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Spoštovane občanke in občani!

Leto se je izteklo, kot bi trenil, in že je pred nami novo leto. December je 
čarobni mesec, poln presenečenj in skritih želja. Za vse nas, brez izjeme.

Pred vami je zadnja izdaja našega občinskega glasila, ki nekako povzema 
dogodke in dosežke v naši občini ter vas seznanja z nekaterimi aktualnimi 
informacijami.

Izteka se enajsto leto delovanja naše Občine. Vstopamo v zadnje leto tretjega 
mandata občinskega sveta in župana. Ko se ozrem nazaj, vidim veliko prehojene 
poti in tudi veliko realiziranih ciljev.

Za nami je leto mnogoterih aktivnosti na vseh ravneh družbenega in 
gospodarskega življenja v občini. Situacija gospodarske in �nančne krize, ki je 
močno načela tudi stabilnost goriškega gospodarstva ter socialno varnost našega 
prebivalstva, žal ni obšla naše občine in jo občutimo na vseh področjih. Pomembno 
je, da v teh težkih časih ne izgubimo upanja v boljšo prihodnost. Potrebno je 
ohraniti socialni čut in ga še povečati, tako kot tudi solidarnost, povezanost in 
medsebojno pomoč. V naši občini si prizadevamo zadržati dokaj visok nivo storitev 
v šoli, vrtcu in pri oskrbi starejših. Tudi vnaprej bomo zagotavljali potreben nivo 
socialnih transferov za tiste občane, ki so izgubili delo in so potrebni pomoči.

Poleg krize nas še vedno pesti primanjkljaj, ki nam je bil prizadejan s 
spremembo Zakona o �nanciranju občin v letu 2006, ko so nam bili odvzeti 
prihodki iz naslova dohodnine, in znaša letos že 1,5 milijona EUR. Morebiti me 
boste opomnili, da sem to že večkrat napisal. Sem in tudi še bom, kajti vsakič 
posebej se moramo spomniti, da bi s tem denarjem lahko realizirali že marsikateri 
predhodno zastavljeni cilj. Vendar nam je vseeno, navkljub težkim časom, uspelo 
realizirati kar nekaj ciljev. Naj omenim le nekatere. 

Reforma gospodarskih javnih služb, ki smo jo začeli v februarju 2008, je v 
zaključni fazi. Občina Šempeter-Vrtojba je pristopila k reformi gospodarskih javnih 
služb predvsem zaradi harmonizacije predpisov z aktualno pozitivno zakonodajo. 
Proces reforme je zajel tako obvezne kot tudi izbirne gospodarske javne službe. V 
letu 2009 smo podelili koncesije za vzdrževanje občinskih javnih cest, urejanje 
in čiščenje javnih površin in urejanje ter vzdrževanje pokopališč. Upravljanje in 
urejanje javnih parkirišč, vključno z najemom parkirnih mest, se izvaja v okviru 
občinske uprave. Smo v zaključni fazi podelitve zadnje koncesije iz tega niza 
– dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote.

Občina je ustanovila Režijski obrat, ki je začel delovati s 1. junijem 2009. 
Tako kot smo obljubili, ob prehodu nihče od zaposlenih javnega podjetja OKS d.o.o. 
ni ostal brez dela. Zaposlili smo večino delavcev iz OKS d.o.o., ki je v likvidaciji v 
Režijski obrat, ki je sestavni del občinske uprave in je prevzel določene naloge, ki jih 
je prej izvajal OKS d.o.o.

Ustanovitev Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko 
in Miren-Kostanjevica je zagotovo dogodek, ki je zaznamoval letošnje leto. Sicer 
je bila ideja po ustanovitvi skupne občinske uprave prisotna že dalj časa, a je letos 
končno dozorela. Bistven namen ustanovitve je bil zmanjšanje stroškov dela v 
administraciji in zagotovitev učinkovitega izvajanja nalog, ki jih potrebujejo vse 
tri občine. Prvi rezultati so že vidni na terenu. Vsi se trudimo bolj spoštovati red 
pri parkiranju, kajti redarji dosledno izvajajo kontrolo mirujočega prometa. V tem 
trenutku zaposluje medobčinska skupna uprava tri redarje, občinskega inšpektorja 
in svetovalko, ki za medobčinsko upravo opravlja strokovne in tajniške naloge. 



Naš najpomembnejši projekt v letošnjem letu je bil 
preselitev občinske uprave v dvorec Coronini. Dosegli smo 
cilj, ki smo si ga zastavili, ter se preselili do roka, ki nam je bil 
postavljen s pogodbo s Službo Vlade za lokalno samoupravo 
in razvoj.

Objekt ste si lahko ogledali ob dnevu odprtih vrat, ki 
smo ga za vas pripravili konec novembra. Presenečen in vesel 
sem bil, ko sem videl, s kakšnim žarom ste prihajali, nam 
iskreno čestitali ob vselitvi in bili na nek način na nas ponosni, 
da smo oživili ta prekrasni objekt ter mu vdahnili dušo. 

Projekt SCV – Socialni center Vrtojba, ki zajema tako 
dom upokojencev kot tudi oskrbovana stanovanja, je tik pred 
začetkom gradnje. Podrobna informacija o tem projektu vam 
je predstavljena tudi v tem biltenu.

Ne glede na zahtevno leto bomo realizirali predvidene 
prihodke proračuna predvsem na račun pobranih komunalnih 
prispevkov za obstoječo infrastrukturo. Realizacija prihodkov 
proračuna pa pomeni, da bomo uspešno realizirali predvidene 
investicije, ki nas čakajo v naslednjem letu (nadaljevanje in 
dokončanje arhitekturnega urejanja šempetrskega trga ter 
investicijo v obnovo Mladinskega centra v Vrtojbi).

Spoštovane občanke in občani! 

Pred nami so božično novoletni prazniki. Ob tej 
priložnosti bi se rad zahvalil za sodelovanje vsem svetnicam in 
svetnikom, vsem društvom, gasilcem in pripadnikom civilne 
zaščite, za njihov trud pri izvajanju njihovega poslanstva, ter 
vsem institucijam, podjetjem in posameznikom za dobro 
sodelovanje.

Želim vam vesel božič in prijetne novoletne praznike, 
čestitam vam ob dnevu samostojnosti in enotnosti, v 
prihajajočem letu pa obilo zdravja, dobre volje, sreče in 
zadovoljstva.

Vaš župan.

Dragan Valenčič
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Decembrska
praznovanja
SOBOTA, 19. december 2009, velika telovadnica Osnovne 
šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici

9. Mednarodni plesni festival SloVita v organizaciji Terpsihore, 
plesnega centra Šempeter-Vrtojba

od 10. do 18. ure plesne delavnice modern (Kristina P. Champaigne) 
in hip hop (Matic Zadravec)
ob 19. uri plesna prireditev z gosti iz Slovenije in Italije 

Na bivšem MMP Vrtojba (prizorišče Gas poletja)
ob 21. uri koncert za mlade, z ansamblom Zablujena generacija in 
predskupinami

TOREK, 22. december 2009, avla Coroninijevega dvorca v 
Šempetru pri Gorici

ob 18.30  uri otvoritev razstave likovnih del Maje Klančič

• 

• 

• 

• 



SREDA, 23. december 2009, Kulturna dvorana Šempeter pri Gorici
ob 19. uri proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti v Kulturni dvorani v Šempetru pri Gorici; koncert 
Komornega orkestra Nova pod vodstvom Jurija Križniča, s solistoma, Teodorjem Bratino na violončelu in 
tenoristom Davidom Čadežem
ob 20. uri prižig lučk na novoletni jelki na Trgu Ivana Roba v Šempetru pri Gorici in ob 21. uri na novoletni 
jelki pred Zadružnim domom v Vrtojbi, ob spremljavi Otroških pevskih zborov OŠ Ivana Roba Šempeter pri 
Gorici in podružnične šole Vrtojba

PETEK, 25. december 2009, cerkev Srca Jezusovega v Vrtojbi
ob 17. uri Božični koncert; MPZ Vrtojba

SOBOTA, 26. december 2009, Kulturna dvorana v Vrtojbi
ob 18. uri Tojvino tradicionalno prednovoletno srečanje

NEDELJA, 27. december 2009, Baklada
ob 17. uri pohod z baklami; start pred podružnično šolo Vrtojba

PONEDELJEK, 28. in TOREK, 29. december 2009, Center za dnevne aktivnosti starejših 
od 9. do 13. ure peka prazničnega peciva in ustvarjalne delavnice z otroci 

SREDA, 30. december 2009, Trg Ivana Roba v Šempetru pri Gorici
ob 16.30 uri prednovoletno rajanje za otroke z animatorjem Primožem, Društvo žena Šempeter nam bo na 
stojnici prikazalo dejavnosti žensk v Šempetru nekoč, poleg tega pa se bomo lahko posladkali z domačim 
pecivom društev žena in deklet Šempetra in Vrtojbe
ob 17. uri lutkovna predstava »Babica zima«
ob 17.30 uri prihod dedka Mraza s kočijo in veselo druženje z njegovimi živalicami
ob 18.30 uri nas bo spravil v dobro voljo skeč v organizaciji TD Občine Šempeter-Vrtojba
ob 19. uri nastop Moškega pevskega zbora Šempeter
ob 19.30 uri ples z ansamblom MEGA MIX

ČETRTEK, 31. december 2009, silvestrovanje na Trgu Ivana Roba v Šempetru pri Gorici
Od 22.30 ure dalje nas bo zabaval in v novo leto popeljal ansambel MEGA MIX 

Vljudno vabljeni!
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DAN ODPRTIH VRAT OBČINSKE 
UPRAVE

Dan odprtih vrat občinske uprave pomeni neke vrste prenos pozitivne energije med ob-
čankami, občani in zaposlenimi.

 V četrtek, 26. novembra 2009, je bilo zelo prijetno, saj smo bili priča druženju in spo-
znavanju prijaznih ljudi, ki ste ob obisku izražali vzpodbudne misli za nadaljnje delo. Delo 
občinske uprave je usmerjeno v tri smeri, in sicer servisno, ki omogoča strankam v postopku 
realizirati določene potrebe, nadalje pospeševalno, ki pravzaprav producira nove ideje in za-
gotavlja zadostno podporo pri snovanju novih projektov za koristi prebivalstva in regulativno, 
ki ureja postopke, obveznosti in pravice ter dolžnosti posameznikov in drugih, ki so udeleženi 
v postopkih.

Občinska uprava je v lanskem letu prejela 5895 zadev oz. vlog, letos pa do konca novembra 5714, kar nedvomno 
prikazuje velik obseg raznih potreb občank in občanov. Statistično si to lahko predstavljamo kot 22 vlog na dan.

Veseli smo sodelovanja z ljudmi in radi pomagamo.
V prihajajočem novem letu vam želimo obilo lepih trenutkov, ljubezni in miru.
Tajnik občine
Dušan Bremec 
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RUŠENJE NADSTREŠNICE IN 
KONTROLNE KABINE NA BIVŠEM 
MALOOBMEJNEM PREHODU V 
ŠEMPETRU PRI GORICI

Občina Šempeter-Vrtojba je dogovoru in z do-
voljenjem Ministrstva za javno upravo, Direktoratom 
za investicije in nepremičnine, ki upravlja z državnim 
premoženjem, torej z objekti in površinami na mejnih 
prehodih naročila rušenje nadstrešnice in kontrolne ka-
bine na bivšem maloobmejnem prehodu v Šempetru pri 
Gorici. Rušitvena dela so potekala od 14. do 16. decembra 
2009. Novo leto bomo torej dočakali z lepšim in urejenim 
maloobmejnem prehodu. 
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III. FAZA IZVAJANJA DEL V 
DVORCU CORONINI

V treh letih obnove dvorca Coronini v Šempetru 
pri Gorici je bilo opravljenih za 1.400.000 EUR del, za do-
končanje objekta bo potrebnih še okrog 800.000 EUR.

V kletnih prostorih, kjer bo urejen pogostitveni del 
v okviru protokolarnega programa, je zaradi novega do-
stopa izdelano novo stopnišče, elektroinstalacije in dovod 
vode. V tretji fazi položena talna keramika, dokončana 
elektroinstalacija, prezračevanje in priklop kanalizacije 
na zunanji vod ter sanirani ometi.

Pritličje z vhodno avlo služi za dostop v nadstropje 
in je namenjeno za dejavnosti v sklopu občinske in držav-
ne uprave. Kontrola vseh instalacij v objektu je v prostoru 
na vzhodnem delu pritličja, je v celoti urejena, ravno tako 
ozvočenje, multimedia, javljanje požara, protivlomni si-
stem in videonadzor. 

Prvo nadstropje, ki z velikim salonom predstavlja 
jedro dvorca, je namenjeno protokolarnemu programu 
in ureditvi galerijskih prostorov za namestitev stalnih 
in občasnih zbirk, pomembnih za zgodovino kraja. Dela 
potekajo skladno s smernicami konservatorskega pro-
grama tako, da bo prikazano originalno stanje iz obdo-
bja Fabijanijeve obnove, tako po zasnovi, kot površinski 
obdelavi sten, tlakov in stropov. Skladno s projektno do-
kumentacijo bodo izvedene strojne instalacije in elektro-
instalacije. 

Za delo občinske uprave je namenjeno drugo nad-
stropje. Osrednji prostor predstavlja avla z glavno pisar-
no. Dostop v drugo nadstropje je mogoč po stopnišču 
ali z dvigalom. Prostori so opremljeni in v njih že deluje 
občinska uprava.

V podstrešju so v glavnem prostori za instalacij-
sko opremo namenjeno funkcioniranju objekta: plinska 
kotlarna, klimati, elektrokomunikacijska soba, strojnica 
dvigala. Del nadstropja bo namenjen ureditvi manjše sej-
ne sobe, dve pisarni, večji del pa za občinski arhiv. 

V tretji fazi je sanirana fasada, urejena površina 
pri glavnem vhodu, obnova terase v prvem nadstropju in 
montaža notranjega dvigala.

Pritličje, drugo nadstropje in podstrešje so že v 
uporabi, dela v prvem nadstropju bodo končana v janu-
arju 2010. 

Ob zaključku del, 16. decembra, sta se na Maloob-
mejnem prehodu v Šempetru pri Gorici, srečala župana 
Občine Šempeter-Vrtojba, g. Dragan Valenčič in župan 
Občine Gorica, g. Ettore Romoli, ter nazdravila novemu 
letu in urejenemu mejnemu prehodu.



GRADNJA PROTIHRUPNE OGRAJE 
NA HITRI CESTI

V novembru 2009 je Primorje Ajdovščina pričelo 
z deli na obnovi voziščne konstrukcije na HC Šempeter-
Vrtojba in Šempeter-Vogrsko, obnovi objektov in izvedbi 
protihrupne ograje, v dolžini 646 m. Na protihrupni 
ograji bo montirana integrirana sončna elektrarna. 

Vrednost protihrupne ograje skupaj s temelji je 
451.663 EUR. Temelje v vrednosti 86.925 financira Ob-
čina Šempeter-Vrtojba, montažni del protihrupne ograje 
pa Občina Šempeter-Vrtojba ter DARS, d. d., vsak pol-
ovico zneska. 

Za izvedbo sončne elektrarne naj bi pridobili sred-
stva iz Švicarskega sklada, v pripravi je Pogodba o finan-
ciranju v višini 1.200.000 EUR, razpis za izvedbo del bo v 
začetku leta 2010. 

Višji svetovalec za investicije
Bogdan Nemec
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Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2009
INTERREG CILJ 3 A 
– SLOVENIJA/ITALIJA 2007–2013

V julijskem biltenu 2009 smo pisali o objavi 
Javnega razpisa za predložitev standardnih projektov 
št. 02/2009 v okviru čezmejnega sodelovanja Slovenija-
Italija 2007–2013 – CILJ 3.

Predmet javnega razpisa je bil sofinanciranje 
projektov, ki učinkovito prispevajo k splošnemu cilju 
programa, t.j. “Povečanje privlačnosti in konkurenčnosti 
programskega območja” v treh prednostnih nalogah:

– Prednostna naloga 1: “Okolje, transport in trajnostna 
teritorialna integracija”;

– Prednostna naloga 2: “Konkurenčnost in na znanju 
temelječa družba”;

– Prednostna naloga 3: “Socialna integracija”.
V okviru javnega razpisa je za sofinanciranje pro-

jektov na razpolago 60.000.000,00 €, kar predstavlja ku-
mulativni znesek v višini 83,88 % programskih sredstev, 
predvidenih za leto 2009, 100 % programskih sredstev, 
predvidenih za leti 2010 in 2011 ter 28,17 % za leto 2012 
v skladu z odobrenim finančnim načrtom Operativne-
ga programa. Sredstva so porazdeljena po posameznih 
prednostnih nalogah. 

Občina Šempeter-Vrtojba je v okviru CILJA 3 sku-
paj z različnimi partnerji kandidirala na tri strateške in 
devet standardnih projektov. 

Predvidoma bo objava izbranih projektov febru-
arja 2010. 

Javni razpis za ukrep 322 
– Obnova in razvoj vasi

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih 
sredstev iz naslova ukrepa Obnova in razvoj vasi iz PRP 
2007–2013, ki prispeva k izboljšanju kakovosti življenja 
ter zagotavljanju enakovrednejših bivalnih pogojev na 
podeželskih območjih. Višina nepovratnih sredstev, 
namenjena za sofinanciranje projektov, prispelih na javni 
razpis za obnovo in razvoj vasi z možnostjo črpanja do 
porabe sredstev je 10.000.000,00 €. Vlagatelji za pridobitev 
nepovratnih sredstev po tem razpisu so Občine. 

Občina Šempeter-Vrtojba je v okviru Javnega raz-
pisa za obnovo in razvoj vasi Ukrep 323 – razvoj podeže-
lja, ki ga je objavilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano 27. marca 2009, prijavila projekt »Obnova 
ulic in parkirišča v Vrtojbi«. Rezultati razpisa bodo znani 
v januarju 2010. 

Strokovna sodelavka za evropske in druge sklade
ter stike z javnostmi
Anita Manfreda



Preglednica prijavljenih projektov v Občini Šempeter-Vrtojba v letu 2009
p
r
o
j
e
k
t
i

12

i
n
f
o
r
m
a
t
i
v
n
i
 
b
i
l
t
e
n

Razpisovalec Ime razpisa Ime projekta Vrednost projekta/EUR Vrednost subvencije

Služba Vlade RS za 
lokalno samoupravo in 
regionalno politiko

Cilj 3 - Javni razpis za 
predloge strateških 
projektov (SLO-ITA)

PORTER INFRA 3.490.000,00 160.000,00 

Služba Vlade RS za 
lokalno samoupravo in 
regionalno politiko

Cilj 3 - Javni razpis za 
predloge strateških 
projektov (SLO-ITA)

ADRIA_A 3.490.000,00 20.000,00 

Služba Vlade RS za 
lokalno samoupravo in 
regionalno politiko

Cilj 3 - Javni razpis za 
predloge strateških 
projektov (SLO-ITA)

TRADOMO 2.900.000,00 89.717,00 

Služba Vlade RS za 
lokalno samoupravo in 
regionalno politiko

Cilj 3 - Javni razpis za 
predloge standardnih 
projektov (SLO-ITA)

Obnova dvorca 
Coronini - zunanja 
ureditev

1.499.842,60 500.000,00 

Služba Vlade RS za 
lokalno samoupravo in 
regionalno politiko

Cilj 3 - Javni razpis za 
predloge standardnih 
projektov (SLO-ITA)

T. I. P. 990.000,00 280.000,00 

Služba Vlade RS za 
lokalno samoupravo in 
regionalno politiko

Cilj 3 - Javni razpis za 
predloge standardnih 
projektov (SLO-ITA)

Oživljanje 
vodnjakov in kalov 
v čezmejnem 
območju

1.005.221,21 128.223,75 

Služba Vlade RS za 
lokalno samoupravo in 
regionalno politiko

Cilj 3 - Javni razpis za 
predloge standardnih 
projektov (SLO-ITA)

Čezmejne 
kolesarske poti

1.499.000,00 126.000,00 

Služba Vlade RS za 
lokalno samoupravo in 
regionalno politiko

Cilj 3 - Javni razpis za 
predloge standardnih 
projektov (SLO-ITA)

GOTWARAMA 1.500.000,00  49.800,00 

Služba Vlade RS za 
lokalno samoupravo in 
regionalno politiko

Cilj 3 - Javni razpis za 
predloge standardnih 
projektov (SLO-ITA)

FUTURELIGHTS 1.500.000,00 170.000,00 

Služba Vlade RS za 
lokalno samoupravo in 
regionalno politiko

Cilj 3 - Javni razpis za 
predloge standardnih 
projektov (SLO-ITA)

RD-HRIMS 1.500.000,00 10.000,00 

Služba Vlade RS za 
lokalno samoupravo in 
regionalno politiko

Cilj 3 - Javni razpis za 
predloge standardnih 
projektov (SLO-ITA)

E-demokracija 1.455.000,00 50.000,00 

Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano

Ukrep 322 - Obnova 
in razvoj vasi

Obnova ulic in 
parkirišča v Vrtojbi

 597.892,55 231.983,40 

SKUPNA VREDNOST VSEH PROJEKTOV 21.426.956,36 1.815.724,15 



Preglednica prijavljenih projektov v Občini Šempeter-Vrtojba v letu 2009
Vir subvencije Opomba

ESRR 85% ; nacionalno sofinanciranje 
Cilja 3 SVLR 10%; Lastni vir javnih 
partnerjev iz Slovenije 5%

Projekt predvideva sodelovanje italijanskih luk in Luke Koper ter njenih zalednih terminalov 
- Sežane in Vrtojbe. Občina Šempeter-Vrtojba nastopa v projektu skupaj z RRA Severne 
Primorske. Namen je sodelovanje pri vključitvi terminala Vrtojba-Štandrež v skupen 
intermodalni center, ki bo deloval v povezavi z lukami Koper, Tržič, Benetke in Ravena.

ESRR 85% ; nacionalno sofinanciranje 
Cilja 3 SVLR 10%; Lastni vir javnih 
partnerjev iz Slovenije 5%

Projekt predvideva pospešitev oblikovanja novega mestnega območja na slovensko-italijanski 
meji, izdelavo predhodne zasnove za železniško infrastrukturo, kjer je manjkajoča železniška 
polkrožna povezava – (lunetta) na slovenski in italijanski strani, ter povezavo med goriškim in 
vrtojbenskim tovornim postajališčem, elektrifikacijo proge Nova Gorica – Vrtojba-Sežana in 
finančne možnosti za pridobitev evropskih sredstev za izvedbeno fazo.

ESRR 85% ; nacionalno sofinanciranje 
Cilja 3 SVLR 10%; Lastni vir javnih 
partnerjev iz Slovenije 5%

Projekt spodbuja trajnostno mobilnost in dostopnost na slovensko-italijanski meji. Na obalnem 
območju je cilj povečanje privlačnosti in konkurenčnosti funkcionalno čezmejnega območja; 
izboljšati dostopnost in trajnostno mobilnost med mesti in podeželjem, ter vzpostavitev 
javnega potniškega in pomorskega prevoza. V naši občini se načrtuje opremljanje obstoječih 
avtobusnih postajališč z elektronskimi tabelami z voznimi redi v slovenskem in italijanskem 
jeziku, ter postavitev dodatnega avtobusnega postajališča na območju MMP Vrtojba skladno 
z ureditvenim načrtom.

ESRR 85% ; nacionalno sofinanciranje 
Cilja 3 SVLR 10%; Lastni vir javnih 
partnerjev iz Slovenije 5%

Projektne aktivnosti bodo usmerjene tako v investicijo ureditve zunanjih površin pred 
dvorcem Coronini na slovenski strani, ter ureditvijo parka Coronini v Gorici, kot tudi v 
povezovanje na kulturnem in zgodovinskem področju z čezmejnimi tematskimi potmi.

ESRR 85% ; nacionalno sofinanciranje 
Cilja 3 SVLR 10%; Lastni vir javnih 
partnerjev iz Slovenije 5%

Projekt predvideva povezavo obmejnih postajališč v Štandrežu in Vrtojbi ter funkcionalne 
rešitve za razvoj večmodalnega-železniškega blagovnega prometa in cestno povezavo na 
čezmejnem območju.

ESRR 85% ; nacionalno sofinanciranje 
Cilja 3 SVLR 10%; Lastni vir javnih 
partnerjev iz Slovenije 5%

Projektne aktivnosti bodo usmerjene tako v investicijo ureditve vodnjakov in kalov, kot tudi 
v oživljanje kulturnih vsebin – zbiranje gradiv o kulturno-zgodovinski dediščini vodnjakov in 
definiranje uporabnosti le-teh. V Občini Šempeter-Vrtojba se predvideva rekonstrukcijo treh 
vodnjakov v Vrtojbi in sicer: Ulica 9. Septembra, parc. št. 3603, Ulica Zapučke, parc. št. 3416 
in Cesta na Čuklje, parc. št. 2604, vse k.o. Vrtojba.

ESRR 85% ; nacionalno sofinanciranje 
Cilja 3 SVLR 10%; Lastni vir javnih 
partnerjev iz Slovenije 5%

Projektne aktivnosti bodo usmerjene investicijo ureditve kolesarskih tras, ki vodijo proti meji 
z Italijo. V Občini Šempeter-Vrtojba se načrtuje investicija v kolesarski odsek vzdolž zidu 
ob zahodnem robu zaselka Mlini – bivši MP Šempeter – potek ob meji na italijanski strani. 
Predvideno je tudi krožišče pri tehničnih pregledih.

ESRR 85% ; nacionalno sofinanciranje 
Cilja 3 SVLR 10%; Lastni vir javnih 
partnerjev iz Slovenije 5%

Gre za čezmejni projekt, ki predvideva čezmejni sistem za upravljanje z vodami na urbanem 
območju Gorice in Nove Gorice.

ESRR 85% ; nacionalno sofinanciranje 
Cilja 3 SVLR 10%; Lastni vir javnih 
partnerjev iz Slovenije 5%

Projektne aktivnosti bodo usmerjene na področje javne razsvetljave.

ESRR 85% ; nacionalno sofinanciranje 
Cilja 3 SVLR 10%; Lastni vir javnih 
partnerjev iz Slovenije 5%

Projektne aktivnosti bodo usmerjene na ustanovitev centra za študij pretoka človeških virov 
- vpliv schengenske meje na razvoj INTERREG regij.

ESRR 85% ; nacionalno sofinanciranje 
Cilja 3 SVLR 10%; Lastni vir javnih 
partnerjev iz Slovenije 5%

Projekt predvideva razviti tehnološko in metodološko izpopolnjeno obliko komunikacije z 
občani preko spletne televizije. Z uporabo sodobnih tehnologij (interneta) je spletna televizija 
namenjena predvsem institiucijam javne uprave oz. njihovim zakonodajnim organom. 
Javnoupravne institucije bodo lahko s tem pripomočkom okrepile svojo institucionalno 
komunikacijo z občani.

EU-EKSRP 75%; slovenska 
udeležba 25%

V okviru javnega razpisa za obnovo in razvoj vasi se pripravlja projekt za dokončno ureditev 
ulic: odcep Griči, cesta Zapučke, Krožna cesta, cesta Laze in Podlaze, Opekarniška cesta in 
ureditev parkirišč pred Kulturno dvorano in Mladinskim centrom v Vrtojbi.
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Z NAKUPOM ZEMLJIŠČ 
OMOGOČAMO NADALJNJI 
RAZVOJ
Občina Šempeter-Vrtojba je v letošnjem letu z 

nakupom zemljišč uspela zaključiti dva večja projekta. 
Zagotovo je na prvem mestu uspel projekt nakupov zem-
ljišč, potrebnih za izgradnjo Socialnega centra v Vrtojbi. 
Občina je pridobila skoraj 11.000 m² površin za pozidavo 
oz. izgradnjo centra, kot tudi nekaj zelenih površin, za iz-
boljšanje kvalitete bivanja uporabnikov centra. 

Zemljišča je Občina kot stvarni vložek vložila v 
zasebni zavod »Zavod za izgradnjo socialnega centra v 
Vrtojbi«. 

Na podlagi sprejetega zazidalnega načrta Na hri-
bu, je Občina predvidela komunalno opremiti zemljišča 
za potrebe izgradnje javne infrastrukture (ceste s pločni-
kom, dostopne in kolesarske poti), vse za potrebe funkci-
oniranja bodočega zazidalnega kompleksa. V letošnjem 
letu smo končno uspeli odkupiti še zadnja potrebna zem-
ljišča za realizacijo cilja.

In četudi je Občina že opustila namen o nakupu 
zemljišč o izgradnji šotorišča s potrebno spremljajočo 
infrastrukturo v Vrtojbi (poleg začetka trim steze), je v 
letošnjem letu postala lastnik še dveh parcel na tem ob-
močju in sicer, parc. št. 621 in 202 k.o. Vrtojba, v skupni 
izmeri 2.412 m². 

Za potrebe izgradnje suhega zadrževalnika dežev-
nih vod smo odkupili tudi nepremičnino parc. št. 288, v 
izmeri 4104 m² k.o. Šempeter.

Ostali nakupi zemljišč pa so bili izvedeni za po-
trebe razširitve cest in s tem skrbi za ohranitev splošnega 
javnega interesa.

Strokovna sodelavka za gospodarstvo in upravno 
pravne zadeve
Regina Dragoljević

 Zazidalni načrt Na hribu
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Inštrumenti za 
pospeševanje 
razvoja
V Občini Šempeter-Vrtojba imamo naslednje in-

štrumente za pospeševanje razvoja malega gospodarstva 
kot oblike pomoči:

– Javni sklad malega gospodarstva Goriške,
– Primorski tehnološki park,
– spodbude v kmetijstvu in
– spodbude za udeležbo na sejmih.
Vloge gospodarstva in njegovega razvoja se v naši 

občini dobro zavedamo. 
Občina Šempeter-Vrtojba je za spodbujanje pod-

jetništva v letošnjem letu namenila 37.159,50 EUR preko 
Javnega sklada malega gospodarstva Goriške. Pogla-
vitna dejavnost Javnega sklada je podeljevanje ugodnih 
posojil podjetnikom in kmetom. Na podlagi javnega raz-
pisa lahko pridobitelj pridobi brezobrestno posojilo, brez 
stroškov odobritve z eno- ali dvoletnim moratorijem na 
odplačilo glavnice in dobo odplačila do 10 let.

Občina je kot soustanovitelj Primorskega tehno-
loškega parka za delovanje parka v letu 2009 zagotovila 
skupno 81.000 EUR. Primorski tehnološki park je 
subjekt podpornega okolja za mlada visokotehnološka 
podjetja. Podjetje, ki postane član parka, ima subven-
cionirano najemnino poslovnih prostorov in pridobi 
možnost konkuriranja na nekaterih državnih razpisih za 
pridobitev nepovratnih sredstev. Park podjetja povezuje 
s ponudniki virov financiranja, organizira dogodke, na 
katerih se predstavljajo javne inštitucije, banke in ostala 

podjetja, ki nudijo podporo podjetjem. Organizirajo tudi 
izobraževanja, pomoč pri iskanju kadrov, se prijavljajo 
na razpise, preko katerih razvijajo podjetništvo v širši 
goriški regiji. 

Trenutno ima park 42 podjetij rednih članov in 15 
novih kandidatov, ki čaka na sprejem v članstvo.

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih 
pomoči za programe in investicije v kmetijstvu v Občini 
Šempeter-Vrtojba je naša Občina spomladi 2009 objavila 
Javni razpis za sofinanciranje programov in investicij 
v kmetijstvu. Predmet razpisa je bilo sofinanciranje 
ukrepov iz kmetijstva, za kar je od skupno 33.500 EUR 
razpisanih sredstev porabila 31.370 EUR. 

V prepričanju, da skrb za razvoj podjetništva v 
naši občini ni tuja, tudi v času recesije podajamo infor-
macijo vsem samostojnim podjetnikom, obrtnikom in 
ostalim podjetjem, ki imajo sedež v naši občini, da bomo 
na decembrski seji Občinskega sveta Občine Šempeter-
Vrtojba, predlagali sprejem Pravilnika o dodeljevanju 
finančnih spodbud podjetnikom za udeležbo na sejmih 
in razstavah. V obliki nepovratnih sredstev se v letu 
2010 planira dodelitev pomoči za kritje stroškov, ki jih 
udeleženec porabi na sejmih ali razstavah in na tak način 
promovira razvoj svojih proizvodov in storitev. Upraviče-
ni stroški so stroški, ki so direktno povezani s promocij-
skimi aktivnostmi, kot so stroški izdelave promocijskega 
materiala ali najetja in postavitve razstavnega prostora za 
udeležbo na sejmih ali razstavah. 

Spoštovani podjetniki, to je bil naš del pomoči v 
letu 2009, k vašim dolgoročno zastavljenim razvojnim 
ciljem pri utrjevanju konkurence na trgu. 

Strokovna sodelavka za gospodarstvo in upravno 
pravne zadeve
Regina Dragoljević
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Obnova kulturnega doma bo predvidoma stekla v 
januarju naslednjega leta in bo predvidoma trajala nekje 
do poletja 2010. Vsa društva, ki imajo v tem času pred-
videne kakršne koli aktivnosti v kulturnem domu, na-
prošamo, da se o tem posvetujejo s krajevnim odborom 
oziroma z občinskim zavodom KŠTM, ki bo v bodoče 
tudi skrbel in upravljal s stavbo.

Za soseščino kulturnega doma oziroma mladin-
skega centra je prav gotovo najpomembnejše to, da se v 
stavbi ne bodo dogajale bistveno drugačne aktivnosti od 
današnjih in da bodo hrupnejše prireditve organizirane 
na drugi lokaciji.

Podžupan
Radoš Frančeškin

V Vrtojbi se bo v januarju naslednjega leta začela 
rekonstrukcija in dozidava kulturnega doma, ki bo po-
leg nove zunanjosti dobil tudi nove vsebine. Projekt za 
rekonstrukcijo doma je izdelal domači arhitekt Matej 
Vinazza. V enem delu stavbe se bo uredil mladinski 
center za potrebe mladih v občini, medtem ko bodo 
ostale prostore tako kot doslej koristila društva za svoje 
dejavnosti. Sama dvorana v stavbi bo ostala v isti osnovni 
velikosti skupaj z odrom. Na mestu obstoječega stopniš-
ča, ki vodi na balkon se bo nahajal priročni bife, ki bo 
služil kot servis za prireditve. Obstoječe zaklonišče bo 
ohranilo isto funkcijo kot doslej, predvsem kot prostor, 
namenjen glasbenim skupinam in priročnemu skladiš-
ču. Dotrajane sanitarije se v celoti porušijo in zgradijo 
nove. V tem delu pritličja se zaradi boljše funkcionalnosti 
prostorov zgradi novo odprto stopnišče, ki vodi v pred-
prostor v nadstropju. Obstoječi prostor v nadstropju za 
balkoni se bo preuredil v tehnični prostor. Ta prostor je 
namenjen potrebam spremljanja dogajanja na odru (pro-
jekcije, osvetlitev, soba za prevajanje). Osrednji prostor v 
nadstropju je večnamenski prostor, ki služi kot razstavni 
prostor, manjša konferenčna dvorana, klub za mlade. Po-
leg osrednjega bosta v nadstropju še dva manjša prostora 
za potrebe pisarne in info točke. Seveda se bo v celoti ob-
novila zunanja ureditev skupaj s parkiriščem.

Po projektantovih izračunih bo obnova kulturnega 
doma stala približno 600.000 EUR. V ta namen je Občina 
uspela na razpisu kmetijskega ministrstva v okviru Pro-
grama razvoja podeželja in že pridobila 247.000 EUR.

REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA 
KULTURNEGA DOMA V VRTOJBI

KMETIJSTVO V LETU 2009
Leto 2009, ki je za nami, je z vidika kmetovanja 

dokaj uspešno leto. Predvsem smo lahko zadovoljni, ker 
nas ni prizadelo nobeno hujše neurje ali toča, kar je bilo v 
preteklih letih kar stalnica. Predvsem je bil bogat pridelek 
v sadjarstvu in vinogradništvu. Kljub temu, da imamo 
enega najboljših pogojev za kmetovanje v Sloveniji, saj 
imamo ugodno klimo in na pretežnem delu našega polja 

je urejeno namakanje, pa kmetijska pridelava še vedno 
močno upada. Glavni razlog za to je neurejen odkup 
kmetijskih pridelkov. Upajmo, da bo ta problem rešen, ko 
se bo uredil center za sadjarstvo in vrtnarstvo v prejšnih 
prostorih Agrogorice na meji med našo občini in občino 
Miren-Kostanjevica.

Da bi sledili dolgoročnemu cilju razvoja kmetijstva 
v občini Šempeter-Vrtojba, to je stimuliranju kmetijskih 
pridelovalcev za investiranje v posodabljanje kmetij in 
urejanje kmetijskih zemljišč, ter za povečanje kmetijske 
pridelave in izboljšanje kakovosti pridelkov s poudarkom 
na okolju prijaznih načinih kmetovanja, smo tudi letos 
objavili JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in 
investicij v kmetijstvu na območju občine Šempeter-Vr-
tojba za leto 2009.

Razpis je bil oblikovan na podlagi Odloka o pro-
računu občine Šempeter-Vrtojba za leto 2009 (Ur. l. RS, 
št. 21/2009) in na podlagi Pravilnika o dodeljevanju fi-
nančnih pomoči za programe in investicije v kmetijstvu 
v občini Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št. 33/2008). Pred-
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Popravek članka: »Nagrade in priznanja Občine Šempeter-Vrtojba v letu 
2009«, (Informativni Bilten, oktober 2009, stran 14).

Pri pripravi članka »Nagrade in priznanja Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2009«, objavljenega v Infor-
mativnem Biltenu Občine Šempeter-Vrtojba oktobra 2009, je prišlo v uvodnem delu članka do napake in sicer 
v prvem odstavku, kjer se je tekst glasil:

… Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na podlagi javnega razpisa za priznanja 
in nagrade občine, upoštevajoč čas dosežkov predlaganih kandidatov ter načelo enakomerne porazdelitve po 
posameznih področjih življenja, odločila o podelitvi nagrad in priznanj Občine Šempeter-Vrtojba …

Pravilno se stavek glasi:
… Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na podlagi javnega razpisa za priznanja 

in nagrade občine, upoštevajoč čas dosežkov predlaganih kandidatov ter načelo enakomerne porazdelitve po 
posameznih področjih življenja, predlagala občinskemu svetu o podelitvi nagrad in priznanj Občine Šempe-
ter-Vrtojba …

Za napako se opravičujemo.

met tega javnega razpisa je bilo sofinanciranje ukrepov iz 
kmetijstva.

Upravičenci do sredstev so bile pravne in fizične 
osebe (kmetijska gospodarstva), ki se ukvarjajo s kme-
tijsko dejavnostjo ali so registrirani za izvajanje tehnične 
pomoči v kmetijstvu in registrirana stanovska in inter-
esna društva, javni zavodi, združenja in zveze ter zavodi 
in šole, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in 
prehrane.

Razpisno dokumentacijo je bilo mogoče dobiti 
na občini, ter na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba 
http://www.sempeter-vrtojba.si. 

Višina razpisanih sredstev je bila za ukrepe A 
(naložbe v primarno dejavnost) 26.500,00 EUR, ukre-
pe B (naložbe v dopolnilne dejavnosti in v nekmetijske 
dejavnosti na kmetijah ter naložbe v trženje kmetijskih 
proizvodov in storitev) 1.000,00 EUR in za ukrepe C (so-
financiranje priprave in izvajanje projektov na podeželju) 
6.000,00 EUR. Podlaga za skupno višino razpisanih sred-
stev in razdelitev po ukrepih so razpoložljiva sredstva v 
proračunu, izkušnje iz preteklih let in število kmetijskih 
gospodarstev v občini. Razpis je bil odprt do 27. junija 
2009.

Na razpis je prispelo osem vlog. Vse so bile popol-
ne in ugodno rešene. Z razpisom smo tako podprli delo-

vanje dveh društev, izvedbo dveh strokovnih prireditev 
in sicer mednarodnega posveta s področja varstva rastlin 
(9. slovenski posvet o varstvu rastlin) in prireditve s 
področja vinogradništva in vinarstva (Trte in vino), iz-
vedbo pilotnega projekta biodinamične pridelave vrtnin 
(Ogledni vrt) ter sofinancirali nakup dveh traktorjev, sa-
mohodne obiralne prikolice, pršilnika in pluga. Podoben 
razpis pripravljamo tudi za leto 2010.

Zunanji sodelavec za kmetijstvo
Stojan Ščuka



Sončna elektrarna 
v občini 
Šempeter-Vrtojba
Po prizadevanjih Goriške lokalne energetske agen-

cije - GOLEA bomo v decembru priča podpisu pogodbe, 
ki v občino Šempeter-Vrtojba prinaša tretjo največjo 
sončno elektrarno v Sloveniji.

Izraba sončne energije je del projekta z naslovom 
Obnovljivi viri energije v goriških občinah, ki je bil 
odobren s strani Švicarskega sklada. Namen projekta je 
zmanjševanje razlik med novimi in starimi članicami 
Evropske unije. Projekt v skupni vrednosti 3.200.000 ev-
rov, ki bo sofinanciran v višini 70 %, je sestavljen iz treh 
delov. Prvi del predstavlja naložba v protihrupno ograjo 
ob hitri cesti Bazara – Vrtojba. Na protihrupni ogradi se 
bo kot sestavni del konstrukcije postavila fotovoltaična 
elektrarna moči 167 kWp. To bo prva sončna elektrarna, 
postavljena na protihrupni ograji v Sloveniji. Letna proiz-
vedena električna energija bo 183 MWh in bo zadostovala 
za potrebe približno 50 stanovanjskih hiš. 

Primer protihrupne ograje s sončnimi celicami za proizvod-
njo električne energije v tujini

Drugi del projekta zajema zamenjavo dotrajanih 
kotlov na kurilno olje s kotli na lesno biomaso v osnovnih 
šolah in vrtcih na območju širše Primorske, tretji del pa je 
namenjen promociji trajnostne rabe energije. Del triletne 
kampanje bo tudi izobraževanje mladih ter širše lokalne 
skupnosti na področju obnovljivih virov energije in rav-
nanja z njimi. Z zadanimi cilji v projektu GOLEA uresni-
čuje del svojega poslanstva in s tem prispeva k energetsko 
trajnostnemu razvoju goriške regije z sloganom: delujmo 
lokalno, učinkujmo globalno. 
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TOVARNA 
INOVATIVNIH 
PODJETIJ 
Primarna naloga Primorskega tehnološkega parka 

je ustvarjanje podjetniške kulture in ugodne klime za 
nastanek novih in razvoj obstoječih visokotehnoloških 
podjetij v širši regiji. Svoje poslanstvo uspešno izvajamo 
že deseto leto, postajamo vedno bolj prepoznavni ter sto-
ritve venomer širimo in izboljšujemo. 

Člani Primorskega tehnološkega parka so ino-
vativna in visokotehnološka podjetja. Večinoma so to 
mikro in mala podjetja, nekatera med njimi poslujejo 
v visoko specializiranih nišah, čisto vsa pa so razvojno 
usmerjena s specializiranimi kadri, ki se na spremembe 
na trgu znajo hitro in učinkovito prilagoditi. Prav zato 
med našimi člani ni zaznati, da bi gospodarska kriza 
ohromila njihovo poslovanje. Je pa vplivala na posamez-
ne prilagoditve v njihovem poslovanju kot so pristop do 
kupcev, spremembe v načinu ponudbe, iskanje novih tr-
žišč in partnerjev, razvoj dodatnih izdelkov in storitev, ki 
še povečujejo dodano vrednost v očeh kupca, itd.  

Obisk kitajske delegacije iz Šanghaja v PTP, 25.11.2009
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Dejavnosti naših članov so izjemno raznolike, od 
informacijsko-komunikacijskih tehnologij in energetike, 
ki sta najbolj zastopani, do naprednih aplikacij v proiz-
vodnih procesih, igralniških tehnologij, navtike in aero-
navtike. 

Šempetrsko-vrtojbensko podjetje Thalea razvija 
prototipe LED svetil, ki bi nadomestile neonske cevi v 
pisarniški razsvetljavi. Hkrati se v podjetju lotevajo tudi 
razvoja sistema za brezžično komunikacijo med svetili in 
krmilnimi enotami ter vgradnje senzorjev premikanja.

Novogoriško podjetje Editor je razvilo svoj last-
ni sistem za enostavno upravljanje vsebin na spletnih 
straneh MyPortal, trenutno pa razvijajo popolnoma nov 
poslovni model, ki bo omogočil hitrejši razvoj panoge 
spletnih storitev. Za spletno aplikacijo MyPortal 2 so pre-
jeli diplomo Gospodarske zbornice Slovenije, območje 
Severne Primorske.

Diploma podjetju Editor za inovacijo MyPortal 2

Med našimi člani je tudi ajdovsko podjetje C-
astral, ki se ukvarja z robotsko aeronavtiko. Razvijajo 
brezpilotne sisteme, ki se uporabljajo za opazovanje 
procesov na zemeljski površini iz zraka. Njihovi izdelki 
omogočajo pridobivanje podatkov za aplikacije kot je GIS 
sistem, opazovanje prometa, nadzorovanje požarno ogro-
ženih območij, naravnih nesreč ali dinamičnih geoloških 
pojavov itd. Poleg širokega spektra civilne uporabe, so 
odličen pripomoček tudi za vojaške namene, npr. za tak-
tično in strateško pridobivanje informacij na bojiščih. 

Takšnih podjetij je v Primorskem tehnološkem 
parku trenutno 42. Sedmim podjetjem je v juliju poteklo 
redno članstvo, saj je skladno s pravilnikom podjetje de-
ležno ugodnosti rednega članstva le 4 leta. V tem obdobju 
se pričakuje, da podjetje razvije izdelek ali storitev, vstopi 
na trg in s poslovanjem prične dosegati dobiček. 

V letošnjem letu tehnološki park beleži daleč naj-
večje povpraševanje po članstvu glede na predhodna leta, 
zato smo letos nabor članov prvič organizirali v dveh 
rokih. Med letom smo opravili razgovore z več kot 70 

podjetniki, od tega se jih je na razpis za članstvo prijavilo 
47, spomladi smo jih sprejeli 19, konec leta pa predvidoma 
še okrog 15. Skupno število novih rednih članov tehnolo-
škega parka bo tako letos krepko preseglo število 30, kar 
predstavlja izjemno porast članstva v primerjavi s pred-
hodnimi leti. Za primerjavo, lani je park včlanil 12 novih 
članov, v prejšnjih nekaj letih pa v povprečju 8 letno. 

Primorski tehnološki park bo razpis za nabor 
novih članov ponovno objavil v januarju 2010. Posto-
pek včlanitve je dvostopenjski. Prvi korak predvideva 
preliminarni razgovor s svetovalcem v parku, pripravo 
kratkega opisa podjetniške ideje ter predstavitev pred 
ocenjevalno skupino. Kandidati, ki jih ocenjevalna skupi-
na oceni pozitivno, morajo predložiti poslovni načrt. Šele 
po prejemu pozitivne ocene poslovnega načrta, kandidat 
lahko postane član. 

Ker storitve Primorskega tehnološkega parka 
večinoma sooblikujejo prav naši člani, smo skladno z 
njihovimi potrebami okrepili smo predvsem področje 
iskanja finančnih virov za člane, pri čemer se intenzivne-
je povezujemo tako z bankami za pridobivanje ugodnej-
ših ponudb, kot tudi s ponudniki tveganega kapitala in 
poslovnimi angeli doma in v tujini. Več poudarka dajemo 
tudi iskanju domačih in mednarodnih nepovratnih sred-
stev za razvojno-raziskovalne aktivnosti ter postavitve 
tehnoloških postrojenj in proizvodnje. Sicer pa naši člani 
lahko najamejo poslovne prostore po 6 evrov, delavnice 
pa po 4 evre za m². 



Utrinki dogodkov v PTP v l. 2009
Drugo področje, ki mu v parku namenjamo veliko 

več pozornosti, so nove povezave in partnerstva, obliko-
vanje novih projektov in zagotavljanje financiranja zanje. 
Cilj parka je, da s temi projekti zagotovimo dodatne eks-
pertne storitve za člane ter jim pomagamo pri internaci-
onalizaciji in komercializaciji znanja, izdelkov in storitev. 
Hkrati bi želeli uresničiti še nekaj novih projektov za ka-
tere že imamo izdelane vsebinske rešitve. Gre za projekte, 
ki bodo koristi prinašala celotni Goriški regiji. Med temi 
projekti izpostavljamo podjetniški inkubator. 

V našem okolju namreč podjetniški potencial ra-
ste na vseh področjih in ne samo v visoko-tehnoloških 
dejavnostih. Poleg tega, se na tehnološki park obrača 
veliko potencialnih podjetnikov, ki imajo idejo, ne vedo 
pa še, kako bi jo uresničili. Za tovrstno ciljno skupino bi 
bil zelo primeren podjetniški inkubator, ki bi posamez-
nikom pomagal pri natančnejši opredelitvi podjetniške 
ideje, pripravi poslovnega načrta zanjo, ustanavljanju 
podjetja ter pridobivanju virov financiranja za začetek 
poslovanja. 

Obiščite nas v poslovni stavbi v Vrtojbi ali na 
spletni strani www.primorski-tp.si

Ker regija podjetniškega inkubatorja, ki bi izvajal 
opisano funkcijo, še nima, opravlja del teh nalog tehnolo-
ški park, vendar le za visokotehnološka podjetja. Vsi tisti 
posamezniki, ki imajo sicer podjetniško zanimivo idejo, 
ki pa ni visokotehnološka, žal ostanejo brez podpore. 
Prav zato si v parku prizadevamo, da bi vzpostavili tudi 
inkubator.

Znanje, sodobna tehnologija in podjetnost vodijo 
k razvoju, odpirajo nova delovna mesta, ustvarjajo živah-
nejšo gospodarsko izmenjavo ter pripomorejo k širšemu 
razvoju celotne regije.

V tehnološkem parku želimo podjetnikom ponu-
diti še več, zato bi bili izjemno zadovoljni, če bi nas pri 
tem, ob podpori Javne agencije za podjetništvo in tuje 
investicije – JAPTI ter občin Šempeter-Vrtojba in Nova 
Gorica, znatneje podprla država.

Primorski tehnološki park se nahaja na Med-
narodnem prehodu 6 v Vrtojbi. Obiščite nas! Lahko nas 
pokličete tudi po telefonu na številko 05 393 24 50 ali 
pa nam pišete na elektronski naslov: ptp@primorski-
tp.si. Več informacij ponujamo tudi na spletni strani 
www.primorski-tp.si.
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RRA severne 
Primorske
RAZVOJ PODEŽELJA

RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica je 
upravljalec in zastopnik Lokalne akcijske skupine (LAS) 
jugozahodnega dela Severne Primorske. Za izvajanje 
projektov iz Lokalne razvojne strategije jugozahodnega 
dela Severne Primorske smo upravičeni do sredstev iz 
ukrepov LEADER, Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja (EKSRP). Ukrepi LEADER predstavljajo 
tudi 4. os Programa razvoja podeželja Republike Sloveni-
je v obdobju 2007-2013.

Pristop LEADER je, kot ukrep Evropske struk-
turne politike, namenjen izboljšanju razvojnih možnosti 
podeželja. Osnovni cilj pristopa je izgradnja in učinko-
vita raba lokalnih zmogljivosti (človeških, naravnih in 
finančnih virov) ob aktivni vlogi lokalnega prebivalstva.

Naloga LAS jugozahodnega dela Severne Primor-
ske in s tem tudi RRA severne Primorske je da:

na podlagi dobrega poznavanja domačega prostora (lo-
kalnih virov, problemov in priložnosti) izdela in preko 
projektov izvaja lokalno razvojno strategijo ter upravlja 
s finančnimi sredstvi iz ukrepov LEADER,
spodbuja in podpira medregijsko in čezmejno sodelo-
vanje ter sodeluje z drugimi lokalnimi akcijskimi sku-
pinami,
animira podeželsko prebivalstvo za povezovanje v 
LAS,
skrbi za učinkovito delovanje LAS.

Projekti, ki jih izvajamo na osnovi Lokalne raz-
vojne strategije jugozahodnega dela Severne Primorske 
so usmerjeni v:

izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega in gozdarskega 
sektorja,
izboljšanje okolja in podeželja,

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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izboljšanje kakovosti življenja na podeželju in diverzifi-
kacijo podeželskega gospodarstva.

PROJEKTI LEADER: 

1. VPRAŠ’TE NAŠO NONO
Projekt se izvaja v letu 2009 in 2010 s sofinancira-

njem iz sredstev 4. osi LEADER , Program razvoja pode-
želja Republike Slovenije v obdobju 2007-2013 

Projekt je vključen v Letni izvedbeni načrt Lokal-
ne akcijske skupne jugozahodnega dela Severne Primor-
ske za leto 2009. 

Namen projekta: 
Po tisoč letih ko smo Slovenci dobili svojo državo 

in prvi rod, ki se je rodil v neodvisni državi vstopa v pol-
noletnost, od nas odhaja zadnji rod starosvetne slovenske 
vasi. Nekdanjih prebivalcev Vrtojbe, znanih predvsem po 
pridelovanju zgodnje zelenjave in vrtnin je ostalo malo, 
zato smo se v podjetju Video pro odločili, da njihovo iz-
ročilo skupaj s Društvom kmečkih žena na DVD-ju ohra-
nimo. Skozi vse leto bomo obudili šege in navade, se po-
veselili na vaških praznovanjih, oblekli mašno in kmečko 
nošo, pripravili tradicionalne jedi po receptih naše none, 
zapeli ljudske pesmi in zaplesali, vse pa podkrepili s do-
mačo besedo. DVD-je bomo razmnožili in jih poklonili 
vsaki družini v Vrtojbi, da si bo lahko ogledala, kako so 
živeli v vasi nekoč. Mlajši generaciji tako želimo podati 
zavest, da vstopajo v evropsko družino narodov kot na-
rod z bogato kulturno dediščino in ljudskim izročilom. 

Partnerji v projektu: 
Nosilec projekta: VIDEO PRO d.o.o.
Partnerji: Društvo žena Vrtojba
Skupna vrednost projekta: 8.899,77 EUR
Trajanje: maj 2009 – maj 2010

2. PROMOCIJSKI MATERIAL VINSKE 
TURISTIČNE CESTE SPODNJE VIPAVSKE 
DOLINE
Projekt se izvaja v letu 2009 in 2010 s sofinancira-

njem iz sredstev 4. osi LEADER , Program razvoja pode-
želja Republike Slovenije v obdobju 2007-2013 

Projekt je vključen v Letni izvedbeni načrt Lokal-
ne akcijske skupne jugozahodnega dela Severne Primor-
ske za leto 2009. 

Namen projekta: 
Vinska turistična cesta je eden od širših razvojnih 

projektov podeželja, v katerega se vključujejo vinarji in 
turistične kmetije spodnje Vipavske doline. Projekt je 
aktiven že od leta 1996, konec leta 2008 in začetek 2009 
pa smo ga popolnoma prenovili. Zato potrebujemo nov 
promocijski material, s katerim bomo naše kulturne in 
naravne znamenitosti ter enogastronomijo predstavljali 
na sejmih in drugih promocijskih prireditvah v Sloveniji 
in tujini. Gre za dve obliki promocijskega materiala: pro-
spekt in blok z zemljevidom. Prospekt bo izdelan v obliki 
brošure z opisi območja in ponudnikov v sliki in besedi. 

- Blok z zemljevidom pa je novost v promocijskem gradivu 
vinskih cest in bo imel na eni strani zemljevid z označe-
nimi točkami ponudbe, na drugi pa seznam ponudnikov. 
Promocijski material vinske ceste bo izdelan s ciljem po-
večanja prepoznavnosti našega območja kot vinorodne 
pokrajine. 

Partnerji v projektu: 
Nosilec projekta: Mestna občina Nova Gorica
Partnerji: Občina Šempeter- Vrtojba, Občina Ren-
če- Vogrsko, Občina Miren- Kostanjevica
Skupna vrednost projekta: 10.653,00 EUR
Trajanje: december 2009 – avgust 2010

3. GAS POLETJE 2010
Projekt se izvaja v letu 2010 s sofinanciranjem iz 

sredstev 4. osi LEADER , Program razvoja podeželja Re-
publike Slovenije v obdobju 2007-2013 

Projekt je vključen v Letni izvedbeni načrt Lokal-
ne akcijske skupne jugozahodnega dela Severne Primor-
ske za leto 2010. 

Namen projekta: 
Projekt »GAS POLETJE 2010« je skupen projekt 

Občine Šempeter-Vrtojba in Društva GAS Vrtejba. Ob-
čina Šempeter-Vrtojba je ta projekt podprla predvsem v 
korist mladih, da bi med poletnimi počitnicami lahko 
aktivno preživljali prosti čas, vendar prireditveni prostor 
nudi zabavo tudi za vse ostale generacije. Oddaljenost od 
Vrtojbe in Šempetra pri Gorici zagotavlja prebivalcem 
mirnejše večere, podeželju pa daje nov izziv za poživitev 
ponudbe. Aktivnosti so planirane od zaključka šole – 24. 
junija 2010, na predvečer praznovanja Dneva državnosti, 
od četrtka do nedelje, celo poletje do zaključka z »Rock 
Borelo«, 10. septembra 2010. Adrenalin bodo lahko obis-
kovalci sprostili z vožnjo z go-karti, se preizkusili v na-
miznem tenisu, malem nogometu na odboj, odbojko ter 
se osvežili s pijačo, poleg tega pa so tedensko planirani 
koncerti in nastopi glasbenih skupin. Prav tako se bodo 
na navedeni lokaciji odvijale plesne prireditve. Za pod-
poro mladim ustvarjalcem, ki so glasbeno nadarjeni oz. 
se želijo udejstvovati na tem področju, bo Občina Šem-
peter-Vrtojba razpisala Javni natečaj za nagrado Občine 
Šempeter-Vrtojba, za izbor najboljše mladinske amater-
ske instrumentalne zasedbe (kot leta 2009). Zmagovalci 
bodo prejeli nagrade ter bodo nastopili na prireditvi 
»Rock Borela 2010«. Poskrbljeno bo tudi za najmlajše, saj 
se bodo lahko igrali v ločenem, za njih posebej urejenem 
prostoru v borovem gozdičku, občasno tudi z animator-
jem. Prav tako je mogoče brezplačno najeti tudi prostor 
za praznovanje rojstnega dne otrok.

Partnerji v projektu: 
Nosilec projekta: OBČINA ŠEMPETER-VRTOJ-
BA
Partnerji: DRUŠTVO GAS VRTOJBA
Skupna vrednost projekta: 36.280,00 EUR
Trajanje: 1.6.2010-30.9.2010
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4. NA PODEŽELJU.COM
Projekt se izvaja v letu 2010 s sofinanciranjem iz 

sredstev 4. osi LEADER , Program razvoja podeželja Re-
publike Slovenije v obdobju 2007-2013 

Projekt je vključen v Letni izvedbeni načrt Lokal-
ne akcijske skupne jugozahodnega dela Severne Primor-
ske za leto 2010. 

Namen projekta: 
Z izjemno hitrim razvojem računalništva in infor-

matike, ter z večanjem prenosa podatkov po omrežju je 
postal internet medij, katerega uporaba se bliskovito širi. 
Zato smo se odločili, da pripravimo video vsebine turi-
stične ponudbe vseh petih občin, ki jih pokriva LAS. S 
sliko in besedo bomo uporabnike spleta, tako domače kot 
tuje na posebno mikaven način povabili, da nas obiščejo 
med Briškimi griči in Goriško ravanjo. Številne kulturne 
in naravne znamenitosti, tradicionalne prireditve, tipični 
pridelki in številne možnosti športnega turizma to po-
dročje delajo edinstveno, vredno obiska še tako zahtev-
nega gosta. Video vsebine se bodo predvajale na spletnih 
straneh občin za posamezno občino in Turistične zveze 
Nova Gorica. Projekt bomo zaokrožili v celovit proiz-
vod tako, da bomo pripravili zgoščenko- DVD, kjer bo 
zaobjeta celotna turistična ponudbo jugozahodnega dela 
našega podeželja. Projekt bo pripravljen v treh jezikih 
SLO, ITA, ENG in tako dostopen domačim kot tudi tujim 
turistom.

Partnerji v projektu: 
Nosilec projekta: Video pro d.o.o.
Partnerji: Občina Brda, Turistična zveza TIC Nova 
Gorica, Občina Šempeter- Vrtojba, Občina Renče- 
Vogrsko, Občina Miren- Kostanjevica
Skupna vrednost projekta: 12.016,47 EUR
Trajanje: 1.1.2010 - 30.11. 2010

Vse na Enem Mestu, na vstopni 
točki VEM brez administrativnih 
ovir

V okviru Regijske razvojne agencije RRA severne 
Primorske d.o.o. Nova Gorica deluje vstopna točka VEM, 
ki opravlja naslednje storitve:

Informiranje za ustanovitev, razvoj in poslovanje 
podjetij
Hitrejša in cenejša ustanovitev podjetij
Poenostavitev postopkov po elektronskih poteh za 
potencialne in obstoječe podjetnike
izvedba registracijskih postopkov za ustanovitev 
(s.p. in d.o.o.) 
storitve podjetniškega svetovanja po subvencioni-
ranih cenah v okviru programa vavčerskega sveto-
vanja in usposabljanja
promocija podjetništva;
informiranje o novostih na področju zakonodaje, 
javnih razpisov in ostalih podjetniških tem, ki 
bodo omogočile spodbujanje ustanavljanja novih 

podjetij in hitrejšo rast obstoječih podjetij.
Storitve ustanovitve preko točke VEM so name-

njene samostojnim podjetnikom (s.p.), to je posamezni-
kom, ki opravljajo pridobitno dejavnost ter od 1.2.2008 
dalje tudi eno osebnim in več osebnim, s 100 % ustano-
vitvenim kapitalskim vložkom, podjetjem z omejeno od-
govornostjo (d.o.o.) .

Za eno osebne in več osebne d.o.o., preko sistema 
e-VEM odpremo elektronsko knjigo sklepov na daljavo, 
na točki VEM ali pri notarju.

Status samostojnih podjetnikov in družb z ome-
jeno odgovornostjo (eno osebnih in več osebnih) ureja 
Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1).  

Potencialni podjetnik, ki želi opravljati poslovno 
dejavnost mora :

registrirati podjetniško dejavnost, to je vpisati 
(s.p. ali d.o.o.) v Poslovni register Slovenije (PRS) 
oziroma na Sodišče - podatke o podjetniku, ime 
in skrajšani naziv firme, sedež firme, kontaktne 
podatke, dejavnost oziroma dejavnosti, ki jih bo 
podjetnik opravljal 
vpis v Davčni register - predvideni dan v mesecu za 
izplačilo plač, podatke o načinu vodenja poslovnih 
knjig in odgovorno osebo za vodenje računovod-
stva, podatke o poslovnih prostorih, predvidene 
prihodke in odhodke
prijaviti podatke o pokojninskem in invalidskem 
ter obveznem zdravstvenem zavarovanju - oblika 
delovnega razmerja, zavarovalni čas, naziv delo-
vnega mesta, podatke o zaposlenih, morebitna 
prijava otrok do 18. leta starosti
pridobiti vsa ustrezna dovoljenja, če je to zahteva-
no za načrtovano dejavnost - za nekatere dejavno-
sti je potrebno pred pričetkom njihovega izvajanja 
pridobiti posebna dodatna dovoljenja.

Na vstopnih točkah VEM lahko bodoči podjetnik 
opravi :
VPIS V POSLOVNI REGISTER SLOVENIJE in 
VPIS V SODNI REGISTER
ODDA DAVČNE PODATKE ZA VPIS V DAVČNI 
REGISTER
ODDA VLOGO ZA IZDAJO IDENTIFIKACIJ-
SKE ŠTEVILKE ZA DDV
PRIJAVO OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA 
ZAVAROVANJA. 

Na vstopni točki je mogoče izvesti registracijo 
podjetniške dejavnosti, spremembo vpisa v register ali 
izbris dejavnosti iz registra. 

Vstopna točka VEM deluje v okviru RRA severne 
Primorske d.o.o. Nova Gorica, na Mednarodnem pre-
hodu 6, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici. Kontaktne 
osebe: ga. Amelija Skomina, tel.: 05 330 66 89, elektronski 
naslov: amelija.skomina@rra-sp.si in mag. Bruno Mihelj, 

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
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tel.: 05 330 66 86, elektronski naslov : bruno.mihelj@rra-
sp.si .

Območje izvajanja projekta: Mestna Občina 
Nova Gorica, Občina Kanal, Občina Miren - Kostanjevi-
ca, Občina Šempeter - Vrtojba, Občina Renče - Vogrsko, 
Občina Brda

Partnerji v projektu: Javna agencija Republike 
Slovenije za podjetništvo in tuje investicije ter Občine 
ustanoviteljice

Trajanje projekta: trajen projekt

Regijska razvojna agencija severne Primorske tudi 
v obdobju 2007-2013 gosti informacijsko točko Evropske 
komisije, EUROPE DIRECT Nova Gorica. Mreža Euro-
pe Direct pokriva celotno Evropsko unijo in lokalnemu 
prebivalstvu omogoča dostop do informacij, nasvetov, 
pomoči in odgovorov na vprašanja o zakonodaji, usme-
ritvah, programih in možnostih financiranja v Uniji.

Na voljo smo vam, če želite vprašati kaj o Evropski 
uniji, njenih institucijah, politikah, programih ipd. Pre-
ko nas lahko izrazite povratne informacije institucijam 
v obliki vprašanj, mnenj in predlogov. Prav tako lahko 
pri nas prevzamete različne, brezplačne publikacije na 
teme EU. Aktivnost točke je usmerjena v organizacijo 
dogodkov kot so javne razprave, delavnice, okrogle mize 
in seminarji v povezavi z Evropsko unijo, njenimi aktu-
alnimi politikami in programi s poudarkom na različnih 
možnostih črpanja EU sredstev.

Del pozornosti je namenjen mladim. Zanje smo 
pripravili različne delavnice, nagradne igre in natečaje, s 
pomočjo katerih mladi pridobivajo znanja in informacije 
o načinu delovanja EU in možnostih, ki jih jim le-ta po-
nuja. 

Ob posebnih evropskih dnevih (Dan Evrope, Ev-
ropski dan jezikov, Evropski dnevi zaposlovanja, Evrop-
ski dan varstva potrošnikov, …) organiziramo dogodke 
za različne ciljne skupine. O tekočih aktivnostih info toč-
ke Europe Direct Nova Gorica vas bomo obveščali sproti, 
preko naše spletne strani in oglaševanja v lokalnih medi-
jih ter mesečnika, na katerega se lahko naročite tako, da 
nam pišete na: europedirect-ng@rra-sp.si

VIZITKA PODJETJA
Naslov: RRA severne Primorske d.o.o. 
 Nova Gorica
 Mednarodni prehod 6, Vrtojba
 5290 Šempeter pri Gorici
Telefon: +386(0)5 330 66 82
Faks: + 386(0)5 330 66 87
E-pošta: rra.sp@rra-sp.si
Spletna stran: www.rra-sp.si
Matična št.: 1461974
Davčna št.: SI95877835
Tr. račun: 04750-0000680215 NKBM d.d.
 področje Nova Gorica
 EU IBAN SI56 0475 0000 0680 215



MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN 
ŠEMPETER-VRTOJBA, RENČE-VOGRSKO 
IN MIREN-KOSTANJEVICA

Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, 
Renče-Vogrsko in Miren-Kostanjevica, se je preselila v 
prostore, kjer je bil prej Krajevni urad in računovodstvo 
Občine Šempeter-Vrtojba. Sedež uprave je še vedno na 
naslovu Cesta goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri Gori-
ci. Vhod v medobčinsko upravo je bodisi skozi bivši vhod 
krajevnega urada bodisi skozi glavni vhod stavbe in po-
tem pisarne v pritličju na levi strani.

V času od ustanovitve dalje sta se upravi pridružila 
še dva občinska redarja Pavel Bratina in Kevin Urdih, ki 
zaključujeta strokovno usposabljanje za redarja, ki po-
teka v Ljubljani. Prav tako se je upravi pridružila sveto-
valka Tjaša Boškin, ki bo za medobčinsko upravo oprav-
ljala strokovne in tajniške naloge. Seveda imajo občinski 
radarji in občinski inšpektor nalogo delovati na območju 
vseh treh občin. Glede zakonskih predpisov izvajajo svoja 
pooblastila v občinah enotno, do raznolikosti pa pride 
takrat, ko izvajajo pooblastila po občinskih odlokih, ki so 
v občinah različni. 

V biltenu vas obveščamo oziroma opozarjamo na 
nekatere aktualne problematične zadeve, ki se pojavljajo 
v Občini Šempeter-Vrtojba. Nekatere smo zaznali sami 
na druge pa so nas opozorili občani. Po pripombah obča-
nov in lastnih zaznavah smo ugotovili, da je na pločnikih 
in javnih površinah vedno več pasjih iztrebkov, ki jih ne-
vestni lastniki psov ne počistijo za svojimi ljubljenci.

V Odloku o zunanjem videzu naselij v Občini 
Šempeter-Vrtojba (Uradne objave časopis OKO, št. 
12/2000) je v četrtem odstavku 11. člena določeno, da 
so lastniki psov dolžni počistiti iztrebke svojih psov na 
javnih površinah. Globa zaradi nespoštovanja odloka je 
določena v četrti alinei prvega odstavka 26. člena v višini 
125 EUR.

Glede na omenjeno problematiko želimo obvestiti 
lastnike psov, da so dolžni iz javnih površin (pločnikov, 
otroških igrišč, …) počistiti iztrebke svojega psa. Ti iz-
trebki so za najmlajše otroke lahko tudi nevarni, saj vemo, 
da so otroci radovedni in je možno, da jih vnesejo v usta, 
pri občanih pa povzročajo obilo slabe volje, ko bodisi 
stopijo na tak iztrebek bodisi se jim morajo na pločnikih 
umikati. Redarji imajo nalogo izvajati poostren nadzor 
na tej problematiki in sankcionirati kršitelje. Lastnikom 
štirinožnih hišnih ljubljenčkov predlagamo, da dosledno 
spoštujejo določila omenjenega odloka in počistijo vse 
iztrebke svojih psov z javnih površin ter se tako izognejo 
plačilu globe. 

Občinski redarji nadaljujejo tudi s kontrolo mi-
rujočega prometa. Ugotovitve so, da nekateri občani še 
vedno ne spoštujejo zakonskih določil glede parkiranja, 
ko pa dobijo kazen za nepravilno parkiranje je veliko 
slabe volje. Ob tem občane opozarjamo, da je Občina 
Šempeter-Vrtojba uredila in zarisala na Trgu Ivana Roba 
(za cerkvijo) mesta za tržnico in da je parkiranje na tem 
mestu prepovedano. Na vhodu proti dvorcu Coronini je 
prometni znak prepovedan promet za vsa vozila z dopol-
nilno tablo razen za dostavo. To pomeni, da lahko voznik 
pripelje do tržnega prostora in odloži stvari potem pa 
vozilo umakne. Ponovno opozarjamo voznike, da upo-
rabljajo parkirne ure oziroma označijo čas prihoda na 
vidnem mestu v vozilu, v območju kratkotrajnega par-
kiranja (modre cone), v katerem je parkiranje dovoljeno 
90 minut. 

Glede oranja njiv v občini ob občinskih cestah in 
čiščenja v primeru onesnaženja moramo pohvaliti obča-
ne, ker so se razmere na tem področju, tako glede oranja, 
kot glede onesnaženja zelo izboljšale. Še vedno smo za-
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znali težave na določenih območjih, predvsem glede ta-
kojšnjega čiščenja ceste in bližine oranja do ceste, ampak 
so taki primeri zelo redki. 

Občina je skupaj s Komunalo d. d., Nova Gorica 
izvedla jesensko zbiranje kosovnih in drugih odpadkov, 
zamudniki pa lahko odpeljejo odpadke v zbirni center 
Lavžnik v Šempeter pri Gorici. 

V občini se je pojavilo nekaj neregistriranih vozil, 
katere niso skladiščene v skladu z veljavno zakonodajo. 
V primeru, da je vozilo odjavljeno iz prometa, ga ni do-
voljeno pustiti na javni površini, temveč ga je potrebno 
hraniti v skladu s Pravilnikom o ravnanju z izrabljenimi 
motornimi vozili (Uradni list RS, št. 118/2004), to je bo-
disi v zaprtem prostoru (garaža) bodisi v ograjenem pros-
toru z utrjenim tlakom. V primeru kršitve zakonodaje so 
predpisane sankcije. Občane obveščamo, da je prevzem 

NA GRIPO (H1N1) v SMO V NAŠI 
OBČINI DOBRO PRIPRAVLJENI

in uničenje takih vozil v podjetju JUNG d.o.o., Nova Go-
rica, brezplačno. 

Mogoče je v tem času tudi pravi čas za ureditev 
živih mej, rastlinja in dreves, katera se razraščajo na ob-
činske ceste in druge javne površine. Kadar tako rastlinje 
ovira preglednost na cesti, je to še posebej nevarno. Ne-
prijetno pa je takrat, kadar občan hodi po pločniku in se 
mora umikati rastlinju, ki se razrašča na javno površino. 
Predlagamo, da občanke in občani uredijo svoje rastlinje 
tako, da bo omogočena preglednost na cestah in ne bo 
predstavljalo ovir za občane na pločnikih in javnih po-
vršinah. S tem dejanjem, ne boste odpravili samo nevar-
nosti in nevšečnosti, ampak tudi prispevali svoj delež k 
lepšemu in bolj urejenemu okolju v občini. 

Medobčinski inšpektor
Tadej Mori 

Civilna zaščita občine Šempeter-Vrtojba se je 
že od samega začetka napovedi ob pojavu nove gripe 
organizirala predvsem na področju obveščanja javnosti, 
preventivnih ukrepov in ukrepov v primeru izbruha 
pandemije.

Na regijskem nivoju je bila ustanovljena koordina-
cijska skupina, v katero je vključena tudi naša Zaščita in 
reševanje, pod koordinacijo dr. Marka Vudraga, iz novo-
goriškega Zavoda za zdravstveno varstvo. V to skupino so 
vključene poleg stroke še vse enote za zaščito in reševanje 
regije, ki bi jih aktivirali v primeru izbruha pandemije. 
Po podatkih in spremljanju preko koordinacijske skupi-
ne, ki se redno sestaja, ni vzrokov za paniko. Po šolah in 
vrtcih smo beležili občasne izostanke otrok, vendar pa ti 
izostanki niso posledično terjali in ustvarjali panike med 
prebivalstvom. Na tem področju smo v naši občini kar 
nekaj postorili. Tako je CZ skupaj s svetovalcem za PMP, 
g. Savinom Hmeljakom, uskladila vse štabne načrte za 
primer ob razglasitvi pandemije. Pod vodstvom, dr. Vu-
draga Marka, pa se je le-te uskladilo z vsemi sosednjimi 
občinami.

13. oktobra letos smo v prostorih občine sklicali 
posvet na temo »EPIDEMIOLOŠKI VIDIK NOVE GRI-

PE INFLUENZA (H1N1)v, KAKO BLAŽITI«, ki so se 
ga udeležili tako predstavniki šol, vrtcev, policijske po-
staje, zdravstvenega doma, Goriške lekarne, ministrstva 
za obrambo, …. Nadaljevanje tega, pa se je organiziralo 
za občane v četrtek, 22. oktobra, predavanje na temo » 

KAKO BLAŽITI PANDEMIJO« v Kinodvorani v Šempe-
tru, ter 23. oktobra 2009 še v Kulturnem domu v Vrtojbi. 
Predavanja so bila dobro obiskana in iz vprašanj občank 
in občanov je bilo razbrati, da je zanimanje na temo 
»KAKO BLAŽITI, se obnašati, ravnati v slučaju gripe, 
zelo veliko, predvsem pri starejši populaciji prebivalstva 
naše občine. 

Naj poudarim, da ne želimo pretiravati in delati 
panike, ker to ni potrebno, vedno pa je dobro, če smo 
dobro pripravljeni in če vemo, kako se lahko pred okužbo 
najbolje ubranimo. Naše priporočilo je, da se proti gripi 
cepite. Nam najbližje cepilno mesto je na Zavodu v Rožni 
Dolini.

Svetovalec za PMP pri Občinskem štabu CZ Občine 
Šempeter-Vrtojba
Savin Hmeljak 
Poveljnik CZ Občine Šempeter-Vrtojba
Stanislav Črvič 
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NOVOROJENCI 
Kakor smo vas že seznanili v predhodnih izdajah 

biltena, Občina Šempeter-Vrtojba, na podlagi Pravilnika 
o enkratni denarni pomoči za novorojenčke v Občini 
Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št. 13/04, 21/05, 116/07, 28/
09) za vsakega novorojenčka prispeva denarno nagrado 
v višini 417,30 EUR. Če je otrok državljan Republike Slo-
venije oz. državljan EU, pravico uveljavlja tisti od staršev, 
s katerim ima otrok prijavljeno skupno prebivališče v 
občini.

V skladu s Pravilnikom pristojna služba Upravne 
enote Nova Gorica v začetku meseca za pretekli mesec 
pošilja sezname novorojenih otrok s stalnim prebivališ-
čem v Občini Šempeter-Vrtojba. Obdaritev novorojen-
čkov pa se izvaja tudi na podlagi dostave rojstnega lista 
otroka in potrdila o stalnem prebivališču, predvsem gre 
tu za otroke, ki so se rodili v drugih Upravnih enotah in 
zato o njih nimamo podatkov. Tako v primeru, da imate 
doma novorojenčka in pristojni občinski organ še ni sto-
pil v stik z vami, nas prosim, o tem čim prej obvestite. 

Predstavljamo vam naše najmlajše občane (72 
otrok, 45 iz Šempetra pri Gorici, 27 iz Vrtojbe –podatki, 
ki smo jih prejeli od staršev rojenih otrok od 1. decembra 
2008 do 30. novembra 2009): 

ALEX FURLAN
ALEKS TANKOSIĆ ŽIGON
DAKSKOBLER MIA
FAGANELJ NIKA
LORENA FERMIĆ
LARA GREGORIČ
ANDRAŽ CIGOJ
BLAŽ VIŽINTIN
MIA FALADORE BEDNAR
ALAN SIMČIČ
FILIP PINTAR
NOEMI PAVLIN
NIK KOGLOT
EVELIN LIPIČ
VITA JENIŠEK
TAJDA UŠAJ
EMI HMELJAK
MAŠA KENDA
TILEN ŠULIGOJ
MATIAS STREHAR
ULA BLAŽKO
NEJC ŠTANTA
SAMUEL ZORZUT
EMILIJA FIORELLI
MATEVŽ BAŠA
TINE TURK
ALYSSA SVETLIČ
ELSA BERISHA
PETRA PIA FORNAZARIČ
FILIP BUĆAN

RENE KODELE
MAŠA MARTINUČ
GAIA BIRSA KOVAČ
MATEVŽ ISTENIČ
ERIN MOZETIČ
KLARA URŠIČ
KRISTJAN VODOPIVEC
SOFIJA BAŠA
MITJA ERZETIČ
FILIP PIČULIN
LANA ŠTOLFA
ŽAN VUKOTIĆ
ŽEJEN KRISTJAN
MARK BRATUŽ
SARA ČERNE
MAKS KOLMAN
HANA STRAŽAR
ANŽE PODBERSIČ
EVA NINA PAVZIN
TAŠA KUŠNJEREK
MARISA GORKIČ
GAŠPER GORKIČ
GAJA ŽGAVC KRISTANČIČ
OSKAR DJEKANOVIĆ
LEON CIJAN
LUCIJA BIRSA
MAR AISHA VOLK REČNIK
MANUEL PASSONI
JAKOB RAM ARJUN
ZALA KOMAC

JULIJA PIA FABBRO
ALEN TOPIĆ
RENEE ČEBRON
TOMAŽ ŠIBAV
VERONIKA MARAŽ
MELANIE PEGAN

DAVID ŠTRUKELJ
TIMOTEJ MAMEC
EMA BOŠTJANČIČ
SOFIJA BOŠTJANČIČ
RAHELA LUIZA PERŠIN
NINA NARDIN

PREDŠOLSKO 
VARSTVO
Na podlagi Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05 

– UPB in 25/08) in Pravilnika o plačilih staršev za pro-
grame v vrtcih (Ur. l. RS, št. 129/06 – UPB, 79/08 in 119/
08) ima Občina pristojnost določati ceno za programe 
vrtca in izdajati odločbe o določitvi plačilnega razreda za 
programe vrtca.

Ceno, sestavljeno na osnovi Pravilnika o metodo-
logiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo 
javno službo, po predlogu vrtca potrdi in sprejme ob-
činski svet. Cena zajema stroške plač in regrese vzgoji-
teljic, materialne stroške, stroške vzgojnega materiala in 
prehrano. Cena je osnova za plačilo programa vrtca, saj 
so starši glede na določen plačilni razred dolžni plače-
vati ustrezen delež cene vrtca. Zakon določa 8 plačilnih 
razredov, 8. razred je najvišje plačilo staršev. Po zakonu 
je Občina dolžna plačevati 20 % tudi tistim staršem, ki 
vloge sploh ne vložijo. Starši, ki so razvrščeni v 1. plačilni 
razred, plačujejo 10 % od cene, starši v 8. plačilnem raz-
redu pa 80 %.

Vlogo, za otroka, ki je že v vrtcu, vložijo starši naj-
kasneje do 15. novembra tekočega leta, za naslednje kole-
darsko leto; če vstopi otrok v vrtec sredi leta, najkasneje 
15 dni pred 1. dnem vstopa otroka v vrtec in če vstopi 
otrok prvič v vrtec s prvim dnem novega šolskega leta, pa 
najkasneje do 15. avgusta.

Odločbe o znižanem plačilu za program vrtca za 
otroke, ki so že v vrtcu, starši praviloma dobijo do konca 
januarja, ostali pa v roku enega meseca oz. odvisno od 
časa, ki je potreben, da pristojni občinski organ pridobi 
podatke, potrebne za izračun. Pristojni občinski organ 
tako izda letno povprečno 250 odločb o znižanem plačilu 
za program vrtca. 

Cena za programe vrtca v Občini Šempeter-Vrtoj-
ba je nekje v slovenskem povprečju in starši (z dohodki 
nad mesečno 1.413,27 EUR bruto/družinskega člana) 
za najdražji program (prvo starostno obdobje), plačajo 
največ 349,45 EUR, v povprečju pa starši v Občini Šem-
peter-Vrtojba plačajo 33,68 % cene za programe vrtca. V 
najnižji, 1. razred (plačajo 10 % oskrbnine) je razvrščenih 
13,3 %, v najvišji, 8. razred (plačajo 80 % oskrbnine) pa 
je razvrščenih 5,5 % vlagateljev vlog za znižano plačilo 
vrtca. 

Po zakonu lahko Občina staršem, dodatno zni-
ža plačilo programa za vrtce in Občinski svet Občine 
Šempeter-Vrtojba je sprejel nekaj sklepov o olajšavah za 
posebne primere in tako se dodatno iz občinskega pro-
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računa krijejo stroški programov zaradi zdravstvenih, 
počitniških in daljše enkratne izredne odsotnosti, kro-
ničnih bolezni in smrti staršev. 

Otrokom s stalnim prebivališčem v Občini Šem-
peter-Vrtojba je omogočeno:

počitniška odsotnost iz vrtca, ki velja za najmanj 5 
strnjenih delovnih dni in največ 31 koledarskih dni 
v obdobju med 1. 6. in 30. 9.. Počitniška odsotnost 
mora biti vrtcu najavljena do 20. maja oz. 20. junija 
tekočega leta ali izjemoma 15 dni prej z utemelje-
no pisno vlogo. Določena je subvencija Občine v 
višini 50 % plačila staršev od prilagojene cene. Pri-
lagojeno ceno se določi tako, da se od veljavne eko-
nomske cene odšteje stroške regresa za prehrano 
in prihod na delo za čas koriščenja letnega dopusta 
delavcev vrtca, funkcionalne stroške dejavnosti ter 
stroške neporabljene prehrane otrok;
izredna daljša odsotnost, 30 oz. 31 zaporednih 
koledarskih dni, enkrat v koledarskem letu (ne 
v obdobju julij do avgust, ko velja počitniška od-
sotnost). Izredna daljša odsotnost mora biti vrtcu 
najavljena vsaj 15 dni prej na ustreznem obrazcu 
vrtca. Za izredne daljše odsotnosti iz vrtca med 
letom se določi subvencijo Občine enako kot za 
počitniške odsotnosti;
kritje prispevkov staršev zaradi odsotnosti otrok iz 
vrtca zaradi zdravstvenih razlogov, ki trajajo nad 
30 koledarskih dni, v celoti. Za uveljavitev te pravi-
ce so starši dolžni dostaviti Občini vlogo za opro-
stitev plačila, kateri morajo priložiti zdravniško 
potrdilo in potrdilo vrtca o dejanski odsotnosti 
otroka nad 30 koledarskih dni;
znižano plačilo za program vrtca, določeno z 
Odločbo, se v primeru smrti enega od staršev, ob 
predložitvi ustreznega dokazila, zniža za en plačil-
ni razred, za obdobje šestih mesecev;
znižano plačilo za program vrtca, določeno z 
Odločbo, se v primeru kroničnih bolezni otrok, 
otrok s telesnimi hibami in prirojenimi boleznimi, 
zaradi katerih je otrok prizadet (dietna prehra-
na, pripomočki, drugi materialni stroški, …), ob 
predložitvi ustreznih dokazil, zniža za en plačilni 
razred.

Redni vpis otrok v programe vrtca poteka pravi-
loma v mesecu aprilu oz. maju za naslednje šolsko leto. 
Vrtec objavi obvestilo o vpisu otrok v dnevno varstvo, v 
sredstvih javnega obveščanja ter na oglasnih deskah vrt-
cev, vključuje pa se seveda otroke tudi med šolskim letom 
po vrstnem redu vpisa, do zasedbe prostih mest.

Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici-
Vrtec ima v letu 2009/2010 v vrtec vpisanih 282 otrok in 
so vse enote polno zasedene. Občina Šempeter-Vrtojba je 
že zaprosila Ministrstvo za šolstvo in šport za soglasje za 
dodatna mesta v oddelkih, tako da bomo lahko omogočili 
vstop v vrtec še nekaterim občanom, ki bodo po novem 
letu izpolnjevali zakonsko določen starostni pogoj (do-
polnjenih 11 mesecev) in so zabeleženi na evidenčni – ča-

kalni listi Vrtca (Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec; Ur. 
l. RS, št. 28/09).

Prostorska stiska je predvsem posledica spremem-
be Zakona o vrtcih, ki daje staršem možnost brezplačnega 
vrtca za drugega in vsakega naslednjega otroka sočasno v 
vrtcu. Medtem ko je prispevek za starše brezplačen, je 
Občina še dodatno obremenjena, kajti razliko med do-
ločenim plačilnim razredom in polno ceno za programe 
vrtca doplača za vse otroke. 

Občina Šempeter-Vrtojba je v lanskem šolskem 
letu investirala v dve dodatni igralnici v enoti Mavrica, 
tako da so starši njihove malčke lahko pripeljali v vrtec 
v domačem kraju. Res je, da so vzgojiteljice in pomočni-
ce tako v prostorski stiski, ker nimajo ločene zbornice, 
vendar tudi v zvezi s tem se dogovarjamo in načrtujejo se 
dodatni prostori, za katere bomo aktivnosti začeli v na-
slednjem letu. Zaradi finančnih omejitev smo seveda naj-
prej poskrbeli za otroke. Med tem časom, ko pa ne sme-
mo pozabiti tudi na programe in s tem tudi na potrebe 
po tehnični opremljenosti enot Vrtca, se je nekaj sredstev 
iz občinskega proračuna namenilo tudi za nakup raču-
nalniške, foto in avdio-vizuelne opreme, s čimer se olajša 
delo vzgojiteljic ter ponudi boljše pogoje za otroke.

Otroci obiskujejo 17 oddelkov v Šempetru pri Go-
rici, Vrtojbi in na Vogrskem, v enotah: Mavrica, Sonček, 
Zvezdica in Žarek. Oddelke na začetku šolskega leta ob-
likuje vodstvo šole oziroma Vrtca, v sodelovanju s stro-
kovnimi sodelavkami in svoje strokovno znanje, izkušnje 
in energijo usmerjajo v dobrobit svojih varovancev. Vse 
enote so opremljene s sodobno opremo, otroci imajo 
svoje garderobne omarice, s čimer se le redki vrtci lahko 
pohvalijo, dovolj je ustreznih igral na otroških igriščih in 
zelenih igralnih površin ob vrtcih (kakor tudi drugod po 
občini). 

Iz občinskega proračuna se krijejo tudi stroški za 
otroke, ki vrtce obiskujejo v drugih občinah (trenutno 
imamo 20 takih otrok, ki obiskujejo vrtce v Novi Gorici 
(16), Renčah, Dornberku, Braniku in Desklah), za novo-
letne obdaritve, Cicibanove urice, športne aktivnosti 
(program Zlati sonček in tečaj plavanja), za različna izob-
raževanja za starše in vzgojitelje, gledališke in lutkovne 
predstave in druge programe, pokriva se zavarovanje in 
vzdrževanje objektov tako, da se otroci v njih dobro po-
čutijo.

IZOBRAŽEVANJE
Poleg dobrega sodelovanja s šolami; regresiranje 

šolskih kosil in malic za učence s stalnim prebivališčem 
v občini, prevoznih stroškov, kritje stroškov šolskih po-
trebščin, počitniških letovanj, doplačevanje dodatnega 
programa, da imajo med drugim lahko otroci v šoli tudi 
kosilo, v glasbeni šoli bolj raznolik program, podpore 
različnim šolskim projektov, tudi mednarodnim, v kate-
rih sodelujejo učenci, župan vsako leto povabi na sprejem 
otroke in mlade iz naše občine, ki dosegajo izjemne rezul-
tate na različnih področjih (šola, šport, glasba, umetnost, 
…) in jih za njihove uspehe nagradi (sprejema se vsako 

– 

– 

– 

– 

– 



d
r
u
`
b
e
n
e
 
d
e
j
a
v
n
o
s
t
i

28

i
n
f
o
r
m
a
t
i
v
n
i
 
b
i
l
t
e
n

leto udeleži okrog 45 otrok in mladih), izvaja Občina 
Šempeter-Vrtojba med drugim tudi štipendiranje za dija-
ke in študente. Štipendiranje se izvaja ne podlagi razpisa 
in Pravilnika o štipendiranju v Občini Šempeter-Vrtojba. 
Na podlagi razpisa, ki je odprt en mesec in ga Občina 
objavi praviloma v septembru, se povprečno prijavi med 
10 do 12 kandidatov. Ob tem pa je potrebno povedati, da 
Občina že četrto šolsko leto zapored, za vse dijake tudi 
sofinancira 40 % končne cene mesečne vozovnice, ki jo 
plačajo dijaki, ki na šolanje odhajajo v kraje, kjer Občina 
ne financira brezplačnega mestnega prevoza. 

Pravico do štipendije lahko uveljavljajo dijaki in 
študenti, če imajo stalno bivališče v Občini Šempeter-Vr-
tojba, so državljani RS, se redno šolajo in so v preteklem 
šolskem/študijskem letu dosegli najmanj prav dober 
uspeh oziroma povprečno oceno najmanj 8, so vsestran-
sko dejavni na izvenšolskih področjih (kultura, šport, 
umetnost, izobraževanje, …), ob vpisu v 1. letnik niso 
starejši od 17 let (dijaki) oz. 26 let (študenti) oz. drugače 
ustrezajo pogojem razpisa.

Pripravo predlogov za štipendiranje na podlagi iz-
polnjevanja razpisanih pogojev in dokazil izvaja Komisija 
za štipendiranje, ki jo imenuje župan in je sestavljena iz 
predsednika in štirih članov. Komisija po pregledu pri-
pravi predlog za dodelitev štipendij. Štipendijo se dodeli 
z odločbo, medsebojna razmerja med Občino in štipen-
disti pa so urejena s Pogodbami o štipendiranju. Čas pre-
jemanja štipendije se prične s prvim mesecem dodelitve 
štipendije, traja pa do vključno zadnjega meseca zaključ-
nega letnika srednješolskega izobraževanja za dijake oz. 
do zaključka rednega absolventskega staža za študente. 
Za prvo leto štipendiranja je višina štipendije enotna, vsa 
naslednja leta, pa je višina štipendije odvisna od uspeha 
posameznika. 

V naši občini smo štipendije prvič dodelili za leto 
2001, razpise pa smo pripravili na podlagi potreb in pov-
praševanja s strani učencev, dijakov in študentov. Tako 
smo v šolskem letu 2001/2002 in 2002/2003 dodelili 14 
štipendij od tega 7 študentskih in 7 dijaških. Naslednje 
šolsko leto, 2003/2004, sta bili dodeljeni 2 štipendiji za 
študij v tujini, 10 štipendij v šolskem letu 2005/2006, od 
tega 5 za dodiplomski študij, 2 za podpilomski študij in 
3 štipendije za športnike, 5 štipendij, od tega 1 za študij 
v tujini, 2 za dodiplomski študij v Republiki Sloveniji in 
1 dijaško v šolskem letu 2006/2007, v šolskem letu 2007/
2008 2 dijaški, 2 štipendiji za dodiplomski študij v Repu-
bliki Sloveniji, 1 štipendijo za podiplomski študij v tujini, 
1 štipendijo za dodiplomski študij v tujini na področju 
umetnosti; 1 štipendijo za diplomirano medicinsko se-
stro in v šolskem letu 2009/2010 - 3 dijaške štipendije, 1 
štipendijo za dodiplomski študij (tehnične vede). 

Dijaki in študentje, ki jih štipendiramo, se izob-
ražujejo na zelo različnih področjih. Tako smo in še šti-
pendiramo: dijake splošne, ekonomske, dramsko gleda-
liške gimnazije, dijake športnike, študente prevajalstva, 
športne vzgoje, farmacije, živilske tehnologije, klinične 
biokemije, ekonomike, slovenistike, novinarstva, prava, 
medicine, arhitekture, Akademije za glasbo, strojništva 
in študente v tujini (umetnost in ekonomija), komuniko-

logije in zdravstvene nege.
Poleg direktnega nakazovanja štipendij iz proraču-

na pa Občina Šempeter-Vrtojba že od leta 2005, v sodelo-
vanju z RRA, skozi Regijsko štipendijsko shemo sofinan-
cira štipendije za dijake in študente, ki svojo poklicno pot 
vidijo v gospodarstvu. Tako smo do sedaj sofinancirali 
štipendije za več kot 20 dijakov in študentov. 

Štipendiranje v Občini Šempeter-Vrtojba ureja 
Pravilnik o štipendiranju v Občini Šempeter-Vrtojba. 
Občina na podlagi razpisov trenutno štipendira 5 dijakov 
in 7 študentov. Pripravo predlogov za štipendiranje na 
podlagi izpolnjevanja razpisnih pogojev in dokazil izvaja 
Komisija za štipendiranje. Štipendijo se dodeli z odločbo, 
medsebojna razmerja med Občino in štipendisti pa so 
urejena s Pogodbami o štipendiranju. 

Letos imamo tako 4 nove štipendiste, ki so po-
godbo podpisali v novembru in vsem našim štipendistom 
želimo veliko uspeha. 

SOCIALA IN 
ZDRAVSTVO
Na področju sociale, poleg že omenjenih regre-

siranih malic otrokom v šolah, kritje stroškov šolskih 
potrebščin, letovanj, denarnih pomoči za novorojenčke 
in storitev preko Centra za socialno delo (učna in druga 
pomoč učencem, ki imajo posebne potrebe in jih želimo 
dodatno vzpodbuditi), Občina subvencionira tudi plače-
vanje najemnin, oskrbo v domu ostarelih, storitve pomo-
či na domu in socialno ogroženim družinam v skladu s 
Pravilnikom o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini 
Šempeter-Vrtojba nudi socialno pomoč, ki se izvaja preko 
Rdečega križa, za kar se je letos neposredno za osnovne 
življenjske stroške socialno ogroženih družin, potrošilo 
okrog 20.000,00 EUR. Brezposelnim nezavarovanim ob-
čanom, ki nimajo nobenih prejemkov, pa Občina plačuje 
prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje. 

DRUŠTVA
Občina Šempeter-Vrtojba z vsakoletnim sofinan-

ciranjem programov in projektov društev in klubov, 
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podpira družabno dogajanje v obeh krajih, pa tudi izven. 
Družabno življenje v občini pokrivajo predvsem društva, 
razen nekaterih že tradicionalnih prireditev, ki jih orga-
nizira Občina (občinski, krajevni in državni prazniki, 
pust, Praznik Sv. Petra, Praznik borele, Novoletno praz-
novanje). 

Na letošnji spomladanski javni razpis, ki ga ureja-
jo področni pravilniki (kultura, šport, sociala in drugo), 
se je prijavilo 60 različnih društev, od teh 29 na kulturi, 
športu, tehnični kulturi in drugo, ostala pa so humani-
tarna in podobna društva. 

V zvezi z javnim razpisom za programe in projekte 
društev v letu 2010, pa ob tej priliki obveščamo, da je raz-
pis že v pripravi, tako da bo, glede na že v letošnjem letu 
sprejeti Odlok o proračunu za leto 2010, objavljen pred-
vidoma v zadnjem tednu decembra, v kolikor bodo na ob-
činski seji 17. 12. 2009, sprejeti, za to potrebni, letni akti. 

Društva smo 21. oktobra 2009 tudi pozvali, naj 
do konca novembra sporočijo kakšne prireditve pred-
videvajo za naslednje leto, v sklopu turističnih prireditev 
v Sloveniji. Od 37 društev, s sedežem v Občini Šempeter-
Vrtojba, ki so se letos prijavila na javni razpis, se jih je 

ZASLUŽIJO SI, DA VAM JIH 
PREDSTAVIMO
Veliko volje, truda in časa moraš vložiti, da v močni konkurenci dosegaš odlične rezultate na državnih, med-

narodnih in svetovnih tekmovanjih. Vse čestitke in priznanja tudi staršem, ki poleg časa porabijo tudi del finančnih 
sredstev iz družinskega proračuna za uspeh svojih otrok, s katerim se potem vsi občani ponašamo. Hvala vam. 

Predstavljamo vam brate Činej in Leona Vodopivca.

odzvalo 15 in pripravili smo okvirni program, ki si ga 
lahko ogledate tudi na naši spletni strani oz. za tiste, ki 
nimajo dostopa do interneta, pa je na voljo v KŠTM Šem-
peter-Vrtojba, na naslovu Ulica 9. septembra 137, Vrtojba 
(kar velja tudi za posamezne veljavne pravilnike v zvezi s 
sofinanciranjem društev). Program je seveda okviren in 
mogoče se bodo nekateri datumi iz objektivnih razlogov 
spremenili, pa vendar bo mogoče katero društvo tako 
lažje izbralo primeren termin za prireditev. Glede na iz-
kušnje pa smo prepričani, da bo tako kvalitetnega druže-
nja in pohvale vrednih aktivnosti, ki jih organizirajo naša 
društva, v prihodnjem letu prav gotovo veliko. 

Sicer pa informacije, s področja družbenih dejav-
nosti, dobite vsako sredo v času uradnih ur ali po telefonu 
335 16 22, lahko pa nam sporočite tudi zanimive dosežke, 
aktivnosti, predloge, nekaj informacij pa dobite tudi na 
spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba (www.sempete-
r-vrtojba.si), kjer so objavljeni občinski akti, razpisi in 
druge zanimive objave. 

Višja svetovalka za družbene dejavnosti
Ksenija Ušaj

BRATJE ČINEJ – TEO, EDI IN TOMI

Redko srečamo tri brate, ki jih poleg bratovske 
ljubezni in navezanosti vežejo enaki skupni hobiji. Tea, 
Edija in Tomija veže break dance. Veliko nepoznavalcev 
se bo vprašalo, kaj to je? Nič ne pogrešimo, če povemo, da 
je to ples, ki poleg glasbenega in plesnega znanja zahteva 
tudi akrobatske in druge športne veščine, ali na kratko: 
to je umetnost in šport. Bratje, 21-letni Teo, študent pra-
vne fakultete, 20-letni Edi, študent fakultete za šport, in 
najmlajši 15-letni Tomi, dijak športne gimnazije v Novi 
Gorici so doma v Vrtojbi, Laze 25 a. 

Z break danceom so se prvič srečali šele leta 2003. 
Aktivneje, z vsakodnevno vadbo in udeležbo na razno-
vrstnih tekmovanjih pa so se začeli ukvarjati šele leta 
2005. Vse tri je navdušil, tisti čas njihov trener, Boris 
Dužič.

Kdo izmed njih je najuspešnejši, presodite sami. 
Njihovi največji dosežki so:

Tomi Činej je štirikratni državni prvak (2006, 
2007, 2008, 2009), trikratni evropski prvak (2007, 2008, 
2009), dvakratni svetovni prvak (2008 in 2009);

Edi Činej: tretje mesto na državnem prvenstvu 
2007, dvakrat drugo mesto na državnem (2008 in 2009), 
državni prvak – skupinsko (2007 in 2008);
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Teo Činej je državni prvak – skupinsko (2007 in 
2008).

V letu 2010 si želijo, da bi imeli več časa za treni-
ranje in tekmovanja. Če hočeš ostati v svetovnem vrhu v 
break dancu, časa za ostale hobije skorajda ni. 

Veliko uspehov v letu 2010, bratje Činej!

Podžupan
Zvonko Mavrič

LEON VODOPIVEC

Leon Vodopivec se je rodil 12. maja 1991 v Šem-
petru pri Gorici. Je dijak srednje šole na TŠC-ju v Novi 
Gorici. Ljubezen do hitrih motorjev in avtomobilov se je 
začela že v ranem otroštvu. Leta 1997 je komaj kot 6-letni 
fant že dobil svoj prvi pokal na zboru motoristov na Banj-
šicah z motorjem Malaguti 50.

Da se je v Leonu vzbudila strast do avtomobilizma, 
pa gre vso zaslugo pripisati očetu Marjanu. Od leta 2004 
naprej je oče del dirkaške ekipe na rally-jih kot avto-
mehanik. Ker ga je Leon vedno spremljal po tovrstnih 
dirkah, je v njem zrasla želja, da tudi sam sede za volan 
dirkalnika. Konec leta 2007 se je pokazala priložnost za 
nakup avtomobila in njegova družina se je po premisleku 
odločila za nakup fiata seicento. Leta 2008 je Leon še kot 
mladoletni fant opravil potrebno tekmovalno licenco za 
nastope na državnih in evropskih FIA tekmovanjih.

V tej sezoni je tekmoval na vseh sedmih gorsko hi-
trostnih dirkah za državno prvenstvo. Tekme so se odvi-

jale v Sloveniji, Avstriji in Hrvaški. Že v prvem letu svoje-
ga tekmovanja je pokazal nadarjenost za tovrsten šport, 
saj je sezono končal kot tretji v državnem prvenstvu v 
pokalu »SEICENTO« in osvojil četrto mesto v diviziji 
med mladimi vozniki do 21 let.

Sezono 2009 pa je pričel z novim-višjim ciljem, 
in sicer osvojitvijo naslova državnega prvaka. Zvrstilo 
se je šest tekmovanj. Odvijale so se v Sloveniji, Avstriji, 
Hrvaški in sosednji Italiji (Sevnica, Ilirska Bistrica, Lu-
čine, Simonhohe (A), Buzet (CRO), Cividale (I)). Čeprav 
je bila konkurenca močna in naslov prvaka odprt do za-
dnje tekme, ki se je odvijala v sosednjem Čedadu, je Leon 
zdržal do konca.

Izkupiček uspešno zaključenih vseh šestih dirk v 
GHD-ju mu je prinesel osvojitev naslova državnega pr-
vaka v pokalu »SEICENTO« in naslov državnega prvaka 
med mladimi vozniki do 21 let. Klub DAS Koleselj iz Lo-
gatca, katerega član je tudi Leon, je tako tudi z njegovim 
doprinosom točk postal najboljši klub v Sloveniji v gorsko 
hitrostnih dirkah.

Leona odlikujejo delavnost, potrpežljivost, vztraj-
nost, poštenost in pripravljenost pomagati drugim. Del 
svojega prostega časa porabi tudi za delo v domačem pod-
jetju – mehanični delavnici.

Na Leona je ponosno tudi Prostovoljno gasilsko 
društva Šempeter pri Gorici, v katerega je včlanjen že od 
leta 2002. Že takrat je kot gasilec pionir kazal veliko za-
nimanja za gasilstvo, saj je vestno obiskoval gasilski kro-
žek ter se udeleževal gasilskih tekmovanj. Želja pomagati 
drugim je bila tako močna, da ga je pripeljala do članstva 
v operativni enoti. 

Pri vseh dosedanjih dosežkih pa mu pomagajo 
sponzorji, družina in prijatelji.

Njegov moto se glasi: »USPEH SE VEČA S TEM, 
KO GA DELIMO Z DRUGIMI!«

Tekmovalne kariere seveda še ni konec. Za na-
slednjo sezono Leon že načrtuje nakup drugega, večjega 
in močnejšega avtomobila, da se pomeri v še močnejši 
konkurenci.

PGD Šempeter
Kristina Kozar



macije o dogodkih v Šempetru in Vrtojbi naj bodo stalno 
dostopne na skupni internetni strani zavoda, mladi težijo 
k temu, da bi na prostoru vrtojbenskega bloka dokončno 
določili prostor za celovit mladinski center, da bi proučili 
možnost razširitve plezalne stene in še mnogo drugih 
predlogov, od katerih so nekateri vezani na sredstva, dru-
gi pa le na delo zavoda.

V minulem mesecu je zavod sodeloval pri organi-
zaciji »šempetrske furenge«, prevzel organizacijo novo-
letnih dogodkov v sodelovanju s Komisijo za prireditve, 
sodeluje z ostalimi prireditelji zabavnih in kulturnih 
dogodkov v krajih, prevzel od KO Vrtojba upravljanje in 
skrb za Vrtojbenski hram, dal v delovanje klubsko raču-
nalniško sobo, kjer je možna uporaba prostora za učenje 
in srečanja ter uporaba interneta, sodeloval pri prijavi 
projekta »mladi brez meja«. Tako je bojazen, da ne bo v 
zavodu kaj početi absolutno odveč. 

Poleg tega je v pripravi program dela za naslednje 
leto s konkretnimi nalogami na vseh štirih področjih.

Zavod KŠTM Šempeter-Vrtojba posluje za društva 
in druge zainteresirane ob ponedeljkih od 10.00 do 12.00 
ure, ob sredah od 14.00 do 18.00 ure in ob petkih od 10.00 
do 12.00 ure in na telefonskih številkah 05 393 80 09, gsm 
041 308 138 , e-mail kstm@sempeter-vrtojba.si.

Vsem društvom, občankam in občanom želimo 
lepo praznovanje, veliko zadovoljstva in osebne sreče v 
novem letu 2010. 

KŠTM Šempeter-Vrtojba
V. d. direktor Zdenko Šibav
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Naš zavod je začel z delovanjem, približno tako, 
kot smo zapisali v prejšnjem biltenu. Nekaj dilem je 
bilo, ali naj že v letošnjem letu zaposlimo predvidenega 
operativnega referenta ali naj to opravimo v naslednjem 
letu. Odločili smo se, da ustrezno osebo zaposlimo že 
s koncem leta, da bo lahko zavod začel delovati, kot je 
bilo zamišljeno. Po objavljenem razpisu je bil v delovno 
razmerje na delovno mesto »operativni refent« sprejet 
Dejan Koglot, ki glede na izkušnje z vodenjem društva in 
organizacijo tekmovanj in prireditev, ustreza pogojem in 
potrebam zavoda. 

Skladno s Statutom zavoda so bili sklicali Stro-
kovni sveti za kulturo, šport, turizem in mladino. Člane 
strokovnih svetov so že predhodno predlagala društva, 
potrdil jih je Svet zavoda, tako da so se lahko konstitu-
irali, izvolili izmed sebe predsednike in naj ne bo odveč 
povedati, da člani za delovanje v svetih niso plačani.

Člani svetov so :
Svet za kulturo: Mateja Poljšak Furlan, predsed-

nica, članice Tanja Kavčič, Tanja Nemec, Olga Leban in 
Elizabeta Blažko.

Svet za šport: Silvo Kokot, predsednik, člani Vasja 
Arčon in Miro Vogrič.

Svet za turizem: Alenka Brankovič, predsednica, 
člani (ce) Stanka Ferfolja, Ana Jovanka Stojanovska in 
Mitja Černe.

Svet za mladino: Dejan Koglot, predsednik, člani 
(ce) Andrej Čotar, Miha Zajc in Mateja Blažica. 

Na sestankih so bile po obravnavi podane določe-
ne naloge in sugestije za delo v bodoče. Poudarek vseh 
štirih svetov je bil, da bi bilo treba doseči, da tista društva, 
ki stalno delujejo tudi dobijo več sredstev na razpisu ma-
tične občine, razpisi naj bodo še bolj transparentni, infor-



JANUAR 2010

23. ali 24. januar
ZGODOVINA VRTNARSTVA 
V ŠEMPETRU
Društvo žena in deklet Šempeter 
Dvorec Coronini ali Kulturna dvorana Šempeter 

FEBRUAR 2010

4. ali 5. februar
SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
Občina Šempeter-Vrtojba in KŠTM
Kulturna dvorana Šempeter 

4. ali 5. februar
LIKOVNA RAZSTAVA
Likovno društvo Šempeter-Vrtojba
Dvorec Coronini

februar
PUSTNA POVORKA
Občina Šempeter-Vrtojba, Turistično društvo 
Šempeter-Vrtojba in KŠTM
Šempeter pri Gorici

MAREC 2010

7. marec
POSOŠKI MALI MARATON
DLT Filipides
Gorica, Šempeter pri Gorici, Nova Gorica

7. marec
8. SREČANJE S PRETEKLOSTJO
Društvo Soška fronta
Športni center Hit, Šempeter pri Gorici

7. marec
PRAZNOVANJE DNEVA ŽENA
Društvo upokojencev Vrtojba
Kulturna dvorana Vrtojba

8. marec
PRAZNOVANJE DNEVA ŽENA
Društvo upokojencev Šempeter in MPZ Šempeter
Kulturna dvorana Šempeter

14. marec
19. TEK PO PANOVCU
DLT Filipides
Start - Dijaški dom Nova Gorica

21. marec
MATERINSKI DAN
Društvo žena in deklet Šempeter 
Kulturna dvorana Šempeter

21. marec
MATERINSKI DAN
Društvo žena Vrtojba 
Župnišče Vrtojba

27. marec
AMATERSKA GLEDALIŠKA SKUPINA 
ŠEMPETER - Vaja zbora
KUD Šempeter 
Kulturna dvorana Šempeter

28. marec
DRŽAVNO PRVENSTVO V MOTOKROSU
Društvo GAS Vrtejba 
Gramoznica Vrtojba

marec
ČISTILNA AKCIJA
Turistično društvo Šempeter-Vrtojba 
Šempeter pri Gorici in Vrtojba

APRIL 2010

april
SALAMJADA IN BRIŠKULJADA
OOZVS - Sekcija veteranov občine Šempeter-Vrtojba 
Gasilski dom Šempeter

26. april
KRESOVANJE - Dan upora proti okupatorju
KO ZB Šempeter, MPZ Šempeter, KO ZB Vrtojba 
Sveti Ot

30. april
POSTAVITEV MLAJA
Turistično društvo Šempeter-Vrtojba 
Trg v Šempetru pri Gorici

Koledar 
prireditev
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S C V 

SOCIALNI CENTER VRTOJBA

Objekt A
Dom starejših občanov

Objekt B 
Oskrbovana stanovanja 

Koledar 



PROBLEMATIKA STARAJOČEGA SE PREBIVALSTVA

Danes ima življenje popolnoma drugačen ritem kot pred leti. Skrb za zdravje in boljša osveščenost na področju zdrav-
stva vpliva na staranje prebivalstva. Poleg tega smo priča nenehnemu tehnološkemu razvoju, tudi na področju zdravja. 
Kakovost življenja postaja osrednja družbena vrednota. Staranje prebivalstva pomeni nov izziv za kakovost življenja 
zaradi specifičnih potreb starejše populacije, naraščanja obsega in raznovrstnosti starejše populacije. Povedano vpliva 
na nenehno povečevanje povpraševanja po socialno varnostnih ustanovah. Slednje pa nimajo razpoložljivih prostorov 
v katere bi lahko namestili starejše. Zato je gradnja novih in obnova starih domov upokojencev, ki ne ustrezajo več 
trenutno veljavnim oziroma zahtevanim standardom, nujna. 

Tabela: Projekcija števila starejših prebivalcev v Sloveniji v obdobju 2005–2050

  2005 2010 2020 2030 2040 2050
 do 64 let 1.693.942 1.682.207 1.605.975 1.503.132 1.406.978 1.308.802

 65 do 79 let  245.750 255.165 307.931 377.093 379.836 391.475

 80 let in več 60.030 77.430 102.784 125.772 178.507 200.572

 Skupaj  1.999.722 2.014.802 2.016.690 2.005.997 1.965.321 1.900.849

 Struktura v %

 do 64 let 84,5 83,5 79,6 74,9 71,5 68,9

 65 do 79 let  12,3 12,7 15,3 18,8 19,3 20,6

 80 let in več 3,0 3,8 5,1 6,3 9,1 10,6

 Skupaj  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Vir: Projekcija Eurostat 2005–2050

Na podlagi grafa ugotovimo, da se je od leta 2001 do leta 
2008 število ljudi starih od 65-69 let povečalo za 301, 
starih od 75-79 let povečalo za 336, starih od 80-84 let 
povečalo za 1257 in starih od 85-89 let povečalo za 582. 
Skratka v vsaki starostni skupini se število znotraj skupi-
ne povečuje. Graf starostnih skupin se nanaša na Goriško 
regijo, predstavlja moške in ženske po posameznih sta-
rostnih skupinah.
 

Pričakovano trajanje življenja je eden od demografskih 
trendov. S pomočjo medicine in boljše osveščenosti se 
podaljšuje povprečno trajanje življenja tako moških kot 
žensk. Graf prikazuje, kako se je spreminjalo pričakova-
no trajanje življenja v letih moškemu in ženski pri starosti 
65 let. Povprečno trajanje življenja se v vseh starostnih 
razredih podaljšuje.
Na podlagi grafa ugotovimo, da je v letu 1960/61 moški 
star 65 let v povprečju pričakoval še 11,97 let življenja. 
V letu 2000/01 je v povprečju pričakoval 14,24 let, leta 
2006/07 pa 16,37 let življenja. Kot vidimo se je povprečno 
trajanje življenja moškega starega 65 let v zadnjih šestih 
letih podaljšalo za 2,13 let.
Z ženskami je podobno, v letu 1960/61 je ženska stara 65 
let v povprečju pričakovala še 13,90 let življenja. V letu 
2000/01 je v povprečju pričakovala 18,23 let, leta 2006/07 
pa 20,41 let življenja. Povprečno trajanje življenja ženske 
stare 65 let se je v zadnjih šestih letih podaljšalo za 2,18 
let. Podatki se nanašajo na območje celotne Slovenije.

Vir: Statistični Letopis Republike Slovenije, 2009

Vir: Statistični Letopis Republike Slovenije, 2009

S
o
c
i
a
l
n
i
 
c
e
n
t
e
r
 
V
r
t
o
j
b
a

34

i
n
f
o
r
m
a
t
i
v
n
i
 
b
i
l
t
e
n



Tabela: Pregled števila čakajočih OE Nova Gorica

Območna enota ZZZS Izvajalec v javni mreži Število prošenj

NOVA GORICA Dom starejših občanov Ajdovščina (JS) 167

  Dom upokojencev Gradišče (JS) 57

  Dom upokojencev Nova Gorica (JS) 476

 TURZIZ d.o.o. (ZS) 0

  Dom upokojencev Podbrdo (JS) 27

  Dom upokojencev Podbrdo (JK) 8

  Dom upokojencev Podbrdo (JS) 133

  Dom upokojencev Tolmin (JS) 0

  SKUPAJ  868
Vir: http://prosnje.ssz-slo.si

Trend naraščanja starejših občanov v strukturi prebi-
valstva izkazuje nadpovprečni delež v Sloveniji in pro-
gresivno rast deleža iskalcev institucionalnega varstva. 
Stopnja progresivnosti potreb se letno povečuje. Občina 
Šempeter-Vrtojba nima nobenih zmogljivosti za orga-
nizirano institucionalno varstvo oziroma oskrbo. Od 
mejnih občin razpolaga z domom upokojencev le Mestna 

občina Nova Gorica. Dom ne ustreza več trenutno veljav-
nim oziroma zahtevanim standardom. Razpolaga z 230 
posteljami, na čakalni listi je permanentno približno 350 
prosilcev. Čakalna doba pa znaša v nekaterih primerih 
tudi do 3 leta. Posledično Dom upokojencev Nova Gorica 
ne more ponuditi razpoložljivih mest za potrebe Občine 
Šempeter-Vrtojba. 



???ZAKAJ SE JE OBČINA 
ŠEMPETER-VRTOJBA ODLOČILA ZA 
IZGRADNJO SCV – SOCIALNEGA CENTRA V 
VRTOJBI

Leta 2002 je Društvo upokojencev Vrtojba anketiralo 
vse občane Vrtojbe, starejše od 75 let. Ta anketa je po-
kazala stanje in potrebe ter želje starostnikov v Vrtojbi. 
Na tej osnovi je bila organizirana okrogla miza, ki je dala 
smernice za nadaljnje delo. Ugotovitve ankete “za večjo 
kvaliteto življenja starejših” je obravnaval občinski svet 
že leta 2002 in sprejel sklepe: 

Sprejme se informacijo o možni lokaciji v Vrtojbi, Uli-
ca 9. septembra 240. 
Pristopi se k pripravi odloka o javnem zavodu.
Uredi se zamenjava zemljišč ob predvidenem centru 
v Vrtojbi. 
Naredi se idejni projekt oziroma idejno rešitev za po-
stavitev vseh možnih variant na eni lokaciji (dnevni 
center, dom upokojencev ter varovana stanovanja). 
Pristopi se k izdelavi celostne rešitve projekta z inve-
sticijskim elaboratom, ki je tudi utemeljen na ustrez-
nih tržnih raziskavah. 

Kasneje, leta 2003 pa še sklep o pripravljenosti Občine 
Šempeter-Vrtojba zagotoviti soudeležbo pri gradnji doma 
za starejše z zagotovitvijo zemljišča, komunalno uredit-
vijo zemljišča in 10 % ocenjene investicijske vrednosti 
GOI del za izgradnjo novega objekta. Občinski svet se je 
odločal tudi na podlagi dejstev, da je bila lokacija v lasti 
občine dovolj velika, omogoča ureditev zelenih površin, 
dostopnost z javnimi sredstvi v naselju, a dovolj ob robu, 
da je zagotovljen mir. Območje je komunalno urejeno. 
Strategija razvoja varstva starejših v obdobju od leta 2006-
2010 je pozivala občine za prijavo namere za izgradnjo 
doma za starejše, poleg tega je država je spomladi 2004 
ponudila izgradnjo enega objekta – doma za upokojene s 
150 ležišči in skladno s sklepom Občinskega sveta je Ob-
čina Šempeter-Vrtojba na Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve na podlagi poziva Ministrstva za prijavo 
namere za izgradnjo doma za starejše vložila prijavo na-

mere za izgradnjo Centra za socialne dejavnosti v Občini 
Šempeter-Vrtojba, kjer bi se poleg institucionalnega var-
stva (dom upokojencev), izvajale tudi druge dejavnosti: 
pomoč na domu, dnevni center, socialni servis, sodelo-
vanje v izvajanju mreže pomoči na daljavo, pomoč pri 
načrtovanju in izvajanju klubskih in ostalih dejavnosti 
kot v Centru za dnevne aktivnosti starejših v Šempetru 
pri Gorici, skupina za samopomoč, sodelovanje s patro-
nažno službo izobraževanje in z drugimi institucijami, ki 
skrbijo za starejše.
Kompleks - objekt bo vključeval tudi varovana stanovanja 
za starejše, ki so lokacijsko in funkcionalno prilagojena 
potrebam starejših in gibalno manj sposobnih ljudi, tako 
stanovalci lahko dobijo socialno in zdravstveno pomoč 
cel dan in celo leto, ter tako ohranjajo prednost bivanja v 
lastnem domu. 
Občina se je z namero za izgradnjo SCV-Socialnega 
centra Vrtojba, uvrstila na visoko četrto mesto za 
financiranje investicij z državnimi sredstvi, žal pa je 
kasneje Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
v celoti odstopilo od nadaljnjih aktivnosti financiranja 
domov upokojencev z državnimi sredstvi. Ministrstvo 
za delo, družino in socialne zadeve je občine pozvalo 
k reševanju navedene problematike po principu javno 
zasebnega financiranja.
V oktobru leta 2007 je Občinski svet Občine Šempeter-
Vrtojba sprejel sklep, s katerim je podprl izgradnjo »Soci-
alnega centra v Vrtojbi«, ter pooblastil župana za pripra-
vo aktov, potrebnih za ustanovitev zasebnega zavoda, v 
katerega je Občina Šempeter-Vrtojba v letu 2008 vstopila 
kot soustanovitelj, in sicer na povabilo družbe Piramida 
Impex d.o.o. iz Nove Gorice.

• 

• 
• 

• 

• 



?
SEZNAM PARCEL, KI JIH JE OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA ODKUPILA ZA POTREBE IZGRADNJE 
SOCIALNEGA CENTRA V VRTOJBI

  k.o. parc.št. velikost  vrsti dejanske status solast delež Stvarni  opomba
   parcele m² rabe zemljišča nepremičnine OŠV vložek

1 Vrtojba

  3139   izgradnja Stavbno  1/1 DA ZIC
  3194/1  Socialnega centra  -   stvarni 

  3195    v Vrtojbi  -   vložek

  3196    -

  3168   - 

  3167/2   - 

  1592/3   -  

  1592/5   -

  1590    -

  1591   - 

  1588    -

  1589   - 

  3590/3 Skupaj

  1587 10.948  Kmetijsko  

SKICA: OBMOČJE ODKUPA
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SPREMEMBA NAMENSKE 
RABE ZA POTREBE 
CENTRA SOCIALNIH 
DEJAVNOSTI V VRTOJBI

Občina je leta 2007 pričela postopek sprememb in dopol-
nitev prostorskega plana občine ter posledično prostor-
skih ureditvenih pogojev, in sicer v glavnem za razvojno 
pomembne pobude, za katere smo ocenili, da ni vzdržno 
čakati na zaključek postopka za pripravo in sprejem Ob-
činskega prostorskega načrta, ki ga glede na potek po-
stopka pričakujemo v letu 2010.
Med razvojno pomembne pobude je bila uvrščena tudi 
sprememba namenske rabe za potrebe izgradnje Centra 
socialnih dejavnosti s spremljajočimi programi v Spodnji 
Vrtojbi. 
V osnutek dokumenta je občina vključila kompleks za 
gradnjo centra v izmeri 1,86 ha, od tega je bilo samo 
stavbnih zemljišč približno 1000 m², za ostala zemljišča 
(kmetijska in gozdna) je občina predlagala spremembo 
namenske rabe v stavbna zemljišča.
Kljub usklajevanju z Ministrstvom za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano je bilo potrebno območja za gradnjo 
centra zmanjšati na obseg 1,11 ha ter ga omejiti na prostor 
južno od povezovalne ceste.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba je Odloka o 
spremembah in dopolnitvah prostorskega plana in pros-
torskih ureditvenih pogojev sprejel v septembru 2008, z 
uveljavitvijo obeh odlokov je bil izpolnjen osnovni pogoj 
za pripravo projektne dokumentacije centra.
Podatki o veljavnem prostorskem aktu:

Prostorske sestavine Dolgoročnega plana Občine 
Šempeter-Vrtojba za obdobje 1986-2000 z usmerit-
vami prostorskega razvoja občine do leta 2020 in 
prostorske sestavine srednjeročnega družbenega pla-
na Občine Šempeter-Vrtojba za obdobje 1986-1990, 
dopolnitve 2002 in 2008. (Ur. l. RS, št. 97/2008)
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za pose-
ge v prostor na območju občine Šempeter-Vrtojba 
– uradno prečiščeno besedilo (Ur. l. RS, št. 114/2003, 
97/2008)

Opis usklajenosti projektne rešitve prostorskega akta.
Nameravana gradnja je umeščena na območje stavbnih 
zemljišč, ki je s prostorskim aktom namenjeno central-
nim dejavnostim, natančneje gradnji socialnega centra. 
Gradnja je zatorej povsem v skladu z vrstami dopustnih 
dejavnosti, gradenj in objektov glede na namen, kot to 
določa prostorski akt. 

NAMEN USTANOVITVE 
ZAVODA

Namen ustanovitve zavoda je izgradnja »socialnega 
centra Vrtojba«, kjer se bodo izvajali različni programi 
socialnega varstva.
Osnovne storitve, ki jih bo dom zagotavljal, obsegajo:

bivanje oziroma namestitev v eno in dvoposteljnih 
sobah;
vzdrževanje prostorov in perila;

organizirano in zdravstvenemu stanju primerno pre-
hrano ter tehnično oskrbo;
osebno pomoč, socialno oskrbo ter varstvo;
zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo;
osnovno zdravstveno in specialistično konziliarno 
dejavnost, ki jo v domovih izvajajo zdravstveni do-
movi ali zasebni zdravniki.

Poleg osnovnih storitev bo Dom zagotavljal še vrsto do-
datnih dejavnosti kot npr. sodelovanje z drugimi sorod-
nimi organizacijami, društvi in posamezniki za izvajanje 
različnih oblik dejavnosti, namenjenih starejšim ljudem 
zunaj doma, različne dodatne oskrbne ali druge storitve 
za stanovalce domov, ki niso zajete v standardiziran ob-
seg posamezne kategorije oskrbe, opravljanje drugih sto-
ritev za starejše v njihovem domačem okolju.
Domovi si prizadevajo svojim stanovalcem zagotoviti 
čim bolj kvalitetno in strokovno ustrezno oskrbo, nego 
in pomoč ter življenje v takšnih okvirih, kot jih dopušča-
ta njihova visoka starost in zdravstveno stanje. Domovi 
želijo biti tudi čim bolj odprte ustanove, ki se povezujejo 
z ožjim in širšim družbenim okoljem. Zato si ustanovite-
lji prizadevajo, da bi zgradili Dom upokojencev bivanju 
prijazen, ki bi imel urejeno okolico namenjeno raznim 
dejavnostim, ta pa bi starejšim omogočala aktivno isto-
časno tudi sproščujočo preživljanje časa. Občina Šempe-
ter-Vrtojba je v zavod vložila stvarni vložek, ki predstavlja 
zemljišče v skupni izmeri 10.948 m². S tem bo imel Dom 
dovolj zunanje površine katera bo urejena starostnim 
skupinam primerno. Pri načrtovanju je bila posebna 
skrb namenjena kvaliteti bivanja in nudenju primernih 
uslug doma. Objekt je projektiran tako, da se bo skupaj z 
zunanjo ureditvijo in sosednjim objektom oskrbovanih 
stanovanj kar najbolje vklopil v obstoječo poselitev in bo 
nedvoumno doprinesel k izgledu mesta kot celote.

Zavod ima naslednje organe: svet zavoda, strokovni svet 
in direktorja zavoda. Zavod upravlja svet zavoda in ima 9 
članov. Predstavniki sveta zavoda so:

Dva člana (2) ustanovitelja PIRAMIDA-IMPEX d.o.o. 
Nova Gorica: Bojan Blaško, Senja Lipušček
Dva člana (2) ustanovitelja KAMPA d.o.o.: Andrej 
Marc, Katja Nardin
Trije (3) člani ustanovitelja OBČINA ŠEMPETER-
VRTOJBA; Humbert Zvonko Mavrič, Ksenija Ušaj, 
Jana Valenčak
En (1) član predstavnikov delavcev zavoda: Tamara 
Šuligoj
En (1) član predstavnikov uporabnikov oziroma 
zainteresirane javnosti: Darjo Fornazarič.

Predsednik sveta zavoda je Humbert Zvonko Mavrič. 
V. d. direktor je Ivan Trop.
Občina Šempeter-Vrtojba izroči zavodu stvarni vložek, 
ki predstavlja nepremičnine v skupni izmeri 10.948 m² v 
vrednosti 1.033.009,00 €. Tako prispeva 40 % delež vlože-
nih sredstev. 
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Parcelne številke.
 parc. št. v izmeri  vpisana v vl. št. 
   k.o. Vrtojba
 3193  789 m² 174  
 3194/1 3638 m² 174
 3195 537 m² 174
 3196 942 m² 174
 3168 855 m² 414
 3167/2 483 m² 413
 1592/3 100 m² 1554
 1592/5 8 m² 1466
 1590 216 m² 174
 1591 120 m² 1954
 1588 700 m² 414
 1589 874 m² 174
 3590/3 472 m² 569
 1587 1214 m² 187

Ustanovitelja družba Piramida-Impex d.o.o. in Kampa 
d.o.o. izročita zavodu vsak svoj denarni vložek in stvarni 
vložek, ki predstavlja delo in material v postopku izgrad-
nje objekta, in sicer v skupni vrednosti 1.549.513,50 €. 
Posamezni denarni vložek ustanoviteljev mora znašati 
najmanj polovico vrednosti celotnega vložka in mora biti 
vplačan najkasneje do 31. 12. 2009. Posamezni stvarni 
vložek ustanoviteljev mora biti Zavodu izročen najkas-
neje do izgradnje objektov »Socialnega centra Vrtojba«. 
Piramida-Impex d.o.o. in Kampa d.o.o. tako prispevata 
60 % vloženih sredstev. Vsa vložena sredstva preidejo v 
last Zavoda, kot sredstva zavoda.
Medtem je v projekt ZIC vstopil strateški parter gradbeno 
podjetje Marc d.o.o., ki je odkupil 100 % delež Kampe 
d.o.o., pred tem pa je Kampa d.o.o., odkupila 25 % 
ustanoviteljskih pravic od Piramide-impex d.o.o. Tako 
je današnja struktura lastništva v ZIC-u sledeča: Občina 
Šempeter-Vrtojba 40 %, Kampa d.o.o. 55 % in Piramida-
impex 5 %.

GRADBENO DOVOLJENJE
Začetek decembra 2009.

PRIČAKOVAN ZAČETEK 
GRADNJE

Pripravljalna dela 8 dni po pridobitvi pravnomočnega 
gradbenega dovoljenja. Zaključek gradnje je predviden 
za oktober 2010.

OPIS OBJEKTA A 
– DOM UPOKOJENCEV

Nova gradnja objekta oskrbovanih stanovanj s pripa-
dajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo je 
predvidena v območju urejanja VRC-3, občine Šempeter-
Vrtojba. Objekt tvorijo delna kletna etaža s servisnimi 
prostori in kurilnico ter pritličje in tri nadstropja, skupno 
pet etaž. Projekt Dom starejših občanov zajema bivalne 
enote s spremljevalnimi skupnimi prostori in zunanjo 

ureditvijo. Skupaj zagotavljajo kvalitetno bivalno okolje. 
Objekt zagotavlja 120 ležišč v prvem, drugem in tretjem 
nadstropju. Objekt je razdeljen na šest bivalnih enot. Vsa-
ka bivalna enota zajema 20 stanovalcev v enoposteljnih 
in dvoposteljnih sobah, ki so opremljene s sanitarijami. 
Vsaka bivalna enota ima še večnamenski prostor s čajno 
kuhinjo, negovalno kopalnico, shrambo za čisto perilo in 
prostor za čistila ter umazano perilo. V vseh nadstropjih 
so tudi prostori za sestrsko sobo. V pritličju so prostori, 
ki so namenjeni gospodarskim dejavnostim. Tu je pred-
videna tudi razdelilna kuhinja za pripravljeno hrano. V 
severovzhodnem traktu je v bližini vhoda in dvigala ter 
servisnega dostopa predviden tudi prostor za umrlega, 
in sicer z ločenim izhodom ter neposrednim dostopom 
do bližnjega dvigala. Predviden je tudi gostinski lokal s 
kuhinjo, ki ima predvideno tudi možnost kuhe za dom. 
Nekaj prostorov dopolnilne dejavnosti še ni dokončno 
definiranih in se njihova namembnost lahko spreminja 
skladno s potrebami, ki se bodo pokazale v času gradnje.

OPIS OBJEKTA B 
– VAROVANA 
STANOVANJA

Nova gradnja objekta oskrbovanih stanovanj s pripa-
dajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo je 
predvidena v območju urejanja VRC-3, občine Šempeter-
Vrtojba. Oskrbovana stanovanja so v projektu razdeljena 
v tri dele, in sicer objekt B1, osrednji del in objekt B2 ter 
klet pod zunanjim parkiriščem. Stavba je pet etažna. Klet 
je namenjena parkirnim mestom stanovalcev. Pritličje 
v objektu B1 in B2 je namenjeno najemniškim stano-
vanjskim enotam, osrednji del pa kot vstopna funkcija v 
stavbo. V 1. in 2. nadstropju sta objekta B1 in B2 namenja 
najemniškim oziroma prodajnim stanovanjskim enotam, 
osrednji del pa deluje kot družabni prostor. Podstrešje je 
namenjeno shrambam, osrednji del pa za potrebe stroj-
nih instalacij predvsem klimatom. Kljub osrednjemu 
stopnišču in dvigalu v osrednjem delu sta predvideni še 
dve komunikacijski vertikali (stopnišče) v primeru poža-
ra na koncu hodnika B1 in B2. V objektu B1 je projektira-
nih 30 stanovanjskih enot ravno toliko jih je v objektu B2. 
Vsaka stanovanjska enota ima tudi svojo shrambo. Vsa 
stanovanja so dvoposteljna. Projekt zajema bivalne eno-
te s spremljevalnimi skupnimi prostori, ki so namenjeni 
druženju v osrednjem delu stavbe. Skupaj zagotavljajo 
kvalitetno bivalno okolje, ki funkcionira kot nerazdruž-
ljiva celota. Stanovanja so projektirana tako, da izpolnju-
jejo oziroma presegajo določila Pravilnika o minimalnih 
tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb (Ur. 
l. RS, št. 125/03 in 110/05) ter Pravilnika o minimalnih 
tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za 
starejše ter o načinu za zagotavljanje pogojev za njihovo 
obratovanje (Ur. l. RS, št. 110/04). Vsako stanovanje ima 
samostojne odštevalne merilce za porabo tople in mrzle 
vode ter za količino porabe ogrevanja. V kleti objekta B1, 
B2 in osrednjem delu je načrtovanih 38 parkirnih mest in 
5 parkirnih mesta za invalide. Pred stavbo pa so še zuna-
nja parkirna mesta. 
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KO Šempeter se zaveda, da bo prihodnje leto, leto 
2010 težje, kot je bilo letošnje. Tu mislim predvsem na 
krizo, ki nas spremlja tako v delovnem okolju kot tudi pri 
delovanju Občine, KO in društev. Na podlagi teh dejstev 
moramo skleniti vrste in s skupnimi močmi nadomestiti 
tisto, kar nam je kriza vzela, oz. kar nam onemogoča. 
Menim, da smo, kot do sedaj, tega sposobni in da si tega 
tudi želimo.

Nadalje se moram dotakniti prihajajočega leta kot 
leta lokalnih volitev. Veliko ljudi si tako ali drugače želi 
sprememb. KO Šempeter se s tem ne obremenjuje. Na-
loge, ki si jih bomo, oz. ki smo si jih že začrtali, bomo 
tako ali drugače izpeljali. Mnenja smo namreč, da je do-
sedanja občinska uprava z županom na čelu s KO dobro 
sodelovala in zavedamo se, da sta KO-ja podaljšani roki 
Občine.

KO Šempeter želi vsem krajanom Šempetra, vsem 
občanom Občine Šempeter-Vrtojba veliko lepega v letu 
2010.

Predsednik Krajevnega odbora Šempeter
Dominik Hanžič

Tretje leto delovanja Krajevnega odbora Šempeter 
pri Gorici se zaključuje. Člani odbora smo ga ocenili kot 
dobro leto, saj smo ugotovili, da smo vse naloge, ki smo 
si jih zadali na začetku leta opravili, prireditve pa vzorno 
izpeljali. Seveda te naloge lahko izpeljemo na tak način le 
s pomočjo vseh članov KO, občinske uprave in krajanov 
Šempetra. Tu bi rad, kot večkrat do sedaj poudaril, da 
ima sedanji KO veliko podporo tudi pri županu in obeh 
podžupanih, ki nam prisluhnejo in seveda pomagajo pri 
delovanju. S tem razumevanjem in podpiranjem pa nam 
dajejo še več morale in moči za delovanje.

Leto 2009 moram oceniti kot zelo dobro, kljub 
temu, da smo bili omejeni s sredstvi, seveda kot vsi ostali 
v občini. KO je skupaj z občinsko upravo na začetku leta 
pripravil osnutek hišnega reda in razdelilnik uporabe 
prostorov stavbe KO. Na podlagi tega se je izpeljalo pla-
čilo materialnih stroškov, ki nastajajo v stavbi in so bili 
do sedaj vezani samo na KO. Vsi uporabniki prostorov, ki 
so v stavbi KO, so tako dobili pogodbe o uporabi in raz-
delilnik uporabe, na podlagi katerega plačujejo stroške. 
Seveda vsi s tem niso zadovoljni, nekateri imajo še vedno 
pripombe, ki jih bomo skušali rešiti v naslednjem letu.

Nadalje je KO izpeljal vse ostale naloge in priredit-
ve, tu mislim predvsem na tradicionalni pohod po »Cvič-
kovi gazi«, srečanje Šempetrov v Bistrici ob Sotli, prazno-
vanje Sv. Petra na trgu Ivana Roba, Krajevni praznik in 
nazadnje udeležbo na prazniku Sv. Elizabete v Romansu. 
Vse prireditve so bile dobro obiskane, prav tako smo ob-
čutili in slišali zadovoljstvo krajanov, ki ste obiskali te 
prireditve.
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KRAJEVNI ODBOR ŠEMPETER
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KRAJEVNI ODBOR VRTOJBA
Leto 2009 se počasi izteka. Za Krajevni odbor Vr-

tojba lahko rečemo, da je bilo iztekajoče se letu uspešno, 
saj smo izpolnili vse naloge, ki smo si jih zadali na prvem 
sestanku krajevnega odbora, ki je bil v mesecu februarju 
2009. Skozi vse leto smo se sestali na enajstih sestankih, na 
katerih smo obravnavali tekočo problematiko ter pobude 
in predloge, ki smo jih prejeli s strani krajank in krajanov 
Vrtojbe ter jih posredovali občinski upravi. Tako smo na 
željo krajank in krajanov sklicali tudi razširjeni sestanek, 
na katerega smo povabili tudi predstavnike Policijske po-
staje Šempeter ter se pogovorili o problematiki motenja 
javnega reda in miru. S skupnimi močni smo tako dose-
gli, da se je stanje na tem področju bistveno izboljšalo, za 

kar gre zahvala občinski upravi, ki je prisluhnila našemu 
predlogu za namestitev videonadzora ter policiji za po-
večan nadzor. Večino časa pa je krajevni odbor posvečal 
organizaciji prireditev, ki so se odvijala skozi vse leto v 
naše kraju. V mesecu marcu smo organizirali že 6. »Vr-
tejbnsko šalamiado«, na kateri je strokovna komisija in 
komisija iz občinstva ocenjevala kar 23 salam. Najboljši 
so bili nagrajeni s kosirjem, vsi sodelujoči pa so prejeli 
spominsko priznanje. V mesecu maju smo organizirali 
kolesarjenje v pobrateno Občino Medea, kjer so prazno-

vali praznik »Pozdrav pomladi«. Mesec september pa je 
bil v znamenju že tradicionalne prireditve »Praznik bo-
rele«, ki se je letos odvijala kar tri dni. Člani krajevnega 
odbora smo bili še posebej veseli, ker je bila prireditev 
množično obiskana, za kar gre zahvala vsem sodelujočim 
društvom, voznikom borel in starodobnikov in podru-
žnični šoli Vrtojba, ki so poskrbeli za pester program 
prireditve. V oktobru smo se udeležili 3. pohoda v spo-
min 1. kraške čete in partizana Emila Bizjaka Jurija ter 
položili venec k spominski plošči. 28. oktobra, na dan, ko 
Vrtojba praznuje svoj krajevni praznik, pa smo v počasti-
tev praznika povabili igralce šempetrskega placa, ki so 
nam zaigrali igro »Posebni gost prihaja«, katere avtor in 
režiser je Dominik Hanžič. Pred gledališko igro je dele-
gacija Krajevnega odbora zveze borcev za vrednote NOB 
položila venec v spomin na Emila Bizjaka-Jurija, prvega 
padlega partizana v Vrtojbi. Nato je sledil nagovor pred-
sednika Krajevnega odbora Vrtojba, Valterja Faganelja, in 
župana Dragana Valenčiča. V začetku meseca decembra 
pa smo se skupaj z Društvom žena Vrtojba odzvali pova-
bilu Občine Medea, ki vsako leto ob tem času organizira 
prireditev imenovano zahvalni dan. V letu 2009 pa smo 
podprli tudi prireditev pustovanje in motokross dirko za 
državno prvenstvo 2009 in pokal Alpe Adria 2009, ki jo 
je organiziralo Društvo GAS Vrtejba.

Še enkrat se zahvaljujemo vsem društvom, ki skr-
bijo za pestro družabno življenje v samem kraju. Veseli-
mo se nadaljnjega sodelovanja.

Člani Krajevnega odbora Vrtojba vam ob iztekajo-
čem se letu želimo vesele božične in novoletne praznike, 
v prihajajočem letu pa veliko zdravja in osebnega zado-
voljstva.

Predsednik Krajevnega odbora Vrtojba
Valter Faganelj
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December je čas, ko poskušamo opraviti pregled 
opravljenih nalog v tekočem letu, jih oceniti, si postaviti 
naloge v bližajočem se novem letu in predvsem paziti, 
da glave ne izgubimo zaradi vsesplošne naglice. Vsi ne-
kam hitimo, ker mislimo, da bomo postorili vse v enem 
mesecu. Kar smo opravili, smo, zamujenega se ne da v 
popolnosti nadoknaditi.

Prav zaradi takšnega stanja radi imenujemo ta me-
sec nori, pa veseli zaradi pričakovanih daril, bližajočega 
silvestrovega in pričakovanih voščil.

Letošnje iztekajoče se leto je pomenilo za naše 
Turistično društvo leto sprememb, leto prilagajanj in v 
večji meri tudi negotovosti. Ob vsem tem pa smo naš let-
ni načrt dela le pripeljali k zaključku. Prav je, da nekatere 

opravljene naloge obelodanimo tudi v našem občinskem 
biltenu, nekaj z besedo in nekaj v sliki.

Turistično društvo se je po svojih članih vključe-
valo v skoraj vse aktivnosti, ki so se vršile v naši občini, 
pa naj bodo to dogajanja, ki jih je vodil občinski odbor za 
prireditve, posamezna društva ali pa sama občina. Skoraj 
vedno smo priskočili na pomoč, da je le bilo delo lažje.

Že v začetku leta smo pričeli z vse letno akcijo 
»Ogledalo mojega okolja«, ki smo jo organizirali skupaj 
s TD Nova Gorica in TD Solkan. Ta akcija je v omenje-
nih krajih dokaj odmevna. Tu se k odličnosti vzpodbuja 
hotele, restavracije, trgovine, bencinske servise, gostilne 
in tudi manjše obrate, ki nudijo razne usluge turistom in 
domačim potrošnikom. Ocena obsega elemente urejeno-
sti lokalov, do pestrosti ponudbe, kakovostne postrežbe, 
obratovalnega časa in drugih podrobnosti. Seveda vsako 
leto v decembru pripravimo skupno prireditev z razgla-
sitvijo rezultatov v posameznih kategorijah.

Tudi šole, vrtci, mejni prehodi v preteklosti, ure-
jenost hiš, pročelij, cvetličnih balkonov, so pritegnjeni k 
sodelovanju na temo naš kraj, turistični kraj. Prav otroci 
znajo napisati lepe spise na to temo. Po zaključku akcije 
se najboljše nagradi s priznanji.

Letos smo že drugič na šempeterskem placu po-
stavili prvomajski mlaj. Lep, vitek mlaj je krasil trg ves 



mesec in ponazarjal-spominjal na prihod pomladi in 
praznovanje delavskega praznika 1. maja. Ob postavitvi 
se je na trgu zbrala velika množica ljudi, ki se je zadržala 
ob druženju še dolgo v večer, kajti naslednji dan je bil dela 
prost.

Vinotoka smo že drugič pripravili izlet in trgatev, 
potomke najstarejše 400 let stare trte modre kavčine z 
Mariborskega Lenta, v Cerkvenjaku. Kljub lanski toči, je 
Johanezova trta letos obrodila 37 grozdov. Na prireditvi 
ni manjkal mariborski viničar, mag. Tone Zafošnik, in ne 
naš znanec, ljubitelj vin in predsednik Društva vinograd-
nikov Cerkvenjak, Ivan Janez Pučko, ki je tudi občinski 
viničar. Ni manjkalo številnih drugih gostov, da bi bilo 
protokolarno vino Občine Cerkvenjak ta pravo.

Tudi mi smo popeljali s sabo našega vinarja Slejko 
Davorina iz Zalošč. Prijateljevanja in načrtovanja v bodo-
če ni bilo konca, a potrebno je bilo oditi na 3-urno pot z 
avtobusom proti domu.

Odmevnejša prireditev našega turističnega dru-
štva je bila Martinova furenga. Prireditev se odvija že več 
let, enkrat v manjšem, pa dvakrat v čezmejnem merilu, 
letos pa le v okviru občine v obeh krajih. Do zmanjšanega 
obsega prireditve nas je privedla restrikcija sredstev. Za to 
prireditev smo nekaj sredstev dobili na republiškem raz-
pisu za etnološke prireditve, nekaj iz lastnih virov in del 
tudi iz občinskih virov. Kako se je ta prireditev prijela, je 
bil dokaz velikega števila udeležencev na trgu. Mošt smo 
strokovno dali v krst in sedaj je vino.

Zaključujemo našo inventuro ob izidu letošnjega 
zadnjega biltena in želimo članicam in članom turistič-
nega društva in vsem občankam in občanom le še srečno 
do konca leta in vse najboljše v novem letu 2010.

TD Občine Šempeter-Vrtojba
Marjan Velišček
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ŠPORTNO 
DRUŠTVO MARK
Najprej malo statistike za leto 2009:
– lastne prireditve .................................................. 27
– sodelovanje pri drugih prireditvah .................. 60
– soorganizacija mednarodnih prireditev ............ 4
– testiranja telesne pripravljenosti.......................13
– potovanje po Evropi...............................................1
Skupaj naštejemo 105 prireditev v letošnjem letu, 

oziroma več kot dve na teden. Hm.
Športno društvo Mark zares ni kakšno levo dru-

štvo. Včlanjenih imamo 600 somišljenikov, ki v akcijah 
delujejo redno ali pa občasno. Članstvo v društvu niko-
gar ne obvezuje sodelovanja proti njegovi volji. V progra-
mu imamo paleto zanimivih druženj, lahko bi rekli – za 
vsakogar nekaj. Članom ponujamo naravo in druženje, 
skratka – zdrav duh v zdravem telesu. Naše izkušnje so 
vedno pozitivne. Srečujemo zadovoljne ljudi, sklepamo 
nova prijateljstva, izmenjujemo izkušnje. Obiskujemo 
kraje, ki jih sicer kot posamezniki ne bi nikoli videli. In 
se čudimo lepotam narave v tujini ter ugotavljamo, da je 
naša narava še bolj neokrnjena in enkratna. 

V Evropo prenašamo informacije tako o občini 
Šempeter-Vrtojba kot o Sloveniji. Aktivni smo v FIASP 
(italijanska zveza množičnih športov) kot edino tuje dru-
štvo. Ne obvladujemo samo terena pred našim pragom, 
ampak smo prisotni po celi Sloveniji in Italiji.

Na našem vsakoletnem 15-dnevnem potovanju 
po Evropi srečujemo somišljenike in iščemo stične točke. 
Soglasni smo, da s takimi druženji utrjujemo zdravje in 
razvijamo duha. Z našimi nastopi pritegnemo takšno za-
nimanje, da se tudi tujci kasneje odločijo za obisk naše 
dežele. Doslej smo tako prepotovali Norveško, Francijo, 
Veliko Britanijo, Španijo, Portugalsko in baltske dežele. 

V občini Šempeter-Vrtojba imamo priznan status 
društva posebnega pomena, ki ga potrjujemo tudi z re-
darsko službo na vseh občinskih in drugih prireditvah.

November je mesec boja proti zasvojenosti vseh 
oblik in v ta okvir sovpada pohod z baklami, imenovan 
»Korak iz teme«. Pohod ima dobrodelni značaj, saj zbrana 
sredstva podelimo učencem osnovne šole I. Roba v Šem-



ulicah Šempetra in Podmarka. Dolga osvetljena kača se 
po sprehodu vrne na izhodiščno mesto, kjer jih pričaka 
pečen krompir in jabolka. Kdor še ni vedel za ta dogodek, 
ki je bil letos že trinajsti po vrsti, naj se ga prihodnje leto 
udeleži! 

Sedaj je prilika, da pohvalim člane, ki društvu po-
darijo del svojega prostega časa za opravljanje redarske 
službe.

Naše društvo deluje z namenom, da si člani za-
gotovijo zdravje in naberejo pozitivno energijo in isto 
želimo vsem občanom tudi v naslednjem letu 2010. 

ŠD Mark
Silvo Kokot, predsednik
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petru. Ta šola je naš soorganizator pohoda, na katerem 
sodelujejo učenci s svojimi likovnimi stvaritvami na temo 
zasvojenosti ter z recitalom. Pripravijo tudi v šoli izdelane 
svetilke in se udeležijo veličastnega nočnega sprevoda po 

GAS Vrtejba
Zaključek prvega destletja v letu 2000 je bil v Dru-

štvu GAS Vrtejba zabeležen pozitivno, saj če se ozremo 
nazaj smo naredili v tem zadnjem letu veliko več priredi-
tev kot leta nazaj. Pester je bil že začetek leta in sicer vse se 
je začelo s pripravami na dirki za katere smo bili prepri-
čani, da jih bomo izpeljali. Le, da smo tokrat želeli doseči 
nekaj več kot doslej, tokrat si nismo želeli le odlične orga-
nizacije motokros dirke, želeli smo prvake, naše dirkače 
smo želeli videti na stopničkah. Tako smo se odločili že v 

začetku leta, da jih bomo spodbujali in motivirali, za kar 
smo se trudili čez celo leto, na začetku malo bolj, ko nam 
je zmanjkovalo časa zaradi vseh obveznosti malo manj, 

vendar so fantje ostali ves čas povezani med seboj. Tako, 
da so bili na koncu sezone rezultati zelo uspešni, kar je 
sad medsebojnega sodelovanja in podpore, predvsem pa 
truda, odrekanja in spodbude njihovih družin. Za zaklju-
ček zelo uspešne sezone 2009, želimo člani Društva GAS 
Vrtejba čestitati našim fantom in sicer Davidu Gorkiču, 
ki je postal državni prvak v razredu MX 65, Deniju Uša-
ju za odlično tretje mesto v razredu MX2 , to je namreč 
razred z največjo konkurenco, saj so fantje, ki vozijo med 
prvimi desetimi mesti vsi nekoč že bili državni prvaki, 
in uspešno raprezentančno udeležbo v Ukrajini na Ev-
ropskem pokalu narodov kjer je tudi Deni pripomogel k 
skupnemu osmemu mestu. Nejcu Čuku čestitamo za peto 
mesto v svoji kategoriji, Nejc je tudi eden tistih dirkačev, 
ki počasi a sigurno prodira proti vrhu.

Sredi marca smo organizirali največjo prireditev v 
naši občini, ki ima tudi nacionalni pomen in sicer dirko 
Za Državno prvenstvo in Pokal Alpe Jadran, katerega se 
je udeležilo več kot sto tekmovalcev iz Slovenije, Italije, 
Hrvaške, Avstrije in celo iz Srbije. Tisto sončno nedeljo 
smo v gramoznici v Vrtojbi zabeležili rekordnih 5000 
ljudi, največ jih je bilo iz Slovenije, prišli pa so navijati za 
svoje tekmovalce tudi Italijani, Avstrijci, Hrvati, in Srbi. 
Glede na priljubljenost tega športa in odziv za tovrstne 
prireditve in obisk le teh, se moramo v našem društvu 
drugo leto povezati s gostinci, ki nudijo prenočišča, saj je 
bilo povpraševanja po tem zelo veliko.
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Društvo GAS Vrtejba je v sodelovanju z Moto clu-
bom Duino iz sosednje Italije, začetek maja promoviralo 
Talent show v Sesljanskem zalivu. Junija pa smo prav 
tako v čezmejnem sodelovanju z italijanskim Moto clu-
bom Ronchi organizirali motokros dirko za Pokal Friuli, 
Julijska krajina pri nas v gramoznici v Vrtojbi. Žal se na 
tej dirki ne moremo pohvaliti s številčnim obiskom, ker 
se je upanje na le to utopilo v vsem tistem dežju, ki je za-
padel tisto nedeljo. Za zaključek motokrosistične sezone 
pa smo skupaj z AMZS organizirali šolo motokrosa za 
najmlajše do 12-let.

Za najmlajše občančke smo priredili v dvorani v 
Vrtojbi, brezplačno lutkovno predstavo Čikirinovo petje, 
vodja tega projekta je bil naš član Primož Barle.

Aktivni smo bili tudi v nogometu in sicer na nogo-
metnem turnirju v Štandražu je naša ekipa GAS Vrtejba 
osvojila tretje mesto, s prvim se ponaša ravno tako ekipa 
iz naše občine Mladi Vrtejba, gasovci pa smo osvojili tudi 
pokal za najboljšega vratarja, najboljšega strelca, pod-
predsednik našega društva Tomaž Pahor pa je dobil lento 
in pokal za najlepšega nogometaša na turnirju. 

Od junija do septembra smo organizirali cel niz 
prireditev, ki so potekale vsaki vikend v sklopu projekta 
GAS poletje. Takrat smo organizirali štiri večje koncerte 
in sicer Zmelkow, Ibunge, Zablujena generacija in za za-
ključek projekta v sklopu Rok borele še Big foot mama. 
Imeli smo cel niz manjših koncertov pod naslovom Na-
tečaj bendov, za nagrado, ki jo je podelila Občina Šem-

peter Vrtojba, prve tri skupine, ki so na natečaju zmagale 
so si razdelile 1.000,00 EUR nagrade. Priredili smo tudi 
tekmovanja v briškuli, nogometne turnirje, plesni večer 
salse, Dalmatinski večer za vse tiste, ki so mladi po srcu 
in druge podobne prireditve, skratka bili smo aktivni vse 
tri mesece. 

Septembra smo na prazniku Borele v Vrtojbi osvo-
jili tretje mesto v balinanju moški, drugo mesto ženske in 
prvo mesto v Dirki borel. V dirki z borelami smo že par 
let nepremagljivi zato vabimo vse, da se udeležite tekmo-
vanja in nas poskušate premagati. Da pa ne bi kdo zlobno 
domneval, da je vse skupaj prirejeno zato, da ostane prva 
nagrada – pršut v društvu, sta ga letos naša zmagovalca 
podarila najmlajšima tekmovalcema na dirki in sicer 
Lukcu Koglotu in Žigi Petarinu. Za zahvalo sta nam fan-
ta čeprav malce s težkim srcem, a vendarle podarila svojo 
tolažilno nagrado – čokolatine. Fantoma ob tej priliki če-
stitamo in ju vabimo, da se drugo leto zopet udeležita tega 
tekmovanja, morda bo pa takrat ravno obratno in bosta 
ona dva z nami zamenjala pršut za čokolatine, kar bi jima 
glede na njihova leta veliko bolj ugajalo. 

Za konec leta bomo sodelovali pri prižiganju lučk v 
Vrtojbi in na zaključni prireditvi ob Novem letu. 

Kljub temu, da smo tako aktivni in se trudimo 
organizirati vse te raznovrstne prireditve pa se dobijo 
hudobneži, ki na velik zvon razglašajo stvari o nas, ki 
niso resnične. Vsem takšnim želimo povedati, da ni treba 
klicati inšpekcije nam, saj so nas v letošnjem letu obiskali 
že vsi inšpektorji in preverili vse, ker pa se mi trudimo 
delati vse po črki zakona so tudi to sami uvideli. Ker 
smo društvo in ne uspešno in bogato podjetje, pomeni 
to, da nimamo dovolj visokih finančnih možnosti, da bi 
kogarkoli kupovali in vsi tisti, ki nas podpirajo, delajo to 
le izključno, ker cenijo naš trud in prizadevanje. Dober 
glas o našem društvu, občini in kraju nam je že uspelo 
razširiti med ljudi in naslednje leto si bomo prizadevali, 
da bomo zaupanje vseh tistih, ki nas podpirajo, nam sto-
jijo ob strani in verjamejo v nas podkrepili in jih ne bomo 
razočarali.

Vse vas pa vabimo, da pridete obiskat katerokoli 
našo prireditev in se sami prepričate, da ne želimo niko-
mur žalega in se trudimo delati stvari, ki osrečujejo nas in 
vas. Želimo vam srečno in zdravja in smeha polno novo 
leto 2010.

Društvo GAS VRTEJBA
Dejan Koglot, predsednik
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Društvo žena in 
deklet Šempeter
Za jesenski čas leta 2009 članice društva nismo 

pripravile nobene svoje prireditve, pač pa smo sodelo-
vale pri drugih. Na tradicionalni novemberski furengi se 
je z vozom po ustaljeni poti po Šempetru v našem imenu 
popeljala Beti, ostale članice pa smo prispevale sladke 
dobrote na stojnici pod lipo. Med drugim je Anuška kar 
na stojnici spekla 180 palačink, za katere ni zmanjkalo 
kandidatov.

Na dan odprtih vrat Občine Šempeter- Vrtojba 
(26. 11. 1009) smo se oblekle v šempeterske praznične 
obleke in obleke iz časa grofov Coronini in obiskovalcem 
postregle s pecivom, ki smo ga napekle. Tudi Kevin se je v 
obleki lakaja lepo vživel v svojo vlogo. Pripravile smo pro-
jekcijo slik iz življenja grofov, ki je neprestano tekla od 10. 
do 17. ure. Komentirala jih je Darinka, ki je tudi pridobila 
fotografije in predmete. Obiskovalci so veliko spraševali 
in komentirali, saj se grofov še živo spominjajo kot dobrih 
ljudi in številni so zanje pustili pozdrave in dobre želje.

V decembru smo vabljene v šolo v Vrtovin, da 
predstavimo igrico Prihod dedka mraza, ki jo je pripra-
vila naša »dramska sekcija«, sodelovale pa bomo tudi na 
novoletni tržnici na šempeterskem »placu« in obiskoval-
cem polepšale praznične dni.

Društvo žena in deklet Šempeter
Darinka Andlovic, predsednica

»HUDOMUŠNICE«
»HUDOMUŠNICE« smo članice Društva upoko-

jencev Vrtojba. Poleg tega, da znamo, kot vse ženske tega 
sveta, sukati jezike, znamo sukati tudi s kvačko. Enkrat 
na teden se srečamo, da poklepetamo in izmenjamo iz-
kušnje. Izpod naših rok nastajajo čudovita dela: prtički, 
prti, zavese, košarice, ... Najbolj ponosne smo na naše 
kvačkano cvetje, ki je na bolerjadi v Vrtojbi poželo veliko 
pohval. Sodelovale smo z »bolero« s kvačkanim cvetjem 

na Festivalu za tretje življenjsko obdobje v Cankarjevem 
domu v Ljubljani. Vesele smo bile, ko smo brale pohvale 
in lepe misli, ki so nam jih obiskovalci festivala zapisali v 
knjigo vtisov. Naši izdelki krasijo že veliko slovenskih do-
mov in upamo, da jih bomo v prihodnje okrasile še več.

Še nekaj kratkih dni in zakorakali bomo v leto 
2010. Vesele božične in novoletne praznike!

Jesen in Društvo 
žena Vrtojba
Jesen je čas, ko vaške žene z zadovoljstvom pobira-

mo in shranjujemo pridelke ter pripravljamo ozimnico za 
zimski čas. Iz kuhinje zadiši po zdravi zelenjavi, v vinskih 
kleteh pa zori vino. Tudi letos smo članice Društva žena 
Vrtojba skupaj s članicami Društva žena in deklet Šem-
petra z domačimi slaščicami založile vozove Martinove 



furenge, ki so se na krst mladega vina podali po Šempetru 
in Vrtojbi. Prav tako smo društvi sodelovali skupaj pri 
pripravile dobrot za dan odprtih vrat Dvorca Coronini.

Da pa ne bi naše domače jedi šle v pozabo, smo že 
vse leto skrbno zbirale stare recepte in po njih pripravile 

vrsto jedi, ki jih zna danes pripraviti le malo domačink. 
Kuh’nja, fulia, šelinka, kuhani štruklji, kruh iz ameri-
kane in k’pruoc so jedi, ki krasijo naš koledar skupaj z 
recepti za pripravo. Prepričane smo, da bo koledar v letu 
2010 polepšal številne kuhinje po Vrtojbi in bil pripomo-
ček pri pripravi naših tradicionalnih jedi.

Tudi naše članice pevskega zbora so bile zelo 
aktivne. Tokrat so s svojimi ubranimi glasovi sodelo-
vale na prireditvah v Romansu, San Giorgio di Nogaru 
in Medei. 

Prav tako se je naša balinarska ekipa, ki jo sestavlja 
dvanajst članic pod vodstvom Amelije Faganelj udeležila 
kar nekaj mednarodnih turnirjev. Dosegle smo lepe re-
zultate in štirikrat osvojile prvo, enkrat drugo in dvakrat 
četrto mesto. Na športnih igrah upokojencev Severne 
Primorske, ki so se odvijale v Novi Gorici, pa smo med 
številnimi ekipami dosegle odlično četrto mesto. 

Zavidanja vredni rezultati so nam le še vzpodbuda 
za nadaljevanje našega dela in nam dajejo novo energijo 
za včasih tudi naporne treninge, ki pa so kasneje vedno 
poplačani z uspehi.

Društvo žena Vrtojba
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KO ZB Vrtojba 
TRETJI TRADICIONALNI POHOD MOHORI-

NI – TRSTELJ Vrtojba praznuje svoj krajevni praznik 
28. oktobra, ko se spominjamo dogodkov iz obdobja 
NOB. Dogodek iz tistega časa se je dogodil 1942. leta, ko 
so se mladi fantje iz Krasa in Vipavske doline formirali 
v partizanske čete in pričeli odločen boj proti fašizmu.V 
zaledju Mohorinov pri Renčah je Prva kraška četa do-
živela spopad s številnimi vojaškimi in policijskimi eno-
tami Italijanov. V tem spopadu je padel prvi vrtojbenski 
partizan Emil Bizjak-Jurij. Okrutno izživljanje italijanske 
soldateske nad padlim partizanom je med domačini v 
Vipavski dolini pustilo boleč spomin in spodbudilo upo-
rniški duh Primorcev, zato ni naklučje, da so Vrtojbenci 
izbrali ta dan za svoj praznik.

Organizacija ZB iz Vrtojbe se je odločila, da 
s časom primerno obliko poudari ta praznik in tudi 
mladim Vrtojbencem približa dogodek z vsakoletnim 
spominskim dogodkom - pohodom Mohorini – Trstelj. 
Letos je bil to že tretji tradicionalni pohod mimo obeležja 
padlemu Juriju pri Latnikih do Trstelja, lahko bi rekli, 
simbolnega kraja partizanskih borb na Primorskem. 
Pohoda se je udeležilo preko 90 pohodnikov med njimi 
številni mlajši Vrtojbenci, Renčanci pa tudi krajani iz 
drugih vasi Vipavske doline. Na krajši slovesnosti pri 
Stjenkovi koči na Trstelju, ko se je govornik spominjal 

dogodkov iz takratnih dni naše narodno osvobodilne 
borbe, je slovesnosti prisostvovalo preko 100 udeležencev 
proslave. Vsak pohodnik je v spomin na udeležbo prejel 
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spominsko majico, pa tudi brez tradicionalnega »pasulja« 
dogodek ni minil. Mislim, da se bomo tega lepega sonč-
nega dne spominjali v deževnih obdobjih leta, saj nas je 
lepo vreme obdarilo s prijetno toploto in obilo sonca. Po-
trditev zanimivega dogodka in hkrati vabilo na prihodnji 
spominski pohod naj bodo priložene fotografije številnih 

pohodnikov tega dne na Trstelju.Prepričani smo, da bo 
drugo leto na tem dogodku še veliko več pohodnikov in 
udeležencev slovesnosti.

KO ZB Vrtojba 
Sergij Koglot, predsednik 

PGD ŠEMPETER PRI GORICI
ŽE 60 LET SKRBIMO ZA VAŠO VARNOST

Gasilci PGD Šempeter pri Gorici bi lahko leto 
2009 označili kot leto brez težjih posredovanj, vendar pa 
z veliko časa namenjenega izobraževanju, usposabljanju 
ter gasilsko reševalnim vajam tako doma kot v tujini.

Letošnja statistika beleži do meseca decembra 45 
posredovanj, za kar je bilo porabljenih 593 delovnih ur. 
Posredovali smo na območju občin Šempeter-Vrtojba, 
Renče-Vogrsko, Nova Gorica in Miren-Kostanjevica. 
Čeprav letošnje poletje ni pokazalo prave moči, smo imeli 
največ posredovanj s požari v naravnem okolju. Sledili so 
jim dimniški požari, požari v komunalnih zabojnikih, 
požari na prometnih sredstvih ter razna druga tehnična 
pomoč, kot je odpiranje vrat zaradi izgube ključev ali 
pomoči onemogli osebi. Posredovali smo še pri uhajanju 
plina ter pri prometni nesreči, pri kateri je vozilo zapeljalo 
v reko Vipavo in na poplavah. Slednje so zahtevale skoraj 
polovico opravljenih delovnih ur ter kar nekaj truda, saj 
smo delovali neprekinjeno celih 20 ur. Tako smo v noči 
z 29. na 30. marec z delom pričeli v Braniku, kjer je reka 
Branica krepko prešla bregove, ter se v zgodnjih jutranjih 
premestili na območje občine Renče-Vogrsko, kjer smo 
spremljali naraščanje reke Vipave ter po potrebi obveščali 

ali pomagali ljudem. Tokom celotnega dne smo v občini 
opravljali preventivne dejavnosti ter opravili 6 posredo-
vanj v objektih in na poplavljenih voziščih ter 2 reševanji 
oseb iz vode. Najtežje je bilo reševanje v jutranjih urah, ko 
sta gasilca iz naše enote s pomočjo poklicnih kolegov iz 
Nove Gorice reševala občana, katerega je tok poplavljene 
reke Vipave odnesel proti Biljam. Pri tem sta pokazala 



obrobju Padove, kjer smo skupaj s kolegi iz Gorice tvorili 
eno reševalno ekipo. Večletno sodelovanje se je na tej vaji 
pokazalo kot zelo učinkovito, saj je ekipa delovala zelo 
uigrano ne glede na jezikovno različnost. Vaja v Vigonzi 
je trajala 28 ur skupaj, sestavljena pa je bila iz različnih 
sklopov od nujne medicinske pomoči do različnih vrst 
tehničnega posredovanja.

Šempetrski gasilci sodelujemo tudi na številnih 
prireditvah, ki se odvijajo na našem požarnem območju. 
Tako smo v letu 2009 sodelovali na 22 prireditvah in tam 
opravili 250 delovnih ur, žal pa imamo na prireditvah 
slabe izkušnje prav pri sodelovanju z nekaterimi društvi 
iz matične občine. Želimo si lahko le, da bo v prihodnje 
prihajalo do bolj poštenih odnosov in sodelovanja med 
domačimi društvi, ter da bodo domači organizatorji 
prireditev ugotovili, da smo gasilci humanitarna orga-
nizacija za ljudi v stiski in ne za organizatorje različnih 
komercialnih prireditev.

Najbrž bi bile posledice vseh nesreč, na katere se 
odzovemo, še večje, če v naši gasilski enoti ne bi posve-
čali ogromno časa izobraževanju gasilcev. Tako so naši 
člani tudi letos kar nekaj časa preživeli v Izobraževalnem 
centru za zaščito in reševanje na Igu, raznih seminarjih, 
tečajih in izpopolnjevanjih. Znanje je namreč predpo-
goj za kvalitetno, profesionalno in konec koncev varno 
opravljanje tega našega poslanstva ter varno in učinkovi-
to rokovanje z gasilskim orodjem, reševalno opremo ter 
gasilsko tehniko, katere pa je glede na potrebe modernega 
sveta vsako leto več.

Iz vsega naštetega je razvidno, da je bilo leto 2009 
kljub majhnemu številu odmevnih dogodkov za šempe-
trske gasilce izjemno pestro in delovno, ter da smo gasilci 
poleg rednega dela v svojih matičnih podjetjih opravili še 
ogromno delovnih ur, potrebnih za zagotavljanje varno-
sti našim občanom. 

Spoštovane občanke in občani, gasilke in gasilci 
Prostovoljnega gasilskega društva Šempeter pri Gorici v 
novem letu vam želimo polno zdravja, uspehov, zado-
voljstva in varnosti, predvsem pa, da bi se z našim delom 
srečevali le na vajah in predstavitvah, ter tako ne bi po-
stali del naših že tako prepolnih statistik.

Prostovoljno gasilsko društvo Šempeter pri Gorici
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izreden pogum in znanje, saj je reševanje iz deročih vod 
zelo nevarno in zahtevno že brez naplavin in vode, katera 
je v času reševanja imela le 6 stopinj.

Zadnja tretjina leta je bila za gasilce, kar se tiče 
posredovanj, kar mirna, zato pa smo jo kar najbolj iz-
koristili za gasilsko- reševalne vaje in izobraževanje. V 
mesecu oktobru smo tako organizirali kar dve gasilski 
vaji v podzemni garaži na ulici Prekomorskih Brigad. Za 
podzemno garažo smo se odločili zato, ker je s pomanj-
kanjem primernih zemljišč za parkirišča pričelo naraš-
čati število podzemnih garaž, požari v le-teh pa veljajo 
za najzahtevnejše in po svetu vsako leto terjajo kar nekaj 
življenj gasilcev. V izogib tragičnim posledicam smo se 
skupaj z Združenjem za požarno varnost, Združenjem 
poklicnih gasilcev, Gasilsko zvezo Slovenije, Gasilsko 
brigado Ljubljana ter pomočjo podjetja Kubik d.o.o. od-
ločili, da izvedemo prikazno usposabljanje za gašenje po-
žarov v podzemnih garažah, katerega so se udeležili tudi 
gasilci prijateljskega društva PGD Pobegi-Čežarji. Vaji 
sta skupaj s seminarjem trajali po cel dan, zato se vsem 
sodelujočim zahvaljujemo za pomoč, posebna zahvala pa 
gre stanovalcem objekta, kateri so nam garažo odstopili 
za čas usposabljanja.

V mesecu oktobru smo sodelovali še na gasilsko 
reševalnih vajah v Medic hotelu v Renčah, v Osnovni šoli 
Bukovica, v podjetju Iskra Avtoelektrika ter evakuacijski 
vaji in predstavitvi gasilcev v vrtcu Vrtojba.

Ker že kar nekaj let odlično sodelujemo s prosto-
voljci Civilne zaščite iz Gorice v Italiji, smo bili povabljeni 
na vajo s predpostavko požar v naravi, ki je potekala na 
obrobju Gorice ter na večjo reševalno vajo v Vigonzi na 



Rokometna zveza Slovenije skupaj z Ministrstvom 
za šolstvo in šport vsako leto organizira tudi tekmovanje 
v mini rokometu za osnovne šole. Tekmovanje je letos na-
menjeno za učence in učenke, rojene leta 1999 in mlajše. 
Glede na to, da veliko naših igralk obiskuje Osnovno šolo 
v Šempetru, smo v sodelovanju z vodstvom šole tudi letos 
prijavili ekipo za omenjeno tekmovanje, ki bo letos potekalo 
od decembra 2009 do aprila 2010. 

Zaradi slabih izkušenj z zagotavljanjem zadostnega 
števila igralk v preteklosti, v klubu že par sezon intenzivno 
delamo na organizaciji rokometnih krožkov po osnovnih 
šolah. Tako imamo tudi letos organiziran krožek na Osnov-
ni šoli Ivana Roba v Šempetru, kjer od 10 do 15 deklic ob igri 
osvaja prva rokometna znanja. 

Z željo po medsebojnem druženju igralk, vzpostav-
ljanju stikov z vrstniki iz drugih držav, predvsem pa po 
pridobivanju na samostojnosti igralk, se s klubom vsako 
leto udeležimo enega do dveh turnirjev v tujini. Tako smo 
se tudi letos konec meseca junija z dvema ekipama udeležili 
tradicionalnega mednarodnega turnirja »Mediteran cup«, 
katerega je že šesto leto organiziral RK Matulji iz Matuljev 
pri Reki na Hrvaškem. Ob tem se lahko tudi pohvalimo, da 
smo na tem turnirju prisotni že od samega začetka.

Ker želimo delovanje kluba predstaviti širši javnosti, 
pripravljamo tudi spletno stran kluba, ki naj bi zaživela 
predvidoma v začetku leta 2010. Poleg osnovnih podatkov 
o klubu, o terminih in lokacijah treningov ter ostalih upo-
rabnih informacij, bodo na strani tudi aktualne novice o do-
gajanju v klubu, podatki o igralkah v posameznih klubskih 
selekcijah, napovedi in rezultati tekem ter podatki o spon-
zorjih, kateri podpirajo delovanje kluba. Stran bo dosegljiva 
na naslovu www.rk-sempetervrtojba.si.

Kot že rečeno, smo v lanski sezoni s prijavo članske 
ekipe za tekmovanje v 1.B rokometni ligi uresničili enega 
izmed ciljev, katere smo si zastavili ob ustanovitvi kluba. 
Vsekakor pa se na tem ne bomo ustavili. S primerno organi-
ziranostjo in načinom dela, bomo poskušali še dvigniti nivo 
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Rokometni klub ŠEMPETER-VRTOJBA 

Po razpadu moške ekipe RK Iskra in ženske ekipe 
RK Nova Gorica koncem osemdesetih let prejšnjega stoletja, 
je rokometni utrip v občini Šempeter-Vrtojba ponovno zaži-
vel pred dobrimi sedmimi leti z ustanovitvijo Rokometnega 
kluba Šempeter-Vrtojba. Do nastanka kluba je pravzaprav 
prišlo zaradi takratne stiske s prostorom v dvorani »Balon« 
v Novi Gorici. Takratni klub RK Gorica Leasing je namreč 
združeval dekleta in fante, ki so trenirali in igrali v prej 
omenjenem objektu. Ker je dvorana s časom postajala pre-
majhna za potrebe vseh ekip, se je v začetku leta 2002 ženski 
del ekipe odcepil in se preselil na novo lokacijo v Šempeter. 
Tako je bil 19. 2. 2002 ustanovljen Rokometni klub Šem-
peter-Vrtojba. Dekleta so tekmovalno sezono 2002/03 do 
konca odigrala še pod starim imenom, že naslednjo sezono 
2003/04 pa je klub odigral pod novim imenom RK Šempe-
ter-Vrtojba. 

Klub in igralke so registrirane pri Rokometni zvezi 
Slovenije. Starejše igralke, ki nastopajo za člansko ekipo tek-
mujejo v 1.B rokometni ligi, medtem ko mlajše igralke tek-
mujejo v državni rokometni ligi - tekmovanju mladih. Tek-
movanje mladih je zaradi številčnosti in zniževanja stroškov 
v predtekmovanju organizirano po regijah. Najboljše ekipe 
po posameznih regijah pa se ob koncu sezone pomerijo med 
seboj za končno uvrstitev na državnem nivoju. 

V klubu je trenutno aktivnih cca. 50 deklet, ki pod 
vodstvom dveh trenerjev trenirajo tri (mlajše kategorije) 
do štirikrat tedensko v dvorani športnega centra HIT in v 
telovadnici osnovne šole v Šempetru. Domače tekme vseh 
kategorij se igrajo ob sobotah ali nedeljah v dvorani šport-
nega centra HIT v Šempetru.

V lanski tekmovalni sezoni 2008/09 smo s prijavo 
članske ekipe za tekmovanje v 1.B rokometni ligi za članice 
uresničili enega izmed ciljev kluba, katere smo si zastavili 
ob ustanovitvi kluba. Ekipa je bila sestavljena izključno iz 
domačih igralk, katerih povprečna starost je bila 17 let. V 
krstni sezoni v konkurenci starejših in izkušenejših ekip je 
bil poglavitni cilj naše mlade ekipe predvsem igranje in na-
biranje izkušenj, kar so dekleta maksimalno izkoristila.

 V letošnji sezoni 2009/10 smo delovanje kluba nad-
gradili s sodelovanjem z Rokometnim klubom Burja iz Ško-
fij. Klub, katerega članska ekipa po lanski osvojitvi 1. mesta 
v 1.B rokometni ligi letos uspešno nastopa v 1.A rokometni 
ligi in katerega kadetinje so lanske državne prvakinje, nam 
je za letošnje nastopanje v 1. B ligi posodil 5 igralk. Skupaj 
smo namreč sestavili člansko ekipo, ki je s povprečno sta-
rostjo dobrih 16 let ponovno najmlajša v ligi.

Ob tem pa moramo poudariti, da je ob koncu lanske 
sezone v klub iz Škofij prestopila naša najboljša in izredno 
perspektivna igralka Teja Ferfolja, ki je bila kljub mladosti 
v lanski – krstni sezoni v članski konkurenci, prepričljivo 
najboljša strelka 1.B rokometne lige. 

Razen članske ekipe smo za tekmovanje v letošnji 
sezoni prijavili tudi ekipi mlajših deklic A in B, kateri sta se-
stavljeni izključno iz igralk okoliških osnovnih šol in kateri 
tudi uspešno nastopata v tekmovanju mladih.

STOJE Z LEVE; Radoš Frančeški (predsednik kluba), Maja Lazov-
ski, Nena Kerševan, Sara Marušič, Ana Terčič, Špela Ferfolja, Eva 
Zorko, Manca Peroci, Igor Kožuh (trener) KLEČIJO Z LEVE; Šejla 
Ajdinoska, Tjaša Frančeškin, Urška Murovec, Nika Djuranović, 
Erin Arčon MANJKAJO; Neža Faganelj, Kristina Petrinja

Trg Ivana Roba 4A, 5290 Šempeter pri Gorici



kvalitete in s tem tudi ugled kluba. Tudi v nadalje bomo še 
več poudarka namenjali predvsem delu z mlajšimi kategori-
jami. Zavedamo se namreč, da je predvsem zadostno število 
igralk v vseh kategorijah pogoj za uspešno delovanje kluba. 
Zato še enkrat vabimo vse deklice in dekleta, ki bi se želele 
preizkusiti v rokometu, da se nam pridružijo.

Seveda se v tem času tako kot mnogi drugi tudi naš 
klub ukvarja z velikimi finančnimi težavami. Kljub zelo 
težkemu gospodarskemu stanju imamo to srečo, da živimo 
v okolju, kjer se še najdejo taki, ki jim ni vseeno in znajo 
prisluhniti našim težavam. Ob tej priložnosti se vsem našim 
sponzorjem, delovnim organizacijam in posameznikom 
iskreno zahvaljujemo in jim želimo zdravo in poslovno 
uspešno leto 2010.

Igor Kožuh 
trener članske ekipe
Radoš Frančeškin
predsednik RK Šempeter-Vrtojba

Vse bolj se kažejo vplivi krize na gospodarstvo in 
vsakdanje življenje. Ljudje izgubljamo službe, doživljamo 
padce, kar nam večini predstavlja stresno situacijo. Ampak 
vzemimo gospodarsko krizo kot izziv, kot dejstvo, ki je in 
nam nudi priložnosti za lastne življenjske uspehe in samo-
potrditev. 

Pred dnevi smo na TŠC Biotehniški šoli v Šempetru 
imeli dan odprtih vrat, kjer smo predstavili srednje stro-
kovno in poklicno izobraževanje bodočim dijakom in nji-
hovim staršem. Izobraževalne programe in utrip naše šole 

smo predstavili v delavnicah, kjer so obiskovalci lahko spo-
znali, kaj počnemo v času pouka in v času, ki je namenjen 
različnim dejavnostim. Svoj pogled na šolanje in obšolske 
dejavnosti pa so predstavili tudi dijaki. Obisk je bil zelo do-
ber, kar pomeni, da postaja znanje v teh časih zelo pomemb-
no: odpira poti za nadaljnji razvoj občine in regije. Zavedati 
se moramo, da je znanje, ki ga osvojimo, nekaj, česar nam 
ne more nihče vzeti in katerega moramo uporabiti za lasten 
razvoj, preživetje in v dobro širše družbe. 

Biotehniška šola ponuja številne prenovljene pro-
grame na področju kmetijstva, naravovarstva in živilstva. 
V prenovljenih programih vrtnar, slaščičar, gastronomske 
in hotelske storitve (kuhar, natakar), hortikulturni tehnik, 
kmetijsko-podjetniški tehnik, živilsko prehranski tehnik 
in naravovarstveni tehnik si dijaki pridobivajo nova, aktu-
alna znanja. V teh programih se splošni in strokovni pred-
meti povezujejo in nadgrajujejo, ter odpirajo nove možnosti. 
Modularna sestava programov in oblikovanje prostega dela 
predmetnika po potrebah delodajalcev in okolja sta bila ena 
od ključnih elementov prenove, ki jo je spremljala nuja po 
povezovanju šol med seboj in hkrati tesnejše sodelovanje 
šol z delodajalci. Vse to naj bi prispevalo k izobraževanju 
za zaposljivost in zaposlenost, pa tudi za poznejše nadaljnje, 
vseživljenjsko izobraževanje. Velik del izobraževanja pa 
dijaki opravijo pri delodajalcih v delovnem procesu, kjer se 
preizkusijo in utrdijo v šoli pridobljena znanja. 

Kljub časom, ki nas obdajajo, na tak ali drugačen na-
čin, je mesec, v katerem beležimo dneve, mesec lepih želja, 
mesec obdarovanja, veseli december. Za njim pa prav po-
časi prihaja novo leto, leto 2010, ki prinaša nove priložnosti, 
nove cilje in nove rešitve. Zaposleni v kolektivu vam v letu 
2010 želimo vse najboljše, veliko zdravja in lepih trenutkov. 
Naša znanja, naše slaščice, svež in posušen kaki, vinska 
kapljica iz naše kleti ter ostali naši pridelki in izdelki pa naj 
k temu pripomorejo.

P.S. Kislih kumaric nimamo.
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TŠC Biotehniška šola krize ne pozna

Rokometni klub ŠEMPETER-VRTOJBA 
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Dediščina, inovativnost 
in ustvarjalnost 
Svet Evrope je letošnje leto razglasil za leto inovativnosti in ustvar-

jalnosti. Tej temi so bili posvečeni tudi slovenski Dnevi evropske kulturne 
dediščine. 

DEKD potekajo v septembru in vabijo obiskovalce na ogled spome-
nikov, ki so manj dostopni, vodeni so ogledi kulturnih znamenitosti, orga-
nizirane so delavnice, predavanja, … V pripravo je vključena širša javnost, 
še posebej otroci in mladina.

Tako smo se tudi učenci 4. b razre-
da vključili v projekt in raziskovali bogato 
dediščino naših prababic in pradedkov, 
babic in dedkov, pa tudi staršev in nas 
samih.

Raziskovanje je trajalo teden dni. 
Nastale so zanimive raziskovalne naloge, 
razstava starih predmetov, slike, letaki. 
Posebno doživetje je bilo ob koncu pro-
jekta, ko so nas obiskali člani kulturnega 
društva iz Šempetra in nam na zanimiv 
način predstavili skrb za dojenčke nekoč 
in oblačila v Šempetru nekoč.

EVROPSKA MREŽA ZDRAVIH ŠOL
ZAKAJ JE ZDRAVJE V ŠOLI TAKO POMEMBNO ?

Šola je okolje, ki poleg družine igra ključno vlogo pri otrokovem 
razvoju. Učencem pomaga doseči znanje, prevzeti stališča in razviti 
veščine, ki jih potrebujejo kasneje v odraslem življenju kot dejavni po-
samezniki.

Čas, ki ga učenci preživijo v šoli, predvsem pa njihove izkušnje s 
šolo in način dojemanja šolskega življenja, pomembno vplivajo na njiho-
vo samopodobo, sprejemanje sebe, vedenje v zvezi z zdravjem in odnos 
do življenja.

Na tisoče ur, ki jih učenci preživijo v šoli, je sijajna možnost, da 
z načrtovanimi in usmerjenimi dejavnostmi za krepitev zdravja lahko 
vplivamo na bolj zdrav življenjski slog in posledično na boljše zdravje 
otrok, mladostnikov in kasneje odraslih ljudi. V okolju, ki skrbi za tele-
sno, duševno in socialno zdravje, se učenci raje učijo in delajo. Posledice 
se kažejo tudi v boljših učnih rezultatih. Tako se je izoblikovala tudi EV-
ROPSKA MREŽA ZDRAVIH ŠOL, šol, ki promovirajo zdravje.

Naša šola je v projekt vključena že drugo leto. Letošnja rdeča nit 
poteka na temo ODNOS – si. Ta naslov pokriva predlagane regijske teme 
in predloge: odnos ustvarjaš ti in si del njega, odnos do okolja, do iz-
obraževanja, do varnosti, zdravja, hrane, gibanja, zasvojenosti, higiene, 
(ne)varnosti računalnikov, … do življenja nasploh.

Anica Erjavec



Z letošnjim šolskim letom je naša šola ponovno 
sprejeta v mednarodni projekt z naslovom »Izdelajmo ig-
rače za pomoč otrokom iz tretjega sveta in jim podarimo 
otroški nasmeh«.

V mednarodnem projektu sodelujemo z državami 
Turčijo, Grčijo in Madžarsko. 

Cilji našega sodelovanja so predvsem, da poiščemo 
skupne poti, kako naj pomagamo otrokom, ki nimajo 
ničesar za svetlejši jutri. Učenci 4.a in 3.b razreda smo 
se z ustvarjalnimi idejami projektnega dela lotili nove 
naloge. 

V okviru tedna otroka smo poglobili spoznanje 
o trpljenju in revščini otrok po svetu. Odločili smo se, 
da tudi mi prispevamo nekaj lastnega otrokom, ki ne 
poznajo otroškega nasmeha. Naredili smo prvo skico in 
nato načrt za izdelavo pajacka iz odpadnega materiala. K 
sodelovanju smo povabili tudi gospo Nino Zuljan aka-
demsko slikarko, ki nam je pomagala pri ustvarjalnem 
slikanju na blago. 

Pri delu nas je spodbujala prijetna misel, da bomo 
morda nekoga osrečili. 

Naše izdelke smo uredili in jih razstavili v razredu. 
Naposled smo se odločili, da jih prodamo na šolskem ba-
zarju. Vsak naš pajacek nosi v sebi pomembno sporočilo z 
željo, da naj bo prihodnost zapuščenih in revnih otrok po 
svetu, čim bolj svetla in naj tudi na njihovih licih zaigra 
otroški nasmeh. 

Koordinatorka šolskega projekta
Haideja Černe
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ZA OTROŠKI NASMEH

TUDI NA OSNOVNI ŠOLI IVANA ROBA 
SKRBIMO ZA NAŠ PLANET
Na OŠ Ivana Roba se trudimo živeti in se obnašati 

čim bolj ekološko. Naša nova pridobitev je ekološki otok, 
ki je postavljen v pritličju šole.

Uvedli smo dneve brez računalnika in televizije, 
saj je znano, da ta dva medija vodita lahko v zelo hudo 
odvisnost. Tako bi lahko več časa preživeli v druženju, 
igri, športu, …

Ena izmed oblik druženja vseh generacij je bila 
tudi prireditev Korak iz teme, ki jo je tudi letos pripravilo 
športno društvo Mark v sodelovanju z našo šolo. Učenci 
so pripravili kulturni program z vsebino o zdravem živ-
ljenju. Lučke, ki so učencem osvetljevale pot in prispevale 
k prijetnejšemu vzdušju, so bile narejene iz odpadnega 
materiala.

Alenka Uršič in Miroslava Fon



Vsi prvošolci in četrtošolci so si tako napravili piš-
čalke iz trsja, tako imenovane »nunalce«. 

Učenci drugega, tretjega in petega razreda pa so 
se preizkusili v izdelovanju piščali iz lovorovih listov in 
vejic. V drugem delu kulturnega dne so otroci likovno 
ustvarjali po razredih. Učiteljice smo se odločile, da 
bomo tudi pri tem izhajali iz naravnih materialov. In kaj 
smo počeli? 

Prvošolci so na ovojni papir risali z ogljem in kre-
do borele.

Učenci drugega razreda so iz vrvice in papirja iz-
delali zanimive drevesne listke - mobile.

V tretjem razredu so izdelali ekološki papir za 
bralna znamenja. 

Četrtošolci in petošolci so se odpravili na ogled va-
ških zanimivosti in jih s svinčnikom in tušem upodobili. 

Nastale so prave umetnine in vsi smo bili navdu-
šeni nad drugačnim poukom. Ta dan smo se približali 
življenju in delu naših babic in dedkov ter spoznali, kaj 
vse lahko ustvarimo iz preprostih stvari, ki nam jih daje 
narava.

Alenka Vodopivec
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Eko - kulturni dan na podružnični 
šoli Vrtojba
V petek, 11. 9. 2009, smo na naši šoli izvedli kul-

turni dan ob krajevnem prazniku »Boreljada 2009«. Ker 
smo v letošnjem šolskem letu vključeni v dva projekta: 
Eko šola in Zdrava šola, smo ob tej priložnosti ustvarjali 
iz naravnih materialov.

Obiskal nas je gospod Marino - pristen »Istrijan«, 
ki nas je popeljal v svet istrske slovenske glasbe. Predsta-
vil nam je inštrumente iz različnih družin: godala, tolka-
la, pihala, …; skupno vsem pa je bilo to, da so večinoma 
izdelani iz naravnih materialov.

Na duhovit in zelo prijeten način nam je skozi 
glasbo približal življenje v preteklosti in nas s svojimi 
»štorjami« navdušil do te mere, da smo z lahkoto pre-
pevali ljudske pesmi, igrali na glasbila, jih izdelali in celo 
zaigrali nanje.



Ker smo za osnovni tematski sklop zbrali Zdravo 
življenje s poudarkom na zdravih medsebojnih odnosih, 
smo tej temi posvetili že veliko pozornosti. Že v mesecu 
septembru smo ob Prazniku borele izpeljali ekokulturni 
dan, v Tednu otroka pa so nas obiskali šolarji iz pobratene 
Medee.

Med poukom in v času PB potekajo različne dejav-
nosti, ki krepijo zdrave medsebojne odnose.

Člani vrtnarskega in eko krožka skrbimo za lonč-
nice po hodniku in urejamo okolico šole. Učenci v PB 
vedno poskrbijo, da panoje na šolskem hodniku krasijo 
ekodekoracije.

Zdravo prehrano in pomen ekološko pridelane 
hrane nam je predstavila ekologinja prehrane, ga. Mavra 
Arh. O njeni predstavitvi je učenka 4. razreda zapisala: 
”Bilo je poučno, zabavno in okusno”, saj smo nekaj ekolo-
ško pridelanega sadja tudi poskusili.

To je le nekaj izpeljanih dejavnosti iz našega pro-
grama, ostale pa bomo opravili do konca šolskega leta.

Naj zaključim z mislimi, ki jih je zapisal Edward 
Hale:

Sem samo eden. Pa vendar eden.
Vsega ne zmorem, pa vendar nekaj zmorem.
In ker ne zmorem vsega, ne bom odklonil, da 
storim tisto, kar zmorem.

In ekošolarji zmoremo marsikaj.

Koordinatorka ekošole 
Sonja Kodelja
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NAŠA ŠOLA JE EKOŠOLA
Med projekti, ki v letošnjem šolskem letu potekajo 

na podružnični šoli Vrtojba in bogatijo ter dopolnjujejo 
vzgojno-izobraževalni proces, je tudi mednarodni pro-
jekt EKO-šola kot način življenja.

Ta projekt načrtno in celostno uvaja okoljsko 
vzgojo v osnovnošolsko izobraževanje. Projekt predvi-
deva uvajanje drugačnih metod in oblik dela pri pouku, 
medpredmetno povezovanje, projektno delo ter izboljšuje 
medsebojne odnose na šoli in izven nje. Predvsem pa se 
spreminja miselnost in odnos do narave.

Ekošola je program, sestavljen iz sedmih korakov, 
ki jih šola uvaja dve leti. Šola, ki izpelje vseh sedem ko-
rakov in doseže izboljšave okolja v kraju, se poteguje za 
nagrado ekošole. Ta nagrada je ekozastava, ki jo podeljuje 
Evropsko združenje za okoljsko izobraževanje.

Tudi ekošolarji na naši šoli si želimo doseči to ve-
liko priznanje. Da bi bilo naše delo uspešno, se po svojih 
močeh trudimo prav vsi, učenci, delavci šole in starši. 
Podporo sta nam obljubila tudi predstavnik lokalne 
skupnosti in predstavnik staršev ob ustanovitvi Ekopro-
gramskega sveta.

V prvih treh mesecih smo opravili že veliko de-
javnosti, ki smo jih zapisali v naš letni delovni načrt. Z 
nekaterimi dejavnostmi smo začeli že v prejšnjih letih in 
z njimi nadaljujemo.

Vsi si prizadevamo za varčevanje z vodo, energijo 
in potrošnimi materiali. Ločeno zbiramo odpadke in 
sodelujemo v zbiralnih akcijah. Zbiramo plastične za-
maške, izrabljene tonerje in kartuše, kartonsko embalažo 
in star papir. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo društvu 
GAS Vrtejba, ki nam je podarilo zamaške zbrane na pri-
reditvi Gas poletje. Zaslužen denar od zbiralnih akcij bo 
uporabljen v humanitarne namene.



mejnem kamnu smo se postavili drug za drugim, se pri-
jeli za ramena, obrnjeni z eno nogo na slovenski zemlji, z 
drugo pa na italijanski. Učenci so prejeli v spomin na to 
druženje medaljo, vrstnikom iz Medee pa smo podarili 
sliko iz naravnih semen Vrtojbenskega polja. 

Dan smo zaključili z mislijo »Govorimo različne 
jezike, živimo v različnih državah, a vsi smo otroci enega 
sveta.« 

Suzana Koncut
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DRUŽENJE Z VRSTNIKI OB TEDNU 
OTROKA, S POUDARKOM NA 
EKOLOGIJI IN ZDRAVJU
Učenci OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici, PŠ 

Vrtojba sodelujemo z OŠ Medea že od leta 1985. Vsako-
letno se srečujemo tradicionalno, v Medei, ob Prazniku 
strašil, v pomladanskem času. Ta srečanja so največkrat 
ekološko obarvana. 

Ob tednu otroka so nas obiskali učenci iz pobrate-
ne šole. Po prihodu vrstnikov smo v spremstvu »borel« šli 

na pohod na Rojce. Tam smo pomalicali zdravo kmečko 
malico: črn kruh, sir, vodo, jabolko in pecivo iz receptov 
naših babic. Pod vodstvom podžupana Občine Šempeter 
Vrtojba, g. Zvonka Mavriča, smo si ogledali stražarski 
stolp. Predstavnica Društva žena, gospa Mira Mrak, 
oblečena v vrtojbensko nošo, nam je predstavila, kako 
so včasih pridelali ječmen, ga poželi, mlatili, spražili in 
skuhali belo ječmenovo kavo - »Pot od ječmena do kave«. 
Učenci so se igrali različne stare igre z naravnimi materi-
ali: s koruzo, fižolom, kamenčki, palicami in časopisom. 

Ob mejnem kamnu na Vrtojbenskem polju smo sklenili 
krog, pripravili dvojezični kulturni program, zaplesali in 
zapeli »Ringa, raja« v slovenskem in italijanskem jeziku. 
Otroci različnih narodnosti, ki obiskujejo našo in med-
eisko šolo so zaklicali besede v materinem jeziku: dober 
dan, otroci, mir in prijateljstvo. Med seboj so si izmenjali 
zastave različnih narodov, ki so jih sami naslikali. Ob 



smo jih v vrtcu na ogled vsem obiskovalcem. Gasilskemu 
društvu se iskreno zahvaljujemo za njihov obisk in si tudi 
v prihodnje želimo sodelovati z njimi. 

Lučka Pompe
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Gasilci so obiskali vrtec Sonček v 
Vrtojbi

V vrtec smo povabili gasilce iz Prostovoljnega 
gasilskega društva Šempeter pri Gorici. Otrokom so 
demonstrirali gašenje v primeru požara,skupaj so si 
pogledali, kaj vse imajo v gasilskih vozili. V veliko ve-
selje pa jim je bilo pomerjanje gasilskih čelad in ko so se 
smeli usesti za volan avta in potrobiti na sireno. Fantje iz 
gasilskega društva so na prijazen in otrokom razumljiv 
način približali vlogo gasilcev in kako je pomembno, 

da v pravem času v primeru požara pokličemo gasilce. 
V našem vrtcu se je v znova pokazalo, kako je vrtec tesno 
povezan s krajem in dogajanjem v njemu. Tradicija in pri-
padnost skupnosti se je izkazala tudi v tem primeru. Med 
gasilci so nonoti naših otrok, kot tudi starši, v prihodno-
sti pa bodo kmalu imeli podmladek z njihovimi otroci. 
Istočasno pa smo v tem dnevu tudi izvedli vajo 
evakuacije otrok iz vrtca v primeru požara. 
Otroci so z gasilci preživeli vznemirljiv dopoldan, veliko 
novega so spoznali in še veliko dni so pripovedovali o 
tem dogodku. Narisali so risbice o gasilcih in razstavili 



V okviru dobrodelno izobraževalne akcije Zbiranje 
medu za otroke v vrtcih so skupine otrok šempetrskega vrtca 
s svojimi strokovnimi delavkami izvajale različne dejavnosti, 
ki so osveščale otroke in starše o pomenu domačega medu za 
vsakdanjo prehrano. Čebelarji so ob tej priložnosti šempetrske-
mu vrtcu podarili kakovostni med, otrokom in strokovnim de-
lavkam pa še zgibanko Čebelica, moja prijateljica 3 in knjižico 
Čebela, ustvarjalne ideje. 

V okviru akcije »En dan za zajtrk med« nas je v dopol-
danskem času obiskal ter z nami zajtrkoval čebelar, g. Marjan 
Bratina. Čebelar je otrokom približal čebelarstvo, čebele in 
njene pridelke. Otrokom je tudi predstavil čebelarsko opremo, s 
seboj je prinesel tudi panj (na fotografiji).

Karmen Grosar

V letošnjem šolskem letu sem v procesu nastajanja 
in načrtovanja Unicefovega projekta Potovanje k sebi in 
okoli sveta že v septembru navezala kontakt z vrtcem na 
Sri Lanki. Zakaj ravno tam? Ker je v projektu sodelo-
vala družina iz te dežele s svojo hčerko Shakiro, staro pet 
let, vrstnico naših otrok po starosti in je tudi ona obis-
kovala vrtec. Med otroci v naši skupini in to deklico se 
je v procesu projekta prebudila prijateljska vez, ki se je 
poglabljala in razvijala čez celo leto. Otroci so z mojo po-
močjo napisali pismo, ji predstavili, kaj počnejo v našem 
vrtcu, narisali risbice in pripravili fotografije, ki prikazu-
jejo otroke pri različnih aktivnostih. Skupaj smo zbrali 
plišaste igračke, svinčnike in barvice, tako v vrtcu kot v 
sodelovanju s starši, in jih podarili otrokom v tem vrtcu 
prav v času prazničnega decembra. 

Starši Shakire in vzgojiteljica v vrtcu, ga. Mallika, 
so me prijazno povabili na obisk. Paket z darili in izdel-
ki sem v novoletnem času odnesla s seboj in ga izročila 
vzgojiteljici. Čeprav sem bila na obisku v času njihovih 
počitnic, decembra se zaključuje njihovo šolsko leto, mi 

MEDNARODNO POVEZOVANJE VRTCA 
SONČEK IZ VRTOJBE Z VRTCEM ZVEZDICE 
IZ KRAJA ALUTHGAMA NA SRI LANKI

je vzgojiteljica kljub temu, da so bili otroci na počitnicah, 
razkazala vrtec, predstavila svoje delo z otroki, kakšne 
aktivnosti izvajajo in kako. Obljubila je, da bo naše izdel-
ke otrok razstavila na ogled otrokom v vrtcu in njihovim 
staršem. Kar je tudi kasneje storila v januarju mesecu. 
Vzgojiteljica mi je ljubeznivo podarila fotografije otrok, 
ki prikazujejo njihovo igro in aktivnosti, ki jih izvajajo.

V tej deželi se kljub velikim naporom države, da bi 
večini otrok omogočila predšolsko vzgojo v vrtcih, boju-
jejo s posledicami cunamija, ki jih je prizadel pred štirimi 
leti. Na voljo imajo zelo malo sredstev, tako materialnih 
kot finančnih. Veliko vzgojiteljic, zaposlenih v vrtcih, 
dela prostovoljno ali pa z zelo majhno pomočjo države. 
V procesu projekta sem želela, da otroci iz naše skupine 
spoznajo in navežejo prijateljstvo z otroci iz drugačnega 
okolja in si s tem širijo obzorja in pridobivajo izkušnje o 
svetu, katerega del smo. 

In naše prijateljstvo se je spletalo dalje.
Skozi vse leto so otroci imeli svojo prijateljico 

Shakiro za svojo spremljevalko v skupini. Pošiljali smo 
pozdrave in novice, kaj se dogaja v našem vrtcu in čeprav 
je pošta potovala kar nekaj časa, smo vedno nestrpno pri-
čakovali odgovor.

V mesecu februarju sem staršem na popoldan-
skem srečanju predstavila svoj obisk v vrtcu in potek 
našega sodelovanja. Opisala sem jim, kako vrtec deluje, 
njihov hišni red in dejavnosti, v katere se vključujejo 
otroci. Seznanjeni so bili s podobnostmi in razlikami v 
programu predšolske vzgoje. 

Spomladi pa smo v vrtec dobili pošiljko otroških 
risbic, ki so jih narisali otroci iz tega vrtca in jih podarili 
našim otrokom. Vključili smo jih v razstavo, ki je pred-
stavljala opus likovnih del celoletnega projekta. Na raz-
stavi v knjižnici Franceta Bevka so njihova dela predstav-
ljala prijateljstvo, ki ne pozna meja, in našo povezanost.
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V kakšnem svetu bomo živeli jutri, je odvisno od 
nas samih. To je odgovornost, ki jo imamo do sebe in 
svojih potomcev. Odgovornost vsakega od nas je, da pre-
trgamo začarani krog neenakosti in vsem otrokom omo-
gočimo razvoj v svetu, v kakršnem si zaslužijo odraščati.

Zaključek
V humanitarni akciji smo zbrali 420 evrov, ki smo 

jih namenili nakupu prenosnega računalnika za vrtec, da 
jim bo povezava s svetom dostopnejša in za uporabo v 
vzgojno-izobraževalnem programu vzgojiteljice in otrok. 

Konec junija sem odpotovala na Sri Lanko in obis-
kala vrtec in otroke, s katerimi smo sodelovali celo leto. 
Vzgojiteljici gospe Malliki sem izročila računalnik in 
igrače za otroke. Izredno lepo so me sprejeli in pripravili 
program, s katerim so me razveselili ob mojem obisku. 
Našega darila so se razveselili in se zanj iz srca zahvalju-
jejo. Zdaj bo vzgojiteljici in otrokom svet dostopnejši in še 
naprej bomo razvijali prijateljstvo med vrtcema.

Prijateljstvo, nesebična pomoč in prisluhniti svetu 
okoli sebe so prvi koraki, ki smo jih naredili skupaj z 
otroci, starši in starimi starši na poti zavedanja poveza-
nosti celega planeta.

Lučka Pompe 
in otroci iz skupine Metuljčki iz vrtca Sonček

Razstava je bila posvečena prav temu prijateljstvu, 
ki tke nevidne vezi med nami, ki otrokom omogoči, da 
spoznajo svet širše in ga sprejemajo v vsej svoji pisanosti 
in različnosti. Tako na razstavi v knjižnici, kot tudi na 
zaključni prireditvi v dvorani v Šempetru, kjer smo pred-
stavili celotni projekt z nastopom otrok v pesmi in plesu, 
smo izvedli humanitarno akcijo zbiranja sredstev za po-
moč pri nabavi didaktičnih pripomočkov za vzgojiteljico 
in otroke na Sri Lanki.

V samem procesu, ki se je odvijal v tem sodelo-
vanju med vrtcema, so aktivno sodelovali starši otrok, 
prav tako stari starši, ki so me podpirali in me spodbujali 
pri mojem delu. Za njihovo sodelovanje in podporo se jim 
iskreno zahvaljujem, prav tako za njihovo pripravljenost 
pomagati otrokom na Sri Lanki, ki nimajo tako ugodnih 
pogojev, kot jih imajo naši otroci doma.

Kaj nas je to prijateljevanje in povezovanje otrok 
med vrtcema naučilo? Kakšno sporočilo nam je ponu-
dilo?

Svet verjetno še nikoli ni bil tako povezan, kot je 
danes. Vez, ki ji rečemo globalizacija, je omogočila, da 
lahko uporabljamo enake izdelke, jemo hrano istih pro-
izvajalcev, spremljamo iste medije, ki nam poročajo o 
dogajanju več tisoč kilometrov stran, prijatelje in znance 
pa imamo pravzaprav na vseh celinah. Nekoč tako ogro-
men planet se zdi danes kot vasica, kjer skoraj vsak pozna 
vsakogar.

Kljub povezanosti svet še zdaleč ni enoten. Med-
tem ko razvite države uživajo v blaginji, tehnološkem 
napredku in socialni varnosti, se na drugem koncu sveta 
ljudje spopadajo z revščino, lakoto, nepredvidljivimi na-
ravnimi nesrečami, ki se pogosteje pojavljajo v določenih 
regijah in dodatno poglabljajo razlike med razvitimi in 
nerazvitimi. To so regije, ki jih dolgotrajni oboroženi 
spopadi (v katere so nemalokrat vključeni tudi najšib-
kejši-otroci) ter ponavljajoče se naravne katastrofe spre-
minjajo v pozabljena krizna žarišča.

Žalostno in nesprejemljivo je dejstvo, da dve plati 
enega sveta dopuščamo in s tem tudi ohranjamo. Prema-
lo se zavedamo, da sta prav medkulturni dialog in razvoj-
na pomoč pogoja za naš skupni soobstoj. Brez zavedanja 
o naši soodvisnosti so nazadnje tudi razvitim državam 
šteti dnevi.
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Prihaja december, čas praznikov in otrokom je to naj-
bolj čaroben, skrivnosten mesec, poln pričakovanja. V 
družini se pripravlja novoletna jelka, pa tudi jaslice, saj 
otroke obiščejo kar trije dobri možje. V začetku meseca 
jih obdaruje Miklavž, malo kasneje Božiček, na koncu pa 
še dobri stari dedek Mraz.

Ti dobri možje si podajajo roke in s skupnimi močmi 
kar najlepše obdarujejo otroke. Tako doma kot v okolici je 
vse okrašeno, trgovine vabijo z razkošnimi darili, na tiso-
če lučk nam razvetljuje dolge večere in sijejo vse do jutra.

Vsepovsod je veliko ljudi, ki nakupuje darila za svoje 
najbližje, v mrzlici nakupovanja čar praznikov zbledi, 
največkrat pozabimo, da otrok potrebuje čisto nekaj dru-
gega kot ta vrvež in hitenje.

V vsakemu od nas globoko v naših dušah spi otrok. 
Poiščimo ga in spomnimo se, kako je bilo, ko smo sami 
bili otroci. Kako malo potrebujemo, da se nam zbudijo 
spomini na skrivnostno pričakovanje, na domove, ki so 
dišali po potici in drugih dobrotah. Spomnimo se na naše 
dedke in babice, ki so znali pričarati prazničnost v druži-
ni in kako smo se veselili daril, ki so bila skromna, toda v 
njih je žarela energija ljubezni, topline in povezanosti.

Vse to starši želijo nuditi tudi danes. Ali ubiramo pra-
vo pot, ko se prepuščamu hitenju, tekmovanju, ki nam ga 
narekuje potrošniški svet?

Družina je otroku ljubeče zavetje, ki ga varuje in 
spodbuja na poti v odraščanje. Prisluhnimo svojim srcem 
in uživajmo v trenutkih z otrokom. Poletimo z njim na 
krilih domišljije v svet pravljice in skupaj užijte čarob-
nost, ki se prepleta med vami. 

Pred leti sem prebrala zgodbo, ki bi jo rada delila z 
vami.

Dogaja se v gozdu, v času pred božično novoletnimi 
prazniki. Pokrajina je počivala, gozd je prisluškoval v pri-
čakovanju ... Na jasi so rastle mlade jelke, se košatile in 
ogledovale. Pogovarjale so se, kje bodo preživele najdaljšo 
in najbolj pravljično noč v starem letu. Ponje v gozd so 
prihajali ljudje in jih odnašali na svoje domove. Bližal se 
je božični večer in na jasi so ostale samo še tri jelke, same 
in zapuščene. Žalostno so se spogledovale in tiho šumele 
v vetru.

»Same smo ostale, ampak nocoj je božični večer in če 
ni po nas prišel nihče več, bomo same poiskale domove, 
kjer še nimajo jelke.« In res!

Odpravile so se proti mestu, ki se je svetlikalo v tiso-
čerih lučkah. Okna so bila osvetljena in skoznje so videle 
žareče oči otrok, ki so občudovali svoje okrašene jelke. 
Eno okno pa je bilo pusto in mračno, pokukale so sko-
zenj in videle dedka, ki je sedel v naslonjaču in samoten 
dremal. Najmanjša jelka je smuknila v sobo. »Tukaj bom 
ostala in delala družbo dedku, da ne bo tako sam«, si je 
rekla jelka. Postavila se je na sredo sobe in se vsa čedna 
nakošatila, veje so se ji zaiskrile v tisočerih biserih in 
sobo je obsvetila čarobna svetloba.

Dedek se je predramil iz spanja. Na široko je razprl oči 
in od začudenja in sreče so mu stopile solze v oči. »Kako 
lepa jelka in kako se iskri!« Toplo mu je bilo pri srcu in 
ni se počutil več tako osamljen. Jelka je sveže dišala in 
priklicala mu je spomine na družino in čas praznovanja v 
krogu svojih najdražjih.

Drugo jelko je pritegnilo okno na hiši, kjer se je na 
okensko steklo stiskalo kar nekaj otroških noskov. Pri-
čakujoče so gledali na cesto, ki je bila že pusta in tihotna, 
a oni so čakali in čakali ...

Mama je v kuhinji kuhala skromno večerjo in žalostno 
zavzdihnila: »Joj, ljubi otročiči, rada bi vas razveselila in 
obdarila, a kaj ko pri hiši še za jelko ni denarja. Žalosten 
bo letos božični večer.« Ko je druga jelka slišala tiho tožbo 
užaloščene matere, se ji je milo storilo pri srcu. Smuknila 
je v sobo in zažarela v mavričnih barvah. Na vejah so ji 
viseli storži, ki so v trenutku postali zlati in se bleščali v 
vsem sijaju. Ko so otroci prišli v sobo, so od začudenja 
odprli usta. »Mama, mama«, so vpili, »poglej, kako lepa 
jelka in zlate storže ima!« Mama je prihitela in ostrmela 
nad lepoto jelke, od veselja so se ji orosile oči in toplo ji 
je bilo pri srcu. Vzela je zlati storž in odhitela v trgovino. 
Nakupila je dobrot za svoje otroke in skupaj so pod jelko 
praznovali prečudovit božični večer.

Zadnja, tretja jelka je sama tavala po mestu. Znočilo se 
je že in ulice so bile samotne. V vsako okno, ki je pokuka-
la, je videla okrašene jelke. Na koncu mesta je stala visoka 
zgradba z velikimi okni. »Kaj pa je to?« se je spraševala 
jelka. Nad vhodnimi vrati je pisalo Otroška bolnišnica. 
Na oddelku so se otroci že pripravljali na počitek. Bili so 
bolni in zato so preživljali božični čas v bolnici. Žalostni 
so bili, ker niso bili doma pri svojih starših. Zdravniki in 
bolniške sestre so jih tolažili in poujčkali preden so zapu-
stili sobe. A kljub temu se je tu in tam slišal zadržan jok 
izpod odeje. Žalost je bila zares velika.

»Tu bom ostala«, je rekla jelka in smuknila v otroško 
sobo in se na sredini prostora lepo namestila. Skupaj z 
jelko so prišli tudi zajčki, veveričke in ptički. Skrili so se v 
njenih vejah. Ko se je jelka umirila, so živalice poskakale 
z vej na postelje in zlezle pod odejo k otrokom. Od veselja 
in presenečenja so otroci vriskali in se smejali. Igrali so 
se z njimi in božični večer jim je postal topel in domač. 
Živalice so jim bile v veselje in za igro, pozabili so vsaj za 
par uric, da so bolni in da niso doma.

Tako so vse tri jelke našle domove, kamor so prinesle 
srečo in veselje, kjer so otroške oči zažarele v hvaležnosti 
in čudenju.

Kaj nas notranje bogati in plemeniti? Nesebična ljube-
zen, biti sočuten do sočloveka in ponuditi roko v pomoč. 
To nas povezuje ne samo v družini in v krogu svojih dra-
gih, ampak širše. 

V tem času praznikov se spomnimo tako na naše 
bližnje v kraju, ki so morda osamljeni in jih osrečimo z 
drobnim darilom, majhno pozornostjo, nasmeškom in 
stiskom roke, kot tudi na številne otroke po svetu, ki jim 
je že topel in varen dom pri svojih starših velik zaklad in 
velikokrat nedosegljiv. 

Otroci so radovedni in raziskovalni. Svet okoli sebe 
opazujejo, ga posnemajo in se učijo preko izkušenj, ki jih 
dobijo najprej v krogu svojih staršev, kasneje v vrtcu, šoli. 
Vsi skupaj jim bodimo vodniki na poti humanosti in za-
vedanja, da smo vsi, prav vsi na svetu tesno povezani med 
seboj.

Od vseh energij na svetu te lahko osreči le ena sama: 
Energija srca!

Lučka Pompe 
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 tel.:  05/335-10-00 
 e-pošta:  obcina.sempeter-vrtojba@siol.net

 Uradne ure: sreda od 15. do 17. ure po predhodnem 
  telefonskem dogovoru s tajnico

 
 Tajnica funkcionarja: Sonja Vižin     
 tel.: 05/335-10-00
 e-pošta: sonja.vizin@sempeter-vrtojba.si

  

  

  
  II. TAJNIK OBČINE

 Tajnik občine: Dušan Bremec
 tel.:  05/335-10-00 
 e-pošta:  dusan.bremec@sempeter-vrtojba.si

 Uradne ure: ponedeljek  od 8. do 12. ure
  sreda od 8. do 12. ure in od 14. do 16.30 ure
  petek od 8. do 12. ure

  III. PODŽUPANA 
    
 Podžupan: Humbert Zvonko Mavrič
 e-pošta:  zvonko.obcinskisvet@gmail.com

 

 Podžupan: Radoš Frančeškin
 e-pošta:  rados.obcinskisvet@gmail.com
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  IV. GLAVNA  PISARNA - VLOŽIŠČE

 Svetovalka za področje 
     glavne pisarne: Kristina Kozar
            tel.:  05/335-10-06
 faks:  05/335-10-07

   e-pošta:  kristina.kozar@sempeter-vrtojba.si
     

 Poslovni čas: ponedeljek - četrtek od 8. do 15. ure, 
  sreda do 16.30, 
                            petek od 8. do 14. ure

 Dokumentalistka: Nataša Bratuž    
                                       tel.: 05/335-10-05

  e-pošta:  natasa.bratuz@sempeter-vrtojba.si

  V. DRUŽBENE DEJAVNOSTI

 Višja svetovalka za 
 družbene dejavnosti: Ksenija Ušaj
  tel.:  05/335-16-22
 e-pošta:  ksenija.usaj@sempeter-vrtojba.si

 Uradne ure:  sreda od 8. do 12. ure in od 14. do 16.30 ure

Odločanje o upravnih zadevah na področju sociale, zdravstva, šolstva, 
predšolskega varstva, kulture in športa: 

• Višina plačila staršev za program vrtca 
• Denarna pomoč
• Obvezno zdravstveno zavarovanje 
• Sofinanciranje društev

  VI. OKOLJE IN PROSTOR

 Višji svetovalec za komunalno 
 dejavnost in gospodarske 
 javne službe: Igor Uršič
 tel.:  05/335-10-04
 e-pošta:  igor.ursic@sempeter-vrtojba.si

 Uradne ure:  ponedeljek od 8. do 12. ure
  sreda od 8. do 12. ure in od 14. do 16.30 ure
  petek od 8. do 12. ure

Odločanje o upravnih zadevah na področju prometa ter okolja, prostora in energije:
• Lokacijska informacija 
• Komunalni prispevek 
• Uporaba občinskega zemljišča
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• Projektni pogoji in soglasja
• Zapora ceste 
• Gradnja v varovanem pasu občinskih cest
• Stanovanjsko gospodarstvo
• Urejanje prostora

 Referent za komunalne
 zadeve: Mitja Černe

                                                   tel.:  05/335-10-01 
 e-pošta:  mitja.cerne@sempeter-vrtojba.si

 
• Nadomestila za stavbna zemljišča 
• Potrdilo o namenski rabi zemljišča 

   VII. RAČUNOVODSTVO

 Višja svetovalka za finance
  in gospodarstvo: Tatjana Bone
 tel.:  05/335-16-20
 e-pošta:  tatjana.bone@sempeter-vrtojba.si

Odločanje o upravnih zadevah na področju:
• Obratovalni čas gostinskih obratov 

 Finančnica: Vlasta Klančič
 tel.:  05/335-16-24
 e-pošta:  vlasta.klancic@sempeter-vrtojba.si

 Finančnica: Mateja Mislej
                                   tel.:  05/335-10-14
 e-pošta:  mateja.mislej@sempeter-vrtojba.si

  VIII. INVESTICIJE

 Višji svetovalec za investicije: Bogdan Nemec
 tel.:  05/335-16-29
 e-pošta: bogdan.nemec@sempeter-vrtojba.si 
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  IX. GOSPODARSTVO IN 
  UPRAVNO PRAVNE ZADEVE

 Strokovna sodelavka za 
 gospodarstvo in upravno 
 pravne zadeve: Regina Dragoljević
 tel.:  05/335-16-26   

  e-pošta:  regina.dragoljevic@sempeter-vrtojba.si

  X. PROJEKTI IN STIKI 
  Z JAVNOSTMI

    Strokovna sodelavka za 
    evropske in druge sklade ter 
    stike z javnostmi: Anita Manfreda
 tel.:  05/335-10-08
  e-pošta:  anita.manfreda@sempeter-vrtojba.si

   Delovno področje:
• Izvedba in koordinacija nalog na področju pridobivanja in črpanja 

sredstev iz EU in drugih skladov
• Odnosi z javnostmi
• Protokol

  XI. OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, 
  REŽIJSKI OBRAT
 
 tel.:  05/335-16-37, 05/335-16-38
 faks:  05/335-16-39
 e-pošta:  rezijski-obrat.obcina@sempeter-vrtojba

      Delovodja: Slavko Pipan 
     
      Oskrbnik: Ljubka Čargo 

      Vzdrževalec: Rajmond Podbersič  

       Čistilka: Magdalena Voglar  

       Čistilka:  Julijana Živec
 

      XII. PARKING D-MMP VRTOJBA
     
 tel.:  05/335-76-31
 
 Vzdrževalec: Borut Cukjati  

       Vzdrževalec: Janko Černe 
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  XIII. MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN 
  ŠEMPETER-VRTOJBA, 
  RENČE-VOGRSKO
  IN MIREN-KOSTANJEVICA

        Inšpektor: Tadej Mori
 tel.:  05/335-16-33
 e-pošta:  tadej.mori@sempeter-vrtojba.si

• Opravljanje inšpekcijskega nadzora nad uporabo občinskih predpisov,
• Vodenje postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru, 

Zakonom o prekrških, Zakonom o splošnem upravnem postopku in občinskimi odloki in 
drugimi predpisi,

 Občinski redar: Alen Maligoj
   tel.:  05/335-16-34
 e-pošta: alen.maligoj@sempeter-vrtojba.si  
  

 

 Občinski redar: Kevin Urdih
 tel.:  05/335-16-34

 

 

 Občinski redar: Pavel Bratina
 tel.: 05/335-16-34

• Nadzor nad izvajanjem nalog po Zakonu o varnosti cestnega prometa 
ter po odlokih občine

• Opozarjanje fizičnih in pravnih oseb o ugotovljenih nepravilnostih 
• Neposredno izrekanje in izterjava denarnih kazni na kraju prekrška
• Izvajanje odredb v skladu z odlokom občine
• Naloge, ki jih določa Zakon o občinskem redarstvu

 Svetovalka: Tjaša Boškin
 tel. in faks:  05/335-10-18
 e-pošta: tjasa.boskin@sempeter-vrtojba.si
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