dramatizacijo 
pravljice. Na predstavo v mesecu 
decembru smo povabili starše 
prvošolcev, januarja pa še najstarejšo 
skupino otrok iz vrtca Sonček v 
Vrtojbi. Tako smo sebi in drugim 
polepšali dolge zimske dni.

Alenka Vodopivec,
Karmen Grosar
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Doživet 
klavirski 
recital 
Danijela 
Breclja

V začetku januarja je bil 
Coroninijev dvorec prizorišče 
klavirskega recitala, na katerem se 
je predstavil osemindvajsetletni 
domačin Danijel Brecelj, ki v tem 
letu na Univerzi Mozarteum v 
Salzburgu zaključuje specialistični 
magistrski študij. 

Kulturno društvo Tojva A.D. 1200 
iz Vrtojbe je Danijela Breclja 
povabilo v goste z željo, da 
predstavi domačemu poslušalstvu 
umetnika, ki se je v zadnjih letih 
posvečal študiju v tujini (Pariz, 
Salzburg, Imola). Njemu je nastop 
predstavljal dodatno koncertno 
priložnost pred internim izpitom, 
prvim preizkusom solistično-
koncertnega magisterija, ki ga je 
imel konec januarja. 

Program, s katerim se je predstavil, 
je vseboval tri umetnine izjemnih 
klavirskih skladateljev, kot 
so Ludwig van Beethoven in 
Maurice Ravel ter fascinantni 
Franz Liszt. Pozna Beethovnova 
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Kulturni praznik v duhu 
besed

V četrtek, 4. februarja, smo tudi v 
Občini Šempeter-Vrtojba obeležili 
slovenski kulturni praznik z 
zavedanjem, da sta prav umetnost 
in kultura pripomogli k temu, da 
smo v dolgih stoletjih kot številčno 
majhen narod, obdan z veliko 
večjimi ljudstvi, uspeli ohraniti 
svojo identiteto. Ko smo torej 
praznovali besedo, knjigo in kulturo, 
smo praznovali svojo najmočnejšo 
in najbolj imenitno silo, ki se je 
na dolgi rok pokazala kot izrazito 
državotvorna. 

V tem duhu, z besedo, je bil 
obarvan tudi tokratni dogodek, ki 
so ga oblikovali igralci Prosvetnega 
društva Štandrež s komedijo Gremo 
v teater. Slavnostni nagovor je 
prispevala gospa Irena Škvarč, 
direktorica Goriške knjižnice 
Franceta Bevka, ki je zbranim 
položila na srce, da naj nikar 
ne pozabimo na tisto, kar je 

Slavnostni nagovor si lahko v celoti 
preberete na občinski spletni strani.
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najpomembnejše – na kulturo srca: 
“Kultura srca je namreč dostopna 
vsakomur, saj nas tako kot podarjeni 
nasmeh nič ne stane, vendar 
čudežno deluje. Več je damo drugim, 
več se nam je povrne.”

Mateja Poljšak Furlan
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Sonata, op. 109, ki je po značaju 
precej romantična, je zazvenela 
v notah pozitivnega razpoloženja 
durovske tonalitete vse do tretjega 
zamišljenega stavka z religiozno 
vsebino. Pri priljubljenem La 
Valse Mauricea Ravela je Danijel 
Brecelj razkril lepoto bogatega 
harmonskega gradiva, vpetega v 
simfonično zvočnost. Pri Franzu 
Lisztu in njegovi h-mol Sonati, 
tako zvani simfoniji za klavir, se je 
v njegovi izvedbi pokazala velika 
briljantna nemška šola. Na temo 
enega izmed najpomembnejših 
del za klavir bo Danijel Brecelj na 
predavalnem koncertu v marcu 
zagovarjal drugi del magistrske 
naloge. 

Pianist je nemalokrat glasbo 
ovil v tančico nežnega rahljanja 
kontur melodije in je poetično 
podajal odtenke liričnosti, kar je 
prispevalo k čustveni učinkovitosti 
in mehkobi. Slednje je spretno 
s pravo mero odmeril. Njegova 
interpretacija se odraža z jasnim 
fraziranjem. Zaznati je premišljeno 
grajenje dinamičnosti notnega 
gradiva. Njegova interpretacija 
je preplet navdiha in izbrušene 
tehnike.  

Po odličnemu koncertu ostaja 
velika želja, da bo koncertnih 
priložnosti za Danijela Breclja 
tudi doma veliko, ker njegovo 
inventivno izražanje glasbenih 
misli vzbuja pri poslušalcih 
čudovita doživetja. 

Metka Sulič
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Baročne glasbene 
poslastice z okusom 
oreha

Koncertni niz Zvoki mladosti, 
ki jih prireja Glasbena šola 
Nova Gorica ob podpori 
Občine Šempeter-Vrtojba, je 
v februarju obiskal dvorano 
šempetrskega Coroninijevega 
dvorca z baročno glasbo. 
Skupina šestih profesionalnih 
izvajalcev, ki prihajajo iz širše 
Primorske regije, se posveča 
odkrivanju glasbe poznega 16. 
in 17. stoletja. Njihovi programi 
obsegajo dela zelo znanih 
skladateljev, kot so Antonio 
Vivaldi in Arcangelo Corelli 
– dva znamenita italijanska 
skladatelja zlate dobe baroka. 
Vendar pa se program skupine, 
v kateri muzicirajo flavtistka 
Doris Kodelja, violinistka Tina 
Grego, kontrabasist David Šuligoj 
in čembalistka Eva Dolinšek, 
spogleduje še z veliko več manj 
znanih in ravno tako atraktivnih 
skladateljev iz tega časa, kot 
sta Francoza Michel Lambert - 
mojster pevske tehnike, Joseph-
Nicolas-Pancrace Royer in Italijan 
Gabriello Pulliti. 

Umetniški vodja in čembalistka 
Eva Dolinšek je za dodatno 
popestritev repertoarja v skupino 
povabila tudi dve pevki, ki s 
svojima glasovoma poskrbita, da 
se barok poslušalcem razodene 
z vsemi svojimi glasbenimi 
lepotami. Sopranistka Marjetka 
Luznik in altistka Mirjam Pahor 

se predstavljata bodisi solistično 
bodisi v duetu. Kombinacij med 
instrumentalisti in pevkama je 
skorajda neskončno; enkrat so 
združeni v duete, drugič v vokalno-
instrumentalne komorne skupine, 
tretjič zazveni samo instrumentalna 
glasba v izvedbi celotnega ansambla. 
Na ta način Musica Nucis poskrbi, 
da se na odru dogajanje dinamično 
odvija. Vedno ponudi kakšno 
glasbeno presenečenje in tako 
prikažejo to štiristo (in tudi več) 
let staro glasbo v vsej svoji estetski 
raznolikosti. 

Pohvalne so tudi izvedbe izvrstnih 
članic in članov skupine, ki so na en 
ali drug način povezani z Glasbeno 
šolo Nova Gorica. Nekateri so tam 
naredili prve korake v svet glasbe, 
drugi tam poučujejo in tretji so s 
šolo povezani kot dobri poslovni 
partnerji. Skupino je leta 2011 
ustanovila čembalistka Eva Dolinšek, 
ko je še kot študentka čembala in 
stare glasbe obiskovala Akademijo 
za glasbo Ljubljana. Kot zanimivost: 
Nucis pomeni oreh. Ime pa se 
nanaša na izpeljanko iz kraja, kjer se 
glasbeniki srečujejo na vajah in to je 
v Orehovljah.

Metka Sulič 

Fo
to

: J
er

n
ej

a 
K

ra
ig

h
er



26 Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba

k
u

l
t

u
r

a

Revija pevskih zborov Goriške

Konec januarja so se pevke in pevci 
s širše Goriške ponovno srečali 
v Kulturnem domu v Desklah na 
tradicionalni Reviji pevskih zborov 
Goriške 2016, ki jo pripravlja Javni 
sklad RS za kulturne dejavnosti. Na 
tokratno že 15. revijo, ki je poleg 
Primorske poje zagotovo ena večjih 
pevskih manifestacij na Goriškem, 
se je letos prijavilo 29 zborovskih 
sestavov, kar pomeni okoli 640 
sodelujočih pevk in pevcev. V  treh 
dneh smo slišali več kot 90 skladb 
iz bogate zakladnice slovenskih 
umetnih in ljudskih pesmi, kot tudi 
repertoarjev iz svetovne zakladnice 
zborovske literature. V strokovnem 
smislu je revijo spremljala 
zborovodkinja in poznavalka 
vokalne glasbe Jerica Gregorc 
Bukovec, ki je ob zaključku dejala: 
“Prvič sem bila na reviji v Desklah in 
nad vsem sem prijetno presenečena: 
zbori, pogoji v kulturnem domu, 
organizacijo in občinstvom.” 

Tudi letos smo med zborovskimi 
sestavi lahko prisluhnili zborom iz 
občine Šempeter-Vrtojba. Nastopili 
so kar štirje. V soboto smo lahko 
slišali Župnijski mešani pevski zbor 
Šempeter z mladim zborovodjem 
Matjažem Černicem, večer pa je 
zaključil Mešani pevski zbor Vrtojba 
z zborovodjem Zdravkom Lebanom. 
Moški pevski zbor Šempeter pod 
vodstvom Mirana Rustje in  Mešani 
pevski zbor Ciril Silič Vrtojba, ki 
ima novega zborovodjo Silvana 
Zavadlava, pa sta se predstavila v 
nedeljo. 

Sabina Volk Simčič

Župnijski mešani pevski zbor Šempeter. Mešani pevski zbor Ciril Silič Vrtojba.

Moški pevski zbor Šempeter.

Mešani pevski zbor Vrtojba.
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Šempetrka Miljana Cunta v 
Coroninijevem dvorcu predstavila svojo 
novo pesniško zbirko ‘’Pesmi dneva’’

Kulturno umetniško društvo 
Šempeter je v sodelovanju z JSKD, 
OI Nova Gorica, v sklopu cikla 
literarnih druženj ‘’Ubesedovanja’’, 
24. februarja v goste povabilo 
Miljano Cunta, našo rojakinjo, 
ki sedaj živi in dela v Ljubljani. 
Miljana Cunta je pripadnica 
fenomena sodobnih pesnic, ki so si 
najprej ustvarile ime in položaj na 
kulturno-umetniškem, znanstvenem 
ali katerem drugem področju 
intelektualnega delovanja oziroma 
v drugem poklicu in šele pozneje, 
sorazmerno pozno, izdale svoj 
prvenec. Je pesnica in prevajalka. 
Revijalne objave njenih pesmi so 
izšle v Sloveniji, na Hrvaškem in 
v Italiji. Svojo poezijo je brala na 
mnogih literarnih večerih. Njen 

pesniški prvenec ‘’Za pol neba’’ 
(Študentska založba, 2010) je bil 
nominiran za Veronikino in Jenkovo 
nagrado. 

Na tokratnem literarnem druženju 
je bila prek pogovora in prebiranja 
njenih eksistencialistično-duhovnih 
pesmi predstavljena Miljanina 
druga pesniška zbirka ‘’Pesmi 
dneva’’, ki je izšla pri založbi 
KUD Logos. “Pesmi se zvrstijo z 
naslovi polnih ur, vse od šeste do 
pete jutranje, in tako sklenejo čas 
enega dne. Čeprav dan v splošni 
rabi vključuje tako dnevni kot nočni 
del, ni zanemarljivo, da je pesnica 
pesmi naslovila Pesmi dneva, torej 
svetle, svetlobne polovice, čeprav 
omenja tudi jezik noči. Členitev časa 

na manjše enote evocira sodobni 
problem pomanjkanja ali bežanja 
časa, vendar mu da svojevrsten 
odgovor ali podpis prav s tem, ko se 
posveti ciklu enega dne. Torej ciklu, 
prastaremu cikličnemu dojemanju 
časa in vračanja … V času 
poveličevanja mladosti, nuklearnih 
in/ali razbitih ter sestavljenih 
družin je knjiga svojevrsten priklon 
medgeneracijskemu povezovanju 
in spoštljivosti do daru, ki ga človek 
prejme, če ima aktiven odnos s 
starejšimi.” (Petra Koršič, iz oddaje S 
knjižnega trga na tretjem programu 
Radia Slovenia (ARS))

Pesmi dneva so torej natančno 
zasnovana knjiga s pridihom prave 
mere, askeze in tudi tišine, ki jo 
bogatijo še skrbno izbrane fotografije 
pesnika, pisatelja in fotografa 
Dušana Šarotarja.

V Kulturno umetniškem društvu 
Šempeter smo veseli, da lahko s 
pomočjo JSKD, OI Nova Gorica 
prirejamo večere, ki nas duhovno 
bogatijo s fragmenti poezije in 
proze ustvarjalcev širšega goriškega 
območja, hkrati pa jim na ta način 
ponujamo možnost, da se predstavijo 
širši javnosti. 
    
Jerica Turk, 
Kulturno umetniško društvo Šempeter

“Zvoki z ulice rišejo vse polno 
daljnih poti, nese me v druge 
barve, vonje, gibe, klepet 
nad mano je vse bolj daleč, 
zamolklo neobvezen, kot 
cingljanje bižuterije. [...] Za 
silo pridržana pozornost se 
je razsula vsenaokrog kakor 
dragocena ogrlica. Le glej, 
otrok, da ne pohodiš nemoči!”
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Mojca Velikajne – Moya s prvo 
kantavtorsko skladbo The One
“Pesem govori o ljubezni, strahu pred ljubeznijo. Ko ena stran upa, ljubi in ve, da bo vse 
prav, da se izplača sprejeti izziv in slediti čustvom ter ljubiti; ter o drugi strani, ki se boji, si 
postavlja zid okrog sebe, da se zavaruje pred morda ponovnim razočaranjem v ljubezni, pa 
čeprav čuti enako kot druga oseba. Je neke vrste klic ljubezni, naj se ji zaupa in ji da še eno 
priložnost,” piše avtorica nove pesmi The one, Mojca Velikajne.

Na svetu pa obstaja več različnih 
ljubezni, ne samo ljubezen med 
moškim in žensko, kje pa … 
Predstavljam vam avtorico nove 
skladbe, za katero lahko z lahkoto 
rečemo, da je njena velika ljubezen 
glasba, ki jo spremlja že od malih 
nog, ko se spominja prijetnega 
petja v domačem krogu, kjer se je z 
glasbo prvič srečala in se preprosto 
zaljubila vanjo. Hitro je stopila tudi 
na odre, saj se je že na osnovni 
šoli vključevala v pevske zbore in 
že takrat je pisala svoje skladbe 
in poezije: “Spomnim se svojih 
srednješolskih zvezkov, ki so bili 
prav zanimivi, saj so poleg tekoče 
šolske snovi vsebovali kopico poezij 
in pesmi, ki sem jih med poukom in 
odmori rada pisala.”

Mojca je vokalni in instrumentalni 
samouk, ljubezen do glasbe jo je 
vodila do tega, da je nekega dne 
prijela v roke kitaro se je sama 
naučila toliko, da je ob njenih 
melodijah začela ustvarjati prve 
skladbe. Nekaj časa se je vokalno 
izpopolnjevala pri Jadranki Juras in 

prav v tem obdobju je začela pisati 
prvo zgodbo v prvi glasbeni skupini 
Turn Around, s katero je nastopila 
na vseslovenskih manjših in večjih 
odrih. Pot jo je vodila tudi do nekaj 
akustičnih koncertov in izkušnje 
ter znanje so se ji kopičili in jo 
osrečevali. 

V letu 2013 je Mojo hišni band iskal 
back vokalistko in Mojco so takoj 
vzeli medse, ampak njeno mesto 
back vokalistke je bilo zelo kratko, saj 
je v dveh tednih postala kar glavna 
pevka skupine, kar je še danes. Poleg 
dela vzgojiteljice v vrtojbenskem 
vrtcu, vaj in nastopov z Mojo hišnim 
bandom, je Mojca dobila vedno še 
nekaj časa za svoje ustvarjanje: “Ko 
si enkrat v svetu glasbe in se družiš 
s kolegi, se veliko naučiš. Veliko sem 
sodelovala z raznimi glasbeniki in 
nekega dne sem od kolega dobila 
pravo spodbudo, naj svojega 
ustvarjanja ne zapostavljam, ampak 
naj ga predstavim širši publiki in to 
je bila tista prava spodbuda, ki me je 
pripeljala do projekta Moya.”

V sodelovanju s prijateljem in 
kolegom Janom Baruco sta uresničila 
njen prvi mali projekt, posnela sta 
prvo skladbo The one, ki je nastala 
v sodelovanju z Renejem Furlanom 
in Markom Hrvatinom in prvič 
smo ga lahko zaslišali v januarju. 
Seveda to ni vse: “Poleg tega, da 
smo posneli prvo skladbo The one 
in ustvarili tudi videospot, smo s 
februarjem pričeli s snemanjem moje 
druge skladbe in upam, da bomo v 
enem letu uspeli izdati mojo prvo, 
samostojno zgoščenko, za katero sem 
pripravljena trdno delati, saj je to 
moja velika strast.”

The one, skladba naše občanke, je 
bila takoj po svojem izidu izbrana 
za Zimsko pesem in pol Radia 
Koper, kar je le krasna potrditev, da 
je Moya na pravi poti in da je njena 
ljubezen obrodila sadove. Mojci 
želimo veliko uspehov na vseh 
področjih in upamo, da bomo kmalu 
lahko kaj napisali o izidu njene prve 
zgoščenke.

Lara Soban
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Peter Podgornik, dobitnik letošnje nagrade 
za življenjsko delo na področju alpinizma

Gore ima 
preprosto rad

Življenje našega sokrajana je že 
od mladosti prepleteno z naravo, 
kamor je najprej zahajal z lovci. 
Raziskovalni duh ga je skupaj z 
bratom dvojčkom Pavletom kot 
najstnika gnal v nizke stene pod 
južnim robom Trnovskega gozda. S 
Slovenske planinske transverzale 
jih je hitro potegnilo v prave stene 
naših gora, kjer sta skupaj s še nekaj 
kolegi iz alpinistične sekcije nabirala 
izkušnje za vedno zahtevnejše 
vzpone. 

Izpit za alpinista sta opravila tik 
pred odhodom k vojakom, kmalu 
zatem sta postala alpinistična 
inštruktorja in odlična naveza, ki 
je preplezala mnoge nove smeri in 
to z veliko doma izdelane opreme. 
Želja po plezanju ju je vodila v 
velike stene Alp, Andov, Himalaje 
in drugih celin. Leta 1981 sta bila 
člana jugoslovanske odprave v južno 
steno Himalajskega osemtisočaka 

Lhotseja, naslednje leto sta kot člana 
Prve primorske odprave v Ande še 
z dvema kolegoma v alpskem stilu 
preplezala prvenstveno smer v južni 
steni Aconcague (6959 m), najvišje 
gore obeh Amerik. Petrov brat se je 
skupaj s soplezalko Tamaro Likar 
kmalu po povratku iz Argentine 
smrtno ponesrečil v severni steni 
Koritniškega Malega Mangarta. Ta 
tragedija pa Petra ni odtujila od gora, 
prav nasprotno, vlila mu je še več 
volje, da je nadaljeval delo, ki sta ga 
z bratom skupaj zastavila. Še naprej 
je sodeloval pri odpravah v Himalajo, 
plezal na še nedotaknjene vrhove 
Grenlandije, v granitnih vertikalah 
Yosemitov v ZDA in v različnih 
stenah Patagonije. Kot zanimivost 
velja omeniti njegov vzpon z 
berglami na Kilimandžaro (5895 m), 
najvišji vrh Afrike, opravil ga je med 
rehabilitacijo po zlomu noge.

Njegov doprinos k alpinizmu na 
Goriškem je izjemnega pomena, saj 
je Peter ne samo zgled domačim 
alpinistom, ampak je bil od samih 
začetkov tudi njegova gonilna 
sila. Bil je večletni načelnik 
Alpinističnega odseka pri PD Nova 
Gorica, svoje znanje je na številnih 
tečajih predajal mladim generacijam 
plezalcev doma in v tujini. Opremil 
je nekaj novih plezališč, organiziral 
in sodil je več tekem v športnem 
plezanju. Dejaven je tudi v vrstah 
Gorske reševalne službe in v enoti 
za hitre reševalne intervencije pri 
civilni zaščiti v Novi Gorici.

Peter je ogromno prispeval tudi k 
razvoju domače in tuje alpinistične 

literature; sodeloval je pri izdelavi 
številnih plezalnih vodnikov, 
filmov in knjig. Svoja predavanja o 
‘’gorskih potepanjih’’ vedno popestri 
s fotografijami in videoposnetki. 
Trenutno se kot urednik spletnega 
vodnika primorskestene.com veliko 
posveča zbiranju dragocenih 
informacij o stenah na sončni strani 
Julijcev.

Peter, gore so tako rekoč vaš drugi 
dom. Kaj je tisto kar vas v gore 
vedno znova vleče?

Vleče me ljubezen do bivanja v 
naravi, do gibanja v okolju, ki mi 
odgovarja, ki mi je všeč in kjer 
najdem zmeraj nekaj, kar me 
izpolnjuje in kar si želim delati.

Nam lahko opišete, kako izgleda 
dan plezalca, ki prespi v steni in 
ima pred seboj vzpon. Kakšni so 
njegovi občutki?

Če greš v steno, kjer veš, da bo 
plezanje trajalo več dni se običajno 
na to pripraviš in imaš s seboj 
minimalno opremo za preživetje, 
ki ti gotovo ne ponuja nekega 
posebnega udobja. Kako boš preživel 
noč v steni, je pač odvisno od terena, 
vremena in seveda psihičnega 
počutja. Če te pa med plezanjem 
preseneti noč in moraš prisilno 
bivakirati, moraš pač improvizirati 
s tistim, kar imaš s seboj in z 
izkušnjami …

Ste se v gorah kdaj počutili nemočni 
v smislu, da je bila narava močnejša 
od vas in ste ji težko kljubovali?

Half Dome - Yosemitee (1985).
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V El Capitanu (1985).
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Ja, sigurno, dostikrat. Takrat se 
moraš pravočasno umakniti oziroma 
potuhniti in čakati pravi trenutek, 
da lahko greš naprej. Proti naravi ne 
moreš dosti.

Mnogo ljubiteljev gora se izogiba 
težjim, bolj izpostavljenim 
planinskih turam zaradi 
vrtoglavice. Se vrtoglavico po vašem 
mnenju da odpraviti?

Mislim, da ima večina ljudi, 
ko začnejo hoditi v hribe malo 
problemov, ker je to novo neznano 
okolje, na katero se s hojo ali 
plezanjem postopoma privadijo. 
Mene je tudi bilo na začetku strah 
pogledati dol v globino. Zelo me je 
bilo strah, priznam. Postopoma ti 
postane vseeno, če gledaš dol tisoč 
ali več metrov. Mislim, da bi se z vajo 
dalo odpraviti vrtoglavico, razen v 
kritičnih primerih. Takrat je bolje, da 
ostaneš na ravnih tleh. To ni teren za 
vsakega, kakor ne morje, podzemne 
jame ali letenje. Ne da smo plezalci 
izbranci, ampak imamo to srečo, da 
se v stenah dobro počutimo, da nam 
je tam lepo. 

Kdo so vaši idoli na področju 
alpinizma, od koga ste se največ 
naučili?

Posebnih idolov nisem nikoli imel. 
Naju z bratom dvojčkom je enostavno 
potegnilo v stene pod Čavnom. 
Mogoče je nekaj v družini, v krvi, saj 
je bilo pri nas vedno veliko lovcev. 
Brat mojega starega očeta, ki je padel 
na Soški fronti, naj bi bil že pred 
prvo svetovno vojno na Triglavu. 

Mi smo enostavno začeli plezati. To 
smo si sami zaželeli. Naredili smo 
pol transverzale v enem letu in si 
pravili, da ne bomo nikoli plezali, 
potem je pa to prišlo spontano. 
Nikoli nisem bil obremenjen s 
posnemanjem in uspehi drugih. 
Prva alpinistična knjiga, ki sem jo 
prebral, je bila Kjer tišina Šepeta, 
avtorja Franceta Avčina, ki me je 
zelo navdušila in sem v njej dosti 
izvedel in jo še vedno rad vzamem 
v roke. Srečal sem veliko svetovnih 
imen alpinizma, a to so bila le lepa 
srečanja. V življenju plezalca nisem 
želel nikogar kopirati, hodil sem po 
svoji poti. Če živiš tako, veš, kaj želiš 
in to poskušaš narediti, uresničiti, 
temu primerno je potem zadovoljstvo 
ob doseženem. 

Kako se je v letih, odkar se aktivno 
ukvarjate z alpinizmom, spremenil 
odnos plezalcev do gora?

Mogoče se je takrat gore gledalo 
bolj s strahom in spoštovanjem. 
Takrat so ljudje več delali in manj 
plezali. Nekateri profesionalci danes 
načeloma samo plezajo in so tudi 
rezultati temu primerni. Ko smo mi 
začeli, se ni še skoraj nič govorilo 
o treningih, plezalo se je ob koncih 
tedna in kakšnih praznikih. Odnos 
se je sigurno spremenil, že miselnost, 
meja mogočega. Danes je vse lažje, 
hitreje dostopno. Včasih so bolj 
izstopale skupine-odprave, danes pa 
posamezniki ali naveza dveh, treh.

Kakšno je trenutno zanimanje 
mladih za plezanje?

Za športno plezanje je gotovo zelo 
veliko, pa naj bo to na naravnih ali 
umetnih stenah. Kot razumem, so 
sedaj šole v dveh etapah; najprej je 
poudarek na športnem plezanju, kjer 
se navadijo na osnove varovanja, 
plezanja, reševanja … po plezališčih. 
Šele nato nadaljujejo z alpinistično 
šolo, ki je odskočna deska za plezanje 
v gorah. Zmeraj je bilo velik mladih 
perspektivnih plezalcev, vprašanje 
pa je, koliko si oni upajo in koliko 
energije v njih vložijo inštruktorji.

Kakšni so vaši osebni cilji in želje 
na področju alpinizma za naprej?

Želim si, da bi bil zdrav in da bi 
lahko še veliko plezal in hodil v 
hribe. Cilj mi je tudi delo za spletno 
stran Primorske stene, ki je odprta, 
nikoli končana knjiga. Prav delo na 
tem projektu mi poleg zahtevnosti 

ponuja tudi zadovoljstvo. Od 
uporabnikov spletišča dobivam 
večinoma izredno dobre odzive. 
Starejši so tu dobili svoje mesto, 
mlajšim pa ponuja spletišče pogled v 
skrivnostni svet plezanja. 

Katera od slovenskih gora vam je 
najbolj pri srcu? 

V Julijskih Alpah sem pogosto plezal 
v Trenti v steni Vršaca, Velikega 
Špičja, Planje in v steni Jerebice nad 
Koritnico. Tu sem preplezal veliko 
novih-prvenstvenih smeri in opravil 
kar nekaj zahtevnih ponovitev smeri. 
Takoj za nekdanjo mejo je stena 
Koritniškega Malega Mangarta, kjer 
sva plezala z bratom že pred njegovo 
nesrečo. Po nesreči pa smo tam 
veliko let organizirali spominske 
plezalne tabore za Pavleta in Tamaro, 
ob priliki katerih je bilo običajno 
polno obiskovalcev in posledično 
tudi veliko vzponov.

Kaj svetujete bralkam in bralcem 
našega glasila, na kaj naj bodo 
pozorni, da bodo njihovi izleti v 
gore varni in prijetni?

Svetujem jim, naj se na izlete v 
gore dobro pripravijo – psihično 
in fizično, naj bodo primerno 
opremljeni in naj izbirajo lepo 
vreme, da se bodo lahko tudi varno 
vrnili domov.

Tina & 5rP

V steni Fortalese – Patagonija (1990).
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Robate besede Ivana Roba za naš čas 

Malo pred prvo svetovno vojno 
so si Robovi v Šempetru kupili 
hišico. Tu je Ivan leta 1914 začel 
obiskovati ljudsko šolo, a so kmalu 
morali v begunstvo. Po končani 
vojni so nekaj let živeli na Kredu, 
rojstni vasi očeta Andreja in matere 
Karoline, rojene Mišič, nakar so 
se starši vrnili v Šempeter, Ivan 
pa se je šolal v različnih osnovnih 
šolah in gimnazijah ter nazadnje 
študiral slavistiko v Ljubljani. 
Tik pred drugo svetovno vojno 
je kot časnikar in urednik živel v 
Mariboru. 

V Šempetru je torej preživel le nekaj 
srečnih otroških let. Vendar se je 
rad spominjal tega zanj srečnega 
obdobja, ki ga je upodobil v eni 
svojih najlepših črtic z naslovom 
Sonce me je poljubilo. Šempetrci ga 
imajo za svojega vse od začetkov 
njegovega ustvarjanja. 

“Hodila sem še v italijansko osnovno 
šolo. Kakor danes se spominjam 
večera, ko sem z odprtimi usti 
poslušala, kaj se starejši ljudje 
pogovarjajo. Vsega nisem razumela, 

a iz celega pogovora, ki sem ga v 
svojih otroških možganih počasi 
premlevala, sem izluščila, da živi 
nekje tam daleč v Jugoslaviji mož, 
doma iz Šempetra, ki piše pesmice 
in to v takem jeziku, kakor ga mi 
doma govorimo. To je bil dogodek, 
ki mi je dal veliko misliti. V šoli smo 
se namreč učili pesmice Carduccija, 
Pascolija, ki sem se jih naučila na 
pamet, ne da bi kaj razumela.” 

Odlomek iz diplomske naloge 
Vrtojbenke Darinke Humar, por. 
Kovšca (1832–2015), dokazuje, da 
je Ivan Rob kot slovenski pesnik 
že desetletja prisoten v zavesti 
Šempetrcev. V nalogi je Humarjeva 
med zahvalami za pomoč pri 
pisanju posebej izpostavila zahvalo 
Robovi materi: “Najbolj hvaležna 
moram biti Robovi mami, ki je 
prebrskala po vseh svojih spominih, 
da je lahko odgovarjala na vsa moja 
vprašanja. Vendar so bili ti intervjuji 
z njo nekaj zelo mučnega, kajti 
drezala sem v rano, ki je kljub dolgi 
vrsti let od sinove smrti še vedno 
živa.” 

Danes si težko predstavljamo 
trud omenjenih, da so v vojnem 
času ohranili njegovo zapuščino. 
Hvaležni moramo biti tudi Robovim 
sorodnikom v Šempetru, bratu 
Ludviku in nečakom, predvsem 
Lavri in slikarju Ivanu Robu ml., 
da so kasneje poskrbeli zanjo in jo 
izročili ustreznim ustanovam. Vse, 
kar je varno shranjeno v NUK-u v 
Ljubljani, Pokrajinskem arhivu in 
Goriški knjižnici Franceta Bevka 
v Novi Gorici, bo v prihodnosti 
omogočalo nove izdaje Robovih del 
in njihovo preučevanje. 

Najpomembnejši dosedanji izdaji 
njegovih del: 
• Ivan Rob, Izbrano delo 

(Maribor, Obzorja 1965). 
Spremna beseda in bibliografija 
Viktorja Smoleja. 

• Ivan Rob, Življenje in 
delo (Nova Gorica, Branko 
1994). Izbor pesmi in proze. 
Spominski zapis Igorja Torkarja 
s številnimi anekdotami in esej 
Ivana Roba mlajšega. 

Ivana Roba pozna vsak prebivalec 
Šempetra, saj se po njem imenujeta 

Trg Ivana Roba in Osnovna šola 
Ivana Roba (od 4. 9. 1965). V 
vhodni avli stoji kip, ki ga je 
zasnoval Robov prijatelj Vladimir 
Hmeljak, v šolskih prostorih pa je 
več portretov, ki jih je naslikal Ivan 
Rob ml..

Še pred vhodom v šolsko poslopje 
nas na spominski plošči pretresejo 
imena padlih v NOB, vklesana 
na njej, in pod njimi zadnje 
Robove besede pred usmrtitvijo 
12. februarja 1943, prevedene v 
slovenščino, ki jih je izrekel v 
italijanskem jeziku: 

“Kdor za domovino umre, je polno 
živel!”

Te besede v zapisniku navajajo 
Robovi italijanski eksekutorji. Z 
njimi jim je dal vedeti, da fašistična 
Italija ni njegova domovina, čeprav 
pozna njen jezik in kulturo, njegova 
domovina je tista, za katero je 
pripravljen umreti. 

Da je za učence Ivan Rob zanimiv 
avtor, dokazuje tudi posebna 
številka njihovega šolskega glasila 
Satovje, posvečena njegovemu 
delu. Upajmo pa, da ne bodo nikoli 
obveljale satirične besede iz Robove 
parodije na Prešernovo gazelo, 
namenjene učiteljem: 
“Jest pa samo paragrafam želel sim 
dopasti,
Prašal nisem, al koristi deci to al 
škodi.”

Vsi, ki cenimo delo Ivana Roba, pa 
naj bo resno ali hudomušno, bi ga 
radi prebirali v kakšni novi izdaji, 
prisluhnili novemu recitalu ali celo 
doživeli kakšno odrsko postavitev, 
kot je bil npr. leta 1988 v Mestnem 
gledališču ljubljanskem po scenariju 
Igorja Likarja uprizorjen satirični 
kabaret Mile travestije. 

Marija Mercina

Ivan Rob, naslikal nečak Ivan Rob ml. 
Ivan Rob – V Trstu,17. 8. 1908 – 
Ligojna pri Vrhniki, 12. 2. 1943, pesnik 
in pripovednik, časnikar, mojster 
satire, parodije in travestije, begunec, 
ubežnik, študent in “vagabund”, 
partizan. 
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David Verlič: “Fotografija je zame 
poslanstvo!”

Kdaj in kako ste se začeli ukvarjati s 
fotografijo?

Fotoaparat sem prvič prijel v roke v 
času srednje šole. Prve fotografije, 

ki sem jih naredil s prijateljevim 
manjšim analognim kompaktnim 
fotoaparatom, so nastale približno 
leta 1987 na šolskih potovanjih. Od 
takrat naprej se je vse le stopnjevalo. 
V kratkem sem si nabavil svoj 
fotoaparat in konec leta 1993 so 
mi v časopisu OKO prvič objavili 
fotografijo. Fotografski preskok pa se 
je zgodil v naslednjih letih, ko sem 
zamenjal fotografsko opremo, s katero 
sem lahko ustvarjal tudi tehnično 
zahtevnejše fotografije. 

Fotografiranje je bilo za vas šele 
začetek. Kaj vse ste počeli v 
življenju?

Pri časopisu OKO nisem samo 
fotografiral, pisal sem tudi prispevke 
in vzporedno na Radiu Robin vodil 
oddajo z gosti. Življenjska pot me je 
po delu na časopisu OKO pripeljala v 
Kulturni center Mostovna v Solkanu, 
kjer sem se začel intenzivno ukvarjati 
s koncertno fotografijo. Rad pa sem 
fotografiral tudi družabne dogodke, še 
posebej mi je bila blizu dokumentarna 

David Verlič, rojen leta 1971, živi in dela v naši občini. S fotografijo se je začel ukvarjati 
kot najstnik, zadnjih dvajset let redno beleži dogajanje na našem koncu. Ukvarjal se je s 
pisanjem, radijskim vodenjem, je avtor multimedijskega portala E-fronta in ustvarjalec 
dokumentarnih filmov. Fotografija pa je osrednji del njegovega vsakdanjika.

fotografija. Prav zaradi ljubezni do 
fotografije sem se v času delovanja 
na Mostovni začel ukvarjati z video 
produkcijo. Na začetku sem snemal 
in montiral kratke eksperimentalne 
filme, nato pa posnel nekaj daljših 
dokumentarnih filmov, nekatere 
samostojno, druge v sodelovanju 
s kolektivom JZA Crew, ki ga vodi 
Jaka Čurlič, s katerim sva izpeljala 
več skupnih projektov. V zadnjih 
letih sem se profesionalno posvetil 
fotografiji, tako da se z videom 
ukvarjam le občasno.

Med obveznim služenjem vojaškega 
roka v Slovenski vojski ste namesto 
puške imeli v rokah fotoaparat.

Na služenje vojaškega roka sem odšel 
pri 26-ih letih. Zaradi ugovora vesti 
so mi odobrili služenje vojske brez 
uporabe orožja, dovolili pa so mi 
uporabo fotoaparata, tako da sem v 
tistih šestih mesecih naredil kar nekaj 
fotografij iz vojaškega življenja. Po 
odsluženju roka sem imel na Poletni 
sceni Kluba goriških študentov v Novi 
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Gorici tudi svojo prvo fotografsko 
razstavo z naslovom Moja vojska. 

Veliko vaših fotografij je na ogled na 
raznih spletnim straneh. Kakšen pa 
je vaš odnos do razstav?

Za sabo imam nekaj samostojnih 
razstav, v zadnjih letih pa sem 
sodeloval predvsem na skupinskih 
razstavah. Priznam, da sem glede tega 
dokaj len, raje obiskujem razstave 
drugih fotografov in slikarjev, kot pa 
da bi pripravil lastno. Imam pa željo, 
da bi se lahko v prihodnosti predstavil 
v domačem okolju z retrospektivnim 
izborom. To pa bo zagotovo velik 
izziv, saj bo izbiranje fotografij, 
nastalih v zadnjih dveh dekadah, kar 
težko.

Kakšen je vaš pogled na fotografske 
natečaje?

Na natečaje gledam s 
strahospoštovanjem. Vedno, ko 
sem kjerkoli sodeloval z mojimi 
fotografijami sem čutil nek nezavedni 
stres, četudi brez razloga, saj lahko z 
veseljem povem, da sem bil do sedaj 
na vseh natečajih, na katerih sem 
sodeloval, tudi nagrajen. 

Za naše glasilo ste ustvarili 
fotografijo na naslovnici.

Naslovna fotografija je bila poseben 
izziv, saj so bili 9-mesečni trojčki 
izjemno pridni do trenutka, ko sta ju 
starša prijela v roke. Ni bilo dovolj, 
da sem stal pred njimi s fotoaparatom 
v rokah in fotografiral, ker so takoj 
postali živahni in nemirni. Da sem 
dobil njihovo pozornost, sem začel 
poskakovati. 

Po vsakem skoku so bile njihove oči 
uprte vame in takrat sem pritisnil 
na sprožilec. Tako je nastala tudi 
objavljena fotografija. Za ozadje sem 
uporabil sliko Giga De Bree, ki se tudi 
simbolično lepo veže s portretom 
družine.

Kateri fotografski žanr pa vam je 
najljubši?

Moje delovanje je usmerjeno v 
reportažno-dokumentarno fotografijo. 
Že več let sledim predvsem dogodkom 
v Novi Gorici in okolici, specializiran 
sem za družabne evente in koncerte. 
To delo me navdušuje predvsem 
zato, ker ni monotono, vedno je treba 
biti na preži in ne zamuditi glavnih 
trenutkov, kar pa zahteva veliko 

koncentracije in opazovanja. Veseli 
me, ko so fotografirani in stranke z 
mojim delom zadovoljni. Blizu mi 
je portretna fotografija, poroke pa 
so vedno izziv, kajti pri takšnem 
dokumentiranju je treba biti 100 %,
saj je to neponovljiv dogodek, ki 
od fotografa zahteva maksimalno 
pozornost. V zadnjih letih sem se 
soočil tudi s studijsko fotografijo, ki 
spet zahteva dodatna tehnična znanja.

Aprila 2012 ste javnosti predstavili 
multimedijski portal E-fronta, ki 
je dosegljiv na www.e-fronta.info. 
Kaj vas je gnalo k temu zajetnemu 
projektu?

Na portalu je objavljenih več kot 
6.300 fotografij, ki so pretežno moje 
avtorsko delo. E-fronto sem ustvaril 
predvsem kot nek arhiv spomina 
nekega obdobja; na ogled ponuja 
široko paleto dogodkov, ki smo jih 
s sodelavci fotografirali predvsem 
v domačem okolju v obdobju treh 
let. Upravljanje s portalom pa mi je 
vzelo veliko časa, tako da so se objave 
počasi ustavile.

Kakšni pa so pa vaši načrti in cilji za 
prihodnost?
 
Več bi se rad ukvarjal s portretno 
fotografijo in upam, da bom v Model: Dora Verlič, pletenine: Na niti.

prihodnosti imel čas, da bi portal 
E-fronta zopet zaživel. Fotografija je 
zame poslanstvo, v njej uživam, da pa 
sem lahko zadovoljen s svojim delom, 
moram biti vedno v koraku s časom in 
slediti njenemu razvoju ter spremljati 
druge fotografe. Le tako bom še naprej 
lahko dosegal tehnično dovršenost in 
ustregel zahtevam naročnikov.

D. G.

Rudi Bučar.
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V soboto, 6. februarja, je v Šempetru pri Gorici potekalo že dvanajsto pustovanje zapovrstjo. Da se je tradicionalna prireditev že dodobra usidrala v zavest širšega goriškega prebivalstva, dokazuje množična udeležba tako pustnih skupin in vozov kot obiskovalcev, ki so k nam prišli od blizu in daleč. Prvi del je bil, kot navadno, namenjen otrokom, v drugem delu pa se je predstavilo devet skupinskih pustnih mask in trije vozovi, ki jih je komisija glede na izvirnost zamisli, ustvarjalnost, kakovost izdelave oblek in pustnega voza ter nastop ocenila in nagradila.
Med skupinami je prvo nagrado prejelo Športno društvo Morsko, ki se je predstavilo z masko Eko bržota (vrzuota) izpod dimnika. Drugo je bilo Društvo GAS Vrtejba, ki se je predstavilo pod sloganom: Vrtejbnc sem. Ne jamram, iščem rešitve. Tretja je bila Folklorna skupina Kal nad Kanalom z masko Bukova drva. 
Med vozovi je slavila Bio kmetija Kulturno umetniškega društva Šempeter. Drugi je bil voz Hippie, ki ga je pripravilo Kulturno društvo Skala Gabrije iz Italije, tretji pa so bili Kremenčkovi v izvedbi Pustnega odbora Trnovo. 
Vse sodelujoče je v povorki na osrednje prizorišče na šempetrski trg popeljal vogrinski pihalni orkester. Poleg nagrajenih pa so se predstavila še dekleta iz OŠ Ivana Roba, Tminska pustna muzika, Goriški pihalni orkester, šeme iz Števerjana in Aerokluba Gorica ter iz VDC Nova Gorica. Dolg in zanimiv sprevod so kot navadno zaključili kurenti z ruso in pokačem z bičem.
Po popoldanskem pustnem sporedu se je dogajanje zvečer preselilo v Športni center HIT, kjer je za ples poskrbela skupina Kingston.Zavod KŠTM Šempeter-Vrtojba je prireditev oblikoval v sodelovanju z Občino Šempeter-Vrtojba, ki je program tudi finančno podprla, ter z Goriškim muzejem, Krajevnima odboroma Šempeter in Vrtojba ter številnimi društvi. Pri organizaciji je sodelovalo kar 76 ljudi, ki so s skupnimi močmi in znanjem oblikovali privlačen in zanimiv pustni program ter poskrbeli, da je prireditev potekala gladko od začetka do konca.
Mateja Poljšak Furlan, Foto: Foto atelje Pavšič Zavadlav
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Na lepo sončno pustno soboto smo članice Društva žena 

Vrtojba, našemljene v kuharje, na pustni prireditvi na placu v 

Šempetru pri Gorici, otrokom delile krofe in čaj.

Bilo je zelo veliko otrok, ki so uživali in rajali v lepem sončnem 

popoldnevu, oblečeni v različne pisane pustne kostume.

Pozno popoldan so se veseli, razigrani, kot “pust širokih ust”, 

vračali proti domu.

Stanka Ferfolja 

Pustno rajanje se je nadaljevalo tudi na pustni torek, ko sta zavod KŠTM Šempeter-Vrtojba in Osnovna šola Ivana Roba v šolski telovadnici pripravila pustovanje za učence matične šole s podružnicama, za vrtce iz Šempetra, Vrtojbe in Vogrskega ter za zunanje obiskovalce. Utrip dopoldanskemu pustnemu rajanju sta dajala Alenka Kolman in dinozaver Dino, male maškare pa so obiskali tudi PUSTJE -– etnološka skupinska maska, ki izvira iz Grgarskih Raven in Bat. 
Mateja Poljšak Furlan, Foto: Foto atelje Pavšič Zavadlav
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27. novembra 2015 se je generaciji, ki je zaključila OŠ Ivana Roba Šempeter v šolskem letu 1969/1970, uspelo srečati se na svoji 45. 

obletnici prvič po zaključku OŠ. To je torej bila prva obletnica, ki smo jo skupaj praznovali po 45. letih in z nekaterimi sošolkami in 

sošolci se dejansko nismo videli 45 let, praktično od osnovne šole do upokojitve. Srečanje v restavraciji Lipa, ki nam je pripravila bogato 

pojedino še v duhu Martinovega, je potekalo ob prijetnem klepetu, ki je zamrl šele v jutranjih urah. S svojim obiskom nas je počastila 

tudi razredničarka 8. c razreda, prof. Vera Žižmond; razredničarka 8. a, prof. Jelenova, nam je pa napisala pismo, ker se ni mogla udeležiti 

obletnice. Spomnili smo se tudi preminule prof. Gvardjančič (razredničarke 8. b). Obujanje spominov na šolske klopi, na vragolije, ki smo 

jih uganjali, pa na simpatije … je marsikomu polepšalo dan in obljubili smo si, da ne bomo čakali več tako dolgo, da bi se ponovno videli in 

si še kaj povedali. 

Maura Arh, foto: Matjaž Prešeren

V nedeljo, 27. decembra, na praznik svete družine, je upokojeni 

škof Metod Pirih, ob somaševanju šempetrskega župnika Janeza 

Kavčiča, daroval sveto mašo. Z njo smo počastili 20. obletnico 

obstoja bolnišnične Kapele svete družine. 

22. decembra 1995 je v šempetrski Splošni bolnišnici Dr. 

Franca Derganca bila blagoslovljena nova bolnišnična kapela. 

Za njeno pridobitev si je zelo prizadeval takratni župnik, Jože 

Pegan. Pomenila je veliko pridobitev za bolnike, osebje in 

obiskovalce, ki v njej poiščejo mir, tolažbo ter moč. Sveta maša 

poteka v kapeli vsako sredo ob 19.30. Za bolnike, ki potrebujejo 

spremstvo, so na voljo članice šempetrske Karitas. 

Škof Pirih je poudaril, da duhovna oskrba ni privilegij, ampak 

pravica, ki jo imajo bolniki. Ob tem pomembnem dogodku se je 

zahvalil vsem duhovnikom za duhovno oskrbo ter bolniškemu 

osebju za vsakodnevno razdajanje pomoči potrebnim. Ob 

božičnih in novoletnih voščilih nam je na srce položil, da je 

Božič velik dar ljubezni in usmiljenja, ki nam ju Bog v svetem 

letu, v katerega vstopamo, v izobilju podarja. 

D. L.

22. decembra je v Mladinskem centru Vrtojba potekal božični nastop Plesne šole Rebula.
Za pokušino je zaplesalo tudi nekaj parov, ki so se v lanskem letu s poročnim koreografom Andrejem Rebulo iz Plesnega studia Rebula pripravljali na prvi poročni ples. Občinstvo je nastopajoče pospremilo z aplavzom, polnim navdušenja.
M. J.
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V sredo, 3. februarja, je Vitalina – natura trgovina 

gostila energično kuharsko mojstrico Emilijo Pavlič, 

ki je obiskovalce navdušila s kuharskimi nasveti, 

začinjenimi z dobro mero humorja. Na delavnici je z 

1 kg prosene kaše uspela nahraniti skoraj 40 ljudi. In 

prav zaradi interesa kupcev so se v Vitalini odločili za 

organizacijo takšnih in podobnih delavnic, predavanj 

in promocij, saj želijo potrošnike ozaveščati in jim 

približati pomen zdravih, kakovostnih in predvsem 

domačih živil pa tudi pravilno pripravo in uporabo 

le-teh. Razlog več, da jih obiščete!

M. J.

Plesna zveza Slovenije je na pobudo svetovne prvakinje v orientalskih plesih, Nike Mlakar, v sredo, 27. januarja, v dvorani gasilskega doma v Šempetru, dan zatem, 28. januarja, pa še v Ljubljani, gostila svetovno znano plesalko in koreografinjo orientalskih plesov Leylo Jouvano iz Nemčije z možem Rolandom. 
Delavnice z gostoma, ki sta med najbolj iskanimi umetniškimi dueti s številnimi nagradami, v zadnjih dvajsetih letih pa sta gostovala kar v 40 državah in trenirala več kot 75 tisoč plesalcev na svetu, se je v Šempetru udeležilo približno 30 plesalk, večina iz športnega kluba Pro Dance, ki vadijo pod vodstvom Nike Mlakar. Prav Niki, ki je med drugim že sodelovala v Leylinih predstavah, gre zasluga, da so se plesalci v Sloveniji lahko seznanili z atraktivnimi plesnimi kombinacijami in spoznali višji nivo razumevanja in izražanja orientalske glasbe, ritmov in plesa. Delavnica je bila sicer namenjena tudi plesnim sodnikom. 

Mojca Beljan

28. decembra je tradicionala Baklada spet povezala Vrtojbo in Štandrež. Nočni pohod, ki je tudi letos potekal pod geslom Kje 
so tiste stezice ..., je številne udeležence s slovenske strani meje popeljal izpred 
podružnične osnovne šole v Vrtojbi, ki 
so se v bližini nekdanjega mednarodnega mejnega prehoda združili s pohodniki iz Štandreža. Skupaj so se nato napotili do Jeremitišča, kjer se je prijateljsko srečanje nadaljevalo ob priložnostni pogostitvi in topli pijači. Kot je že v navadi, je bil nočni pohod tudi dobrodelno obarvan. Izkupiček od prodaje bakel so namenili ustanovi Via di Natale in Župnijski Karitas Vrtojba.

M. P. F., Foto: Foto atelje Pavšič Zavadlav
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Papež Frančišek je v torek, 9. februarja 2016, imenoval 

Natašo Govekar iz Šempetra pri Gorici za direktorico 

teološko-pastoralnega oddelka vatikanskega Tajništva 

za komunikacijo. Gre za najvišji položaj, ki ga je 

kdajkoli v zgodovini imela Slovenka v vatikanskih 

službah. Predavateljica Teološkega ateljeja kardinala 

Tomaša Špidlíka pri Študijsko-raziskovalnem centru 

“Ezio Aletti” v Rimu, je diplomirala iz teologije in 

slovenskega jezika s književnostjo na Univerzi v 

Ljubljani. Študij je nadaljevala v Rimu, kjer je leta 

2007 z odliko doktorirala pri prof. dr. Marku Ivanu 

Rupniku na Fakulteti za misijologijo na Papeški 

univerzi Gregorijani, in sicer z disertacijo z naslovom 

Posredovanje vere prek podob na primeru bazilike 

sv. Marije Magdalene v Vezelayu. Glede na to, da je 

bilo Tajništvo za komunikacijo ustanovljeno pred 

manj kot enim letom, bo dr. Govekarjeva postavljala 

temelje inštitucije, ki je eden od prvih sadov reforme 

“rimske kurije” pod vodstvom papeža Frančiška, ki 

daje ključne operativne vloge tudi laikom, vključno z 

ženskami. Pri njenem delu ji želimo čim več uspeha.

M. P. F.

V Splitu se je 27. in 28. februarja 2016 odvijala najmnožičnejša mednarodna oljkarska manifestacija mediterana – mednarodno ocenjevanje oljčnih olj  Maslina Split 2016.
Člani Goriškega oljkarskega društva smo na ocenjevanje poslali 22 vzorcev svojih oljčnih olj, od katerih je bilo kar 21 vzorcev nagrajenih z zlato medaljo. Velika večina oljk je bila predelana v oljarni Biotehniške šole v Šempetru, ki je za svoje oljčno olje iz kolekcijskega nasada na Markovem hribu prav tako prejela zlato medaljo.
Posebno priznanje TOP 10 je za uvrstitev med deset najboljših sortnih oljčnih olj  poleg zlate medalje prejel še član društva Milutin Pekeč ter Nives in Božo Velikajne iz Vrtojbe.
Dosežena priznanja potrjujejo, da v naši občini  znanje in primerne lokacije ustvarjajo pogoje za pridelavo vrhunskih oljčnih olj. 
B. V.

Porodnišnica v Šempetru je v februarju po 35 letih dobila novo porodno mizo, ki so jo kupili s pomočjo donacij Soških elektrarn, Lions Cluba Nova Gorica, Brik in vina in Vrabčka upanja preko dobrodelne nogometne tekme v Biljah. Ostale postelje v porodnišnici so sicer zelo kvalitetne, ampak osnovne in nekatere stare tudi do 40 let. Nova postelja pa je širša in udobnejša z veliko možnostjo nastavitev, ki si jih lahko sama porodnica ureja med porodom, postelja olajša delo tudi babicam, saj se spodnji del postelje lahko odmakne in ima tako babica več prostora za delo. Postelja je vredna 23.000 EUR in v porodnišnici si jih želijo še več, zato že pridno zbirajo donatorska sredstva, ki bi jim v prihodnje lahko doprinesla novo ali nove postelje. 
Lara Soban
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Regratova (ragotica) 
rižota

Sestavine:

250 g regrata
100 g pancete
1 žlica olja
1 čebulo 
2 stroka česna
200 g riža
sol, poper
sladka smetana
voda ali juha
parmezan

Na vroče olje damo na drobno 
narezano panceto, ko se malo 
popraži, dodamo sesekljano čebulo 
in česen. Počasi pražimo, da lepo 
porjavi. Nato dodamo  v mlačni vodi 
opran, na grobo  narezan  regrat in 
vse skupaj lepo dušimo. Po malem 
dolivamo vodo ali juho. Po želji 
dodamo malo sladke smetane, 
da ublaži grenkobo regrata. Nato 
dodamo riž, pomešamo in dolijemo 
vodo ali juho (količina riža plus 
trikratna količina tekočine). Na 
zmernem ognju  kuhamo 20 minut 
in vmes  večkrat pomešamo. Ko je 
riž kuhan (ne prekuhan), pustimo še 
nekaj minut, da  se malo ‘spočije’. 
Po želji mu dodamo žličko masla in 
parmezana.

Pa dober tek!

Stanka Ferfolja

Drevo je primerno za žive meje in 
tudi za posamično saditev, ki zraste 
v višino 5–6 m in širino 1,2–1,5 m.
Rastejo zelo počasi. Njihova barva je 
briljantno smaragdna in jo ohranja 
tudi pozimi. Thuja na sliki je starosti 
naše urednice.

Cipresa sodi med svetopisemske 
rastline, ravno zato jih je veliko 
zasajenih ob cerkvah in na 
pokopališčih. V višino zraste od 20 do 
30 m. Doma je v Sredozemlju in Mali 
Aziji. Cipresa zahteva sončno lego. V 
naših krajih uspevajo le paciprese ali 
neprave ciprese in kleki.

Dominik Soban

Vzhodnjaška 
thuja – cipresa 
smaragd

Cipresa – 
cupressus
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Bernarda Pirih – vodja Centra za pomoč 
na domu

Prav je, da v naši občini spoznamo 
naše ljudi, ki so ne le izvrstni 
umetniki, glasbeniki, znanstveniki 
itd., ampak tudi ljudje, ki 
premorejo veliko mero empatije 
ter posledično znajo iskati rešitve 
za različne potrebe in stiske ljudi. 
Bernarda, vi delujete znotraj 
javnega zavoda Dom upokojencev 
Nova Gorica že več let, nedavno pa 
ste nastopili tudi z novim delovnim 
mestom. Za kakšno delovno mesto 
torej gre?

V Domu upokojencev Nova Gorica 
sem zaposlena že enajsto leto. S 
1. januarjem 2016 je Dom prevzel 
storitve, ki se izvajajo v okviru 
Centra za pomoč na domu. Kot 
vodja skupnostnih programov sem 
tudi vodja Centra za pomoč na 
domu.

Naj pojasnim, da javni zavod Dom 
upokojencev Nova Gorica danes 
združuje institucionalno varstvo in 
skupnostne programe za starejše. 
Institucionalno varstvo se deli na 
celodnevno in dnevno varstvo; 
celodnevno varstvo izvajamo v 

Domu upokojencev Nova Gorica 
in v Domu Podsabotin, dnevno 
varstvo pa se izvaja v domu v Novi 
Gorici in v Centru za starejše v 
Mirnu. V skupnostne programe pa 
spadajo vse dejavnosti, ki ne sodijo 
pod institucionalno varstvo. To so 
Medgeneracijsko središče v Novi 
Gorici, Center za dnevne aktivnosti 
starejših v Šempetru ter Center za 
pomoč na domu, ki izvaja  storitve 
socialne oskrbe in telefonskega 
varovanja.

Kakšne so ključne naloge vodje 
Centra za pomoč na domu?

Ključna naloga je vodenje službe, 
ki vključuje 50 zaposlenih in 400 
uporabnikov naših storitev. Storitve 
izvajamo v vseh šestih občinah 
Upravne enote Nova Gorica. 

Pred tem ste delovali v socialni 
službi Doma upokojencev Nova 
Gorica. Kaj je botrovalo k 
spremembi delovnega mesta?

Center za pomoč na domu je 
sprva deloval pod okriljem Centra 

Tokrat je za naše glasilo spregovorila dama, ki v srcih ljudi pušča neizbrisen pečat, saj 
postavlja ljudi pred zakone, njihove potrebe pa tolmači kot svoje. V njenem govoru začutiš 
globino in spokojnost, moč, da bi lahko podiral navidezne zidove in gradil trdne mostove. 
Čeprav v duši, kot pravi sama, ostaja “gorjanka”, pa si jo mi ponosno lastimo kot našo 
občanko, ki je v novo leto vstopila z novo službo, vodje Centra za pomoč na domu.

za socialno delo Nova Gorica. V 
Domu upokojencev Nova Gorica 
smo se odločili, da kandidiramo 
za prevzem omenjene storitve, ker  
smo želeli z uporabniki vzpostaviti 
stik že v njihovem domačem okolju. 
Tako se gradi medsebojno zaupanje 
in v primeru, da se je kasneje 
potrebno odločati za namestitev 
v dom, je ta prehod za vse lažji. 
Združevanje socialno-varstvenih 
storitev za starejše pod eno streho 
olajša izbiro najprimernejše pomoči 
za posameznika.

Moj prehod na mesto vodje Centra 
za pomoč na domu je logično 
nadaljevanje poklicne poti, ki sem 
jo začela pred prihodom v Dom 
upokojencev Nova Gorica. Prej 
sem bila zaposlena na Centru za 
socialno delo Nova Gorica, kjer 
sem bila pomemben del ekipe, ki 
je začenjala z uvajanjem storitve 
pomoči na domu v našem okolju. 
Sama večkrat rečem, da sem se 
vrnila k svojemu otroku, vendar 
tokrat bogatejša in zrelejša.

Kakšne so bistvene razlike med 
prejšnjim delovnim mestom 
socialne delavke v domu in 
zdajšnjim delovnim mestom, vodje 
Centra za pomoč na domu?

Bistvenih razlik med omenjenima 
delovnima mestoma ni, saj že prej 
nisem opravljala samo dela socialne 
delavke, ampak sem bila tudi vodja 
splošne kadrovske službe. Ne čutim 
velikih razlik, mogoče tudi zato, 
ker se vračam na meni že poznano 
področje dela. Pravzaprav se mi zdi 
tako, kot bi se spet vrnila domov.

Verjetno ste na vaši poklicni poti 
videli in doživeli veliko prijetnih 
in manj prijetnih situacij. Lahko 
katero izmed teh delite z nami?

Delo z ljudmi, ki ga opravljam je 
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delo, ki človeka življenjsko bogati, 
ga plemeniti. Danes vem, da je 
izbrana poklicna pot pravilna izbira 
v mojem življenju. Delala sem z 
vsemi starostnimi skupinami, od 
mladih do starih. Na obeh področjih 
delovanja, tako z mladimi kot s 
starimi sem se srečevala tudi s 
srednjo generacijo, ta pri mladih 
predstavlja starše, pri starejših pa 
njihove otroke. Lahko rečem, da se 
pri svojem delu srečujem s stiskami, 
radostmi, čustvi in doživljanji prav 
vseh generacij.

Ogromno stvari se zgodi v 
življenju, ki te zaznamujejo, a 
ob zastavljenem vprašanju mi je 
padel na misel en dogodek. Na 
Centru za socialno delo sem najprej 
delala z mladimi, ki so se znašli v 
neprijetnih življenjskih situacijah. 
Čeprav sem se trudila, da sem z 
njimi vzpostavila lep in korekten 
odnos, so se me največkrat na ulici 
raje izognili. Bila sem del življenja, 
ki so ga hoteli imeti le zase, ki so ga 
mnogokrat skrivali pred drugimi. Ko 
sem se nekega dne sprehajala med 
trgovskimi policami, je do mene 
pristopil mlad moški, me pozdravil 
in objel ter z mano podelil nekaj 
besed. Do mene je pristopil z 
veseljem. Ob prihodu domov, ko 
sem si ponovno priklicala dogodek 
v spomin, sem začutila toplino v 
srcu, saj je bil to eden izmed tistih, 
ki so se me leta nazaj v javnosti 
izogibali. Začutila sem, da je delo, 
ki ga opravljam zelo pomembno, saj 
v ljudeh pušča sledi.

Kaj se je zgodilo, da ste presedlali 
iz dela z mladimi na delo s 
starejšimi osebami? Zakaj ste si 
izbrali kot naslednjo ciljno skupino 
prav starejše osebe?

Po izobrazbi sem specialna 
pedagoginja, tako da je moj osnovni 
poklic usmerjen v delo z mladimi. 
Zakaj me je življenje popeljalo 
na področje dela s starejšimi, 

ni toliko stvar lastne izbire kot 
same življenjske poti. Področje 
dela z mladimi smo na Centru 
za socialno delo dopolnjevali in 
krepili s programi javnih del. Zaradi 
pozitivnih izkušenj smo programe 
širili tudi na področje dela s 
starejšimi. Dejavnost se je širila 
in leta 2000 smo Center za pomoč 
na domu zastavili kot razvojni 
projekt. Sama se torej nisem znašla 
na križišču odločitev, ampak me 
je tok nesel v smer sodelovanja 
s starejšimi in jaz sem seveda 
hvaležna za to pot.

Zanima me, ali je med uporabniki 
storitev pomoči na domu veliko 
naših občanov?

V občini Šempeter-Vrtojba je 
nekaj čez 50 uporabnikov, vendar 
povpraševanje po naših storitvah 
presega naše trenutne zmožnosti. 
Tudi v ostalih občinah ne 
uspemo zagotavljati pomoči vsem 
zainteresiranim. Upam, da se bomo 
lahko z občinami dogovorili za 
zaposlitev dodatnega kadra.

Kdaj naj se ljudje obrnejo na 
Center za pomoč na domu? Kje vas 
najdejo?

Zainteresirani za našo pomoč 
nas lahko pokličejo ali se osebno 
oglasijo v naši pisarni. Po oddani 
vlogi, sledi naš obisk na domu 
uporabnika, kjer se vse dogovorimo. 
Po podpisanem dogovoru se storitev 
začne izvajati.

Telefonska številka Centra za pomoč 
na domu je 05 33 53 300. Pisarno 
imamo v Solkanu, na Trgu Jožeta 
Srebrniča 6.

Delo z ljudmi, zlasti delo z ljudmi 
v stiski je lahko  precej psihično 
naporno, ne le za tistega, ki se 
znajde v stiski, temveč tudi za 
osebo, ki naj bi osebi v stiski 
pomagala. Se kdaj znajdete ob 
tem pod pritiskom, da morebiti 
ne boste kos situaciji, da morebiti 
ne poznate prave rešitve? Kaj v 
takšnem primeru storite? Kako se s 
takšnim občutkom spopadate?

Pri delu kot tudi v vsakdanjem 
življenju se držim enega 
preprostega načela: nikoli ne stori 
drugemu tistega kar nočeš, da drugi 
stori tebi. Prepričana sem, da je 
to varovalka, ki nas vedno vodi 
v pravo smer. Težav ljudi nikoli 
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ne skušam razumeti zgolj skozi 
zakonske okvirje. Želim razumeti 
in spoznati njihovo doživljanje in 
odzivanje na življenjsko situacijo, v 
kateri so se znašli. Pomoč je v tem, 
da skupaj iščemo možne izbire, 
kakšen bo razplet pa je vedno 
odvisno od človeka samega, saj se 
mora vsakdo sam spopasti s svojimi 
težavami.

Vaš delovni čas je usmerjen k 
izboljševanju dobrobiti ljudi. Kaj 
pa v prostem času najraje počnete?

Moj prosti čas je vse bolj usmerjen v 
iskanje notranjega, duševnega miru. 
Tako se lahko odločim za pohajanje, 
obisk koncerta, ogled filma, branje 
knjige, preživljanje časa s prijatelji 
in še bi lahko naštevala. 

Za zaključek pa mi zaupajte še tri 
stvari, ki vas v življenju najbolj 
zaznamujejo.

Prva stvar, ki me zaznamuje, je 
življenje kot takšno, saj imam 
goro želja in hotenj, ki jih želim 
izpolniti. In prav zato sem 
prepričana, da me v življenju čaka 
še veliko lepih stvari. Preprosto: 
veselim se življenja! Druga stvar, ki 
me zaznamuje, je iskanje notranjega 
miru. Trudim se živeti življenje 
po svojih prepričanjih. Delujem 
tako, da ohranjam mir v sebi.  In 
tretja stvar je, da v duši ostajam 
“gorjanka”. Izhajam iz majhnega 
zaselka Dol pri Čepovanu in čeprav 
vse bolj opažam lepote tudi v 
dolini, ostaja zame najlepši svet nad 
500 metri nadmorske višine. V duši 
gvišno ostajam gorjanka!

Tanja Peloz
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Varstvo starejših oseb v naši občini 

Staranje prebivalstva pomeni 
večanje števila starejših oseb, to 
je pojav, s katerim se srečujemo 
tudi v Občini Šempeter-Vrtojba. 
Kategorija starejših oseb je izredno 
široka, saj zajema ljudi različnih 
starosti in tako posledično ljudi 
z različnimi potrebami. Ob 
vsem tem pa se porajata še dva 
ključna problema: osamljenost 
starostnikov in demenca. Prav zato 
so se zaposleni v javnem zavodu 
Dom upokojencev Nova Gorica 
odločili, da starostnikom ponudijo 
pomoč in varstvo na način, da 
približajo storitve potrebam ljudi. 
Institucionalnim oblikam varstva 
starejših, kot so domovi in dnevni 
centri, so začeli dodajati nove. Tako 
so v leto 2016 vstopili bogatejši, 
saj so pod svoje okrilje prevzeli 
tudi druge oblike skupnostnih 
programov, ki spadajo v domeno 
Centra za pomoč na domu. Z nami 
je svoje videnje delil tudi Bojan 
Stante, direktor Doma upokojencev 
Nova Gorica:  ”S skupnostnimi 
programi nudimo pomoč ljudem 
znotraj njihovih skupnosti, kar 
omogoča prilagojeno oskrbo 

njihovim potrebam, v domačem 
okolju z nižjimi stroški. To pomeni, 
da skušamo ponuditi ljudem samo 
tisto, kar dejansko potrebujejo in to 
seveda na njim domač in cenovno 
dostopen način. Primer dobre prakse 
predstavlja pred kratkim ustanovljen 
Center za starejše v Mirnu, ki ni le 
običajen dnevni center, saj se lahko 
uporabniki tam zadržijo eno ali več 
ur, lahko denimo le kosijo, popoldan 
pa se tu odvijajo tudi razne dodatne 
aktivnosti za starostnike in njihove 
svojce. Prizadevamo si za ustanovitev 
takšnih centrov tudi v preostalih 
goriških občinah, seveda tudi v 
Občini Šempeter-Vrtojba.”

Z zanimanjem smo se odpravili v 
iskanje naših občanov, uporabnikov 
storitev zavoda Doma upokojencev 
Nova Gorica in z zadovoljstvom 
odkrili zgodbe prijateljstva in 
topline.

Karlo in Andrejka iz Doma 
upokojencev Nova Gorica

Maksimiljan Karel Bizjak, rojen v 
Argentini, od leta 1955 stanujoč 
v Šempetru pri Gorici. Nekoč 
avtomehanik in član Prostovoljnega 
gasilskega društva Šempeter 
pri Gorici, sedaj pa umetnik in 
rokodelec, ki v domu v Novi Gorici 
že 10 let ustvarja prave umetnine. 
Njegova dela krasijo stene domov, 
služijo pa tudi kot darila. Ob 

njegovem boku stoji Vrtojbenka 
Andrejka Pahor, diplomirana 
medicinska sestra – vodja tima v 
domu v Novi Gorici. Njeno delo 
vključuje koordinacijo nalog med 
zaposlenimi za dosego planov in 
zadovoljstva stanovalcev doma 
in njihovih svojcev. Andrejka 
večkrat poudari med pogovorom: 
“Trudimo se jim zagotavljati okolje, 
kot bi bili doma. Zato so nam že ob 
prihodu v dom izjemno pomembne 
njihove biografije. Pomembno je, 
da izrazijo svoje želje in navade. 
Vsa nova spoznanja o stanovalcih 
osebje med sabo deli na dnevnih 
sestankih. Veliko vlogo v življenju 
naših ljudi poleg negovalnega osebja 
ima tudi osebje v kuhinji, ki se trudi 
pričarati domačnost ljudem tudi na 
krožnikih.”

Branka in Renata v dnevnem centru 
Doma upokojencev Nova Gorica

Branka Pirc se v družbi svojcev vsak 
dan odpelje iz Šempetra pri Gorici 
v dnevni center v Novo Gorico, kjer 
jo dobrovoljno sprejme animatorka 
Renata Šuligoj. Delo animatorke je 
zelo obsežno, saj poleg zaposlitvenih 
dejavnosti za uporabnike, zajema
tudi druga opravila, kot so: delo v 
skupni kuhinji, pomoč pri negi itd. 
Seveda pa se obiskovalci dnevnega 
centra udeležujejo tudi skupinskih 
domskih aktivnosti, kot so tombola, 
praznovanja in druge prireditve. 

Karlo med ustvarjanjem vrtnice v 
Andrejkini družbi.

Branka v klepetu z Renato.
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Dom upokojencev v Vrtojbi; 
da ali ne?

Bojan Stante, direktor Doma 
upokojencev Nova Gorica 
odgovarja: “Načrti za gradnjo 
doma v Vrtojbi so bili narejeni 
v času trenda gradnje novih 
domov. Vendar je zaključek 
gradnje sovpadal z obdobjem 
finančne krize, ki je bistveno 
poslabšala finančni položaj 
ljudi, zlasti upokojencev 
in njihovih svojcev. Na 
zmanjšano možnost 
plačevanja je dodatno vplivala 
tudi spremenjena socialna 
zakonodaja, zlasti ukinitev 
varstvenega dodatka, ki je 
mnogim pravzaprav omogočal 
bivanje v novejših domovih, z 
višjimi cenami oskrbe. 

Posledica navedenih vzrokov 
so nezasedene postelje v 
domovih, kar povzroči izpad 
dohodkov, ki seveda ogroža 
stabilno poslovanje doma.

Objektu v Vrtojbi pa prav 
tako manjka nekaj osnovnih 
elementov, kot so: ustrezni 
prostori za obravnavo oseb z 
demenco in zelene površine. 
Vendar poudarjam, da Dom 
upokojencev Nova Gorica 
ne zapira vrat objektu v 
Vrtojbi. Podpiramo možnost 
oblikovanja manjše enote 
z maksimalno kapaciteto 
40 postelj, saj imamo v tem 
trenutku v obeh domskih 
enotah iz Občine Šempeter-
Vrtojba le 27 stanovalcev. 
Pred tem pa je potrebna 
tudi izpolnitev pogojev za 
oblikovanje varovanega 
oddelka za ljudi z demenco 
ter cenovno dostopnost za 
upokojence. Da bi lahko 
izkoristili oba objekta pa 
bi bilo potrebno oblikovati 
nekoliko širšo paleto 
programov in ne izključno 
domskih storitev. Naj še enkrat 
poudarim, da ostajamo odprti 
za dobre predloge in ustrezne 
rešitve, ki bodo obenem 
cenovno sprejemljive za naše 
uporabnike oz. vaše krajane.“

Klara v Centru za dnevne aktivnosti 
starejših.

Monika je Selmi pravkar dostavila topel obrok.

Kljub številnim aktivnostim, za 
katere poskrbi Renata, pa Branka 
pravi, da še najraje klepeta v dobri 
družbi in po vzdušju v centru 
vam lahko zagotovimo, da ji te ne 
primanjkuje!

Klara obiskuje Center za dnevne 
aktivnosti starejših
 
Klara Cijan živi v Šempetru že 
47 let. Od upokojitve dalje rada 
redno zahaja v center za starejše, 
saj uživa v družbi drugih ljudi. 
Za pestro ponudbo aktivnosti 
(delavnic, predavanj, izobraževanj, 
izletov in drugih oblik druženj) 
skrbi domačinka Mojca Satler, ki 

zaseda delovno mesto animatorke. 
Njena primarna skrb je, kot pravi 
sama, ohranjanje socialnih stikov 
med starejšimi osebami in tako 
preprečevanje negativnih duševnih 
stanj, ki lahko nastanejo zaradi 
občutka osamljenosti.

Selma je izbrala storitev Centra za 
pomoč na domu

Vrtojbenka Selma Vujatovič se je ob 
poslabšanju bolezni odločila, da želi 
pomoč pri pripravi toplega obroka. 
Obrnila se je na Center za pomoč na 
domu, ki ji ga vsakodnevno dostavi. 
Sicer je ne obišče vsak dan ista 
oseba, a vendar poudari, da jo vsak 
dan obišče oseba, ki ji pokloni topel 
nasmeh in nekaj besed. Ob našem 
obisku smo spoznali Moniko Batič, 
ki opravlja delo socialne oskrbovalke 
na domu že 5 let: “Naučila sem 
se razumeti starejšega človeka, z 
njim komunicirati. Spoznala sem, 
da ljudje potrebujejo le bližino in 
sočutje. Z delom socialne oskrbovalke 
sem obogatila tudi svoje življenje.”

Tanja Peloz
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Šempetrski trojčki

Nekateri pari se v neki fazi v 
življenju odločijo, da si bodo 
ustvarili družino, tako sta se tudi 
vidva, in nihče v tistem trenutku 
ne ve, kako se bodo stvari odvijale. 
Kako je bilo na prvem ultrazvoku, 
ko vam je ginekologinja povedala, 
da pričakujete ne enega, niti dva 
ampak kar tri otroke?

Bas: Ginekologinja je ženi najprej 
vzela kri in meni so se zdeli izvidi že 
malce nenavadni, saj je imela žena 
nosečniški hormon ne podvojen 
ampak kar 4-krat povečan in takrat 
sem vedel, da ne pričakuje samo 
enega otroka, po mojih izračunih bi 
jih morala pričakovati štiri.

Adela: Ginekologinjo je zelo 
zanimalo, kakšno je moje počutje in 
sklepala je, da pričakujemo dvojčke. 
Ko me je pregledala, se je tudi ona 
prestrašila, saj je sprva menila, da 
pričakujem četvorčke, saj je bilo 
zelo lepo videti dve vrečki in tretjo, 
ki je bila zelo velika, in sklepala je, 
da se v njej skrivata kar dva otroka. 
V 10. tednu so nam potrdili, da 
pričakujemo trojčke in bila sem 
neizmerno srečna, resnično vam ne 
znam opisati svoje sreče. Žal je bila 
okolica in stroka panična in to nas 
je najbolj prestrašilo, sama pa sva 
vedela, da je z otroki vse v najlepšem 
redu. Seveda pa sva imela z možem 
vsak teden nov cilj, da prideva v nov 
teden, saj je nosečnost s trojčki zelo 
rizična.

Bas, kakšna pa je bila vaša reakcija, 
ko ste izvedeli, da vaša žena 
pričakuje trojčke?

Bil sem presrečen, sploh pa sem si 
vedno želel imeti tri otroke, tako da 
se mi je uresničila največja želja.

Kako vam je ginekolog predstavil 
situacijo, v kateri ste se znašli? 

Glede na to, da večina trojčkov ne 
pride do konca nosečnosti in je 
nosečnost rizična tako za otroke 
kot za mamico, je v teh primerih 
obvezna redukcija in to so tudi nam 
veliko časa govorili. Midva se z 
redukcijo nikakor nisva strinjala, saj 
se nama ne zdi etična in je nikakor 
nisva želela izpeljati, saj je tudi 
takšen poseg zelo rizičen, zato sva 
morala celo podpisati dokument, 
kjer sva zadevo vzela pod lastno 
odgovornost. Prepričana sva bila, 
da se bo vse dobro izpeljalo, saj je 
nosečnost potekala brez težav. 

Zdravniki so nama tudi predstavljali 
vse možne bolezni, ki bi jih lahko 
imeli trojčki ob rojstvu in to je bilo 
za naju mogoče najhujše v celotni 
nosečnosti, saj je bil za naju to 
močan psihološki pritisk, ki sva ga 
konec koncev dobro prenesla.

Kdaj ste prelepo novico sporočili 
domačim in znancem?

Bila sva tako evforična in presrečna, 
da sva morala novico takoj povedati 
domačim. Seveda je bila to tudi zelo 

Adela Jazbec je leta 1994 s starši odpotovala na počitnice 
na Rodos, kjer je spoznala Basa Meijerja iz Nizozemske. 
Najstniška ljubezen je bila tako močna in trdna, da je 
Bas zapustil svojo deželo in pred petnajstimi leti prišel v 
Šempeter, kjer si je z Adelo ustvaril pravo gnezdece. 21. 
maja 2015 sta Adela in Bas njuno ljubezen kronala s prav 
posebnim dogodkom, rodili so se njuni trojčki, ki so jima 
življenje malce obrnili na glavo in ga napolnili s še več 
ljubezni in sreče. Prvi je zajokal Abel Nicolaas, sledila mu 
je sestrica Isabella Adelina in na koncu je na svet prišel še 
Bram Alberthus in od tistega trenutka so ne le družina, ki 
izžareva ogromno ljubezni, ampak ena prava mala atrakcija. 
Za naše glasilo smo obiskali to super družino, ki nam je 
malce opisala, kako izgleda njihovo življenje, ki je za nas 
malce nepredstavljivo.

rizična nosečnost in sva morala tudi 
domače pripraviti na vse mogoče 
opcije. Takoj sem morala tudi na 
bolniško, tako da ni bilo kaj skrivati.

Kako je potekala nosečnost? Ste 
morda imela slabosti, je bilo 
nošenje treh otrok naporno?

Adela: Ja, sprva sem nekaj tednov 
kar prespala na straniščni školjki, 
slabosti so bile res močne in zoprne, 
ki so se k sreči v 16. tednu ustavile. 
Proti koncu nosečnosti sem imela še 
težave s hrbtom, saj je bila za moje 
telo to velika obremenitev in dobila 
sem pomoč fizioterapevta, ki me je 
reševal s posebnimi trakovi. 

Veliko staršev v pričakovanju 
ginekologa vpraša za spol otroka, 
kako je bilo to pri vas? Se je sploh 
dalo določiti spole v takšni gneči v 
trebuhu?

Neke indikacije o spolu smo dobili 
konec prvega trimesečja nosečnosti, 

Odhod iz porodnišnice.
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vendar nič ni bilo sigurno, saj 
se otroci tako prekrivajo, da je 
ugotovitev spola skoraj nemogoča. 

Nekateri starši devet mesecev 
tuhtajo in iščejo pravo ime za 
svojega otroka, vi pa ste morali 
najti kar šest imen, saj so spole 
težko določili. Vašim trojčkom pa 
ste izbrali vsakemu kar po dve 
imeni, a je bila ta naloga za vas 
težka?

Bas: Imena smo zlahka dodelili, jaz 
sem moral izbrati imena za fantke, 
žena pa za deklice. Omeniti moram, 
da je tukaj delček nizozemske 
kulture, saj je pri nas v navadi, da 
otrokom dajemo imena po starših in 
po prejšnjih generacijah, zato sem 
za moja sinova izbral imena svojega 
očeta. 

Adela: Spomnim se, da me je 
profesorica slovenskega jezika 
klicala Izabela in to ime mi je bilo od 
nekdaj zelo všeč, zato sem za deklico 
izbrala izvorno ime Isabella, dodala 
pa sem ji še moje ime Adelina, tako 
da tudi zame naloga ni bila prav 
težka.

V kakšnem tednu se rojevajo trojčki 
in v katerem tednu ste rodili vi?

Adela: Trojčki se običajno rodijo v 
32. tednu, če gre nosečnost po sreči. 
Meni so v 32. tednu predlagali carski 
rez, pa sem prosila zdravnike, da 
počakamo še en teden, tako da sem 
rodila v 33. tednu in z otroki je bilo 
vse v najlepšem redu. Abel Nicolaas 
je bil težak 1750 g in velik 43 cm, 
Isabella Adelina je bila težka 1630 g 
in velika 42 cm in Bram Alberthus je 
bil težak 1105 g in velik 39 cm.

V nosečnosti so ene težavice, po 
rojstvu pa druge. Zanima me, kako 

je bilo organizirano prehranjevanje 
trojčkov ob samem začetku?

Adela: Prvi mesec sem se trudila 
s črpanjem mleka, vendar je bilo 
zame to zelo mučno in so mi tudi 
zdravniki priporočali, da naj raje 
neham. Zelo sem si prizadevala, 
da bi dojila, vendar žal več kot en 
mesec nisem in tega mi je resnično 
žal.

Kakšne pa so bile vaše prve noči? 
Ste lahko sploh kaj spali?

Tri mesece sploh nismo spali, kar 
je bilo za nas zelo težko. Sedaj je 
situacija malce boljša, vendar se še 
vedno zbudimo trikrat na noč. 

Verjamem, da s trojčki sama vsega 
ne zmorete in da je tudi v dvoje 
težko, kako ste organizirali življenje 
in pomoč?

Adela: Moja mama nam resnično 
veliko pomaga, enkrat tedensko 
pa imamo še pomoč prijateljice iz 
Nizozemske. Za vikende pa sva z 
možem sama.

Verjamem, da je pri trojčkih 
potrebno veliko reda in discipline, 
kako je to pri vas doma?

Adela: Res je, red mora biti in strogo 
se moramo držati ur. Ritem imamo 
ustaljen in to je zelo dragoceno. 

Bas: Vsak dan si privoščiva nekaj 
časa samo za naju in tukaj bi rad 
povedal, da je zelo pomembno to, da 
smo otroke zelo zgodaj naučili, da 
gredo spat ob 19. uri.

Vaši trojčki so ena velika atrakcija, 
verjamem, da se na sprehodu ob 
vašem vozičku vsakdo ustavi in kaj 
vpraša, kako sploh izgledajo vaši 
sprehodi?

Bas: Naš prvi sprehod je bil cel 
projekt, za uro sprehoda smo 
se pripravljali skoraj tri ure. Ko 
se sprehajamo, so vedno ljudje 
okoli nas in velikokrat se želijo 
fotografirati s trojčki, tako da smo 
ene vrste atrakcija. 

Adela: Ljudje nas zelo lepo 
sprejmejo in vsi izkazujejo veliko 
ljubezni in sreče.

Bas: Smo pa doživeli že tudi 
neprijetne situacije, ko se je okoli 
vozička zbrala skupina žensk, ki 
je otroke kar vzela iz vozička in 
to nama ni bilo všeč, malce sva se 
ustrašila.

Se morda kot starši trojčkov 
počutite kdaj v stiski, morda 
nemočni, saj morate skrbeti kar za 
tri otroke? Kaj vam je najtežje?

Adela: Kot sem že omenila, mi je bilo 
zelo hudo to, da nisem dojila več kot 
en mesec. Druga stvar pa je ta, da 
imam vedno kanček občutka krivde, 
saj se otrokom ne uspem posvetiti 
tako, kot bi želela, saj so trije in 
se moram razdeliti na tri dele, to 
res ni enostavno. Občutek, da ne 
morem dati v določenem trenutku 
vsem trem tistega, kar hočem, je 
neprijeten.

Za konec bi vas vprašala še, če 
si morda želite v prihodnosti še 
kakšnega otroka?

(Smeh…) V planu nimamo širjenja 
družine, vendar se nikoli ne ve. 
Priznati pa morava, da s trojčki zelo 
uživava.

Lara Soban

Prve noči doma. Igranje v domačem kotičku.
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6. april 2016, 17.00
Očistite svoje telo in zakorakajte v 
pomlad prerojeni in polni energije!, 
predavanje in degustacija
Vitalina – natura trgovina
Vitalina – natura trgovina

6. april 2016, 20.00
Ljudmila Razumovska: Draga Jelena 
Sergejevna, premiera
Mali oder SNG
SNG Nova Gorica

7. april 2016, 10.00
Predavanja ob svetovnem dnevu 
zdravja, ki je letos posvečen diabetesu: 
predavata diabetolog dr. Rajko Svilar in 
okulist dr. Bogdan Gregorčič
Inštitut za javno zdravje Rožna dolina
Društvo Rak in Društvo diabetikov Nova 
Gorica

   MAREC

19. marec 2016, 10.00
Velikonočna kuharska delavnica z 
Emilijo Pavlič
Vitalina – natura trgovina
Vitalina – natura trgovina

19. marec 2016, 20.30
Plesni večer za vse ljubitelje plesa
Mladinski center Vrtojba
Plesni studio Rebula

20. marec 2016, 18.00
Mame, nasmejte se, prireditev ob 
materinskem dnevu
Kulturna dvorana Šempeter pri Gorici
Društvo žena in deklet Šempeter

21. marec 2016, 20.15
Artist-quartet Vienna (Avstrija), koncert 
za abonma in izven
Velika dvorana Kulturnega doma Nova 
Gorica
Kulturni dom Nova Gorica

24. marec 2016, 10.00
Regionalni karierni sejem MOJE DELO – 
Nova Gorica
Avla Mestne občine Nova Gorica
Portal Mojedelo.com v partnerstvu z 
Zavodom RS za zaposlovanje in Mestno 
Občino Nova Gorica

24. marec 2016, 20.00
28. Business Meetups – gost Aleš Špetič, 
CubeSensors
Cafe Gallus Nova Gorica
Primorski tehnološki park

25. marec 2016, 20.00
Dejan Knavs: Mjanmar (Burma) 
– skrivnostna dežela, potopisno 
predavanje
Mladinski center Vrtojba
KŠTM Šempeter-Vrtojba

26. marec 2016, 16.00
Soseda in pol, otroška gledališka 
predstava
Mladinski center Vrtojba
KŠTM Šempeter-Vrtojba

28. marec 2016, 10.00
Griči XC 2016, gorsko kolesarska dirka
Trafopostaja Vrtojba
DEŠ Fleš

28. marec 2016, 17.00
Materinski dan v Vrtojbi
Mladinski center Vrtojba
Društvo žena Vrtojba

29. marec 2016, 16.30
Kickstarter, Indiegogo … delavnica za 
uspešno kampanjo!
Primorski tehnološki park
Primorski tehnološki park

31. marec 2016, 13.30
Startup Pitch POPRI
Primorski tehnološki park
Primorski tehnološki park

   APRIL

1. april 2016, 18.00
Osem spletov Bojana Koglota, odprtje 
razstave
Coroninijev dvorec
Bojan Koglot

2. april 2016, 19.30
Perpetuum jazzile – Velika pomladna 
turneja 2016
Športni center HIT

2. april 2016, 20.30
Plesni večer za vse generacije
Mladinski center Vrtojba
Plesni studio Rebula

3. april 2016, 20.00
Vaška ambulanta, komedija
Kulturna dvorana Šempeter pri Gorici
Kulturno umetniško društvo Šempeter

n
a

p
o

v
e

d
n

i
k

 

 



47Pomlad 2016

7. april 2016, 20.30
“Profesorski koncert” 
Koncert žirantov pihal in trobil 8. 
mednarodnega glasbenega tekmovanja 
SVIREL
Coroninijev dvorec
UPOL in Kulturno društvo Tojva A.D. 
1200

14. april 2016, 18.00
Resnica o kani (Naravna nega las), 
delavnica
Vitalina – natura trgovina
Vitalina – natura trgovina

15. april 2016, 20.00
Darja Kolavčič: Pakistan, potopisno 
predavanje
Mladinski center Vrtojba
KŠTM

16. april 2016, 9.30
Testiranje telesne zmogljivosti
OŠ Ivana Roba v Šempetru
Športno društvo Mark Šempeter v 
sodelovanju z Zdravstvenim domom Nova 
Gorica

16. april 2016, 10.00-13.00
Dan odprtih vrat
Glasbena šola Nova Gorica
Glasbena šola Nova Gorica

16. april 2016, 13.00
Odprtje Gas poletja 2016
MMP Vrtojba
Društvo Gas Vrtejba

16. april 2016, 20.30
Plesni večer za vse ljubitelje plesa
Mladinski center Vrtojba
Plesni studio Rebula

18. april 2016, 18.00
Zaključna prireditev tekmovanja POPRI 
SNG Nova Gorica
Primorski tehnološki park

18. april 2016, 17.30
Duo Espressivo, koncert
Coroninijev dvorec
Glasbena šola Nova Gorica

18. april 2016, 20.15
Alexander Gadžijev, klavir, 
koncert za abonma in izven
Velika dvorana Kulturnega doma Nova 
Gorica
Kulturni dom Nova Gorica

19. april 2016, 17.30
Zdravilne lastnosti in uporaba ARONIJE 
– jagode prihodnosti, predavanje
Vitalina – natura trgovina
Vitalina – natura trgovina

21. april 2016, 21.00
29. Business Meetups 
Cafe Gallus Nova Gorica
Primorski tehnološki park

23. april 2016, med 9.00 in 12.00
Diabetiki odprtega srca: akcija zbiranja 
oblačil, obutve, igrač, ...
Prostori Društva diabetikov Nova Gorica 
(Mejni prehod Šempeter)
Društvo diabetikov Nova Gorica

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba prejmejo brezplačno vsa gospodinjstva v občini Šempeter-Vrtojba. 
Glasilo je vpisano v razvid medijev Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS pod 
zaporedno številko 1728.

Letnik VI, številka 1

Izdajatelj: OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, zanjo 
župan Milan Turk
E-naslov: glasilo@sempeter-vrtojba.si
Odgovorna urednica: Lara Soban 
Uredniški odbor: Lavra Fon, Sara Krošelj, Dora Levpušček, Tanja Peloz, Tomaž Petarin
Lektoriranje: Sara Krošelj
Oblikovanje: Blaž Erzetič
Tisk: Tiskarna Present, Ljubljana
Naklada: 2600 izvodov

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

Šempeter pri Gorici, marec 2016

23. april 2014, 18.00
Fiorentina party
(Predprijave do 8. aprila 2016)
Gostilna Rutinca
Gostilna Rutinca

23. april 2016, 20.00
Pomladni koncert Radia Robin - 
Severina, Rok’n’band in DJ Ney
Športni center HIT
Radio Robin

24. april 2016, 20.00
Pascal Bruckner: Ljubezen do bližnjega, 
premiera
Veliki oder SNG
SNG Nova Gorica

26. april 2016, 20.00
Proslava in kresovanje ob dnevu upora 
proti okupatorju in 1. maju
Sveti Ot
Združenje borcev za vrednote NOB 
Krajevna organizacija Šempeter

30. april 2016, 18.00
Postavitev mlaja
Trg Ivana Roba v Šempetru
Turistično društvo Občine Šempeter-
Vrtojba

30. april 2016, 19.00
Postavitev mlaja
Pri gostilni Rutinca
Domačini

30. april 2016, 20.00
Postavitev mlaja
Plac v Vrtojbi
Turistično društvo Občine Šempeter-
Vrtojba

   MAJ

7. maj 2016, 20.30
Plesni večer za vse ljubitelje plesa
Mladinski center Vrtojba
Plesni studio Rebula

9. maj 2016, 20.15
Zbor svetega Nikolaja Litija, 
koncert za abonma in izven
Velika dvorana Kulturnega doma Nova 
Gorica
Kulturni dom Nova Gorica

12. maj 2016, 20.00
Jean Giraudoux: Ondine, premiera
Veliki oder SNG
SNG Nova Gorica

22. maj 2016, 13.00
Državno prvenstvo v motorjih
MMP Vrtojba
Društvo Gas Vrtejba

   JUNIJ

4. junij 2016, 20.30
Plesni večer za vse ljubitelje plesa
Mladinski center Vrtojba
Plesni studio Rebula

5. junij 2016, 8.30
27. Šempetrski pohod
Start na Trgu Ivana Roba
Športno društvo Mark Šempeter 

8. junij 2016, 17.00
dr. Bor Urbančič, 
zdravniško predavanje
Kulturna dvorana Šempeter pri Gorici
Športno društvo Mark Šempeter 

Vsak torek, 19.00
Predavanje: Starajmo se trezno
Prostori Društva žena Vrtojba
Društvo žena Vrtojba

 

 



Rešeno križanko s potrebnimi podatki, nam do 2. maja 2016  pošljite na: 
Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, s pripisom Nagradna križanka.

Prva nagrada: darilni paket Bimed;
Druga nagrada: darilni paket Bimed;
Tretja nagrada: darilni paket Bimed.

Za več informacij, si lahko ogledate pravila 
Nagradne križanke na naši spletni strani 
www.sempeter-vrtojba.si

Ime in priimek

Naslov

Telefon

Pokrovitelj 
nagradne križanke


