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Cepič Stare trte z Lenta bo
rasel tudi v Šempetru

S predsednikom
Pahorjem o domačem
kraju, priložnostih in
prihodnosti
Projekt Obnovitev goriškega
vrtnarstva presegel
pričakovanja
Veseli
“mislovedec”
Milan Pavlič
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Spoštovane občanke in občani!

V leto 2013 smo že kar resno
zakorakali in že je pred vrati pomlad,
ki v naravo prinaša novo življenje.
Sivino zime preganjajo mladi
poganjki, tisočero različnih zelenih
barv pa barva naša dvorišča, okolico,
polja in gozdove. Letošnja zima je
bila posebno dolga, tudi mraza in
snega nam ni primanjkovalo. Snežna
odeja je tokrat omogočila naravi dolg
in zaslužen počitek, otrokom pa
veselje.
V tem času se je v naši občini
dogajalo veliko pomembnega.
Občinski svet je v januarju sprejel
proračuna tako za leto 2013 kot
2014. Gre za prvo tovrstno sprejetje
dvoletnega proračuna v naši občini,
čeprav veliko ostalih občin tako
prakso pozna že dlje časa. Večletno
načrtovanje občinskih prihodkov
in odhodkov namreč pripomore k
bolj učinkovitemu uresničevanju
razvojnih programov, oziroma naložb,
predvsem tistih, ki jih ni mogoče
dokončati v enem proračunskem
letu. Seveda pa naložbe skozi načrt
razvojnih programov načrtujemo za
štiri leta vnaprej, iz česar je mogoče
tudi razbrati kratkoročno vizijo
razvoja občine. Kljub zahtevnim
časom nam je uspelo proračun
investicijsko naravnati in lahko smo
ponosni, da je dvoletni proračun
organiziran tako, da bo mogoče
omogočiti razvoj tudi v prihodnjem
času.
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Od večjih naložb naj najprej omenim
3. – zadnjo – fazo urejanja mestnega
središča v Šempetru. Le-ta zajema
urejanje Vrtojbenske ceste od trga
mimo pošte do bencinskega servisa
ter urejanje dela Ceste prekomorskih
brigad, to je stare struge Vrtojbice.
Naložba je ocenjena na nekaj čez
900.000 EUR in se bo izvajala v
letih 2013 in 2014. Prav tako velik
proračunski zalogaj predstavlja
nadgradnja podružnične osnovne
šole v Vrtojbi, saj bo prihodnje šolsko
leto le-ta že pretesna za vse učence,
ki jo že in jo še bodo obiskovali.
Poleg tega je šola tudi dotrajana in jo
je že zato smiselno obnoviti. Tako je
v nadstropju predvidena izgradnja
dveh dodatnih učilnic, uredili pa
bi še manjšo knjižnico, stopnišče in
sanitarije. Vrednost naložbe, ki je
že bila predstavljena občinskemu
svetu, je okoli 360.000 EUR, njeno
dokončanje pa je predvideno
septembra 2014. V letošnjem letu
se tudi nadejamo, da bo občina
pridobila nekaj zemljišč za razširitev
šempetrskega pokopališča. Zato smo
v proračunu za leto 2013 rezervirali
sredstva za projektno dokumentacijo,
v letu 2014 pa 300.000 EUR za
izvedbo del in širitev.
Začenja se tudi gradnja čistilne
naprave v Vrtojbi. V okviru te zelo
velike naložbe, ki je skupaj po grobi
oceni vredna 48 milijonov EUR, se
bo gradilo, oziroma prenavljalo tudi
kanalizacijsko omrežje v nekaterih
ulicah v naši občini. V Šempetru
bodo potekala obnovitvena dela
na kanalizacijskem omrežju v delu
Ceste prekomorskih brigad za staro
glasbeno šolo, delu Vrtnarske in
Stjenkove ulice, delu Ulice padlih
borcev in Feiglove ulice ter delu ulice
Na Hribu in v ulici Na Pristavi. V
Vrtojbi pa se bo uredila kanalizacija
in odvodnjavanje na Gramozni poti
ter po celotni Ulici 9. septembra.
Večino sredstev bodo občine, ki
pri naložbi sodelujejo, pridobile iz
kohezijskih sredstev Evropske unije,
vseeno pa smo morali v letih 2013 in
2014 rezervirati skoraj 700.000 EUR
lastnih sredstev.
Druga večja naložba, ki je prav
tako okoljevarstveno naravnana, je
naložba v regijski center za ravnanje

z odpadki R-CERO. S to naložbo vseh
trinajst občin goriške statistične regije
lovi zadnji rok za črpanje evropskih
kohezijskih sredstev iz sedanje
finančne perspektive 2007–2013.
Verjamem, da bomo uspešni. V
našem proračunu smo za leti 2013 in
2014 skupaj rezervirali skoraj 370.000
EUR lastnih sredstev, okoli 180.000
EUR pa smo rezervirali za leto 2015.
V proračunu je seveda še veliko
manjših naložb, ki jih bo potrebno
izpeljati, prav tako pa tudi tekoče
izvajamo vseh devet evropskih
projektov, ki smo jih pridobili na
razpisih Programa čezmejnega
sodelovanja Slovenija-Italija in
Programa Alpski prostor in o katerih
boste lahko brali na naslednjih
straneh Glasila.
Vsako leto znova me društva na
svojih letnih zborih v poročilih
presenečajo s svojim vloženim
delom in trudom ter me utrjujejo
v misli, da lokalna samouprava
niso le investicije v ceste, beton in
drugo, temveč kako pomembno je za
razvoj prostora društveno življenje.
Prepričan sem, da se bo v teh
kriznih časih prav delovanje društev
izkazalo kot izjemno pomembno,
saj lahko društva ljudi povabijo k
delovanju za skupne cilje. Prav zato
v proračunu nismo krčili sredstev,
namenjenih družbenim dejavnostim,
kot so sociala, kultura, šport, varstvo
mladine in drugo. Njim in drugim
nevladnim organizacijam namenjene
razpise smo tako že objavili. Poleg
tega podpiramo tudi mlade na
poti pridobivanja izobrazbe. V ta
namen smo v letošnjem letu podelili
sedem novih štipendij dijakom in
študentom.
Občina pa lahko ljudem pomaga
na različne načine. Tudi tako, da
jih spodbuja na njihovi podjetniški
poti. Zato smo v ta namen
povečali sredstva, namenjena
neposrednim spodbudam za razvoj
podjetništva in zaposlovanja ter
kmetijstva. Prav poseben pomen pa
želimo v letošnjem letu posvetiti
vinogradništvu. Zaprosili smo za
cepljenko najstarejše trte na svetu
iz mariborskega Lenta. Mestna
občina Maribor nam jo je 1. marca
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slavnostno izročila. Ker bo pred
prvomajskimi prazniki na šempetrski
biotehniški šoli potekalo evropsko
prvenstvo vinarjev srednješolcev,
jo imamo namen posaditi ob
otvoritvi tekmovanja, 26. aprila, na
dvorišču šole. Tovrstni mednarodni
dogodki, kot je to tekmovanje,
gotovo pripomorejo tudi k večji
prepoznavnosti in turističnemu
razvoju naše občine.

Tudi v letu 2013 nepovratne
finančne spodbude za
naložbe in ukrepe v
zmanjšanje rabe energije

Spoštovani!

Eko sklad je v letu 2013
razpisal 20,8 milijonov evrov za
nepovratne finančne spodbude za
naložbe in ukrepe v zmanjšanje
rabe energije. Sredstva bodo
namenjena izvajanju različnih
programov, kjer je z našega vidika
najpomembnejše dodeljevanje
nepovratnih finančnih spodbud
občanom za ukrepe učinkovite
rabe energije in rabe obnovljivih
virov energije v stanovanjskih
stavbah ter 0,8 milijona EUR za
vozila, ki manj obremenjujejo
okolje.

Prvi znanilci pomladi so že pokukali
na površje in ne bo več dolgo, ko
bo moč občudovati vso pestrost in
barvitost, ki nam jo bodo naslikali
pomladni dnevi. Želim vam, da jih
lepo preživite. Pa lepe praznike.
Vaš župan
Milan Turk

Uradne ure
Občine Šempeter-Vrtojba:
Ponedeljek
8.00–12.00;
Sreda
8.00–12.00 in 14.00–16.30;
Petek
8.00–12.00.

Sprejem vlog in
informacije:
Ponedeljek, torek in četrtek
8.00–15.00;
Sreda
8.00–16.30;
Petek
8.00–14.00.

Vsi javni pozivi za dodeljevanje
nepovratnih sredstev bodo odprti
do konca leta 2013 oziroma
do objave zaključka. Tudi
letos gre poudariti, da se bodo
finančne spodbude dodeljevale
samo za naložbe, ki ob oddaji
vloge še ne bodo izvedene. V
nasprotnem primeru vlagatelj
ne bo upravičen do nepovratne
finančne spodbude.

Ekipa GOLEA

Več informacij o razpisih
za pridobitev nepovratnih
sredstev in o kreditih lahko
dobite na spletni strani Eko
sklada: www.ekosklad.si
oz. na tel. št.: 01 241 48 28.
Natančnejše informacije pa
lahko dobite tudi na delavnici,
ki jo v sodelovanju z Občino
Šempeter-Vrtojba 20. marca
2013 ob 18. uri v prvem
nadstropju Coroninijevega
dvorca organizira agencija
GOLEA.

www.sempeter-vrtojba.si
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iz občinske hiše

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.

V letošnjem letu so se, v
primerjavi z lanskim javnim
pozivom, nekoliko spremenile
tehnične zahteve pri vgradnji
kurilne naprave za centralno
ogrevanje stanovanjske stavbe
na lesno biomaso. Z namenom
optimiranja energijsko učinkovite
gradnje nizkoenergijskih in
pasivnih hiš pa so spremenjene
površine, za katere bo mogoče
dodeliti nepovratne finančne
spodbude Eko sklada.
Nepovratne finančne spodbude
za nakup okolju prijaznih vozil
ostajajo nespremenjene.

Dodatna ugodnost, ki jo Eko sklad
ponuja investitorjem občanom, je
možnost najema ugodnega kredita
ob hkratni pridobitvi nepovratnih
sredstev za naložbe občanov, ki
lahko združujejo enega ali več
različnih ukrepov, ki jih Eko sklad
sofinancira in ki skupaj presežejo
10.000 EUR priznanih stroškov, kot
so opredeljeni v javnih pozivih.
Pri tem velja, da skupni znesek
nepovratnih sredstev in kredita ne
sme presegati priznanih stroškov
kreditirane naložbe.

Razdelili
smo
neposredne
spodbude
za razvoj
podjetništva
v občini
Na podlagi Odloka o proračunu
Občine Šempeter-Vrtojba za leto
2012 in Odloka o dodeljevanju
finančnih sredstev za spodbujanje
razvoja podjetništva in
zaposlovanja v Občini ŠempeterVrtojba, je občina v aprilu
2012 objavila Javni razpis za
spodbujanje začetnih investicij in
investicij v razširjenje dejavnosti
in razvoj. Na razpis, kjer je bilo
na voljo 55.000,00 EUR, se je v
prijavilo 28 prijaviteljev, 11 več
kot v letu 2011. Po izvedenih
načrtovanih investicijah so
prosilci prejeli skupno 51.189,99
EUR neposrednih spodbud.
Proračunska sredstva so se dodelila
kot nepovratna sredstva skladno
s pravili o dodeljevanju državnih
pomoči »de minimis«.

iz občinske hiše

Ob tem vas obveščamo, da je v letu
2013 predvidenih 60.000,00 EUR
neposrednih spodbud za razvoj
podjetništva in zaposlovanja v
občini. Razpis bo objavljen v aprilu
2013 na spletni strani občine in
v Uradnem listu RS. Obvestilo o
odprtju razpisa bo objavljeno tudi
v Primorskih novicah. Prav tako
bodite pozorni na vsakoletni razpis
Javnega sklada malega gospodarstva
Goriške za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva, ki bo
objavljen predvidoma v začetku
septembra. Naša občina tudi letos
namenja v sklad v 40.000,00 EUR
proračunskih sredstev.
Za vaša vprašanja smo na razpolago
na tel: 05 335 1008, e-pošta
anita.manfreda@sempter-vrtojba.si.
Anita Manfreda,
višja svetovalka za projekte
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Od
načrtovanja
integrirane
čezmejne
infrastrukture
do mreženja
inovativnih
storitev
7. decembra je v Štandrežu
potekalo tehnično srečanje
projektnih partnerjev v sklopu
projekta T.I.P. – Čezmejna
integrirana platforma. Namen
projekta, ki je sofinanciran v
okviru Programa čezmejnega
sodelovanja Slovenija-Italija
2007–2013, je pripraviti
načrte za infrastrukturo, ki
bo omogočila usklajeno in
poenoteno delovanje avtocestnih
terminalov v Gorici in Vrtojbi
ter povezavo med avtocestnim
odsekom Villesse-Gorica in
hitro cesto Vrtojba-Razdrto
ter slovenskim in italijanskim
železniškim omrežjem.
Posebej so za javnost pripravili
dogodek poimenovan
“Teritorialno sodelovanje:
od načrtovanja integrirane
čezmejne infrastrukture do
mreženja inovativnih storitev”,
kjer je bil prek rezultatov
projektov T.I.P., iCON in AdriaA
poudarjen pomen čezmejnega
sodelovanja pri nadgradnji
infrastrukture in logističnih
storitev v korist uporabnikov in
operaterjev na območju ob meji.
Naj povemo, da je v okviru
projekta T.I.P. trenutno v teku
priprava dokumentacije za
informacijsko komunikacijski
sistem za integrirano vodenje.
V izdelavi pa je tudi idejna
zasnova direktne povezave
železniškega tira med

Zaključeno
prvo
leto
projekta
Gotrawama
V okviru razpisa Evropskega
teritorialnega sodelovanja programa
čezmejnega sodelovanja SlovenijaItalija 2007–2013 je bil v lanskem
letu odobren standardni projekt
Gotrawama – Čezmejni sistem za
upravljanje z vodami na urbanem
območju Gorice in Nove Gorice.
Projekt, v katerem kot partner
sodeluje tudi Občina ŠempeterVrtojba, vključuje in združuje znanje
10 raziskovalnih in izobraževalnih
ustanov, lokalnih ustanov ter
komunalnih podjetij.
V prvem letu izvajanja projekta smo
projektni partnerji razvili sistem za
koordinacijo projektnih dejavnosti.
Organiziranih je bilo več projektnih
delavnic, kjer smo se dogovorili o
poglavitnih nalogah posameznega
partnerja in uskladili aktivnosti
sodelovanja. Organiziranih je bilo
tudi več tehničnih sestankov, ki so
potekali tako na sedežu vodilnega
partnerja – Univerza v Novi
Gorici kot tudi na sedežih ustanov

intermodalnim centrom v Gorici in
postajališčem Vrtojba.
V letošnjem letu bo izdelana
idejna zasnova zunanje ureditve
območja, ki je potrebna zaradi
prekvalifikacije postaje. Pričelo
se bo z izdelavo projektne
dokumentacije za prizidek k
vratarnici parkirišča za tovorna
vozila s sistemom videonadzora na
integriranih območjih kamionskih
terminalov in koordinirane
signalizacije za parkirišča.
Predviden začetek investicije
prizidka in videonadzora je konec
leta 2013 oz. začetek 2014.
Boštjan Mavrič,
vodja projekta pri partnerju
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italijanskih partnerjev. Ti so bili
namenjeni definiranju specifičnih
raziskovalnih metod.
Do konca leta 2012 je bilo
izvedenih več aktivnosti, kot so
zbiranje podatkov o kakovosti
površinskih in podzemnih voda
na obmejnem območju Gorica in
Nova Gorica iz različnih javno
dostopnih baz podatkov, preverba
obstoječega sistema izvajanja
hidrološkega monitoringa,
odvzem vzorcev površinske vode
in njihova analiza (kemijska,
biokemijska, genotoksična, …),
identifikacija virov onesnaženja
in določitev območja čezmejnega
vodonosnika ter zbiranje
podatkov o količini in kakovosti
podzemne vode za pretekla
obdobja za čezmejni vodonosnik
Vrtojbensko-Mirenskega polja.
V drugem letu izvajanja projekta
pa bomo partnerji med drugim,
na podlagi zbranih hidroloških
podatkov, izdelali vodno bilanco
porečij Korna in Vrtojbice ter GIS
sistema hidrografskih območij.
S postavitvijo dežemerov in
limnigrafov se bomo povezali
v učinkovit sistem obveščanja
civilne zaščite. Določili bomo
maksimalne pretoke in tako
bolje predvideli možne izjemne
visokovodne valove. Poleg tega
bomo podali oceno možnih
posledic in predloge rešitve ter
ukrepe.

5. februarja je na Občini Tolmin
potekalo srečanje partnerjev projekta
Futurelights, ki je sofinanciran
v okviru Programa čezmejnega
sodelovanja Slovenija-Italija 2007–
2013 iz sredstev Evropskega sklada
za regionalni razvoj in nacionalnih
sredstev. Iz sredstev proračuna
Evropske unije bomo tako partnerji
za izvedbo projekta, ki ga kot vodilni
partner vodi Občina ŠempeterVrtojba, pridobili 85 % sredstev,
potrebnih za izvedbo, iz proračuna
Republike Slovenije 10 % sredstev, iz
lastnih virov pa bodo partnerji sami
zagotavljali preostalih 5 % potrebnih
sredstev.
Projekt Futurelights je že v polnem
teku, saj teče že njegovo drugo
leto. Partnerji smo na tokratnem
srečanju pregledali stanje projekta
in projektnih aktivnosti ter
opravili pregled črpanja sredstev
in poročanja. Na sestanku je bila
predstavljena tudi analiza stanja
javne razsvetljave in skupne
strategije. Poleg tega sta Občini
Tolmin (projektni partner) in
Šempeter-Vrtojba na srečanje
povabili tudi ponudnike javne
razsvetljave. Odzvali so se štirje
ponudniki, ki so izčrpno predstavili
svoje produkte, tako da se bodo
občine lažje odločile, katero vrsto
javne razsvetljave bodo izbrale.

tako da se bodo investicije skladno s
terminskim planom začele konec leta
2013 oziroma v začetku leta 2014.
Več o projektu si lahko preberete na
spletni strani www.futurelights.si.
Anita Manfreda,
višja svetovalka za projekte

iz občinske hiše

Glede na oceno stopnje
ogroženosti in tveganj za
onesnaženje bomo podali
predloge metod in ukrepov za
zmanjševanje onesnaženosti
površinskih voda. Izvedli
bomo dodatne kemijske analize
prečiščene odpadne vode in
pregledali možnost uporabe
prečiščene odpadne vode na
obravnavanem obmejnem
območju, popisali čistilne
naprave, klasificirali blato iz
čistilnih naprav, pregledali
trenutno stanje odlaganja blata
in potencialne možnosti uporabe
blata iz čistilnih naprav.

Srečanje partnerjev projekta
Futurelights – Javna
razsvetljava prihodnosti

Osrednji, investicijski del projekta
je namreč izvedba pilotnih primerov
preureditve javne razsvetljave, ki
jih bodo poleg naše Občine izvedle
še Občine Tolmin, Portomaggiore
in Doberdob. S tem bodo zagotovile
javno razsvetljavo, ki je energetsko
učinkovita in ne povzroča
svetlobnega onesnaževanja. Te
Občine pospešeno pripravljajo
projektno in drugo dokumentacijo,

Anita Manfreda,
višja svetovalka za projekte
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Delovno srečanje partnerjev
projekta Tradomo v
Šempetru pri Gorici

iz občinske hiše

14. februarja je na Občini ŠempeterVrtojba potekalo delovno srečanje
partnerjev projekta Tradomo,
projekta za izboljšanje trajnostne
dostopnosti in mobilnosti
na čezmejnem programskem
območju. Gre za obsežen, dobrih
2,6 milijona EUR vreden projekt,
v okviru katerega bomo partnerji
do marca 2015 zgradili in uredili
dodatno cestno infrastrukturo in
kanalizacijski sistem, informatizirali
avtobusna postajališča, ob tem pa
uvedli tudi nekaj novih povezav
javnega prometa.
Tokratni pogovori so tekli v smeri
priprave študije na temo javnega
potniškega avtobusnega prevoza
na funkcionalno zaokroženi
celoti. Študija bo zaobjela
čezmejno območje SlovenijaItalija s konkretnima čezmejnima
območjema občin Koper in Milje
ter občin Šempeter-Vrtojba, Nova
Gorica in Gorica. Prvi del študije
bo predstavljal na podlagi analiz
pripravljen predlog za vzpostavitev
(Koper–Milje) oziroma dopolnitev
(Nova Gorica, Gorica, ŠempeterVrtojba) avtobusne linije javnega
potniškega prometa. Drugi del študije
bo podal smernice in ukrepe za
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spodbujanje uporabe teh linij in
smernice za njihovo promocijo.
V nadaljevanju projekta so na
območju občine ŠempeterVrtojba predvidena dela
postavitve enega avtobusnega
postajališča na slovenski strani
(Mejni prehod Vrtojba). Poleg tega
bo Občina opremila 14 obstoječih
avtobusnih postajališč s 14-imi
elektronskimi tablami za prikaz
voznega reda ter naročila izdelavo
in implementacijo tehnologije
za delovanje in povezavo tabel
s sistemom za posredovanje
podatkov. S tem bo javni promet
postal ne samo bolj dostopen
temveč tudi uporabnikom bolj
prijazen.

Delovno
srečanje
partnerstva
projekta
POLY 5
v Vidmu
(Italija)
27. in 28. februarja je v Vidmu v
Italiji potekalo delovno srečanje
partnerstva projekta POLY 5, ki ga
vodi Pokrajina Torino, in pri katerem
sodelujejo še Dežela Benečija
(Regione Veneto), Regionalna
razvojna agencija Ljubljanske
urbane regije, Pokrajina Gorica,
Občina Šempeter-Vrtojba, Univerza
v Vidmu, Univerza v Muenchnu,
Tehnična univerza na Dunaju,
Departma Savoie in združenje
Transpadana. V okviru tega je
bila organizirana mednarodna
konferenca pod naslovom “Pametno
prostorsko načrtovanje velikih
transportnih infrastruktur”, ki
se je osredotočala na različne
multidisciplinarne pristope pri
prostorskem umeščanju prometnih
koridorjev v Evropskem prostoru, s
poudarkom na Alpskem prostoru.
Na konferenci je bila ta problematika
obravnavana s treh glavnih sklopov.
Prvi je vpliv gospodarske krize na
transportne poti v Alpskem prostoru
in posledično na različne scenarije
razvoja prometnega omrežja. Drugi

Anita Manfreda,
višja svetovalka za projekte

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba

sklop je obravnaval projekte,
katerih cilj je integracija prometnih
infrastruktur in teritorijev na
Alpskem prostoru, v katere bodo te
infrastrukture umeščene. Kot zadnji
vidik so bile predstavljene različne
metode in instrumenti, ki lahko
pomagajo pri čim bolj optimalnem
umeščanju prometnih infrastruktur v
dani prostor.
V okviru drugega tematskega sklopa
je župan Občine Šempeter-Vrtojba,
mag. Milan Turk, predstavil evropski
projekt Adria-A, pomen le-tega
za gospodarski razvoj občine z
navezavo lokalnega gospodarstva
na 5. prometni koridor in na razvoj
trajnostne mobilnosti v somestju
Šempeter-Vrtojba – Nova Gorica
– Gorizia ter širše v celotnem
zaledju Furlanije Julijske Krajine ter
Primorske regije.

Obisk
predstavnika
Švicarskega
prispevka
(SECO)

Sprememba
trase državne
ceste v občini
ŠempeterVrtojba

6. marca letos sta Občino
Šempeter-Vrtojba obiskala
predstavnik Švicarskega
prispevka (SECO), Patrick
Läderlachin, in predstavnica
Nacionalnega koordinacijskega
organa Švicarskega prispevka
(MGRT), Darja Remsko.
Goste, ki so jih spremljali
predstavniki Goriške lokalne
energetske agencije GOLEA,
sta sprejela tajnik Občine,
mag. Peter Ptičak, in višja
svetovalka za projekte, Anita
Manfreda. Med drugim so si
ogledali sončno elektrarno na
protihrupni ograji hitre ceste
A2 odsek Bazara-Vrtojba, ki
sodi v prvo aktivnost projekta
Obnovljivi viri energije v
primorskih občinah in je
bila financirana iz sredstev
Švicarskega prispevka v
okviru Slovensko-švicarskega
programa sodelovanja za
zmanjševanje gospodarskih
in socialnih razlik v razširjeni
Evropski uniji.

Vlada Republike Slovenije je v Ur.
l. RS, št. 102 z dne, 21. decembra
2012, objavila Sklep o prenosu delov
državnih cest med občinske ceste, s
katerim je odsek regionalne ceste III.
reda (R3 614) skozi naselje Vrtojba
(Ulica 9. septembra) prenesla na
Občino Šempeter-Vrtojba. V isti
številki uradnega lista je Vlada
Republike Slovenije objavila
Uredbo o kategorizaciji državnih
cest, s katero je cesta Polje postala
regionalna cesta III. reda (R3 614),
ki se nato nadaljuje po obvoznici
Vrtojba do krožišča v Občini MirenKostanjevica. Navedena dokumenta
sta pričela veljati naslednji dan po
objavi v uradnem listu, uporabljati
pa sta se začela 1. januarja 2013.

Anita Manfreda,
višja svetovalka za projekte

Spremembe so razvidne na sliki,
kjer je z rdečo črtkano črto označeno
stanje do 31. decembra 2012, z rdečo
polno črto pa stanje od 1. januarja
2013 dalje.
Igor Uršič,
višji svetovalec za gospodarske javne
službe
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Mateja Poljšak Furlan

Srbska delegacija na Občini ŠempeterVrtojba v okviru študijskega obiska
tehnoloških parkov
23. januarja letos je župan mag.
Milan Turk sprejel srbsko delegacijo,
ki je v Šempeter prišla v okviru
dvodnevnega študijskega obiska
tehnoloških parkov v Sloveniji.
Želela je spoznati in preveriti primere
dobrih praks pri uvajanju tehnoloških
parkov in podjetniških inkubatorjev
za zagon gospodarstva v približno
takem lokalnem okolju kot je naše.
Goste, med katerimi so bili
predstavnik Ministrstva za regionalni
razvoj in lokalno samoupravo Srbije,
funkcionarji šestih vojvodinskih

občin Ruma, Indjija, Sremska
Mitrovica, Šid, Irig ter Stara Pazova
in predstavniki NARR Nacionalnega
razvojne agencije Srbije, Regijske
razvojne agencije Srem ter
predstavnik javnega podjetja za
stanovanjsko in urbano planiranje,
je župan najprej sprejel na sedežu
občine, kjer jim je predstavil vlogo
lokalne skupnosti v Primorskem
tehnološkem parku z namenom dviga
tehnološkega nivoja, zaposlenosti,
produktivnosti ter razvoja
podjetništva in konkurenčnosti
gospodarstva. Gostje so se tako

seznanili s prednostmi pa tudi pastmi
take organizacije. V Coroninijevem
dvorcu so se jim pridružili še
predstavniki občin ustanoviteljic
Primorskega tehnološkega parka,
Regijske razvojne agencije Severne
Primorske, Območno obrtnopodjetniške zbornice Nova Gorica
in Gospodarske zbornice Slovenije
– Območne zbornice za Severno
Primorsko.
“Za na naše goriško okolje je
navezava stikov z občinami iz
Srbije pomembna”, pravi župan
Turk, “saj pričakujemo, da se bo v
naslednjih letih za Hrvaško tudi
Srbija priključila Evropski uniji. V
obdobju priključevanja in po vstopu
pa bo mogoče skupno sodelovanje
v partnerstvih v raznih evropskih
projektih. Prav gotovo bi lahko naše
izkušnje in primere dobre prakse,
v tem obdobju prenesli še na koga,
sami pa si odprli možnosti za
nadaljnje gospodarsko sodelovanje.”
Po uvodnem srečanju na občini je
sledil delovni obisk Primorskega
tehnološkega parka.
Mateja Poljšak Furlan

iz občinske hiše

Sedem novih
štipendistov
Občine
ŠempeterVrtojba

Občina Šempeter-Vrtojba vsako
novo šolsko leto objavi razpis za
štipendije. Na razpis za šolsko/
študijsko leto 2012/2013, kjer je
bilo razpisanih 7 štipendij, se je
prijavilo 17 kandidatk in kandidatov.
Podeljene so bile 3 dijaške štipendije
in 4 štipendije študentom (Univerza
za umetnost Berlin, Fakulteta za
računalništvo in informatiko v
Ljubljani, Akademija za glasbo v
Ljubljani, Inštitut in akademija za
multimedije v Ljubljani).

V začetku februarja je župan mag.
Milan Turk podpisal pogodbe s
sedmimi novimi štipendisti Občine
Šempeter-Vrtojba.

Štipendiranje v Občini ŠempeterVrtojba ureja Odlok o štipendiranju v
Občini Šempeter-Vrtojba. Na podlagi
vsakoletnega razpisa se prijavi do 17
kandidatov. Tako ima v tem šolskem
letu Občina Šempeter-Vrtojba
petnajst štipendistov. Za izplačevanje
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štipendij se letno nameni okrog
35.000,00 EUR proračunskih
sredstev.
Mateja Poljšak Furlan

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba

V počastitev kulturnega
praznika je zazvenela pesem
prešerna

Aktivno državljanstvo je
povezano z aktivnimi občani
na lokalnem nivoju. Od 21.
februarja letos, ko ste lahko prvič
preizkusno v živo spremljali
delo Občinskega sveta Občine
Šempeter-Vrtojba, boste lahko
odtlej delo svetnikov redno
neposredno spremljali na
občinski spletni strani. Če
pa boste prenos seje v živo
zamudili, vam bo na istem mestu
navoljo tudi posnetek. Za ogled
ne potrebujete dodatne opreme,
razen spletnega brskalnika
z vgrajeno Flash tehnologijo
(slednje dandanes podpira večina
brskalnikov).

Foto: Foto atelje Pavšič Zavadlav

Mateja Poljšak Furlan

Republike Slovenije, Alenka Jeraj,
tudi sama pesnica in neutrudna
delavka na področju ljubiteljske
kulturne dejavnosti. Med drugim
je dejala, da smo danes vse tisto,
kar se je dogajalo v stoletjih do tega
trenutka in smo tudi del tistega,
kar se bo dogajalo v prihodnje.
In poudarila: “Zato bodimo na to
ponosni in se zavedajmo posebnosti

in edinstvenosti časa, v katerem
živimo. Bodimo ponosni na svoje
korenine, bodimo ponosni, da smo
Slovenci in bodimo veseli naših
sosedov, prijateljev, znancev, pa tudi
kritikov in tistih, ki nam niso najbolj
pri srcu. Tudi oni so košček, ki
sestavlja našo domovino.”
Mateja Poljšak Furlan

Na predvečer Prešernovega dne
je Občina Šempeter-Vrtojba s
slovesnostjo obeležila kulturni
praznik. V sodelovanju z Mešanim
pevskim zborom Vrtojba, pod
vodstvom Zdravka Lebana, je nastala
prireditev, poimenovana Zazveni
naj pesem prešerna, kjer so se v
celoto prepletle poezije Franceta
Prešerna, pete pesmi ter pesmi Ivana
Roba, pesnika in pisatelja, ki je del
svojega življenja preživel v Šempetru
in ostal v trajen spomin zapisan v
imenu tukajšnje osnovne šole ter
šempetrskega trga. Letos namreč
praznujemo sedemdeseto obletnico
Robove smrti.
Ob tej priložnosti je zbrane v
Mladinskem centru Vrtojba
nagovorila poslanka Državnega zbora
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Foto: Foto atelje Pavšič Zavadlav

Foto: Foto atelje Pavšič Zavadlav

Odslej seje
občinskega
sveta v živo

Prejeli cepič Stare trte z Lenta

Pred Hišo Stare trte na mariborskem
Lentu so 1. marca že 34. doslej
slovesno opravili tradicionalni rez
Stare trte, najstarejše trte na svetu,
ki raste in rodi že več kot štiristo
petdeset let. To je najpomembnejše
strokovno vinogradniško opravilo, saj
sta od tega odvisna rast in pridelek,
hkrati pa je to tudi protokolarni
dogodek. Trto sta skupaj s slovensko
vinsko kraljico, Nežo Pavlič, in
mariborsko vinsko kraljico, Mojco
Kren, obrezala mestni viničar,
Stanislav Kocutar, in mariborski
podžupan, Milan Mikl, ter nekaj
cepičev kot vsako leto razdelila med
slovenske in tuje občine. Del cepičev
te žlahtne mariborske modre kavčine
namreč že po tradiciji podelijo
drugim krajem doma in po svetu,
tako da rasejo potomke Stare trte
skoraj na vseh kontinentih in po
številnih krajih v Sloveniji, odslej bo
rasla tudi pri nas.

Stara trta je Stara trta je kot
najstarejša žlahtna vinska trta na
svetu vpisana tudi v Guinnessovo
knjigo rekordov. Verodostojnost
starosti Stare trte so poleg
natančnih strokovnih meritev
slovenskih strokovnjakov potrdili
tudi izvedenci za trtno genetiko
v Parizu. Njen metuzalemski
pridih potrjujeta sliki Maribora
iz let 1657 in 1681, ki ju hrani
Štajerski deželni muzej v Gradcu.
Na njih je dobro videti pročelje
hiše v Vojašniški ulici 8, sezidane
v 16. stoletju, ki je tedaj bilo
že bohotno poraščeno z danes
čaščeno Staro trto. Kot tistikrat
se trta tudi še danes opira na
latvenik ali “brajdo“, kakor na
Štajerskem pravijo takšnemu
lesenemu podporniku.
Potomka najbolj prepoznavne
etnografske znamenitosti
Maribora in predvsem pomembne
slovenske naravne in kulturne
dediščine bo, kot rečeno, poslej
domovala tudi v naši občini.
Poleg Občine Šempeter-Vrtojba
so bili cepičev deležni še
avstrijski Sv. Andraž, belgijski
Rotselaar in slovaški Čičov, med
slovenskimi občinami pa občine
Majšperk, Škocjan in Štore.
Potomko Stare trte bomo v občini
slovesno posadili 26. aprila letos,
zanjo pa bo strokovno skrbela
Biotehniška šola Šempeter.
Mateja Poljšak Furlan

Medobčinska
uprava od
leta 2013
deluje tudi v
občini Vipava
1. januarja je Medobčinska uprava
začela delovati na razširjenem
območju. Poleg Občin ŠempeterVrtojba, Renče-Vogrsko in MirenKostanjevica je k upravi pristopila
tudi Občina Vipava z namenom
vzpostavitve učinkovitega občinskega
inšpekcijskega in redarskega nadzora
tudi na njenem območju. Kljub temu
ostaja medobčinska uprava zaenkrat
v isti kadrovski sestavi kot pred
priključitvijo.
Na območju Občine ŠempeterVrtojba smo v preteklem letu
zaznali kar nekaj kršitev, povezanih
z razraščanjem rastlinja na cesto,
pločnike oziroma javno dobro.
Občane sproti opozarjamo in
osveščamo ter jih spodbujamo k
samoiniciativnemu obrezovanju
bodisi živih mej bodisi vejevja, ki
posega na ceste, pločnike oziroma
javno dobro.

iz občinske hiše

Veliko pozornosti smo namenili
tudi pravilnosti parkiranja pred
Splošno bolnišnico dr. Franca
Derganca, predvsem pa parkiranju
v smeri urgentnega vhoda in na
urgentnem vhodu, kjer smo sprva
voznike le opozarjali. Ker pa se
stanje ni izboljšalo, smo začeli tudi
izrekati globe. V izogib nepotrebnim
kaznim zato ponovno predlagamo,
da uporabniki koristijo urgentni
vhod bodisi za nujne zadeve bodisi
ko pripeljejo oziroma pridejo iskat
težko pokretne osebe. Vozilo naj
vozniki po tem, ko odložijo oziroma
pridejo iskat težko pokretno osebo,
takoj oziroma čim prej umaknejo
iz urgentnega vhoda. Pri nadzoru
smo ugotovili, da je največ težav
z nepravilnim parkiranjem pri
bolnišnici med 9. in 12. uro.
Tadej Mori,
vodja Medobčinske uprave
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Inšpekcijski nadzor oračev njiv v varovanem
pasu ceste
Na ruralnem območju Občine
Šempeter-Vrtojba je vzpostavljena
cestna infrastruktura, ki omogoča
učinkovit dostop do zemljiških
parcel, namenjenih kmetijski
obdelavi. Kar velik del javnih cest
je v občinski lasti. Zanje skrbi
občina z rednim vzdrževanjem,
tako je večinski del le-teh ustrezno
tamponiran.
V Odloku o občinskih javnih
cestah in drugih javnih površinah,
sprejetem v letu 2008, je pregledno
definiran varovani pas ob občinski
cesti, in sicer zaradi preprečitve
škodljivih vplivov raznih posegov
v prostor ob cesti. V tem delu je
raba prostora omejena. Zakon o
cestah pa podrobneje določa, da so
posegi v varovani pas občinske ceste
dovoljeni le s soglasjem upravljavca
ceste (koncesionar: CPG, Občina
Šempeter-Vrtojba). Upravljavec
ceste izda soglasje, če s predlaganim
posegom v varovanem pasu niso
prizadeti interesi varovanja občinske
ceste in prometa na njej, njene
širitve zaradi prihodnjega razvoja
prometa na njej ter varovanja
njenega videza. Varovani pas se meri
od zunanjega roba cestnega sveta
v smeri prečne in vzdolžne osi ter
znaša pri lokalnih cestah največ
10 m, pri javnih poteh 5 m in pri
kolesarskih poteh 2 m.

Nepravilno oranje.

Pomlad 2013

orjejo do roba cestišča oz. poti. Z
osveščanjem in ustnim opozarjanjem
sproti odpravljamo nepravilnosti,
kajti med inšpekcijskim delom
dajemo prednost preventivi z
neposredno komunikacijo na mestu
samem.
Nič ne bo narobe, če ponovno
navedemo metre, ki omejujejo oranje
ob cestah. V skladu z Zakonom o
cestah je prepovedano izvajati ali
opustiti kakršna koli dela na javni
cesti, na zemljiščih ob javni cesti,
ki bi lahko ogrožala ali škodovala
cesti ali zmanjšala varnost prometa
na njej. Prepovedano je orati na
razdalji manj kot 4 m od roba

cestnega sveta v pravokotni smeri
na cesto ali na razdalji manj kot
1 m od roba cestnega sveta
vzporedno s cesto.
Preden se traktor vključi v
promet na javni cesti s kolovozne
poti, nekategorizirane ceste,
individualnega priključka, mora z
vozila odstraniti zemljo ali blato, ki
bi lahko onesnažilo cesto.
Samo z razumevanjem potrebnosti
varovanja javnih površin za skupno
korist bomo omogočali varno
uporabo oz. promet na javnih cestah.
Dušan Bremec, inšpektor

Nepravilno oranje.
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Med inšpekcijskim nadzorom
polagamo pozornost tudi na orače, ki
mnogokrat pozabijo na to določilo in
obračajo traktorje na cesti ter njive

Primer pravilnega oranja.

Obnovitev goriškega vrtnarstva – projekt,
ki je privabil številne ljubitelje doma
pridelane zelenjave
iz občinske hiše

Konec januarja letos je vodilni partner projekta KŠTM Šempeter-Vrtojba, skupaj s
podjetjem Manimo, d. o. o., ter Občinami Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica in RenčeVogrsko, pričel z izvajanjem projekta, kateremu so se pridružili zainteresirani iz vseh
omenjenih občin.
Lastna pridelava hrane je privilegij,
nekaterim pa že nujna potreba.
Še vedno pa je na prvem mestu
zavedanje, da je tako pridelana
zelenjava predvsem bolj kakovostna.
Če pa pri tem upoštevamo tudi
dejstvo, da gre za ohranitev
avtohtonih sort, se lahko v KŠTMju pohvalijo, da so nad projektom
več kot navdušeni. “Na razpis se
je prijavilo več kot 80 ljudi, tudi iz
občin, ki niso partnerji v projektu.
Na resorno ministrstvo smo poslali
prošnjo za razširitev območja, a
žal brez uspeha. Obdržali smo
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64 udeležencev, ki sodelujejo v
programu izobraževanja, kar bi
jim kasneje lahko omogočilo tudi
pridobitev nacionalne poklicne
kvalifikacije. Naknadno bomo
med udeleženci morali opraviti
še dodatno selekcijo, saj projekt
predvideva samo 20 udeležencev.
Glede na veliko zanimanje si
bomo prizadevali, da bi projekt
v prihodnjem letu nadaljevali
oziroma nadgradili,” je povedal Aleš
Bajec, direktor KŠTM ŠempeterVrtojba.

Sam projekt je sicer financiran
s strani Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja: Evropa
investira v podeželje. Namenjen
je predvsem promoviranju in
ohranjanju avtohtonih sort, kot
so fižol “Topolovec”, solata
“Šempetrka” in lisnata blitva
“Tanja”, katerih vzorce sta na
terenu odbrala prof. dr. Jože Osvald
in dr. Marija Osvald. “Pričakujemo,
da bo s pomočjo projekta območje
ponovno zaživelo predvsem na
področju vrtnarstva, saj je zgolj
informacija po odobritvi projekta

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba

sprožila povpraševanje tako po
semenih kot po tovrstnih pridelkih.
Prostovoljno sem se v projekt
vključila z vso poklicno etiko in
odgovornostjo z namenom, da bi
se ta del območnega “bogastva” ne
izgubil. Delo na takem projektu je
zaradi velike odvisnosti od narave,
ki se ji skušamo podrediti, lahko
tvegano in hoja po robu; če pa
uspemo, bomo kamen v mozaiku
v pridelavi varne hrane,” je o svoji
vlogi in cilju projekta povedala dr.
Osvaldova.

Na prvem predavanju so udeleženci
prejeli strokovno gradivo in se v
nadaljevanju seznanili s teoretičnim
delom gojenja rastlin, ki ga je vodila
Leonida Svetina, diplomirana
inženirka agronomije in
hortikulture. V najetem rastlinjaku
v Vrtojbi so nato posejali seme in
se seznanili s praktičnimi napotki
gojenja.

projekta bo potekalo tudi svetovanje
na terenu in ocenjevanje najlepših
vrtov.
Barbara Skorjanc

Sadike, ki so uspele v rastlinjaku, so
nato posadili v svoj vrt in tako sami
nadaljevali z gojenjem. V sklopu

iz občinske hiše

“Vodenje projekta je zame
povsem nekaj novega, zato
je bilo na začetku malo
težje. Projekt sam je zelo
zanimiv, njegov namen pa je
vzpodbujanje pridelovanja
domače zelenjave, čemur se
še vedno posveča premalo
pozornosti. Veseli me, da
pri predavanjih udeleženci
sodelujejo in si izmenjujejo
izkušnje in mnenja. Nad
odzivom in celotnim
projektom nasploh sem
pozitivno presenečena, saj
se zelo dobro odvija.”
Leonida Svetina,
vodja projekta
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Borut Pahor, predsednik: “V Šempetru
je moj pravi dom. Tako bo ostalo do
zadnjega dne.”
Četrti predsednik v zgodovini Slovenije, Borut Pahor, prihaja iz Šempetra pri Gorici, na
kar so še posebej ponosni njegovi sokrajani. Pravijo, da so vanj verjeli tudi takrat, ko drugi
niso. Čeprav se v Šempeter ne vrača prav pogosto, ostaja Primorec, tudi sam ponosen na
svoj kraj in svoje ljudi.

intervju

Predsednik Pahor, kako danes
gledate na svoj rodni kraj? Mogoče
kdaj začutite tisto pravo, iskreno
potrebo, da se vrnete, obiščete stare
znance, se morda sprehodite po
mestu?
Vedno bom Primorec. To je ena
mojih osrednjih identitet. Seveda
se čutim tudi Šempetrca. In
Kraševca. Vendar iz primorskega
značaja izhaja vrsta mojih
osebnih značajskih potez, od
temperamentnosti do družabnosti.
Šempeter pa ostaja kraj, od koder
sem, čeprav nisem rojen tam. V
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Šempetru je nenazadnje hiša moje
mame in vse, kar je povezano z
mojim otroštvom in odraščanjem.
Tu so tudi ljudje, ki jim najbolj
čvrsto pripadam. To je v tem smislu
moj pravi dom in bo ostal tako do
zadnjega dne.
Pa je sedaj, ko ste predsednik,
to sploh možno? Koliko vam
predsedniška funkcija omogoča
zasebnosti?
V Šempeter, na Goriško, na Kras
se rad vračam. Verjetno bi bilo
pretirano reči, da se od tam vračam

v Ljubljano. V svoji karieri sem
nekaj let bival tudi v tujini. Ko sem
rekel, da grem domov, sem vedno
mislil na domači kraj, sicer pa
sem rekel, da grem v Ljubljano ali
kamorkoli že.
Glede zasebnosti pa …, jo je toliko,
kolikor hočejo drugi, bolj ali manj.
Glede na to, da ste bili v volilni
kampanji pogosto med “navadnimi
ljudmi“, ali boste to počeli tudi zdaj
in na kakšen način?

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba

Kje pa mislite, da sem sicer kot med
navadnimi ljudmi. Res pa je, da
mi dolžnost predsednika republike
omogoča tudi stik z osebnostmi,
ki bi mi bile sicer nedostopne.
Pred nekaj dnevi sem imel čast
sprejema na cesarskem dvoru v
Tokyu na Japonskem. Vendar pa
kot predsednik služim vsem našim
ljudem, to je čudovito poslanstvo.
V teh časih morda nekoliko manj
slovesno in nekoliko bolj surovo
delovno.
Če se za trenutek ustavimo v
našem okolju, katere prednosti – po
vašem mnenju – velja izkoristiti
zaradi ugodne obmejne lege Občine
Šempeter-Vrtojba?
Že vrsto let opozarjam na priložnost,
ki jo pravzaprav nima noben drug
kraj ali občina v Sloveniji. No, tu
štejem še Mestno občino Nova
Gorica. Gre za projekt dveh Goric
enega mesta. Neverjetno je, kako
zelo malo je vsa stvar napredovala
od protokolarnega začetka. V
Bruslju čaka denar za inovativne
skupne projekte. Mi in Italijani pa
skoraj nič. To je velika zamujena
priložnost, ker so finančna sredstva
na razpolago s časovno omejitvijo.
Pa ne gre samo za denar. Gre za
združevanje moči in priložnosti
dveh oz. treh urbanih središč v
osmišljeno celoto.
In če se dotakneva še aktualnega
dogajanja – dolžnost politike je, da
spremeni stanje duha v državi. Kje
bi morala začeti?
Najbolj elementarna izbira politike
je etična alternativa. Ali s svojimi
izjavami in ravnanji spodbujate
v posameznikih in ljudeh kot
skupnosti tisto, kar je dobrega in
plemenitega v njih, ali pa njihova
čustva vpenjate v razdiralnost in
sovraštvo. Moje temeljno poslanstvo
je, da storim vse, kar je mogoče, da
prevlada prva izbira. Potem se bomo
že tako ali drugače izvlekli iz krize.

Osebno se ravnam po zlatem
pravilu. Nikoli ne stori drugemu
tistega, česar ne bi želel, da drugi
stori tebi. To sicer ni vse, kar lahko
storimo, je pa ravnanje v dobri veri.
Kdaj je čas, da se predsednik
vmeša v politična nesoglasja? Ali
sploh lahko v Sloveniji predsednik
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države jasno izrazi svoje stališče,
ne da bi ga označili, da deluje v
podporo eni ali drugi politični
opciji?
Predsednik republike je politično
nevtralna osebnost, ki s svojimi
ravnanji deluje v dobro celotne
skupnosti, ne samo enega ali
drugega njenega dela. To ne
pomeni, da nima svojih stališč. Prav
nasprotno, toda z njimi mora ravnati
tako, da v očeh ljudi ne izgubi vloge
nekoga, ki skrbi za skupno dobro.
Kdaj bo naša država dovolj zrela,
da bo zgodovino znala postaviti na
pravo mesto in se začela ukvarjati s
prihodnostjo?

usmeritev države in družbe v
prihodnje.
Je Slovenija dovolj velika za nove
politične obraze, za drugačno – bolj
pošteno politiko?
Poštenost je samoumevna.
Potrebujemo politike, ki imajo,
vidijo, sposobnost praktičnega
organiziranja rešitev, sposobnost
premagovanja enormnih stresov in
nenazadnje politike, ki vedo, da se
ne smejo tudi ob največjih uspehih
nadejati drugega kot osebnega
zadoščenja, da so naredili nekaj
dobrega za tiste, ki jim služijo.
Barbara Skorjanc

Kot veste, sem sprožil projekt
“Slovenija 2030”. Z njim želim
združiti vse razpoložljive
intelektualne in druge moči, ki
hočejo razmišljati o prihodnosti
Slovenije. Zadnji tak poskus so
bila Omizja predsednika Drnovška.
Osebno želim iti korak dlje in na
koncu vseh koncev poskusiti z
oblikovanjem nekega nacionalnega
soglasja glede paradigmatičnih

intervju

In kako lahko vsak posameznik
pripomore, da bo jutri boljše?

Cesar Akihito je predsednika republike Boruta Pahorja sprejel v cesarski palači
v Tokiu. Predsednik republike Borut Pahor je prvi slovenski predsednik, ki je
obiskal Japonsko in cesarsko palačo v Tokiu. Predsednik republike se je cesarju
zahvalil za povabilo in izrazil prepričanje, da bosta Japonska in Slovenija dobre in
prijateljske odnose v prihodnosti še nadgradili. Sogovornika sta spregovorila tudi
o spremembah, ki sta jih obe državi doživeli v 20-ih letih od začetka diplomatskih
odnosov in izmenjala poglede o prihodnosti. Pogovor s cesarjem skladno s
strogim cesarskim protokolom praviloma poteka o nepolitičnih temah, pogovor
predsednika in cesarja je potekal v zelo sproščenem vzdušju in dlje od časa, kot ga
predvideva protokol. Odraz zelo pozitivnega vzdušja srečanja je izrazil tudi cesar,
ki je predsednika pospremil do avta, česar japonski protokol ne predvideva.
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Foto: Silvester Vončina

Predstavitev operacije Podjetno v svet
podjetništva 2013 – Goriška regija

Prva skupina mladih, ki se je podala v svet podjetništva.

Delo poteka v skupinah s po
desetimi udeleženci, ki bodo v
petmesečnem obdobju, ko bodo
zaposleni v eni izmed sodelujočih
razvojnih agencij, pod vodstvom
mentorjev razvili svojo poslovno
idejo, pripravili poslovni načrt
za ustanovitev podjetja in se
usposabljali za podjetniško kariero
ali večjo zaposljivost. Pri tem je cilj
vsakega udeleženca, da v enem letu
po zaključku usposabljanja ustanovi
lastno podjetje, se samozaposli ali
zaposli pri drugem delodajalcu.

podjetno

V RRA Severne Primorske,
d. o. o., Nova Gorica smo na osnovi
javnega razpisa izbrali prvih deset
udeležencev, ki so od 1. februarja
2013 zaposleni za obdobje petih
mesecev. Drugo skupino desetih
udeležencev bomo zaposlili
predvidoma 1. avgusta, ravno tako
za obdobje petih mesecev.
Operacija sodi v Operativni
program razvoja človeških virov
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za obdobje 2007–2013, razvojno
prioriteto Spodbujanje podjetništva
in prilagodljivosti in prednostno
usmeritev Usposabljanje in
izobraževanje za konkurenčnost
in zaposljivost. Če bodo rezultati
v letu 2013 dobri tudi na državni
ravni, naj bi se operacija, ki mladim
brezposelnim ponuja odlično
priložnost, da razvijajo svoje znanje
in si olajšajo podjetniške začetke,
regijam pa možnost, da pospešijo
nastajanje novih podjetij in v
domačem okolju zadržijo domače
mlade moči in ideje, izvajala tudi v
prihodnje.

Podeljene
16. nagrade
Gospodarstvenik
Primorske

Mag. Bruno Mihelj,
vodja lokalnega podjetniškega centra

Zainteresirani kandidati, ki
vas podjetništvo zanima, ne
spreglejte javnega poziva,
ki bo objavljen predvidoma
konec maja oziroma v začetku
junija 2013 na spletni strani
www.rra-sp.si.

dosežke), Sonja Šinigoj (Saop),
Marjeta in Marino Furlan (Intra
lighting), Igor Morgan (KMK BOX)
in Sandi Ljutić (Sandiline). Nagradi
Primorski um sta prejela Mladen
Frank in Štefko Miklavič. Vsem
nagrajencem iskreno čestitamo.
Mateja Poljšal Furlan

13. marca so tri osrednje
primorske medijske hiše,
Radio Koper, Televizija Koper –
Capodistria in Primorske novice,
podelile nagrade za posameznike
in podjetja z najboljšimi
poslovnimi rezultati. Nagrado
Gospodarstvenik Primorske za
leto 2012 so prejeli Alojz Jurjec
(nagrada za življenjsko delo),
Tomi Ilijaš (nagrada za posebne

Foto: Matej Brajnik, Primorske novice

Operacija Podjetno v svet
podjetništva 2013 je namenjena
spodbujanju podjetništva med
mlajšimi brezposelnimi z višjo
ali visoko stopnjo izobrazbe ter
spodbujanju odpiranja novih
delovnih mest. Temeljna ideja
operacije je ponuditi udeležencem,
izbranim na javnih razpisih,
strokovno pomoč in dodatna
usposabljanja, ki jih potrebujejo pri
razvoju podjetniške ideje.

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba

Start:up Roadshow v Primorskem
tehnološkem parku
Primorski tehnološki park
(PTP) je konec februarja
skupaj s partnerji izpeljal
Start:up Roadshow Nova
Gorica, ki je pritegnil 60
potencialnih in startup
podjetnikov. To je le en
izmed številnih programov,
ki jih tehnološki park
na novo uvaja v okviru
Iniciative Start:up Slovenija
– strateškega partnerstva
s Tehnološkim parkom
Ljubljana, Tovarno
podjemov iz Maribora in
Razvojnim centrom za IKT
iz Kranja.

Start:up Roadshow-i so se odvijali
v večjih slovenskih središčih
in so del tekmovanja Start:up
Leta. Namenjeni so motiviranju
talentov za podjetniško akcijo
in izobraževanju o podjetniških
temah. V PTP so izkušnje o izgradnji
globalno prebojnega podjetja
delili Rok Uršič, Instrumentation
tehcnologies, Marko Peljhan,
C-astral, Goran Miškulin, Spintec,
Tomaž Jug, BeezWay in Matija
Klinkon, Thalea tehnologije. Blaž
Kos iz Iniciative Start:up Slovenija
je predstavil eno najnovejših orodij
za izgradnjo vitkega podjetja,
Denis Benič iz podjetja Printboks
pa hitro protitipiranje Printbox-a,
ki je postavljen tudi v našem
tehnološkem parku.

Šempeter-Vrtojba, je predstavil
prihajajoče občinske razpise za
spodbujanje podjetništva. Podobne
razpise sta napovedala tudi
podžupana Mestne občine Nova
Gorica, Mitja Trtnik, in Občine
Renče-Vogrsko, Radovan Rusjan.
Tanja Kožuh,
v. d. direktorice PTP

Uvodni klepet Roadshow-a smo
rezervirali za predstavitev spodbud
lokalnega in nacionalnega okolja.
Darjo Fornazarič, podžupan Občine

Intra lighting na novi lokaciji
Podjetje Intra lighting, slovenski
proizvajalec arhitekturnih svetil za
poslovne stavbe, banke, trgovine, šole
in industrijske objekte, je renoviralo
upravni del stavbe v Šempetru, na
lokaciji bivšega Agra. Zaposleni so
veseli, da imajo dobre razmere za delo
v novih, svetlih prostorih, kjer lahko
svetlobo prilagajajo posamezniku.

podjetno

Celotna zgradba je energetsko zelo
učinkovita, z osvetlitvijo pa smo
dosegli 5,3 W/m2, kar pomeni pol nižjo
porabo, kot jo predpisujejo standardi.
Veliko pozornosti smo posvetili tudi
bioritmu zaposlenih, ki imajo včasih
različne urnike dela, zato se barva
svetlobe tekom dneva spreminja. Po
kosilu imajo zaposleni bolj hladno
osvetlitev, ki ji pravimo svetloba za
bistre misli, v drugih delih dneva pa
jim ponudimo toplejšo svetlobo, ki
spodbuja koncentracijo ali pomirja.
Nika Furlan,
Intra lighting

Pomlad 2013
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Pozor:
Ambrozija!
Pelinolistna ambrozija, nadležen in izredno agresiven plevel, ki se nezadržno in
intenzivno širi tudi v Sloveniji in s katerim se bomo očitno morali naučiti živeti se, počasi
razrašča tudi pri nas. Razširjena je tako na poljih (največkrat kot plevel v koruzi), kot ob
poljskih poteh, na golih nezaraslih površinah ob cestah in železniških progah, gradbiščih
ter smetiščih. Problematična je tako iz zdravstvenega vidika kot tudi zaradi škode, ki jo
povzroča v kmetijstvu. Zaradi ambrozije je namreč pridelek manjši, povzroča pa tudi
težave pri spravilu pridelka.

dobro je vedeti

V tujini imajo že leta z zakonom
zapovedano njeno odstranjevanje
in zatiranje. Aprila 2010 smo tudi
v Sloveniji sprejeli Zakon o
spremembah in dopolnitvah Zakona
o zdravstvenem varstvu rastlin,
ki odreja nadzor nad invazivnimi
tujerodnimi rastlinskimi vrstami, med
njimi tudi nad ambrozijo. Od leta
2010 velja odredba, ki določa ukrepe
za zatiranje in preprečevanje širjenja
pelinolistne ambrozije, ki jih morajo
izvajati lastniki zemljišč. Država od
vsakega, ki mu ambrozija zraste na
njegovem zemljišču, zahteva, da jo
odstrani s koreninami vred ali njihov
nadzemni del tako, da se v tej rastni
dobi ne obraste več.
Ambrozija je enoletnica. Rastlina
v jeseni odmre in zimo preživi v
obliki semen, ki kalijo od konca
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marca do začetka julija. Mlade
rastline intenzivno rastejo predvsem
v juniju in najzgodnejše začnejo
cveteti že v juliju. Glavno obdobje
cvetenja pa je od sredine avgusta do
sredine septembra, ko cvetita več
kot dve tretjini rastlin. Ambrozija
zraste 20-180 cm visoko, včasih do
250 cm, korenine pa segajo do 4 m
globoko. Posamezna rastlina lahko
proizvede več sto milijonov pelodnih
zrn, ki se z vetrovi širijo tudi sto in
več kilometrov daleč. V septembru
na posamezni rastlini dozori od
30.000 do 100.000 semen, ki obdržijo
kalivost tudi do 30 let.
Priporočila za odstranjevanje
pelinolistne ambrozije
Najučinkovitejša obramba pred
negativnimi vplivi pelinolistne

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba

razvijajoči se polegli poganjki, ki jih
pri naslednji košnji težko temeljito
odstranimo zaradi nizke, pritlehne
lege, ti poganjki pa prav tako tvorijo
semena, kar otežuje uničevanje
ambrozije. Drugo košnjo ponovimo,
ko ponovno opazimo zametke novih
cvetov. Tretjo košnjo se ponovi konec
avgusta ali v začetku septembra.

ambrozije je odstranitev rastline
iz okolja in preprečitev širjenja
na območja, kjer še ne raste. Če
torej na svojem zemljišču opazite,
da se je začela rastlina razraščati,
priporočamo, da jo čim prej
odstranite. Manjše populacije
ambrozije je priporočljivo skupaj s
koreninami izpuliti v stadiju, ko so
rastline visoke 10 do 20 cm. Takrat
je mogoč dober in hiter oprijem,
koreninski sistem pa še ni tako močno
razvit, da bi rastlina pri puljenju
nudila velik odpor in se odtrgala
pri koreninskem vratu. Rastline so
primerne za puljenje v začetku rastne
sezone, to je do konca meseca maja.
Rastlino lahko odstranjujete tudi z
večkratno košnjo ali z mulčenjem,
vendar bo lahko pokošena rastlina
ponovno odgnala in zacvetela. Kositi
je treba trikrat letno. Prvič se rastlino
kosi sredi julija, drugič v drugem
tednu avgusta in zadnjič v prvem
tednu septembra. Razmiki med
košnjami naj bodo približno 20 dni.
Prezgodnja prva košnja pri ambroziji
sproži stresni odziv in zato prične
odganjati iz latentnih stranskih
brstov zelo blizu tal. Pojavijo se hitro

Za ročno odstranjevanje priporočamo
nošnjo rokavic in primernih
oblačil, s katerimi preprečimo stik
rastline s kožo. Če rastlina že cveti,
priporočamo uporabo dihalne maske
in zaščitnih očal. Po opravljenem
delu delovno obleko obrnite naokoli
in operite, da se cvetni prah z nje ne
razširja po hiši.
Odstranjevanje naj opravijo ljudje,
ki niso alergični na pelinolistno
ambrozijo ali na cvetni prah
pelina. Ko so rastline že začele s
cvetenjem, odsvetujemo, da v akcijah
odstranjevanja ambrozije sodelujejo
tudi otroci, da ne bi pri njih prišlo do
senzibilizacije na cvetni prah.
Pomembno!
Odstranjene rastline, še posebej že
cvetoče, spravite v vreče in odvrzite
v mešane odpadke, da se prepreči
širjenje cvetnega prahu in semen.
Pelinolistne ambrozije ne odlagajte na
vrtne komposte, saj semena v njih ne
izgubijo kalivosti in jih z raztresanjem
komposta razširjamo. Najbolje je, da
rastline s semeni sežgemo.
Mateja Poljšak Furlan

Sporočilo
v steklenici

Obiščite spletno stran projekta:
www.nalijem.si, kjer lahko
pridobite precej informacij, hkrati
pa lahko izpolnite anonimni
vprašalnik za samooceno pitja,
ki vam omogoča, da samo v
5 minutah sami ocenite svoje
pitje alkohola. Na koncu dobite
povratno sporočilo.

Pomlad 2013
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dobro je vedeti

Katedra za družinsko medicino
medicinske fakultete v ljubljani
že več let izvaja projekt Sporočilo
v steklenici, katerega namen je
zmanjševanje škode zaradi pitja
alkohola.

Dolžniki preteklosti
Dvajseta obletnica Društva soška fronta
čeprav je bila do orožja stroga. Z
leti je posameznikom in muzejem
uspelo ohraniti mnogo pričevanj,
napadalnih in obrambnih
sredstev, osebnih predmetov
vojaštva, dokumentov in
dnevnikov, pa tudi pričevanj ljudi,
ki so bili neposredni udeleženci
ali prisiljeno deportirani v
izgnanstvo tako monarhije
Avstroogrske kot kraljevine Italije.

Kako daleč je prva svetovna vojna
in kako blizu je stoletnica njenega
začetka! Dotaknila se je vsakega
Slovenca, a še posebno Primorcev od
Rombona preko Krna in Kolovrata,
Mengor in Globočaka, Banjšic,
Škabrijela in Sabotina, pa prek Marka
na Fajti hrib in na Doberdobski Kras,
do Grmade in vse do morja. Bila je
to soška fronta 1915–1917. Dvanajst
ofenziv, tristotisoč mrtvih, stotisoč
izseljenih civilnih prebivalcev s tega
območja.

društva

Da, boste prebrali, ponavljamo
zgodovino imperialistične vojne
med cesarstvom in kraljevino. A ta
zgodovina je nekaj posebnega: ne
razumejo je vsi v Sloveniji enako,
niti podobno. Bolj jo razumemo v
krajih, kjer je divjala resnična vojna
vihra in ne tam, kjer so jo doživljali
iz propagandnih časopisnih sporočil
iz fronte.
Govorijo, da je bila prva svetovna
vojna, kakor tudi soška fronta,
zamolčana zgodba. Res je, morda
v učbenikih polpretekle dobe, a v
naših ljudeh ne! Oblast ni prehudo
posegala v delo zbirateljev ostalin,
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Na tem mestu se začenja
utemeljitev ustanovitve Društva
soška fronta, ki ima sedež v
naši občini. Pred dvajsetimi
leti je peščica zbiralcev ostalin
prve svetovne vojne ustanovila
društvo, ki šteje danes 241 članov
iz vse Slovenije; med njimi je
19 tujcev. Prirejamo razstave,
udeležujemo se spominskih
slovesnosti, izdajamo revijo “Na
fronti” z vojaško zgodovinsko
tematiko, pomagamo urejati
vojaška obeležja in pomnike,
urejamo strelske jarke in kaverne,
usposabljamo vodnike za vodenje
po frontnih linijah, povezujemo
se z drugimi sorodnimi društvi in
reprezentativnimi muzeji.
Ob dvajseti obletnici ustanovitve
društva smo v dvorcu Coronini v
okviru rednega letnega občnega
zbora podelili priznanja 28.
ustanoviteljem društva, še
posebej pa Občini ŠempeterVrtojba, Mestni občini Nova
Gorica in drugim občinam,
ki podpirajo našo dejavnost,
muzejem, ustanovam in drugim,
nam sorodnim in prijateljskim
društvom doma in v zamejstvu.
Tadej Munih,
predsednik Društva soška fronta

Ponovni
zagon
dramske
sekcije
Kulturno
umetniškega
društva
Šempeter
Po uspehu, ki ga je požela kratka
predstava z naslovom Čaj za taščo
1, ki so jo članice dramske sekcije
premierno uprizorile leta 2011, je
bilo nadaljevanje začete zgodbe o
tašči in nevesti logična poteza. S
predstavo Čaj za taščo 2 so dekleta
ljudi prvič nasmejala lansko leto ob
prazniku sv. Petra na župnijskem
dvorišču. Z uprizarjanjem obeh
delov so članice dramske sekcije
nadaljevale skozi celotno preteklo
leto, tako v domači občini kot tudi
izven njenih meja.
V drugem delu se napeti odnosi med
“ta mlado” (Klavdija Bizjak) in taščo
Magdo (Vlasta Klančič) nekoliko
umirijo, saj je pred vrati poroka in
priprave so že v polnem teku. Ko
zaljubljenca dahneta usodni da,
pa se za taščo začnejo nove skrbi
– neizmerno si namreč želi postati
babica. Z nasveti, kako podžgati
strast v spalnici “ta mladih dveh”,
ji na pomoč priskoči soseda Lucija
(Sandra Devetak) ter svakinja Ines
(Janja Polanc). Seveda pa tudi tokrat
ne gre brez strokovnih nasvetov
in zeliščnih zvarkov zdravilke Ize
(Majda Arčon). Za obilico komičnih
preobratov poskrbi tudi dejstvo, da
je Magdin sin Valter novopečeni
poslanec, kar pa največ dela prinese
prav Magdi, saj mora sedaj, ko ima
dobre veze čisto pri vrhu, poskrbeti
za vse želje svojih prijateljic.
Tudi tokrat je scenarij in režijo
v celoti prispevala profesorica
slovenščine in članica dramske
sekcije Majda Arčon. Z izjemnim
čutom za amatersko gledališče je
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Uspeh in zanimanje, ki sta ju
bila deležna oba Čaja za taščo, je
članicam dramske sekcije dalo
novega zagona za nadaljnje delo in
ustvarjanje. Že pred novim letom
se je oblikovala razširjena skupina,
ki so se ji pridružili novi člani. Pod
režijsko taktirko dramskega igralca
Gorazda Jakominija skupina pridno
vadi za novo igro, katere premiero
načrtuje v letošnjem letu.

Športno društvo Mark
Šempeter
Foto: Silvo Kokot

poskrbela, da je igra dobila končno
obliko, s katero je vsem skupaj
uspelo nasmejati širok krog publike.

V kolikor nas bi želeli povabiti
v svojo sredo in tako popestriti
dogajanje na praznovanju ali
kulturni prireditvi ter se ob tem
dodobra nasmejati, smo vam za vse
informacije v zvezi s predstavami na
voljo na telefonski številki
041 289 808.
Klavdija Bizjak
Zaključek 1. mednarodnega pohoda v letošnjem letu na Trgu Ivana Roba v
Šempetru.

Več informacij na:
GSM: 031 264 406
E: diabetiki.gorica@gmail.com
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Vabimo vas v naše vrste in vam
zagotavljamo zdravje ter zanimiva
doživetja.
Silvo Kokot

Predstavljamo vam nekaj točk iz
našega programa. Pripravljamo
mednarodne pohode: šempetrski,
okoli Vogrščka, dobrodelni
“Korak iz teme” ter zaključni
v Panovcu. Sodelujemo pri
pripravi Posoškega maratona,
ki se je letos odvijal prvo
nedeljo v marcu in je ponovno
združil mestno območje Gorice,
Nove Gorice in Šempetra ter
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društva

Društvo diabetikov Nova Gorica
vabi na rekreativna srečanja. Prvo
bo 2. aprila 2013 ob 18. uri pred
podružnično osnovno šolo Vrtojba.
Vadba bo potekala na prostem
dvakrat tedensko in je za udeležence
brezplačna. Storimo nekaj zase in za
svoje zdravje!

privabil več kot tisoč tekačev tako
iz Slovenije kot tudi iz sosednih
držav. Naj omenimo tudi Vivicitta
– poživimo mesti. Prehodili bomo
del slovenske planinske transverzale
na Koroškem, obiskali olimpijado
v Valgardeni, Terni v bližini Rima.
Vzpeli se bomo na nekaj slovenskih
vrhov in opravili množico pohodov
v naši bližini.

Foto: Silvo Kokot

Brezplačna
rekreativna
srečanja
Društva
diabetikov
Nova Gorica

Zakorakali smo že globoko v
leto 2013, pripravili plane naše
dejavnosti in jih že uresničujemo.
Mimo je letni občni zbor, ki
nam je potrdil uspešno lansko
usmeritev in dobro vodenje naše
barke mimo vseh ovir. Zahvaliti
se moram vsem članom, ki
dobrovoljno sodelujejo pri
izvedbi programa in podpirajo
skupno zastavljene cilje. Uspešni
smo tudi zaradi zunanjih
podpornikov, ki dobro vedo, da
uresničujemo cilje v dobro ne
samo naših članov, ampak tudi
širše okolice. Z organizacijo
pohodov in udeležbo na množici
drugih prireditev zagotavljamo
občanom boljše telesno počutje,
ohranjanje vezi s prijatelji in
kvalitetno preživljanje prostega
časa. Vedno bolj se uveljavljamo
v mednarodnem prostoru.

Člani društva se v skrbi za svoje
zdravje podajo tudi na izlete. Slika je
nastala pod Planico lansko jesen.

V Društvu ledvičnih bolnikov
Severnoprimorske regije smo
vseskozi aktivni, saj se zavedamo,
kako pomembno je zdravo in veselo
preživljanje prostega časa, hkrati
pa skrbimo za osveščenost naših
članov, bolnikov in njihovih svojcev
ter ostale javnosti o ledvicah, bolezni
in zdravljenju.

društva

Od marca do maja letos se bomo
mudili v osnovnih šolah in otrokom
približali pomen ledvic, jih
seznanili, kako pomemben organ
so in kako se lahko potrudimo, da
bodo ostale zdrave. V preteklih letih
smo obiskali čez 50 osnovnih šol v
različnih krajih po širši goriški regiji.
Upamo, da bomo tako dober odziv
dobili tudi letos.
Monika Bitežnik,
članica društva

24

Imejmo svoje živali pod
nadzorom
Lastniške živali so žal kot
žrtve ali povzročitelji pogosto
udeležene v raznih nesrečah.
Pasji ugrizi, prometne nesreče
in namerne zastrupitve živali
so primeri takšnih neljubih
dogodkov, ki tako živalim
kot njihovim lastnikom
povzročijo veliko bolečine ali
celo izgubo. Če je žrtev naša
žival, smo lastniki ogorčeni
nad povzročiteljem dogodka
– voznikom, ki je zaradi
malomarnosti povozil našo
žival, ali osebo, ki živalim v
okolici namerno nastavlja strupe.
Vsekakor so takšna dejanja
povzročiteljev obsojanja vredna
in kazniva, toda – ali smo kot
lastniki svoje živali storili vse,
da živali nevarni situaciji ne bi
izpostavili?
Vsi lastniki psov bi morali pri
sprehajanju psov na javnih
površinah uporabljati povodec,
kot to določa tudi Zakon o
zaščiti živali. Lastnik je namreč
v primeru napada kazensko
odgovoren za dejanje svojega
psa, kar ga lahko drago stane,
še posebej v primeru tožb s
strani žrtev. Prav tako je lastnik
v primeru prometne nesreče,
ki jo je zakrivila njegova žival
na cestišču, odgovoren za vso
nastalo škodo. Poleg globe zaradi
živali, ki ni bila pod nadzorom,
bo v primeru telesnih poškodb
ostalih udeležencev v prometu
lastnik živali ovaden še zaradi
suma povzročitve (hude) telesne
poškodbe. Svojo skledo bodo
pristavile še oškodovančeva
zavarovalnica ter civilne tožbe.
Poskrbimo torej, da se naše
domače živali ne bodo brez
nadzora sprehajale po okolici in
s tem zavarujmo svoje in ostale
živali, občane ter nenazadnje
sebe.

Foto: Mojca Senegačnik

Osveščanje
otrok za
zdravje ledvic
na Severnoprimorskih
osnovnih
šolah

Uporabimo povodec tudi v naravi, da
pes ne preganja divjadi.

vpišemo v pasjo šolo, kjer nas
inštruktorji naučijo osnov vzgoje
in ustreznega ravnanja s psom.
Nenazadnje nam vzgojne ukrepe
predpisuje tudi zakonodaja.
Društvo prijatejev živali Severne
Primorske

Društvo prijateljev živali
Severne Primorske
p. p. 61
5290 Šempeter pri Gorici
www.dpzivali.net

Tudi večino zastrupitev živali bi
preprečili, če bi bili lastniki svoje
ljubljenčke imeli pod nadzorom.
Poleg fizičnega nadzora nad
svojo živaljo je pomembna tudi
socializacija živali, še posebej
psov. Priporočljivo je, da psa

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba

6. marca so nas v Dnevne centru
ŠENT obiskali osnovnošolci iz
2. a in 2. b razreda OŠ Ivana
Roba. Namen obiska je bila
medgeneracijska delavnica, kjer so
otroci izdelati tulipane iz papirja.
Da je bila delavnica uspešna,
je razvidno iz števila prelepih
umetnin, nastalih pod budnim
očesom prostovoljke Andrejine
Tinte, zaposlenih in uporabnikov
DC ŠENTa ter učiteljic. Delavnica
je bila tematska, saj se je bližal 8.
marec. Vsak otrok je svoj tulipan
podaril svoji mamici in napisal
svoje želje na nastalih voščilnicah.
Otroci so nas presenetili z svojim
pevskim nastopom, mi pa smo
jih obdarili z pisanimi bomboni.
Medgeneracijske delavnice so
z osnovnošolci OŠ Ivana Roba
potekale že drugič. Namen
medgeneracijskih kreativnih
delavnic je destigmatizacija
ter vzpostavitve toplega
medčloveškega odnosa. Srečevanje
omogoča učenje timskega dela,
sodelovanja ter spoznavanje
drugačnosti in sprejemanja le-te.
Vsem udeležencem sodelovanje v
omenjenih aktivnostih predstavlja
novo dimenzijo v vsakdanjem
življenju, vpogled v svet
drugačnosti, bogatitev socialnih
veščin in širitev socialne mreže.
S skupnim ustvarjanjem smo
en drugemu polepšali dan, zato
smo si ob slovesu obljubili, da se
naslednjo leto zopet vidimo.
Dnevni center ŠENT

Ob dnevu človekovih pravic
Društvo za Združene narode za
Slovenijo je v letošnjem šolskem
letu razpisalo likovni, literarni
in fotografski natečaj ob dnevu
človekovih pravic. Natečaj je potekal
pod geslom “V skrbi za zdravo
prihodnost”.

zdravstvene oskrbe za uresničevanje
človekovih pravic.

Na natečaj se je odzvalo 50 šol iz
vse Slovenije, z več kot 250 izdelki.
Med njimi so bili tudi učenci 1., 2.
in 3. razreda iz POŠ Vogrsko. Pod
mentorstvom učiteljice Katarine
Tischer Gregorič so nagrade in
priznanja za najboljša likovna dela
prejeli: Aldin Dizdarević iz 2.
razreda (za samostojno likovno delo
Veseli zdravnik) ter Matej Koron iz
1. razreda in Zoja Izabela Marc iz 2.
razreda (za skupinsko likovno delo
Otroška zdravnica).

Katarina Tischer Gregorič

Slavnostni govornik dr. Marijan
Ivanuša je v svojem govoru
izpostavil problem neenakosti pri
zagotavljanju zdravstvene oskrbe
ter izpostavil pomen zagotavljanja

Nagrajena likovna dela so objavljena
na spletni strani društva in
razstavljena v prostorih društva v
Ljubljani.

Foto Andrejka Rijavec

Medgeneracijska
delavnica z
učenci OŠ
Ivana Roba

Nagrajenci natečaja z mentorico.

Prijateljevanje z Medobčinskim
društvom gluhih in naglušnih
Nova Gorica
Prijateljstvo je vrednota, brez katere
svet gotovo ne bi bil tako lep, kot
je. Prijateljstvo nam dela življenje
zanimivejše, nas izpopolnjuje,
pomaga se nam razvijati in
izoblikovati svoj pogled na svet.

Pokazal nam je, kako se gluhi ljudje
med seboj sporazumevajo ter nas
naučil, kako se pokažejo živali in
člani družine. Skupaj smo preživeli
prijetno dopoldne in si obljubili, da
se kmalu ponovno srečamo.
Katarina Tischer Gregorič

šolstvo

Čeprav velikokrat slišimo, da je svet
razvrednoten, da mladi ne poznajo
več vrednot, da ne znajo ceniti
medsebojnih odnosov, tolerance,
solidarnosti, socialne pravičnosti,
komunikacije, se pri nas, v šoli na
Vogrskem, trudimo prav te vrednote
ohranjati žive.

povabili Vladana, ki je aktiven član
Društva gluhih in naglušnih Nova
Gorica.

En od načinov kako je tudi
prijateljevanje z osebami s posebnimi
potrebami. V oktobru smo ob tednu
otroka ponovno gostili prijatelje
iz Medobčinskega društva slepih
in slabovidnih Nova Gorica. V
decembru pa smo ponovno medse
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Učimo se pripovedovati in poslušati

Med Osnovno šolo Ivana Roba in
vrtci Šempeter vedno poteka veliko
skupnih srečanj.

Opisali vam bomo bralno
sodelovanje med tretješolci in otroci
vrtca Žarek.

radi posnemajo. Tudi sami radi
pripovedujejo svojim prijateljčkom v
skupinah doma prebrane pravljice.

Tretješolci, pod mentorstvom
učiteljice Nede Mikuž, enkrat
tedensko, že drugo leto zapored
pripovedujejo doma prebrane
knjige. Čeprav so začetni bralci, jim
pripovedovanje obnov prebranih
knjig in nastopanje pred mlajšimi
otroci ne dela nikakršnih težav.
Vrtčevski otroci pa jih z zanimanjem
in veseljem poslušajo ter jih pri
našem vrtčevskem Bralnem palčku

Čeprav so tretješolci komaj začetni
bralci in vrtčevski otroci zelo dobri
poslušalci, je to res lepa izkušnja za
šolarje in za tiste, ki bodo šolarji šele
postali.

Dan za spremembe
Tema letošnjega Dneva za
spremembe je izmenjava predmetov,
s katerimi želimo ŠENT – Dnevni
center za ljudi s težavami v
duševnem zdravju – Enota Nova
Gorica, KŠTM Šempeter-Vrtojba
ter OŠ Ivana Roba Šempeter pri
Gorici čim več socialno ogroženim
osnovnošolcem omogočiti, da
se udeležijo šole v naravi. V
protipotrošniškem duhu bomo zbirali
in izmenjevali predmete, ki jih nujno
potrebujemo za kvalitetno življenje:
kuhinjske pripomočke, gospodinjske
aparate, igrače, družabne igre,
športno opremo, šolske potrebščine,
druge uporabne predmete (oprema za
otroke, mobitel …), uporabna otroška
oblačila, knjige, …

šolstvo

Predmeti se bodo zbirali ob glavnem
vhodu na več lokacijah:
• ŠENT, Dnevni center za ljudi s
težavami v duševnem zdravju,
C. Prekomorskih brigad 32,
Šempeter pri Gorici (nekdanji
sedež Glasbene šole);
• OŠ Ivana Roba, Andreja Gabrška
1, Šempeter pri Gorici;
• Podružnična šola Vrtojba, Ul. 9.
Septembra 132a, Vrtojba;

•
•

Podružnična šola Vogrsko,
Vogrsko 99, Volčja Draga;
Center za dnevne aktivnosti
starejših, C. Prekomorskih
brigad 62 a, Šempeter pri
Gorici

Pridobljene predmete bomo
predali v ponovno uporabo na
glavnem dogodku, ki bo:
KDAJ? v petek, 5. aprila, med 10.
in 16. uro ter v soboto, 6. aprila,
med 10. in 14. uro
KJE? Trg Ivana Roba, 5290
Šempeter pri Gorici*
*V primeru slabega vremena se
bo dogodek odvijal v Mladinskem
centru, Ul. 9. septembra 137,
Vrtojba.

Več informacij:
Margerita Humar, ŠENT
E: margerita.humar@sent.si
T: 031 371 992, 05 330 96 00

Vrtčevskim otrokom je s tem
prikazana lepa luč šolanja in branja.
Srečno še naprej!
Matejka Kandus, dipl.vzg.

Srečelov za
vrtčevski sklad
vrtca Šempeter
– zahvala
V mesecu decembru smo v okviru
Vrtčevskega sklada vrtca Šempeter
organizirali srečelov, da bi pridobili
finančna sredstva za pomoč otrokom
iz našega vrtca. Kljub temu, da časi
niso preveč naklonjeni obrtnikom in
podjetjem, smo s pomočjo prošenj,
ki so jih pošiljali tako starši kot
zaposleni v vrtcu, pridobili veliko
raznovrstnih daril. S skupnimi
močmi smo konec decembra na
Šempetrskem trgu priredili srečelov,
otroke pa je obiskal tudi Dedek
Mraz. Nad velikim odzivom in
dobrosrčnostjo vseh vas smo bili
presenečeni.
S kupljenimi srečkami smo pridobili
v sklad dovolj denarja, da bomo
marsikateremu otroku lahko tako
ali drugače pomagali. Ob tem bi se
radi zahvalili vsem donatorjem, ki
so prispevali darila za naš srečelov,
vsem staršem, ki so pomagali
pri organizaciji srečelova in nam
pomagali z idejami in vsem tistim,
ki ste nam tako ali drugače ponudili
roko in nam priskočili na pomoč.
Iskrena hvala!
Vrtčevski sklad vrtca Šempeter
OŠ Ivana Roba
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Naj športnik Goriške 2012
Športna zveza Nova Gorica je 1.
februarja letos podelila priznanja
za športne dosežke v letu 2012
najboljšim z območja šestih občin
Goriške. Naj športnik 2012 je postal
Nejc Znidarčič (Kajak klub Soške
elektrarne), naj športnica Goriške
2012 pa ponovno naša občanka
Lucija Mlinarič (Kotalkarski
klub Renče). Dolgoletna uspešna
športnica na domačih in največjih
mednarodnih tekmovanjih,
dvakratna športnica Goriške in
večkrat med najboljšimi športnicami
Primorske, je tudi v letu 2012 dosegla
izjemne rezultate. Srebrna medalja
na SP v kombinaciji, bronasta v
prostem programu ter dve srebrni
na EP v prostem programu in
kombinaciji, so dosežki, ki potrjujejo
visoko pripravljenost športnice in
dobre obete za uspešno nadaljevanje
kariere.

novinar Ervin Čurlič, ki je prejel
srebrno priznanje, bronasto pa
Robert Peršolja, predsednik NTK
Letrika Šempeter-Vrtojba.

Priznanja so dobili tudi športni
delavci za dolgoletno delo v športu.
Med nagrajenci sta bila športni

Priznanje Naj športnica Goriške 2012
je ponovno prejela kotalkarica Lucija
Mlinarič.

Izvršni odbor Športne zveze je
posebno priznanje podelil tudi
nogometašu z najdaljšim igralskim
stažem na Goriškem. Gvido Uršič Vitko je po dolgi in uspešni karieri
v Šempetru, Novi Gorici in kot
trener v Renčah, tudi kasneje ostal
zvest nogometu. V letu 2012 je
praznoval 60. obletnico igranja,
kar je svojevrsten rekord in prava
promocija tega športa.
Vsem nagrajencem čestitamo za
dosežke.
Mateja Poljšak Furlan

Griči XC 2013
Prvega aprila letos, na Velikonočni ponedeljek, bo v
Vrtojbi potekala že tradicionalna dirka z gorskimi kolesi
“GRIČI XC 2013”. Letos pričakujemo veliko udeležbo
tekmovalcev tako iz Slovenije kot tudi Italije, saj v tem
času ni nobene tovrstne dirke daleč naokrog! Pričakujemo
tudi udeležbo naših dveh olimpijk iz Londona, Tanjo
Žakelj in Blažo Klemenčič iz Italije (Čedad), pa svetovno
veteransko prvakinjo, Samiro Todone. Dirke se bodo
udeležili vsi najboljši slovenski gorski kolesarji, na čelu
z aktualnim državnim prvakom v krosu, Matjažem
Budinom iz Vrtojbe.

Se vidimo na Gričih!
Primož Gulin,
DEŠ Fleš
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šport

Vabljeni na gorskokolesarski spektakel, ki se bo odvijal na
Vrtojbenskih gričih. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo
Občini Šempeter-Vrtojba, Krajevnemu odboru Vrtojba
ter KŠTM-ju Šempeter-Vrtojba, ki so nam pomagali pri
izvedbi tega pomembnega športnega dogodka v naši
občini. Pozivamo pa tudi ostale, ki bi nam pri dirki želeli
kakorkoli pomagati, saj je organizacija takšnega dogodka
za društvo tudi velik finančni zalogaj. Javite se nam lahko
na e-pošto: desfles@gmail.com.

Zlata generacija RK Šempeter-Vrtojba spet z
medaljo – tokrat bronasto

Starejše deklice B RK Šempeter-Vrtojba so se po srebru v sezoni
2010/11 in naslovu državnih prvakinj v sezoni 2011/12 tokrat
morale zadovoljiti z bronom. Glede na prekratko klop in številne
poškodbe, ki klub pestijo že vso sezono, pa je ta bron vreden zlata.
Finale državnega prvenstva Slovenije
za starejše deklice B se je odvijal 10.
februarja letos v Slovenj Gradcu.
Rokometašice RK ŠempeterVrtojba so se v finale prebile kot
prvouvrščena ekipa zahodne lige.
V Slovenj Gradcu so se pomerile z
zmagovalno ekipo lige center – RK
Krim in zmagovalno ekipo vzhodne
lige – Rokometno šolo Alena Mihalja
iz Slovenj Gradca.

NTK Letrika
Ekipni mladinski državni prvak

Želja po ponovitvi naslova državnih
prvakinj je bila med Vrtojbenčankami
sicer velika, a ekipa, ki ima v prvi
postavi igralko, ki je kot popolna
rokometna novinka v klub vstopila le
štirinajst dni pred velikim finalom,
na tako velikih in izenačenih tekmah
skoraj ne more slaviti. Proti RK Krim
so se dekleta sicer borila odlično in
v izjemno izenačeni tekmi na koncu
izgubila le za gol. Sredi te tekme
pa se je na žalost poškodovala ena
ključnih igralk RK Šempeter-Vrtojba

Ekipa namiznoteniškega kluba
Letrika iz Vrtojbe je 10. in 11.
februarja letos v Ravnah na
Koroškem, pod okriljem trenerja
Darija Tokiča, ponovno dosegla
uspeh. Tokrat so prvič v zgodovini
kluba na državnem ekipnem
prvenstvu osvojili naslov ekipnega

– Tia Komočar in sanj po uspehu je
bilo konec. Ekipa iz Slovenj Gradca
je bila za tako postavo premočna in
zasluženo osvojila naslov državnih
prvakinj. Dekleta iz Vrtojbe pa
so kljub porazu pokazala, da so
najmanjša ekipa z največjim srcem
– borila so se do zadnjega žvižga. Na
turnirju je tokrat blestela vratarka
Tina Zgonik, ki je bila proglašena
tudi za najboljšo vratarko sezone v
tej kategoriji. Posebej se je izkazala
tudi novopečena igralka, Gaja Komel,
ki se kljub skorajšnjemu debiju, ni
ustrašila nasprotnic in s suvereno
igro celo ugnala nasprotnikova vrata.
Seveda si pohvalo za borbeno in
srčno igro zaslužijo tudi vse ostale
igralke in njuna trenerja, Dario
Šehović in Igor Vidmar.
Rokometašice RK ŠempeterVrtojba uspešno zastopajo barve
občine in na Goriškem ponovno
prebujajo rokomet. Uspehov mladih
rokometašic in športnikov nasploh se
veselimo vsi, a, da nas bodo dekleta
še naprej razveseljevala, potrebujejo
okrepitev. Zato ponovno vabimo
vsa dekleta, v starosti od 8 do 16
let, da se jim pridružite in skupaj z
njimi okusite čar rokometa, športnih
uspehov in timskega duha.
RK Šempeter-Vrtojba

mladinskega državnega prvaka.
Fantje Ludvik Peršolja, Kristjan
Peršolja, Davor Pejakič in Luka
Bressan so na turnirju ostali
neporaženi. Ludvik Peršolja je v kar
osemnajstih tekmah izgubil le en set.
Ludvik Peršolja

šport
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Ob izdaji nove pesniške zbirke Mirana Zorna,
Pod sencami neba
potrebno počakati vse do prihoda
novega tisočletja.
Pod sencami neba je Zornova četrta
knjiga, ki jo je izdal pred kratkim.
Obsega kar 200 strani, na katerih
je več kot sto izbranih poezij ter
nekaj avtorjevih slik in fotografij.
Po kronološkem zaporedju je
sestavljena iz štirih delov; prvi
trije so izbor bolje uspelih poezij
iz prvih treh pesniških zbirk:
To kar nosi srce (2002), Magični
krog življenja (2004) in Pariz
(2006).

Avtor zaključi, da je največja nagrada
za ustvarjanje odziv bralcev, njihova
pisma, in spodbudne besede tistih,
ki so se navdušili ob branju njegovih
poezij. Čutno zaznavanje notranjega
sveta in sveta, ki se odvija pred
našimi očmi, opisano na svojstven
način, boste gotovo našli v zbranih
pesmih Mirana Zorna.

Vsak prijazni vogal
čeprav na tujih zidovih
rad pogledam
ko te iščem po bregovih
z očmi obrnjenimi vase
Vznemirljiv obris profila
doživete drage podobe
tvojega kmečkega obraza
moj Šempeter
moja svetla luč
in moj skriti ključ
za nasmeh
Šempeter
mesto nečesa
samo mojega
kamor vesel se vračam
ko pokličeš me
Kraj zgodnjega sonca
ki samo vstopi v hiše
in prinaša najvišje
svojo magično moč
po ulicah cvetočih vrtov
na polja ga zanaša
med dobrote plodov
Kraj spokojnosti mogočnih lip
in utrujenih besed
naših očetov vzdih
sključenih na klopeh
s spomini trpljenja
Kraj starih kamnov graščin
in neuglašeni petelin
ki prebuja vrhove Marka
Kraj poguma novega
občutljivosti ustvarjenega
kreativnosti želenega
Kraj iskanja prihodnosti
dveh mladih zaljubljencev
ki nestrpno čakata
vlak novih možnosti
To je Šempeter
mesto nečesa
samo mojega

Več o avtorju in knjigah na:
www.miranzorn.com.

Barbara Skorjanc
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preprosto talenti

Miran Zorn se rad
pohvali, da je pravi Šempetrc.
Tu prebiva že vse svoje življenje
in kot sam pravi, se mu je lep del
življenja odvijal prav tu. Slava kraju
samemu bogato ponazarja ena izmed
njegovih pesmi Mesto nečesa mojega.
In ko spregovori o svoji mladosti, je
čutiti, kako je navezan na kraj, ljudi.
Rad se spominja tudi prijateljev,
sošolcev, še posebej pa učitelja
likovnega pouka, pokojnega Silvestra
Komela, ki je v njem spodbudil
željo po iskanju lepega, barvitega
in človeško čutečega. Miran se je
tako najprej poskusil z risanjem in
slikanjem, kasneje pa se je prepustil
moči besede in začel s pisanjem
poezije. Preden pa je to ustvarjanje
pognalo prave korenine, je bilo

Četrti del knjige Pod sencami
neba, s podnaslovom
Suženj strasti, pa ni izbor
že objavljenega, temveč
gre za povsem nove pesmi.
Tematika je sorodna prejšnjim
trem pesniškim zbirkam, čeprav
se je prvotna zamisel bolj nagibala
k opisom narave in ne toliko k
osebnoizpovednim vsebinam.
Vendar, kot pravi avtor, je pisalo šlo
tja, kamor ga je peljalo srce. Pove
tudi, kako se sam vedno znova
navdušuje nad možnostjo, ki mu
jo daje beseda, saj preko nje izpove
svoja notranja občutja, ki jih nato
zlije v poezijo. Za pesnjenje ne išče
posebno zahtevnih in zapletenih
oblik, cilj mu je vsakdanji človek, ki
naj bi v verzih našel sebe. Z vsebino
pa želi prebuditi notranji, emotivni
potencial slehernega posameznika.
V zadnjem delu knjige je nekaj več
kot dvajset novih pesmi, katerim je
želel priključiti še nekatere pesmi,
ki so bile izdelane izven konteksta
te zbirke. To sta poeziji Primorski, ki
je bila objavljena v knjigi Bataglioni
speciali, in Jaz Peter Pan, ki je nastala
z željo poskusiti se v ustvarjanju
pesmic za otroke.

Mesto nečesa mojega

Detajl morja, izdelan po principu mozaika, sestavljen iz malih ribic.

Pogovor z računalniškim
ustvarjalcem Bogdanom
Sobanom

preprosto talenti

Bogdan Soban iz Vrtojbe, diplomirani inženir strojništva, se uspešno uveljavlja kot
računalniški ustvarjalec tako doma kot v tujini. O tem pričajo številne razstave in
projekcije, nastopi na mednarodnih konferencah, objave na svetovnem spletu in navajanje
njegovega ustvarjalnega pristopa v strokovni literaturi. Iz njegovega nenavadnega
pristopa do ustvarjanja je diplomiralo kar nekaj diplomantov slovenskih univerz. Njegov
najnovejši dosežek je predstavitev njegovega dela v VisMath Book, ki jo je lansko leto
izdala Univerza Kaposvar na Madžarskem in v kateri je postavljen ob bok svetovni eliti,
ki ustvarja slike na osnovi matematike. Ponosen je tudi na svojo predstavitev v zborniku
International Contemporary Artists, ki ga je konec leta 2012 izdala Newyorška založba
ICA Publishing.
Vaša razstavljena dela, ki so bila do
nedavnega na ogled v Novi Gorici,
so zelo drugačna od tistih, ki smo
jih bili vajeni še do nedavnega. Kaj
nam lahko o tem poveste?
Res je. V Novi Gorici so bila
razstavljena novejša dela, pri katerih
sem pri programiranju uporabil
čisto nove tehnike. Gre za princip
potapljanja v tretjo dimenzijo slike.
Sliši se sicer precej nenavadno, toda
kombiniranje fraktalne matematike
z mojimi dosedanjimi algoritmi
mi omogoča prav to. Program mi
omogoča potovanje v globino slike
in ko naletim na zanimiv motiv, ga
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shranim in potujem dalje. To je tako,
kot bi se s fotoaparatom sprehajal
po deželi in slikal interesantne
motive. Naslednja nova tehnika, ki

je uporabljena, je mutacija slike.
Program najprej potegne vase neko
sliko (lahko tudi fotografijo) in jo
nato mutira tako, da nova slika
ohrani določeno prepoznavnost
s prejšnjo, pojavi pa se cela vrsta
novih elementov in oblik, ki novi
sliki dajo drugačen likovni izgled.
Tako je možno iz ene slike ustvariti
neskončno število slik. Tretja
metoda, ki je tu uporabljena, je
deformacijska. Z razliko od prejšnje
se po tej metodi slika tako deformira,
da ni prav nobene prepoznavnosti
s prejšnjo. Ohranijo se le barvne
kombinacije.

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba

fotografija, ki se obdela na način
mozaika. Program bere sliko in v
naključno izbranih točkah nariše
drobno ribico v ustreznih barvah.
Povprečno velika slika zahteva,
da program nariše vsaj 50.000
elementov, če želimo ustrezno
kakovost slike.
Novost pa je tudi portret. Kako
se ta vključuje v vaš dosedanji
ustvarjalni pristop?

Portret, sestavljen iz 30.000 zapisov
imena “ana” z različno velikostjo črk.

Generiranje portretov je samo
nadaljnji razvoj postopka postprocesiranja na način mozaika.
Izredno dopadljivi so se pokazali
portreti iz nekaj 10.000 zapisov
imena portretiranca. Možno pa je
simulirati tudi različne slikarske
tehnike.
Sklepamo torej, da ste se spoprijeli
tudi z možnostmi prodaje. Kako trg
sprejema vaše slike?

Pogled na kraško krajino v značilnih
jesenskih barvah.

Na razstavi smo opazili tudi sliko,
sestavljeno iz drobnih ribic. Ali to
pomeni kakšen bistven preobrat v
vašem konceptu?

Primer slike, ki jo je avtor “našel” pri potapljanju v globino
osnovne slike.
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Seveda bom ostal še naprej zvest
svojemu osnovnemu konceptu in
raziskoval nove možnosti ustvarjanja
še bolj oblikovno kompleksnih
in barvno usklajenih slik na
osnovi svojih lastnih generativnih
programov. To je tisti del mojega
ustvarjanja, ki se mu reče “za dušo”.
Tovrstni pristop do ustvarjanja
zahteva veliko idej, pridobivanje
novih znanj in inovativnih
programerskih rešitev, široko
uporabo matematike, vztrajnosti in
energije. Glede na to, da niste več
rosno mladi, nas zanima, kako vse
to zmorete, oziroma kako “polnite
baterije”, kot temu radi rečemo?
Čeprav sta mi bila matematika in
programiranje vedno zelo pri srcu,
se pozna, da je minilo že veliko časa
od formalnega izobraževanja. Zato
moram vlagati kar veliko truda,
da lahko vse to obvladujem in
osvežujem, kar pa brez “polnjenja
baterij” ne gre. Od pomladi do jeseni
veliko časa preživim v vinogradu,
v vrtu, v naravi torej. Jeseni pa
se večkrat sprehajam po Krasu in
občudujem njegove barve. Jesenski
kraški motivi so tudi eden izmed
mojih likovnih ciklusov. Zima
pa je idealna za programiranje in
realizacijo idej, ki so se nabrale
tekom leta.
Dominik Soban, Barbara Skorjanc

Popolna in neprepoznavna deformacija slike, ki jo je
predhodno generiral računalnik.
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Na prvi pogled morda, vendar pa bi
konceptualno to spadalo v metodo
post-procesiranja s to razliko, da
v tem primeru vstopa v program

V svetu so redki slikarji, ki lahko
živijo od svojega dela. Če velja to za
klasično umetnost, velja še toliko
bolj za tiste, ki se ukvarjamo z
digitalno umetnostjo oziroma celo
zagovarjamo tezo o kreativnosti
stroja. Delno se je odnos javnosti
do digitalne umetnosti spremenil,
vendar pa jo še večina obravnava
kot nepristno in nečustveno
likovno izražanje in jo tako tudi
vrednoti. Prednosti so v prilagajanju
oblikovnih in barvnih značilnosti
slik obstoječemu ambientu oziroma
designu, kar lahko prispeva k večji
harmoničnosti prostora. Druga
prednost je v možnosti izdelave večje
količine slik v kratkem času in na
izbrano tematiko.

Kako pri svojem delu vidite vašo pot
naprej?

Foto: Foto atelje Pavšič Zavadlav

Biblos
Testni dostop do elektronskih knjig
slovenskih založb na spletnem
servisu Biblos od marca do konca
junija 2013 tudi v Goriški knjižnici
Franceta Bevka!
Goriška knjižnica Franceta Bevka je
ena od desetih slovenskih knjižnic,
katere člani bodo imeli možnost
testirati prvi pravi slovenski spletni
servis za izposojo elektronskih knjig
slovenskih založb. Na spletnem
portalu Biblos bo v času testnega
obdobja od 10. marca do 30. junija
preko oddaljenega dostopa na voljo
skoraj tisoč elektronskih knjig, ki jih
bo mogoče prebirati na praktično vseh
napravah (bralniki z e-črnilom, tablice,
pametni telefoni, ...), na voljo pa bodo
tudi elektronski bralniki Biblos v naši
knjižnici, prilagojeni prav za uporabo
servisa BIBLOS.
Pridružite se prvim, ki bodo preizkusili
sodoben, privlačen in do uporabnika
prijazen način branja – vstopite v
BIBLOS, ki bo od poletja naprej kot
e-knjigarna in kot e-knjižnica na voljo
vsem. Več na www.biblos.si.

Ljudožerski ples
v SNG Nova Gorica
“Pošten človek si ne da nafarbat
tolko tatujev!” je misel mestnega
redarja v uprizoritvi Ljudožerski
ples, ki je bila kot sedma premiera
v tej sezoni krstno uprizorjena
15. marca letos, na malem odru
SNG Nova Gorica. Nestrpni in
rasistični dovtipi v igri zrcalijo
današnji odnos do priseljencev in
nasploh do tistih, potisnjenih na
družbeno obrobje.

Ustvarjalci uprizoritve se strinjajo,
da mora sodobno gledališče
posredovati angažirana sporočila:
“Živimo v svetu grozljivega
egoizma, pogosto smo obremenjeni
z lastnim preživetjem in to nas
potiska v brezbrižnost. Če bomo
na to opozarjali, se bo morebiti kaj
spremenilo.”
Dominika Prijatelj

Ustvarjalci spletnega biografskega
Knjiga na dom
– nova storitev leksikona Primorci.si
goriške knjižnice vabijo k sodelovanju

razno

Goriška knjižnica Franceta Bevka je
uvedla novo brezplačno storitev.
Le-ta je namenjena vsem, ki bi radi
brali, a ne morete oziroma s težavo
obiščete knjižnico zaradi invalidnosti,
težje bolezni ali starosti. Storitev je
namenjena članom goriške knjižnice
in se izvaja na območju občin
Nova Gorica, Brda, Kanal, MirenKostanjevica, Šempeter-Vrtojba ter
Renče-Vogrsko. Za obisk na domu se
je potrebno predhodno dogovoriti.
Knjižnici morate zaupati vaše podatke
in želje glede gradiva, ki ga bodo
enkrat mesečno brezplačno prinesli
na dom. Več informacij dobite na
e-naslovu knjiganadom@ng.sik.si ali
na tel. št. 05 33 09 100.
Mateja Poljšak Furlan
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19. februarja je bil v Goriški knjižnici
Franceta Bevka predstavljen spletni
biografski leksikon Primorci.
si. Spletni leksikon, ki ga najdete
na www.primorci.si, je nastal v
sodelovanju Osrednje knjižnice
Srečka Vilharja Koper in Goriške
knjižnice Franceta Bevka, k projektu
pa so se pridružile tudi vse druge
primorske splošne knjižnice.
Primorci.si je spletni biografski
leksikon znanih Primork in
Primorcev, v katerega so vključene
osebnosti, ki so rojene na
Primorskem, so tukaj živele, se
šolale, predvsem pa s svojim delom
zaznamovale razvoj domačega
kraja in pokrajine v preteklosti
in sedanjosti. Šteje že več kot
400 vnosov različnih pokojnih
in sodobnih pisateljev, pesnikov,

zgodovinarjev, novinarjev, slikarjev,
glasbenikov, arhitektov, duhovnikov,
znanstvenikov, raziskovalcev,
učiteljev, gospodarstvenikov,
politikov, športnikov, pa tudi
trgovcev, gostilničarjev, pekov,
kmetov ... Ne glede na zgodovinske
meje Primorske so v leksikonu zajete
osebnosti s širšega območja regije.
Zbirka imen raste in se dopolnjuje,
tako da nikoli ni dokončna. Veseli
bodo predlogov za uvrstitev novih
osebnosti v leksikon. Pošljete jih
lahko na primorci.si@ng.sik.si ali jih
posredujte preko spletnega obrazca.
Mateja Poljšak Furlan

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba

Ne-odvisen.si tudi v občini Šempeter-Vrtojba

Ne-odvisen.si je široko dejaven
vseslovenski družbeno odgovoren
program. Program otroke,
mladostnike in odrasle učinkovito
osvešča o pasteh kemičnih
in nekemičnih zasvojenosti.
V ospredje postavlja človeka,
ki zmore živeti zdravo in od
zasvojenosti neodvisno življenje
kljub tveganjem, ki se pojavljajo
v sodobni družbi. Program odpira
vrata medgeneracijskim stikom
in premisleku o odgovornem
ter usklajenem starševstvu ob
hkratnem postavljanju trdnih
vzgojnih postavk.
S programom smo v treh letih
aktivnega vseslovenskega
delovanja do danes izvedli že več
kot 480 interaktivnih dogodkov,
na katerih je bilo prisotnih več
kot 127.000 udeležencev.

v četrtek, 25. aprila, ko bodo poučno
interaktivni dogodki za predšolske
otroke in osnovnošolce potekali že v
dopoldanskem času v telovadnici OŠ
Ivana Roba Šempeter.
Za odrasle pa se bo ob 18. uri v
Kulturni dvorani v Šempetru pričel
družabni večer z naslovom “Tisti
dve besedi”. 90-minutni družabni
večer bo usmerjal in povezoval vodja
programa, Bojan Kodelja, znani
gledališki igralec, Iztok Mlakar, pa

bo preko video zaslona soustvarjal
žlahtni humor v vlogi video
interpreta. S strokovnjaki v živo se
bomo pogovarjali o najbolj aktualnih
družinskih temah, kot so medosebni
odnosi, usklajenost starševskih vlog,
postavljanje meja v vzgoji, različne
oblike zasvojenosti, negativne
informacije. Vljudno vabljeni na
interaktivno dramo z žlahtnim
humorjem. Vstop je prost!
Ekipa Ne-odvisen.si

grajske harmonije
Večeri komorne in
solistične glasbe
na Gradu Kromberk

Občina Šempeter-Vrtojba je
program NE-ODVISEN.SI prvič
gostila že v letu 2007 in nato v
letu 2010. Po treh letih program
ponovno prihaja v občino, in sicer

DUO ARPARLANDO
Tina Žerdin in Christine Leibbrand - Kügerl, harfa

Grad Kromberk
Petek, 19. april 2013, ob 20. uri

razno

Za abonma in izven. Vstopnina: 14 EUR, 10 EUR.
Ob 19. uri – brezplačno vodstvo po razstavi Meščanstvo na
Goriškem med vrednotami in konflikti na prelomu 19. in
20. stoletja.
Kulturni dom Nova Gorica, Bevkov trg 4, 5000 Nova Gorica
T 05 335 40 16, E blagajna@kulturnidom-ng.si, W www.kulturnidom-ng.si

Pomlad 2013

33

ski
šempetr lcev.
tos na
a
le
v
i
o
k
d
tu
bis
bota je
eliko o
ajbolj
Lepa so ila izjemno v ki se pusta n
b
i,
a
in
c
trg priv i so bili otro pri sprevodu
m
je
o
ji
n
d
n
a
a
r
d
v
g
e
M
na
delo
. Za so
troci za
bele
veselijo vi mask so o to smo poskr e v
it
e
v
s
čen
le
b
o
,
predsta in krof. Za v
Vrtojbe
aj
j šank
dobili č ruštva žena iz ele smo svo
Im
D
.
e
ja
r
članic
kuha
.
obleko lna pri P’ču”
ti
pustno
s
o
G
“
om
z napis
Ferfolja
a
k
n
Sta

Priprave na že
tradicionalno
pustno pregan
Šempeter vsak
janje zime se
o leto začnejo
v Kulturno um
že pred izteko
Glavni akterji
etniškem druš
m starega leta
so idejo o leto
tvu
in tudi letos ni
šnji pustni m
rokave pa so
aski oblikoval
bilo nič drugač
zares zavihali
i,
e.
še
po
preden se je zi
novoletnih pr
delavni tako pr
ma dobro zače
aznikih. Na “š
eživeli skoraj
la,
em
dv
pe
a
trs
m
es
ki
eca in brusili
fronti” so najb
Z ogromno vl
, žagali, varili,
olj
oženega truda
sestavljali …
in energije je
nove letalske
bilo na pustno
družbe Luft Še
soboto pripra
mpeter s celo
Družba si je re
vljeno za vzle
tno pripadajoč
dno linijo izbr
t letalo
o posadko stev
ala na relaciji
čase spodobi,
ardes in stevar
med Šempetro
svoje usluge po
dov.
m in Vrtojbo
nudila tudi pr
storitve vsak
in, kot se za kr
edsedniku dr
vikend ob vzle
izne
žave. Na izpo
tnem času pe
predstavila v
so
t do poldan. Pr
jo je ponudila
dom
svoje
emierno se je
dan so izjemom ačem Šempetru na pustno
posadka Luft
soboto in zase
a spremenili
Šempeter
dl
tra
a
zasedli 4. mes
so redne linije
zasluženo 1.
mesto. Nasledn
to.
in pristali na
karnevalu v So
ji
Že teden dni
vodnjah, kjer
pred pustom
so
so se naši pust
obiskovalcem
arji odpravili
predstavili la
v sosednjo Go
nsko masko “B
simpatične pu
rico, kjer so
arbi” in si z nj
stne skupine.
o prislužili 4.
Obilico navd
karnevalu v M
mesto ter nazi
ušenja pa so z
onfalconu, kj
v najbolj
isto masko po
er so med štev
odlično 2. mes
želi tudi na pu
ilnimi vrhuns
to.
stnem
kimi vozovi in
maskami zase
Klavdija Bizjak
dli

od tu in tam
34

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba

aj
bilo v vrtcu Žarek nek
Letošnje pustovanje je
pustnimi
s
reč
nam
o
sm
j
pre
edinstvenega. Teden dni
stor,
in zunanji razstavni pro
šemami okrasili vrtec
irne maškare.
izv
e
naš
li
eda
ogl
oči
da so si vsi mimoid
le in
o Žarek preplavile ma
Na pustni torek pa sm
, princese, gasilci,
arji
gus
so
šli
pri
–
re
velike maška
šemu
ice, čebelice, jagode. Na
spidermani, pikapolon
ani.
obč
i
rejš
sta
i
tud
žili
pridru
pustnemu rajanju so se
ob
pa
o
pustnih pesmi, nat
Zapeli smo jim nekaj
u so nas
in zaplesali. Ob sloves
li
aja
zar
paj
sku
glasbi
re najraje!
ška
ma
mo
mi, ki jih ima
razveselili s sladkarija
Barbara Žorž

od tu in tam

Pomlad 2013

35

Novorojenčki
odseka za boln
e novorojenčke
nedonošenčke
in
pediatričnega
oddelka šempe
bolnišnice se
trske
bodo greli z ro
čn
o pletenimi co
jih spetli prija
zni babici, go
patki, ki sta
spa Martina iz
gospa Terezija
Ajdovščine in
iz Gradišča pr
i
Vi
pavi.
V vsak copate
k je vpletenih
nešteto nitk in
narejen s topl
prav vsak je
ino dobrih ba
bic. Novorojen
in pravijo, da
čkov ne bo ze
kar otrokom po
blo
ložiš v zibelk
vse življenje.
o, jih spremlja
Copatki bodo
greli drobne no
njihovih ustv
gice, dobrota
arjalk pa bo og
rela njihova m
Nives Velikaj
ala srčeca.
ne, bolnišničn
a vzgojiteljica

Zborovsko petje Mešanega pevskega zbora Ciril Silič se
po naši deželi širi že od leta 1945. Zborovodkinja Milena
Prinčič uspešno, kvalitetno in vztrajno vodi pevke in pevce.
V Mladinskem centru v Vrtojbi je 16. decembra lani zapelo
več zborov: vokalna skupina Chorus ‘97 Miren, mladinski
zbor OŠ Frana Erjavca Nova Gorica, moška vokalna skupina
Sozvočja, ženska vokalna skupina Grlice Budanje, mešani
pevski zbor Ciril Silič Vrtojba ter Sebastjan Krajnc, ki
je zaigral na flavto skupaj z nonotom, Igorjem Vukom.
Koncert je bil namenjen mladim iz skupnosti “Srečanje”
na Kostanjevici nad Novo Gorico, ki so se izgubili na poti v
svet odraslih. Z darovanim denarjem so fantje kupili kravo.
Gospod Bojan Kisilak, ki je koncert organiziral, je skupaj s
člani skupnosti izdelal rastlinjak in jim ga podaril.
Loredana Činej, foto: Silvan Jogan
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Na obnovljeno sejmišče v Gorici (Italija) se je med 21.
in 24. februarjem vrnil sejem Expomego, eden najbolj
obiskanih prodajnih sejmov v naši bližini. Letos je bila
v pripravo in predstavitev aktivno vključena Obrtnopodjetniška zbornica Nova Gorica, ki je pripravila skupen
nastop slovenskih obrtnikov in podjetnikov, sodelovali
pa so tudi ostali turistični in gostinski ponudniki iz vseh
šestih občin ožje Goriške. Med drugim je v okviru sejma
22. februarja potekal tudi Goriški dan s pokušino domačih
dobrot in lokalnega vina. Barve Občine Šempeter-Vrtojba
je zastopal KŠTM Šempeter-Vrtojba, ki je predstavljal
športni turizem pri nas.
MPF
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Veseli mislovedec Milan Pavlič –
šempetrski pust!
Tradicija pustnih mask in pustovanja
v Šempetru sega daleč nazaj v leto
1946. Glavni akter, pobudnik pustnih
povork in veselega pustovanja
je bil vrtnar Milan Pavlič. Ko je
napočil pustni čas, je v Šempetru
na placu postalo veselo. Ni bilo

več pomembno delo, ampak sama
priprava na pust. Milan je s svojimi
nagovori in pustnimi maskami
spravljal ljudi v smeh in dobro voljo.
Njegove najbolj prepoznavne maske
so bile mini nona, gospodična,
kmečki vikend in naftni mogotec.

V času pustnega rajanja pa ni nikoli
pozabil na otroke v Stari Gori, ki jih
je vsako leto obiskal in jim podaril
sladkarije. Ljudje se ga spominjajo kot
vztrajnega šempetrskega pustolovca.
Alenka Pegan

nekoč je bilo
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MAREC
20. marec, 18.00
Delavnica učinkovite rabe energije
z ekoSpodbudami, ekoKrediti in
drugimi nepovratnimi sredstvi
Coronininjev dvorec
Občina Šempeter-Vrtojba v
sodelovanju z agencijo GOLEA
24. marec, 18.00
Materinski dan
Coronininjev dvorec
Društvo žena in deklet Šempeter
29. marec, 10.00
Obisk multimedijskega vozila
E-transformer
OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici
OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici
APRIL
1. april, 9.00
Gorsko kolesarska dirka GRIČI XC
2013
Vrtojba, Griči
Kolesarsko društvo DEŠ FLEŠ
5. in 6. april, 10.00
Dan za spremembe
Trg Ivana Roba, Šempeter pri Gorici
Dnevni center ŠENT, KŠTM ŠempeterVrtojba, OŠ Ivan Roba
6. april, 10.00
Testiranje telesne zmogljivosti (hoja
na 2 km)
Igrišče pri OŠ Ivana Roba
Športno društvo Mark Šempeter
6. april, 20.00
Komorni orkester NOVA
Tymur Melnyk, violina
Coroninijev dvorec
Kulturno umetniško društvo Šempeter

25. april, 18.00
Tisti dve besedi
Družabni večer, ki ga bo soustvarjal
Iztok Mlakar
Kulturna dvorana Šempeter pri
Gorici
Ne-odvisen.si
MAJ

5. maj, 10.00–18.00
Dirka Karting
Nekdanji MMP Vrtojba
Društvo Gas Vrtejba
10. maj, 17.00
Nena Dautanac: Moč misli in ciljev
(Mini šola o razumevanju človeške
narave)
OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici
Zavod Veselo srce, Metlika
12. maj, 10.00–18.00
Dirka Minimoto, Starodobniki C1,
Pit Bike in Supermoto
Nekdanji MMP Vrtojba
Društvo Gas Vrtejba
13. maj, 20.15
Pihalni ansambel, koncert
(za abonma in izven)
Kulturni dom Nova Gorica
Kulturni dom Nova Gorica
23. maj, 20.00
Gozd (Aleksander Nikolajevič
Ostrovski), premiera
Gozd upodablja zgodbo bogate
lastnice posestva na katerem se
odnosi zapletejo v živopisano
komedijo, v kateri se nizajo prizori
ljubezni in borbe za denar. Srbski
režiser Egon Savin bo tokrat prvič
ustvarjal v Sloveniji.
SNG Nova Gorica, veliki oder
SNG Nova Gorica

JUNIJ

1. in 2. junij, 8.00–17.00
Tekmovanje starodobnih
avtomobilov
Nekdanji MMP Vrtojba
Društvo Gas Vrtejba
2. junij, 8.30
24. “Šempeter 2013”
Trg Ivana Roba, Šempeter pri Gorici
Športno društvo Mark Šempeter
8. junij
Srečanje Šempetrov
Šempeter v Savinjski dolini
Krajevni odbor Šempeter pri Gorici
24. junij, 20.00
Slovesnost ob dnevu državnosti
Pri spomeniku, Sv. Ot
OZVV za Slovenijo “Veteran” Nova
Gorica, Sekcija Šempeter-Vrtojba in
Občina Šempeter-Vrtojba
25. junij, 8.00
Dvig slovenske zastave na Sabotinu
Sabotin
Območno združenje veteranov vojne
za Slovenijo “Veteran” Nova Gorica
29. junij, 20.00
Jubilejni koncert Župnijskega MePZ
Šempeter pri Gorici
Župnijska cerkev sv. Petra v
Šempetru
Kulturno umetniško društvo Šempeter
30. junij, 9.00
Praznik Sv. Petra
Trg Ivana Roba, Šempeter pri Gorici
Krajevni odbor Šempeter pri Gorici v
sodelovanju z drugimi društvi

napovednik

8. april, 20.15
Komorni godalni orkester Slovenske
filharmonije in solistka Sara Rustja,
klavir (za abonma in izven)
Kulturni dom Nova Gorica
Kulturni dom Nova Gorica
12. april, 17.00
Nena Dautanac: Zdrava
samopodoba (Mini šola o
razumevanju človeške narave)
OŠ Ivana Roba, Šempeter pri Gorici
Zavod Veselo srce, Metlika
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Spoštovane bralke, spoštovani bralci glasila!
Za nami je prva letošnja
in hkrati že osma izdaja
vašega glasila. Zadovoljni
ugotavljamo, da vsebine,
ki jih soustvarjate skupaj
z nami, radi prebirate.
Kot pa ste opazili, je
tokratna izdaja manj
obširna od prejšnje, v
tem obsegu pa si bodo
sledile tudi vse nadaljnje.
Razlog seveda ni v tem,
da vaših prispevkov ne
želimo objaviti, temveč
v tem, da so občinska
proračunska sredstva,
namenjena glasilu, letošnje leto zmanjšana. Lahko nam
verjamete, da smo bili že večkrat vprašani, kako nam s
takšnimi finančnimi sredstvi sploh uspe. Z entuziazmom,
prepričanjem v to, da delamo dobro, in končnim
zadovoljstvom s tem, kar ustvarimo! To je formula in
odgovor, ki nenazadnje lahko velja za slehernega izmed nas.
Na vseh področjih našega delovanja. Temu v prid govori
tudi lep slovenski pregovor, “Kjer je volja, tam je pot”. Voljo
pa je vsekakor imel tudi naš predsednik Borut Pahor, ki je
odgovore na naša vprašanja posredoval iz delovnega obiska
na Japonskem, kjer se je mudil v začetku marca. Na tem
mestu se mu ponovno zahvaljujemo, saj je bil angažma
njegove celotne ekipe pri tem neizmeren. Upamo, da ste ob
njegovih aktualnih odgovorih, našli tudi kakšnega za vas
same.

Veliko odgovorov pa so gotovo dobili tudi udeleženci
projekta “Obnovitev goriškega vrtnarstva”, ki je presegel vsa
pričakovanja organizatorjev. Izmenjava mnenj in izkušenj
je dobra popotnica za vse tiste, ki so se mogoče prvič
soočili z vrtnarstvom in pridelavo domače hrane. Pozitivna
plat projekta pa je tudi v medgeneracijskem sodelovanju,
oživitvi avtohtonih sort in druženju. O nadaljevanju
projekta vas bomo seznanili v prihodnjih številkah.
V kolikor menite, da imate tudi vi zgodbo, ki bi utegnila
zanimati bralce, nam brez oklevanja pišite na naš
elektronski naslov: glasilo@sempeter-vrtojba.si do 25.
maja letos. Naslednja številka izide v drugi polovici meseca
junija. Aktualne dogodke pa lahko spremljate na občinski
spletni strani www.sempeter-vrtojba.si.
Drage bralke, naj bo zadnja beseda namenjena vam. Prav
v marcu se nekako največ govori o ženskah, materah. Da
bo naš vsakdan doživet, prežet s pozitivnimi emocijami,
si velja zapomniti sporočilo, ki nam ga posreduje Paulo
Coelho v eni izmed svojih knjižnih uspešnic:
“Upajmo si biti to, kar smo, upajmo si narediti to, kar si
želimo, upajmo si biti drugačni, upajmo si biti nekoliko
nori.”
Pomlad je tu! Izkoristite jo!
Barbara Skorjanc, odgovorna urednica

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba prejmejo brezplačno vsa gospodinjstva v občini Šempeter-Vrtojba. Glasilo je vpisano v razvid medijev Ministrstva za
izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS pod zaporedno številko 1728.
Letnik III, številka 1
Izdajatelj: OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, zanjo župan Milan Turk
E-naslov: glasilo@sempeter-vrtojba.si
Odgovorna urednica: Barbara Skorjanc
Uredniški odbor: Lavra Fon, Dora Levpušček, Jožko Martelanc, Dominik Soban, Karin Zorn
Lektoriranje: Sara Krošelj
Oblikovanje: Blaž Erzetič
Tisk: Tiskarna Present, Ljubljana
Naklada: 2600 izvodov
Uredništvo si pridržuje pravico, da prispevke primerno priredi za tisk tako po obsegu kot po izrazu. Rokopisov ne vračamo. Prispevkov z nezakonito, žaljivo,
zavajajočo, sporno ali moralno neprimerno vsebino ne bomo objavljali.
V Glasilu se proti plačilu v skladu s sprejetim cenikom objavljajo tudi oglasna sporočila pod pogoji navedenimi v ceniku.
Šempeter pri Gorici, marec 2013

