lasilo
g
Občine Šempeter-Vrtojba

Foto: Ana Jarc

December 2017

Boreljada 2017

Požar bolnišnice 2017

Patronažna služba
Nevenka Volk Rožič

ZIMA 2017

Bala Vrtejbe

Spoštovane občanke in občani!

Foto: Foto atelje Pavšič Zavadlav

manj sredstev kot v prejšnji. Tako
smo kot vodilni partner že podpisali
pogodbo z organom upravljanja za
projekt LightingSolutions, s katerim
smo uspeli na razpisu čezmejnega
programa Slovenija-Italia. V okviru
tega projekta bomo s sistemi varčne
razsvetljave prenovili razsvetljavo
v javnih stavbah v lasti občine,
kot sta na primer obe šoli, glede
na razpoložljiva sredstva pa bomo
morda razsvetljavo prenovili še v
ostalih javnih stavbah.

Zadnji dnevi decembra predstavljajo
verjetno najčarobnejši čas v letu. Tudi
zima je že pokazala bele zobe, ki so
se jih verjetno najbolj razveselili naši
najmlajši. Sneg je, čeprav le za nekaj
ur, pobelil našo občino in pričaral
posebno vzdušje. Nekaj posebnega so
tudi prazniki, ki so pred vrati. Ti nas
kar silijo v premišljevanje o dobrem,
o družini, o sreči in o sočloveku. Pa
tudi o tem, kaj smo v iztekajočem
se letu postorili in kaj nas še čaka.
In v naši občini, lahko trdim, smo
postorili zelo veliko.
Po dolgih letih truda smo tako
letošnjo jesen v uporabo predali
razširjeno šempetrsko pokopališče.
Čeprav je bila ta naložba vrsto let
vedno zelo visoko na seznamu
potreb, so bili postopki, ki jih je
morala izpeljati občinska uprava,
izjemno dolgotrajni in zamudni. Pot
od pridobivanja zemljišč, urejanja
razmerij s sosedi in solastniki
zemljišč do pridobivanja gradbenega
dovoljenja ni bila enostavna. Sama
gradnja, torej tisti končni vidni
rezultat, zaradi katere imamo
Šempetrci ponovno možnost
svojce pokopavati v domačem
kraju, je v celotnem procesu
vzela še najmanj časa. Seveda pa
celoten projekt razširitve še ni
dokončan. Potrebujemo namreč
tudi primeren objekt in prostor za
izvajanje poslovilnih svečanosti. Z
gradnjo nameravamo nadaljevati
v naslednjih letih, za kar smo že
pridobili večino potrebnih zemljišč,
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trudimo pa se, da bi pridobili še
manjkajoča.
Letošnjo jesen si bodo zapomnili
tudi stanovalci hiš na Markovi poti,
ki ležijo pod vrhom Marka proti
Stari Gori. Do njih smo končno
zgradili vodovod in tako zagotovili
vodo iz javnega vodovoda za vsa
gospodinjstva v občini, kar tudi ni bil
majhen zalogaj.
Delovno je bilo tudi pod Markom. V
šempetrskem športnem parku smo
zaključili z deli na otroškem igrišču
in na orodjih za vadbo na prostem.
Igrišče je kar atraktivno in kot lahko
vsak dan znova vidimo, je v veliko
veselje našim otrokom, pa tudi
obiskovalcem iz soseščine. Seveda je
v športnem parku potrebno postoriti
še marsikaj, med drugim urediti
javno razsvetljavo in nekatere poti.
Nenazadnje je občina že pridobila
tudi gradbeno dovoljenje za gradnjo
garderob in gostinskega objekta,
vendar ocenjujemo, da gradnja teh
objektov zaenkrat še ni najbolj nujna.
Zanje bi namreč potrebovali znatna
sredstva, ki pa jih bomo raje namenili
za druge potrebe, saj je teh v občini
veliko.
Prav zato se trudimo dodatna
finančna sredstva pridobivati tudi
iz evropskih virov. Z veseljem
lahko povem, daj je občina pri tem
še vedno zelo uspešna, čeprav je
za regionalni razvoj v tej finančni
perspektivi 2014–2020 namenjenih

Občina je bila kot partner uspešna
tudi na razpisu doslej največjega
evropskega programa, namenjenega
razvoju raziskav in inovacij Horizon
2020. Naša vloga v odobrenem
projektu EdiCitNet bo preučiti
možnost uporabe očiščene vode
iz čistilne naprave za potrebe
namakanja, pa tudi sicer razviti
sistem učinkovitega namakanja in
gospodarjenja z vodnimi viri, ki
so v spreminjajočih se klimatskih
razmerah izjemnega pomena.
Prav zato nas je v zadnjem tednu
še posebej razveselila novica glede
namakalnega sistema Vogršček.
Vlada Republike Slovenije je namreč
pooblastila ministra za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano ter ministrico
za okolje in prostor, da z občinami,
na območju katerih leži namakalni
sistem, podpišeta pismo o nameri
glede predvidene ureditve pregrade
in namakalnega razvoda Vogršček.
Osnutek pisma o nameri predvideva,
da država zagotovi sredstva in izvede
sanacijo pregrade, namakalni razvod
pa bi v last prevzele občine. Le-te
bi za ustrezno prenovo razvoda
pridobile evropska sredstva, ki so
na voljo. Za uporabnike je seveda
ključnega pomena način, kako bodo
občine s sistemom, ki ga nameravajo
sprejeti, upravljale. Pogovarjamo
se, da bi organizirali javno službo,
ki pa bo morala biti taka, da bo z
majhnimi in nujno potrebnimi stroški
vzdrževanja zagotavljala relativno
poceni vodo za namakanje ob
ustrezno vzdrževanem razvodu.
Razveseljiva vest prihaja tudi iz
Sklada RS kmetijskih zemljišč in
gozdov. V teku je namreč razpis za
oddajo v zakup vinogradov in ostalih
zemljišč na Vrtojbensko-biljenskih
gričih. Po neuradnih informacijah
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je interesa precej, kar nas navdaja z
upanjem, da se bo s temi zemljišči v
naslednjem letu vendarle začelo bolje
gospodariti.
Novosti so na vidiku tudi pri
nekaterih javnih zavodih, katerih
ustanovitelj je občina. Verjetno se
te dni vsi radovedno zaziramo proti
gradbišču, kjer svoje lekarniške
prostore obnavljajo in povečujejo
Goriške lekarne. Lekarna v Šempetru
je zelo obiskana, zato bodo razširjeni
in prenovljeni prostori brez dvoma
velika pridobitev tako za zaposlene,
saj bodo le-ti imeli boljše pogoje za
delo, kot tudi za stranke, ker bodo
omogočali kvalitetnejši nivo storitev.
S prostorsko stisko se soočajo tudi v
zdravstvenemu domu v Šempetru.
Javni zavod Zdravstveni dom –
osnovno zdravstveno varstvo je že
naročil projektno dokumentacijo za
gradnjo prizidka, ki je v izdelavi. Na
občini se bomo potrudili čim prej
pridobiti gradbeno dovoljenje in z
gradnjo začeti.
Gradnjo optičnega omrežja, ki bo
končno zagotovilo zanesljivo, hitro
in varno uporabo širokopasovnih

storitev, kot so internet, internetna
telefonija in televizija, tudi v
Šempetru, pa nadaljuje družba
Gratel. Ker smo na občino prejeli
nekaj vprašanj glede sanacije izkopov,
naj na tem mestu povem, da bodo
prekopane ulice in pločniki dokončno
sanirani z asfaltom. Vgrajeni beton
je samo začasne narave. V vseh
na novo zgrajenih ulicah pa smo
že predhodno vgradili potrebno
kabelsko kanalizacijo, tako da tam
prekopavanja ne bo.

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.
Županove ure za občanke in
občane so vsako sredo
15.00–17.00. Termin si
rezervirajte v tajništvu
T: 05 335 10 00.

Spoštovani!
Koledarsko leto se izteka. Marsikaj
lepega smo v iztekajočem se letu
doživeli, veliko dobrega načrtujemo
za prihodnje. Naj bodo zadnji dnevi
veselega decembra čas praznovanj
in obdarovanj, majhnih in velikih
pričakovanj, toplih objemov in
otroškega smeha. Želim vam obilo
miru in veselja ob prihajajočih
božičnih praznikih ter malih
presenečenj in presenetljivih radosti
polno novo leto!
Vaš župan
Milan Turk

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

www.sempeter-vrtojba.si

Čaroben pozdrav vsem bralkam in
bralcem!

Zame je bilo tudi to leto čarobno,
dane so mi bile nove možnosti,
nove izkušnje, nova znanja in
nova poznanstva, ki jih bom vedno
nosila s seboj kot največji zaklad.
Hvaležna sem, da sem lahko z vami
delila to, v čemer najbolj uživam.
Hvala vsem vam, ki ste mi pri tem
pomagali, me urili in mi kazali
pot, kako naj to izboljšam in se kaj
novega naučim. Vsak od vas nosi
v sebi nekaj, s čimer lepša tudi naš
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vsakdan in pomaga, da je Glasilo
boljše, zanimivejše in prijetnejše
za vsakogar. Prav zato bi vas znova
povabila, da nam vaše misli, mnenja
in znanja pošljete do 2. marca 2018
na glasilo@sempeter-vrtojba.si.
Veseli bomo vašega prispevka!
Verjeli ali ne, vedno več vas je
takih, ki mi pišete. To me izjemno
veseli in prav vsakemu izmed vas
želim pomagati, zato bom sedaj
nekaj vrstic posvetila bralki Evi iz
Šempetra, ki me je prosila za pomoč.
V poletnih dneh je pri bivši gostilni
Zlata kapljica izgubila vrtnarske
škarje, ki ji zelo veliko pomenijo,
zato najditelja le-teh prosim, da
nam piše – morda bomo lastnici
polepšali te čarobne praznične dni z
najdenimi škarjami.
Vsem vam, dragi moji, pa voščim

čarobno novo leto. Bodite to, kar ste,
saj ste prav takšni popolni. Delajte
to, kar vas osrečuje, saj boste tako še
srečnejši. Naj vam novo leto prinese
obilo zdravja in ljubezni. Lepo
praznujte!
Lara Soban,
odgovorna urednica

Foto: Studio-E videoprodukcija

Zdi se mi, da sem se dvakrat obrnila
in je leto naokrog. Je tudi vam šlo
tako hitro? Kot bi bilo včeraj, ko sem
pisala lanski uvod za decembrsko
številko Glasila. Ni kaj, ko uživamo
in se imamo lepo, gre čas hitreje
mimo. In prav je tako! Prav je, da
uživamo dan za dnem in srkamo
vase vse lepo, kar nam je dano.
Prav je, da izražamo sebe in v tem
neizmerno uživamo.
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V decembru predviden začetek urejanja
Vrtojbenske ulice in Štandreške ceste

Največja naložba v infrastrukturo
je ureditev ceste z rekonstrukcijo
vodovoda in kanalizacije na
Vrtojbenski cesti od železniškega
prehoda proti Sparu, kjer bo dela,
vredna 437.769,41 EUR z vključenim
DDV, izvajal Kolektor CPG iz
Nove Gorice. V sklopu pogodbeno
dogovorjenih storitev bo izvajalec
uredil cesto ter obnovil vodovod in
z večjimi zamenjal sedaj premajhne
kanalizacijske cevi od km 0,550
do 0,770. Poleg tega bodo urejeni
še kolesarska steza in pločniki ter
obnovljena javna razsvetljava.
Štandreško cesto od križišča pri
Palmi do vrtojbenske obvoznice
pa bo urejalo novogoriško podjetje
Ginex international, d. o. o.
Pogodbeno dogovorjena dela v
vrednosti 115.617,87 EUR z
vključenim DDV obsegajo ureditev
ceste in gradnjo novega pločnika.
Na mestu trikrakega križišča bo
izvedeno novo krožno križišče.
Javna razsvetljava bo prestavljena

Foto: Tomaž Nemec

V Šempetru in Vrtojbi bodo
predvidoma sredi januarja
začeli urejati Vrtojbensko ulico
in Štandreško cesto, potem ko je
župan Milan Turk v prvi polovici
novembra z izvajalcema gradbenih
del podpisal pogodbi.

Župan Občine Šempeter-Vrtojba, mag. Milan Turk, in direktor novogoriškega
podjetja Ginex international, d. o. o., Primož Ule ob podpisu pogodbe za izvedbo
del v okviru rekonstrukcije Štandreške ceste v Vrtojbi.

na pločnik, deloma pa bodo elektro
in telefonski vodi prestavljeni s
stebrov pod zemljo, tako da bodo
nekateri stebri odstranjeni. S tem bo
zagotovljena večja prometna varnost
za vse udeležence v prometu, poleg
tega pa bo lepše izgledala tudi ulica
sama.

Mateja Poljšak Furlan

iz občinske hiše

Trije goriški
župani na
Evropskem
tednu regij
in mest
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Potem ko je v Novi Gorici 9.
oktobra 2017 potekalo prvo
srečanje svetnikov Občine Gorica,
Mestne občine Nova Gorica in
Občine Šempeter-Vrtojba, kjer so
predstavniki Evropskega združenja
za teritorialno sodelovanje EZTS GO
svetnikom treh občin ustanoviteljic
predstavili izvajanje skupnih
čezmejnih projektov, so se 11. in
12. oktobra župani teh treh občin
odpravili v Bruselj, kjer so sodelovali
na Evropskem tednu regij in mest.
Ta štiridnevni dogodek, ki vsako
leto poteka v Bruslju, uradnikom
iz regionalnih in mestnih uprav,
strokovnjakom ter akademikom
omogoča izmenjavo dobrih praks,
znanja in izkušenj na področju
regionalnega in mestnega razvoja.
Goriški župani Milan Turk, Matej

Arčon in Rodolfo Ziberna so skupaj
z direktorico EZTS GO Sandro
Sodini sodelovali na delavnicah
čezmejnega sodelovanja. Poleg
tega so na bilateralnih srečanjih s
predstavniki Evropskega združenja
za teritorialno sodelovanje ter
Evropskega parlamenta iz Slovenije
in Italije predstavljali tukajšnje
čezmejno sodelovanje, projekte treh
občin v sklopu EZTS GO in načrte
za naprej.
Te so predstavili tudi 28.
novembra 2017 na Trgu Evrope
med Novo Gorico in Gorico, in
sicer na dogodku, poimenovanem
Naša Evropa: Bela knjiga o
prihodnosti Evrope – kakšne bodo
posledice scenarijev na čezmejno
sodelovanje? Dogodka ob začetku

izvajanja dveh projektov EZTS GO,
projekta Čezmejni park Isonzo –
Soča in projekta Salute – Zdravstvo
v skupni vrednosti deset milijonov
evrov, se je poleg številnih gostov
z obeh strani meje udeležil tudi
predsednik republike Borut Pahor.
Projekta, ki morata biti zaključena
do konca marca leta 2021, sta
sofinancirana v okviru Programa
sodelovanja Interreg V-A ItalijaSlovenija 2014–2020 in sta doslej
edini evropski primer izvajanja
celostne čezmejne strategije v okviru
kohezijskih politik.
Mateja Poljšak Furlan

LightingSolutions – Inovativne rešitve
za energetsko učinkovito razsvetljavo
javnih stavb
Med organom upravljanja Programa
sodelovanja Interreg V-A Italia–
Slovenija 2014–2020 in vodilnim
partnerjem, Občino ŠempeterVrtojba, je bila na začetku decembra
2017 podpisana pogodba o dotaciji
sofinanciranja. Projekt, ki se je
začel 1. oktobra 2017, bo trajal
30 mesecev. Skupna vrednost je
1.251.573,92 EUR, od tega 85 %
prispeva ESRR v okviru Progama
sodelovanja Interreg V-A Italia–
Slovenija 2014–2020. Za projektne
aktivnosti v okviru prednostne osi
2 “Sodelovanje za nizkoogljične
strategije” bo tako Občina ŠempeterVrtojba pridobila sofinanciranje v
višini 212.500,00 EUR iz sredstev
ESRR, 15 % v višini 37.500,00 EUR
pa bo prispevala občina sama.
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V okviru projekta je predvidena
izvedba treh sklopov medsebojno
povezanih čezmejnih aktivnosti.
Izdelani bodo skupna metodologija,
popis in študija razsvetljave
javnih stavb, ki bodo občinam
zagotavljali strokovne podlage za
dolgoročno sprejemanje ukrepov
za varčnejšo in učinkovitejšo
razsvetljavo. V drugem sklopu
aktivnosti bodo kot primeri dobrih
praks v izbranih javnih stavbah
(šolah) občin nameščeni sodobni
inovativni sistemi visoko energetsko
varčne razsvetljave. V tretjem
sklopu aktivnosti bosta potekala
izobraževanje in ozaveščanje, ki
bosta namenjena usposabljanju za

dolgoročno energetsko upravljanje
stavb, pa tudi spodbujanju šolarjev,
mladostnikov, uporabnikov in
občanov nasploh k smotrnejši rabi
energije. Skupno metodološko
orodje za načrtovanje in spremljanje
ukrepov, izvedeni pilotni projekti
ter skupni izobraževalni programi
bodo omogočali izmenjavo znanja in
izkušenj, s tem pa prinašali dodatne
pozitivne učinke na področju
učinkovite rabe energije na obeh
straneh meje.
Danijela Kos,
višja svetovalka za projekte

projekti

Projekt LightingSolutions –
Inovativne rešitve za energetsko
učinkovito razsvetljavo javnih stavb
vodi Občina Šempeter-Vrtojba. Na
slovenski strani sta v projektne
aktivnosti vključena še partnerja –
Občina Tolmin in Goriška lokalna
energetska agencija, Nova Gorica.
Na italijanski strani pa sodelujejo
Svet slovenskih organizacij –
Confederazione Organizzazioni

Slovene in dve občini; Comune
di Doberdò del Lago – Občina
Doberdob ter Comune di Medea.
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Uspešno izpeljana vaja Požar v
šempetrski splošni bolnišnici 2017

V soboto, 21. oktobra 2017, je
zagorelo v 7. nadstropju šempetrske
bolnišnice. Eden od pacientov je
namreč z alkoholom namerno polil
več postelj in jih zažgal. Požar je
hitro zajel celoten prostor in se po
nekaj minutah že razširil v sosednje
prostore. Zaposleni so pričeli z
evakuacijo in poskusili pogasiti
začetni požar, vendar neuspešno.
Ker je bilo več oseb v bližnjih
sobah nepokretnih, so potrebovali
pomoč pri evakuaciji, ki pa jo je
zelo oteževal strupen dim, ki se je
širil tudi v zgornja nadstropja … K

sreči je bila to le predpostavka za
enodnevno vajo, ki so jo snovalci,
Civilna zaščita Občine ŠempeterVrtojba, Splošna bolnišnica “Dr.
Franca Derganca” Nova Gorica in
Javni zavod za gasilsko in reševalno
dejavnost – Gasilska enota
Nova Gorica, poimenovali Požar
bolnišnice 2017.

civilna zaščita

Foto: Foto atelje Pavšič Zavadlav

Oktober je namreč mesec požarne
varnosti. V tem času operativne
sile poleg drugih aktivnosti
vedno izvedejo tudi celovito
preverjanje svoje pripravljenosti.
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Šlo je za prvo tovrstno vajo na
bolnišničnem objektu po 17 letih,
s katero so sodelujoči preizkusili
odzivnost, tehnično opremo,
moštvene ter organizacijske
sposobnosti, hkrati pa je bila to
enkratna priložnost za skupno
urjenje in izvajanje reševalnih
aktivnosti ter primerjanje tehnik
rokovanja z reševalno opremo in
tehnik reševanja. Ker je bolnišnica
požarno zelo ogrožen objekt in je
število žrtev lahko zelo veliko, je
občinsko zasnovana vaja že v času
načrtovanja presegla svoje okvire in
potekala skoraj na regijskem nivoju.

Foto: Foto atelje Pavšič Zavadlav

Foto: Foto atelje Pavšič Zavadlav

Tematika letošnjega meseca varstva
pred požari je bila namenjena
intervencijskim potem in površinam
za gasilce. Ker pa te same po sebi ne
zagotavljajo učinkovitega reševanja,
so z namenom, da se preverijo
usposobljenost bolnišničnega osebja
za ukrepanje v primeru požara,
vodenje, operativno delovanje ter
sodelovanje med osebjem in silami
za zaščito, reševanje in pomoč
pri reševanju v primeru večjega
požara na objektu šempetrske
bolnišnice, v Splošni bolnišnici “Dr.
Franca Derganca” in njeni okolici
organizirali obsežno vajo, ki so jo
lahko spremljali tudi gledalci.

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba

triažo, organiziralo prevoze in
nadaljnjo oskrbo evakuiranih
bolnikov.
Ob zaključku intervencije so iz
nadstropja rešili 68 obolelih, od tega
14 težko ranjenih, 17 lažje, 37 oseb
pa v požaru ni bilo poškodovanih.
2 pacienta sta umrla, med njima je
policija identificirala tudi požigalca.
Požar v bolnišnici je bil uspešno
pogašen, objekt pa pregledan in
predan v uporabo.
Mateja Poljšak Furlan
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Foto: Foto atelje Pavšič Zavadlav
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civilna zaščita

Foto: Foto atelje Pavšič Zavadlav

Foto: Foto atelje Pavšič Zavadlav

Vsaka skupina je namreč imela
svoje naloge. Bolnišnično osebje
je izvedlo začetno gašenje,
reševanje in javljanje požara ter je
aktivno sodelovalo pri nadaljnjih
aktivnostih. Gasilci so izvajali
gašenje, reševanje in vodili
operativni potek intervencije.
Policija je skrbela za usmerjanje
prometa in za zavarovanje
območja, na katerem so potekale
aktivnosti, ter izvajala aktivnosti
pri iskanju vzroka požara oziroma
iskanju storilca. Civilna zaščita je
vzpostavila štab in prevzela vodenje
intervencije, nudila logistično in
drugo pomoč glede na zahteve
operativnega vodje intervencije.
Drugo prisotno zdravstveno osebje
(NMP in urgenca) pa je nudilo
pomoč poškodovanim, izvedlo

Foto: Foto atelje Pavšič Zavadlav

Pri izvedbi vaje, ki jo je vodil
Stanislav Črvič, poveljnik Civilne
zaščite Občine Šempeter-Vrtojba,
so poleg bolnišničnega osebja
sodelovale še 304 osebe, med
njimi 129 gasilcev z 32 vozili, 50
pripadnikov Civilne zaščite Občine
Šempeter-Vrtojba, 14 policistov,
16 pripadnikov prehospitalne
enote, 15 pripadnikov HRI in okoli
50 statistov, ki so bili tako člani
prostovoljnih gasilskih društev kot
civilisti. Dogajanje je spremljalo in
delo posameznih skupin ocenjevalo
tudi 15 ocenjevalcev iz vrst
Inšpektorata Republike Slovenije za
varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, gasilcev, bolnišničnega
osebja, policije in civilne zaščite.

Nevenka Volk Rožič –
ženska, ki si upa in zmore
nekdanji sošolci me še dan danes
nazivajo “predsednica”. Če sem
malce hudomušna, običajno
takrat, ko bi radi, da ponovno kaj
organiziram. Ampak na to sem se že
navadila.
Kako si prišla v gospodarstvo?

Ko sem vstopila k Nevenki v pisarno, videla njen nasmeh in
začutila njeno pozitivno energijo, bi lahko kar poskočila od
veselja. Predstavila bi vam rada žensko, ki je svojo energijo
napajala z novimi znanji in preko trdega dela ter izkušenj
postala direktorica GZS Območne zbornice za severno
Primorsko, kjer se bori in zastopa gospodarske interese za
naše območje. Poleg tega pa je Nevenka tudi predavateljica,
mentorica, rodoslovka, mati trem otrokom in še bi lahko
naštevali. Kapo dol, Nevenka!
Za začetek bi rada vedela, kakšna si
bila kot otrok? Kako bi se opisala?

podjetno

Od nekdaj sem zelo vedoželjna in
aktivna. V vsaki težavi sem vedno
videla nek izziv, opisala bi se pa
lahko preko dogodka, ki mi ga je
mama vedno pripovedovala. Ko
sem hodila v šolo, mama ni pogosto
hodila na govorilne ure, je pa kdaj
po cesti ustavila kakšno učiteljico in
jo vprašala, kako je v šoli. Odgovor
je bil vedno enak: “Veste, Nevenka
v razredu vedno zganja nek šenšur,
pri vsaki neumnosti je zraven,
ampak vedno, ko jo kaj vprašam, vse
obvlada.”
Kaj si pa kot otrok sanjala, da boš
postala, ko boš velika?
Vedno sem si želela postati
zobozdravnica in po končani osnovni
šoli sem se želela vpisati v Ljubljano
na zobotehnično ter študij nadaljevati
na stomatologiji, vendar se je moja
želja ustavila, ko me starši tako mlade
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niso pustili v Ljubljano. Vpisala
sem se na gimnazijo, kar pa sploh ni
bilo zame in sem se iz nekakšnega
protesta prepisala na srednjo lesarsko
šolo. Že tukaj sem izbrala popolnoma
tehnično smer, kar sem kasneje
nadaljevala na študiju informatike.
Pa da ne bo pomote, ni mi žal za
moje izbire, bi pa morda danes o sebi
odločala precej drugače. Študij sem
kasneje nadaljevala na Fakulteti za
organizacijske vede in nato opravila
znanstveni magisterij na področju
poslovnih ved na ljubljanski univerzi.
Kako te je poslovna pot pripeljala
do vodilnih mest? Kdaj si s takšnim
delom začela?
Že kot otrok sem bila vedno nekje
aktivna, tako sem bila na osnovni šoli
predsednica pionirske organizacije,
predsednica razredne skupnosti
in vedno, ko je bilo potrebno kaj
organizirati, so se obračali name.
In še danes organiziram srečanja
nekdanjih sošolcev – nekateri

V bistvu sem pretežni del delovnih
izkušenj nabrala v realnem sektorju,
bila sem tudi v državni in nekaj
malega v javni upravi. Ta paleta
različnih delovnih izkušenj mi
omogoča diametralni vpogled v
določenih zadevah in situacijah pri
delu, kar mi je v pomoč pri iskanju
optimalnih rešitev. Zame je to
velik plus tudi za delo, ki ga sedaj
opravljam. Sicer pa sem se najprej
zaposlila na Kompasu MTS, in sicer
v obdobju, preden so se razcvetele
brezcarinske prodajalne.
Kaj mora imeti ženska, da je na
vodilnem položaju?
Na splošno ne vidim pomembne
razlike v kompetencah, ki bi jo
morale imeti ženske zato, da
prevzamejo vodilni položaj. Gotovo
so pri tem v ospredju znanje,
izkušnje, zmožnost učinkovitega
komuniciranja in seveda socialna
mreža, ki ti pomaga pri delovanju.
Verjamem v to, da lepa beseda lepo
mesto najde, zelo cenim odkritost
in neposrednost, saj lahko brez
tega sporočilo hitro popačimo, kar
prinaša ogromno šumov in izgube
dragocenega časa. Kot ženska sem
izrazito nenaklonjena določanju
ženskih kvot in posledično
vključevanju žensk zgolj zato, ker
so ženske, ne pa zaradi nekih vrlin
in kompetenc, ki jih ženska ima kot
oseba.
Kako bi lahko v nekaj besedah
opisala tvoje delo na zbornici?
Gre za delo, ki je polno izzivov,
saj smo edini regijski zastopnik
gospodarskih interesov in to našo
vlogo bi rada v prihodnjih letih še
bolj okrepila. Naše članstvo sega
vse od Bovca do Idrije, Vipave,
pokrivamo namreč gospodarstvo
trinajstih lokalnih skupnosti v goriški
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statistični regiji. V veliko veselje mi
je, ko se podjetja obračajo na našo
zbornico in nam sporočajo njihove
težave, saj so njihovi problemi
pravzaprav naši izzivi. Trenutno se
gospodarstvo spoprijema s kar nekaj
težavami, kot so težave z električno
energijo v zgornjem Posočju,
neustrezna cestna infrastruktura,
kronično pomanjkanje tehničnih
kadrov, na nekaterih območjih je
pomanjkanje poslovnih con, ki bi
jih gospodarstvo potrebovalo za
večji obseg poslovanja in podobno.
Številna podjetja so že spoznala, da
sama težko rešujejo težave, predvsem
take, ki so skupne večjemu številu
poslovnih subjektov – zato so se nam
pridružila v članstvo.
Velikega pomena je dejstvo, da
podjetja čutijo pripadnost temu
prostoru in da sodelujemo in sledimo
določenemu skupnemu cilju, ko je
potrebno stopiti skupaj. Vsak izziv,
ki ga uspemo rešiti ali vsaj usmeriti
v pravo smer, predstavlja za nas en
velik motivacijski naboj za naprej in
je dokaz, da smo le povezani lahko
močnejši.
Zbornica zaradi spremembe zakona
od leta 2008 temelji na prostovoljnem
članstvu in povezuje velika, srednja,
mala in mikro podjetja. Kljub temu,
da gospodarska zbornica že skoraj
deset let temelji na prostovoljnem
članstvu, moram javnosti še vedno
poudarjati, da nismo paradržavna
ali paralokalna organizacija, da
nismo nobena politična organizacija
in delujemo povsem neodvisno v
korist članov. Tudi ni res, da če si
samostojni podjetnik, spadaš pod
obrtno zbornico, odvisna je dejavnost
ali produkt, ki ga ponujaš, saj se z
dobro idejo in dobrim razvojem težko
izogneš izvozu storitev ali blaga. In
prav izvoz je tisti, ki gradi naš rating,
našo prosperiteto. Visoka dodana
vrednost ni odvisna le od rok, ampak
predvsem od intelektualnega dela in
inovacij, česar je na našem območju
kar nekaj in nas kot regijo uvršča na
četrto mesto v Sloveniji.

Podatki že nekaj let kažejo, da je
bilanca regije pozitivna, kar pomeni,
da ustvarjamo neto dobiček. To se
pozna. Ne smemo pozabiti, da sam
turizem, brez gospodarskega zaledja,
ni dobra kombinacija za uspeh – brez
močnega gospodarstva v zaledju tudi
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in lahko opravim lahko veliko nalog
še pred službo.

Kako bi ocenila občino ŠempeterVrtojba?

Tako je. Leta 2012 sem se vrnila
iz Ljubljane in dala pobudo, da
obudimo to društvo, ki je v tem
času malce zaspalo. Danes štejemo
okoli 70 članov. Marsikateremu
kadrovniku ni omogočeno, da bi se
udeleževal dodatnih izobraževanj
ali usposabljanj, zato je še toliko bolj
pomembno, da si v stroki delimo
izkušnje in znanja. Zelo sem vesela,
da nam to uspeva. Tukaj gre pohvala
tudi članicam in članom društva,
ki super opravljajo svoje naloge in
nesebično delijo svoje znanje.

Osredotočila se bom na gospodarstvo,
ki ga natančno spremljam že nekaj
let. V bistvu je na tretjem mestu po
ustvarjenem neto dobičku v regiji.
Poleg številnih drugih podjetij,
ki ustvarjajo dodano vrednost, ga
pomembno zaznamuje podjetje
MAHLE Letrika. Velik razvojni
potencial za širše okolje je gotovo
prostor mednarodnega prehoda
v Vrtojbi, kjer že leta visi v zraku
izgradnja logističnega centra v
povezavi z Italijani. Manevrskega
prostora je dovolj za vse, potrebno bi
bilo le stopiti skupaj in izkoristiti ta
prostor, ki je lahko unikum v Evropi
in bi lahko prinesel nov razvojni
potencial za gospodarstvo in lokalno
skupnost. Na zbornici pričakujemo,
da nas bo občina v prihodnje
intenzivneje vključevala v aktivnosti,
ki se nanašajo na gospodarski
razvoj, saj je mogoče le tako dosegati
sinergijske učinke, ki prinašajo
dobrobit za gospodarske subjekte in
občane.
Poleg visoke funkcije imaš tudi tri
otroke. Kako si bila kos tej situaciji,
saj sta obe funkciji celodnevni,
naporni in zahtevata celega človeka?
Brez podpore mojega pokojnega
moža, ki me je razumel in mi
prisluhnil, se tale scenarij ne bi
takole odvil oz. bi se, vendar na
račun slabše kvalitete na eni ali
drugi strani. Otroci niso na mandat,
so na življenje – potrebno je vedno
iskati ravnovesje med enim in
drugim. Pride morda obdobje, ko
se ne moreš povsem posvečati
družini, lahko pa potem v nekem
trenutku ta manko nadoknadiš.
Nimam nekega recepta, kako je prav,
potrebno je prisluhniti samemu
sebi in seveda vedeti, da je nujno v
določenih trenutkih dati več energije
v eno ali drugo smer, ki jo potem
nekako uravnovesiš. Ženske smo
nekakšen multipraktik. Moram pa
povedati, da sem plenice in študij
super kombinirala – zame je bila to
zmagovalna kombinacija. Še danes
vstajam zelo zgodaj, pogosto že po 4.
uri. Srečo imam, da sem jutranji tip

Omenila bi rada, da si tudi
predsednica Kadrovskega društva
severne Primorske.

Kaj pa Nevenka počne v prostem
času, če ga sploh ima?
To vprašanje mi je pa res dalo misliti.
Če govoriva o koncih tedna, je tudi
ta moj čas zapolnjen s stvarmi, ki
mi prinašajo zadovoljstvo. Kadar
je le mogoče, se odmaknem od
mestnega vrveža v malo hišico na
zahodnem robu Slovenije, kjer imam
prečudovit pogled na Benečijo. Tu
najdem svoj notranji mir, prijetno
družbo prijateljev, bližnjih in daljnih
sosedov in si dam duška z različnimi
kmečkimi opravili. Tudi to, da sedaj
sama kosim kar zajeten del travnatih
površin in se kot edina ženska vozim
okrog s traktorsko kosilnico, so
domačini sprejeli z navdušenjem.
Zadnjih nekaj let se intenzivno
ukvarjam z rodoslovjem, raziskujem
namreč svoje korenine. Opazila sem,
da sem kot neke vrste detektor ali
skener – ko v roke dobim kakšno
cerkveno knjigo, se podatki kar lepijo
name. V pretežni meri sem se že
dokopala do podatkov o prednikih
do leta 1700, računam pa, da bom
pri nekaterih lahko raziskala svoje
korenine vse do leta 1600. Priznati
moram, da mi je to raziskovanje
izjemno všeč in se pri tem sproščam
ter neizmerno uživam.
Nevenka je lahko vzor vsakemu
od nas. Je dokaz, da lahko ženske
naredimo ogromno – še več, kot si
mislimo, da lahko. Za pogovor in čas
se ji iskreno zahvaljujem in želim
veliko uspeha tako na poslovnem kot
osebnem področju.
Lara Soban
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podjetno

Kako bi ocenila gospodarsko stanje
na našem območju danes?

ni upravnih središč. K tako visoki
uvrstitvi naše regije veliko prispevajo
idrijsko-cerkljanska podjetja, zato
lahko trdim, da ima gospodarstvo
preostalih lokalnih skupnosti v regiji
še veliko rezerv za razvoj.

Podpiramo domače gospodarstvo!
12. septembra je Območna
obrtno-podjetniška zbornica
Nova Gorica v okviru Dnevov
obrti in podjetništva 2017
organizirala okroglo mizo
“Prihodnost goriškega
gospodarstva – lokalna
skupnost kot ustvarjalka
pogojev za razvoj obrti in
podjetništva”, na kateri so
goriški župani delili mnenja
o nudenju priložnosti
domačemu gospodarstvu.
Vsem je bila skupna misel,
da obrtnikom in podjetnikom
pomagajo na različne načine,
ne le s finančnimi sredstvi in
z ugodnimi posojili, ampak
tudi z ustrezno komunalno
infrastrukturo, nižjimi stroški
poslovanja in drugimi ukrepi.
Primanjkuje pa ustreznega
kadra.
Da je potrebno priseči na
konkretnejše poteze glede kadra,
dokazuje že dejstvo, da se
spisek deficitarnih poklicev le
še podaljšuje, za razpise prostih
delovnih mest tovrstnih poklicev
pa ni zanimanja. Župani so tako kot
obrtniki soglašali, da je potrebno več
vlagati v izobraževanje in pritisniti
na državo ter na pristojne inštitucije,
da bi se tako stanje spremenilo. Sicer
pa je zbornica 9. novembra skupaj z
goriškimi osnovnimi šolami ter ob
podpori vseh šestih goriških občin
organizirala promocijo poklicev,
za katere je na trgu dela največ
povpraševanja.
Občine z roko v roki z obrtniki

podjetno

Občine pomagajo, kar je v njihovi
moči, so med okroglo mizo poudarili
goriški župani. Poleg finančne
pomoči, ugodnejše brezobrestne
kredite nudijo preko skupnega
Javnega sklada malega gospodarstva
Goriške, ki bo tudi v letošnjem
letu lokalnemu gospodarstvu nudil
sredstva v višini milijona evrov.

tega subvencionira komunalni
prispevek, v prihodnje pa bo tudi
preko 2,5 milijona EUR namenila
komunalnemu opremljanju
poslovnih con. Zagotavljanje
primernih gospodarskih in
obrtnih con ter oprostitev plačila
komunalnega prispevka ob
novogradnjah poslovnih prostorov
sta se namreč izkazala kot boljša
rešitev za zagon gospodarstva.

Občine skrbita cena vode in
zapiranje bank

Kljub temu, da ima šempetrska
občina veliko več delovno aktivnega
prebivalstva, ne zapostavlja razvoja
gospodarstva v občini, je na omizju
poudaril župan mag. Milan Turk. “Že
tradicionalno imamo gospodarstvu
namenjen prostor ob prometnicah,
imamo razvito infrastrukturo, kar
poskušamo še dodatno obogatiti,”
je povedal šempetrski prvi mož in
dodal, da tako kot ostale goriške
občine svoj delež pomoči Javnemu
skladu malega gospodarstva
Goriške prispevajo tudi v njihovi
občini. “Letno razpisujemo med
60 in 80 tisoč evrov sredstev
za mala in srednja podjetja, ki
investirajo v osnovna sredstva. Smo
tudi ustanovitelji in investitorji
Primorskega tehnološkega parka.”
Poleg tega šempetrska občina
subvencionira komunalni prispevek
in skrbi, da gospodarske javne
službe delujejo usklajeno ter da je na
voljo gospodarska infrastruktura.

Goriški župani so na okrogli mizi
izrazili tudi skrb glede napovedane
centralizacije v Novi KBM in
odpuščanja zaposlenih. Nekateri
župani že napovedujejo protiukrepe,
drugi pa ob tem omenjajo, da je
lahko to nova poslovna priložnost za
druge poslovne subjekte. Predvsem
pa so goriški župani poudarili, da
se bo očitno potrebno nasloniti na
domače, lokalne bančne ustanove.

Zasoljene položnice niso prizadele le
goriških gospodinjstev, ampak tudi
podjetnike in obrtnike. Župani so
zato podjetnikom svetovali, naj se
osebno obrnejo na strokovne službe
podjetja Vodovodi in kanalizacije,
d. d., ki jim bodo pomagale najti
ustrezno rešitev.

Območna obrtno-podjetniška
zbornica Nova Gorica

Mestna občina Nova Gorica je v
preteklih štirih letih neposredno
za spodbujanje gospodarstva
namenila 450.000 EUR, poleg
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Medicas
S septembrom je v poslovnostanovanjski stavbi na Cesti
prekomorskih brigad 62a v
Šempetru (pri bolnišnici) odprla
vrata prva specializirana prodajalna
medicinskih ter ortopedskih
pripomočkov v Občini ŠempeterVrtojba. Potreba po tovrstni trgovini
je bila na tem območju velika, saj
so pacienti bolnišnice ter občani
Občine Šempeter-Vrtojba morali do
sedaj po pripomočke v Novo Gorico.
V trgovini Medicas je moč dobiti
široko paleto ortopedskih in
medicinskih pripomočkov, med
drugim tudi opornice in ortopedske
pripomočke, izdelane v Sloveniji.
Naša velika dodana vrednost
je, da lahko pacientu izdelamo
tudi opornico oz. ortozo po meri.
Prodajni program zajema še
kompresijske nogavice, pripomočke
za inkontinenco, pripomočke za
diabetike, ortopedska obuvala,
ortopedske vložke, ortopedske
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nedrčke, lasulje, pripomočke
za nosečnice in mlade mamice,
pripomočke za zobno higieno,
merilne aparate, pripomočke za
pedikuro, pripomočke za oskrbo
rane, pripomočke za rehabilitacijo,
pripomočke za športnike itd.
V naši trgovini se mesečno
odvijajo različne brezplačne
meritve, kot so meritve venskega
pretoka s pletizmografom in
svetovanje o venskem popuščanju,
meritve sladkorja ter holesterola,
bioresonančne meritve celotnega
telesa itd. Brezplačno vam vsak
dan lahko izmerimo krvni tlak. V
trgovini ponujamo tudi različne
akcije, organiziramo nagradne igre in
delimo brezplačne vzorce različnih
prodajnih artiklov. Upokojencem
obračunamo deset odstotni popust
na željen artikel.
Trenutno sodelujemo z nekaj lokalnimi
društvi in zavodi. Tukaj vidimo še
veliko manevrskega prostora za
sodelovanje, saj nam je v velikem
interesu pomagati ter se povezati z
lokalnimi in regionalnimi društvi,
zavodi – tako z javnimi kot zasebnimi.

V bližnji prihodnosti si želimo
trgovino Medicas razširiti in
ponuditi še druge storitve ter
izdelke. Glavni cilj in velika želja
pa je, da občankam in občanom
ponudimo prijazno in strokovno
storitev, jih z brezplačnimi
preventivnimi pregledi osveščamo
ter jim pomagamo in svetujemo ob
njihovih težavah.
Vašega obiska bomo zelo veseli.

Medicas – nova specializirana
trgovina ortopedskih in medicinskih
pripomočkov.
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Boreljada 2017
Kot vsako leto se je tudi letos v
septembru odvijala Boreljada.
Na tej prireditvi je med drugimi
sodelovalo tudi Kulturno društvo
Tojva a. d. 1200, katerega člani
so se aktivno udejstvovali v
aktivnostih, organizaciji in
pripravah, da je kasneje vse
potekalo, kot je moralo. Na
Boreljado so pripeljali svoje
borele, pripravili slaščice ali
pa se pomerili v aktivnostih.
Društvo že od samega začetka
spodbuja ohranjanje kulturne in
etnološke dediščine, saj sta tudi
kultura in preteklost del našega
vsakdanjega življenja. Ravno zato
je pomembno, da take prireditve
in dogodke ohranimo, saj bo le
tako živa tudi prava duša kraja.

Za sodelovanje se jim v imenu
društva iskreno zahvaljujemo in
upamo, da bodo tudi v prihodnje
odprtega srca sodelovali in tako
skupaj soustvarjali lepe trenutke

v življenjih vseh krajanov in
ostalih obiskovalcev te dolgoletne
prireditve.
Neža Podberšič

društva
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Žegnanje
borel
Vsako leto, ko se v mesecu
septembru odvija praznik borele, je
osrednje dogajanje v nedeljo. Začne
se s sveto mašo in z žegnanjem
borel. Pri sveti maši sodelujemo
žene iz Vrtojbe, oblečene v domače
vrtojbenske noše. Le-te so izdelane
po vzorcu noš, ki so jih nosile naše
none.
Stanka Ferfolja

Vrtojbenske žene na Boreljadi
Že vrsto let se tretji vikend
v septembru v Vrtojbi odvija
tradicionalna Boreljada.
Ta prireditev se skozi leta
spreminja, vendar pa bistvo ostaja
vedno isto, in sicer poudarek
na boreli in vrtojbenski kuhinji
(kulinariki).

Dan kuhinje (kulinarike) letošnje
Boreljade je bila nedelja.
Obiskovalci so lahko na enem
mestu pokusili dobrote, ki smo jih
pripravile vrtojbenske žene.
Predstavile in ponudile smo osem
vrst minešter, in sicer šelinko,
ječmenko, fižolovko, sirkovo
mineštro, bučno mineštro, dve

vrsti jote in vrzotovko s klobaso. Za
poslastico je bilo drobno pecivo.
Največji užitek za otroke in odrasle
so bile palačinke (omleti).
Z velikim obiskom in s pohvalami
naših jedi smo zaključile čudovit
večer.
Stanka Ferfolja

društva

Zima 2017
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Moto klub Kavalir
Prihaja čas, ko se velika večina
voznikov spočije in spozna, da na
cesti ni več motoristov, ki so jih
čez poletje nekoliko motili ali jih
presenečali med njihovo vožnjo. Za
motoriste je to čas, ko svoja prevozna
sredstva pregledajo in jih pripravijo
na zimski počitek.
Prav tako je to čas, ko je potrebno
pogledati nazaj in podati oceno, kako
je bilo čez leto in ali smo opravili vse
naloge, ki smo si jih zadali.
Moto klub Kavalir je bil v letu
2017 velikokrat organizator
prireditev, ki so potekale v Občini

Šempeter-Vrtojba. Člani kluba smo
bili organizatorji več prireditev
– tradicionalne humanitarne
krvodajalske akcije, zbiranja
denarnih sredstev za bolnišnico
Stara Gora, postavljanja mlajev,
dopoldanskega dela praznovanja
sv. Petra ter zaključka motoristične
sezone za člane, motoriste iz
sosednjih klubov in klubov iz Italije
in Avstrije.
V mesecu decembru nas čakata še
organizaciji dveh prireditev, in sicer
“Kuhinja na placu” ter humanitarna
akcija “Obisk otrok s posebnimi
potrebami” v Vipavi.

Člani – kavalirji vse te naloge z
veseljem in s prostovoljnim delom
radi opravimo in že razmišljamo, kaj
bomo delali v naslednjem letu oz.
kako bomo zadane naloge izpeljali.
Ni nam težko vložiti svojega truda,
časa in razpoloženja, ampak vseh
nalog seveda ne moremo opraviti
sami, zato veliko sodelujemo
z Občino Šempeter-Vrtojba, s
Krajevnim odborom Šempeter, z
Društvom žena in deklet Šempeter
in seveda z občani naše občine.
Dominik Hanžič,
predsednik MK Kavalir

Jesensko delovanje strelskega društva

društva

Strelsko društvo Zdenko Žnidarčič
tudi v jesenskem času ne počiva, zato
je v tem kratkem obdobju izvedlo več
zanimivih dogodkov.

izvedli ocenjevalno streljanje, kasneje
pa v učilnici pisni in ustni izpit pred
komisijo, ki ga je opravilo vseh 20
tečajnikov.

organiziranih več individualnih tečajev
streljanja, kjer so predvsem začetniki
dvignili nivo rokovanja z orožjem in
točnost zadetkov.

V sodelovanju s koncesionarjem je
izvedlo usposabljanje za preizkus
znanja o ravnanju z orožjem in
opravljanje preizkusa znanja o
ravnanju z orožjem pred komisijo.
Usposabljanje se je izvedlo v dveh
delih. Prvi dan je potekalo teoretično
usposabljanje, kjer so tečajniki
spoznali osnove rokovanja z orožjem,
zakonodajo, osnove prve pomoči pri
ranah s strelnim orožjem … Po preteku
enega tedna so tečajniki na strelišču

22. oktobra 2017 je društvo ob 26.
obletnici odhoda zadnjega vojaka JLA s
slovenskega ozemlja (Slovenija je takrat
dejansko postala suverena država)
organiziralo tradicionalno strelsko
tekmovanje za pokal. Tekmovalo se
je v streljanju na razdaljah 15 m in
25 m. Streljalo se je sede s prednjim
naslonom (puška) in stoje (pištola,
revolver).

Trud članov društva kaže, da delamo
v pravi smeri. V septembru bi tako na
željo inštruktorja Željka Vujičiča, ki je v
strelstvu priznan inštruktor praktičnega
streljanja za varnostne organe in druge
službe, ki pri svojem delu uporabljajo
orožje, morali organizirati tečaj v
praktičnem streljanju, vendar je bil
zaradi nepredvidljivih dogodkov žal
preklican. Izveden bo v prihodnje.

Na prošnjo članov kluba je bilo

Simon Lisjak
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Martinovanje pod šotorom na
šempetrskem placu 2017
turističnega društva je šempetrski
župnik Janez Kavčič krstil mošt v
mlado vino, ki je bilo kasneje vsem
udeležencem prireditve na razpolago
za brezplačno pokušino. Prireditve se
je udeležilo preko tristo obiskovalcev,
čemur je zagotovo botrovalo tudi to,
da so domačini lahko prišli peš, iz
Nove Gorice in okolice pa je vozil
brezplačni mestni avtobus. Tako
udeležencem v prometu ni bilo
potrebno skrbeti zaradi pokušine
mladega vina, najpogumnejši pa so
lahko zaplesali ob spremljavi žive
glasbe.

Šempetrsko-Vrtojbensko turistično
društvo je 10. in 11. novembra letos
organiziralo prireditev Martinovanje
pod šotorom na šempetrskem placu
2017, ki se je odvijalo na Trgu Ivana
Roba v Šempetru pri Gorici.

Vrhunec prireditve je bil v soboto,
11. novembra 2017, ko je prireditev
obiskala Ana Bric – vinska kraljica
Vipavske doline.
Ob njeni prisotnosti in prisotnosti
župana Milana Turka ter predstavnika

Dobra volja, nasmeh na obrazu in
topli medčloveški odnosi so najboljši
razlogi za skupno sodelovanje in
snovanje novih projektov, ki so
namenjeni predvsem ljudem.
Se vidimo naslednje leto.
Dušan Bremec

Podprite naša društva,
ker vas nič ne stane
Društveno dogajanje je pomemben
del življenja v naši občini. Veliko
občanov je tudi članov občinskih
društev, ki s ponosom in z vnemo
skrbijo, da je vsakdan v naši občini
lepši, varnejši ali športno in kulturno
pestrejši. In vsakdo, ki plačuje
dohodnino, lahko našim društvom
še dodatno pomaga tako, da jim
podari do 0,5 % svoje dohodnine ...
to ga nič ne stane, pomeni pa veliko.

V naši občini je 15 društev, ki jim
lahko podarite del svoje dohodnine
in tako pomagate pri njihovih
prizadevanjih. Če se za to ne
odločite, gre vašega pol odstotka
nazaj v proračun. Tam vsako leto
ostanejo več kot 4 milijoni EUR –
gre za neporabljena sredstva, mi pa
verjamemo, da bi jih naša društva
znala najbolje in najkoristneje
porabiti.

Foto: pexels

Zima 2017

Uroš Bonšek
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Vsakdo se verjetno najprej spomni
naših prostovoljnih gasilcev, ki
si vedno zaslužijo našo pomoč.
Marsikdo pa ima v mislih še kakšno
svoje najljubše občinsko društvo
– tudi njim lahko podarite svojega
pol odstotka. Če bi radi ta prispevek
razdelili med več društev, lahko
to storite, izberete pa jih lahko do
največ pet.

Kako lahko darujete? Preprosto.
Prva možnost je darovanje preko
sistema e-Davki oz. se o prispevku
pozanimate pri društvih samih.
Druga možnost pa je obisk spletne
strani www.dobrodelen.si. Tam
vas čaka seznam vseh društev iz
naše občine – poiščete jih po poštni
številki, jih označite, vpišete svoje
podatke, si natisnete obrazec in ga
do konca leta odnesete ali pošljete
na finančni urad. Vaša odločitev
velja do preklica oz. spremembe
prejemnikov. Bodite dobrodelni
letos, da bo naslednje leto tudi
zaradi vas življenje v naši občini
lepše, boljše, varnejše. Hvala.

Delovanje Krajevnega urada
Šempeter pri Gorici

dobro je vedeti

Upravna enota Nova Gorica, ki jo
vodi načelnica Patricija Muršič,
pokriva teritorij šestih občin (MO
Nova Gorica, Občina Brda, Občina
Kanal ob Soči, Občina MirenKostanjevica, Občina Renče-Vogrsko
in Občina Šempeter-Vrtojba).
Krajevni urad Šempeter pri Gorici
deluje od 3. januarja 2007 v okviru
Oddelka za upravne notranje zadeve.
Na območju Upravne enote Nova
Gorica sedaj deluje 5 krajevnih
uradov na sedežih naštetih občin.
Na krajevnem uradu se opravljajo
dela in naloge, ki so predpisane v
Pravilniku o merilih za organiziranje
krajevnih uradov v upravnih enotah
(Uradni list RS, št. 114/2003), ter
druge naloge, ki jih odredi načelnica.

•

Na krajevnem uradu se odloča v
upravnem postopku, izdaja potrdila
ter opravlja druge naloge, in sicer se:
• sprejema vloge za podaljšanje
vozniškega dovoljenja in vloge
za zamenjavo vozniškega
dovoljenja zaradi spremembe
podatkov (bivališče, osebno
ime),
• sprejema vloge za osebno
izkaznico,
• sprejema vloge za potni list,
• sprejema vloge za vpis
spremembe naslova v potnem
listu,
• sprejema naznanitve pogrešanja
osebne izkaznice,
• sprejema naznanitve pogrešanja
potne listine,
• sprejema vloge za izdajo potrdila
o državljanstvu Republike
Slovenije,
• vodi evidenco o državljanstvu
Republike Slovenije,
• posreduje podatke iz evidenc o
državljanstvu,
• vpisuje v matični register –
rojstvo, poroka, smrt,
• vpisuje zaznambe v matični
register,
• vpisuje popravke v matični
register,
• sestavlja zapisnike o priznanju
očetovstva,
• sestavlja rodbinske pole,
• vodi sezname in evidence s
področja matičnih zadev,
• izdaja izpiske in potrdila iz
matičnega registra,

•
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posreduje podatke iz matičnega
registra,
sprejema izjave o spremembi
priimka,
sprejema izjave o izbiri priimka
za pravni promet,
sestavlja zapisnik o prijavi
zakonske zveze,
izdaja potrdila o prijavi
zakonske zveze,
izdaja potrdila, da ni zadržkov
za sklenitev zakonske zveze,
sestavlja smrtovnice,
sprejema prijave in odjave
stalnega prebivališča,
sprejema prijave potovanj v
tujino nad tri mesece in vrnitev
iz tujine,
vodi register stalnega
prebivalstva,
izdaja potrdila iz registra
stalnega prebivalstva,
posreduje podatke iz registra
stalnega prebivalstva,
sprejema prijave začasnega
prebivališča,
sprejema odjave začasnega
prebivališča,
ažurira evidence teritorialnih
enot,
vodi evidenco volilne pravice,
ažurira volilne imenike,
potrjuje podpore volivcev,
vodi evidenco gospodinjstev in
izdaja potrdila iz te evidence,
izdaja potrdila o vpisu v register
društev,
izdaja potrdila iz uradnih
evidenc o tujcih,
sprejema vloge za izdajo
digitalnega potrdila,
izdaja zemljiškoknjižni izpisek,

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

izdaja potrdila iz baze
geodetskih podatkov,
overja podpise, kopije in
garantna pisma.

Krajevni urad Šempeter pri Gorici
zagotavlja izvajanje uradnih ur po
naslednjem urniku:
• ponedeljek od 8.00 do 12.00 in
od 13.00 do 15.00,
• sreda od 8.00 do 12.00 in od
13.00 do 17.00,
• petek od 8.00 do 11.00 in od
12.00 do 13.00.
Vsak dan znova si prizadevamo
za izvajanje kvalitetnih storitev za
naše stranke. Pobude in predlogi s
strani naših strank so dobrodošli,
saj neprestano stremimo k čim
hitrejšemu in učinkovitejšemu
reševanju zadev. Zavedamo se, da
smo v službi za ljudi.
Kadar je zaradi objektivnih razlogov
potrebno za kakšen dan zapreti
krajevni urad, je obvestilo objavljeno
na spletni strani Upravne enote
Nova Gorica www.upravneenote.
gov.si/nova_gorica/ in na vratih
krajevnega urada.
S spoštovanjem!
Tanja Kralj,
vodja oddelka za upravne notranje
zadeve

Najpogostejši postopki na KU Šempeter do konca oktobra 2017
Izdaja osebnih izkaznic
Izdaja potne listine

500
492

Izdaja vozniškega dovoljenja

450

Potrdila iz uradnih evidenc
400

467
Izpiski iz matičnega registra

350
Sestava smrtovnic
300
Izjave za zapisnik

301

294

250
252

Prijave in odjave prebivališč

200

Potrjevanje podpor volivcev

150

Postopek s pogrešanimi in z najdenimi potnimi
listinami ali z osebnimi izkaznicami

100

119

Upravne overitve

90
50
0

61

37

8

54

76

4

Vloge za pridobitev spletnega kvalific. potrdila za
fizične osebe
Izdaja potrdil iz zbirk geodetskih podatkov

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba

Skrb za duševno zdravje zaposlenih
Letošnji svetovni dan duševnega
zdravja, ki ga obeležujemo 10.
oktobra, je potekal pod geslom
“Duševno zdravje na delovnem
mestu”, posvečen pa je bil
ohranjanju in krepitvi duševnega
zdravja na delovnem mestu.
V Sloveniji je zaradi službe
“pregorel”, pravzaprav se temu
pravilno reče “izgorel”, že skoraj
vsak osmi delavec. Delodajalci
so v tekmi na trgu zelo zahtevni
do zaposlenih, ki ne zmorejo
vsega, prisotni so naporni urniki,
nejasna navodila, slabi odnosi med
zaposlenimi … Potem so tukaj tudi
nove oblike zaposlovanja in strah
pred izgubo službe. Služb do konca
življenja skorajda ni več ... Vse to so
dejavniki, ki lahko vodijo v duševne
težave. Svetovna zdravstvena
organizacija že več let opozarja, da
izgorelost in depresija postajata
glavni poklicni bolezni 21. stoletja.
Zato smo v ŠENT-u, slovenskem
združenju za duševno zdravje,
pripravili razglednice z 10. koraki

10 kratkih nasvetov za
delodajalce:
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Ob podpisu smo spregovorili o
strategijah za krepitev duševnega
zdravja na delovnem mestu ter
o napotkih, kako nuditi pomoč
sodelavcu s težavami v duševnem
zdravju. Zelo pomembno je urejeno
delovno okolje, da nadrejeni ne
pričakujejo od svojih zaposlenih, da
bodo delali 60 ur na teden ali pa se
odzivali na vsa elektronska sporočila
izven delovnega časa. Nujno je, da
si nadrejeni vzame čas, da delavce
povpraša, kako so zadovoljni na
svojem delovnem mestu, kaj bi
se dalo morda izboljšati, kaj se
jim zdi narobe – skratka, skrbi
naj za dobre medsebojne odnose
in počutje delavcev. S tem pa so
seveda povezani tudi boljši rezultati
dela. Tri temeljna priporočila
delodajalcem za boljše duševno
zdravje zaposlenih so:
• oblikovanje zdravega delovnega
okolja,
• pomoč zaposlenim, da
prepoznajo tveganja za razvoj
duševne motnje ter
• podpora zaposlenim, ki se
soočajo z duševno motnjo.
Odziv delodajalcev je bil zelo
pozitiven. Pri nekaterih smo zaznali,
da so delavci preobremenjeni zaradi
kadrovske podhranjenosti (zlasti
zdravstvo, sociala). Odkar je vlada
zaradi krize zamrznila zaposlovanje,
se v javnih ustanovah soočajo
z bistveno povečanim obsegom
dela. Dodatno nezadovoljstvo pa
povzročajo stranke, pacienti, ki so
vse bolj zahtevni, nepredvidljivi
in lahko tudi nasilni. Delodajalci
poročajo, da je zaposlene upravičeno
strah, prav zato pa so zanje uvedli
tečaje samoobrambe ter okrepili
varnostno službo. Pozitivno
sporočilo nekaterih je, da veliko
vlagajo v pozitivno delovno klimo,
kar dokazuje tudi dejstvo, da tam

fluktuacije praktično ni. Spregovorili
smo tudi o trenutni pobudi za
zaprtje trgovin ob nedeljah in
praznikih, kateri so tudi delodajalci
zelo naklonjeni. Zavedajo se, da je
dober delavec le zadovoljen delavec.
Žal pa lastniki hipermarketov
postavljajo zahteve od notranjih
najemnikov oz. trgovin, saj se morajo
prilagoditi njegovemu urniku, čeprav
prinaša delo ob nedeljah le izgubo.
Opaža se tudi porast hitrih blagajn,
vendar kljub modernim strojem
brez dobrega in prijaznega delavca
podjetje ne bo tako uspešno, kot bi
lahko bilo.
Kampanjo so podprli tudi Mestna
občina Nova Gorica, Občina
Kanal ob Soči, Občina ŠempeterVrtojba in Občina Brda. Skupaj z
uporabniki Dnevnega centra za ljudi
s težavami v duševnem zdravju
Šempeter pri Gorici smo obisk
županov posvetili področju težav,
s katerimi se uporabniki soočajo
na delovnem mestu, in predali
zbir napotkov ter informacij, ki so
pomembni za ohranjanje zdravja
zaposlenih. Ocene kažejo, da so
več kot štiri petine posameznikov
z resnimi duševnimi motnjami
nezaposlene in da približno dve
tretjini nezaposlenih želita delati.
Pogovor smo sklenili s podpisom
častne zaveze in s prepričanjem,
da lahko vsi prispevamo h
krepitvi duševnega zdravja ter k
zmanjševanju stigmatizacije in
predsodkov, povezanih z duševnim
zdravjem. Še tako majhen prispevek
vsakega od nas je dragocen in
pomeni pomemben korak h krepitvi
duševnega zdravja v naši regiji.
Margerita Humar,
vodja DC ŠENT Šempeter
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1. Omogočite svojim
zaposlenim aktivni odmor.
2. Dobro spoznajte svoje
zaposlene.
3. Prepoznajte znake stresa
in preobremenitve pri svojih
zaposlenih.
4. Pogovarjajte se s svojimi
zaposlenimi in jih vprašajte za
mnenje.
5. Omogočajte svojim
zaposlenim možnost
izobraževanja.
6. Poskrbite, da je delovna
klima prijazna.
7. Vzdržujte ravnovesje med
delom in zasebnostjo.
8. Zaznajte morebitne stresne
dejavnike v organizaciji dela
in jih zmanjšajte.
9. Povejte svojim zaposlenim,
da so pomemben člen v
podjetju/organizaciji.
10. Organizirajte dneve,
namenjene promociji
(duševnega) zdravja.

do boljšega duševnega zdravja ter
spodbudili delodajalce, da se s
podpisom častne listine zavežejo, da
bodo v letu 2018 posebno pozornost
posvetili duševnemu zdravju
zaposlenih. Zavezo so podpisali:
ZD Nova Gorica, CSD Nova Gorica,
ZRZS OS Nova Gorica, Manufaktura,
d. d., Fakulteta za uporabne
družbene študije, Ustanova
Fundacija BIT Planota itd.

Najdi svoj ključ do zdravja
osteopat. Označil je naturopatijo
kot disciplino, ki sestoji iz različnih
veščin naravnega zdravljenja.
Danes je naturopatija močno
prisotna v Kanadi in ZDA. V Evropi
jo poznamo od druge polovice
19. stoletja in postaja čedalje
bolj uveljavljena (v Švici obisk
pri naturopatu pokriva socialno
zavarovanje).
Naturopatija nima škodljivih
stranskih učinkov. Človeku
naturopat s pomočjo različnih
veščin, katerih se je priučil, povrne
zavedanje in skrb za lastno zdravje.
Področje naturopatskega zdravljenja
in obravnave je zelo široko.
Ukvarja se tako s telesnimi kot
tudi s psihičnimi ali z značajskimi
težavami posameznika, ki ga v
življenju ovirajo.

dobro je vedeti

V letošnjem novembru je prva
generacija naturopatov v Bruslju
zagovarjala diplomska dela s
področja holističnih metod
naravnega zdravljenja. Prvi
strokovno akreditirani naturopati
evolutivne šole za naturopatijo že
delujejo za nas. Kaj naturopatija
sploh je? Je veda, ki združuje
več disciplin, katere po ločenih
poteh dosegajo nek skupen cilj. Je
alternativni medicinski sistem, ki
temelji na človekovi lastni moči
zdravljenja. Združuje več naravnih
metod, ki vzdržujejo in varujejo
zdravje živih bitij z upoštevanjem
lastnosti človeka in vplivov okolice
ter bioloških znakov, ki nadzirajo
življenje.

Pristop naturopata deluje na
vzroke bolezni in učinki pogosto
niso takojšnji. Bolezen se ne
zgodi v enem dnevu in iluzorno
bi bilo pričakovati, da bi se
porušeno ravnovesje v človekovem
organizmu v enem dnevu ponovno
uravnovesilo.

je pogosto težko odkriti. Tako
naturopat s holističnim pristopom,
ki upošteva človeka kot celoto,
ozavesti v posamezniku lastne moči
zdravljenja. Bolnika učijo, naj sam
prevzame odgovornost za svoje
zdravje. Učijo ga zdravega življenja,
pravilne prehrane in gibanja.
Preventiva je glavno načelo
naturopatije. Naturopat svoje
izkušnje in zdravje prenaša na
bolnike, da bi le-ti dosegli zdravo in
srečno življenje.
K naturopatu se lahko obrnejo tisti,
ki jih pestijo različne bolezni in
težave: alergije, astma, bolečine
v križu, hipertenzije, depresije,
menstrualne bolečine, kronična
utrujenost, kožne bolezni …
Naturopati delujejo po načelu,
da ima telo dovolj energije za
ozdravitev z notranjo močjo.
Pomembno je ravnovesje med
telesom, umom in duhom.
Jana Mermolja

V današnji dobi onesnaževanja
okolja in hrane ter vse večjega stresa
se posledice tega kažejo kot razvoj
vedno novih oblik psihofizičnih
težav in bolezni, katerih vzroke

Naturopatija je dokaj nov izraz, ki
se uporablja od konca 19. stoletja.
Njene korenine zasledimo v času
Hipokrata, ki je človeški organizem
doumel kot celoten sistem organov
z lastno inteligenco in ne le kot
seštevek organov. Sledil je princip
“ne škoduj, narava je edina medicina
in imunski sistem je tisti, ki ima
odločilno moč pri ozdravitvi”. Prvi,
ki je to disciplino poimenoval,
je bil Benedikt Lust, nemški

18

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba

Patronažne medicinske sestre – osebe,
ki v naše domove prinašajo strokovno
pomoč, toplino in vedrino
doma Nova Gorica – Irena Ferjančič,
Tanja Bavcon, Vlasta Zorn in
Anastazija Fon.
Patronažna služba

“Kako lepo je, ko se pelješ z avtomobilom in ti mali šolarčki,
nekoč naši novorojenčki, pomahajo v pozdrav. To so trenutki,
ki nam napolnijo dneve z veseljem in radostjo.

Besede, ki globoko v nas puščajo
sledi strahu pred tem, kar se
nam ali našim bližnjim lahko
zgodi, a obenem vzbujajo občutek
spokojnosti ob zavedanju, da nas v
težkih trenutkih na domu obiščejo
patronažne medicinske sestre,

Zima 2017

ki nemalokrat niso le strokovno
osebje, temveč osebe, ki v mnoge
domove prinašajo človeško toplino
in vedrino. Z nami so spregovorile
“naše” patronažne medicinske sestre,
ki delujejo v Občini ŠempeterVrtojba pod okriljem Zdravstvenega

Upravičenci do storitev patronažne
službe
Do obiska patronažne službe na
domu je upravičen vsakdo, za
katerega njegov osebni zdravnik
izda delovni nalog za opravljanje
zdravstvenih storitev na domu.
Zdravstveno nego in preventivno
dejavnost se zagotavlja tudi
kroničnim bolnikom, osebam nad
65 let starosti in invalidom. Na
domu pa obiskujejo tudi nosečnice,
novorojenčke in otročnice (to so
ženske v prvih 6. do 8. tednih po
porodu).
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A žal ni vedno tako. Na vrata je treba potrkati tudi takrat,
ko je za njimi huda neozdravljiva bolezen, ko dnevi
izgubljajo barve, ko se življenje poslavlja. Živimo čas, ko si
starost in osamljenost podajata roke, ko nasilje in različne
oblike modernih odvisnosti ugašajo družinska ognjišča, ko
brezposelnost prinaša že opazne sledove revščine in socialno
izključenost. Zdi se nam, da bomo morale patronažne
medicinske sestre na ta vrata vse pogosteje trkati.”

… ali patronažno varstvo je del
javnega zdravstva in sodi med
storitve, ki jih zagotavlja osnovno
zdravstveno zavarovanje. Izvaja se
na domu varovanca oz. bolnika ter
zajema tako preventivne obiske, ki
vključujejo svetovanje, pogovor in
skrb za zdravje, kot kurativne obiske,
v okviru katerih izvajajo zdravstveno
nego bolnika na domu. Nosilci
dejavnosti patronažne zdravstvene
službe so lahko višje oz. diplomirane
medicinske sestre in diplomirani
zdravstveniki, ki morajo imeti za
opravljanje tovrstne službe vsaj 5
let delovnih izkušenj na področju
zdravstvene nege. Patronažne
medicinske sestre povedo: “Za
delo na terenu so predhodne
izkušnje zelo pomembne, saj smo
na terenu same, tam se srečujemo
z najrazličnejšimi situacijami in
bolniki, zato moramo pravilno in
hitro odreagirati. V bližini nimamo
drugih strokovnih oseb in aparatur,
ki bi nam lahko pomagale. Pred
pacienti moramo delovati strokovno
in suvereno, saj si le tako lahko
pridobimo njihovo zaupanje. Kadar
vsega ne zmoremo, so nam v veliko
pomoč bolnikovi izbrani zdravniki
in druge službe, s katerimi dobro
sodelujemo.”

Kako do storitev patronažne službe?
Medicinska sestra vas obišče
na domu po naročilu osebnega
zdravnika. Če je zdravstvena nega
na domu nadaljevanje bolnišnične
zdravstvene nege, bolnišnične sestre
praviloma obvestijo patronažno
službo o odpustu iz bolnišnice
oziroma naročijo svojcem, naj sami
pokličejo patronažno medicinsko
sestro in se dogovorijo za obisk.
Kronični bolniki, starejši od 65
let ter invalidi so upravičeni do 2
preventivna obiska na leto, ki se
lahko opravita po predhodnem
telefonskem dogovoru ali brez
slednjega, v kolikor varovanca že
poznajo. Nosečnice in njihove
novorojenčke obiščejo takoj
naslednji dan po prihodu iz
porodnišnice.

pred kakšnim letom. Včasih, ko
prihajamo v tako družino, imamo
občutek, da prihajamo k prijateljem
ali sorodnikom. Družine imajo
naše telefonske številke in nas v
negotovosti ali nevednosti pokličejo,
pogosto tudi izven delovnega časa.
To nam potrjuje, da nam ljudje
zaupajo in nas sprejemajo.”
Patronažne medicinske sestre
vstopajo v domove ob različnih
priložnostih – negativnih in
pozitivnih. Vstopajo vedno, ko
jih ljudje potrebujejo in ko gre za
velike življenjske preizkušnje. Ob
tem poudarijo: “Četudi rezultati
našega dela niso vedno pozitivni,
nas občutek, da lahko pomagamo
ljudem, zelo osrečuje in nam daje
vedno nov zagon za delo z njimi.”

Za več informacij o delovanju
patronažne službe v Občini
Šempeter-Vrtojba povprašajte
osebnega zdravnika ali
preverite na spletni strani
Zdravstvenega doma Nova
Gorica www.zd-go.si/
ambulante/patronaznasluzba/.

Voščilo občanom
Težave pri delu z varovanci

dobro je vedeti

Delo patronažne službe je naporno,
saj gre pogosto za delo z ljudmi z
neozdravljivimi obolenji.
“Obiski in pogovori v takih družinah
so lahko zelo naporni in nas
spremljajo tudi po končanem delu.
Včasih, a vendar redko, varovanci
odklanjajo naš obisk, največkrat
zaradi slabih socialnih razmer
(alkoholizem, droge, duševne
bolezni) ali zaradi strahu, da bi drugi
izvedeli za njihovo bolezen. Ker
bolniki zgodaj zapuščajo bolnišnico
po najrazličnejših posegih, moramo
veliko zdravstvenih posegov ljudem
opravljati na domu, kar od nas
zahteva mnogo dodatnih znanj.” V
zadnjem času se pogosto srečujejo
s kosovskimi in z albanskimi
imigranti, predvsem z otročnicami,
ki ne poznajo slovenskega jezika ter
izhajajo iz drugačnega kulturnega
okolja, kar jim povzroča nemalo
težav pri komunikaciji. Patronažne
medicinske sestre še izpostavljajo:
“Zaradi težav, ki nastajajo na cesti
zaradi različnih vremenskih razmer,
ter dejstva, da vstopamo v različne
domove, so potrebna prilagajanja
danim situacijam, ki pa niso vedno v
skladu z našimi pričakovanji.”

“Vsi, tako mi kot naši varovanci,
si želimo mirne praznike, veliko
zdravja, nasmehov na obrazu, miru
... Imejmo se radi, bodimo drug
drugemu v pomoč in oporo. Vesele
bomo, če nas boste sprejeli v vaš
dom tudi v primeru, ko bomo morda
nenajavljene potrkale na vaša vrata.”
Naj bo iskreno voščilo vodilo v
novem letu, da bo vsakdan čim
bolj prijazen za tiste, ki so se znašli
v težki situaciji, in tiste, ki svojo
službo jemljejo kot življenjsko vodilo
in poslanstvo.
Tanja Peloz

Vzpostavljanje posebnega odnosa
zaupanja
“V nekatere domove prihajamo
zelo pogosto. Pridemo k mamici
in novorojenčku, naslednjič
dobimo delovni nalog za aplikacijo
injekcije pri dedku, pri prababici
pa smo prevezovali rano na nogi
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Naredimo nekaj zase
Kobra
Namen vaje
Vsakdo od nas ima izkušnje z
bolečinami v križu. Za to krivimo
napačen dvig bremena, sedenje za
računalnikom, položaj dela v službi
itd., pozabljamo pa na nepravilen
položaj telesa, ko stojimo v vrsti
na banki ali ko sedimo v čakalnici,
v avtu, na kavču pred televizijo,
ter na zvit spalni položaj. Večino
stvari delamo podzavestno, misli
imamo drugje, svojega telesa se
ne zavedamo, čeprav potrebuje
našo pozornost. Šele z bolečino
nas telo opomni, da je čas, da se
mu posvetimo. Zato ne čakajmo na
opomin, ampak raje poskrbimo zase
tako, da pomislimo, kako sedimo
oziroma stojimo. Naredimo lahko še
kakšno raztezno ali sprostilno vajo,
masažo ter vajo za moč.
S pravimi vajami in pravilno izvedbo
si lahko ojačamo stabilizatorje trupa,
da bomo sposobni telo obdržati več
časa v pravilnem položaju. Ko nam
postanejo vaje prelahke, pričnemo
stopnjevati njihovo težavnost, saj
moramo mišicam postaviti izziv, da
ne zaspijo.
Izvedba

Zgornji del dvignemo v opori na
podlahteh, stisnemo popek (ga
povlečemo v trebuh) in počasi
dvignemo eno roko, nato še drugo.
Stisnemo lopatice skupaj, zadržimo
3 sekunde in se v tem položaju
počasi spustimo na blazino, se
spet opremo na obe podlahti in
ponovimo.
Vajo izvajamo v tempu 3 sekunde
dvig in 3 sekunde spust, ker v dvigu
izdihujemo in v spustu vdihujemo.
Gib ponovimo 10- do 15-krat, sam
sklop vaj pa ponovimo v 4 serijah z
vmesno minutno pavzo.

Zima 2017

Načini
Ko nam je osnovna izvedba vaje
prelahka, nadaljujemo s težjimi
različicami:
• v dvignjenem položaju zadržimo
telo 10 sekund,
• namesto dviga posamezne
roke lahko dvignemo obe roki
naenkrat,
• v dvigu premaknemo roko na
čelo (najprej eno, nato drugo),
težje pred glavo in se v tem
položaju spustimo,
• namesto posameznega premika
rok premaknemo roki skupaj,
• v roko vzamemo lažjo utež in
ponovno začnemo z osnovno
izvedbo vaje.
Hiša rekreacije

Smoothie – čijakolada:
•
•
•
•
•
•

1/3 ananasa,
1 banana,
2 jušni žlici semen oljne
kadulje (čija semena),
1 jušna žlica kokosove
moke,
200 ml kokosove vode,
1 jušna žlica rozin.

Olupimo, narežemo in damo v
mešalnik.
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Ležimo na trebuhu, glavo ter čelo
imamo na podlagi. Noge imamo
sproščene v širini bokov, stopala
iztegnjena. Roke so pokrčene v
komolcih, ki jih narahlo potisnemo
ob telo, dlani pa so v ravnini z
brado. Podlaket je na podlagi.

Pazi:
• v dvigu je glava obrnjena v
blazino, brado potisnemo nazaj,
vrat je poravnan s hrbtenico,
• pri dvigu telesa komolcev ne
smemo dvigovati,
• pri dvigu oziroma pri premikih
rok ne sme priti do nihanja s
telesom,
• noge so sproščene na podlagi in
jih ne premikamo,
• če pride pri dvigu do nihanja z
zgornjim delom ali z nogami, so
naši stabilizatorji trupa prešibki,
zato raje zmanjšamo dvig do
višine, pri kateri smo sposobni
obdržati telo mirno,
• v dvigu ali premiku rok je
podlaket (dlan–komolec) v ravni
liniji vzporedno s podlago.

Postanite to, kar v resnici ste

dobro je vedeti

Sodobni trend osebnostne rasti
vodi v smer, ko se ljudje vse bolj
zavedamo, da je vsak človek zase
unikaten, edinstven in neponovljiv.
Iz tega sledi, da se mnoga podjetja
vedno bolj usmerjajo v iskanje
talentov na trgu dela, v odnosih pa
vse bolj hrepenimo po iskrenosti in
pristnosti. Iščemo torej to, kar že
imamo v sebi, pa se tega pogosto ne
zavedamo. Čas je, da se prenehamo
osredotočati na to, kar nismo in kar
vse bi morali biti, in začnemo ceniti
to, kar smo.
Na razvoj naše edinstvenosti
in naših talentov vpliva mnogo
dejavnikov; od vzgoje naših staršev,
šolanja, okolja, v katerem živimo,
vere, kateri sledimo, nacionalnosti,
kateri pripadamo, in še česa. Pravo
bistvo naše unikatnosti pa določa
naš tip osebnosti.
Spoznati samega sebe je najtežji
izziv, s katerim se človek lahko
spopade, saj zahteva veliko mero
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potrpežljivosti, samozavedanja
in empatije. In vendar, kako se
lahko lotimo samospoznavanja
in “luščenja” našega bistva?
Približno 400 let pr. n. št. je
grški antični zdravnik Hipokrat
prišel do dognanja, da se ljudje,
glede na odzivanje, sposobnosti
in karakter, razvrščamo v štiri
temeljne skupine osebnosti. Kateri
skupini pripadamo, določa naš tip
osebnosti, ki je podedovan bodisi
od naših staršev ali redkeje tudi
starih staršev. Zagotovo pa je, da
slednji vpliva na vsa področja
našega življenja. Od tega, kaj nas
najbolj zanima, do tega, kako se
vedemo, kaj nam veliko pomeni,
katere so naše temeljne vrednote,
na kakšen način sprejemamo
odločitve, kakšen tip ljudi nas bolj
in kakšen manj privlači ... Vpliva
na področje našega osebnostnega
razvoja, ljubezen in intimo, vzgojo
otrok, izbiro karierne poti, način
preživljanja prostega časa in seveda
na naše odnose.

Poglejmo, kakšne tipe osebnosti
poznamo in v katerem se boste
tudi sami najhitreje prepoznali.
Glede na temperamentne lastnosti
(podedovani del osebnosti) se ljudje
razvrščamo v rumeni, rdeči, zeleni
ali modri tip osebnosti. Delitev v
barvne skupine temelji na asociaciji,
ki jo človek dobi, ko pomisli na
katero od navedenih barv. Rumena
barva spominja na sonce, svetlobo,
energijo, optimizem, toploto in
takšna je tudi narava rumenega tipa
osebnosti. Rdeča barva je simbol
moči, nadzora, ljubezni, boja in
ognja. Takšna je prirojena narava
rdečega tipa. Zelena barva spominja
na mir, sproščenost, harmonijo in
naravo, kar veliko pomeni zelenim
tipom osebnosti. Modra barva, ki
nas asociira na morje, nebo, hlad,
nedostopnost, spominja na ljudi
modrega tipa osebnosti. Pomembno
je zavedanje, da smo vsi ljudje
mešanica vseh štirih barv, ena med
njimi pa vedno najbolj izstopa.
Po njej se nezavedno odzivamo,
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ko smo bodisi zelo sproščeni ali v
stresu. Druga najbolj izrazita barva
naše osebnosti je tista, ki pomaga
preprečiti ekstrem prve. Ostali dve
barvi sta najpogosteje priučeni
skozi našo vzgojo, razvoj, učenje in
izkušnje. Kako torej prepoznamo
posamezno barvo tipa osebnosti?
Ljudje rumenega tipa osebnosti
so pozitivni, prijazni in zelo
komunikativni. Skozi življenje
plujejo z energijo navihanega
otroka. Njihova primarna potreba
je zabavati se, zato se vsega,
česar se lotijo, lotijo na sproščen
in zabaven način. Zanimajo jih
ljudje, druženje z njimi pa jih
navdaja z energijo. Zelo veliko
govorijo in radi so v središču
pozornosti. Pogosto se spontano
znajdejo v vlogi motivatorja ali
zabavljača. Njihove šibkosti, ki
druge tipe osebnosti spravljajo
v stres, so neorganiziranost,
površnost, brezciljno besedičenje,
pozabljivost in nediscipliniranost.
Sami pa se najpogosteje izogibajo
ljudem, ki so zadržani, hladni,
odrezavi in pikolovski. V kolikor
ste se prepoznali v opisu rumenega
tipa osebnosti, je pomembno,
da se zavedate svojih vrlin
(komunikativnost, družabnost,
inovativnost, prepričljivost,
kreativnost …) in nadzorujete
svoje šibkosti (impulzivnost,
nezanesljivost, vihravost,
klepetavost …), saj boste na ta
način bolj samozavestni in pogumni
pri razvijanju svojih talentov in
sposobnosti.
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Čim manj stresa pa je primarna
potreba ljudi zelenega tipa
osebnosti, saj zelo težko delajo
pod pritiskom in ne marajo hitrih
odločitev. Ko se nekje ustalijo
(v odnosu, na delovnem mestu,
v družbi …), ne želijo ničesar
spreminjati. So dobri poslušalci in
opazovalci, zato hitro prepoznajo
vzdušje v prostoru, v katerem se
nahajajo. Bolj so osredotočeni na
ljudi in odnose kot na naloge in
cilje. Radi skrbijo za druge, zato
se odlično znajdejo v podpornih
funkcijah. Njihove šibkosti, ki druge
tipe osebnosti spravljajo v stres, so
počasnost, odlašanje, trma in včasih
tudi lenoba. Ne počutijo se dobro,
če so v družbi ljudi, ki so arogantni,
pokroviteljski in zahtevajo nenehno
akcijo. Z zavedanjem svojih
vrlin, ki so doslednost, mirnost,
potrpežljivost in sposobnost
poslušanja, ter z obvladovanjem
svoje počasnosti, trme in pogosto
odpora do sprememb zeleni tipi
osebnosti lažje razumejo sebe in
občutijo srečo in zadovoljstvo v
odnosu s samim seboj.
Visoke etične in moralne
vrednote so lastnosti, po katerih
prepoznamo ljudi modrega tipa
osebnosti. Njihovo vodilo je
delati stvari pravilno. Pri vsaki
stvari stremijo k perfekcionizmu
in dovršenosti. Ker imajo zelo
visoka pričakovanja do sebe in
drugih, najraje delajo sami. Neradi
prevzemajo odgovornost za stvari,
na katere ne morejo vplivati in jih
narediti popolno. Imajo potrebo
po dokazovanju intelektualnih
sposobnosti in obožujejo globoke
razprave. Njihove lastnosti, ki druge
tipe osebnosti spravljajo v stres,
so perfekcionizem, vzvišenost,

redkobesednost in maščevalnost.
Sami pa ne marajo ljudi, ki so
preveč površinski, glasni, preveč
govorijo in so neorganizirani. Z
osredotočanjem na svoje vrline, ki
so skrb, natančnost in poštenost,
ter z zavedanjem, da jih pretirana
kritičnost in perfekcionizem ovirata
pri osebnostnem razvoju, so lahko
pomirjeni sami s seboj.
Ne glede na to, v kateri barvi ste se
našli, pa se v odnosih (predvsem v
partnerskih) vsi pogosto znajdemo
z nasprotnim tipom osebnosti.
Moder z rumenim in obratno ter
rdeč z zelenim in obratno. Ravno
spoznavanje čustvenih potreb drug
drugega pa lahko ti dve kontra
osebi spodbudi, da začneta graditi
čudovit partnerski odnos. Toda več
o tem prihodnjič.
Naj na koncu vendarle opozorim na
dejstvo, da poznavanje osebnosti
nikakor ni namenjeno predalčkanju
ljudi in ne predstavlja orodja za
strokovno poglobljeno psihološko
ali bolezensko analizo posameznika.
Gre zgolj za teorijo, podkrepljeno s
praktičnimi primeri, ki nam lahko
pomaga najti sožitje in srečo. Postati
oz. biti to, kar v resnici smo, je
danes pogoj za uspešno, zdravo in
uravnoteženo življenje.
Anja Žagar
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Ljudi rdečega tipa osebnosti vodi
težnja po nadzoru. V odnosu z
ostalimi pogosto samoiniciativno
prevzamejo pozicijo vodje. Pri
rdečem tipu osebnosti igra zelo
pomembno vlogo njihova stopnja
zrelosti. So ciljno usmerjeni, zato
jih ljudje in njihova čustva ne
zanimajo preveč, razen v primeru,
da le-ti predstavljajo učinkovito
sredstvo za dosego cilja. Imajo
potrebo po moči in dokazovanju,
zato se pogosto lotijo nalog, ki se
drugim zdijo nemogoče. Njihove
šibkosti, ki druge tipe osebnosti
spravljajo v stres, so arogantnost,
brezosebnost, hitrost delovanja in
odrezava komunikacija. Sami pa
težko prenesejo v svoji okolici ljudi,
ki so leni, več govorijo, kot naredijo,
so počasni, jim ne sledijo in preveč
komplicirajo. Svoje notranje
ravnovesje in osebnostno rast rdeči

tipi osebnosti dosežejo, v kolikor
se zavedajo svoje ambicioznosti,
samozavesti, vztrajnosti in
odločnosti, hkrati pa nadzorujejo
svojo agresivnost in egoizem.
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Brezplačni izobraževalni
program v okviru Projekta
“Pridobivanje temeljnih in
poklicnih kompetenc od
2016 do 2019”
Tematski računalniški tečaji
– računalniško in digitalno
opismenjevanje (50 ur):
• Internet in delo v oblaku.
• Uporaba pametnih telefonov
in tablic.
Programi splošnega
neformalnega izobraževanja
odraslih (50 ur):
• Komunikacija na delovnem
mestu in v vsakdanjem
življenju.
Zbiramo prijave!

Ljudska univerza Nova Gorica
– LUNG obvešča vse zaposlene
osebe o možnostih brezplačnega
izobraževanja.

dobro je vedeti

Na LUNG-u smo pripravili
izobraževalne vsebine, ki so
namenjene vsem zaposlenim z
nižjo izobrazbo (osnovna, poklicna,
srednja šola) in starejšim od 45 let.
Cilj projekta je povečati možnosti
zaposlitve in mobilnosti ter
prepoznavati lastne potenciale za
kakovostnejše življenje.
Napoved brezplačnih tečajev v
januarju 2018
Začetni tečaj tujih jezikov (50 ur):
• Osnove uporabe italijanščine
na delovnem mestu in za vsak
dan – predviden začetek je 3. 1.
2018.
• Govorim angleško v službi in v
družbi – predviden začetek je 4.
1. 2018.
Začetni tečaj računalništva (60 ur):
• Računalniška pismenost za
odrasle (RPO).
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Ostali brezplačni tečaji, ki bodo
potekali v letu 2018:
• Osnovni in nadaljevalni tečaj
italijanščine in angleščine
(50 ur).
• Dobro počutje za kvalitetne
korake (50 ur).
• Tematski računalniški tečaji
– računalniško in digitalno
opismenjevanje (50 ur):
1. Varna uporaba interneta.
2. Uporaba pametnih
telefonov in tablic –
računalnik v žepu.
3. Internet in delo v oblaku.
4. Digitalna fotografija:
poglejmo skozi drugo oko.
5. Družbena omrežja.
6. Program Excel – delo s
preglednicami.

Česa si želi
sodoben
študent?
Študij ni več zgolj naslednja stopnja
izobraževanja, temveč je priložnost
za uspešno kariero in s tem
kakovostno življenje. Zato študentje
iščejo uporabna znanja, ki jih bodo
lahko uporabili v svojem poklicu
in jim bodo omogočila nadaljnji
osebni in karierni razvoj. Veliko
študentov na Fakulteti za uporabne
družbene študije je že med študijem
zaposlenih, zato si želijo predvsem
fleksibilen študij, osebni pristop in
razumevanje s strani akademskega
kadra, saj s takšno podporo dobijo
več motivacije za dokončanje
študija.
FUDŠ ponuja pestre programe:
• socialni menedžment, VS
(izredni študij),
• uporabne družbene študije, UN
(redni in izredni študij),
• medkulturni menedžment, MAG
(redni in izredni študij),
• psihosocialna pomoč, VS
(izredni študij),
• psihosocialna pomoč, MAG
(izredni študij),
• sociologija, doktorski študij
(izredni študij).
Več o programih lahko preberete na
spletni strani www.fuds.si.
Tjaša Peršič,
samostojna strokovna sodelavka
referata za študijske in študentske
zadeve

Izkoristite možnost brezplačnih
tečajev in se prijavite!
Več na www.lung.si.
Kontaktna oseba: Milena Cotič
(05 335 31 11, milena.cotic@
lung.si) ali osebno na LUNG-u,
Cankarjeva 8, 5000 Nova Gorica.

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba

Voščilo

Sprejem prvošolcev na
POŠ Vrtojba

Spoštovani starši, otroci, učenci,
prijatelji!
Upanje je uprto v prihodnost.
Osrečite drugega in v vas se bo
porodila neizmerna sreča.
Bistvo vzgoje in izobraževanja
je v ljubezni, dobroti, sočutju,
prijateljstvu, spoštovanju, miru,
veselju, drugačnosti …
Nikoli nisi srečen zase, vedno
je sreča posledica razdajanja in
spoznanja.
Ljubezen ni skrita v imetju,
tekmovanju, kopičenju,
izkoriščanju, enoličnosti, temveč
v premagovanju samega sebe,
odkrivanju novega, izgrajevanju,
spoznavanju, odpovedovanju,
darovanju …
Do nje ne vodi preprosta pot,
temveč pot preizkušenj in ovir, na
kateri je upanje tisto, ki te vodi do
cilja.
Ni skrita v “jaz” temveč v “ti, ona,
on, mi in vi”.
Ljubezen pogojuje upanje.
Želimo vam, da bi premagali
oviro zunanjega blišča in
pogledali skozi srce, svetlobo,
radost, dobroto.
Podarite nasmeh, besedo, pogled,
poljub, objem, prijem za roko,
obisk, vzklik veselja, spodbudo,
dobro voljo …

Spet so se šolska vrata na stežaj
odprla. 1. septembra je skoznje
zakorakalo 21 prvošolcev, ki so jih
pospremili njihovi starši.
Zbrane je nagovoril ravnatelj, mag.
Primož Hvala Kamenšček, ki je z
zvoncem naznanil začetek novega
šolskega leta.
Prvošolci so prisluhnili pevskemu
zboru in si ogledali dramatizacijo
pravljice Rdeča kapica nekoliko
drugače, ki so jim jo poklonili
lanskoletni učenci 1. razreda.

Sledili so povabilo v učilnico in prvi
napotki za uspešno delo v novem
šolskem letu. Pri tem sta učiteljicam
pomagala Peter in Petra, naši
maskoti, ki bosta tekom leta sledili
šolskemu delu in otrokom popestrili
igro ter učenje.
Za konec smo se posladkali s torto
ter stekli staršem v objem.
Vsem prvošolcem želimo uspešno
šolanje.
Učiteljice Alenka Vodopivec, Karmen
Grosar in Nika Možina ter vsi ostali
na POŠ Vrtojba

Če najdeš to pot, da si osrečil
drugega, si osrečil sebe.
V prihajajočem letu vam želimo
novih znanj, izkušenj, doživetij,
ustvarjalnosti, novih spoznanj,
ljubezni in upanja.
Mag. Primož Hvala Kamenšček,
ravnatelj

šolstvo

Nataša Brovč Nanut,
pomočnica ravnatelja
Matejka Kandus,
pomočnica ravnatelja
Boris Kožlin,
pomočnik ravnatelja

Zima 2017
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Debaterji šempetrskega debatnega
kluba spet državni prvaki
Debatni klub OŠ Ivana Roba je
letošnje debatno leto začel z velikimi
uspehi. Na šoli je 27 debaterjev,
ki se zavedajo, kako pomembno je
javno nastopanje, pa tudi razvijanje
kritičnega mišljenja, analiziranje
prebranega in slišanega ter
argumentiranje. Razvijanje višjih
kognitivnih zmožnosti je zanje
ključnega pomena.
Na 1. turnirju na 1. OŠ Celje so
debatirali o trditvah “Umetna
inteligenca je prinesla več škode
kot koristi.” ter “Vsaka osnovna šola
bi morala imeti zelenjavni in sadni
vrt, za katerega bi morali skrbeti vsi
učenci in učenke.”.

Nastja Orel, Filip Šorli in Lana
Vodopivec so se uvrstili v finale,
zmagali in postali državni prvaki.
Med najboljšimi govorci so bili Lana
na 1. mestu, Nastja na 2. mestu,
Filip na 5. mestu in Lara Kropej na
7. mestu.
Na Martinovo soboto so debatirali
na OŠ Komen o trditvah “Pravica
najstnikov do zasebnosti je
pomembnejša od pravice staršev, da
vedo.” ter “Jesti preveč je slabše kot
jesti premalo.”.
Finale je bil šempetrski – 2 naši
ekipi sta se pomerili v finalu, kjer so
Filip, Nastja in Lana ubranili naslov
državnih prvakov. Na 2. ekipno

mesto so se uvrstili Matevž Elersič,
Klemen Cej in Luka Spasojević, na 4.
mesto pa Miha Hlede, Lea Skočaj in
Kaja Škrinjar.
Med deseterico najboljših govorcev
so bili Lana na 1. mestu, Nastja na 3.
mestu, Lea na 4. mestu, Klemen na
5. mestu in Filip na 9. mestu.
20. novembra so bili naši državni
prvaki vabljeni na Radio Robin. Za
eno uro je bil mikrofon v njihovih
rokah, intervjuvali pa so igralca
Kristjana Gučka, ki se je njihovemu
povabilu z veseljem odzval in
debaterjem polepšal dan.
Kristina Stopar Jenišek,
mentorica debatnega kluba

Naravoslovni dan

šolstvo

V sredo, 18. oktobra 2017, je
Vrtec Šempeter v sodelovanju s
Triglavskim narodnim parkom in z
Ribiško družino Tolmin organiziral
naravoslovni dan za predšolske
skupine. Bili smo v Tolminu ter se
popeljali z ladjico Lucija po jezeru
na Mostu na Soči. Ogledali smo
si ribogojnico, se učili o gojenju
rib, spoznali soško postrv ter se
seznanili z ribiško opremo. Izvedli
smo delavnico “Vodni krog” na teme
“Mlinček”, “Ali kamen plava?” in
“Rečne živalice”.
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Sprehodili smo se ob Soči, opazovali
gozd, poslušali ptice, videli živali …
Povsod nas je spremljala smaragdna
reka Soča. Na ladjici Lucija se nam
je odprl pravljični svet zmaja in
princeske. Doživeli smo nepozaben
naravoslovni dan, imeli smo se
super in se naučili veliko novih
stvari.
Matejka Kandus,
pomočnica ravnatelja za vrtce
Šempeter in dipl. vzgojiteljica

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba

“Direndajčki” v jeseni
Mesec september nam je pripeljal
nove malčke v vrtec. Po začetnih
solzicah so se vsi lepo navadili na
naju s pomočnico in na dnevno

rutino v skupini. Še vedno se
spoznavamo, vendar nam je ob
dnevu, ko se poletje obrne v jesen,
uspelo tudi likovno ustvarjati,

in sicer mala strašila, ki so
nepogrešljiva na poljih. Ta strašila
so na ogled v garderobi malčkov
– čuvajo namreč naša oblačila in
copate.
Malčki se radi tudi igrajo na
vrtčevskem igrišču, kjer spoznavajo
svet izven igralnice, opazujejo
ptice, mimoidoče ljudi in promet
– vozila, ki prihajajo in odhajajo.
Še posebno jih zanima smetarski
tovornjak, ki je hrupen, ampak
zanimiv. Prostorska dimenzija igrišča
jim nudi svobodo, prosto gibanje in
varnost, ko ob neprevidnem koraku
padejo na mehko travo. Zato si z
malčki želimo, da bi letošnja jesen
bila polna sončnih dni in bi se veliko
gibali na svežem zraku ter si tako
nabrali moči za prihajajočo zimo.
Do takrat pa … uživajte barvito
jesen!
Larisa Ambrož,
vzgojiteljica Enota Žarek

Izmenjava igrač v vrtcu Žarek
Letošnje vrtčevsko leto nas bo
v vrtcu Šempeter – enota Žarek
spremljala tema igrače. Prav zato se
je že prvo skupno srečanje s starši,
ki je potekalo 24. oktobra 2017 v
vrtcu Žarek, posvetilo igračam oz.
izmenjavi le-teh.

kitare s pesmijo o prijateljstvu.
Po kratkem nagovoru so se otroci
razvrstili po starostnih skupinah
in vsak izmed otrok je izbral svojo
novo igračo, tisto, ki mu je bila
najbolj všeč. Ko so bile izbrane vse
igrače, so jih otroci skupaj s starši

darilno zavili in okrasili. Lepo zavite
in okrašene igrače so nato otroci
odnesli domov. Igrače so tako dobile
nove lastnike in priložnost, da
ponovno zaživijo in osrečujejo.
Maša Tomažič

šolstvo

Izmenjati pomeni, da nekomu nekaj
podarimo, ga s tem osrečimo in tudi
sami nekaj prejmemo v dar. In prav
majhne pozornosti ter darovi so
tisti, ki nam lepšajo vsakdan. Mame,
ženske se razveselijo, ko prejmejo
v dar kakšen cvet, možje imajo radi
kaj slastnega za pod zob, otroci pa
obožujejo igrače. Predvsem pa smo
vsi srečni, če si lahko podarimo čas,
ki ga preživimo skupaj. In na naši
delavnici smo si ga.
Na vabilo se je odzvalo veliko otrok
in staršev. Vsak izmed otrok je v
vrtec prinesel eno igračo, za katero
se je odločil, da jo podari naprej, in
jo položil na zbirno mesto. Dogodek
se je začel ob spremljavi flavte in
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Slovenski tradicionalni zajtrk
Ob dnevu slovenskega
tradicionalnega zajtrka, ki smo ga
obeleževali 17. novembra 2017, smo

z otroci vseh enot Vrtca Šempeter
na trgu v Šempetru pripravili svojo
stojnico. Okrasili smo jo z otroškimi

izdelki: s čebelicami iz odpadnih
materialov, s čebelnjakom in z
risbicami na temo zdrave prehrane.
Otroci so ljudem delili kartončke
z risbicami, ki naj bi jih spomnile,
kako naj skrbijo za svoje zdravje.
Otroci so na stojnici mimoidočim
ponujali različno suho sadje in
oreščke ter zeliščni čaj iz zelišč z
našega vrtička.
Alenka Sedej,
diplomirana vzgojiteljica

“Medenka” v šempetrskih vrtcih
V vseh slovenskih osnovnih šolah
in vrtcih smo 17. novembra imeli
tradicionalni slovenski zajtrk.

Otroci vseh enot vrtca Šempeter so
si ogledali predstavo “Medenka”, ki
sta jo zaigrala in zapela Sten Viler in
Damjana Golavšek.

Na poseben način pa smo ga
obeležili na OŠ Ivana Roba
Šempeter.

Za otroke iz vrtcev Sonček in
Zvezdica je bilo to res posebno
doživetje. Nekateri otroci so se prvič
odpeljali z avtobusom na predstavo.
Tradicionalni slovenski zajtrk je
bil uvod v praznični december z
okusom po medu, ki ga dajemo v
čaj in medenjake, in z okusom po
domačnosti.

Na trgu v Šempetru smo pripravili
stojnice z zdravo, domačo hrano, ki
smo jo predstavili v oddaji “Dobro
jutro” na SLO 1 skupaj z Marijo
Merljak.

Želimo si še veliko tako lepih
doživetij!
Kolektiv vrtca Sonček

Ej, ta veseli čas!

šolstvo

Tu je najbolj nor, zabaven, mrzel,
obdarovanj poln in nasmejan mesec
december. V tem času se tudi v vrtcu
veliko dogaja. Pri Modrijanih se že
od sredine novembra pripravljamo
na obdarovanje, zato tudi veliko
ustvarjamo, da ne bomo samo
prejemali, pač pa tudi dajali.
Ustvarjali smo praskane slike, s
katerimi bomo obdarili starše, pa še
veliko okraskov za okrasitev vrtca, ki
smo jih ustvarili iz plastenk – letos
smo tudi ekološko usmerjeni. Vse se
blešči na voščilnicah in na slikah,
ki smo jih pripravili za Center za
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dnevne aktivnosti starejših občanov
v Šempetru.

Srečno, zdravo, bleščavo in
ustvarjalnosti polno prihajajoče leto!

Z nonoti in nonami smo ustvarjali
igrače, ki jih bomo ponujali na
novoletnem bazarju.

Barbara Žorž

Poleg tega pridno vadimo igrico, da
bomo te mrzle dni polepšali tudi
našim prijateljem v vrtcu.
In kdo ve, decembra še ni konec,
nam pa idej za nova ustvarjanja
nikoli ne zmanjka!

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba

Božičkov vlak

V sodelovanju s Slovenskimi
železnicami smo v nedeljo, 3.
decembra 2017, organizirali
Božičkov muzejski vlak za vse
otroke šempetrskega vrtca. V
ta namen so nam Slovenske
železnice omogočile posebno
ugodnost; ekskluzivno samo za
naše vrtčevske enote.
Odhod je bil z železniške postaje
v Novi Gorici, in sicer:
• za enoti Žarek in Zvezdica ob
9.10,
• za enoto Sonček ob 11.00,
• za enoto Mavrica ob 13.55.

Novoletna prireditev

DAR ZATE

21. 12. 2017 v dvorani Športnega centra
Hit v Šempetru pri gorici

Imeli smo tudi četrto kompozicijo,
in sicer ob 16.10 za prvošolčke
OŠ Ivana Roba Šempeter.

novoletno-božični bazar: 16.30

Na vlaku so nas pričakali Božiček
in Božička ter sprevodniki v
starih uniformah. Čudili smo se
lesenim klopem, dimu, sajam in
seveda stari lokomotivi.

novoletna prireditev: 18.00

• IzDeLKI VrtCeV, šOL zAVODOV IN StOjNICe z
novoletno-božIčnIm pecIvom

•
•
•
•
•
•
•

Zahvala gre našemu ravnatelju,
mag. Primožu Hvali Kamenščku,
da nam je v prazničnem
decembru omogočil še eno
nepozabno doživetje.

IzkupIček novoletnega bazarja, novoletno-božIčnega pecIva, honorarje nastopajočIh In donacIje
bomo namenIlI v dobrodelnI IzkupIček otrokom za InvalIdno mladIno In rehabIlItacIjo stara gora.

SPONzORjI

Občina
Šempeter - Vrtojba

Zima 2017

OŠ Ivana Roba
Šempeter pri Gorici

KŠTM
Šempeter - Vrtojba

Hit, d. d.
Nova Gorica

Trgovina
Pufeta

29

Mako R, d. o. o.

šolstvo

organizator: oŠ Ivana roba Šempeter pri gorici
vabljeni gostje:
• Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca Nova Gorica,
oddelek za invalidno mladino in rehabilitacijo stara gora
• Osnovna šola Kozara Nova Gorica
• Varstveno delovni center Nova Gorica
• Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina, OPP NIS
• Varstveno delovni center Ajdovščina-Vipava
• Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava

Srečno in veliko pravljičnega v
letu 2018!
Matejka Kandus,
pomočnica ravnatelja za vrtce
Šempeter

DeDeK MrAz
tOLKALIStI GOrIšKeGA PIhALNeGA OrKeStrA
POLICIjSKI trObILNI KVINtet
PLeSNA šOLA V.I.P. DANCe
ČArODej SAM SebAStIAN
MN PLeSNA šOLA NOVA GOrICA
the PLut FAMILy

Pesem združuje
Deseniška (L. Firšt), Ne zdi se mi
prav (Anika Horvat) ter Bizetovo
Habanero. Za dodatna glasbena
doživetja so poskrbeli še solistki
Rebeka Pregelj in Ana Stergulc ter
posebni gostje – pianist Blaž Pahor,
trobentač Matija Podbersič, kitarist
David Vinazza in otroški zborček.

Konec oktobra so mladi pevci s
Primorske in z avstrijske Koroške
vnovič dokazali, da pesem združuje.
Na koncertu v Coroninijevem dvorcu
sta nastopila Mladinski pevski zbor
Šempeter-Vrtojba in Mladinski
pevski zbor JAMzi iz Celovca. Bil
je večer, kjer sta se spletali toplina
prijateljstva in lepota glasbe.

kultura

Mladinska pevska zbora sta se
srečala pred enim letom, ko sta
skupaj soustvarjala program
Koroških dni v Trstu. Takrat sta
zborovodji Mojca Maver Podbersič
in Eduard Oraže sklenila, da se bosta
zbora obiskala, saj ju povezuje veliko
stvari. Izmenjava je pri nas potekala
pod okriljem Osnovne šole Šempas,
kjer je zborovodkinja Mojca Maver
Podbersič zaposlena kot glasbena
pedagoginja. Za sprejem gostov je
OŠ Šempas pripravila dopoldansko
dogajanje s kulturnimi aktivnostmi,
kot je bil nastop šolskega zbora
in zbora JAMzi na šoli, ter
komemoracijo v spomin žrtvam vseh
treh vojn pri spomeniku padlim
vaščanom v NOB, ki stoji pred OŠ
Šempas. Dogodek so obiskali tudi
predstavniki Mestne občine Nova
Gorica, saj je le-ta pobratena z
mestom Celovec.
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Zvečer sta pevska zbora ŠempeterVrtojba in JAMzi zapela v
Coroninijevem dvorcu. Koncert
sta poimenovala Za dva groša
fantazije, in sicer po šansonu
Frana Milčinskega Ježka. Glasba
tega avtorja je bila vezna nit, saj
sta oba vključila po eno njegovo
skladbo v program. Mladinski
pevski zbor Šempeter-Vrtojba,
ki deluje v Kulturnem društvu
Tojva a.d. 1200, se je predstavil z
zdaj že razpoznavno zanimivim
repertoarjem. Vseboval je veliko
atraktivne glasbe iz slovenske
zborovske zakladnice; zapel je
Narobe svet (Fran M. Ježek), Pesem
kostanjev iz muzikala Veronika

Večji del programa je bil namenjen
Mladinskemu pevskemu zboru
JAMzi (Kulturno društvo Zmaj), ki
ga vodi Eduard Oraže, sicer tudi
ravnatelj Javne dvojezične ljudske
šole 24 v Celovcu. V zboru pojejo
dekleta, stara med 9 in 14 let. Njihov
repertoar je izjemno širok, vključuje
pa tako slovenske pesmi kot tudi
tuje. Poleg petja v nastope vključijo
tudi ritmične skladbe, t. i. body
percussion, kar vzdušje povsem
razmiga. Vse pa je nekako jazzovsko,
bluesovsko in rapersko obarvano,
kar mlade spodbuja k petju, saj je
blizu današnjemu času, okusu, pa
tudi ušesom. Tako smo slišali Dekle
je po vodo šla v jazzovski priredbi
in mnoge druge slovenske ljudske
v povsem drugačni zvočni podobi.
Med temi je izstopala stara koroška
pripovedka Žalik žene, ki so jo
pripravili učenci s pomočjo raperja
Murata.
Prijeten dogodek, kjer so se otroci
srečali s slovenskimi sovrstniki iz
Avstrije, je seveda spodbudil željo
po nadaljnjih srečanjih. Mladi
se nadejajo bodočih izmenjav in
druženj z novimi prijatelji.
Metka Sulič
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Flavtistki iz Tria Adore sta se
spoznali na magistrskem študiju
na Konservatoriju za glasbo Jacopo
Tomadini v Vidmu in začeli skupaj
sodelovati. Leta 2015 se jima je
pridružila še kitaristka Eva Slokar, ki
je študirala na Akademiji za glasbo
v Ljubljani. Edinstveno oblikovana
skupina lahko ponudi zanimive
programe, ki vključujejo redko
slišane skladbe, pa tudi sodobna
dela v izvirniku, namenjena takim
posebnim zasedbam. Tudi za nastop
v ciklu Zvoki mladosti je Trio Adore
oblikoval izviren repertoar, ki je
združil italijansko in slovensko
kulturo ter glasbo slovenske
manjšine v Italiji.

italijanskega skladatelja 20. stoletja
Franca Margole. Interpretacije
Tria Adore so dobre, odlikujeta
jih koherentnost in korektnost,
pa tudi sproščenost kot posledica
prijateljskih vezi, ki povezujejo tri
po značaju in umetniški izraznosti
dopolnjujoče se glasbenice. Članice
Tria Adore so pokazale, da so dobro
uigrane, in podale odličen zgled
svojim učencem, ki so jih v velikem
številu skupaj s starši prišli podpirati
in jih nagradili s toplimi aplavzi.
Metka Sulič,
Glasbena šola Nova Gorica
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kultura

Foto: arhiv GŠ Nova Gorica

Na začetku je prostor pripadal
baročni glasbi, in sicer s
skladateljem Georgom Philippom
Telemannom, čigar 250-letnico

smrti praznujemo v tem letu. Na
programu je bila tudi skladba
nepoznanega nemškega skladatelja
romantike Gasparda Kummerja,
nato pa so glasbenice zasukale
svojo estetsko os in se usmerile v
sodobnost z nenavadnimi, iskrivimi
in očarljivimi zvočnostmi dveh
sodobnih skladateljev, in sicer Črta
Sojarja Voglarja iz Ljubljane (kjer je
v skladbi Bolha in slon nastopil kot
poseben gost tudi mladi recitator
Jakob Šfiligoj) in Giorgia Tortoroja
iz Furlanije-Julijske krajine z
abstraktno, a zvočno pripovedno
ciklično skladbo 12 študij z
nenavadnimi imeni. Vmes pa je kot
zanimivost zazvenela še skladba

Foto: arhiv GŠ Nova Gorica

Oktobra je Coroninijev dvorec
gostoval Trio Adore. Komorna
zasedba, ki jo sestavljajo glasbene
pedagoginje z Glasbene šole Nova
Gorica – flavtistki Ana Černic in
Doris Kodelja ter kitaristka Eva
Slokar, je nastopila v okviru Zvokov
mladosti. Koncertni cikel, ki ga
prireja Glasbena šola Nova Gorica,
je v tem šolskem letu vstopil v
5. sezono in nadaljuje začrtano
poslanstvo iz preteklih let – vzgojo
mladega občinstva v razgledane
ljubitelje koncertov klasične glasbe
in možnost nastopanja mladim
talentom. Letos se še posebej odpira
v smeri domače produkcije in
vključuje v svoje koncerte glasbene
pedagoge, ki poučujejo na Glasbeni
šoli Nova Gorica.

Foto: arhiv GŠ Nova Gorica

Zvoki mladosti s Triom Adore

Razstava Bolnišnica skozi čas
Obiskovalec bolnišnice, ki je
doma iz drugih krajev Slovenije,
praviloma ne pozna zgodovine
severne Primorske in Goriške regije.
Širša zgodovina teh krajev ter obeh
narodov ob meji je vsebinsko tako
bogata, da je nanjo lahko ponosen
vsak Slovenec. Tako smo ob 60.
obletnici ustanovitve Splošne
bolnišnice “Dr. Franca Derganca”

Nova Gorica pripravili razstavo
Bolnišnica skozi čas.
Namen razstave je seznaniti tujce
s kulturno-zgodovinskimi dejstvi
naše pokrajine v povezavi z našo
bolnišnico. Želja avtorjev razstave,
Snežane Kuzmanović Taurian in
Igorja Dolenca, je bila, da bi takšna
dediščina tudi domačinom vzbujala

ponos in samozavest. Predstavitev
je zasnovana kot trajna postavitev
in obsega devetnajst panojev. Le-ti
so obešeni kot stalni informativni
plakati na hodniku – na prehodu
med sprejemom pacientov in
čakalnico oddelka za radiologijo
naše bolnišnice, in sicer v veznem
traktu pritličja nove stavbe.
Vsebinsko so razdeljeni v tri okvirne
sklope.

kultura

Prvi sklop zajema širšo zgodovino
samega prostora današnje bolnišnice.
Predstavljena je zgodovina grofov
Coronini in njihovega tukajšnjega
dvorca ter vloga znanega arhitekta
Maksa Fabianija pri obnovi po prvi
svetovni vojni. Opisan je nastanek
in delovanje internata otrok letalcev
italijanske vojske in arhitektura
današnje stare stavbe bolnišnice.
Zajeta so tudi povojna prizadevanja
za zdravstveno oskrbo prebivalcev
severne Primorske od nastanka
bolnišnice v Vipavi in oddelka v
Ajdovščini do ustanovitve Splošne
bolnišnice Gorica v Šempetru pri
Gorici leta 1956.
Drugi sklop zajema prikaz začetka
delovanja bolnišnice v Šempetru,
nevzdržne razmere bivanja in
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Ubesedovanja

prostorsko stisko ter potrebo
po izgradnji nove bolnišnične
stavbe. Prikazani so načrti za
prvotno novo stavbo. Sistematsko
so prikazana prizadevanja za
nadaljevanje izgradnje nove
bolnišnice zaradi krize javnih
financ v šestdesetih letih
prejšnjega stoletja. S pomočjo
pričevanja udeležencev tedanjih
dogodkov je opisana zamisel
poimenovanja bolnišnice po
dr. Francu Dergancu. Sklop se
zaključi s prikazom postopne
vselitve v nove prostore.
Tretji sklop prikazuje slavnostne
dogodke in strokovne dosežke v
naši polpretekli zgodovini in se
zaključuje z izgradnjo urgentnega
centra.
Sodobna tiskana grafična oblika
izdelave plakatov – panojev
omogoča njihovo posodabljanje s
časom zaradi cenovne ugodnosti
tiska in enostavnosti oblikovanja.

Snežana Kuzmanović Taurian
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Dr. Ana Toroš nam je predstavila
življenje in delo Alojza Gradnika.
Predavanje je posvetila 50. obletnici
smrti pesnika in spominu na
letos preminulega sina Sergeja
Gradnika. Ana Toroš raziskuje
povezavo Gradnika z Argentino,
saj so se Gradnikovi sorodniki po
mamini furlanski strani izselili v
Južno Ameriko. Gradnikov skoraj
30 let mlajši bratranec, pesnik in
pisatelj Eduardo A. Dughera, je bil
univerzitetni profesor za literaturo
v Rosariu. Med njima je potekalo
dopisovanje, Dughera pa si je
želel, da bi mu Gradnik, takrat že
ugleden pesnik, podal mnenje o
poeziji. Dughera je najverjetneje
Gradnika predstavil univerzitetnim
in literarnim krogom, pisem, ki bi
poročala o predstavitvi Gradnikove
poezije v Argentini, pa ni.

zaznati poglobljeno razumevanje
pesniške zbirke. Po naslovu in prvem
ciklu pesmi sodeč vsebina napeljuje
na razmišljanja o smrti, Megi Rožič
pa je spoznala, da prevevata iz
knjige predvsem upanje in ljubezen.
Na koncu zaznamo tudi ščepec
igrivosti. Pahor je dodal, da četudi
poznamo stanja obupa, brezupa,
destruktivnih nagonov, se le-ta
morda preoblikujejo – življenje tako
vedno znova premaguje smrt. Zadnji
cikel pesmi zaključuje zbirko z bolj
družbeno angažiranimi temami, kot
je stigmatizacija. Slednjo so glasbeno
pospremile Citrarke za dušo in srce.
V januarju bosta z nami avtorici
otroške literature Alja Furlan in
Jana Korečič, v februarju pa nam bo
svoj prvi roman predstavila Anja
Mugerli. Vljudno vabljeni!
Petra Paravan,
JSKD

kultura

Avtorja razstave verjameva, da
boste tudi domačini ob ogledu
naše razstave izvedeli še kaj
novega.

Že tretje leto zapored potekajo v
Coroninijevem dvorcu literarna
druženja, ki jih organizirata domače
Kulturno umetniško društvo
Šempeter in Javni sklad RS za
kulturne dejavnosti Nova Gorica. V
preteklem oktobru in novembru sta
o svojem delu pripovedovala Ana
Toroš in Radivoj Pahor.

Upokojeni profesor pedagogike
in sociologije Radivoj Pahor pa je
izdal že osmo pesniško zbirko, ki jo
je naslovil Predivo črne bršljanke.
Pogovor z njim je vodila dr. Megi
Rožič. V njenih obrazložitvah,
katerim je pesnik pritrjeval, je bilo
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Spominjam se časov, ko smo obiskovali
šolo v Šempetru
Takrat smo tako na ulici kot v šolski
okolici učitelje in ostale zaposlene
na šoli pozdravljali. Deležni so
bili spoštovanja, nekateri celo
strahospoštovanja. Ko so vstopili v
razred, smo vsi vstali in pozdravili.
V mojih mladih letih so vzdevki
Mavrca, Gvardija in drugi pognali
strah v kosti (še posebno, če si se
popoldan raje potepal kot učil).
Med bolj poznanimi je bila tudi
tovarišica Casarsa. Vsi se je
spominjamo po lepih koraldah, ki jih
je velikokrat vrtela med prsti, in po
črki r, ki ji je šla težko z jezika.
Z gospo sem opravil kratek pogovor
(kot se za današnji čas spodobi, kar
po elektronski pošti) in nastal je tale
intervju.
Pozdravljena. Ali poznate Glasilo
občine Šempeter-Vrtojba? Ga
prebirate?
Seveda ga poznam in tudi prebiram.
Nosi mi ga hčerka ali pa vnuki.
V njem so dogodki, povezani s
Šempetrom, kjer sem učila 30 let,
zato ga rada prebiram. Vesela sem,
ko mi ga prinesejo.
Kako dolgo ste bila učiteljica in
kdaj ste začela učiti v Šempetru?

naše legende

Leta 1953 sem diplomirala v
Tolminu na učiteljišču in prvo
službeno mesto sem dobila po
dekretu na Skomarju. To je vasica
na Pohorju in do tam se je dalo priti
samo peš. S kolegico sva stanovali
na šoli. Tudi zime so bile tam bolj
hude, kot sem bila vajena. Eno leto
sem izkušnje kombiniranega pouka
pridobivala na tej gorski šoli, nato
so me premestili v Vitanje. To je bila
večja šola in tri leta sem poučevala
četrti razred.
V Šempeter sem prišla leta 1957.
Joj, kakšna razlika je bila, ko sem iz
gorskega okoliša z maloštevilnimi
učenci in s kombiniranim poukom
prišla sem in začela učiti v veliki
učilnici (tam, kjer je danes banka).
V razredu je bilo 38 veselih,
razigranih učencev in imeli so boljše
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predznanje, kot sem bila vajena. Zelo
rada sem sprejemala nove izzive.
Uvajala sem nov učni načrt z novimi
metodami skupinskega pouka in
skupinskega preverjanja. Leta 1968
sem v Ljubljani diplomirala na
Pedagoški akademiji. Obvladala sem
nove metode poučevanja matematike
(množice, dvojiški in trojiški
sistem ipd.). Leta 1969 sem sprejela
poučevanje matematike v vseh štirih
paralelkah v petem razredu. To sem
poučevala, dokler nisem leta 1988
odšla v pokoj.
Kakšne spomine imate na obdobje,
ko ste poučevali v Šempetru?
Vesela sem prišla na šolo v
Šempeter, saj mi je bila bližja
domu. Na začetku so tudi tu učenci
uporabljali črnilnike in peresa.
Nalašč so si namazali prste s črnilom
zato, da so se šli umit in se izognili
spraševanju.
Takrat se spomnim, da smo imeli
učitelji še močan ugled, učenci
so nas spoštovali in tudi mi smo
spoštovali želje učencev, seveda
glede na okoliščine. Kljub strogosti
in ocenjevanju vedenja v vsakem
polletju je bil odnos med učenci in
učitelji dober.

Učitelji smo morali pisati priprave
za vsako uro in za vsak dan. Priprava
je bila pisana na roke in je zahtevala
več časa, saj ni bilo računalnikov.
Izvajale so se seveda tudi kontrole,
če se učitelji držimo učnega načrta.
Tako je verjetno še danes.
Šempetrska šola je veljala za strogo
šolo in dajala je dobro osnovo za
nadaljnji študij.
Zaradi prizadevnega sodelovanja
v dodatnih programih sem poleg
ostalih pohval dobila zlato značko
Društva prijateljev mladine ter
pohvale za delo z učenci pri
dopolnilnem in tudi dodatnem
pouku.
Veliko smo mi učili otroke in veliko
so otroci naučili nas. Jaz z vzgojo
nisem imela težav. Otroci so se
lepo obnašali in upoštevali pravila,
čeprav včasih tudi temu ni bilo tako.
(smeh)
Kaj je bilo pri vašem poklicu
najtežje?
Najtežje mi je bilo ocenjevanje,
saj učenci pred tablo niso vedno
pokazali vsega svojega znanja, zato
je učitelj imel strah, da učenca ni
dovolj dobro poznal in ga pravilno
ocenil.
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Ali vam je kateri od učencev/učenk
ostal v spominu?
Veliko učencev se spomnim, saj jih
je kar nekaj doseglo velike uspehe ali
pa zaradi prisrčnega odnosa. Veseli
me, če me posamezniki pozdravijo
in povejo, da sem bila njihova
učiteljica.
Ali veste, da so nekateri učenci po
vaši zaslugi vzljubili matematiko in
se podali na študij le-te?
Vlasta je zapisala: “Spomnim se
njenega R-ja in tega, da nas je
ogromno naučila. Zato sem šla
študirat za učiteljico matematike.”
Verjetno ni samo moja zasluga, če
so vzljubili matematiko. Vedno sem
hotela biti pravična in podati mojim
učencem čim več znanja.

Dobila sem si druge zaposlitve.
Imam vrt v Vrtojbi in mož me je
vsak dan vozil dopoldan na vrt.
Zdaj hodim samo “v kontrolo in
na svetovanje”. Moji dnevi so zelo
natrpani (kot se za upokojenko
spodobi), saj rada hodim v knjižnico,
na razstave, v gledališče. Obiskujem
skupino za samopomoč v Solkanu,
kjer se srečujemo na klepetu ob
kavici. Zelo rada se udeležujem
različnih predavanj, ker mora
človek celo življenje spoznavati
novosti. Zdaj veliko hodim le na
krajše sprehode, da vzdržujem svoje
zdravje.
Delček poslanstva, povezan z
matematiko, je prišel v poštev, ko
so vnuki obiskovali osnovno šolo,
zdaj me pa oni seznanjajo z novejšo
tehnologijo in izrazoslovjem, ki mi
ni najbolj blizu (objava na zidu,
všečkanje …).

Ostaniva še malo pri spominih.
Ali se spomnite, ko smo šli na
izlet na Bled ali v Bohinj in smo
vam nabirali polže, da jih boste
doma pripravila možu? Jaz se
spominjam, da smo jih nabrali
celo vrečo. (Sedaj razmišljam, da
je mogoče bila to samo taktika, da
ste nas zaposlili in nismo počeli
neumnosti?)
Se spomnim, bilo je v Bohinju.
Opazovali smo drevesa, cvetje in
tudi živali. Ker pa so bili otroci
radoživi in utrujeni ter bi si radi
umivali roke in noge v jezeru, sem
se tega malo zbala. Dala sem jim
nalogo, naj nabirajo polže, zato da so
bili ob potki in se s tem zabavali.

Kaj najbolj pogrešate iz časov, ko
ste še učila?
Pogrešam mogoče živahnost učencev
(živžav), ki smo jo imeli v razredu,
družabnost sodelavcev ter vsakdanje
bivanje med mnogimi ljudmi. Sicer
mi je to kasneje nadomestila družba
moža, vnukov, ki sem jih čuvala.
Veliko časa sem posvetila družini.
L. Cooper je nekoč dejal:
“Matematika je umetnost, kako se
izogneš računanju.” Imate mogoče
tudi vi kakšen priljubljen rek o
matematiki?

Matematika je mati modrosti. Če pa
ti računanje ne gre, riši.
Bi hoteli našim bralcem še kaj
sporočiti, mogoče mlajši generaciji?
Matematika je zelo pomembna, saj
jo usvajajo vsi narodi od prvega
do zadnjega razreda. Osnove
matematike so podlaga vsem
znanostim (fiziki, kemiji …). Ob
vsem tem pa ne pozabimo na odnos
v družini, na delovnem mestu, med
prijatelji …
Najlepša hvala in še veliko zdravja
ter prijetnih trenutkov!
Hvala tudi vam, da ste mi posvetili
svoj čas.
Tomaž Petarin

Kako je danes, se še kaj srečujete z
bivšimi sodelavci?

naše legende

S sodelavci se srečujemo ob
rojstnih dnevih in z nekaterimi
skoraj vsak teden na kavici ali
sladoledu. Izmenjujemo spomine in
vsakodnevne novice.
Ali vas mogoče na cesti bivši
učenci še prepoznajo, ogovorijo,
pozdravijo?
Nekateri me pozdravljajo, ampak je
njihova zunanjost zdaj tako različna,
da jih ne prepoznam več. Vesela
pa sem, če me ogovorijo na cesti, v
trgovini, v knjižnici, v ambulanti …
Kako si danes, ko ste upokojena,
krajšate čas? Mogoče z matematiko?

Zima 2017

OŠ Vitanje, 1954.
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Vojna prestolov ali Bala Vrtejbe
Vrtojba je bila že od nekdaj ločena na Gornjo in Dolnjo. Ločitev na dva dela je bila nekoč
takšna, kot bi govorili o dveh sosednjih, konkurenčnih in sovražnih državah, kjer je
prebivalec ene zelo težko prestopil mejo druge brez posledic. Po pripovedih starejših krajanov
naj bi med enimi in drugimi vedno tekla vroča kri, mladi so se na bližnjih gričih vojskovali
en proti drugemu, pa Bog ne daj, da si se zaljubil v dekle z druge polovice vasi! Seveda so se
danes stvari spremenile, Gor’nci in Dol’nci živimo skupaj v prekrasnem sožitju in napetosti
od nekoč ni več čutiti. No, kakor kdaj … Zgodovinsko rivalstvo sta v vas ponovno pripeljala
glavna krivca Bale Vrtejbe, ki se je letos odvijala že drugič in postaja zloglasna, tradicionalna
nogometna poslastica, ki za nekaj tednov ponovno zbudi zgodovinski duh med dvema
deloma vasi. To sta Miha Markič – Biča in Gregor Černe – Šprvent.
Ker vem, da sta oba ljubitelja
nogometa, mi povejta, kako sta
prišla na idejo, da organizirata
tekmo vseh tekem?

šport

Bilo je julija 2016, ko sva ob pivu
govorila in razmišljala, kaj bi lahko
naredila, da bi se v naši vasi igral
nogomet. Imela sva ogromno idej,
kako naj bi izgledala tekma. Sprva
sva mislila, da bi igrali poročeni proti
neporočenim, na koncu pa sva rekla,
naj igrajo Gor’nci proti Dol’ncem.
Idejo sva dobila pri kolegih s Krasa,
ki že vrsto let prirejajo tekmo zvezd,
kjer igrata zahodni Kras proti
vzhodnemu. Razmišljala sva tudi
o tem, kdaj bi tekmo priredila – ali
za krajevni praznik, za občinski
praznik, za Boreljado … Vendar to so
bile le skrite sanje. Ko pa sva idejo
enkrat omenila Dejanu Koglotu,
so sanje postale realnost. Dejan in
KŠTM sta nama resnično veliko
pomagala in po pogovoru z Dejanom
sva se odločila, da bo tekma za
Boreljado, da bo njen program še
malce bolj pester.
Kakšna so pa pravila igre, kdo vse
lahko igra in kje ste postavili mejo
med Gor’nci in Dol’nci?
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V reprezentancah lahko igrajo moški
in ženske od 16. leta starosti, ki so
rojeni v Vrtojbi, torej tudi tisti, ki so
se iz Vrtojbe izselili. Priseljenci, ki si
želijo igrati, morajo biti v Vrtojbi vsaj
pet let. Kandidati, ki so se preselili
iz enega konca na drugega, igrajo za
tisto ekipo, kjer trenutno živijo. Prav
to zadnje pravilo je na vasi poželo kar
nekaj kritik, saj so se kresali pomisleki
glede igranja nekaterih igralcev, ki
so želeli izpodbijati pravilo s starimi
meritvami meja Vrtojbe, češ, da se

niso preselili na drugi konec vasi,
ampak kar v drugo vas. K sreči pa
smo imeli točne geodetske meritve,
ki so nam potrdile ali zanikale
njihove trditve, tako da smo vsakršne
polemike reševali na podlagi
točnih podatkov in verodostojnih
dokumentov. Mejo med Gornjo in
Dolnjo Vrtojbo pa črta pot od cerkve
do palme na križišču – tu ne veljajo
meritve iz časov po 1. svetovni vojni.
Pravila so torej zelo stroga in
kot vidim, gre za resne zadeve
med obema ekipama. Ekipi sta
sestavljeni iz vseh generacij od 16.
do 56. leta starosti. Kako bi opisala
vajini reprezentanci?
Gregor (vodja Gor’ncev): Med
iskanjem igralcev sem imel vedno v
mislih to, da najdem igralce velikega
generacijskega razpona in seveda
igralce, ki so že kdaj igrali veliki
nogomet. Pri vsem tem sem imel
v mislih tudi dejstvo, da je v ekipi
pomembna energija, zato sem pazil,
da sestavim ekipo, ki ne bo ekipa le
za en dan. Naša ekipa je definitivno
poznana po neizpodbitni klasi in
prav zato nas kličejo “Vrtejbnski
Brazilci”. Žal pa imamo pomankanje
vratarjev, zato pozivam vse vratarje
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iz Gornje Vrtejbe, da se javijo za
bodoče sodelovanje.

Poraženci pa imajo posebno nalogo
…

za res, ampak še vedno bi radi
spoznali Glas Vrzwte.

Miha (vodja Dol’ncev): Priznati
moram, da mi je prvo leto veliko
pomagal Gregor, saj sem v Dolnji
Vrtojbi na novo naseljen in se nisem
prav znašel v tem okolju. Sedaj pa
vam lahko zagotavljam, da imamo
ogromno mladih, na katerih bomo v
bodoče gradili našo ekipo.

Tako je, na dan Boreljade poražena
ekipa vleče voz, na katerem se
vozijo zmagovalci. Ob prihodu
na prizorišče Boreljade imamo še
tekmovanje v vlečenju vrvi med
obema ekipama.

Kot pa smo že povedali, je pri vsem
tem najpomembnejše druženje. Ta
cilj je dosežen in povedati morava,
da se med seboj ne družimo le na
dan tekme, ampak imamo nekaj
dni pred tekmo tudi uradno objavo
igralcev in fotografiranje z dresi. V
sredo po tekmi pa se vedno dobimo
pri Rutinci, kjer imamo uradno
predajo pokala, druženje in seveda
sklepanje novih taktik.

Kaj je botrovalo vaši zmagi oz.
Porazu?
Gregor (vodja Gor’ncev): Letos smo
izgubili, ker smo žal ostali brez
najboljšega igralca Luke Markiča –
Biče in reprezentančnega vratarja
Alana Peloza, s katerima bi tudi letos
Dol’ncem pokazali, iz kakšnega testa
smo.
Miha (vodja Dol’ncev): Mogoče
taktično ali ne, mogoče odvisno
od sreče, vendar k letošnji zmagi
Dol’ncev je botrovalo dejstvo, da smo
tekmo prestavili na dan, ko je igral
tudi ASD Ronchi Calcio, saj smo
se na ta način iz nasprotne ekipe
znebili najboljšega igralca Luke
Markiča – Biče. Priznati moram, da
imamo v naši ekipi veliko vratarjev,
ki so lani igrali kar na treh pozicijah.
Imamo vratarja, ki je naš najboljši
obrambni igralec (Luka Soban) in je
letos s kolegom Rožletom Pirihom
poskrbel za neprebojno obrambo.
Lani smo imeli vratarja, ki je bil
naša edina špica (Teo Božič), in
seveda vratarja, ki je opravljal delo
le-tega, Igorja Zoretiča. Okrepili
smo sredino, kjer sta Kris Mango
in Kenny Jan odigrala vrhunsko
predstavo, kar nakazuje na dejstvo,
da je delo na mladih naložba. Dobili
smo tudi profesionalnega napadalca
Gusarja, ki je ogromno pripomogel k
zmagi.
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Res je. Imamo umetniško dovršen
in estetsko dodelan prehodni
pokal, ki preide v trajno last po
petih zaporednih zmagah. Pokal
je sestavljen iz treh bakrenih
listov: vrzote, trte in lipe, ki držijo
nogometno žogo – repliko iz leta
1930 s prvega svetovnega prvenstva
iz Urugvaja. Na trto, ki drži liste,
se po vsaki tekmi pribije medaljo
zmagovalca. Avtor naše umetnine
je Sandor Markič – Biča, ki pa je na
igrišču pokazal, da ne obvlada samo
dela z rokami.
Vroče ni bilo samo na igrišču,
ampak sta se tudi na tribunah
pokazala dva zelo zavzeta pola
navijačev. Sta si predstavljala,
da bo Bala Vrtejbe požela takšen
sloves?
Že prvo leto nas je zelo presenetilo
vzdušje na tribunah, saj je bilo
navijanje res bučno. Letos pa je leto preseglo vsa naša pričakovanja.
Nogomet sva igrala že prej, odigrala
sva ogromno tekem, ampak takšnega
navijanja nisva slišala še nikoli. Bala
Vrtejbe je bila letos tudi medijsko
podprta, kar nas je pozitivno
presenetilo, saj se je na spletu
pojavila celo stran, ki se je ukvarjala
samo z našo tekmo in burila duhove
med ekipama. Malo za šalo, malo

Kakšni pa so vaši načrti za naprej?
Imamo veliko željo, da bi v
Vrtojbi imeli svoje igrišče, kjer
bi lahko odigrali Balo Vrtejbe in
kjer bi lahko organizirali še druga
tekmovanja ali druženja. Ogledali
smo si že vrsto zemljišč, vendar
do sedaj nismo imeli sreče, zato
se obračamo tudi na Občino
Šempeter-Vrtojba, če bi nam lahko
stopila nasproti in nam morda
pomagala pri iskanju morebitnega
zemljišča, ki bi ga uredili v
nogometno igrišče in prostor za
druženje. Radi bi izzvali tudi druge
ekipe iz okolice, ampak jih na
žalost ne moremo povabiti na naše
igrišče, saj ga še nimamo – to zares
ostaja naša velika želja.
Tudi v prihodnje se bomo trudili,
da se bomo čimveč družili,
upamo pa, da bomo lahko nekoč
organizirali še tekmo mlajših
reprezentanc ali morda mali turnir
po ulicah. Športni duh ne pozna
meja med enimi in drugimi – prav
to nam daje velik zagon za naprej.
Lara Soban

Gor’nci, dobitniki 1. Bale Vrtejbe 2016.
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Dol’nci, dobitniki 2. Bale Vrtejbe 2017.

Kot se za takšna tekmovanja
spodobi, imate tudi vi pokal s
posebno zgodbo, kajne?

Uspešna sezona 2017
V sezoni 2017 je posadka Denis
Mrevlje in Rok Gomizelj nastopala
z novim avtomobilom Peugeot
208 R2 in uspešno zastopala barve
kluba AMD Gorica na šestih dirkah
slovenskega državnega prvenstva
v rallyju ter na dveh dirkah FIA
evropskega rally pokala.
Sezona se je začela že globoko v
zimskem času, saj je bilo potrebno
zbrati dovolj sredstev za nastopanje
z novim avtomobilom. Trdo delo se
je obrestovalo in v mesecu aprilu
je sledil prvi test v Lučinah, kjer
sta Denis in Rok pridobila prve
občutke v drikalniku ter se polna
pričakovanj odpravila na prvo
dirko DP v Ajdovščino. Začetek
dirke je bil obetaven, saj sta hitro
dobila pravi ritem in se vzpenjala
po lestvici višje, vendar jima je na
tretji HP odpovedal motor in tako sta
bila primorana prvo dirko z novim
avtomobilom predčasno zaključiti.
Konec maja je bila na sporedu druga
preizkušnja DP – rally v Velenju. V
upanju na boljši izkupiček kot na
prvi dirki sta Denis in Rok odšla v
Velenje polna optimizma, saj jima
velenjske ceste zelo odgovarjajo. Žal
se je tudi druga dirka hitro končala,
saj jima je avto odpovedal že na prvi
HP.
V začetku julija je sledil test
dirkalnika v Lučinah, kjer je
avtomobil ponovno deloval brez

težav, zato sta Denis in Rok komaj
čakala prihajajoči rally v Železnikih.
Dirka na gorenjskih cestah se je za
mlado posadko odvijala odlično
in tako sta Peugeota 208 R2 ekipe
OPV Racing Cars pripeljala do
prvih stopničk v sezoni – 3.
mesto v diviziji 2 in 1. mesto med
sovozniki do 21 let starosti. Sledil
je poletni premor, v septembru pa
težko pričakovani vrhunec sezone
– domači rally v Novi Gorici. Dirko
pred več tisoč gledalci sta mlada
šempetrca v močni konkurenci
odpeljala po svojih najbolših močeh,
postavljala sta odlične čase ter se na
koncu veselila odličnega rezultata –
4. mesta SLO DP, 2. mesta v diviziji 2
ter 1. mesta med sovozniki do 21 let.
Odločilna dirka za letošnje DP
je potekala konec septembra v
hrvaškem Poreču, saj je Croatia rally,
ki velja za FIA evropski rally pokal,
znan po svojem drsečem asvaltu,
na katerem je vedno veliko peska.
Začetek dirke je obetal odličen
rezultat, nato pa sta na četrti HP
sledila izlet s ceste in udarec v
drevo, k sreči pa sta Denis in Rok
lahko nadaljevala z dirko. Zavihtela
sta se na 3. mesto v diviziji 2 ter
1. mesto med mladimi sovozniki
in dosegla prvo zmago v FIA ERT
junior kategoriji.
Zaključek sezone SLO DP se je
odvijal zadnji vikend v oktobru v

Idriji. Na dirko se je mlada posadka
odpravila z željo po osvojitvi naslova
državnega prvaka med sovozniki do
21 let ter pridobitvi mesta v skupni
razvrstitvi DP. Začela sta hitro, prvi
dan dirke zaključila na 2. mestu
v diviziji 2 in s hitrim tempom
nadaljevala tudi v nedeljo, vendar
sta na drugi HP naredila napako in
izgubila dragocene sekunde, kar
je zadostovalo za skupno 6. mesto
na dirki, 3. mesto v diviziji 2 ter 1.
mesto med mladimi sovozniki.
S tem dosežkom je bil cilj pred
dirko izpolnjen, kar pomeni, da sta
mlada šempetrca iz vrst AMD Gorica
premierno sezono v diviziji 2 SLO
DP zaključila na:
• 6. mestu v generalni razvrstitvi
SLO DP,
• 3. mestu v diviziji 2 SLO DP,
• 1. mestu med sovozniki do 21
let ter
• zmagala na dirki FIA evropskega
rally pokala v Poreču.
Hvala vsem sodelujočim za podporo
in zaupanje pri letošnjem projektu!
Ekipa Mrevlje Racing
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Nogometna liga
Vitrum Šempeter

Vrtejbenke v
Novi Gorici

V športnem parku Šempeter se je konec septembra
končala letošnja mala nogometna liga Vitrum
Šempeter. Domače društvo AKK Šempeter je že
drugo leto zapored organiziralo najštevilčnejšo
malo nogometno ligo v okolici. Nastopalo je kar
15 ekip z Goriške, kar je v kraj pripeljalo okoli
250 nogometašev. Zmagovalec lige je bila ekipa
Dornberka, drugo mesto je zasedla ekipa Čičo team,
tretje pa ekipa Šquadra Šem5er. Najboljši strelec je
bil Martin Raholin (Okrepčevalnica Žbogar), najboljši
vratar Matjaž Šuštaršič (Čičo team), najboljši igralec
pa Andrej Bric (Dornberk).

Članice DU Nova Gorica so v oktobru organizirale
mednarodni turnir v balinanju za ženske. Med 12
ekipami s Primorske in iz Italije smo slavile balinarke
iz Vrtojbe. Ugnale smo balinarke iz Prvačine, v
boju za bron pa je bila ekipa iz Renč boljša od ekipe
iz Nove Gorice. Ta zmaga za nas ni bila prva v
letošnjem letu, zato smo polne moči in poguma za
naprej.
Stanka Ferfolja

Predsednik društva Žan Humar nam je o samem
dogodku povedal: “Liga se je med ljubitelji nogometa
izvrstno prijela. V lanskem letu je v ligi nastopalo
8 ekip, letos 15 ekip, za naslednje leto pa upamo,
da bomo podrli še ta rekord. Tako pozivamo vse
ljubitelje nogometa, da začnejo s pripravami na
naslednje prvenstvo, ki se bo začelo v aprilu 2018.”
AKK Šempeter

Priprava publikacije o nogometu in drugih
športnih društvih v Šempetru 1945–1963
Prava odskočna deska za razvoj
nogometa v Šempetru je bila
združitev nogometnih ekip Adrie
iz Mirna, Partizana Bilje in TD
Gorica iz Šempetra. Tako je nastalo
Fizkulturno društvo Gorica (FD
Gorica).
Po priključitvi k matični domovini
so dogodki v zvezi z ustanovitvijo
društva potekali izjemno hitro.

Društvo je bilo ustanovljeno
oktobra 1947 s sedežem v Šempetru
in z domicilom na “igrišču za
bolnico”.
Pomembno vlogo v družbenem,
društvenem in predvsem športnem
življenju Šempetra in širšega okoliša
je dogajanje na legendarnem “igrišču
za bolnico” imelo vse do leta 1963,
ko so nogometni klub preselili v
Novo Gorico (združitev NK Gorica in
NK Branik).

Ob prebiranju publikacij o
nogometu v Šempetru in Novi
Gorici, listanju po tisku in
pogovorih s tistimi, ki so bili zraven
v 15-letnem delovanju v Šempetru,

Zima 2017

Vse, ki lahko kakorkoli pomagajo
pri zbiranju podatkov, dokumentov,
fotografij in vsega, kar osvetljuje
dogodke tistega časa, prosimo, da se
oglasijo.
Podatke zbira Vojko Orel, Cesta na
Čuklje 7, Vrtojba. Dosegljiv je tudi
na telefonski številki 041 652 876 ali
e-naslovu vojko.orel@siol.net.
Vojko Orel
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V okviru tedaj največjega športnega
društva na Primorskem so delovale
še druge panoge (skupaj osem
panog), ki so dopolnjevale športne
aktivnosti v društvu TVD Partizan.

ugotavljamo, da nimamo prav
veliko podatkov, ki bi tisto obdobje
osvetlili še z drugega zornega
kota. Arhivskega materiala skoraj
ni, objave v tisku so nepopolne,
vse manj je še živih udeležencev,
spomini pa neizprosno bledijo
in izginjajo. Prav zato bomo s
skupnimi močmi poskusili tisto
obdobje še bolj podrobno spoznati
in raziskati.
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Za uvrstitev med najboljše je preje
v “stop motion animation” tehniki.
zlato priznanje. Čestitamo!
Sara Krošelj

Vrhunski slovenski ple
salci so znova dokaza
li, da sodijo
v sam vrh športnih um
etnikov na svetu. V pre
stolnici
Danske je potekalo ple
sno svetovno prvenstvo
v hiphopu,
breakdanceu in electr
ic boogieju. Nastopilo
je več kot
3.000 plesalcev iz 29
držav, med njimi tudi
skupina Unity
Crew iz Plesnega kluba
Zeko iz Veščice pri Mu
rski Soboti,
ki je postala nov svetov
ni prvak. Zmagovalno
skupino
sestavljajo člani iz Lju
bljane in z Goriške, me
d njimi pa sta
tudi dva plesalca, ki pri
hajata iz Šempetra – Nik
Šuler in
Saša Štrukelj. Nik Šu
ler je bil tudi v člansk
i solo kategoriji
na 4. mestu, kar je gle
de na konkurenco izje
men dosežek.
N. P. S.
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8. septembra 2017 je potekala dobrodelna, preventivna in športno-rekreativna
aktivnost “5. goriški tek in hoja za upanje”, namenjena gibanju, veselemu
druženju in zbiranju sredstev za pomoč rakavim in kroničnim bolnikom za
medicinske pripomočke, ki jim bodo olajšali zdravljenje. Celoten izkupiček
iz štartnin bo namenjen donaciji onkološkemu oddelku Splošne bolnišnice
“Dr. Franca Derganca”. Prireditev smo poimenovali Festival zdravja in na njej,
kot vedno doslej, ozaveščali javnost o pomenu boja proti raku ter zdravem
življenjskem slogu.
Organizatorji smo bili Društvo ko-RAK.si, Olimpijski komite Slovenije – regijska
pisarna Nova Gorica, Javni zavod za šport Nova Gorica, Europa Donna Slovenija
ter Športna zveza Nova Gorica, in sicer v sodelovanju z Mestno občino Nova
Gorica in občinskimi enotami Civilne zaščite ter Rdečega križa, s Športnim
društvom Mark Šempeter, z Društvom diabetikov Nova Gorica, z Zdravstvenim
domom Nova Gorica, z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje – območna enota
Nova Gorica, z Associazione Nazionale Donne Operate al Seno (A.N.D.O.S. onlus)
– Comitato provinciale di Gorizia, z Associazione D.A.F. – FVG, z Associazione
diabetici per attività fisica – FVG Gorizia in z Gruppo marciatori Gorizia.
Za uspešno izvedbo prireditve se Društvo ko-RAK.si posebej zahvaljuje
prostovoljcem Športnega društva Mark Šempeter za redarska dela, Civilni zaščiti
Nova Gorica in Rdečemu križu Nova Gorica za postavitev delovnih šotorov in
vsem tistim, ki so kakorkoli pomagali pri izvedbi “5. goriškega teka in hoje za
upanje”.
Lara Čebron
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V nedeljo, 17. se
ptembra 2017, sm
o se udeležili
Boreljade, in sic
er na povabilo Ba
rbare Fabjan.
Za Slogaše je bil
obisk te prireditve
prvi
in imeli smo se za
res lepo. Naša bo
rela je
identificirala srb
ski narod, kuhinjo
, običaje.
Imeli smo tudi dv
e stojnici, polni
hrane,
ki smo ju priprav
ili doma, pri čeme
r so se
pridne članice in
mame še posebe
j potrudile.
Obiskovalci so bil
i navdušeni, zm
anjkala nam
je celo rakija! Na
jboljše pa vedno
pride na
koncu in tako so
nas s plesom raz
veselili naši
Mališani, ki so po
želi bučen aplav
z. Program so
popestrili še Izvođ
aći z glasbenim
nastopom,
s katerim so, kljub
okrnjeni zasedbi,
navdušili
gledalce. Zahvalj
ujemo se vsem, ki
so pomagali
pri organizaciji,
vse tiste, ki ste na
vdušeni nad
folkloro, pa vabim
o, da se pridružit
e našemu
klubu. Vse infor
macije dobite na
spletni strani
našega kulturneg
a društva www.sk
d-sloga.eu.
Marianna Savić

Novogoriško podjetje Beer Pro, danes vodilno v Sloveniji za uvoz in
prodajo specialnega piva, je v petek, 29. septembra 2017, organiziralo
vrhunski kulinarični dogodek specialnega piva. Z grosistično prodajo
gostincem ter maloprodajo v Beer Shopu razveseljujejo ljubitelje te
pijače z dvesto vrstami različnega tujega in domačega specialnega piva.
Svojo sedmo obletnico uspešnega delovanja in prvo v novih prostorih v
Kromberku so proslavili z dnevom Beer Pro Day, kjer so goste popeljali
skozi svoj svet specialnega piva in atmosfero delovanja podjetja.
Povabljene stranke, gostince, poslovne partnerje, dobavitelje ter
predstavnike pivovarn so pogostili z degustacijo dvajsetih različnih
točenih piv iz njihove ponudbe ter ustekleničenimi prestižnimi pivi.
Vsaki pivovarni oziroma tipični pivovarski regiji (mentaliteti) so
namenili svoj kotiček, kjer so skombinirali tudi šest tipov različnih
tipičnih jedi po državah, ki se spajajo z okusi določenega piva oziroma
s pivovarniško mentaliteto
Vse skupaj so zaokrožili s prijetnim druženjem, ki so ga popestrili s
petjem mladinskega zbora Šempeter-Vrtojba, s plesnimi točkami plesne
skupine Dolls in z glasbeno skupino Dance Mamblita.
Seni Pegan

L. S.
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o prejeli kar lepo število
Tudi tokrat smo v naše uredništv
10. novembra izžrebali
smo
rešenih križank, med katerimi
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tokr
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ce,
tri nagrajen
jesenske številke
neži
Sreč
ca.
Gori
pokrovitelja SNG Nova
Gregorič, ki so
s
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so Angela Redžič, Andraž Lukin
ca je seveda
Gori
a
Nov
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na dom že preje
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niso
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žreb
v
poskrbel tudi za vse tiste, ki
vstopnice. Tudi
pu
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popu
%
20
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saj jim pokl
te nagrade, ki jih bo
za zimsko križanko vas čakajo boga
irana trgovina z
ializ
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Med
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rilo
poda
čki iz Šempetra.
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prip
i
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med
ortopedskimi in
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Želimo vam uspešno reševanj

V petek, 17. novembra 2017, je Društvo veteranov SEVER Severne
Primorske v sodelovanju z Občino Šempeter-Vrtojba in OZVVS
stjo
Veteran Nova Gorica na križišču na Mark s priložnostno slovesno
na
spomin
v
postavili
so
Obeležje
ploščo.
ko
spomins
odkrilo
skupno akcijo posebne enote milice in pripadnikov 125. čete za
protidiverzantsko delovanje Teritorialne obrambe pri zaustavitvi
in razorožitvi vojakov jugoslovanske ljudske armade 29. junija
1991. Navzoče sta nagovorila mag. Milan Turk, župan Občine
za
Šempeter-Vrtojba, in Rajko Kerševan, tedanji poveljnik 125. čete
protidiverzantsko delovanje Teritorialne obrambe, slavnostna beseda
pa je pripadla Angelu Vidmarju, predsedniku Društva veteranov
na
SEVER Severne Primorske. Ko je slednji orisal takratne dogodke
tem območju, sta Darij Simčič, takratni pripadnik posebne enote
milice, in Egon Valentič, takratni pripadnik 2. voda 125. čete za
protidiverzantsko delovanje, odkrila spominsko ploščo.
Vid Šibelja

Desetletna kotalkarica Mija Erze
tič iz Vrtojbe je v mesecu novembr
u tudi letos
zastopala barve Slovenske kotalkars
ke reprezentance na Pokalu Evro
pe v mestu
Tomar na Portugalskem. Za slov
ensko reprezentanco je nastopila
v kategoriji
cicibank, na njenem najpomembn
ejšem tekmovanju v sezoni pa jo
je spremljala
najboljša slovenska kotalkarica Luci
ja Mlinarič. Mija Erzetič je z nast
opom brez
napake osvojila odlično 4. mesto
in s tem dokazala, da sodi v vrh
evropske
kotalkarske elite.
Sara Krošelj
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hiše strašijo že več kot
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pridni, če želijo, da jih
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M. P. F.

őd tu in tam

Na dan svetega Miklavža, 6.
decembra 2017, sta zažareli z
lučkami obsijani praznični drevesi
v Šempetru in Vrtojbi. Ob zvokih
Goriškega pihalnega orkestra ter
pesmi osnovnošolcev je lučke
,
prižgal župan Milan Turk z željo
da bi bil čas, ko bomo polni
upanja in notranjega miru čakali
na prihajajoče praznike in novo
leto 2018, lep kot ti dve okrašeni
drevesi.
M. P. F., Foto: Foto atelje Pavšič
Zavadlav
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V četrtek, 7. decembra 2017, je v
Novi Gorici potekala zaključna
prireditev 31. Ogledala mojega
okolja 2017, ki ga pripravlja
Turistično društvo Nova Gorica
v sodelovanju z Zavodom
KŠTM Šempeter-Vrtojba.
Gre za tradicionalno akcijo,
kjer je letos objekte in trge na
območju mesta Nova Gorica
in Občine Šempeter-Vrtojba,
razdeljene na sedem kategorij,
prvič ocenjevala zainteresirana
javnost. Med nagrajenci je bila
tudi Občina Šempeter-Vrtojba,
ki je slavila v kategoriji “otroška
in športna igrišča”. Priznanje je
prevzel podžupan Ivo Podbersič
.
M. P. F.

V Beogradu sem doživel razpad
Jugoslavije

nekoč je bilo

Od leta 1989 do leta 1992 sem živel
v Beogradu in bil uslužbenec na
Apostolski nunciaturi Jugoslavije.
Ko sem prišel tja, sem se prijavil
na mestni občini in vojaškem
odseku na Vračarju. To so bila leta
družbenopolitičnih sprememb
in demonstracij študentov.
Državne oblasti so razglasile, da
bodo vsi moški, stari od 18 do 60
let, katerekoli narodnosti, ki se
trenutno nahajajo na ozemlju Srbije,
vpoklicani v vojsko in poslani na
vojna področja Balkana. Tako sem
tudi jaz, zaskrbljen, pričakoval poziv.
Imeli so tako moje osebne podatke
kot naslov bivanja. Na srečo pa sem
jaz julija leta 1992 odšel iz Beograda.
Bog ve! To je moje spominjanje po 25
letih …
Anton Gleščič,
župnik v Vrtojbi
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Pinija (Pinius pinea)
Pinija je iglasto drevo iz rodu
borovcev v družini borovk. Je vrsta
bora, ki raste ob Sredozemskem
morju. To drevo so že od nekdaj
izkoriščali zaradi užitnih borovih
oreščkov. Pinija doseže višino do 25
m. Značilnosti sta kratko deblo in
široka krošnja, storži pa so široko
jajčasti in dozorijo v 36 mesecih.
Pinjole so užitne in zelo okusne.
Preden drevo obrodi, traja najmanj
15 let. Pinjole se že več kot 1000
let uporabljajo v vseh svetovnih
kuhinjah; zagotovo vsi poznamo
značilne omake pesto, živilo pa je
primerno tudi za hujšanje. So polne
antioksidantov, jačajo imunski sistem
in preprečujejo razvoj nekaterih vrst
raka, izboljšujejo vid ter ščitijo kožo
pred staranjem. Pinjole oskrbijo telo
z dolgoročno energijo, preprečujejo
izgorelost, zmanjšujejo tveganje za
bolezni srca in ožilja ter ohranjajo
nizko raven holesterola. Vzpodbujajo
rast las in zmanjšujejo utrujenost.
Dominik Soban

Kostanj
Pravi kostanj ali domači kostanj je
drevo iz družine bukovk. Uspeva
na območju med Kavkazom in
Sredozemljem. Raste po celi

Sloveniji. Drevo doseže do 35 m
višine, potrebuje veliko svetlobe,
cveti pa konec junija. Plodovi so
rjavi ter bogati s škrobom, nahajajo

se v bodičastem ovoju in se
uporabljajo za prehrano.

občinske grče

Zaradi velike energijske vrednosti,
dobre mineralne sestave in vsebnosti
nekaterih pomembnih vitaminov
kostanj še danes slovi kot primerna
hrana za športnike, otroke in
vse, ki so izpostavljeni velikim
obremenitvam. Maso zastopajo
ogljikovi hidrati in škrob, vsebuje
pa še beljakovine, nekaj maščob in
precej folne kisline, kalija in fosforja.
Najbolj priljubljen je pečen ali
kuhan, izjemno okusen je tudi kot
pire. Zelo cenjen je kostanjev med,
ki ima značilen grenko-sladek okus.
Vsebuje veliko rudnin in cvetnega
prahu ter ima blagodejen učinek na
dihala. Čaj iz lupin lajša črevesne
težave, primeren je za hrano
bolnikom z okvaro ledvic in žilnega
sistema.
Dominik Soban
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Vinsko-kulinarična prireditev
v Šempetru pri Gorici
Turistično društvo Šempeter-Vrtojba
je v soboto, 9. septembra 2017,
organiziralo prvo prireditev na temo
vina in kulinarike iz Vipavske doline
in dela Krasa, in sicer na Trgu Ivana
Roba v Šempetru pri Gorici.
Začetek prireditve je bil poln
energije in pričakovanj, saj je bilo
udeleženih enajst ponudnikov vin in
en ponudnik hrane.
Ob 16. do 18. ure so bile izvedene
aktivnosti osnovne predstavitve,
seveda ob spremljavi ansambla, ki je
poskrbel za prijetno vzdušje.
V nadaljevanju so obiskovalci imeli
priložnost okusiti odlično vino in
hrano.
Pismo o nameri je vsem
zainteresiranim pridelovalcem in
ponudnikom vin ter gostincem
turistično društvo poslalo že pred
tem, z njim pa so jih seznanili z
vsebino prireditve in možnostjo
sodelovanja. Poudarek je bil na
promociji vipavskih vin, branili pa
se niso niti drugih vin.
Vsak sodelujoči je imel svojo
stojnico:
Vina Zgonik – Branik, Domačija
Čebron – Preserje, Vinarstvo
Lisjak – Zalošče, Posestvo Berce
– Draga, Dornberk, Vinarstvo
Saksida – Zalošče, Domačija Lisjak
1956 – Zalošče, Zaloščan Vina de
Adami – Zalošče, Frlanova kmetija
– Vogrsko, Vina Dornberg – Zalošče,
Vinogradništvo in kletarstvo Buntovi
– Škrbina, Komen, Vinarstvo Jejčič –
Spodnja Branica in gostinec Zdravko
Bratina iz Stomaža, sicer upravnik
koče na Čavnu.

V okviru prireditve je bilo
organizirano ocenjevanje vin, ki
ga je vodil sommelier Jean Pierre
Škrlj iz Nove Gorice, ambasador A.
S. E. – Association des sommeliers
d’Europe.
Ne glede na sorto vina so prva tri
mesta zasedli naslednji vinarji:
• 1. mesto: Vina Dornberg za laški
rizling, letnik 2015,
• 2. mesto: Vina Dornberg za beli
pinot, letnik 2011,
• 3. mesto: Posestvo Berce za
merlot, letnik 2015.
Posebna priznanja za kakovost so
bila izrečena še za naslednja vina:
modri pinot, letnik 2009 (Zaloščan
Vina de Adami), zelen, letnik 2016
(Vinarstvo Saksida), malvazija,
letnik 2015 (Frlanova kmetija),
rebula, letnik 2015 (Vina Dornberg),
sauvignon, letnik 2016 (Zaloščan
Vina de Adami), cabernet sauvignon,
letnik 2015 (Vina Dornberg).

Prireditve se je udeležil tudi
poslanec Matjaž Nemec, ki je izrazil
podporo tovrstnim prireditvam za
promocijo Vipavske doline.
Župan Občine Šempeter-Vrtojba
Milan Turk in župan Občine MirenKostanjevica Mauricij Humar
sta prav tako pohvalila pogum
organizatorja za vzpodbujanje
promocijskih dejavnosti kmetijskih
produktov lokalnih pridelovalcev.

Dušan Bremec
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razno

Dušan Fakuč, zakoniti predstavnik
Šempetrsko-vrtojbenskega
turističnega društva, je povedal,
da je društvo pregledalo vinski trg
s ponudbo sodelujočih vinarjev in
ugotovilo, da je smiselno povezati
vinarje in ponudnike hrane ali
gostinskih storitev na enem mestu
ter promovirati Vipavsko dolino.
Eden izmed glavnih ciljev društva
je namreč širjenje prepoznavnosti
ponudbe celotne Vipavske doline,
in sicer s podobnimi aktivnostmi
razvoja sejemskega turizma in
promocijskih dogodkov.

DECEMBER
20. december 2017, ob 18.00
Slovesnost ob dnevu samostojnosti
in enotnosti
Coroninijev dvorec
Občina Šempeter-Vrtojba
22. december 2017, ob 16.00
Dvig Slovenske zastave ob dnevu
samostojnosti in enotnosti pri
obeležju v Šempetru
Šempeter pri Gorici, obeležje pri
marketu
OZVVS Veteran Nova Gorica - Sekcija
Šempeter-Vrtojba
26. december 2017, ob 18.00
Tradicionalno novoletno Tojvino
srečanje
Mladinski center Vrtojba
Tojva a.d. 1200
JANUAR
6. januar 2018, ob 20.30
Plesni večer družabnih plesov za
vse generacije
Mladinski center Vrtojba
Plesna šola Rebula
7. januar 2018, ob 17.00
Baklada,
tradicionalni nočni pohod 4 km
Odhod izpred POŠ Vrtojba
Različni organizatorji
8. januar 2018, od 9.00 do 18.00
Brezplačna analiza telesa,
vitaminsko-mineralni test in
strokovno svetovanje
Vitalina – natura trgovina
Vitalina – natura trgovina
10. januar 2018, ob 19.00
Jana Korečič: Doktor Začetek,
pogovor z avtorico in predstavitev
del
Coroninijev dvorec
JSKD OI Nova Gorica in Kulturno
umetniško društvo Šempeter
12. januar 2018, ob 17.00
Mimo pasti sladkorjev! Problem
prekomerne telesne teže, sladkorna
bolezen, zamaščenost jeter,
srčno-žilna obolenja in demenca,
predavanje
Vitalina – natura trgovina
Vitalina – natura trgovina
13. januar 2018, ob 17.30 in ob
20.00
Poletno spogledovanje: folklorna
skupina Gartrož in Mladinski zbor
Šempeter-Vrtojba
Kulturni dom Nova Gorica
Folklorno društvo Gartrož Nova
Gorica

46

13. januar 2018, ob 19.00
Srbsko pravoslavno novo leto, večer
z živo glasbo in folkloro
Mladinski center Vrtojba
Skd Sloga Nova Gorica

7. februar 2018, ob 19.00
Eroika Aromatika in slovesnost ob
kulturnem prazniku
Mladinski center Vrtojba
Občina Šempeter-Vrtojba

14. januar 2018, ob 16.00
Cirkus Hokus-Pokus, čarovniška
predstava za otroke
Mladinski center Vrtojba
KŠTM Šempeter-Vrtojba

10. februar 2018, 13.00
Pustovanje 2018
13.00 Povorka otroških mask
15.00 Pustna povorka skupinskih
pustnih mask in vozov
17.00 Podelitev nagrad in pustno
rajanje
Šempetrski plac
KŠTM Šempeter-Vrtojba

15. januar 2018, ob 20.15
Schubertov oktet, koncert za
abonma in izven
Velika dvorana Kulturnega doma
Nova Gorica
Kulturni dom Nova Gorica
18. januar 2018, ob 17.00
Zdravje se začne v želodcu! Kako
si s pomočjo tradicionalne kitajske
medicine in naturopatije pomagati
pri težavah z želodcem, predavanje
Vitalina – natura trgovina
Vitalina – natura trgovina
25. januar 2018, ob 17.00
Kako do zdravih in sijočih las na
naraven način, predavanje
Vitalina – natura trgovina
Vitalina – natura trgovina
28. januar 2018, ob 17.00
Vinko Möderndorfer: Na kmetih,
komedija
Mladinski center Vrtojba
KŠTM Šempeter-Vrtojba
29. januar 2018, od 9.00 do 18.00
Brezplačna analiza telesa,
vitaminsko-mineralni test in
strokovno svetovanje
Vitalina – natura trgovina
Vitalina – natura trgovina
30. januar 2018, ob 18.00
Meta Fajdiga, klavir – koncert v
okviru cikla Zvoki mladosti
Coroninijev dvorec
Glasbena šola Nova Gorica
FEBRUAR
1. februar 2018, ob 17.00
Moč konoplje – zakaj je tako
koristna?, predavanje
Vitalina – natura trgovina
Vitalina – natura trgovina
3. februar 2018, ob 20.30
Plesni večer družabnih plesov za
vse generacije
Mladinski center Vrtojba
Plesna šola Rebula
6. februar 2018, ob 17.00
Zelena infuzija za poživitev telesa
– kakšni so učinki mlade pirine
trave?, predavanje
Vitalina – natura trgovina
Vitalina – natura trgovina

12. februar 2018, ob 20.15
Aleksandar Serdar – klavir, koncert
za abonma in izven
Velika dvorana Kulturnega doma
Nova Gorica
Kulturni dom Nova Gorica
15. februar 2018, ob 17.00
Črevesje – naši drugi možgani,
predavanje
Vitalina – natura trgovina
Vitalina – natura trgovina
18. februar 2018, ob 17.00
Tone Partljič: Čaj za dve, komedija
Mladinski center Vrtojba
KŠTM Šempeter-Vrtojba
25. februar 2018, ob 16.00
Medenka, gledališka predstava za
otroke
Mladinski center Vrtojba
KŠTM Šempeter-Vrtojba
26. februar 2018, od 9.00 do 18.00
Brezplačna analiza telesa,
vitaminsko-mineralni test in
strokovno svetovanje
Vitalina – natura trgovina
Vitalina – natura trgovina
28. februar 2018, ob 19.00
Anja Mugerli: Spovin, predstavitev
avtoričinega prvega romana
Coroninijev dvorec
JSKD OI Nova Gorica in Kulturno
umetniško društvo Šempeter
MAREC
1. marec 2018, ob 17.00
Kako do zdravih in sijočih las na
naraven način, predavanje
Vitalina – natura trgovina
Vitalina – natura trgovina
3. marec 2018, ob 20.30
Plesni večer družabnih plesov za
vse generacije
Mladinski center Vrtojba
Plesna šola Rebula
4. marec 2018, ob 17.00
Yasmina Reza: Bog masakra,
komedija
Mladinski center Vrtojba
KŠTM Šempeter-Vrtojba
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5. marec 2018, od 9.00 do 18.00
Brezplačna analiza telesa,
vitaminsko-mineralni test in
strokovno svetovanje
Vitalina – natura trgovina
Vitalina – natura trgovina
7. marec 2018, ob 18.00
Musica Nucis, koncert v okviru cikla
Zvoki mladosti
Coroninijev dvorec
Glasbena šola Nova Gorica
15. marec 2018, ob 17.00
Zdravje se začne v želodcu,
predavanje
Vitalina – natura trgovina
Vitalina – natura trgovina
18. marec 2018, ob 16.00
Gremo na vlak, gledališka predstava
za otroke
Mladinski center Vrtojba
KŠTM Šempeter-Vrtojba
19. marec 2018, ob 20.15
Komorni zbor Konservatorija za
glasbo in balet, Ambrož Čopi –
zborovodja, koncert
Velika dvorana Kulturnega doma
Nova Gorica
Kulturni dom Nova Gorica
22. marec 2018, ob 17.00
Temelji zdravja, predavanje
Vitalina – natura trgovina
Vitalina – natura trgovina
23. marec 2018, ob 18.00
Rebeka Pregelj – sopran, Kristina
Kragelj – mezzosopran, koncert iz
cikla Zvoki mladosti
Coroninijev dvorec
Glasbena šola Nova Gorica
26. marec 2018, od 9.00 do 18.00
Brezplačna analiza telesa,
vitaminsko-mineralni test in
strokovno svetovanje
Vitalina – natura trgovina
Vitalina – natura trgovina

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 VII, številka 4
Izdajatelj: OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, zanjo župan Milan Turk
E-naslov: glasilo@sempeter-vrtojba.si
Odgovorna urednica: Lara Soban
Uredniški odbor: Lavra Fon, Sara Krošelj, Dora Levpušček, Tanja Peloz, Tomaž Petarin
Lektoriranje: Nika Birsa Vidmar
Oblikovanje: Blaž Erzetič
Tisk: Tiskarna Present, Ljubljana
Naklada: 2650 izvodov
Uredništvo si pridržuje pravico, da prispevke primerno priredi za tisk tako po obsegu kot po izrazu. Rokopisov ne vračamo. Prispevkov z nezakonito, z žaljivo,
z zavajajočo, s sporno ali z 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, december 2017
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Ime in priimek
Naslov

Telefon

Rešeno križanko nam s potrebnimi podatki pošljite do 2. februarja 2018 na Občina Šempeter-Vrtojba,
Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, s pripisom Nagradna križanka.
1. nagrada: darilni bon podjetja MEDICAS v vrednosti 30 € in 3 kozmetični izdelki ABENA po lastni izbiri
2. nagrada: darilni bon podjetja MEDICAS v vrednosti 25 € in 3 kozmetični izdelki ABENA po lastni izbiri
3. nagrada: darilni bon podjetja MEDICAS v vrednosti 20 € in 3 kozmetični izdelki ABENA po lastni izbiri
Pravila Nagradne križanke in ostale informacije dobite
na naši spletni strani www.sempeter-vrtojba.si.
nova specializirana trgovina ortopedskih in medicinskih pripomočkov

