
  

PROGRAM PRIREDITVE: 
 

Vrtojba, 19.−21. september 2014 

 PETEK, 19. 9. 2014
  8:00  Ustvarjalne delavnice na temo “Z borelu od p ~a do p ~a po Vrtejbi” 
   (Podružni~na {ola Vrtojba in Vrtec Son~ek)

  18:30 Odprtje razstave otro{kih izdelkov in fotografij “Boreljada 2013” 
   (Mladinski center Vrtojba)

  19:00 Z borelo od vodnjaka do vodnjaka po Vrtojbi – predstavitev filma   
   (Mladinski center Vrtojba)

 SOBOTA, 20. 9. 2014
  8:00 Ženski in mo{ki balinarski turnir (balini{~e v Vrtojbi)

  11:00  Testiranje telesne zmogljivosti – hoja na 2 km (igri{~e POŠ Vrtojba)

  14:00 Mo{ki turnir v malem nogometu (igri{~e POŠ Vrtojba)

  19:00 Bri{kuljada – turnir v bri{kuli (balini{~e v Vrtojbi)
 
 NEDELJA, 21. 9. 2014
  10:00  Sveta ma{a z blagoslovom borel (sodeluje zbor iz Hodi{)
   (`upnijska cerkev v Vrtojbi) 

  12:00  Podpis listine o pobratenju z Ob~ino Hodi{e (Mladinski center Vrtojba)

  15:00  Sprevod borel (zbor borel od 14:30 parkiri{~e pod Lazami - sprevod po ^ukljah, mimo  
   obnovljenih vodnjakov do Ul. 9. septembra ter do prireditvenega prostora) 

  17:00  Poku{ina “Vrtejbnske kuhnje” in peciva – sledi sladko presene~enje
   (prireditveni prostor na parkiri{~u pred vrtcem)

   Nastop plesne {ole Kreart
  18:00  Zabava s plesom s skupino Zvita feltna      
   (prireditveni prostor na parkiri{~u pred vrtcem)
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f i l mZ borelo od 
vodnjaka do 
vodnjaka po 
Vrtojbi
Najnovej{i dokumentarni film o Vrtojbi je 
posve~en boreli in vodnjaku, simboloma 
vasi in nosilcema {tevilnih vrtojbenskih 
zgodb iz va{ke kulturno zgodovinske 
zakladnice. Vrtojba je bila bolj kot druge 
sosednje vasi vedno mo~no odvisna od 
vodnjakov, saj ni imela drugih dobrih 
vodnih virov. Zato lahko Vrtojbo, kjer je 
bilo neko~ ve~ kot 80 vodnjakov, mirno 
imenujemo Vas vodnjakov. Tako pa je tudi 
ime projektu v okviru katerega je nastal 
pri~ujo~i dokumentarec.

Z vodnjaki je bila vedno povezana tudi borela. Z njo so vozili vodo do hi{ in vrtov, prevažali 
zelenjavo na trg, orodje na njivo in manj{e koli~ine pridelkov iz njiv, vozili so balo pri poroki 
… Tudi v na{em filmu ima borela vlogo spremljevalke in povezovalke zgodb, ki se odvijajo 
ob vodnjakih. Med drugim bomo spoznali zgodovino Vrtojbe s poudarkom na 1. svetovni 
vojni, kulturno izro~ilo, ki se odraža skozi delovanje {tevilnih pevskih zborih, predstavljeno 
bo bogato vrtojbensko izro~ilo v iz{tevankah in družabnih igrah, bogastvo pregovorov, 
spregovorili bomo o verskem izro~ilu, molitvah in pozdravih ter spoznali nekaj starih 
vrtojbenskih obi~ajev.

Film je od zamisli do izvedbe plod dela doma~inov na ~elu z Renatom Podbersi~em in 
snemalcem ter montažerjem Juretom Škrlepom. Seveda so pri snemanju navdu{eno 
sodelovali tudi mnogi drugi, ki so odigrali {tevilne prizore in nam zaupali svoje življenjske 
zgodbe. Hvala vsem.

Vabljeni k ogledu filma in prijetnemu 
druženju!

»Za vsebino informacij je odgovorna Ob~ina [empeter-
Vrtoja. Organ upravljanja za Program razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo 
za kmetijstvo in okolje.« 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Z borelu od p ~a do p ~a po Vrtejbie e 


