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Letošnje poletje se je poslovilo, 
začela pa se je jesen, ki navadno 
prinaša sadove našega dela. Žal se 
z jesenjo iztečejo tudi počitnice, 
verjamem pa, da smo vsi pripravljeni 
na nove izzive, ki jih prinaša zadnje 
četrtletje.

Poletni čas je minil v znamenju 
bogatega dogajanja in praznovanj, 
ki nam je popestrilo tople dni. 
Konec junija smo obeležili  dan 
državnosti in se spominjali dnevov 
osamosvojitvene vojne, v juliju pa 
smo praznovali občinski praznik. 

Letos je naša Občina dopolnila že 
petnajst let. To ni dolgo obdobje, 
pa vendarle se je v tem času veliko 
zgodilo. Trdno sem prepričan in 
verjamem, da delite moje mnenje 
tudi vi, da je ustanovitev lastne 
Občine prinesla tako Šempetru kot 
Vrtojbi neprimerno boljše pogoje za 
razvoj in olajšala uresničevanje vseh 
tistih nalog, ki sodijo na področje 
lokalne samouprave. Kot navadno 
smo tudi letos ob občinskem 
prazniku podelili občinska priznanja 
ter diplome tistim, ki so k razvoju 
naše občine še prav posebej veliko 
prispevali in s svojimi prizadevanji 
ter delom pripomogli k temu, da je 
naša občina uspešna in da se ljudje 
v njej dobro počutimo. Naj vsem 
letošnjim nagrajencem na tem mestu 
ponovno čestitam ter zaželim še 
veliko uspehov pri delu, ki je vsem 
nam v zadovoljstvo in ponos.

V poletnem času je bil še posebej 
živahen utrip na šempetrskem trgu, 

ki je v središče mesta privabil ne 
samo domače občinstvo temveč 
tudi obiskovalce iz bolj oddaljenih 
krajev. Verjamem, da je v letošnjem 
zanimivem in pestrem programu 
“Poletja na placu”, ki ga je v juliju 
organiziral javni zavod KŠTM 
Šempeter-Vrtojba, vsakdo lahko 
našel kaj primernega zase. Živo pa je 
bilo tudi avgusta, ko se je Šempeter 
gibal v plesnih ritmih “11. Plesnega 
poletja”, ki je k nam privabilo kar 
150 stalnih mladih tečajnikov in 
ob njih tudi nekaj takih, ki so bili 
mobilni glede na bližino kraja ali pa 
so obiskovali le nekatere plesne ure. 
M&N Dance Company, ki je plesno 
štafeto prevzel od Terpsihore, je tako 
v našo občino za teden dni privabil 
poleg Slovencev tudi mlade iz 
različnih držav Evrope ter Šempeter 
ponovno z velikimi črkami vpisal 
ne samo na plesni temveč tudi na 
turistični evropski zemljevid.

Seveda pa se v tem času nismo 
samo zabavali. Ne glede na poletno 
vročino in počitnice se namreč 
dela na gradbiščih niso ustavila. 
Uredili smo ob lanskih poplavah 
poškodovano pot v kamnolom na 
Ošljah, prav tako je končana sanacija 
plazu pod cesto na Mark. Poleg tega 
smo razširili parkirišče pri Pošti 
v Šempetru. Trenutna ureditev je 
začasna, vendar nam bo vsem zelo 
prav prišla med deli, ki jih bomo 
kmalu začeli izvajali v okviru 
projekta III. faze obnove mestnega 
središča v Šempetru. Tudi na Ulici 
Andreja Gabrščka ob šempetrski 
osnovni šoli smo uredili 24 novih 
parkirišč in nekoliko spremenili 
prometno ureditev, tako da je 
dovoz otrok v šolo lažji in varnejši. 
Seveda pa parkirnih prostorov ne bo 
nikoli dovolj, da bi vsi svoje otroke 
v šolo pripeljali zadnjo minuto. 
Zato priporočam tudi uporabo prej 
omenjenega razširjenega parkirišča 
pri Pošti in nekajminutni sprehod do 
šole.

V tem času smo uredili tudi ekološki 
otok na Poljski poti v Vrtojbi in 
pridobili gradbeno dovoljenje za 
nadzidavo podružnične osnovne 
šole v Vrtojbi. Verjamem, da 
bomo naložbo izpeljali do začetka 
naslednjega šolskega leta. Razveselili 
smo se tudi sredstev, ki so nam bila 
dodeljena na državnem razpisu 
za energetsko sanacijo osnovnih 
šol, vrtcev, zdravstvenih domov in 
knjižnic v lasti lokalnih skupnosti. 
Sredstva v višini skoraj 200.000 

Spoštovane 
občanke in 
občani!

EUR bomo v letu 2015 porabili za 
energetsko sanacijo telovadnice 
ob šoli v Vrtojbi. Že v letu 2014 
pa bomo lahko porabili nekaj nad 
100.000 EUR za energetsko sanacijo 
preostalega šolskega poslopja iz 
projekta Obnovljivi viri energije v 
primorskih občinah, sofinanciranega 
iz sredstev Švicarskega prispevka. 
Nadaljujemo tudi z ostalimi 
projekti in naložbami. V poletnem 
času nas je razveselila novica, da 
je država na Občino brezplačno 
prenesla nekdanji objekt mejne 
policije in carine v Šempetru, 
ki ga bomo namenili za potrebe 
pisarne humanitarnih društev Rdeči 
križ in Goriške območne Karitas. 
Ravno te dni pa smo oddali dela za 
izvedbo kolesarske steze ob mejnem 
zidu skozi ulico V Mlinu, ki so 
sofinancirana z evropskimi sredstvi 
v okviru projekta CroCTaL.

Počasi napredujeta tudi obe večji 
medobčinski naložbi. Naložba v 
čistilno napravo je trenutno v fazi 
izbiranja izvajalcev, ki so se prijavili 
na javne razpise za oddajo del. Za 
naložbo v regijski center za ravnanje 
z odpadki R-CERO pa smo Občine 
že pridobile odločbo o dodelitvi 
kohezijskih sredstev, prav tako so 
že izbrani izvajalci za izvajanje del. 
Ko bomo pridobili tudi gradbeno 
dovoljenje, bodo lahko podpisane 
pogodbe, da se bodo dela začela. 
Zapletov z zbiranjem, odvozom, 
obdelavo in odlaganjem odpadkov 
je namreč v zadnjih mesecih vedno 
več. Žal bomo goriške občine, 
tako kot mnoge druge, morale te 
gospodarske javne službe nekoliko 
podražiti. Občinska uprava se je 
potrudila, da smo tako stroške kot 
tarifni sistem natančno pregledali, 
tako da podražitev za gospodinjstva 
in pravne osebe ne bo previsoka.

Razburkano obdobje krize se vedno 
močneje kaže tudi pri odločitvah 
nekaterih večjih poslovnih 
subjektov, ki delujejo v naši občini. 
V avgustu nas je Nova KBM 
obvestila, da zaradi zmanjševanja 
stroškov namerava ukiniti svojo 
poslovalnico v Vrtojbi. Občina 
žal na poslovne odločitve bank 
ali gospodarskih družb ne more 
vplivati. Ne glede na to smo pozvali 
upravo banke, naj svojo odločitev 
ponovno pretehta, vendar pri tem 
nismo bili uspešni. Sam razumem 
skrb nekaterih občanov, vendar več 
kot to, da smo k najemu povabili 
nekatere druge finančne družbe, 
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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 od 
15.00 do 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

ne moremo storiti. Vsekakor bo v 
Vrtojbi ostal bankomat, mi pa se 
bomo še naprej trudili privabiti 
katero od drugih bank ali hranilnic, 
da bi odprla svojo poslovalnico 
v Vrtojbi. Tudi glede trgovine v 
Vrtojbi je podobno. Občina si zelo 
prizadeva, da bi trgovino odprl kateri 
od manjših lokalnih trgovcev, vendar 
tovrstnega interesa zaenkrat ni. 
Interes po izboljšanju svoje ponudbe 
v Vrtojbi kaže le Pekarna Brumat, v 
kateri se dobi najnujnejše.

Spoštovane, spoštovani!

Z majhnimi koraki in povezani 
lahko uresničimo velike stvari. 
Dovolimo torej jeseni, da nas zapelje 
na nove poti in pred nas postavi 
nove izzive. Pred te so z začetkom 
novega šolskega leta že postavljeni 
naši šolarji in dijaki, kmalu pa jim 
bodo sledili tudi študentje. Vsem 
želim, da bi uspešno premagali ovire 
na poti, da bo šolsko/študijsko leto 
uspešno v vseh pogledih! 

Vaš župan
Milan Turk

Nagrajenci Občine 
Šempeter-Vrtojba za leto 
2013

19. julija je v okviru praznovanj 
ob občinskem prazniku v 
Mladinskem centru v  Vrtojbi 
potekala slavnostna seja 
Občinskega sveta Občine 
Šempeter-Vrtojba. Kot vsako leto 
je bila slavnostna seja priložnost, 
da smo se ozrli na prehojeno pot 
in razmišljali o dosežkih, ki smo 
jih v obdobju enega leta uspeli 
uresničiti. Poleg tega pa je to 
dan, ko so bile, kot že običajno, 
podeljene občinske nagrade 
za leto 2013 posameznikom, 
društvom in podjetjem, ki že 
dolgo let uspešno delajo in 
ustvarjajo ter vidno prispevajo 
k razvoju občine. Občinski svet 
je nagrajence izbral na svoji 28. 
redni seji 20. junija 2013 na 
podlagi predlogov Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja.

Zlato priznanje za življenjsko 
delo je prejel Branko Čermelj iz 
Šempetra pri Gorici, dolgoletni 
borec za priznanje krivic, ki so jih 
fašisti zakrivili nad mladoletnimi 
fanti na Primorskem. Še ne 
17-letnega so italijanske oblasti 
aretirale in odpeljale v italijansko 
vojsko, kjer je bil skupaj z 

drugimi mladoletnimi primorskimi 
fanti razporejen v posebne kazenske 
delovne čete. Zaznamovan s to 
izkušnjo, se je trudil, da se tudi 
Primorcem, ki so bili nasilno 
aretirani in poslani v posebne 
prisilne delovne čete italijanske 
vojske, prizna pravica do statusa 
žrtve vojnega nasilja. Več let je 
neutrudno zbiral podatke o aretaciji, 
služenju in trpljenju Primorcev 
v teh prisilnih delovnih četah. 
Zbrani podatki so služili za pripravo 
razstave fotografij z več kot 400 
eksponati in spremnim besedilom, 
ki je gostovala po celi Primorski 
ter požela ogromno zanimanja 
in uspeha. Skupaj z italijansko 
zgodovinarko Saro Perini je leta 
2005 izdal tudi knjigo, “Bataglioni 
speciali – kalvarija primorskih 
mladoletnikov”. Prav izdaja knjige in 
razstava sta pomagali ustvariti dovolj 
velik pritisk, ki je na koncu leta 2009 
pripeljal do spremembe 2. člena 
Zakona o žrtvah vojnega nasilja, 
s katero so se tudi Primorci, ki so 
bili nasilno mobilizirani in poslani 
v posebne prisilne delovne čete 
italijanske vojske, šteli za slovenske 
državljane ter se jim je tako priznala 
pravica do statusa žrtve vojnega 
nasilja.

Nagrajenci za leto 2013. 
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Srebrno priznanje je za dolgoletno 
uspešno delo in širjenje plesne 
kulture v občini in na širšem 
goriškem območju prejela Jasmina 

Bremec iz Vrtojbe, ki že 18 
let z veseljem svoj prosti čas 
posveča spodbujanju in razvoju 
plesne umetnosti na Goriškem. 

Glasbene utrinke so nam podarili člani trobilnega kvarteta Glasbene šole Nova 
Gorica v sestavi Matija Podbersič, Vid Gregorič, Nejc Markič in Gal Grbovšek, ki 
deluje pod vodstvom Petra Pavlija. Slovesnost je kulturno bogatila manjša zasedba 
Mladinskega zbora Šempeter-Vrtojba, pod vodstvom Mojce Maver Podbersič, ob 
spremljavi Gregorja Spačala. 

Pri uresničevanju ciljev se tesno 
povezuje s številnimi društvi na 
območju občin Šempeter-Vrtojba 
in Nova Gorica ter skupaj z njimi 
soustvarja in razvija kulturno 
dogajanje. Je ustanoviteljica 
Plesnega centra Terpsihora, katerega 
program dela je v enajstih letih 
delovanja presegel lokalni okvir. 
Poleg različnih plesnih zvrsti, 
ki jih je Terpsihora ponujala, 
se Bremčeva posebej zavzema 
za ohranitev in razvoj sodobne 
plesne tehnike. Jasmina Bremec 
je tudi idejna nosilka in vodja 
odmevnih mednarodnih projektov 
– Mednarodnega plesnega festivala 
SloVita ter Plesnega poletja v 
Šempetru pri Gorici, s katerima 
je Občino Šempeter-Vrtojba 
neizbrisljivo vpisala na evropski 
zemljevid sodobnega plesa. Za svoje 
delo je konec lanskega leta prejela 
tudi visoko priznanje Javnega sklada 
za kulturne dejavnosti Republike 
Slovenije – Listino Mete Vidmar.

Bronasto priznanje je prejel gorski 
kolesar Primož Gulin iz Vrtojbe za 
dosežke na področju športa. Gulin 
je kot edini Slovenec prevozil tri 
najtežje etapne gorsko kolesarske 
dirke na svetu. V letu 2007 se je 
udeležil Iron Bike v Italiji, leto 
kasneje Cape Epic v Južnoafriški 
republiki, lani pa se je udeležil BC 
Race v Britanski Kolumbiji v Kanadi. 
Poleg ekstremnih etapnih dirk je 
Primož odpeljal še prek 100 drugih 
gorsko kolesarskih maratonov. 
Dejaven je tudi kot organizator. 
Že več let kot direktor dirke ali 
pomočnik direktorja dirke sodeluje 
pri organizaciji mednarodne gorsko 
kolesarske dirke GRIČI XC, ki je 
zaradi redne udeležbe uglednih 
domačih in tujih kolesarjev 
pripomogla k večji razpoznavnosti 
naše občine v regiji Alpe-Jadran.

Poleg tega ima glavno vlogo pri 
organizaciji še dveh kolesarskih 
dogodkov v občini: kolesarjenje 
občine Šempeter-Vrtojba v sklopu 
Boreljade in kolesarjenje Vrtojba–
Medea. 

Diplomo Občine Šempeter-Vrtojba je 
prejelo Društvo soška fronta Nova 
Gorica iz Šempetra pri Gorici ob 
20. obletnici delovanja. Društvo za 
proučevanje in ohranjanje zapuščine 
prve svetovne vojne je bilo 
ustanovljeno leta 1993. Do danes so 
pripravili že več kot 40 razstav na 
temo prve svetovne vojne tako doma 
kot v tujini. Poleg tega med drugim 

Zbrane je nagovoril župan Milan Turk, njegov nagovor je v celoti objavljen na 
občinski spletni strani. 
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Brezplačen prenos državnega 
premoženja za potrebe pisarne 
humanitarnih društev Rdeči 
križ in Goriške območne Karitas

Vlada Republike Slovenije je na svoji 
16. redni seji, 4. julija, pooblastila 
ministra za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, mag. Stanka Stepišnika, 
za podpis pogodbe o brezplačnem 
prenosu državnega premoženja na 
Občino Šempeter-Vrtojba.

Predmet prenosa državnega 
premoženja so parcela, poslovna 
stavba in dvorišče ob Goriški ulici 
v Šempetru v velikosti 227 m², 
ocenjena vrednost je 55.027,80 evrov. 
Nepremičnina se v razvojne namene 
na Občino prenaša zaradi izvedbe 
načrtovanega projekta “Območna 
pisarna humanitarnih društev Rdeči 
križ in Goriške območne Karitas”.

Poslovna stavba z dvoriščem je 
do vstopa Slovenije v Evropsko 
unijo služila kot upravno-kontrolni 

objekt maloobmejnega prehoda 
Šempeter. Občina bo objekt bivše 
stražnice z neto tlorisno površino 
približno 75 m² v pritličju uredila 
za območno pisarno za izvajanje 
humanitarnih programov s 
pripadajočimi parkirnimi prostori. 
Ključne aktivnosti območne pisarne 
humanitarnih društev Rdeči križ 
in Goriške območne Karitas bodo 
zbiranje humanitarne pomoči, 
svetovanje ranljivim skupinam, 
organizacija in izvajanje predavanj 
in delavnic, izvajanje preventivnih 
programov na področju zdravstva 
in organizacija srečanj skupin za 
samopomoč, glede na specifične 
zdravstvene in socialne tematike.

Anita Manfreda, 
višja svetovalka za projekte

dvakrat letno organizirajo še 
mednarodno srečanje zbiralcev 
v Šempetru, poimenovano 
“Srečanje s preteklostjo”, in 
vsako leto izdajo revijo Na fronti. 
Skupaj z Zavodom za varstvo 
kulturne dediščine, enoto Nova 
Gorica, ter drugimi strokovnimi 
institucijami s svojim delom 
prispevajo k ohranjanju in 
varovanju zapuščine, ki je 
ostala na naših tleh po prvem 
svetovnem spopadu. Leta 1997 so 
tako začeli uresničevati projekt, 
poimenovan “Pot miru”, ki bo v 
letošnjem letu realiziran tudi v 
občini Šempeter-Vrtojba.

Diplomo Občine Šempeter-
Vrtojba je za uspešno delo 
prejela cvetličarka Alenka 
Pegan iz Šempetra pri Gorici, 
ki polnih dvaintrideset let, od 
tega kar dvajset let kot nosilka, 
nadaljuje družinsko cvetličarsko 
obrt. Od leta 2011 je tudi 
predsednica skupščine Območne 
obrtne zbornice Nova Gorica. 
Ponaša se s svojo ponudbo 
in znanjem, ki ga nenehno 
dopolnjuje tudi z udeležbo na 
strokovnih delavnicah ter z 
obiski specializiranih sejmov 
doma in v tujini. Tekom leta 
redno pripravlja različne 
tematske razstave rož, s katerimi 
predstavlja najnovejše trende 
v floristiki, s svojim vedno 
urejenim izložbenim oknom 
pa daje poseben pečat podobi 
šempetrskega trga.

Diplomo Občine Šempeter-
Vrtojba za uspešno delo je 
prejelo tudi podjetje Žlebovi 
Grič, d. o. o., iz Šempetra pri 
Gorici. Gre za podjetje, ki že 
vrsto let nudi delovna mesta 
lokalnemu prebivalstvu in 
velja za eno izmed najbolje 
opremljenih proizvodnih podjetij 
v Sloveniji na področju krovsko 
kleparskih izdelkov. Z nenehnim 
prilagajanjem razmeram na trgu 
skrbi za dolgoročno stabilno 
rast, kar v času gospodarske 
krize zmore le malo podjetij. 
Pri svojem delu sodelujejo tudi 
z drugimi podjetji v okolici. V 
letu 2012 so tako v sodelovanju 
z Goriškimi opekarnami razvili 
rešetko za zračno streho, ki 
omogoča sodobnejšo in bolj 
ekološko gradnjo streh. 

Mateja Poljšak Furlan 
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Goriško obiskala delegacija Pozitivne Slovenije 
in njena predsednica, premierka mag. Alenka 
Bratušek

V ponedeljek, 9. septembra 2013, je 
Goriško obiskala delegacija Pozitivne 
Slovenije – poslanke in poslanci, 
minister za gospodarstvo, mag. 
Stanko Stepišnik, obrambni minister 
Roman Jakič ter vodstvo stranke. V 
Novi Gorici so se sestali z župani 
vseh šestih goriških občin, ki so 
med drugim opozorili na probleme 
vodooskrbe in komunale, propad 
lesne industrije in kmetijstva, slabo 
vodeno in nadzirano igralništvo 
ter potrebo po 4. razvojni osi. 
Izpostavili pa so tudi pozitivne 
stvari, kot so veliko število gradbenih 
investicij v prihodnjih letih, uspešno 
vinogradništvo in sadjarstvo ter 
potencial za turizem. 
 
Del ekipe se je nato odpravil v Miren, 
na ogled družinskega podjetja Intra 
Lighting. Del delegacije z ministrom 
za gospodarstvo, mag. Stankom 
Stepišnikom, na čelu, ki jo je 
spremljal tudi župan Milan Turk, 
pa je obiskal uspešno šempetrsko 
visokotehnološko podjetje Letrika. 
Predsednik uprave Edvin Sever je 
povedal, da veliko vlagajo v razvoj, 

zaposlujejo pa tudi mlade tehnološke 
kadre. Minister za gospodarstvo je 
ob tej priložnosti poudaril, da ”mora 
slovensko znanje ostati doma do 
končnega produkta, saj to je tisto, kar 
bo Slovenijo popeljalo naprej in jo 
naredilo konkurenčno ter zanimivo”.

V popoldanskem delu obiska sta se 
delegaciji pridružili tudi ministrica 
za področje odnosov med Republiko 
Slovenijo in avtohtono slovensko 
narodno skupnostjo v zamejstvu in 
po svetu, Tina Komel, ter predsednica 
vlade Republike Slovenije, mag. 
Alenka Bratušek. Na Mestni občini 
Nova Gorica se je udeležila srečanja 
z mladimi iz Goriške regije ter 
predstavitve program Združenja 
za teritorialno sodelovanje (EZTS), 
ki je leta 2011 končno zaživelo v 
čezmejnem goriškem prostoru. 
Predstavitve sta se udeležila tudi 
župan Občine Šempeter-Vrtojba, 
Milan Turk, in župan Gorice, Ettore 
Romoli, saj gre za ustanovo teh 
treh sosednjih občin. Predsednik 
EZTS, Robert Golob, ki je obenem 
podpredsednik Pozitivne Slovenije, 
je poudaril, da lahko združenje bolj 
učinkovito rešuje probleme nekega 
območja, ki je sicer razdeljeno na 
več držav. Za take primere namenja 
EU več denarja, ki bi ga radi dobili 
tudi na Goriško za reševanje težav 
na področju energetike, prometa, 
urbanizma, šolstva, zdravstva in 

Župan Turk je ministra za 
gospodarstvo, mag. Stanka Stepinška, 
in druge člane delegacije spremljal ob 
obisku šempetrske Letrike. 

Predstavitve EZTS-ja so se udeležili vsi 
trije župani občin ustanoviteljic, Matej 
Arčon, Milan Turk in Ettore Romoli in 
predsednik združenja, Robert Golob. 

Predsednica vlade, mag. Alenka Bratušek, se je v Novi Gorici srečala s predstavniki mladih iz Goriške regije in se udeležila 
predstavitve programa Združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS). 

sociale. Temu mnenju se je pridružil 
tudi župan Turk in poudaril, da kljub 
državni meji tukajšnji ljudje sobivajo v 
istem prostoru ter imajo enake potrebe 
in težave, ki bi jih lahko skupaj 
reševali in tako ustvarjali prijazne 
pogoje bivanja, tudi s pomočjo EZTS. 

Mateja Poljšak Furlan
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Podpisana pogodba za izvedbo del 
“Kolesarska pot med zaselkom Mlini v 
Šempetru pri Gorici in državno mejo” 
v okviru projekta CroCTaL – Krajina in 
čezmejne kolesarske poti

V torek, 10. septembra 2013, sta v 
Coroninijevem dvorcu župan Občine 
Šempeter-Vrtojba, mag. Milan Turk, 
in direktor Cestnega podjetja, družbe 
za vzdrževanje in gradnjo cest iz 
Nove Gorice, Kristjan Mugerli, 
podpisala pogodbo za izvedbo del 
“Kolesarska pot med zaselkom Mlini 
v Šempetru pri Gorici in državno 
mejo”.

Naložba se bo izvajala v okviru 
projekta CroCTaL – Krajina in 
čezmejne kolesarske poti, ki je 
sofinanciran v okviru 2. javnega 
razpisa Programa čezmejnega 
sodelovanja Slovenija-Italija 
2007–2013 iz sredstev Evropskega 
sklada za regionalni razvoj in 
nacionalnih sredstev. Vrednost 
investicije znaša 91.010,52 EUR, 
za katero bo Občina prejela 95 % 
nepovratnih sredstev (ESRR 85 %, 
nacionalno sofinanciranje 10 %). 
Začetek gradbenih del je predviden 
v letošnjem septembru, zaključek pa 
v prvi polovici leta 2014 in zajema 
izgradnjo kolesarskega odseka vzdolž 
zidu ob zahodnem robu zaselka 
Mlini na bivšem Maloobmejnem 
prehodu Šempeter v skupni dolžini 
105 m. 

Nova kolesarska pot bo na severni 
strani preko povozne klančine 
do obstoječe brvi čez Vrtojbico 
povezana z že obstoječo kolesarsko 
potjo, na jugu pa se bo navezala na 
asfaltirani del poti, ki vodi do ulice 
Franca Kramarja. Vzdolž celotne poti 
je predvidena še postavitev javne 

razsvetljave, svetil, primernih za 
osvetlitev kolesarske steze. Ob poti 
bodo poleg tega na novo urejene 
tudi zelene površine z dodatno 
zasaditvijo dreves in grmovnic, v 
osrednjem delu pa še utrjene zelene 
površine z delom barvite zasaditve. 
Na tem mestu je predviden tudi 
vkopani zbiralnik za meteorne 
vode, z možnostjo uporabe vode za 
zalivanje.

Anita Manfreda,
višja svetovalka za projekte
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Pripravljamo energetsko sanacijo 
POŠ Vrtojba

Občina Šempeter-Vrtojba pripravlja 
energetsko sanacijo POŠ Vrtojba, 
za katero je pridobila nepovratna 
sredstva iz dveh virov.

V okviru projekta Obnovljivi viri 
energije v primorskih občinah, 
sofinanciranega iz sredstev 
Švicarskega prispevka v okviru 
Slovensko-švicarskega programa 
sodelovanja za zmanjševanje 
gospodarskih in socialnih razlik v 
razširjeni Evropski uniji, ki ga kot 
izvajalska agencija za primorske 
občine koordinira Goriška lokalna 
energetska agencija (GOLEA), bo 
potekala rekonstrukcija dotrajane 
fasade, zamenjano bo stavbno 
pohištvo, obnovljena pa bo tudi 
dotrajana streha POŠ Vrtojba. 
Celotna vrednost investicije znaša 
119.945 EUR, od tega je donacija 
Švicarskega prispevka 85 % oz. 
101.953 EUR. Sanacija šole bo 
potekala v letu 2014, predviden je 
75 % prihranek energije, kar letno 
znaša 17.319 EUR.
 
Uspešna pa je bila tudi prijava na 
“Javni razpis za sofinanciranje 
operacij za energetsko sanacijo 
osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih 
domov in knjižnic v lasti lokalnih 
skupnosti”, ki jo je pripravila 
GOLEA. Iz tega naslova je Občina 
pridobila nepovratna sredstva 
za izolacijo fasade in strehe ter 
zamenjavo kritine in vseh zunanjih 
oken ter vrat na šolski telovadnici. 
Ocenjena vrednost investicije znaša 
293.629,81 EUR, od tega znašajo 
nepovratna sredstva 
198.072,53 EUR, in sicer iz EU 
Kohezijskega sklada, Operativni 
program razvoja okoljske in 
prometne infrastrukture za obdobje 
2007–2013, šesta razvojna prioriteta 

“Trajnostna raba energije” prva 
prednostna usmeritev “Energetska 
sanacija javnih stavb”. Sanacija 
telovadnice bo potekala v letu 2015 
in predviden je 76 % prihranek 
energije, kar letno znaša 10.000 EUR.

Sanacije bodo posebej veseli učenci, 
učitelji in drugi uporabniki, saj bodo 
učilnice toplejše, šola bo imela nov 
izgled in tudi v mrzlih zimskih dneh 
bo telovadnica ogreta do normalne 
sobne temperature.

Alenka Palian,
GOLEA

 

   

Vabimo Vas na delavnico 

OGREVANJA IN HLAJENJA«
v sklopu projekta Adriacold, 

program IPA

KJE: Primorski tehnološki park, Mednarodni prehod 6, Šempeter pri Gorici
KDAJ: v ponedeljek, 23. septembra 2013 ob 9. uri

Program delavnice na: www.golea.si/adriacold, udeležba
Prosimo za prijavo na e-naslov: anita.bregantic@golea.si,
Dodatne informacije: tel. št. 05 393 24 60.

VLJUDNO VABLJENI!
Ekipa GOLEA
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Erasmus za izvoljene lokalne in 
regionalne predstavnike

Evropska unija (EU) je v letu 2012 
v sodelovanju z regijskimi odbori 
pripravila projekt z naslovom 
“Erasmus za izvoljene lokalne 
in regionalne predstavnike”, ki 
se je zaključil junija letos. Cilj 
projekta je bil povečati znanje in 
izkušnje izvoljenih predstavnikov 
o kohezijski politiki EU in vodenju 
skupnosti za lokalni razvoj. Med 
1200 prijavljenimi kandidati je bilo 
izbranih 100 kandidatov, ki prihajajo 
iz različnih držav članic EU. Iz 
Slovenije smo bili izbrani trije; našo 
občino je zastopala Barbara Pavlin, 

V obdobju devetih mesecev 
so udeleženci sodelovali v 
procesu, ki je vključeval: 

- sodelovanje v Bruslju na 
dnevih Odprtih vrat: Evropski 
teden regij in mest;

- sodelovanje pri obiskih 
evropskih mest s primeri 
dobre prakse za trajnostni 
urbani razvoj;

- sodelovanje na zaključnem 
seminarju v Bruslju, kjer 
je potekala izmenjava 
pridobljenega znanja.

sicer tudi občinska svetnica. Ostala 
dva predstavnika prihajata iz Občine 
Ptuj in Žalec.

Na terenske obiske smo se odpravili 
v petih skupinah, v katerih je bilo 
20 kandidatov, ki so obiskali mesto 
Berlin, Budimpešto, Haag, Lille in 
Vitoria-Gasteiz. Razporejena sem 
bila v skupino, ki se je odpravila 
v Lille s ciljem izmenjati znanje o 
kulturi in o integriranem obnavljanju 
starih industrijskih mest. Mesto 
Lille je dokaz, da je kultura zelo 
privlačna in močan instrument za 
izboljšanje civilnega ponosa, hkrati 
pa nudi možnost prebivalcem, da 
vsi odigrajo svojo vlogo v lokalni 
skupnosti. Kultura je del celostne 
razvojne politike, tako se razvija 
ustvarjalnost krajevnih skupnosti. 
Nasploh prinaša pozitivno sporočilo, 
saj lahko vključuje vso populacijo. 
Eden izmed dokazov, da sta 
kultura in ustvarjalnost skrbno 
povezani, je bazen (La Piscine), ki 
v taki obliki prispeva k izboljšanju 
krajevnega ponosa in združuje mejo 
med kulturnim in gospodarskim 
razvojem. 

Za zaključek lahko povem, da je 
pomembnost kulture izrednega 
pomena, tako za prebivalce same kot 
tudi za lokalno skupnost. Prebivalci 

se morajo zavedati, da je lepo 
živeti v kulturnem središču; kjer 
je prisotna kultura, je zaznati tudi 
ponos. Ponos, da živimo v pravem 
okolju. Za tak premik je najprej 
potrebno premakniti zaupanje vase 
in v prihodnost lokalne skupnosti. 
Potrebna je vizija, čas in upoštevanje 
lokalne skupnosti in infrastrukture.

Sodelovanje v projektu je bila lepa 
izkušnja, predvsem pa dokaz, da je 
kultura čarobno orodje, ki regenerira 
in prispeva k boljšemu življenju 
ljudi.

Barbara Pavlin

Vhod v center evropske komisije v Bruslju.
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Rezultati Javnega poziva delodajalcem za 
vključitev v Regijsko štipendijsko shemo za 
Goriško statistično regijo in razpis štipendij 
za šolsko/študijsko leto 2013/2014

Posoški razvojni center je pred 
kratkim objavil rezultate Javnega 
poziva delodajalcem za vključitev v 
Regijsko štipendijsko shemo (RŠS) za 
Goriško statistično regijo za šolsko/
študijsko leto 2013/2014.

Javni poziv delodajalcem za 
vključitev v enotno Regijsko 
štipendijsko shemo Goriške regije 
za šolsko/študijsko leto 2013/14 je 
Posoški razvojni center objavil konec 
letošnjega marca. Roka za prijavo sta 
bila dva: prvi 31. maj in drugi 31. 
julij 2013.

Ob zaključenem drugem roku za 
oddajo vlog se je na Javni poziv 
odzvalo 20 podjetij iz sedmih občin 
Goriške statistične regije. Skupno so 
prijavili 175 štipendij. 57 štipendij 
je namenjenih srednješolcem, 56 
študentom dodiplomcem in 62 
študentom podiplomcem. Med 
štipendijami za srednješolsko 
izobraževanje je največ prijavljenih 
štipendij za poklic strojnega tehnika 
(15) in za tehnika mehatronike 
(10). Za študente dodiplomskega 

študija je največ štipendij 
namenjenih študiju strojništva 
(29) in elektrotehniki (13). Za 
študij strojništva na podiplomskem 
študiju je predvidenih 31 
štipendij, za izobraževalni program 
elektrotehnika pa 13 štipendij. 

Na poziv so prispele vloge iz 7 občin 
v Goriški statistični regiji. Največ 
štipendij ponujajo delodajalci iz 
občine Idrija – 91, kar je polovica 
vseh prijavljenih štipendij v Goriški 
regiji. Sledi občina Šempeter-
Vrtojba, v kateri 1 delodajalec 
(Letrika d. d.) ponuja 32 štipendij. 
 

Posoški razvojni center je 
Javni razpis štipendij Regijske 
štipendijske sheme Goriške 
statistične regije za šolsko/študijsko 
leto 2013/14 objavil 10. septembra 
2013. Objavljen je na spletni strani 
štipenditorja www.prc.si. Rok za 
prijavo je 10. oktober 2013. 

Mateja Poljšak Furlan
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Za nami je uspešno izpeljana 
prva nagradna igra “PROMETNA 
VARNOST”, ki smo jo za vas 
pripravili člani Sveta za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu Občine 
Šempeter-Vrtojba (v nadaljevanju 
SPV) v sodelovanju z Glasilom 
Občine Šempeter-Vrtojba. Izmed 
prejetih odgovorov smo izžrebali tri 
nagrajence (prvo nagrado prejme ga. 
Roberta Filipič, drugo g. Benjamin 
Batič, tretjo pa g. Miha Zarič). Vsem 
nagrajencem čestitamo. 

Z znanjem o prometni varnosti do nagrade

V teh lepih, ne tako vročih dnevih, 
bodo kolesarji in pešci še bolj 
“zagnali” svoja pedala in noge. S tem 
bodo postali še pogostejši udeleženci 
v prometu. Ne smemo pa pozabiti, da 
se dnevi krajšajo in se moramo za to 
ustrezno opremiti oz. zaščititi. 

Zato vas, dragi občani in občanke, 
vabimo k sodelovanju pri drugi 
nagradni igri, v kateri boste ponovno 
preizkusili vaše prometno znanje. Z 
znanjem ter malo sreče boste postali 
bolj vidni, saj je vaša lahko:

prva nagrada: kolesarska čelada, 
prednja in zadnja odsevna luč za 
kolo, števec za kolo;
druga nagrada: odsevni anorak za 
na kolo, prednja in zadnja luč za 
kolo;
tretja, četrta in peta nagrada: 
odsevni jopič in ročna svetilka.

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

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Občini Šempeter-Vrtojba. Odgovore posredujte skupaj z vašimi 
podatki (ime in priimek, naslov, pošta) na naslov: Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter ali na elektronski naslov: 
glasilo@sempeter-vrtojba.si, najkasneje do 11. 10. 2013. Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani občine: www.sempeter-vrtojba.
si. Izmed vseh pravilno izpolnjenih odgovorov bomo izžrebali pet nagrajencev. Žrebanje bo 16. 10. 2013. Nagrajenci bodo objavljeni na 
spletni strani občine naslednjega dne.

1. Ali smete z vozilom sekati skupino pešcev, ki 
prečka cesto?

a) Da.
b) Ne. 

2. Kolesar ste. Na cestišču vas ujame mrak. Kaj 
boste storili?

a) Upočasnil bom vožnjo ter vozil previdneje. 
b) Vklopil bom luči.
c) Sestopil bom s kolesa in peš ob kolesu 
nadaljeval pot.

3. Kaj storite, ko s kolesom pripeljete do 
prometnega znaka “USTAVI”?

a) V nobenem primeru ne ustavim, saj imam 
prednost.
b) Vselej ustavim. Ko se prepričam, da ni nikogar 
na prednostni cesti, zapeljem na križišče.
c) Ustavim samo v primeru, če pripelje katero 
vozilo.

4. Ali je v območju, ki ga označuje prometni 
znak, dovoljena vožnja s kolesom? 

a) Ne, dovoljena je samo hoja 
pešcem.
b) Da, dovoljena je, vendar 
mora kolesar hitrost vožnje 
prilagoditi hitrosti hoje pešcev.
c) Ne, dovoljena je samo hoja 
otrok v spremstvu staršev.

5. Kaj prepoveduje prometni znak?      
   

a) Prepoveduje samo hojo 
pešcem.
b) Prepoveduje vožnjo vsem 
vozilom, razen hoje pešcem.
c) Prepoveduje vožnjo in hojo 
vsem udeležencem cestnega 
prometa.

Vaše ime in naslov:

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________
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Skupina 4ocean v samem svetovnem vrhu 
na področju razvoja izdelkov za podvodni 
šport

S čim se ukvarja vaše podjetje?

Naša osnovna dejavnost je razvoj 
novih izdelkov na področju 
podvodnega ribolova ter iskanje 
novih materialov in tehnoloških 
procesov, ki omogočajo visoko 
kakovostne izdelke ob nizkih 
proizvodnih stroških z visoko 
dodano vrednostjo in s poudarkom 
na ekološki rabi materialov 
ter proizvajanje le-teh. V naši 
proizvodnji izdelujemo tako izdelke 
iz kompozitnih materialov kot tudi 
izdelke iz specialnih jekel.

Kdo so vaši največji kupci?

Za znano svetovno potapljaško 
blagovno znamko Mares smo v letih 
2006–2008 razvili, oblikovali in 
izdelali celotno kolekcijo podvodnih 
pušk Phantom ter za izdelek tudi 
pridobili evropski in ameriški 

Skupina 4ocean, s konstruktorjem in industrijskim oblikovalcem Maksom Robinikom 
na čelu, se že leta ukvarja z razvojem, raziskavami in inovacijami na področju rabe 
novih tehnologij in produktov ter posledično tudi proizvodnjo vrhunskih izdelkov za 
podvodni ribolov za svetovni trg. Podjetje je že lani preselilo razvojni oddelek v prostore 
Primorskega tehnološkega parka. Zaradi dobrega sodelovanja in podpornega okolja pa 
so v letošnjem letu preselili tudi celotno proizvodnjo. Pogovarjali smo se z direktorico 
podjetja, Majo Kobal.

patent. Od leta 2009 pa sodelujemo 
s podjetjem OMERSUB, vodilnim 
na področju specializirane opreme 
za podvodni ribolov. Na podlagi 
dolgoletnega razvoja na področju 
kompozitnih materialov smo že 
leta 2009 izdelali serijo plavutk iz 
karbonskih vlaken v treh različnih 
trdotah in sicer za vodilno blagovno 
znamko na področju podvodnega 
ribolova OMER, ki jih sedaj tudi trži.

Kakšne so osnovne lastnosti vaših 
izdelkov?

Plavutke so izdelane iz posebnih 
tkanin in po tehnološkem postopku, 
prirejenem za dosego vrhunskih 
rezultatov. Izbor posebnih tkanin in 
konstrukcije omogoča uporabniku, 
da z manj porabljene energije 
preplava enako pot. To posledično 
pomeni manjšo porabo kisika in 
varnejši potop predvsem v globine. 
Naši atleti se tako med samim lovom 
potopijo in lovijo več kot stokrat 
na globinah od 25 do 40 metrov. 
Tega seveda brez znanja in izvrstne 
telesne pripravljenosti ne bi zmogli, 
je pa prav plavutka tisti del opreme, 
ki je ključnega pomena za plavanje 
in sam potop v globine, ker z našimi 
plavutmi porabijo manj energije in 
so zato lahko dlje časa pod vodo.

Kakšni so vaši načrti? 

Ostati želimo vodilni na področju 
razvoja izdelkov za podvodni šport, 
tako apnejo kot tudi podvodni lov ter 
se v prihodnosti ozreti tudi v druge 
panoge. V proizvodnji pripravljamo 
nove produkte, ki bodo inovativni 
bodisi na področju novih ekoloških 
materialov, bodisi na področju 
rabe novih tehnologij. Najnovejši 
produkt, ki smo ga razvijali več 

let, je nova podvodna karbonska 
puška SK 40, ki pomeni pomemben 
korak pred konkurenco. Vodja R&D 
oddelka v 4OCEAN, Maks Robinik, 
je puško razvil tako, da njena oblika 
omogoča lahko vodljivost tudi 
najzahtevnejšemu uporabniku celo 
v najmočnejših morskih tokovih. 
Ustvarjena je predvsem za obalni lov 
in lov v velikih valovih. 

Kakšno je vaše sporočilo ostalim 
podjetnikom in tistim, ki o 
podjetništvu šele razmišljajo?

Naj poudarimo, da nas pri našem 
delu poleg Primorskega tehnološkega 
parka podpirata tudi Občina 
Šempeter-Vrtojba in Mestna občina 
Nova Gorica. Veseli nas, da v teh 
težkih časih še obstaja posluh za 
potrebe slovenskih inovativnih 
podjetij, kot je naše. 

Irena Robek in Tanja Kožuh
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Literarni 
natečaj 

GOvoRIČKA

Goriški literarni klub 
GOvoRICA v sodelovanju z 
Goriško knjižnico Franceta 
Bevka razpisuje literarni natečaj 
za kratko humorno prozo v 
eni izmed krajevnih govoric z 
območja (širše) Goriške, torej 
z območja občin: Nova Gorica, 
Šempeter-Vrtojba, Miren-
Kostanjevica, Renče-Vogrsko, 
Brda, Kanal ob Soči, Ajdovščina, 
Vipava, Komen in Tolmin, Bovec, 
Kobarid ter Cerkno in Idrija. 

Besedilo mora biti izvirno in 
še neobjavljeno. Priporočeno je 
fonetično zapisovanje, pri čemer 
sta v pomoč lahko knjigi Kaku 
so živejli in si dejlali kratek cejt 
avtorice Andreje Žéle in Soukan 
an Sukenci u sukenščini Katarine 
Vuga. 

Čas za oddajo je do 1. oktobra 
2013, besedila pa lahko pošljete 
na naslov: Goriški literarni klub 
GOvoRICA, Trg Edvarda Kardelja 
4, 5000 Nova Gorica, s pripisom 
“Natečaj GOvoRIČKA”.

Rezulati natečaja bodo objavljeni 
na spletni strani Goriške 
knjižnice Franceta Bevka 
najkasneje do 14. oktobra 2013, 
saj bo naslednji dan v goriški 
knjižnici potekala zaključna 
prireditev. Za avtorja najboljšega 
besedila smo pripravili denarno 
nagrado, podelili bomo tudi nekaj 
knjižnih nagrad.

Podrobnejše informacije o 
pogojih za natečaj najdete na 
spletni strani goriške knjižnice 
(www.ng.sik.si). Vabljeni k 
sodelovanju!

Polonca Kavčič
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Dobrodelna prireditev v pomoč Lari Čermelj 
dosegla svoj namen

Konec junija se je na šempetrskem trgu odvijala dvodnevna dobrodelna prireditev “Podari 
nasmešek – podari zamašek, podari veselje in radost”, ki je bila organizirana v pomoč 
9–letni Lari Čermelj, ki se že od rojstva bori z boleznijo, ki je dodobra zaznamovala njo in 
vso njeno družino.

Dogodek, ki so ga organizirala številna 
društva iz občine Šempeter-Vrtojba, je 
na trg privabil domala vse generacije. 
Vrvež se je oba dneva odvijal od jutra, 
pa vse do noči. Prisotna je bila tudi 
Lara, ki navdušenja nad tem, da se je 
tudi sama lahko poveselila s svojimi 
vrstniki, ni mogla skriti. V organizaciji 
s Humanitarnim društvom KID iz 
Nove Gorice so se poleg zamaškov 
zbirala rabljena otroška oblačila, 
obutev, igrače in šolske potrebščine. 
Prav vsak obiskovalec je tako na svoj 
način, četudi simbolen, prispeval k 
akciji. Lepo je bilo videti, kako so se 
vreče z zamaški polnile, z vsakim 
novim zamaškom je Lara bližje 
zdravljenju, ki ji bo omogočilo lažje 
življenje. Na sami prireditvi se je 
zbrala tona zamaškov, še vedno pa 
jih lahko prinesete tudi k Lari domov 
na Bratuževo ulico 18a, Šempeter, oz. 
v Humanitarno društvo KID v Novo 
Gorico. Predsednica društva, Majda 
Smrekar, je o dogodku povedala: 
“Bilo je enkratno doživetje. Odziv 
je bil zelo dober, zbrali smo veliko 
stvari za otroke. Tudi po končani 
akciji občani še vedno prinašajo 
rabljena oblačila in obutev. Vsem 
njim, pa tudi organizatorjem se v 
imenu pomoči potrebnim ponovno 
zahvaljujem za pomoč in povabilo 

na ta enkraten dogodek. Želim si, 
da bi ljudje spregledali, da nas ne 
smejo ločiti občinske meje, pomoči 
ne odrečemo nikomur, ne glede na 
to, od kod prihaja. In povabilo v vašo 
občino dokazuje, da smo naredili 
korak v pravi smeri. Le s skupnim 
sodelovanjem lahko prispevamo k 
boljšemu jutri za vse nas, predvsem 
pa za otroke.” Naj ob tem dodamo, da 
je Majda Smrekar oz. humanitarno 
društvo za izjemno organizacijsko 
sposobnost pri pomoči socialno 
ogroženim otrokom in družinam ter 
krepitve solidarnosti kot temeljne 
človeške vrednote prejelo plaketo 
Mestne občine Nova Gorica, za kar 
jim tudi iz našega uredništva iskreno 
čestitamo.

Barbara Skorjanc

Prireditev je tudi tokrat vodila Lavra 
Fon. Sicer zelo zadovoljna z odzivom 
društev, občanov in vseh prisotnih, 
pa je izrazila razočaranje nad 
neodzivnostjo večine svetnikov Občine 
Šempeter-Vrtojba, ki se prireditve niso 
udeležili. Meni, da bi tako vsaj na 
simbolen način pokazali solidarnost do 
tistih, ki jim zdravje ni samoumevno.

Larina mamica, Erika 
Čermelj, se vsem, ki ste 
kakorkoli pomagali pri 
izvedbi prireditve, najlepše 
zahvaljuje: “Nad dogodkom 
je bila naša družina zelo 
navdušena, saj nismo 
pričakovali tako velikega 
odziva ljudi. Res je bilo lepo 
videti, kako so se vreče z 
zamaški polnile. Še posebej pa 
je bila vesela Lara, predvsem 
nad vso pozornostjo, ki jo je 
bila tisti dan deležna. Iz srca 
se zahvaljujem v mojem in 
Larinem imenu ter v imenu 
celotne družine za tako lep 
dogodek. To je bil dan poln 
sreče, veselja in dobre volje. 
Zahvala gre vsem, ki ste pri 
tem pomagali, še posebej 
pa županu Milanu Turku. 
Zbiranje se nadaljuje, vsak 
dan prejmemo kako vrečko 
zamaškov, prinašajo jih od 
vsepovsod. Trenutno jih je 
zbranih že okrog šest ton! 
To nam daje novih moči in 
poguma, da gremo s polno 
paro naprej, kajti prav vsak 
zamašek šteje.”
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Tu sem, da ti pojem pesem!

V Župnijskem mešanem pevskem 
zboru Šempeter pesem pojemo že 
25 let. Našo obletnico smo obeležili 
s slovesno sveto mašo v soboto, 29. 
junija, nato pa smo na župnijskem 
dvorišču zapeli še venček ljudskih 
pesmi. Z nami so bili instrumentalisti 
– organist Uroš Cej, harmonikaš 
David Šuligoj, flavtistka Maruša 
Istenič in Godalni kvartet Nova. 
Večer je bil slovesen in nepozaben. 
Veseli smo bili, da smo se srečali z 
našimi nekdanjimi pevci, sorodniki, 
prijatelji ter skupaj razrezali torto in 
nazdravili našemu srebrnemu jubileju. 
Pot, ki smo jo prehodili, je bila dolga, z 
vzponi in padci, pa vendar: vztrajamo 
in se veselimo novih izzivov, ki jih bo 
naslednjih 25 let prineslo. 

Ob tej priliki bi se radi zahvalili vsem, 
ki ste nam vsa leta stali ob strani, 
nas podpirali: našim družinam – za 
razumevanje za vse petke, ko nas 
ni in imamo vaje, sorodnikom in 
prijateljem ter celotni župniji Šempeter 
za vso podporo. Posebna hvala vsem 
duhovnikom župnije Šempeter, ki so 
vsa ta leta skrbeli za našo duhovno 
rast: pokojnemu gospodu Dušanu 
Bratini, gospodom Jožetu Peganu, 
Janezu Kržišniku, Borisu Kretiču in 
Renatu Podbersiču.

Zahvala gre seveda tudi vsem 
zborovodjem, ki so nas na naši pevski 
poti spremljali in oblikovali. Naš prvi 
zborovodja je bil Bogdan Brecelj, ki je 

marsikoga izmed nas naučil prvih 
not, prebudil v nas ‘glasbo’ in naš 
zbor popeljal do osvojitve širokega, 
pa tudi kvalitetnega repertoarja. 
Po dolgih letih se še vedno radi 
spominjamo Švice, Liechensteina 
in Avstrije, kjer smo prepevali z 
njim. Nasledila ga je Tjaša Rotar, ki 
je v naš zbor pripeljala mladostno 
svežino in zagnanost. Pod njeno 
taktirko smo osvajali bogat glasbeni 
svet Johna Rutterja, pa tudi 
nekatere druge zanimive sodobne 
pesmi. Z neutrudno in ambiciozno 
Ingrid Kragelj, ki je naša sedanja 
pevovodja, pa smo prepevali na 
festivalu v Španiji, na avstrijskem 
Koroškem, v Celovcu, na Brionih, 
v Puli, Zagrebu … Z njo se ob 
dolgih debatah in pogovorih po 
pevskih vajah ob petkih v Lipi radi 
nasmejimo, si kaj novega povemo 
in skupaj kujemo načrte za naprej. 
Hvala Bogdan, hvala Tjaša in hvala 
Ingrid za vsa ta leta z nami.  

Hvala ti, Gospod za tvoje 
stvarstvo,
Srca nam odpri v hvaležnosti,
Saj darove in vse blagoslove
Si poslal nam Ti.

(iz pesmi Glej ta naš svet, glasba: 
John Rutter)

Jerica Turk in drugi pevci 
Župnijskega mešanega pevskega 
zbora Šempeter
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Veliki Klek ali 
Grossglockner

Na zelo vroč avgustovski petek smo 
se članice Društva žena Vrtojba s 
prijatelji odpravile na ogled Zahodno 
Avstrijskega gorovja, s ciljem Veliki 
Klek ali Grossglockner. Vozili smo 
se po Italiji mimo Vidma, Tolmezza 
čez Plockenpass do gorske vasice 
Heiligenblut. Tam smo si ogledali 
gotsko cerkev in poznogotski krilni 
oltar, delo Michaela Pacherja.

Pot smo nadaljevali po 
grossglockerski ledeniški cesti do 
razgledne ploščadi Franca Jožefa 
(2.369 m). V lepem sončnem 
vremenu nas je vseskozi spremljala 
pot cvetnega razkošja, čudovitih 
travnikov in pašnikov. Ko smo 
prispeli na ploščad Kaiser Franz 
Jozef Hohe, se nam je odprl čudovit 
razgled na najvišjo avstrijsko goro 
Veliki Klek ali Grossglockner ter na 
druge alpske vrhove in na najdaljši 
ledenik v Alpah, ledenik Pasterze. 
Tam so nas pozdravile simpatične 
živalce-svizci. K ledeniku smo se 
peljali z zobato železnico in nekateri 
so se sprehodili po njem.

Po sproščenem sprehodu smo se 
vrnili k avtobusu, se okrepčali in 
nadaljevali pot do Winklerna in 
nato čez 1.204 m visok Iselberg, 
kjer je meja med deželo Koroško in 
Vzhodno Tirolsko. Prispeli smo v 
glavno mesto Vzhodne Tirolske v 
Lienz. Sprehodili smo se po mestu 
in si ogledali nekatere znamenitosti. 
Od tam smo se razigrani in polni 
lepih vtisov vračali proti domu

Stanka Ferfolja
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Športno društvo 
Mark Šempeter

Upam, da so vsi, ki so si v poletnih 
mesecih lahko privoščili dopust, 
nabrali novih moči. Potrebne jim 
bodo za oblikovanje dostojnega 
življenja v prihodnosti. Naši 
predstavniki nam marsikaj 
obljubljajo (v negativnem smislu), 
čeprav upam, da se napovedi ne 
bodo uresničile, tako kot večina 
(lepih) v preteklosti.

Moram se vrniti k prispevku, 
objavljenemu v zadnji, poletni izdaji 
Glasila. Vas bralce smo pozvali na 
pogovor, odgovorov pa je bilo – kaj 
mislite, koliko. Preden povem, bi 
vas vprašal, za koga pišemo vsi v 
tem Glasilu ? Menda ne sami zase? 
Naša občina je med najmanjšimi v 
Sloveniji, naši občani pa bi morali 
biti veseli, da dobivajo informacije 
o “življenju” občine iz prve roke. 

Ne verjamem, da gredo dogodki 
mirno mimo 6.500 občanov, da se 
jih ne dotaknejo, razen takrat, ko 
se komu zazdi, da je treba nekoga 
“potunkati”.  

Ni se mi težko zahvaliti 
za odgovore iz prejšnjega 
Glasila. Tistemu, ki mi je edini 
poslal prijazno sporočilce po 
elektronski pošti, in še tistemu, 
ki mi je ustno prenesel nekaj 
spodbudnih besed. Lahko upam 
še na kakšen dokaz o branosti 
Glasila? 

Naše (vaše) Športno društvo 
Mark Šempeter pa kljub temu 
ne počiva. Program, ki smo 
ga zapisali v našo knjižico 
na začetku leta, dosledno 
uresničujemo. Šempetrski pohod 
v juniju ter pohod okoli Vogrščka 
v juliju, sta nam lepo uspela. Prvi 
sicer z grenkim priokusom, saj 
nas je obiskal neznanec, ki nas je 
olajšal za precej denarja. Se mu 
naj zato zahvalim? Če ima težave 
s poštenim življenjem, naj pride 
k nam in mu bomo kako drugače 
pomagali. Tudi na Vogrščku smo 
imeli lep obisk. Oba pohoda sta 
del naše mednarodne afirmacije 
in stalnih prizadevanj za 
razpoznavnost v svetu. 

In ta Svet smo tudi letos obiskali. 
Tokrat smo v desetdnevnem 
potovanju skozi Avstrijo, 
Liechtenstein, Švico, Nemčijo 
in Nizozemsko ugotavljali, kako 
znajo ljudje z malenkostmi 
pritegniti turiste, da so 
navdušeni nad njihovo deželo. 
Saj imamo tudi mi bogato 
zgodovino, preteklost, ki jo pa 
nekateri (lahko zapišem besedo 
tepci?) zaničujejo in tako kažejo 
nespoštovanje do slovenskega 
naroda. 

Silvo Kokot

Letošnje spoznavanje evropskih 
navad.
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Boj za 
življenje 
izpod peresa 
Gordana 
Kumarja

V začetku junija je v prostorih 
Dnevnega centra ŠENT naš 
dolgoletni član Gordan Kumar 
predstavil svoj prvenec “Boj za 
življenje”. V njem je nanizal svoje 
poglede na dogajanja, ki so se 
odvijala v njegovem življenju. Skozi 
knjigo se lahko sprehodimo skozi 
utrinke iz njegovega otroštva, kjer 
se je prvič srečal s poglobljenim 
strahom, preko drugega dela knjige, 
kjer se bori s kremplji svoje duševne 
motnje, občutke osamljenosti 
podkrepi še stigma. Drugi del 
zaključuje z mislijo: “Najhuje je, če 
si psihološko pobarvan. Drugi te ne 
spoznajo, sam se ne poznaš, drugih 
ne spoznaš. Nekaj pa poznaš – grozo 
pekla. Če vse preneseš, si dva koraka 
naprej.” In tu je skrivnost uspeha. 
Da pridemo do spoznanja, da lahko 
prenesemo vse. In s tem postanemo 
močnejši, saj se naučimo obvladovati 
svoje življenje, strah in bolečino. 

Če iščete pot iz težav, v katerih ste se 
znašli, če vam primanjkuje poguma 
in vztrajnosti, da nadaljujete svojo 
pot, boste v tej knjigi našli oporo, 
kako se soočiti z izzivi lastnih tegob. 

Čestitke avtorju v imenu ŠENTove 
ekipe! 

Knjigo lahko kupite tudi pri nas – 
cena je 5 EUR.

DC ŠENT Šempeter
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ŠENT, Dnevni center (Šempeter pri Gorici),
prejel priznanje za čezmejno sodelovanje
ŠENT, Dnevni center – enota v 
Šempetru pri Gorici, že vrsto let 
sodeluje z italijanskim Centrom za 
duševno zdravje (C.S.M. – Centro 
di salute mentale alto isontino 
integrato) iz Gorice (Italija) ter 
FUSAM – Združenje svojcev 
oseb s težavami v duševnem 
zdravju. Naša prizadevanja za 
čezmejno sodelovanje služb na 
področju duševnega zdravja so 
opazili tudi v Regijskem odboru za 
koordinacijo Združenja invalidov 
Gorica (Comitato Provinciale di 

Coordinamento tra associazioni per 
la tutela dei disabili). Izjemno veseli 
smo bili njihovega priznanja, ki smo 
ga prejeli na svečani podelitvi maja 
letos v Gradežu. 

S čezmejnim sodelovanjem rušimo 
meje in vplivamo na povečevanje 
odprtosti ter sprejemanje 
drugačnosti na obeh straneh meje, 
saj je osebna izkušnja v tem smislu 
najbolj učinkovita. Prejeto priznanje 
za nas predstavlja tudi izziv za vse 
prihodnje mednarodne projekte, saj 

Na potopljeni ladji v globinah morja 

Člani potapljaškega kluba Mehurček 
iz Nove Gorice so se avgusta 
odpravili na enodnevni potapljaški 
izlet. Tokrat s ciljem obiskati 
potopljeno ladjo Lina.

Parnik Lina je, naložen z lesom, svojo 
pot končal leta 1914 nedaleč od obal 
otoka Cresa na Hrvaškem. Zaradi 
neurja in goste megle je posadka 
popolnoma izgubila orientacijo. 
Ladjo je začelo nositi proti obali. 
Ko je posadka to opazila, je bilo že 
prepozno. Surovo je trčila v obalo in 
se potopila pri rtu Pecenj na Cresu.

Danes leži ladja na peščenem 
dnu, s premcem na globini 29 m 
in krmo na 55 m globine. Zaradi 
globine, na kateri se nahaja, tokov 
ter vremenskih pogojev, ki se lahko 
precej hitro spremenijo, je potop na 
to ladjo primeren samo za izkušene 
potapljače, kar tudi dodatno 
preverijo v lokalnem potapljaškem 
centru, preden nas popeljejo do 
razbitine.

Čeprav smo nekateri člani PK 
Mehurček že večkrat obiskali Lino, 
so občutki po potopu vedno enaki – 
navdušenje nad trupom potopljene 
ladje, ki ima obliko jadrnice, pogled 
na visoke dimnike ovite z ribiškimi 
mrežami, žveplenjače, ki obraščajo 
vitla in ograjo, jata rib. Čudovit 
zaključek potopa pa ponuja tudi 
nezahtevna jama na globini treh 
metrov, v katero skozi dve odprtini 
prodira sončna svetloba.

Darijan Krpan

si bomo prizadevali ostati vsaj tako 
inovativni tudi v prihodnosti.

Margerita Humar, 
vodja CDZS SP regije
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5. pohod Kraških gadov iz 
morja na Triglav 

Trinajst pohodnikov se je tudi letos, 
tokrat petič, odpravilo na teden dni 
trajajoči pohod iz Gorjanskega na 
Triglav. Pohod je že tradicionalen in 
Kraški gadje vedno izberejo nekoliko 
drugačno pot. Če so prvo leto najvišjo 
slovensko goro osvajali po najkrajši 
možni poti, so pohodniki naslednja 
leta delali vedno večje ovinke. Letos 
so si za izhodišče izbrali Dolino pri 
Trstu in na poti se jim je pridružilo 
rekordno število pohodnikov, tako iz 
Slovenije kot tudi iz Italije.

Pohod je posebno noto dobil pred 
tremi leti, ko so pohodniki pričeli 
vabiti župane in predstavnike občin, 
ki jih prehodijo, k podpisu listine 
sodelovanja in prijateljstva. 

Prvo leto smo jih ob prečkanju naše 
občine pospremili na Korado, lani na 
Banjšice, letos pa sva se z županom 
Milanom Turkom odločila, da se 
z njimi povzpneva iz Planine Voje 
na Triglav. Poleg ostalih županov 
in podžupanov ter predstavnikov 
občin in nekaterih obrtnikov smo 
oblikovali skupino 24 pohodnikov – 
spremljevalcev Gadov. 

Čeprav sem lanski članek zaključila 
s stavkom: “… dolga bo, in sem 
pomislila na žulje 8-urnega pohoda 
…”, sem se ugriznila v jezik in se 
odločila: Triglav pade!!

21. avgusta zjutraj smo se podali 
na vlak do Bohinjske Bistrice. 
Gorski reševalec Poldi, sam Bog ga 
je poslal, nas je pričakal in odpeljal 
na Planino Voje, kjer so prespali 
in nas že čakali pohodniki. In smo 

šli. Vzpon skozi gozd, priključitev 
na pot s Pokljuke in postanek pri 
Vodnikovi koči. Pogled na strme gore. 
“Kam? Tja? Bom zmogla?” sem se 
nenehoma spraševala, vendar je šlo, 
počasi, počasi in prišli smo do koče 
Planika. Megla in mraz. Večina, med 
njimi tudi vsi župani in občinski 
predstavniki, so se po odmoru 
odločili, da se povzpnejo na Triglav. 
In so ga osvojili, razgrnili občinske 
zastave in glasno zapeli. Zadovoljni, 
vendar utrujeni, so se zvečer vrnili v 
kočo Planika. 

Vzpon na Triglav v istem dnevu bi 
bil zame prezahteven, zato sva se s 
Poldijem odločila, da ga “napadeva” 
zjutraj. S sončnimi žarki obsijan 
Aljažev stolp je slika mojega Triglava 
in moje osebne zmage, ki jo bom 
še dolgo časa nosila v najlepšem 
spominu. 

Utrujeni, vendar zelo zadovoljni, 
smo se naslednji dan z vlakom vrnili 
v Štanjel, kjer so nas z navdušenjem 
sprejeli in odpeljali v Gorjansko 
na mali vaški praznik. Letos se je 
namreč sprejema udeležila tudi 
ministrica za Slovence v zamejstvu 
in po svetu, Tina Komel. 
 
Iskrene čestitke vsem, posebej pa 
še našemu županu Milanu Turku, 
ki je poleg osebnega napora, veliko 
energije porabil še zame, da me je 
spodbujal in bodril. Hvala!

Na Triglav pa ne grem več … 
nadaljevanje sledi drugo leto. 

Lavra Fon

Obnovitev 
goriškega 
vrtnarstva

Z junijem se je začela druga 
faza projekta Obnovitev 
goriškega vrtnarstva, v kateri 
poteka usmerjanje in svetovanje 
naravi prijaznega kmetovanja. 
Udeleženci so bili osveščeni 
o boleznih, ki so se pojavljale 
v določenih fenofazah in se 
seznanili z naravnimi ukrepi za 
preventivno oskrbo vrtnin. 

V tej fazi projekta pripravljamo 
tri predavanja o ekološki 
pridelavi hrane, hkrati pa poteka 
tudi kontrola pridelovanja 
na naravi prijazen način in 
primerjava različnih načinov 
gojenja (integrirani, ekološki, 
biodinamični način gojenja). 
Kontrola pridelave poteka po 
terenu, na vrtovih udeležencev. 
Spremljamo pridelke in 
primerjamo rezultate glede na 
načine pridelave.  

V sklopu projekta poteka tudi 
izdelava brošure, ki bo odposlana 
po gospodinjstvih v občinah 
Šempeter-Vrtojba, Miren-
Kostanjevica ter Renče-Vogrsko, 
ki so  partnerice v projektu. 

Z udeleženci projekta Obnovitev 
goriškega vrtnarstva smo se poleti 
odpravili v Lože pri Vipavi, kjer 
nas je sprejela Nataša Mohorčič, 
ki je velika ljubiteljica zelišč, 
živali in vsega, kar je povezanega 
z naravo. Ogledali smo si več 
kot 50 različnih vrst zelišč, 
od žajbljev, met, avstralskih 
špargljev, lavande, trpotca, 
timiijana, peperminta, melise in 
številne druge. Po ogledu na njivi 
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EKO naravoslovne urice na 
podružnični šoli Vrtojba

Za nami je prvo leto v 
projektu OVE in URE. Projekt 
okoljevarstvenega ozaveščanja in 
delovanja v smeri trajnostnega 
razvoja vodi agencija GOLEA ob 
finančni podpori Švicarskega 
sklada in ob sodelovanju lokalih 
skupnosti. 

Delo pri krožku je bilo zasnovano 
na aktivnih oblikah dela, delu z 
modeli in raziskovalnem delu. 
Učenci so izdelovali plakate, 
opozorilne napise, izdelovali 
številne tehnične izdelke ter 
opravljali enostavne poskuse. 
Skupaj s člani krožka iz Šempetra 
smo tudi obiskali Vodarno 
Mrzlek, elektrarno Plave in 
Hišo eksperimentov. Delo pri 
krožku smo smiselno povezali 
z vsebinami in cilji pouka 
naravoslovja.

Dobro poznavanje obravnavanih 
vsebin so učenci dokazali 
pri izvedbi nadgradnje hiške 
obnovljivih virov. Hiški so 
izdelali toplotno izolacijo, 
streho so izolirali in prekrili z 
modeli korcev, žlebove iz tanke 
pločevine so povezali s filtrirnim 
zbiralnikom deževnice. Hiška 
naj bi se ogrevala s pomočjo 
toplotne črpalke. Na robu parcele 

so postavili hišni ekološki otok s 
kompostnikom za gnojenje vrta. 

Izdelek je prejel nagrado na 
natečaju OVE in URE. Učenci so se 
z mentorico udeležili nagradnega 
izleta v živalski vrt v Ljubljani. Z 
delom v dveletnem projektu bomo 
nadaljevali tudi v tem šolskem letu. 

Nadja Pahor Bizjak  
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Člani krožka z mentorico na zaključni prireditvi.
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Nagrajena hiška obnovljivih virov. 

smo obiskali Natašo na domu, kjer 
nam je razkazala tudi zelišča, ki na 
prostem ne prezimijo in jih zaradi 
tega goji v loncih. Po končanem 
ogledu, nam je pripravila piškote iz 
lavande in vrtnic in osvežilen sok iz 
melise in jagodičevja. Ogledali smo 
si tudi mila, ki jih izdeluje, in med 
ter izdelke iz meda.

Po ogledu v Ložah smo se odpravili 
še v Slap, na izletniško kmetijo 
Majerija. Zanimal nas je zeliščni vrt, 
kjer smo spoznali sezonska zelišča, 
ki jih uporabljajo pri pripravi 
svojih specialitet. Osvežili smo se 
z odličnim sokom iz pehtrana in 
žajblja. 

V gostilni Rutinca v Vrtojbi, 
je potekala predstavitev jedi iz 
avtohtone sorte solate ‘Šempetrtke’ 
in listne blitve ‘Tanja’.  Predstavitve 
sta se udeležila tudi redni prof. dr. 
Jože Osvald in dr. Marinka Kogoj-
Osvald in udeleženci projekta. 
Tam smo poskusili prej omenjeni 
avtohtoni sorti na več načinov. 
Prva specialiteta je bila mineštra 
iz solate ‘Šempetrke‘, zabeljena 
s špehom. Kot drugo jed, so nam 
postregli s pito iz listne blitve ‘Tanje’ 
in lososom. Sledili so rezanci s 
solato. Za zadnjo jed smo lahko 
okusili odlično blitvo z blanširanim 
jajcem. Po odličnih jedeh in dobrem 
pozitivnem vzdušju, seveda ni 
smela manjkati sladica. Za sladico 
so si v teh poletnih vročih dneh, 
zamislili frape z blitvo, banano in 
jagodami. Za popestritev smo skupaj 
z udeleženci poimenovali to sladico. 
Tako smo prijetno zaključili večerjo 
iz avtohtonih sort.

Na vrtojbenskem polju je 
pripravljen pilotski objekt - prikaz 
sanacije površin s tankoplastnim 
načinom gojenja. Pripravili smo 
teren za pilotski objekt, ki smo ga 
zavarovali z mrežo. Ustvarili smo 
1–2 % nagib terena, da se hranila 
lahko odtekajo v odtočne jarke. 
Sledila je postavitev folije, polaganje 
substrata, namakalnih cevi ter še 
vrhnja plast folije. Na pripravljen 
teren smo zasadili različne rastline. 
Dodajanje hranil in meritev 
koncentracije potekajo nadzorovano.  

Leonida Svetina, 
dipl. inž. agronomije in hortikulture
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Nagrajeni 
četrtošolci 
iz Vrtojbe

V Tehniškem muzeju Slovenije, 
Bistra pri Vrhniki, so se junija na 
zaključni prireditvi zbrali mladi 
udeleženci natečajev “Postani 
donavski umetnik” in “Vodni 
detektiv”. Oba natečaja že vrsto 
let koordinira Ministrstvo za 
kmetijstvo in okolje, sodelujejo 
pa še: Zavod RS za šolstvo, 
nevladna organizacija Global 
Water Partnership Slovenija, 
ICRO – Inštitut za celostni razvoj 
in okolje ter DPPVN – Društvo 
za proučevanje ptic in varstvo 
narave. Na natečaju je sodelovalo 
34 šol iz vse Slovenije oziroma 
okoli 500 učencev, ki so se – tako 
kot vsako leto – preko ustvarjanja 
in raziskovanja ozaveščali o 
pomenu in ohranjanju slovenskih 
voda.

Učenci 4. razreda podružnične 
šole iz Vrtojbe so za ilustrirano 
knjigo zgodbic, potopis Ob Soči 
in morju, prejeli prvo nagrado 
v kategoriji 2. triade za likovno 
literarni izdelek. Prvič so nagrado 
Vodni detektiv vrtojbenski 
šolarji prejeli leta 1999 za knjigo 
Družina Mokrček. 

Nadja Pahor Bizjak  

Zdrav življenjski slog med 
poletnimi počitnicami

Športne dejavnosti v okviru 
projekta Zdrav življenjski slog so 
se izvajale tudi v začetku šolskih 
počitnic od 26. junija do 4. julija 
2013. Aktivnosti so se izvajale v 
dopoldanskem času. Z učenci smo 
se podali na pohod na Mark ter v 
Panovec. Sončne in tople dneve smo 
izkoristili za vodne igre na šolskem 
igrišču. Vadbo so nam popestrili 
tudi člani Karate društva Sakura, ki 
so predstavili njihovo dejavnost in 
učenci so se tudi sami preizkusili 
v karateju. V okviru predstavitve 
Društva ekstremnih športov smo se 
podali na plezanje na plezalno steno, 
kjer so se nekateri učenci dokazali 
kot zelo spretni plezalci. Aktivne 
športne počitnice smo popestrili še 

z vadbo rolanja, igrami z žogo ter 
z različnimi športnimi rekviziti. 
Učenci so se aktivnih športnih 
počitnic udeležili v velikem številu. 
Na ta način smo tudi uspešno 
zaključili projekt.

Nina Mučič, 
izvajalka programa  
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Tačke 
pomagačke 
tudi na šoli 
Ivana Roba

Ob koncu šolskega leta so nas obiskale 
“Tačke pomagačke”, šolani psi, ki so 
namenjeni za terapijo otrok in odraslih 
oseb. Obiskali so nas ravno na rojstni 
dan naše učenke Neže, ki nam je 
pripravila to prelepo presenečenje. 
Psi različnih pasem skupaj z lastniki 
vodniki so nam prikazali razne vaje, za 
katere so se šolali oziroma so izučeni. 
Predstava se je odvijala za učence 4. 
a in 4. b razreda na šolskem dvorišču. 
Sami smo bili razdeljeni v manjše 
skupine in se seznanjali z delom, nego, 
prehrano in pomoč tem našim mehkim 
prijateljem. Vsak vodnik je predstavil 
svojega psa, povedal vse o njem in 
kuža nam je prikazal vse znanje, ki se 
ga je naučil. Ob vseh teh predstavitvah 
smo razmišljali o ljubezni do živali, 
skrbi zanjo, o čustvih, ki so se nam 
porajala, o odnosu do narave.

Terapevtski psi so običajno družinski 
ljubljenčki, samo da so posebej 
usposobljeni. So vsekakor naklonjeni 
ljudem. Šele po teoretičnam 
izobraževanju in mnogih izkušnjah 
lahko par začne samostojno delati. 
Kot so nam povedali vodniki psov, 
obiskujejo šole, vrtce, bolnišnice, 
domove starostnikov.

Izkušnje kažejo, da prisotnost psa in 
igra z njim vsem nam pomaga, da 
se ob njih potolažimo, sprostimo, 
razvedrimo, ... Predstava psov nas je 
tako prevzela, da se kar nismo mogli 
ločiti od njih.

Haideja Černe 
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Čezmejni glasbeni odmevi 
tudi v Šempetru

Coroninijev dvorec je v sredo, 11. 
septembra, gostil zadnjega v nizu 
koncertov mladih upov v sklopu 
festivala ECHOS – čezmejni 
odmevi. Festival je del dveletnega 
istoimenskega projekta v 
okviru Programa čezmejnega 
sodelovanja Slovenija-Italija 
2007–2013, sofinanciranega 
iz sredstev Evropskega sklada 
za regionalni razvoj in 
nacionalnih sredstev. Kulturni 
dom Nova Gorica, skupaj s 
Kosovelovim domom iz Sežane 
in z italijanskima partnerjema 
Assocciazione Progetto musica in 
Srednjeevropska pobuda, izvaja 
projekt, ki udejanja čezmejno 
sodelovanje Slovenije in Italije 
na način povezovanja mladih 
glasbenih upov v novonastale 
glasbene ansamble ter gostovanja 
uveljavljenih glasbenih skupin 
na odkritih in manj odkritih 
krajevnih biserih onstran meje. 

Tokrat sta kot zadnja v prvi 
ediciji festivala nastopila 
slovenska flavtistka Irena Rovtar 
in italijanski pianist Sebastiano 
Mesaglio, ki sta občinstvo 
očarala z razgibanim programom, 
predvsem s Sonato op. 94 v 
D-duru Sergeja Prokofjeva, s 
čimer sta dodobra dokazala svoj 
talent in virtuoznost. Večer je 
dodatno popestrila predstavitev 
Coroninijevega dvorca in 
degustacija izbranih tipičnih 
lokalnih jedi Društva žena in 
deklet Šempeter ter Društva 
žena Vrtojba. Morda gre posebej 
izpostaviti dejstvo, da so vse 
aktivnosti znotraj festivala, tako 
glasbene kot spremljevalne, za 
obiskovalce v celoti brezplačne, 
saj so namenjene promociji 
kulturno-zgodovinskih krajevnih 
biserov, lokalnih kulinaričnih 
posebnosti in spodbujanju 

čezmejnega sodelovanja na 
kulturnem področju. 

Barbara Poša,
koordinatorka in organizatorka  
kulturnih programov projekta ECHOS
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Šempeter je ponovno zaplesal
Mednarodni plesni kamp Plesno 
poletje je že enajstič zapovrstjo 
Šempeter odel v plesne barve. Med 
18. in 24. avgustom je približno 150 
plesalcev iz Slovenije, Hrvaške, Italije, 
Nizozemske, Francije in Nemčije 
izpopolnjevalo svoje plesno znanje 
na različnih delavnicah, ki so jih 
vodili priznani domači in tuji plesni 
pedagogi. 

Balet je poučeval član ansambla 

Slovenskega narodnega gledališča 
Opera in balet Ljubljana Lukas 
Zuschlag. Češki plesalec in koreograf 
Jiri Pokorny je udeležencem kampa 
posredoval svoje znanje iz moderna, 
s sodobno plesno tehniko pa jih 
je bogatila tržaška plesalka in 
koreografinja Daša Grgič. Največ 
plesalcev je obiskovalo delavnice 
hip hopa, ki so jih vodili Mariborčan 
Domen Žugelj, norveški trio Quick 
Crew ter japonska hip hop plesalka 

in koreografinja Koharu Sugawara. 
Svoj lasten plesni stil modern fusion 
sta poučevala plesalca in koreografa 
Nastja Bremec in Michal Rynia iz 
Umetniškega društva M&N Dance 
Company, ki je bilo tudi organizator 
letošnjega mednarodnega kampa, ob 
podpori Oobčine Šempeter-Vrtojba 
in novogoriške območne izpostave 
Javnega sklada Republike Slovenije za 
kulturne dejavnosti. V programu so 
sicer razpisali tudi delavnico plesno 
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gibalne terapije s plesno terapevtko 
Katjo Bucik, vendar so jo zaradi 
premajhnega števila prijav odpovedali.

Kot je ob otvoritvi Plesnega poletja 
povedala Nastja Bremec, so z obiskom 
delavnic zadovoljni: “V društvu smo 
zelo veseli, ker so vse delavnice polne. 
Vsi so navdušeni, tako udeleženci 
kot pedagogi. Vzdušje je čudovito, 
ker smo vsi na Biotehniški šoli v 
Šempetru in se družimo, tudi med 
pedagogi in učenci je en tak oseben 
stik. Smo kot ena velika družina.” 

Tudi letos so ob delavnicah poskrbeli 
za večerne dogodke, ki so namenjeni 
predvsem širši promociji te gibalne 
umetnosti. Plesni kamp sta na odru 
pred dvorcem Coronini odprla 
priznana slovenska sodobna plesalca 
in koreografa Rosana Hribar in Gregor 
Luštek. Odplesala sta odlomek iz 
njune zadnje predstave z naslovom 
Štirinajst. Pred dvorcem je potekal 
še odprti oder za vse udeležence 
kampa, po šempetrskih ulicah je 
zaplesala parada, v amfiteatru gradu 
Kromberk pa so se plesalci predstavili 
z zaključno produkcijo.

Bremčeva opaža, da se na Goriškem 
zanimanje za plesne predstave 
povečuje. “Ko smo začeli s plesnimi 
predstavami, je bilo zelo malo 
gledalcev. Danes pa napolnimo 
gledališča z vsako predstavo. Mislim, 
da smo tukaj res veliko naredili. Ples 
je le neverbalna komunikacija, ki 
pušča gledalcu, da tudi sam razmišlja, 
in sam vzame od predstave, kar želi 
vzeti.”

Organizatorjem ostaja še ena 
neuresničena želja. Da bi se plesni 
kamp preoblikoval v festival.

“To si že od vedno želimo, saj smo že 
od začetka gostili profesionalne plesne 
skupine, ampak zaradi finančnih 
sredstev si tega še ne moremo tako 
umisliti, kot bi si želeli. Želimo si, da 
bi poleg izobraževanja lahko nudili 
tudi profesionalne plesne predstave, 
tako domačih kot tujih plesnih 
skupin. In s tem bi celotni Goriški 
in tudi Sloveniji ponudili nekaj več 
- da si ljudje lahko po bliže ogledajo 
vrhunske plesne predstave. In s tem 
seveda skrbimo še za promocijo te 
umetnosti v našem kraju. Umetnost 

je zelo pomembna. Brez nje bi ljudje 
težko živeli, zato se bomo še trudili, da 
bi nam to uspelo,” zaključuje Nastja 
Bremec. 
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V Slovenskem narodnem gledališču 
Nova Gorica je sezona 2013/2014 
zaznamovana z dvema obletnicama 
– dvajsetletnico novogoriške 
gledališke stavbe in desetletnico 
statusa nacionalnega gledališča. In 
kakšno poslanstvo ter odgovornost 
nosi gledališče narodnega značaja? 
“Gledališče narodnega značaja naj 
bi ustvarjalo predstave s takšnimi 
umetniškimi ambicijami, da so 
upravičene do državne subvencije. 
Država pa naj bi podpirala, kar 
je pomembno za njeno kulturno 
podobo oziroma za družbo v celoti,” 
je pojasnila v. d. umetniške vodje 
Martina Mrhar ter dodala, da je 
odgovornost narodnega gledališča 
v zdajšnjih družbenih razmerah, ko 
država potiska umetnost na trg, velika 
– po eni strani predstave ne bi smele 
pristajati na komercialne zahteve, 
po drugi pa bi moralo gledališče 
čim več sredstev za svojo dejavnosti 
pridobiti na trgu. “Kako pritegniti 
čim več gledalcev, a ne podleči 
prelahkotnemu okusu, je izziv za vse 
umetniške hiše,” je povedala Martina 
Mrhar.

V novi sezoni bo osem premiernih 
uprizoritev z različnih zornih 

kotov motrilo vprašanje, kaj je 
prav, pravično. Različni karakterji 
– tragični, komični, groteskni, 
absurdni – bodo prikazovali, kako 
je pravičnost moč pojmovati zelo 
različno, zato so sezono poimenovali 
različno pravično. Predstave bodo 
spodbujale h kritični refleksiji 
družbene stvarnosti in tudi kritični 
samorefleksiji. “Kadar se v predstavah 
dotikamo družbeno angažiranih tem, 
odgovorov ne nosimo na pladnju, 
temveč spodbujamo gledalca h 
kritičnemu razmišljanju. Moto sezone 
“različno” vzpostavlja zgolj vez med 
predstavami, ki jih bomo uprizorili, 
v njih pa se bomo srečevali z zelo 
različnimi zgodbami in junaki, tudi 
z zelo različnimi žanri. Zagotovo 
pa  jim bo skupno danes vseprisotno 
spraševanje, kako to, da so temeljne 
vrednote v delovanju posameznikov 
in družbe čedalje bolj odsotne,” je 
rdečo nit nove sezone utemeljila 
Martina Mrhar.  

Da boste še lažje izbrali gledališko 
doživetje, ki vam bo pisano na kožo, 
so v SNG Nova Gorica ob rednih 
abonmajih vpeljali tri nove: abonma 
Veliki oder je namenjen ljubiteljem 
“klasične” gledališke poetike velikih 

odrskih uprizoritev, abonma Mali 
oder zajema eksperimentalne in 
intimne igre, ki so pisane na kožo 
mladim in drznim po srcu, abonma 
Nedelja popoldan pa prinaša 
sproščene predstave, napolnjene s 
smehom.

Najmlajšim so namenjene otroške 
predstave v sklopu Goriškega 
vrtiljaka (abonmaja Mali polžek in 
Veliki polžek) in Gledališke igralnice. 
Posebej za šempetrske predšolske 
otroke in učence prve triade pa 
skupaj z Občino Šempeter-Vrtojba 
organizirajo šest predstav v sklopu 
Polžkovega abonmaja Šempeter.

V SNG Nova Gorica si želijo iskren, 
topel, tudi provokativen dialog z 
občinstvom. Da bi bilo tako tudi 
v prihodnje, vas vabijo, da Skupaj 
Naprej Gradimo Naše Gledališče! 
 
DP

Skupaj Naprej Gradimo Naše Gledališče
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Festival ljubiteljske kulture na 
Gradu Kromberk 

V začetku junija sta novogoriška 
izpostava Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti in ZKD Nova 
Gorica organizirali že četrti Festival 
ljubiteljske kulture “Doma narejeno / 
Doma izvedeno” na Gradu Kromberk.
Okolico gradu so prvi zasedli 
likovniki, Ex – tempora Kromberk 
se je udeležilo 37 ustvarjalcev. 
Strokovna žirija je podelila šest 
nagrad. V kategoriji odrasli je 
prvo nagrado prejel Danilo Jereb, 
drugo Dea Volarič, tretjo Mihaela 
M. Tihelj, v kategoriji otroci je 
prvo nagrado prejel Luka Seražin, 
drugo Tina Wanek, tretjo Evelin 
Bajc. Nastala likovna dela bodo 
od 11. septembra do 11. oktobra 
razstavljena v Točki ZKD Nova 
Gorica.

Na regijskem srečanju folklornih 
skupin manjšinskih etničnih 
skupnosti Primorske smo v 
amfiteatru gradu lahko občudovali 

ljudske plese Makedonije in Srbije 
ter tako spoznali del njihovega 
ljudskega izročila. Prav poseben 
koncertni večer so pripravili otroci 
na zborovskem koncertu izbranih 
udeležencev 6. tekmovanja otroških 
in mladinskih pevskih zborov. 
Nastopili so OPZ OŠ Šempas, MPZ 
OŠ Frana Erjavca Nova Gorica in 
MPZ OŠ Komen. Festival, na katerem 
se vsako leto predstavijo raznovrstne 
kulturno umetniške stvaritve 
ljubiteljskih snovalcev, postaja 
tradicionalen, prepoznaven, z zvesto 
ter številčno publiko, ki že čaka peto 

izvedbo naslednje leto.
 
Maja Jerman Bratec
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Ob bližajoči se stoti obletnici začetka prve 
svetovne vojne je Društvo soška fronta 
obnovilo stalno razstavo v Šempetru

Ob letošnjem občinskem prazniku 
je bila v prostorih zaklonišča pod 
pošto v Šempetru odprta temeljito 
prenovljena stalna razstava 
“Šempeter in okolica med prvo 
svetovno vojno”. Postavilo jo je 
Društvo soška fronta, ki letos 
obeležuje 20. obletnico svojega 
zelo aktivnega delovanja in je 
ob tej priložnosti prejelo tudi 
diplomo Občine Šempeter-Vrtojba 
za izredne uspehe na področju 
negospodarstva. 

Na otvoritveni svečanosti sta 
spregovorila župan občine 
Šempeter-Vrtojba, mag. Milan 
Turk, in predsednik društva soška 
fronta, Tadej Munih. Razstavo 
pa je predstavil njen avtor David 
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Ogled razstave je možen po 
predhodni najavi na:
GSM: 041 541 868 
E-pošta: muzej@drustvo-
soskafronta.si

Erik Pipan. Kulturni program 
so poleg pripadnikov različnih 
društev v zgodovinskih uniformah 
sooblikovali še dramski igralec 
Radoš Bolčina in mladi trobentač 
Matija Podbersič. 

Na razstavi je na ogled okoli 70 
fotografij, ki so bile v obdobju 
soške fronte posnete v Šempetru 
in bližnji okolici, in so jih poleg 
članov društva prispevali tudi 
domači in tuji muzeji in arhivi, na 
njej pa so svoje mesto našle tudi 
fotografije domačinov iz istega 
obdobja. Fotografski del razstave 
dopolnjuje prek 500 skrbno izbranih 
originalnih vojaških predmetov, ki so 
jih poleg avtorja razstave prispevali 
tudi nekateri drugi zbiralci. Za 

prav poseben občutek preskoka iz 
sedanjosti v preteklost pa poskrbi 
manjša diorama v naravni velikosti, 
ki do vsake najmanjše podrobnosti 
ponazarja trenutek iz vojaškega 
življenja v strelskih jarkih.

David Erik Pipan
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Stalna razstava o plemiški rodbini 
Coronini von Cronberg iz Šempetra 

V prostorih Občine Šempeter-
Vrtojba je bila 12. septembra 
otvoritev stalne postavitve, ki je 
posvečena šempetrski veji plemiške 
rodbine Coronini von Cronberg 
in je nastala v sodelovanju med 
Občino Šempeter-Vrtojba, Goriškim 
muzejem in Društvom žena in deklet 
Šempeter.

Šempetrski dvorec, ki je danes sedež 
Občine Šempeter-Vrtojba je bil 
namreč od 17. stoletja do tridesetih 
let 20. stoletja dom plemiške 
rodbine. Osrednji del dvorca so med 
letoma 2005 in 2009 obnovili in 
mu poskusili vrniti podobo iz časa 
okoli leta 1930. V prvem nadstropju 
so nekaj prostorov poleg slavnostne 
dvorane namenili za razstavišče. 

Razstava opisuje zgodovino rodbine 
Coronini s posebnim poudarkom 
na dveh osebnostih, cesarskem 
vzgojitelju Janezu Krstniku 
Coroniniju (1794–1880) in njegovem 
sinu, šempetrskem županu Francu 
Karlu (1833–1901). Opisana je tudi 
zgodovina šempetrskega dvorca in 
nekaterih drugih vil, ki so jih imeli v 
lasti. Poudarek pa je še na zemljiških 
posestih rodbine v Šempetru ter 
okoliških naseljih. V vitrinah so 
razstavljeni nekateri predmeti in 
oblačila, ki so jih zbrale članice 
Društva žena in deklet ter repliki 

oblek župana Franca Coroninija in 
njegove žene Selme Cristalnigg. Na 
panojih in vitrinah so poleg tega 
še fotografije družinskih članov in 
dvorca, reprodukcije zemljevidov 
z zemljišči, faksimili dokumentov 
o vodenju posestva, dokumenti ter 
načrti za obnovo po prvi svetovni 
vojni. 

Rodbina Coronini se je pred koncem 
15. ali v začetku 16. stoletja preselila 
v Gorico iz okolice Bergama. 

Šempetrsko vejo naj bi začel Aleksej 
Coronini (1580–1679), ki je bil leta 
1656 povišan v barona von Oelberg. 
Leta 1687 je dobila rodbina grofovski 
naziv von Cronberg. Rodbina je 
do prve svetovne vojne imela v 
lasti obširno posestvo. Leta 1930 
so dvorec prodali italijanskemu 
vojnemu letalstvu. Leta 1947 so se 
preselili v Gorico, v novejšo vilo, ki 
je še danes last družine. 

Katarina Brešan, 
Goriški muzej

Razstava je na ogled vsak delavnik 
od 8. do 16. ure oz. po dogovoru 
(05 335 10 00).

Glavna fasada vile Coronini v Šempetru po obnovi po prvi svetovni vojni, okoli 
leta 1930.

Vzgojitelj Franca Jožefa Habsburškega 
grof Janez Krstnik Coronini 
(1794−1880).

Šempetrski župan grof Franc Karel 
Coronini (1833−1901).
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Društvo ljubiteljev teka Filipides 

Društvo ljubiteljev teka Filipides je 
bilo ustanovljeno v časih, ko tek še 
ni bil tako popularen. Glavna naloga 
društva je spodbuditi čim več ljudi, 
tako mlajših kot starejših, k ustrezni 
športni aktivnosti, predvsem teku. 
Danes imamo v društvu okoli 
60 članov vseh starosti, naših 
prireditev pa se letno udeleži 
več tisoč tekačev iz vse Slovenije 
in zamejstva. V društvu imamo 
precej odličnih tekačev, ki dosegajo 
odmevne uvrstitve na uveljavljenih 
tekmovanjih doma in v tujini. V 
svoje vrste pa z veseljem sprejmemo 
tudi tekače začetnike, ki lahko s 
pomočjo naših bogatih izkušenj 
uspešno napredujejo.

Društvo je v Sloveniji najbolj 
prepoznavno po tekih, ki jih 
organizira: 

Tek po Panovcu•  – v času, ko 
se pri nas že prebuja pomlad, 
drugod po Sloveniji pa je še 
sneg, prirejamo tek v okviru 
Primorskih pokalnih tekov. 

Vsako leto se ga udeleži okoli 
100 tekačev.
soorganizacija • Malega maratona 
Gorica v mesecu marcu: trasa 
tega teka se vije po treh občinah 
in privabi veliko tekačev z obeh 
strani meje,
Kros po Vrtojbensko–biljenskih • 
gričih: v sklopu tega teka 
izvedemo tudi prireditev ob 
zaključku Primorskih pokalnih 

tekov - letos ga bomo priredili v 
nedeljo, 15. decembra.
Goricatlon:•  v sodelovanju z 
Rotary klubom Nova Gorica in 
Mestno občino Nova Gorica 
bomo letos izvedli novost – 
dobrodelni 12-urni tek po ulicah 
Nove Gorice. Zaradi plemenitega 
namena in zanimivega 
termina (zadnja sobota v letu) 
pričakujemo veliko število ekip 
iz vse Slovenije in sosednje 
Italije (www.goricatlon.si).

Več na: www.filipides.net.
 
Jana Kotar Ilijaš

Člani, zbrani pred dvorcem Vogrsko, od 
koder smo se odpravili na Grajski tek – 
po teku pa piknik.

Lucija Mlinarič srebrna na svetovnih igrah 
neolimpijskih športov v Caliju

V začetku avgusta je desetčlanska 
slovenska odprava na svetovnih 
igrah neolimpijskih športov v 
Kolumbiji osvojila tri kolajne, dve 
zlati in eno srebrno. Zlati odličji sta 
si v Caliju priborila športna plezalka 
Mina Markovič in jadralni padalec 
Matjaž Ferarič, kotalkarica Lucija 
Mlinarič iz Šempetra 
pri Gorici – sicer članica 
Kotalkarskega kluba 
Renče – pa je bila v 
prostem programu srebrna. 
Slovenci so tekmovali še 
v ju-jitsuju in poljskem 
lokostrelstvu. 

“Moj največji strah je bil, 
potem ko sem izvedela 
za diagnozo raka, da mi 
na svetovnih igrah ne bo 
uspelo narediti programov 
tako, kot sem si jih želela. 
A sem se hitro zbrala in 

začela sprejemati to svojo težavo 
in se soočila z njo. Na koncu mi je 
uspelo narediti zelo dober zaključek 
dozdajšnje kariere. To je en pozitiven 
zagon za naprej, da se bom lahko 
še toliko bolj odločno borila s svojim 
novim dolgim programom. Ta 
medalja je najslajša od vseh mojih 

triindvajsetih. Zame je kot zlata. 
Nekaj posebnega. Pa tudi zaradi 
celotnega vzdušja na svetovnih 
igrah. Sotekmovalke in sotekmovalci 
so izvedeli za mojo diagnozo in 
so mi stali ob strani od prvega do 
zadnjega dne. Skupaj smo preživeli 
enkratnih štirinajst dni, kot bratje 

in sestre. Obljubili so mi, 
da me bodo prišli obiskat 
in da me bodo dobro 
zastopali na evropskem 
in svetovnem prvenstvu,” 
je za spletni portal siol.
net povedala Lucija 
Mlinarič, ki ji vsi želimo 
čimprejšnjega uspešnega 
okrevanja.

Mateja Poljšak Furlan
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S Karate društvom Sakura do zdravega 
življenjskega sloga

28. junija je Karate društvo Sakura 
v telovadnici Osnovne šole Ivana 
Roba za udeležence projekta “Zdrav 
življenjski slog”, ki je financiran s 
strani Evropskega socialnega sklada 
ter MIZS, predstavilo veščino 
tradicionalnega shotokan karateja. 

Projekt “Zdrav življenjski slog” ima 
z društvom KD Sakura pomembne 
skupne cilje: dodatno spodbuditi 
osnovnošolske otroke k oblikovanju 
zdravega življenjskega sloga ter 
odpravljati negativne vplive 
sodobnega načina življenja. Vadba 
tradicionalnega karateja v Karate 
društvu Sakura namreč temelji na 
elementarnih načelih, ki so: 

red in odgovornost,• 
nadzor agresivnosti,• 
koordinacija, koncentracija,• 
razvoj telesnih sposobnosti,• 
obvladovanje stresa ter• 
osebni razvoj.• 

Predstavitev na OŠ Ivana Roba v okviru 
projekta “Zdrav Življenjski Slog”.

Člani KD Sakura.

Evropsko prvenstvo v praktičnem streljanju 

V začetku junija se je v Kostanjevici 
na Krasu odvijalo tekmovanje v 
praktičnem streljanju “IASC 2013 
European Championship”. Potekalo 
je pod okriljem Amaterske strelske 
zveze v sodelovanju s Strelskim 
društvom Zdenko Žnidarčič iz 
Šempetra. Streljanje se je odvijalo 
po pravilih IASC (International 
Action Shooting Confederation). 
V dveh dneh se je na strelišču SD 
Zdenko Žnidarčič na 12. strelskih 
progah pomerilo 143 tekmovalcev 
iz Slovenije, Italije, Hrvaške in še 

nekaterih drugih evropskih držav. 
Minimalno število strelov, ki jih 
je bilo potrebnih za soočanje z 12. 
progami, je bilo 186 kosov na strelca. 

Po dveh dneh napornega 
tekmovanja, napornega dela 
sodnikov in organizatorjev, so tudi 
člani domačega kluba poželi kar 
nekaj odličnih rezultatov. 

Tekmovalci so bili navdušeni nad 
organizacijo in izvedbo tekmovanja, 
nad lepotami Slovenije, Krasa in 

samega kraja Kostanjevice na Krasu. 
Zelo so pohvalili tudi domač, 
prijateljski odnos gostujoče države. 
Obljubili so, da se še vrnejo na dobro 
organizirane tekme ali družinske in 
prijateljske izlete.

Simon Lisjak
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Organizirana je pod vodstvom 
izkušenih licenciranih inštruktorjev 
II. DAN in III. DAN stopenj ter pod 
mentorstvom glavnega trenerja 
Stojana Šestana, V. DAN. Primerna je 
za otroke, starejše od 7. leta starosti, 
primerna in priporočljiva pa je tudi 
za vse ostale starostne skupine.

Vsakomur, ki si želi pozitivnih 
sprememb, društvo k udeležbi v 
letošnji program tradicionalnega 
karateja vpisuje zainteresirane s 
septembrom dalje. Več o vpisu na 
www.shoto-kan.si.
 
Mojca Štolfa
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Kris, Ana, Robert in Rosko – po skoraj 
petnajstih letih ponovno skupaj
Pisalo se je leto 1999. Ozračje in nasploh časi so bili naklonjeni nogometu, skladno s tem 
je veliko najmlajših z vnemo brcalo žogo. V sklopu nogometnih krožkov nogometne šole 
Hit Gorica je bila vadba skupaj s tekmovanji organizirana tudi za najmlajše iz Osnovne 
šole Šempeter in Vrtojba, ki so tvorili eno ekipo. Pravijo, da so bili posebni, pa ne toliko 
zaradi znanja, ampak predvsem zaradi svojevrstne energije, ki so jo imeli. Takratni trener 
ekipe je bil Simon Rosič – Rosko iz Nove Gorice, svojevrsten pečat pa so pustili navijači, 
med katerimi so bili tako starši, stari starši, bratje, sestre … Lahko rečemo, da je športno 
druženje postalo vse več kot to, razvilo se je v veliko prijateljstvo, ki traja še danes. Ob 
tem človek pomisli, kako zelo pomembni so vzorniki v ranem otroštvu in kako vplivajo na 
razvoj posameznika. In tu je zgodba štirih, katerih poti so se letos ponovno srečale. 

Trener Rosko je mlade nadebudneže 
znal motivirati, vsakemu poiskati 
prostor tako v ekipi kot na 
nogometnem igrišču. Njegovi 
treningi, odnos z otroki in straši so 
bili edinstveni. Z vnemo, energijo 
in karizmo je očaral bodoče 
nogometaše, ki so komaj čakali 
tekmo in imeli priložnost, da se 
bodo izkazali na igrišču. Disciplina 
je bila samoumevna, vsakemu je 
vlil samozavest in poskrbel, da se 
je prav sleherni izmed njih počutil 
pomembnega.

Na golu je bil takrat komaj 
sedemletni Kris Stergulc iz Vrtojbe. 
Svojo vlogo v ekipi je jemal resno, 
celo preveč resno. Počutil se je 
odgovornega za vsak gol ali poraz, 
kar je včasih vodilo tako daleč, 
da bi sredi igre zaradi boljših 

nasprotnikov zapustil igrišče. Toda 
trener je verjel vanj, kar mu je tudi 
nenehno izkazoval. Kris je tako po 
prvem letu v nogometu premagal 
tremo na igrišču in se nato vključil 
v nogometno šolo Hit Gorica. Z leti 
je postal nogometni vratar in to v 
pravem pomenu besede. Postal je 
član mladinske ekipe Hit Gorica, 
nato še član klubov Hit Gorica, 
Brda in Adria Miren. Pred dvema 
letoma pa se je Kris ponovno znašel 
v OŠ Ivana Roba v Šempetru pri 
Gorici  v športni dvorani, tokrat kot 
vaditelj nogometnega krožka. Kris 
je s športom oblikoval primeren 
odnos do soigralcev, nasprotnikov 
in spoštovanje. Samostojnost, 
samoiniciativnost, iskanje priložnosti 
ga vodijo na poti k dosegu cilja. Pri 
tem Kris pove, da je svoj pristop do 
dela z otroki v veliki meri oblikoval 
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po vzoru svojega trenerja, za kar mu 
je še danes hvaležen. Sprašuje se, kje 
bi obtičala njegova nogometna pot, 
če ga takrat, kratkohlačnika, trener ne 
bi poslal nazaj na igrišče, ko je zmago 
sredi igre predal nasprotniku …

Ena najbolj gorečih navijačic 
nogometnega krožka OŠ Ivana Roba 
je bila Krisova štiriletna sestra Ana 
Stergulc. Zaradi energije, ki so jo 
oddajali mladi žogobrci in njihov 
trener, je želela biti del ekipe. Bila 
je to fantovska ekipa in igra fantov, 
zato ji je preostal samo sedež ob 
trenerju. Doma mu je narisala risbice 
in mu jih za športno srečo nosila 
na tekme in treninge. Tako kot so 
fantje želeli pridobiti pozornost z 
igro, jo je skušala Ana z umetniškim 
ustvarjanjem. Žoga ji ni bila tuja in 
kot šestletna se je nato vključila v 
Rokometni klub Šempeter Vrtojba 
in takrat postala najmlajša igralka v 
novo ustanovljenem klubu. Nekaj 
let je trenirala rokomet, dokler 
ni zajadrala v umetniške vode. S 
spodbudo Mojce Maver Podbersič 
se je vključila v Mladinski pevski 
zbor Šempeter-Vrtojba in v skupino 
Singgirls. Postala pa je tudi članica 
Amaterskega mladinskega odra v 
SNG Nova Gorica, kjer se izkazuje 
v vlogi igralke in korepetitorke. 
S kitaristom Vaskom Krapežem 
sta oblikovala tudi duet Ginger 
theory. Ana ima resnično rada 
oder. Mikrofon, pozitivna energija, 
nasmeh in iskriv pogled. Razvija se v 
vrhunsko pevko.  

Oder pa je postal svetišče tudi 
za Roberta Babiča iz Podmarka. 
Robert se je po prvem Krisovem 
nogometnem letu pridružil kot 
soigralec v nogometni šoli Hit 
Gorica. Marsikdo zna povedati, 
da mu je moral trener Rosko med 
treningi nenehno popravljati 
nogavičke. Med njima so se stkale 
resnično prijateljske vezi. Robert 
je bil drobcen, vendar izredno 
požrtvovalen igralec, katerega so 
vsi v ekipi imeli radi. Kasneje ga je 
pot zanesla še v košarko in rokomet, 
nakar je leta 2006 prvič v živo videl 
break dance. In od takrat dalje je ples 
njegov način življenja. Robert rad 
pove, da sta brata Činej v največji 
meri zaznamovala njegov razvoj. 
Vlila sta mu neverjetno dozo znanja, 
predvsem pa veselje do plesa. 
Skupaj so nato krojili tako državni 
kot svetovni vrh. Robert je trenutno 
član skupine Funky rockerz\NrG, s 
katero so na letošnjem evropskem 

prvenstvu v break dancu dosegli 
skupinsko 6. mesto, medtem ko 
je Robert kot posameznik posegel 
po bronasti medalji. Prav šport, 
natančneje ples, je Robertu pomagal 
prebroditi marsikatero oviro v 
življenju. Robert se kljub svoji 
mladosti tega še kako zaveda. In 
pripravljen je garati še bolj, saj ga 
ples dobesedno osrečuje. 

In piše se leto 2013. Poti zgoraj 
navedenih ljudi so se ponovno 
srečale. Rosko je letos poleti v sklopu 
aktivnih počitnic sodeloval pri 
organizaciji nogometnega kampa za 
najmlajše. Spomnil se je Krisa, ki je 
postal njegov tesni sodelavec, eden 
od trenerjev, ki je prenašal veselje 
in nogometno znanje na najmlajše. 
Otroci so ga preprosto vzljubili. 

Zaključek kampa je z odličnim 
vokalnim nastopom popestrila 
Ana Stergulc, Robert Babič pa je s 
spektakularnim plesom, vse prisotne 
dvignil na noge. Sporočilo, ki so 
ga posredovali ponosnim staršem 
in otrokom, je bilo nedvomno 
to, da skozi šport lahko resnično 
doživimo nepozabne trenutke. Šport 
je tisti, ki združuje in ustvarja nova 
prijateljstva. Dolgoletna prijateljstva. 

Anita Krt
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Ana Faganelj iz Šempetra pri Gorici je 

na letošnji poklicni maturi dosegla 

maksimalno število točk in tako postala 

ena izmed treh zlatih maturantk na 

Primorskem. Z odliko je zaključila 

Srednjo zdravstveno šolo v Novi Gorici. 

Študij bo nadaljevala na Visoki šoli za 

zdravstvo, na Univerzi v Ljubljani – 

smer fizioterapija. Za dosežen rezultat 

ji iskreno čestitamo in želimo uspešen 

študij še naprej.

MPF, Foto: Ana Cukijati

Počitniško varstvo v Občini Šempeter-Vrtojba je potekalo v organizaciji Javnega 
zavoda za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter-Vrtojba, in sicer 5 tednov 
od 1. julija do 2. avgusta. Varstvo je bilo namenjeno otrokom od 1. do 4. razreda, 
potekalo je v prostorih Osnovne šole Ivana Roba v Šempetru pri Gorici in v 
Mladinskem centru v Vrtojbi, veliko dejavnosti pa se je odvijalo na prostem. 
Za otroke, ki so se letos odzvali našemu vabilu, smo pripravili pester program, 
sodelovali so na ustvarjalnih, glasbenih in kuharskih delavnicah, spoznavali 
tuje jezike, vozili z gokarti, streljali z lokom, balinali, skupaj smo se odpravili na 
ekskurzije v naravo ter na goriški bazen. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem, 
ki ste nam pomagali pri izvedbi programa, staršem otrok za izkazano zaupanje in 
za izrečene pohvale, otrokom pa za vse prijetne urice, ki smo jih preživeli 
skupaj.

AB

V Šempetru pri Gorici je v času od 19. do 25. avgusta potekal 
že 13. oratorij, na katerem se je zbralo 35 animatorjev in 120 
otrok, starih med 4 in 14 let. Letošnja tematika je bila povezana 
s knjigo C.S. Lewisa, Potovanje potepuške Zarje in njenimi 
Narnijskimi junaki, ki so se skozi teden prebijali skozi različne 
preizkušnje in naloge. Na tej poti jim je ves čas stal ob strani 
Aslan, ki naj bi bil podoba Boga v Narnijskem pravljičnem svetu. 
Tako so se utrjevali, povezovali in iz vsake izkušnje naučili nekaj 
novega.

Otroci so se na oratoriju udeleževali različnih aktivnosti in iger. 
Šli smo tudi na bazen in izlet v Panovec. Največja atrakcija pa je 
bil obisk šempetrskih gasilcev.
Jan Žežlina in Miha Erzar, Foto: Tanja Arčon

Ambasador zelenega povezovanja, ultramaratonec na kolesu, Radovan Skubic Hilarij je 25. julija, v okviru akcije “211 lipovih listov za zeleno Slovenijo”, prikolesaril tudi v občino Šempeter-Vrtojba. Dobrodošlico ter dobre želje sta mu izrekla podžupan Darjo Fornazarič in tajnik občine mag. Peter Ptičak. Namen akcije je bilo opozarjanje, da moramo ohraniti Slovenijo zeleno in življenjsko okolje kakovostno. S podžupanom sta ob tej priložnosti nalepila lipov list na zemljevid Slovenije, natančneje na mesto, kjer leži naša občina.
S svojim kolesarskim podvigom je Hilarij želel povezati vso državo ter simbolično utrditi povezanost ljudi ter njihovo spoštovanje do naravnih danosti domovine in človeških vrednot, ki so temelj vsake zdrave in napredne družbe. 60-letni ljubitelj ekstremizma iz Zasavja za seboj pušča bogato sled tekaških podvigov. Leta 2004 pa je tekaške copate zamenjal za kolo in z njim nadaljeval potepanje po domovini in svetu.MPF
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Mladinski odsek Planinskega društva Nova Gorica je tudi letos otrokom in mladim v času od 6. do 13. julija organiziral nekaj aktivnih počitniških dni v naravi. Že 38. mladinski planinski tabor je potekal v bližini vasi Čezsoča v Bovcu ob reki Soči. Taborjenja se je udeležilo 33 planincev, od tega jih 10 obiskuje Osnovno šolo Ivana Roba v Šempetru. Na sliki so udeleženci tabora in njihovi starši ter vodniki zadnji dan tabora.Tina Vodopivec, Foto: Peter Čehovin

5. septembra so Judje po vsem svetu obeležili svoje 5774. novo leto 

oziroma roš ha-šano. Novo leto smo praznovali tudi v Šempetru v 

Hotelu Lipa, kjer že celo poletje bivajo izraelski gostje. V hotelu so 

jim pripravili presenečenje in pripravili pogostitev z za ta praznik 

tradicionalnimi jedmi. Dogodka se je udeležil tudi župan Občine 

Šempeter Vrtojba, mag. Milan Turk. 

Leon Mavrič

6. julija je za Strelsko društvo Zdenko Žnidarčič prišel čas težko 
pričakovane klubske tekme – Memorial Zdenka Žnidarčiča, 
posvečenega v njegov spomin. Tekme sta se kot častna gosta 
udeležila tudi župan mag. Milan Turk in predsednik območnega 
združenja veteranov Nova Gorica, g. Srečko Lisjak, ki sta 
najboljšim tekmovalcem podelila zaslužena priznanja.
Simon Lisjak

V občini smo dobili novo točko v odprtem in vsem 
dostopnem omrežju. Wlan.novagorica.eu – projekt, ki že 
več let omogoča brezplačno brezžično uporabo interneta 
v Novi Gorici in okolici, so namreč avgusta razširili tudi v 
zdravstveni dom v Šempetru. Ustanovitelji upajo, da vam bo 
brezplačni internetni dostop vsaj malo olajšal čakanje. 

BS
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Tudi letos se je na dveh povezanih lokacijah, in sicer na Trgu Ivana Roba (t. i. 

placu) in pred Coroninijevim dvorcem v Šempetru, odvijal program poletnih 

prireditev pod skupnim imenom “Poletje na placu”. 

Začeli smo v petek, 21. junija, ko je Društvo Kot v pravljici naše najmlajše skupaj 

z Zvezdico Zaspanko popeljalo do zvezd in nazaj na Zemljo. Naslednji dan je 

bil plesno obarvan, predstavilo se je Umetniško društvo M&N Dance Company 

Šempeter. Med plesno predstavo Utrip, ki vključuje 57 otrok, mladostnikov in 

odraslih, smo uživali v dihu trenutka in neskončnosti plesa. 

Tudi letos so se ljubitelji šaha pomerili v šahovski simultanki z mednarodnim 

šahovskim velemojstrom Aljošo Grosarjem. Nadalje so prostor pred Coroninijevim 

dvorcem dodobra zapolnili zvoki kitar in bobnov, na koncertu lokalnih glasbenih 

skupin so nastopili No more rules in Koromač. 

Poletni program sta obogatila tudi že tradicionalni praznik Sv. Petra v organizaciji 

Krajevnega odbora Šempeter in Turističnega društva Šempeter-Vrtojba ter Jubilejni 

koncert Župnijskega mešanega pevskega zbora Šempeter, s katerim so počastili 

25-obletnico delovanja.

Plesni klub Nova Gorica nam je s tančicami v rokah, bosimi nogami in šelestenjem 

rutk pričaral večer s pridihom orienta. S “Sonatino za Alico v Čudežni deželi” pa 

smo na malce drugačen način – samo z igro mimike in ob spremljavi kitare – z 

najmlajšimi pokukali v pravljični svet. V okviru poletnega programa so si nadalje 

obiskovalci lahko ogledali mednarodno tekmovanje v BreakDanceu “Poletni 

BreakDance izziv”.

Čeprav je vse kazalo na to, da bo dež, je Trio Eroika s svojim popolnim nastopom 

in prekrasnim petjem razpodil še tako temne oblake na nebu ter 2000 ljubiteljem 

glasbe podaril čudovit večer.

Prav tako so se zabavali otroci, ki so se z Damjano Golavšek sprehodili skozi 

pravljični gozd in uživali v glasbeno-lutkovni predstavi “Mojca Pokrajculja – eno 

piko drugače”.

Prizorišče Poletja na placu pred Coroninijevim dvorcem je znova do zadnjega 

kotička zapolnil koncert Slavka Ivančiča in Klape Solinar. Ljubitelji klasične 

glasbe pa so bili navdušeni nad koncertom instrumentalnega tria zNOVA.

Na odru pred Coroninijevim dvorcem sta se nato odvila dva glasbeno-plesna 

nastopa, Flamenka, v izvedbi Vita Marenča Kvarteta, in Argentinskega tanga, v 

izvedbi Kvarteta Pabla Furiosa.

S stand-up komedijo “Rojen v Jugi” nas je Perica Jerković dodobra nasmejal in z 

dobro mero nostalgije popeljal v dan mladosti novega vsakdana. 

Prvi del programa v okviru “Poletja na placu” smo zaključili s koncertom Dua 

Bakalina, na katerem sta nam Jani Kutin in Renata Lapanja postregla z glasbenimi 

prigrizki etno glasbe z vonjem po ljudskih pesmih.

Poletje se je nato ponovno vrnilo na plac 18. avgusta, ko se je začel štiridnevni 

program “11. Plesnega poletja v Šempetru pri Gorici”. Poletni program se je tako 

uspešno zaključil 23. avgusta s plesnim spektaklom. 

Občankam in občanom, pa tudi širšemu občinstvu smo želeli ponuditi priložnost 

za prijetnejše druženje v toplih poletnih večerih. Prepričani smo, da je v 

skromnem, vendar raznolikem programu, namenjenem vsem generacijam, lahko 

vsakdo našel vsaj nekaj zase. Pozitiven odziv obiskovalcev, velika udeležba 

na vseh prireditvah ter prejete pohvale so poplačali naš trud ob pripravi vseh 

dogodkov, za kar se vam zahvaljujemo in vam obljubljamo, da se naslednje poletje 

spet vidimo na placu.

Aleš Bajec, 

direktor KŠTM Šempeter-Vrtojba
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V župnijo Šempeter je prišel nov župnik

V prvih dneh avgusta je šempetrska župnija dobila novega duhovnika, Janeza Kavčiča. Ta 
je nasledil duhovnika in dekana Janeza Kržišnika, ki svoje delo nadaljuje v Vrhpolju.

Se nam lahko na kratko 
predstavite?

Sem Janez Kavčič, doma iz Zadloga, 
iz župnije Črni vrh nad Idrijo. 
Prihajam iz velike družine. Bilo nas 
je sedem otrok. Vsi so poročeni, 
razen sestre Cilke, ki sedaj z menoj 
biva in mi gospodinji. Duhovnik 
sem že 21 let. Prvo službo sem 
imel v Sežani, od tam sem odšel 
v Izolo in nato v Lucijo, kjer sem 
bil celih 15 let. Od tega sem 7 let 
sočasno služboval še v Portorožu. 
Že od samega začetka sodelujem 
pri gibanju “Vera in luč” in redno 
obiskujem bolnike v bolnišnicah. 
Z mladimi sem se srečeval ves čas 
svojega dela in z njimi sodeloval pri 
različnih dejavnostih. Od lanskega 
decembra sem tudi uradni škofijski 
ekzorcist.

Kakšni so vaši prvi vtisi o kraju, 
župniji, ljudeh …?

V Šempeter sem prišel z velikim 
veseljem, saj sem si želel malce 
umika iz turističnih krajev in želel 
sem spoznati klasično župnijo, 
kakršna je vaša. Tudi klima mi 
odgovarja, ker imam rad toplo 
podnebje, čeprav rad tudi smučam. 
Župnijo Šempeter sem poznal že 
od prej, saj sem bil tukaj nekajkrat 
s skupino “Vera in luč”. Poleg tega 
sem imel lani priliko poromati prav 

s šempetrskimi župljani na Poljsko. 
Dana mi je bila izbira in predvsem 
zaradi bližine bolnišnice in z njo 
povezanega dela, sem se odločil za 
vaš kraj.

Nad tem, kako so me ljudje sprejeli, 
sem bil nadvse presenečen, saj nikjer 
prej tega nisem doživel. Ocenjujem, 
da so me ljudje sprejeli dobro. 
Čutim odprtost in menim, da dobro 
sprejemajo mene ter novosti, ki jih 
prinašam s seboj. 

Vesel sem, da je bil že kmalu po 
mojem prihodu na sporedu Oratorij, 
saj sem tako bil v celoti vpet v 
dogajanje in sem v tem tednu imel 
priliko spoznati marsikaj. Sedaj 
počasi spoznavam tudi ostala 
področja delovanja v župniji.
 
Pozitivno sem bil presenečen tudi 
nad odprtostjo osebja v bolnišnici. 
To je, v primerjavi z Obalo, bolj 
pripravljeno na sodelovaje. Po prvih 
vtisih lahko rečem, da sem tudi z 
bolniki že navezal prve pozitivne 
stike. 

Čemu boste namenjali posebno 
pozornost?

Moja prioriteta so otroci in mladi 
ter njihove družine. Želim jih vsaj 
enkrat letno obiskati na domu, se 
z njimi srečevati pri mladinskih 
mašah in skupinah. Namen imam 
pripraviti različna tematska srečanja 
za starše ter v našo sredo povabiti 
različne strokovnjake iz družinskega 
področja ter sorodnih strok.

Tu so seveda tudi bolniki, s katerimi 
želim ostati v stiku in nadaljevati 
delo, ki ga je začel že prejšnji 
duhovnik. Seveda pa predvidevam 
tudi nadaljevanje dela z ostalimi 
skupinami, ki so že dejavne v 
župniji.

Želim se tudi družabno udejstvovati 
in se na tak način približati občanom 
in občankam. Tega sem vajen že 
od prej in bom vesel druženja in 
srečevanja z vsemi.

Menim, da so romanja in župnijski 
dnevi lep način povezovanja, zato 
želim ljudi že sedaj povabiti, da se 
tudi na ta način odzovejo.

Velik poudarek bom dal tudi na 
sodelovanje z ostalima dvema 
duhovnima pomočnikoma. Sicer pa 
sem človek reda in želim v tem duhu 
formirati delo v župniji.

Bi želeli Šempetrkam in 
Šempetrcem še kaj sporočiti?

Sem odprt za vse, za sodelovanje 
ter pogovor z vsemi. Nikakor ne bi 
želel z odločno besedo in strogostjo, 
ki sta zame značilni, odvrniti kogar 
koli od skupnega življenja. Vse, kar 
bom delal, bom delal zato, ker želim 
ljudem dobro.
 
Z gospodom župnikom, Janezom 
Kavčičem, sem se pogovarjala 
Klavdija Bizjak.
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Občinski pionirski prvaki v nogometu 
pred 50 leti
Letos mineva 50 let od osvojitve naslova prvaka občine Nova Gorica v kategoriji pionirjev 
(dečki U-16) v sezoni 1962/63. To je bila edina vrtojbenska nogometna ekipa, ki je kdaj 
nastopila v uradnem tekmovanju.

Na stadionu v Novi Gorici sta se 
7. julija 1963 za naslov prvaka 
pomerili ekipi Nove Gorice in 
Vrtojbe. Zmagala je ekipa Vrtojbe z 
rezultatom 3:1. Strelca za Vrtojbo 
sta bila Vojko Orel (2 x) in Darko 
Gulin. V ligaškem delu tekmovanja 
je v šempetrski skupini nastopilo 8 
ekip, v novogoriški pa 7 ekip, ki so 
odigrale ligo po dvokrožnem sistemu 
jesen-pomlad, zmagovalne ekipe iz 
obeh skupin pa so se pomerile za 
naslov občinskega prvaka. Domače 
tekme je ekipa Vrtojbe odigrala v 
Šempetru in na koncu zasluženo 
osvojila prvo mesto v svoji skupini. 
Ekipo je vodil Alojz Orel, dolgoletni 

trener mlajših selekcij v Šempetru, 
športni navdušenec, ki je bil 
hkrati tudi predsednik tekmovalne 
komisije, ki je izpeljala celotno 
tekmovanje.

Ekipo Šempetra, ki je v ligaškem 
tekmovanju osvojila tretje mesto, 
je vodil Benjamin Besednjak, 
tudi on trener mlajših klubskih 
selekcij, takrat zelo uspešnih 
ekip v šempetrskem nogometu. 
Nogometno igrišče ob bolnici je 
bilo izjemno pomembno zbirališče 
okoliške mladine in izjemna 
priložnost za aktivno preživljanje 

prostega časa. Z nogometom so se 
preizkusili praktično vsi dečki v 
tistem starostnem obdobju, tako 
da ni bila redkost nastop treh ekip 
kluba na mnogih turnirjih. Prav iz 
teh razlogov je padla odločitev, da 
bo v pionirski ligi 1962/63 Vrtojba 
nastopila s svojo ekipo.

V ekipi Vrtojbe so nastopali:
Vuk Igor (vratar), Fratnik Joško 
(vratar in igralec), igralci: Marušič 
Stanko, Pliberšček Negovan, Jarc 
Žarko, Budal Henrik, Gorkič Bruno, 
Cijan Vilko, Vižintin Aldo, Mihelj 
Dušan, Pini Pavel, Lasič Kamilo, 

Seznam igralcev ene izmed pionirskih ekip NK Gorica iz leta 1961/62 – na stadionu v Šempetru. Od leve: Nanut Franc, 
Reščič Lučko, Lasič Kamilo, Orel Vojko, trener Benjamin Besednjak, Faganel Cveto, trener Alojz Orel. Čepijo: Furlan Igor, 
Faganel Kazimir, Žorž Kovčenko, Mitič Tomi, Žižmond Peter, Gorjan Robert.
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Ekipa NK Gorica - iz leta 1961. Stojijo od leve: Faganel Kazimir, Nanut Franc, 
Šatej Bogomir, Lasič Kamilo, Žižmond Peter, Furlan Igor. Čepijo: Mitič Tomi, 
Bitežnik Boris, Žorž Kovčenko, Gorjan Robert, Orel Vojko, Reščič Lučko.

Mladi nogometaši so imeli 
vzornike v igralcih članske 
ekipe ND Želežničar 
in kasneje NK Gorica v 
Šempetru, kjer so zelo 
uspešno nastopali tudi 
številni ‘’Vrtejbnci’’, ki so 
v klubskih ekipah, v vseh 
starostnih kategorijah, imeli 
vidno vlogo.

Gulin Darko, Orel Vojko, Šuligoj 
Franko, Bagon Viljem, Gorjan Robert.
Vojko Orel je bil najboljši strelec 
šempetrske lige s 15 zadetki, Šuligoj 
Franko 10, Lasič Kamilo 9, Gulin 
Darko 4, Bagon Viljem, Gorjan 
Robert in Jarc Žarko po 1 gol.
Za ekipo Šempetra je 10 golov 
dosegel Boris Bitežnik.

Nadaljevanje nogometne kariere

Kar nekaj igralcev Vrtojbe je kasneje 
uspešno nadaljevalo igranje v 
mladinskih in članskih vrstah, 
uspešna sta bila zlasti Darko Gulin 
in Igor Vuk. Gulin je imel zelo 
uspešno igralsko kariero v Novi 
Gorici, za Olimpijo iz Ljubljane je 
zaigral tudi v prvi jugoslovanski ligi, 
še vrsto let igral v prvi slovenski 
ligi in se nato uveljavil tudi kot 
dolgoletni trener v vseh starostnih 
kategorijah.

Vuk je branil vrata Gorice v 
mladinskih in članskih kategorijah 
do leta 1974, kasneje še vrsto let v 
veteranski ekipi, vmes eno leto v 
članski ekipi Bilj.

Dolgo igralno pot je imel tudi 
Joško Fratnik. Najprej v kategoriji 
mladincev NK Gorica, kasneje pa je 
nastopal kot član Adrie, NK Bilje in 
NK Vodice iz Šempasa.

V tej generaciji je začel tudi Pavel 
Pini, ki za takratno ekipo še ni veliko 
igral. Za mladince NK Gorica je igral 
v letih 1966–67 in nato za člane 
do leta 1981. Kot trener je deloval 
v vseh kategorijah in več klubih, z 
ekipo ND Gorica je bil 3x državni 
prvak in 1x pokalni zmagovalec.

Robert Gorjan je igral za mladince 
v Novi Gorici, nato v članski ekipi 
Adrie, igralno pot je zaključil v ekipi 
NK Gorice.

Marušič Stanko je v srednji šoli 
igranje nadaljeval pri mladincih 
Slavije v Ljubljani, kasneje pa je 
bil med tistimi, ki so oživili klub v 
Biljah. Tam je igral od leta 1972 do 
1976.

Kamilo Lasič je bil že takrat tudi 
uspešen atlet, nastopal je za ŽAK 
Ljubljana, kasneje je uspešno 
tekmoval za Atletski klub Gorica, po 
končanem študiju pa je nekaj časa 
igral nogomet pri Adrii.

Vojko Orel je bil v naslednjih letih 
uspešen atlet, mladinski državni 
prvak in reprezentant v troskoku, 
kasneje športni pedagog, atletski 
trener in dolgoletni športni delavec. 
Leta 1972 je odigral nekaj tekem za 
oživljeni klub Bilje.

Športni pedagog je bil tudi Vilko 
Cijan, ki je kasneje zbolel in se je 
moral upokojiti.

V ekipi Šempetra so igrali: Žorž 
Kovčenko, Žižmond Peter, Mitič 
Tomi, Bitežnik Boris, Bizjak 
Bogomil, Brisko Herman, Batistič 
Zdravko, Furlan Igor, Uranič Dušan, 
Klaut Gabrijel, Reščič Aldo, Figelj 
Danilo, Blažica Marjan, Zarič Bajo, 
Koglot Rudi. 

Iz ekipe Šempetra sta se v mladinski 
in članski kategoriji uveljavila 
predvsem Igor Furlan in Peter 
Žižmond; tudi Boris Bitežnik, Zarič 
Bajo in Dušan Uranič so igrali pri 
mladincih Gorice, Uranič je kasneje 
delal kot trener pri nogometnih 
ekipah v zamejstvu, Zarič pa je vrsto 
let igral v Biljah; v atletiki pa sta zelo 
uspešno nastopala Žorž Kovčenko 
– mladinski državni prvak v skoku 
v daljino in odlični sprinter Dušan 
Uranič.
 
Po arhivskem materialu in spominu 
udeležencev pripravil Vojko Orel
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70 let Goriške fronte (1943–2013) in 
Krajevni praznik Šempetra pri Gorici

Mesec september je za Šempetrce, 
kot tudi za vse Primorce, mesec 
pomembnih in prelomnih dogodkov 
v zgodovini kraja in širše.

8. septembra 1943 je kapitulirala 
fašistična Italija in padla je več 
kot dvajsetletna diktatura in 
raznarodovanje Primorcev. Takoj 
po umiku italijanske vojske so v ta 
del Goriške začele prihajati enote 
nemške vojske z namenom uničiti 
množičen narodnoosvobodilni 
boj Primorcev. Da bi partizani 
uspeli odpeljati ogromne zaloge 
zaplenjenega italijanskega orožja, 
sanitetnega materiala in hrane 
v Trnovski gozd, se je formirala 
obrambna črta – Goriška fronta, ki je 
segala od Sv. Gore  do Opatjega Sela. 
Vseh deset dni nemškim tankovskim 
in motoriziranim elitnim enotam ni 
uspelo prebiti frontne črte. Najhujši 
boji so potekali na obronkih Sv. 
Marka in Sv. Ota. Naše mlade borke 
in borci so skupaj z dekleti in fanti 
iz Sovodenj, Štandreža, Tržiča in 
Kontovela bili težke boje za vsako 
ped zemlje. Padlo je ogromno 
mladih borcev, med njimi tudi 
komaj šestnajstletna Šempetrka 
Sonja Droč. Po dobrem tednu dni je 
uspel Nemcem preboj skozi Bazaro 
in Volčjo Drago na Vogrsko ter dalje 
v Vipavsko dolino. Fronta je sicer 
padla, vendar je bil dosežen namen 
umika orožja in opreme. V tem času 
so se mladi množično prostovoljno 
vključevali v partizanske enote. 
Ustanavljali so se novi bataljoni in 
brigade, ki so kasneje prerasli v enote 
slavnega IX. korpusa. Maščevanje 
Nemcev je bilo kruto. Bazaro in 
del Volčje Drage so v celoti požgali, 
streljali talce, mnoge odpeljali v 

zloglasna nemška taborišča, starejše 
in matere z otroki pa odgnali v 
begunstvo. Desetdnevno zadrževanje 
elitnih enot nemške vojske na Goriški 
fronti je odmevalo tudi v general 
štabu v Berlinu.

Grozote II. svetovne vojne so terjale 
velik krvni davek. Življenje je 
izgubilo 62 prebivalcev Šempetra.

September je za nas pomemben 
tudi zaradi 15. septembra 1947, ko 
je bil po sklepu Pariške mirovne 
konference velik del Primorske 
priključen matični domovini. 
Takoj po priključitvi je bilo prav 
v Šempetru prvo zborovanje na 
Primorskem in sicer že 17. septembra 
1947. Na velikem ljudskem 
zborovanju je množico nagovoril 
pisatelj France Bevk.

Kot spomin na padec fašizma in na 
priključitev Primorske, kot spomin 
na vse padle na Goriški fronti, na 
vse padle v letih od 1941 do 1945, 
na vse umrle v taboriščih in na 
vse, ki so občutili preganjanje v 
času fašistične Italije, imamo sredi 
meseca septembra Krajevni praznik 
Šempetra. Vsi, ki so darovali svoja 
življenja, si zaslužijo, da se jim ob 
tem dnevu poklonimo.

Leta 1980 so krajani Bukovice in 
Volčje Drage, v sodelovanju z borci iz 
Šempetra, Vrtojbe in sosednjih vasi 
postavili na Sv. Otu spomenik vsem 
padlim v bojih na Goriški fronti. Ob 
60. obletnici Goriške fronte – leta 
2003 – je g. Jožko Martelanc napisal 
knjigo Goriška fronta, v kateri 
so podrobno opisani dogodki iz 
septembra 1943. Občina Šempeter-

Vrtojba je po letu 2000 uredila 
okolico spomenika, gozdno učno pot 
in mimo spomenika speljala Trim 
stezo.

Spomenik na Sv. Otu je danes tudi 
mesto, kjer vsako leto Veterani 
vojne za Slovenijo, skupaj z občani 
naše občine, ob dnevu državnosti 
organizirajo prireditev v spomin 
na odločen upor in izbojevano 
samostojnost leta 1991.

Jožko Martelanc, pisec šempetrske 
kronike, je v knjigi Šempeter skozi 
čas zapisal: “Preteklosti ni mogoče 
zanikati in ne izbrisati, še manj 
spremeniti.”

Sam bi dodal: “Tudi pozabiti je ne 
smemo.”

Zato bodimo ponosni na našo 
preteklost in z optimizmom zrimo v 
prihodnost.

Zvonko Mavrič
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Boreljada 2013
KO Vrtojba v sodelovanju z 
Občino Šempeter-Vrtojba in 
društvi

20. september
8.00 Ustvarjalne delavnice na 
temo “Z borelo na plac”
OŠ Ivana Roba, POŠ Vrtojba in 
Vrtec Sonček Vrtojba
19.00 Odprtje razstave 
otroških izdelkov in fotografij 
“Boreljada 2012”
Vrtojbenski hram
20.00 Nastop mladih domačih 
glasbenih skupin in Yana 
Baraya
Prireditveni prostor na 
parkirišču pred vrtcem

21. september
8.00 Ženski in moški 
balinarski turnir 
Balinišče Vrtojba
10.00 Start “Slovenija kolesari” 
Prireditveni prostor
10.30 Tek in pohod po krožni 
poti / Vrtojbensko-biljenski 
griči (4 km ali 10 km) 
Zbor/start - prireditveni prostor
13.00 Ženski turnir v malem 
nogometu 
Igrišče POŠ Vrtojba
16.00 Moški turnir v malem 
nogometu 
Igrišče POŠ Vrtojba
19.00 Briškuljada - turnir v 
briškuli 
Balinišče v Vrtojbi
20.00 Gledališka predstava 
KUD Šempeter “Čaj za dve”
Mladinski center v Vrtojbi

22. september
10.00 Sveta maša z 
blagoslovom borel (sodeluje 
Mladinski zbor župnije Kanal)
Župnijska cerkev v Vrtojbi

16.00 Sprevod borel 
Zbor borel od 15:30 parkirišče 
pod Lazami - sprevod po 
Čukljah, mimo obnovljenih 
vodnjakov do ul. 9. septembra 
ter do prireditvenega prostora, v 
sprevodu presenečenje
17.00 Pokušina “Vrtejbnske 
kuhnje” in peciva
Prireditveni prostor na 
parkirišču pred vrtcem
Nastop plesne Šole Kreart

18.00 Tombola - izkupiček 
namenjen za dobrodelne 
namene
19.00 Zabava s plesom z 
ansamblom Zvita feltna
Prireditveni prostor na 
parkirišču pred vrtcem

21. september, 10.00
Slovenija kolesari
Prireditveni prostor na parkirišču pred 
vrtcem
Deš Fleš

23.september, 19.00
Naravno zdravljenje
(Brezplačno predavanje o naravnem 
zdravljenju in predstavitev 
izobraževalnega programa Šole za 
evolutivno naturopatijo)
Nova Gorica: VIRS, predavalnica P2
Društvo VEDA

26. september, 20.00
Timon Atenski, premiera
Tragedija o denarju
SNG Nova Gorica
SNG Nova Gorica

29. september, 20.00
Mesarič Srečko: Vaška Betula
Gledališka amaterska skupina ŠOOV iz 
Šempasa
Kulturna dvorana Šempeter
Kulturno umetniško društvo Šempeter

   OKTOBER

3. oktober, 9.00–19.00
Prireditev ob tednu otroka
Pred Humanitarnim društvom KID v 
Novi Gorici 
Humanitarno društvo KID

10. oktober, 20.00
Morilec, premiera
Prva slovenska uprizoritev v režiji 
Marka Čeha
SNG Nova Gorica
SNG Nova Gorica

14. oktober, 20.15
Večer Štefana Maurija
Slovenski komorni zbor 
Za abonma in izven
Velika dvorana Kulturnega doma Nova 
Gorica
Kulturni dom Nova Gorica

20. oktober, 8.30
Tradicionalni spominski pohod 
Mohorini – Trstelj v spomin na prvega 
padlega partizana Emila Bizjaka - 
Jurija 
Start v Mohorinih (Renče)
KO ZB za vrednote NOB Vrtojba 

20. oktober, 9.00–15.00
Mednarodno srečanje zbiralcev 
militarij
Športni center HIT
Društvo ljubiteljev soške fronte

   SEPTEMBER    NOVEMBER

7. november, 20.00
Srečanje, premiera
Intimna družinska drama
SNG Nova Gorica
SNG Nova Gorica

9. in 10. november
Mednarodna razstava psov - CACIB
Športni center HIT
Športni kinološki klub Vrtojba

11. november, 10.00
Martinova furenga 2013
Šempeter pri Gorici, Vrtojba, več 
lokacij
Turistično društvo Občine Šempeter-
Vrtojba

17. november, 9.00–15.00
15. srečanje s preteklostjo
Športni center HIT 
Društvo soška fronta Nova Gorica

18. november 20.15
Italijanski virtuozi, koncert 
Za abonma in izven
Velika dvorana Kulturnega doma Nova 
Gorica
Kulturni dom Nova Gorica

   DECEMBER

5. december, 17.30
Prižiganje lučk na novoletnih jelkah v 
Šempetru in Vrtojbi
Šempeter pri Gorici, Vrtojba, Trg Ivana 
Roba v Šempetru in pred zadružnim 
domom v Vrtojbi
Občina Šempeter-Vrtojba

5. december, 20.00
Kraja, premiera
Komični triler (prva slovenska 
uprizoritev)
SNG Nova Gorica
SNG Nova Gorica

9. december, 20.15
Godalni kvartet Mozarteum, koncert 
Za abonma in izven
Velika dvorana Kulturnega doma Nova 
Gorica
Kulturni dom Nova Gorica

15. december, 9.00–13.00
8. Kros Vrtojbensko-biljenski griči
(30 kategorij, od najmlajših 3–4 leta, 
do najstarejšega, 80 let)
Vrtojbensko-biljenski griči
DLT Filipides

15. december, 12.45–16.00
Zaključek Primorskih pokalnih tekov 
2013
(Podelitev nagrad in priznanj za otroke 
in odrasle, absolutno in po kategorijah 
z zabavnim programom)
Telovadnica POŠ Vrtojba
DLT Filipides



Pred vami je deseta izdaja Glasila 
Občine Šempeter-Vrtojba. Vsebine, 
ki vam jih ponujamo v branje, 
so povezane s pestrim poletno-
jesenskim dogajanjem, nadaljujemo 
pa tudi z nagradno igro, s katero 
lahko pridete do lepih nagrad. 
Skupaj z organizatorjem – Svetom 
za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Šempeter-Vrtojba, 
– želimo tudi na ta način osveščati 
prebivalce, da bi se zavedali, kako 
pomembna je varna udeležba v 
prometu, še posebej za pešce in 
kolesarje. Prav ti morajo biti v 
krajših dneh, ki prihajajo, dobro 
vidni, torej opremljeni z ustreznimi 
odsevnimi lučmi, oblačili. Vabimo 
vas, da izpolnite nagradni kupon in 
ga oddate v najbližji nabiralnik ali 
odgovore posredujete na elektronsko 
pošto uredništva.

Z vašim sodelovanjem bo nagrajen 
tudi trud organizatorjev, ki v dobrobit 
in varnost občanov osveščajo tudi z 
nagradnimi igrami. Pričakujemo vaš 
odziv! 

Odziv pa so pričakovali tudi v 
Športnem društvu Mark Šempeter, 
kjer so vas prav tako pozvali k 
sodelovanju. Prav njihovo društvo, 
oziroma predsednik društva, je redno 
pripravljal prispevke za glasilo, da 
so vas tudi na ta način seznanjali z 
njihovimi aktivnostmi in vas vabili 
v svoje vrste. Kot smo že večkrat 
poudarili – skupaj z nami ustvarjate 
vaše glasilo. Žal pa poziv ni padel 
na plodna tla. Glede na pozitivne 
kritike, ki jih sicer sprejemamo z 
vaše strani, smo tako pri sodelovanju 
v nagradni igri kot tudi pri pozivu 
športnega društva, pričakovali večjo 
angažiranost vas bralcev. Še vedno 
verjamemo, da prispevke vseh 
sodelujočih sprejemate pozitivno, da 
jih tudi z zanimanjem prebirate. Na 
tem mestu se zahvaljujemo vsem, 
ki soustvarjate vsebino in občane 
seznanjate s svojim udejstvovanjem 
na različnih področjih. 

Veliko zahvalo pa vam izreka tudi 
družina devetletne Lare Čermelj, 
za katero ste na dvodnevnem 
dobrodelnem dogodku zbrali kar eno 
tono plastičnih zamaškov. Ganjeni 
nad udeležbo in pozitivno noto, ki so 
jo izkazali tako številni sodelujoči v 
občini in izven, so bližje uresničitvi 
svojega cilja: omogočiti zdravljenje 
mali deklici in ji vsaj delno olajšati 
vsakdan. Več si lahko preberete v 
prispevku.

Pravijo, da bo jesen vroča. Kako 
zelo in na katerem področju, bomo 
ugotavljali sproti. Če bo to na 
področju družabnih dogodkov, ki 
se jih do decembra obeta precej, 
potem si zaželimo čim več takšnih. 
Kulturna, športna in etnološka 
prireditev – Boreljada je že ta konec 
tedna, vsako leto pa privabi številno 
občinstvo. O poteku dogodka v 
sliki in besedi boste več prebrali 
v decembrski izdaji. Da bo prav 
slednja še bolj zanimiva, vas seveda 
vabimo k soustvarjanju: vaše 
prispevke pošljite na elektronsko 
pošto uredništva: glasilo@sempeter-
vrtojba.si. Rok za oddajo je 25. 
november 2013. 

Našim šolarjem, staršem in 
učiteljem, ki so že dobro zakorakali 
v novo šolsko leto, želimo, da bi 
skupaj razvijali svoje sposobnosti 
– ustvarjalnost, samoiniciativnost, 
kritično mišljenje… In kot je nekoč 
zapisal švicarski poet Johann Caspar 
Lavater: 
“Če hočeš postati moder, se nauči 
pametno spraševati, pazljivo 
poslušati, mirno odgovarjati 
in umolkniti, ko nimaš več kaj 
povedati.”

Barbara Skorjanc, 
odgovorna urednica

Spoštovane bralke, spoštovani bralci!

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 III, številka 3

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

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

Šempeter pri Gorici, september 2013


